
        
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 ةيزرع حقول ألغام جديدة عمى طول الحدود مع سورييبني جدارًا "ذكياً" و  الجيش اإلسرائيمي

  اهللمستعد ألي سيناريو من حزب  يسرائيم: الجيش اإلسرائيميةالعامة اإل اإلذاعة
  مميارات دوالر سنويا نتيجة االحتالل سبعةالتعاون اإلسالمي": الفمسطينيون يخسرون "

 المستقبل القريببلن تكون موجودة بالعالم  "سرائيل"إكيسنجر وستة عشر مؤسسة أبحاث أمريكية: 
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  قادة ونواب حماس بالضفة بيدف تعطيل المصالحة حماس: االعتقاالت اإلسرائيمية ضد  فتح و   2
 اإلسرائيميةالسمطات  ، أفمحمد يونس ،راـ اهللنقاًل عف مراسميا في  5/2/2023ياة، لندن، الحنشرت 

مف كبار قادة حركة حماس وكوادرىا في الضفة الغربية، في حممة أطمقت عمييا اسـ  20اعتقمت فجر أمس 
ثالثة مف . وطاولت االعتقاالت "إعادة بناء حماس في الضفة"منع ما سمتو  إلى، وىدفت "قص العشب"
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نواب حماس ىـ أحمد عطوف عف دائرة القدس، وحاتـ قفيشة ومحد الطؿ عف دائرة الخميؿ، كما طاولت 
 كوادر وقيادات في محافظات الضفة المختمفة.

عضوًا،  25 إلى اإلسرائيميةلترفع عدد أعضاء المجمس التشريعي في السجوف  األخيرةوجاءت االعتقاالت 
 غالبيتيـ مف أعضاء حماس.

المصالحة، خصوصًا  إلىموجية  إسرائيميةدانت القوى الفمسطينية حممة االعتقاالت ىذه، واعتبرتيا ضربة و 
 عددًا مف المعتقميف كاف يتابع بعض ممفات المصالحة، خصوصًا ممؼ المعتقميف والحريات العامة. أف

وسالمتيـ،  "يادات الوطنيةالنواب والرموز والق"المسؤولية عف حياة  "إسرائيؿ"وحممت حماس في بياف ليا 
 ."تغييب الدور الفاعؿ لقيادات شعبنا الفمسطيني"اليدؼ مف الحممة ىو  أفمعتبرة 

اعتداء عمى الشعب الفمسطيني، وانتياكًا لالتفاقات "كما استنكرت حركة فتح حممة االعتقاالت، واعتبرتيا 
خمؽ حاؿ مف  إلىاالت بيذا الوقت تيدؼ االعتق". وقالت في بياف: "الموقعة، وجريمة بحؽ القانوف الدولي

 ."في الساحة الفمسطينية، وتخريب جيودنا المخمصة لتحقيؽ المصالحة األوراؽالفوضى وخمط 
حسف خريشة الرد عمى االعتقاالت بإعادة تفعيؿ المجمس التشريعي المتوقؼ عف  .وطالب النائب المستقؿ د
 .2007العمؿ منذ االنقساـ عاـ 

المتحدثة باسـ جيش االحتالؿ قالت إنو  نقاًل عف الوكاالت، إلى أف 5/2/2023بيروت، السفير، وأشارت 
 مف حماس. 23فمسطينيًا مف بينيـ  25تـ اعتقاؿ 
القيادي في  ، أفوليد عوض، راـ اهللنقاًل عف مراسميا في  5/2/2023، لندن، القدس العربيوأوردت 
عتبر حممة االعتقاالت الواسعة التي شنتيا ا ،ح البردويؿصال .والناطؽ باسـ كتمتيا البرلمانية، د ،حماس

قوات االحتالؿ ضد قيادات ونواب حماس في الضفة فجر االثنيف بمثابة استيداؼ واضح لممصالحة 
إف ىذه االعتقاالت استباؽ  ،في تصريٍح نقمو موقع المركز الفمسطيني لإلعالـ ،وقاؿ البردويؿ الفمسطينية.

ى األرض مف خالؿ تفريغ الضفة مف قيادات حماس ورموزىا ومف خالؿ تقويض ألية إجراءات تقوـ عم
ىذا اإلجراء يأتي في ظؿ ال مباالة "الشرعية الفمسطينية باستيداؼ النواب، متيما السمطة بال مباالة، وقاؿ 

مف قبؿ السمطة بؿ تبادؿ أدوار عبر االعتقاؿ السياسي والتنسيؽ األمني، ومف خالؿ صمت عربي واضح 
وتواطؤ مف قبؿ األنظمة األوروبية والواليات المتحدة حيث يعتبروف أنو ال أىمية لحياة اإلنساف الفمسطينية 

 ."وحريتو وأمنو واستقراره، وأف حريتو ممؾ لمعنصري الصييوني يعبث فييا كيفما شاء
أف السمطة في راـ "دًا ، مؤكاإلسرائيميمع االحتالؿ  األمنيوحمؿ البردويؿ السمطة المسؤولية نتيجة التنسيؽ 

أف يكوف ليا "، مطالبا مصر "اهلل تتحمؿ مسؤولية عما يجري في ظؿ التعاوف األمني المستمر مع االحتالؿ
وقفة مميزة مف ىذه الجرائـ الصييونية، بالضفة عمى الكياف الصييوني لإلفراج عف المعتقميف وااللتزاـ 

 ."زيةبالتيدئة التي تضمنت عدـ القياـ بخطوات استفزا
ومف جيتيا استيجنت حركة فتح تصريحات البردويؿ وىجومو عمى السمطة الوطنية واألجيزة األمنية، معتبرة 

في الفخ اإلسرائيمي، ومحاولة لتخريب جيود المصالحة قبؿ أياـ قميمة النعقاد لقاءات  ىذا الموقؼ سقوطاً 
اإلسرائيمي مف وراء ىذه االعتقاالت،  القاىرة، كما أف موقؼ البردويؿ ىذا انحراؼ يصب في صالح اليدؼ

وطالبت الحركة بالكؼ عف ىذه التصريحات التوتيرية، وعدـ تحويؿ المعركة الوطنية مع االحتالؿ 
 اإلسرائيمي إلى معركة داخمية.
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وذكرت الحركة أف الغالبية المطمقة مف األسرى في معتقالت االحتالؿ ىـ مناضموف في صفوؼ فتح، عدد 
األجيزة األمنية ونواب في المجمس التشريعي مع إدراكيا أف االحتالؿ ال يفرؽ بيف مواطف كبير منيـ مف 

 وآخر أو نائب وآخر.
 
 وسياسياً  العدو انيزم عسكرياً : ىنية يستقبل وفد قافمة أميال االبتسامات  

تضامنًا مف م ، والتي تضـ نحو استقبؿ رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية قافمة أمياؿ مف االبتسامات 
 مختمؼ الدوؿ العربية واإلسالمية.

"أحمد هلل عمى أف جمعنا وجمعنا عمى حب الجياد وحب فمسطيف وتحرير القدس واألقصى وتغير  وقاؿ :
واقع األمة لتسير نحو عزتيا وكرامتيا"، محييا الوفود تحية الصمود والمقاومة "وانتـ تتركوف بيوتكـ وأىمكـ 

 ، سائاًل أف يجعميا خطوات نحو فمسطيف وتحرير كؿ فمسطيف.لتصموا إلى فمسطيف وغزة"
"ال تزاؿ تعيش فمسطيف تحت سياط االحتالؿ ولكنيا تتممس اليوـ طريؽ النصر والتحرير مف خالؿ  وقاؿ:

المقاومة ومف خالؿ نيضة األمة وعودتيا لسبيؿ عزتيا وكرامتيا"، مشيدا بيتاؼ بالد الربيع العربي لميـو 
 الشعب يريد تحرير فمسطيف. أفر الثورات الثاني النتصا

سالمي وقضايا كثيرة  وأضاؼ "فمسطيف قدرىا أف توحد األمة، ورغـ وجود أعباء ثقيمة في كؿ بمد عربي وا 
مختمؼ عمييا، ولكنا نعمـ عمـ اليقيف أف كؿ تمؾ البمداف العربية واإلسالمية وشعوبيا تتوحد خمؼ فمسطيف 

عرفاف فمسطيف ىي آية مف كتاب اهلل، وأف القدس القبمة األولى وأنيا لو بقت ت ألنياوقضاياىا وتتجو نحوىا 
 والمعاناة، وستظؿ تشعر باألمانة تجاه فمسطيف واألقصى". باأللـتحت االحتالؿ ستظؿ تشعر 

مف الرجاؿ والنساء واحتوت مف عمماء األمة وأبناء الشعب الفمسطيني في  اشتممتأف ىذه القافمة بما  وأكد
ت ليو دليؿ صريح أف إستراتيجية االحتالؿ الصييوني ىزمت، ودليؿ عمى فشؿ إستراتيجية الحصار، الشتا

ذ  "ىـ حاصروا غزة لتبقى في غياىب النسياف، ولكف مف قبؿ الحصار يكوف ىذا االنفتاح عمى امتنا وا 
 بالحصار يكوف جسر عبور لغزة ولفمسطيف".
يؤدبوا األمة  أفحاولوا قتؿ العزيمة في الشعب الفمسطيني أو واصفا تفكير االحتالؿ بتفكير الحمقى "باف ي

فينا، فيذا الصمود أليـ الناس الصمود في األمة وأليـ األمة الثورات"، مؤكدًا انو "مف قمب الحصار صنع 
أىؿ فمسطيف االنتصار"، مستذكرا االنتصار في معركة الفرقاف وأف االحتالؿ لـ يتمكف مف تحقيؽ مف أي 

أسير فمسطيني  فمـ تسقط الحكومة ولـ تسكت المقاومة ولـ يستعيدوا شاليط إال بتحرير  مف أىدافو
 ومف العرب.

تمكف القساـ وفصائؿ المقاومة مف أسر جندي  أف"ثـ كاف النصر في صفقة وفاء األحرار، بعد  وقاؿ:
خفائو بغزة وحاولوا بكؿ الطرؽ الستعادة شاليط، ولكنيـ فشموا، وانت صر العقؿ األمني الفمسطيني صييوني وا 

عمى العقؿ األمني اإلسرائيمي وانتصرت غزة بتواضع جغرافيتيا عمى الجيش المدجج، ولـ يعد شاليط إال بعد 
 مف أسرانا وأسيراتنا". كسر القيد عف 

ىذا النصر صنعتو المقاومة وباحتضاف كبير مف مصر التي كانت شريكة في النصر، ولـ تكف  أفوأوضح 
 ة.وسيط

قاـ بشف حرب بدأىا باغتياؿ الشييد القائد أحمد  أفوأضاؼ "كما جاء النصر في نصر حجارة السجيؿ، بعد 
مرة  ألوؿالجعبري وظف االحتالؿ أف غزة جريحة لف تتمكف مف الرد ولكف غزة كانت قوية وقصفت المقاومة 

مميوف تحت طائمة  حت األرض ومميوف صييوني ت تؿ الربيع المحتمة والقدس وىرتسميا وألوؿ مرة يكوف 
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الصواريخ ويقوـ االحتالؿ بطمب وقؼ النار، وىنا أقوؿ أنو سيأتي اليوـ قريبا أنو لف تجدوا لالحتالؿ في 
 أرض فمسطيف كؿ فمسطيف مف باقية".

وأشار إلى أف االحتالؿ بعد بداية الحرب بيوـ واحد توجو لألمريكاف ولمصر يطمب وقؼ النار، الف 
يرت المعادلة، والمقاومة ضربت في العمؽ، وشنت حرب نفسية، وىنا دليؿ عمى أف المقاومة المقاومة غ

أدت دورا قويا وموفقا وقدمت صورة عظيمة مف صور التضحيات، واختتمت الحرب سياسيا باالستجابة 
 لمطالب المقاومة لذا فالعدو انيـز عسكريا وسياسيا.

والقطرية وأيضا المواقؼ التركية لوقؼ عدواف الحرب عمى غزة،  ما المصريةوأشاد بالمواقؼ العربية ال سيّ 
وأمريكا وىـ  أوروبامشيرا إلى أف الفمسطينييف تابعوا جميعا المسيرات في الدوؿ العربية واإلسالمية وفي 

عالمي ونفسي".  يقفوف مع الشعب الفمسطيني، "لذا كاف ىذا نصرا مركبا عسكري وسياسي وا 
 واألمةب حجارة السجيؿ ليس ىو التاريخ بعد حرب حجارة السجيؿ وأف المقاومة "التاريخ قبؿ حر  وقاؿ:

ليست قبؿ الحرب كبعد الحرب"، مؤكدا أف الحصار جمب ليـ تؿ أبيب والمستوطنات قرب القدس وكاف 
 كانت تكبر. واألمةعندما يروف الصواريخ تسقط عمى االحتالؿ،  فأخواننا في الضفة يكبرو 

النصر "ألف نصر فمسطيف وغزة نصر لألمة، وىو نصر يقربنا لمقدس واألقصى"، وىنأ المتضامنيف ب
موضحا أف مف يدعو ويقدـ ويدعـ ىـ شركاء بالنصر، ذاكرا السوداف بالخير في تحقيؽ النصر، حيث 
تعرض السوداف لقصؼ عمى مصنع الذخيرة وتعرض ألكثر مف مرة اعتداءات مف قبؿ االحتالؿ وىذا وساـ 

، مستذكرا تأكيد دعـ نائب رئيس السوداني بعد قصؼ المصنع عمى المواصمة في دعـ شرؼ لمسوداف
 فمسطيف والمقاومة.

وخص بالتحية لالجئيف الفمسطينييف القادميف في لبناف وكؿ أىؿ المخيمات في لبناف وكؿ مكاف، مجددا 
منا وال فينا وأنا أقوؿ أنا التمسؾ بالعودة، "ال تنازؿ عف حؽ العودة لفمسطيف، ومف يفرط بحؽ العودة ليس 

 مف عسقالف وعسقالف بمدي وسأعود عمييا".
وتطرؽ لممؼ األسرى، حيث أكد العمؿ عمى تحريرىـ، مشيرا إلى أف عدد منيـ مضربيف عف الطعاـ منذ 

 يوـ، مبينا أف الشعب الفمسطيني ال يخشى السجف. 
 //، فمسطين أون الين

 
 وليين أكدت خمو المناىج الفمسطينية من جميع أشكال التحريضفياض يرحب بدراسة لباحثين د 

سالـ فياض رئيس الوزراء، عف ارتياحو إزاء استنتاج رئيسي لدراسة كاف قد  د.وكاالت: أعرب  -راـ اهلل 
، والذي يفيد بخمو الكتب بادر إلطالقيا مجمس المؤسسات الدينية في األراضي المقدسة في عاـ 

 ينية مف كؿ أشكاؿ التحريض السافر والقائـ عمى تحقير اآلخر.المدرسية الفمسط
تأتي ىذه الدراسة، والتي تـ انجازىا مؤخرًا مف قبؿ باحثيف "، أمسوقاؿ فياض في تصريح صحافي، 

مختصيف مف جنسيات متعددة، لتبيف صحة ما ذىبنا إليو مرارًا، في وجو اتيامات متكررة ثبت اآلف 
 ."بطالنيا

حرصنا منذ البداية عمى إبداء أقصى درجات التعاوف، وخاصة مف قبؿ وزارة التربية "وأضاؼ فياض، 
والتعميـ، مع الباحثيف، وذلؾ مف منطمؽ قناعتنا الراسخة بأىمية الموضوع وضرورة أف يتـ نقاشو عمى أسس 

 ."موضوعية ومينية، وليس بناء عمى أحكاـ مسبقة ونمطية
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ارة التربية والتعميـ "بإجراء دراسة معمقة لما ورد في الدراسة المشار وأكد فياض عمى أنو أصدر تعميمات لوز 
إلييا واالسترشاد بما ورد فييا مف استنتاجات في إطار الجيود المستمرة لتطوير المناىج المدرسية لمواكبة 

يش كافة المستجدات وتحقيؽ االنسجاـ التاـ في ىذه المناىج، شكاًل ومضمونًا، مع قيـ شعبنا في التعا
والتسامح والعدالة والكرامة اإلنسانية، والتي تمثؿ مكونًا أساسيا لمنظومة القيـ اإلنسانية السامية التي ستقـو 

 ‹.عمى أساسيا دولة فمسطيف المستقمة
ودعا فياض الحكومة اإلسرائيمية إلى "التعامؿ مع الدراسة بنفس الروح والتخمي عف التشبث بمواقفيا بشأف 

ل ى الكؼ عف محاولة االنتقاص مف مينية الدراسة أو موضوعيتيا لعدـ تطابؽ استنتاجاتيا ىذا الموضوع، وا 
 مع تمؾ المواقؼ المسبقة".

المناىج التعميمية الفمسطينية شبو خالية  أفالدراسة التي قاـ بيا فريؽ مف باحثيف دولييف ومحمييف  أكدتوقد 
سمطة الفمسطينية وغضب الدولة العبرية التي تتيـ ارتياح ال اثأر، ما إسرائيؿمف التحريض والتحقير بحؽ 

 الفمسطينييف بتغذية ثقافة الكراىية.
سامي  إعداد، في مؤتمر صحافي عقد في مدينة القدس الغربية، مف أمسوالدراسة التي عرضت نتائجيا، 

 أجريتد وق بالتعاوف مع باحثيف دولييف. أبيبعدواف مف جامعة بيت لحـ ودانياؿ بار تاؿ مف جامعة تؿ 
 .األميركيةالمقدسة وتمويؿ مف وزارة الخارجية  األراضيبمبادرة مف مجمس المؤسسات الدينية في 

 //األيام، رام اهلل، 
 
 التغيير واإلصالح" ينددان باعتقال النواب بالضفة وكتمةغزة: "التشريعي"  

أداف  ،رئيس المجمس التشريعيد. أحمد بحر النائب األوؿ لأف  //القدس العربي، لندن، نشرت 
قياـ االحتالؿ باعتقاؿ النواب، مشددا عمى أف حكومة االحتالؿ تستيدؼ مف وراء حممة االعتقاؿ لنواب 

 وقيادات الشعب الفمسطيني عرقمة مسيرة المصالحة الفمسطينية وتعطيؿ جيود التوافؽ الوطني.
ة نجاح مسيرة المصالحة الفمسطينية الداخمية وأشار بحر إلى أف االحتالؿ أشد ما يكوف ذعرا مف إمكاني

كونيا تؤسس لواقع فمسطيني جديد وترسـ معادلة فمسطينية مغايرة ترتكز عمى بناء إستراتجية وطنية 
 فمسطينية جديدة لمواجية االحتالؿ.

ودعا بحر السمطة الفمسطينية والقوى والفصائؿ الفمسطينية المختمفة لإلسراع في إرساء أسس ومالمح 
إستراتيجية المواجية والصراع مع االحتالؿ وقطع الطريؽ عمى مخططات التيويد واالستيطاف التي تحاوؿ 
تيويد القدس وابتالع ما تبقى مف األرض، وداعيا البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية إلبداء موقؼ حاـز 

الفمسطيني، وممارسة ضغوط جدية لمتصدي لسياسة االحتالؿ بشأف اختطاؼ النواب واعتقاؿ أبناء الشعب 
عمى حكومة االحتالؿ في كافة المحافؿ اإلقميمية والدولية بغية إجبارىا عمى احتراـ الحصانة البرلمانية 
لنواب البرلماف الفمسطيني واحتراـ حقوؽ األسرى داخؿ سجوف ومعتقالت االحتالؿ وااللتزاـ باألعراؼ 

 والمواثيؽ الدولية بيذا الخصوص.
اعتبرت ىذه االعتقاالت "جريمة  واإلصالحالتغير مف غزة، أف كتمة  //دس برس، قوذكرت 

 إسرائيمية" واستيداؼ واضح لممصالحة الفمسطينية.
وقالت الكتمة في بياف ليا يشكؿ ىذا االستيداؼ "جريمة صييونية ليس ليا ىدؼ سوى تسميـ الوضع 

 مصالحة وال استقرار طالما وجد ىذا االحتالؿ عمى الداخمي الفمسطينية مف خالؿ إعطاء إشارة بأنو ال
 األرض الفمسطينية.
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وأضافت: "ىذا االحتالؿ الذي يعمؿ لصالح طرؼ ضد طرؼ آخر ويحاوؿ أف يغير المعادلة االنتخابية 
القادمة باعتقاؿ أبناء حركة حماس ورموزىا لمضغط عمييـ لثنييـ عف المشاركة في عممية االنتخابات التي 

 ة لجيود المصالحة وبالتالي ىي فرض سمطة بشكؿ واحد واتجاه واحد".ىي ثمر 
 
 اعتقال نواب التشريعي بالضفة تدينالخارجية بغزة  

استنكرت وزارة الشئوف الخارجية بغزة قياـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فجر االثنيف، بحممة اختطاؼ مسعورة 
وجددت الوزارة في بياف صحفي،  غربية المحتمة.بحؽ قادة ورموز ونواب الشعب الفمسطيني في الضفة ال

إدانتيا لقياـ االحتالؿ باقتحاـ مقر زكاة طولكـر والعبث في محتويات المقر وتحطيـ األبواب ومصادرة أجيزة 
 الحاسوب.

 //، فمسطين أون الين
 
 دويك: اعتقال قيادات الشعب ييدف إلبقاء الوضع الفمسطيني عمى حالوعزيز  

عزيز دويؾ بحممة االعتقاالت التي طالت العشرات مف  د.ندد رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني  :راـ اهلل
 نواب وقادة حركة حماس في أنحاء الضفة الغربية.

، أف اعتقاؿ النواب، أحمد عطوف وحاتـ /وقاؿ دويؾ، في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"، االثنيف 
ة الشعب الفمسطيني، "تيدؼ لعرقمة جيود المصالحة الفمسطينية قفيشة ومحمد إسماعيؿ الطؿ وعدد مف قاد

 الداخمية".
وأكد دويؾ أف "دولة االحتالؿ اإلسرائيمي تيدؼ مف خالؿ اعتقاالتيا واستيدافيا المستمر لمنواب وقادة 

ائؿ الشعب ترمي إلى إبقاء الواقع الفمسطيني عمى ما ىو عميو مف االنقساـ الداخمي وال تريد أف ترى الفص
 الفمسطينية موحدة".

 //قدس برس، 
 
 لمجم اعتداءات قوة االحتالل ومحاسبتيا في المحاكم الدولية الوقتحان عشراوي:  

وليد عوض: أدانت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حناف عشراوي اعتقاؿ نواب وقيادات  - راـ اهلل
 .في حركة حماس في مناطؽ مختمفة مف الضفة الغربية

المدروسة لزعزعة الوضع الداخمي  اإلسرائيميةإف الخطط " "القدس العربي"لػ أرسؿوقالت عشراوي في بياف 
الفمسطيني، والتدخؿ في المؤسسات الفمسطينية التشريعية والتنفيذية، وضرب المصالحة الوطنية، وانتياؾ 

واالتفاقات  اإلنسانيالقانوف الدولي حصانة النواب المنتخبيف، ىي خروقات صارخة ومباشرة لمقانوف الدولي و 
 ."الدولية التي تتعمؽ بحصانة نواب الشعب

التدخؿ لحماية زمالئيـ الفمسطينييف،  إلىودعت عشراوي اتحادات البرلمانات العربية واألوروبية والدولية 
ممارسات  القسري ىي واإلبعاد، باعتبار أف سياسة االعتقاالت إسرائيؿوالتحقيؽ المباشر في انتياكات 

 خارجة عف القانوف وتتعارض مع المواثيؽ واألعراؼ الدولية.
حاف الوقت لمجـ اعتداءات قوة االحتالؿ ومحاسبتيا في المحاكـ الدولية قبؿ القضاء عمى فرص "وأضافت: 

 ."السالـ وزعزعة االستقرار في المنطقة
 //القدس العربي، لندن، 
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فشال المصالحة "التشريعي"يسعى لقتل  االحتاللخريشة: حسن    وا 

انتقد النائب الثاني في المجمس التشريعي د. حسف خريشة، الحممة اإلسرائيمية التي : نادر الصفدي - غزة
 وصفيا بػ"المسعورة" بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني، وقادة ونواب حركة "حماس" في المجمس التشريعي.

االثنيف، أف سمطات االحتالؿ تسعى باعتقاليا النواب  وأكد خريشة، في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف"
جياض أي تحرؾ فمسطيني داخمي إلعادة تفعيمو مف  في الضفة والقدس، قتؿ دور المجمس التشريعي، وا 

 جديد.
ستنتساخ اوأضاؼ: "ما تقوـ بو إسرائيؿ تحدي سافر لمقوانيف والتشريعات الفمسطينية، واعتقاؿ النواب خطة 

نياء دوره بالكامؿ في األراضي الفمسطينية". عف تجربة قديمة،  لمنع تفعيؿ المجمس التشريعي وا 
وطالب خريشة، بعقد جمسة طارئة لممجمس التشريعي، كرد أولي وتحدي لسياسية االحتالؿ اإلسرائيمي، 

 "."المطموب فمسطينيًا اآلف ىو عقد جمسة طارئة لممجمس في غزة والضفة لمرد عمى رسالة االحتالؿ قائاًل:
وأكد النائب الثاني في المجمس التشريعي أف االحتالؿ يسعى بإجراءاتو اليومية في الضفة وغزة والقدس، مف 
فشاؿ أي جيود تبذؿ إلتماـ الوحدة  خالؿ القمع واالعتقاؿ والتشريد لتخريب أجواء المصالحة الداخمية، وا 

طالة عم االنقساـالوطنية، مشيرًا إلى أف المستفيد األوؿ مف   ره ىو إسرائيؿ.وا 
 //، فمسطين أون الين

 
 أبو يوسف: زيارة كيري لألراضي المحتمة بيدف استئناف المفاوضات بال شروطواصل  

قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ إف زيارة : نادية سعد الديف - عماف
راضي المحتمة منتصؼ الشير الجاري تستيدؼ "محاولة وزير الخارجية األميركي الجديد جوف كيري لأل

 استئناؼ المفاوضات بدوف شروط مسبقة".
وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "الجانب الفمسطيني يرفض العودة إلى طاولة التفاوض بدوف وقؼ 

طالؽ سراح األسرى الفم االستيطاف وااللتزاـ اإلسرائيمي بمرجعية حدود العاـ  سطينييف لدى سجوف وا 
 ".االحتالؿ، السيما المعتقميف منيـ قبؿ اتفاؽ أوسمو 

 //الغد، عمان، 
 
 "حيثما أمكن"في الداخل والشتات  "الوطني الفمسطيني"الزعنون: إجراء انتخابات  

ت أعمف رئيس المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف استكماؿ كافة الترتيبا: كماؿ زكارنة -عماف 
الخاصة باجتماع لجنة تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية الذي سيعقد في القاىرة يوـ الجمعة المقبؿ. ولفت 

عدـ استبعاد بعض الساحات مف إجراء االنتخابات لعضوية المجمس الوطني  إلىفي تصريح صحفي أمس 
انتخابات المجمس الوطني  الفمسطيني، مشددًا عمى أف التوافؽ الذي تـ خالؿ اجتماعات لجنة إعداد نظاـ

التي تمثؿ كافة الفصائؿ والقوى الفمسطينية والمستقميف، أكد إجراء انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني وفؽ 
مبدأ التمثيؿ النسبي الكامؿ في داخؿ الوطف وفي دوؿ الشتات حيثما أمكف ذلؾ، التزاما بما ورد في إعالف 

 .القاىرة 
عمى أف كافة التفاصيؿ المتعمقة بإجراء انتخابات أعضاء المجمس الوطني الفمسطيني وجدد الزعنوف التأكيد 

ىي مف اختصاص لجنة تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية والمجنة  األخرىخارج الوطف وفي الساحات 
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لمجنة التنفيذية لممنظمة، مبينا أنو سيتـ بحث كؿ القضايا المتعمقة بيذا الموضوع خالؿ االجتماع المرتقب 
 تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية في القاىرة.

 //الدستور، عمان، 
 
 المقبمة ستكون برئاسة عباس  الحكومةعزام األحمد:  

أعمف عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد إف مشاورات تشكيؿ حكومة : يو بي أي -فمسطيف 
 ًا مع انطالؽ عمؿ لجنة االنتخابات المركزية في غزة.التوافؽ الفمسطينية ستبدأ االثنيف المقبؿ تزامن

وكشؼ األحمد إف الحكومة المقبمة "ستكوف برئاسة الرئيس محمود عباس وتضـ كفاءات مستقمة وليس 
فصائمية"، الفتًا إلى أف لجنة متابعة ممؼ المصالحة التي تضـ حركتي فتح وحماس والراعي المصري 

القاىرة لبحث ما تـ تطبيقو مف النقاط التي تـ االتفاؽ عمييا مؤخرًا وما يجب ستعقد لقاء بعد غد األربعاء في 
وقاؿ إف ىذا المقاء يأتي تمييدًا لعقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيؿ منظمة  تنفيذه وفؽ الجدوؿ الزمني المعمف.

 التحرير الفمسطينية.
 //الحياة، لندن، 

 
 مميون دوالر من "أموال أيتام" غزة اهلل" تحتجز  غزة: "رامبالشرعي  لمقضاءالمجمس األعمى  

كشؼ رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي في غزة حسف الجوجو النقاب عف أف : مريـ الشوبكي - غزة
دارة أمواؿ أيتاـ قطاع غزة التي يشرؼ  السمطة في راـ اهلل تحتجز  مميوف دوالر مف أمواؿ مؤسسة تنمية وا 

 .رعي منذ أحداث االنقساـ في يونيو/حزيراف عمييا ديواف القضاء الش
وقاؿ الجوجو خالؿ مؤتمر صحفي، أمس، إّنو تـ نقؿ أمواؿ المؤسسة مف غزة إلى بنوؾ راـ اهلل خالؿ 
أحداث االنقساـ، وأصبحت حكومة غزة تُتابع تمؾ المؤسسة إداريا، "وحكومة راـ اهلل تتابعيا ماليا، وقد شكمت 

 غربية خالفا لمقانوف المعموؿ بو".مجمس أيتاـ بالضفة ال
جراء تحقيؽ في قضية التستر عمى  وطالب الجوجو بفتح ممؼ أمواؿ األيتاـ مف ناحية آلية استثمارىا وا 

 .قضايا "الفساد والخروقات" التي اكتشفت، منوىا إلى أّف ىذا الممؼ ما يزاؿ عالقا منذ عاـ 
، مشيرا إلى أّف القضاء الشرعي الشرعي لمعاـ  واستعرض الجوجو إحصائية أعدىا ديواف القضاء

جزء ال يتجزأ مف السمطة القضائية في فمسطيف، مبينا أنو حقؽ انجازات عمى صعيد األمف المجتمعي 
 واىتمامو باإلنساف مف الميالد حتى الوفاة بتوزيع تركتو واالىتماـ بالوصاية والوالية.

 //، فمسطين أون الين
 
 
 
 إلى  لفي سجون االحتال دد النواب المعتقمين ارتفاع ع 

نائبا  قاؿ نادي األسير الفمسطيني إف عدد النواب المعتقميف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي ارتفع إلى 
.  عقب اعتقاؿ ثالثة منيـ اليـو

لشعب مف وأكد رئيس نادي األسير قدورة فارس أف االحتالؿ يسعى إلى استنزاؼ الصبغة المنظمة في حياة ا
 خالؿ استيداؼ المؤسسات وعمى رأسيا المجمس التشريعي.
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وأضاؼ فارس أنو وفي ظؿ الحديث عف المصالحة فإف االحتالؿ يرغب في تقويض الجيود التي تبذؿ كونو 
نياء االنقساـ، مؤكدا أف ىذا عبث في البيت الفمسطيني قاـ بو  يعمـ أف النواب ليـ دور كبير في إنجاز وا 

 دما تيقف أف ىذا البيت عاد ليرتب نفسو داخميا.االحتالؿ عن
 //، فمسطين أون الين

 
 من حماس حممة االعتقاالت التي طالت نواباً  تستنكر نجاة أبو بكر نائبال 

استنكرت النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة "فتح" نجاة أبو بكر حممة االعتقاالت : نابمس
بحؽ المواطنيف الفمسطينييف، والتي طالت  /حتالؿ اإلسرائيمي فجر االثنيف التي قامت بيا قوات اال

 المجمس التشريعي الفمسطيني وقيادات سياسية مف حركة "حماس". أعضاء
واعتبرت أبو بكر في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة منو أف "ما تقـو بو قوات االحتالؿ ىو انتياؾ 

المجمس التشريعي"، الفتة النظر إلى أف "ىذا العمؿ  أعضاءيجوز اعتقاؿ صارخ لكؿ القوانيف، حيث أنو ال 
طالة عمره، كما أنو  اإلبقاءاليمجي ىو الوجو الحقيقي لممحتؿ الذي يسعى ويعمؿ مف أجؿ  عمى االنقساـ وا 

يسعى إلى نشر الظمـ والظالـ ألنو يمتمؾ ثقافة عنصرية وىمجية ويعمؿ مف أجؿ القضاء عمى الوجود 
قصائو وتصفية القضية الفمسطينية".الفمس  طيني وا 

 //قدس برس، 
 
 حاليقة: تيديد السمطة بوقف التنسيق األمني سيمنع اعتقال النوابالنائب  

وصفت سميرة حاليقة، النائب في المجمس التشريعي عف حركة حماس، موقؼ السمطة اتجاه : الخميؿ
ج"، مشيرة إلى أنيا لـ تصدر موقًفا رسميا قويا مف استمرار اعتقاؿ نواب المجمس التشريعي بػ"اليزيؿ والمحر 

 االحتالؿ بحمالت اعتقاؿ ممثمي السمطة التشريعية والتحرؾ لوقفو. 
وشددت حاليقة في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" عمى أف "تيديد السمطة بوقؼ التنسيؽ األمني مع 

ؿ ممثمي الشعب الفمسطيني وسيجبر إسرائيؿ عمى سيمنع إقداـ جيش االحتالؿ عمى اعتقا اإلسرائيميالجانب 
 ".إنياء معاناة المعتقميف مف النواب منذ انتخابيـ عاـ 

 //قدس برس، 
 
 أمن السمطة ومواطنين محتجين وسط نابمس أجيزةاشتباكات بين  

محتجيف وسط مدينة اندلعت الميمة الماضية اشتباكات بيف أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية و : نابمس
نابمس الواقعة شماؿ الضفة الغربية، فيما أغمؽ آخروف مداخؿ مخيـ بالطة لالجئيف شرؽ المدينة احتجاًجا 

 عمى استمرار اعتقاؿ السمطة عددا مف شباف المخيـ.
وأفاد شيود عياف لمراسؿ "قدس برس" أف عشرات المواطنيف الفمسطينييف أشعموا الميمة الماضية إطارات 

يارات وأغمقوا الشوارع المؤدية إلى دوار الشيداء وسط مدينة نابمس، احتجاًجا عمى تراجع الحكومة الس
الفمسطينية في راـ اهلل عف قرارات سابقة بإعفاء المواطنيف مف استحقاقات الديوف المتراكمة عمييـ لفواتير 

 الكيرباء".
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مسطينية بالحجارة والزجاجات الفارغة، كما وأضاؼ الشيود أف عشرات الشباف رشقوا األجيزة األمنية الف
أحرقوا مكتبا لالستعالمات السياحية وىاجموا مقر الشرطة وسط المدينة بالحجارة، فيما ردت عناصر 

 الشرطة بإطالؽ النار في اليواء لتفريقيـ"، حسب قوليـ.
 اإلخالؿوصفو " مما /بدوره؛ حذر محافظ نابمس جبريف البكري في تصريحات إذاعية صباح االثنيف 

بالنظاـ العاـ واالعتداء عمى الممتمكات العامة والخاصة"، مشيًرا إلى أف "األجيزة األمنية اعتقمت عددا مف 
 المشاركيف في األحداث، وانو سيتـ محاسبة ومعاقبة كافو المتجاوزيف دوف استثناء".

 //قدس برس، 
 
 وأيرلنديينسفير فمسطين في لبنان يستقبل نوابا بريطانيين  

ضـ نوابا مف بريطانيا  أوروبيااستقبؿ سفير دولة فمسطيف في لبناف اشرؼ دبور، وفدا برلمانيا  :المستقبؿ
عرفات ماضي شكري والمدير العاـ  األوروبيةوايرلندا بحضور مدير المجمس األوروبي لمعالقات الفمسطينية 
 الفمسطيني في لندف غساف فاعور. لمنظمة "ثابت لحؽ العودة" عمي ىويدي وممثؿ مركز العودة

 اإلسرائيميةالمستمرة عمى الشعب الفمسطيني والحممة  اإلسرائيميةووضع دبور الوفد في صورة "االعتداءات 
وما تتعرض لو مدينة القدس مف حممة تطيير عرقي واستمرار  واإلسالميةالشرسة عمى مقدساتنا المسيحية 
 العائدة مف الضرائب". أموالناعمى  إسرائيؿالبناء في المستوطنات وقرصنة 

المضربيف عف الطعاـ  لألسرىوخطورة الوضع الصحي  اإلسرائيميةفي المعتقالت  األسرى أوضاعكما تناوؿ 
 الشراونة. وأيمفسامر العيساوي  األسيريفما ال سيّ  أشيرمف سبعة  أكثرمنذ 

 //المستقبل، بيروت، 
 
 رسمية ناطقة باسمياغزة تطمق وكالة أنباء في حكومة ال 

أطمقت الحكومة الفمسطينية في غزة وكالة أنباء رسمية تحمؿ اسـ "وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالـ"، : غزة
الحكومي والذي يقوـ بياـ  اإلعالميىي وكالة فمسطينية إعالمية ناطقة باسميا، تعود مرجعتييا لممكتب 

 .اإلعالـوزارة 
غزة قد بارؾ خالؿ جمستو السابقة انطالؽ وكالة الرأي لإلعالـ كوكالة  وكاف مجمس الوزراء الفمسطيني في

أنباء حكومية تعبر عف موقؼ الحكومة، وىي عمى غرار وكالة األنباء الرسمية التابعة لمسمطة الفمسطينية 
 في راـ اهلل "وفا".

ية لإلعالـ "جاء وأكد مدير المكتب اإلعالمي الحكومي سالمة معروؼ أف إطالؽ وكالة الرأي الفمسطين
 ليثري الحالة اإلعالمية الفمسطينية، وتعزيز منابر التواصؿ بيف الحكومة والمواطنيف في كافة االتجاىات".

وأشار معروؼ لوكالة "قدس برس" أف وكالة الرأي معنية بمختمؼ األخبار الحكومية والفمسطينية والعربية 
 والدولية المرتبطة بالشأف الفمسطيني.

عمى الحكومة الفمسطينية في غزة، وتتضمف استكماؿ دوره في  مكتب عرض خطتو لعاـ وكشؼ أف ال
 تقديـ الخدمات وتعزيز حرية الرأي والتعبير لإلعالمييف، وتنظيـ العمؿ مف خالؿ إدارة المطبوعات والنشر.

 //قدس برس،  
 
 الماضيالنصف الثاني من راتب شير كانون أول  تصرفرام اهلل في حكومة ال 
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قاؿ وزير المالية في حكومة راـ اهلل، نبيؿ قسيس، في تصريح مقتضب لوكالة األنباء الفمسطينية : راـ اهلل
ديسمبر الماضي المتبقي لمموظفيف / ، أف حكومتو ستصرؼ نصؼ راتب كانوف أوؿ/الرسمية، االثنيف 

 الحكومييف في ذمة الحكومة.
 //قدس برس، 

 
 حييد المخيمات الفمسطينية عن الصراع الدائر في سوريةطالب بتعمي بركة ي 20

مف بريطانيا وايرلندا ممثؿ حماس في لبناف عمي بركة، بحضور المسؤوؿ  ضـ نواباً  أوروبيزار وفد برلماني 
الّصييوني لفمسطيف،  االحتالؿاإلعالمي لمحركة في لبناف رأفت مرة. وأكد بركة أف المشكمة األساسية ىي 

ه القضية ىو تطبيؽ حؽ العودة وتمكيف الالجئيف الفمسطينييف مف العودة إلى ديارىـ في وأف الحؿ ليذ
فمسطيف. وطالب المعنييف بتحييد المخيمات الفمسطينية في سورية عف الصراع الدائر ىناؾ وجعميا مناطؽ 

 آمنو لتمكيف النازحيف مف العودة إلييا فورًا.
عونة العاجمة لمنازحيف وتوفير مراكز إيواء ليـ. وسأؿ: أيف أمواؿ ودعا بركة المجتمع الدولي إلى تقديـ الم

 مؤتمر الكويت لمدوؿ المانحة ؟ لماذا ال تعمؿ وكالة األونروا عمى توفير مراكز إيواء لمنازحيف الفمسطينييف؟
ينييف مف الوفد البرلماني تفقد أوضاع النازحيف الفمسط أفمف جية ثانية، أفادت "الييئة اإلسالمية لمرعاية" 

مخيمات سورية إلى مخيمات لبناف، "واطمع عمى المشاكؿ التي يعانييا النازحوف، واعديف بنقؿ معاناتيـ 
وأكد  إليجاد سبؿ حؿ ليذه األزمة ولرصد مساعدات لمنازحيف". وااليرلنديلمشعبيف ولمحكومتيف البريطاني 

 200لفمسطينييف في المخيمات، حيث تـ تقديـ الوفد شاركيا بتقديـ المساعدات لمنازحيف ا أفبياف "الييئة" 
حصة عبارة عف مالبس لمختمؼ األعمار، مقدمة مف  500عائمة مف أصؿ  200حصة لػ 

 . Human Appeal International UKمؤسسة
 5/2/2023، بيروت، المستقبل

 
 ةحكومالتعمل في مؤسسات دولية في فمسطينية عرض المشاركة عمى شخصيات  ":القدس العربي" 22

القدس العربي مف مصادر مطمعة أمس أنو جرى جريدة ووليد عوض: عممت  ،أشرؼ اليور -اهلل  ،غزة
التي ستكوف تتويجا التفاؽ المصالحة بيف فتح  الفمسطينية عرض المشاركة في حكومة التوافؽ الوطني

ت فإف وحماس عمى شخصيات مستقمة تعمؿ في مؤسسات دولية وأىمية، وبحسب المعمومات التي توفر 
منيا في مفاوضات تشكيؿ  االتصاالت عادت مرة أخرى مع ىذه الشخصيات، وأنو سيتـ طرح أسماء عدداً 

 الحكومة.
 5/2/2023، لندن، القدس العربي

 
 "الوطني"استثناء فمسطينيي األردن وسورية ولبنان من انتخابات " ترفضان الشعبية"حماس و 22

حماس والجبية الشعبية لتحرير فمسطيف حركة عمى رأسيا رفضت فصائؿ فمسطينية  :أرناؤوطعبد الرؤوؼ 
التي  الفمسطيني المجمس الوطني ما تردد عف استثناء الفمسطينييف في األردف وسورية ولبناف مف انتخابات

 تـ االتفاؽ عمى أف تجري بالتزامف مع االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفمسطينية.
"إفَّ الحديث عف استثناء دوؿ مف االنتخابات غير صحيح،  :حماسوقاؿ سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ 

وىو محاولة الستباؽ األمور، والترويج لمواقؼ معينة قبيؿ اجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة 
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"ممؼ االنتخابات لـ يناقش بعد، ومف  :وأضاؼ في تصريح نشره الموقع االلكتروني لحماس، التحرير"
تفاصيمو في اجتماع اإلطار القيادي الذي سيعقد بالثامف مف الشير الجاري في  المفترض مناقشة جميع

 القاىرة".
وبدوره، فقد رفض جميؿ مزىر، عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، "أي قرار يستثني 

ي المقبمة، ألنيا الالجئيف الفمسطينييف في سورية واألردف ولبناف مف المشاركة في انتخابات المجمس الوطن
تشكؿ القسـ األكبر مف فمسطينيي الشتات" وقاؿ"لـ يناقش بعد ىذا الموضوع في اإلطار القيادي لممنظمة، 
الذي سُيعقد في الثامف مف شباط الجاري، والذي سيبحث قانوف انتخابات المجمس الوطني، وموعد وكيفية 

 إجراء االنتخابات في المواقع المختمفة".
 5/2/2023اهلل، ، رام األيام

 
 ستراتيجي ولن تكون عمى حساب المقاومةاطر: المصالحة ىدف حماس االسامي خ 23

أف األجواء السياسية الفمسطينية عامة  ،سامي خاطر ،أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس :القاىرة
نياء االنقساـ، دوف أف ينفي وجود عقبات قاؿ بأف " مييأة لممضي قدماً  اإلرادة السياسية في المصالحة وا 

قدس برس أف حممة االعتقاالت التي شنتيا قوات  وكالةفي تصريحات خاصة ل ،ورأى خاطر كفيمة بتذليميا".
محاولة  4/2االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ عدد مف النواب والقيادات الفمسطينية في الضفة الغربية يوـ االثنيف 

ساسي مف حممة االعتقاالت التي تشنيا قوات االحتالؿ لعرقمة جيود المصالحة، وقاؿ: "واضح أف اليدؼ األ
( بحؽ قيادات فمسطينية ىدفو عرقمة جيود المصالحة، وىي تستطيع أف تتدخؿ بوسائؿ 4/2اليوـ االثنيف )

نياء  متعددة مف أجؿ عرقمة المصالحة، لكننا في حركة حماس مصروف عمى المضي قدما في المصالحة وا 
 قبات".االنقساـ عمى الرغـ مف الع

وجدد خاطر التأكيد عمى أف المصالحة ىدؼ استراتيجي لحركة حماس لف يكوف عمى حساب المقاومة، 
وقاؿ: "المصالحة ال يمكف أف تكوف عمى حساب الثوابت والمقاومة، وىي )المصالحة( إنياء لالنقساـ 

 بيا".السياسي والجغرافي بيف الضفة والقطاع وطريؽ لاللتزاـ بالثوابت وليس التفريط 
 4/2/2023قدس برس، 

 
 محكمة إسرائيمية تصدر حكمًا بسجن القيادي في حماس حسن يوسف 24

أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية اإلسرائيمية، القريبة مف بمدة بيتونيا، قضاء مدينة راـ اهلل وسط  :راـ اهلل
ي الفمسطيني والقيادي في حكمًا بسجف النائب في المجمس التشريع 4/2الضفة الغربية المحتمة، يوـ اإلثنيف 
قدس برس، أف  وكالةوقالت عائمة يوسؼ، في تصريحات ل شيرًا. 28حركة حماس، حسف يوسؼ، لمدة 

 آالؼ شيكؿ. 6المحكمة اإلسرائيمية قضت كذلؾ بغرامة مالية 
شيرًا، تسعة منيا في  25وأوضحت عائمة حسف يوسؼ أف النائب أمضى مف فترة االعتقاؿ ما يقارب الػ 

 اإلداري ومف ثـ لفقت لو تيمة صدر الحكـ بحقو عمييا اليوـ. عتقاؿاال
 4/2/2023قدس برس، 

 
 المحكمة العميا الفمسطينية أمامدحالن يطعن في دستورية قرار عباس رفع الحصانة البرلمانية عنو  25
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ي محمد المحامي داود الدرعاوي الذي يترافع عف النائب في المجمس التشريع أكدراـ اهلل وليد عوض : 
جريدة دحالف بشأف الطعف في دستورية قرار الرئيس الفمسطيني محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عنو ل

مف رغـ عمى القضايا مرفوعة ضد دحالف  أيةال يوجد لدى المحاكـ الفمسطينية  بأنوالقدس العربي االثنيف 
 .رفع الحصانة عنو منذ شيور لمالحقتو قضائياً 

نو تقدـ نيابة عف دحالف مؤخرا بطعف في دستورية قرار عباس رفع الحصانة البرلمانية بأالدرعاوي  وأوضح
 .األىميلتقديمو لممحاكمة بحجة انو متورط بارتكاب جرائـ خطيرة تمس بالسمـ  عنو تمييداً 

سالـ فياض  .ف الخصـ لدحالف في تمؾ القضية ىو الرئيس عباس ورئيس الوزراء دأ إلىونوه الدرعاوي 
 أفعمى الحكومة  ألنوالحكومة يجب اختصاميا بحكـ قانوف المحكمة الدستورية، "يس لمحكومة، وقاؿ كرئ

 ."تقوؿ كممتيا في القانوف الدستوري المطعوف في شرعيتو
 5/2/2023، لندن، القدس العربي

 
 : المقاومة ستنتقل إلى اليجوم"السفير"مصادر في غزة لـ 26

ة أف المقاوميف مستمروف باالستعداد والتحضير لمواجية أي تؤكد مصادر مطمعة في غز : قاسـ قصير
عدواف جديد قد يقوـ بو العدو الصييوني في المستقبؿ، وذلؾ بعدما كشفت المعركة األخيرة عف الصعوبات 

فشاؿ مشروعو.  التي يواجييا جيش االحتالؿ في تحقيؽ أىدافو وقدرة المقاوميف عمى التصدي لو وا 
، ونقؿ لكف المعركة المقبمة ل ف تكوف، بحسب ىذه المصادر، دفاعية بؿ سيتحوؿ المقاوموف إلى اليجـو

المعركة إلى داخؿ أراضي العدو، وىـ يفضموف عدـ الحديث عف إستراتيجيات المقاومة المستقبمية، لكنيـ 
 يؤكدوف تعاظـ قدرات المقاومة واستعداداتيا الكبيرة في المرحمة المقبمة.

 5/2/2023السفير، بيروت، 
 

 "إيريز" تقيم خيمة إسناد لألسرى المضربين عن الطعام قبالة حاجز "الجياد" 27
، مؤتمرًا صحافيًا عند افتتاح فعاليات أمسحركة الجياد اإلسالمي في محافظة شماؿ غزة،  تغزة: نظم

وأعمنت ، الخيمة التضامنية مع األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ قبالة معبر بيت حانوف "إيريز"
عمى لساف أحد قياديييا نضاؿ بدر أنيا ستقيـ خيمة إسناد ودعـ لألسرى المضربيف عف الطعاـ بالقرب مف 
 المعبر في إطار سمسمة مف الفعاليات المؤازرة لألسرى المضربيف عف الطعاـ التي تنظميا في 

 
مف كوادر  500 وقاؿ بدر في تصريحات صحافية، إف نحو محافظة شماؿ غزة، بدءًا مف اليوـ الثالثاء.

 ومناصري حركة الجياد اإلسالمي سيتواجدوف في الخيمة منذ ساعات الصباح وحتى ساعات المساء.
 5/2/2023، رام اهلل، األيام

 
 بسام السعدي االحتالل يفرج عن القيادي بالجياد 28

شيخ بساـ أفرجت سمطات االحتالؿ، عصر يوـ االثنيف، عف القيادي بحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف ال
، باستثناء فترة 2003عامًا( معتقؿ إداريًا منذ عاـ  53والقيادي السعدي ) السعدي مف مخيـ جنيف لالجئيف.

، وبعد ذلؾ تـ اعتقالو مجددًا 2022لـ تصؿ شيريف؛ حيث أفرج عنو في شير شباط/ فبراير مف العاـ 
 المصالحة الوطنية. إداريًا في الخامس مف أيار/ مايو مف ذات العاـ بعد توقيع اتفاؽ
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 4/2/2023فمسطين أون الين، 
 

 السمطة الفمسطينية تجري ترتيبات خاصة لعودة نايف حواتمة :أبو ليمى 29
السمطة  أفأكد قيس عبد الكريـ أبو ليمى، عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف،  :غزة

مجبية نايؼ حواتمة واستقراره في األراضي الفمسطينية. الفمسطينية تجري ترتيبات خاصة لعودة األميف العاـ ل
 يذكر أف حواتمة يتنقؿ منذ فترة بيف عماف والجزائر ودمشؽ.

 5/2/2023الغد، عم ان، 
 

 "التنسيق الفصائمي" في نابمس تتعيد برفع الغطاء التنظيمي عن مثيري الفوضى 30
ة نابمس، بػ"رفع الغطاء التنظيمي تعيدت لجنة التنسيؽ الفصائمي في محافظ :عماد سعادة -نابمس 

، أو يدعـ أو باألمف واإلخالؿالفوضى  بأعماؿوالوطني، مف قبؿ كافة الفصائؿ، عف كؿ مف يثبت تورطو 
 يساند ىؤالء الخارجيف عف القانوف".
، بأعماؿ تخريبية، األخيرة، في اآلونة األشخاص، "قياـ بعض 4/2 ودانت المجنة في بياف، يوـ االثنيف

غال السيارات، واالعتداء عمى الممتمكات العامة"، معتبرة ذلؾ بمثابة "خرؽ  إطاراتلمطرؽ، وحرؽ  ؽوا 
، وحرؼ البوصمة عف األمنيمربع الفمتاف  إلى إلعادتنالمقانوف، وخروج عف أعراؼ وتقاليد شعبنا، ومحاولة 

 ضد أبناء شعبنا". االحتالؿالجرائـ التي يرتكبيا 
 5/2/2023، القدس، القدس

 
 نتخاب قيادة جديدة لحركة فتح في المممكة المتحدةا 32

في مقر الحركة بالعاصمة البريطانية لندف مؤتمرىـ الدوري النتخاب قيادة  عقد كوادر حركة فتح لندف:
جديدة لمحركة حيث اشرؼ عمى المؤتمر السفير الفمسطيني عضو المجمس الثوري عفيؼ صافيو، وحضر 

سفير دولة فمسطيف لدى المممكة المتحدة  مانيوؿ حساسياف .دوأ.لمركزية المقاء محمد اشتيو عضو المجنة ا
 والقاضي يوجيف قطراف ورئيسة رابطة الجالية الفمسطينية سناء العالوؿ.

 
 
 

 أعضاءوالسياسي والمالي والذي ناؿ ثقة  األدبيوبعد كممات مف اشتية وحساسياف ناقش المؤتمر التقارير 
فاز كؿ مف األخوة:  األصواتوبعد عممية الفرز وعد " الترشح" تو تـ فتح بابالمؤتمر بالكامؿ وبعد مناقش
 بو خضرة، فؤاد شعث، ميسوف الشرفا، رائد البمبيسي، ىشاـ غنايـ.أ إبراىيـحامد داوود، عبد القواسمة، 

 5/2/2023، لندن، القدس العربي
 

 فتح في صيداحركة من مكاتب  أسمحة"النيار": سرقة  32
حارس  أوقفتفي صيدا، بعدما  األمنيةأربع عناصر مجيولة أحد مكاتب حركة فتح  أمساقتحمت ليؿ 

قطع مف السالح مف نوع "كالشنكوؼ". يذكر أنو مف سنة فقدت أسمحة مف أحد  9المكتب وسطت عمى 
 بيا. االتجارمكاتب فتح بيدؼ بيعيا أو 
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 5/2/2023النيار، بيروت، 
 

 مستعد ألي سيناريو من حزب اهلل  يسرائيم: الجيش اإلسرائيميةاإلالعامة  اإلذاعة 33
عػػف مصػػادر أمنيػػة إسػػػرائيمية أف الجػػيش االسػػرائيمي "مسػػتعد ألي سػػػيناريو  اإلسػػػرائيميةالعامػػة  اإلذاعػػةنقمػػت 

 محتمؿ واف نشوب مواجية عسكرية أخرى قد يجبي ثمنا باىظا مف الدولة المبنانية".
محة اإليرانيػة ويحػاوؿ جػر إسػرائيؿ إلػى مواجيػة كيػذه وأشارت المصػادر إلػى أف "حػزب اهلل الػذي يخػدـ المصػ

بغية صرؼ األنظار العالمية عما يجري فػي سػوريا مػف مػذابح عمػى يػد نظػاـ )الػرئيس السػوري( بشػار األسػد 
حميؼ طيراف". كما رجحت أف "يقػوـ حػزب اهلل باسػتخداـ السػكاف المػدنييف درعػا بشػريا لعناصػرىا كمػا كانػت 

 حرب لبناف الثانية".خالؿ  2006قد فعمت عاـ 
وأكدت انو "ال يمكف لحزب اهلل اخفاء محاوالتو لمتسمح ونقؿ وسائؿ قتالية إلػى األراضػي المبنانيػة عػف العيػوف 
اإلسرائيمية التي تتابع خطوات ىذه المنظمة وراعييا اإليراني عػف كثػب"، الفتػة الػى مػا "اعمنتػو وسػائؿ إعػالـ 

ائيمية مفترضػػػػة فػػػػي منطقػػػػة صػػػػور ثػػػػـ عػػػػدلت تقاريرىػػػػا وقالػػػػت إف لبنانيػػػػة اليػػػػوـ عػػػػف وقػػػػوع غػػػػارة جويػػػػة إسػػػػر 
االنفجػػػارات مردىػػػا حػػػادث محمػػػي ال عالقػػػة لػػػو بإسػػػرائيؿ"، معتبػػػرة اف "ىػػػذه التقػػػارير تػػػدؿ عمػػػى حالػػػة التػػػوتر 

 والترقب التي تسود لبناف في أعقاب اليجـو في سوريا الذي نسبتو مصادر أجنبية إلى إسرائيؿ".
ذا التػوتر ىػو كػوف اليػدؼ الػذي تعػرض لميجػـو قافمػة أسػمحة إسػتراتيجية كانػت فػي وقالت اف "ما يزيػد مػف ىػ

طريقيػا إلػػى حػػزب اهلل، األمػػر الػذي جعػػؿ العديػػد مػػف المبنػانييف يخشػػوف مػػف امتػػداد األزمػة االمنيػػة فػػي سػػوريا 
 إلى لبناف ووقوع تصعيد قد يؤدي بدوره إلى نشوب مواجية عسكرية أخرى مع إسرائيؿ".

 5/2/2023وت، النيار، بير 
 

 سوري عمى الغارة؟ عطل شبكة الياتف اإلسرائيمية: رد  في  يحققالجيش اإلسرائيمي  34
ُصدمت إسرائيؿ يػوـ أمػس األوؿ، بتوقػؼ إحػدى أكبػر شػركات ىاتفيػا الخمػوي عػف العمػؿ إثػر  :حممي موسى

« بيمفػػػوف»خمػػػؿ مركػػػزي وتعطػػػؿ الخػػػدمات المقدمػػػة لحػػػوالي ثالثػػػة ماليػػػيف مشػػػترؾ. وقػػػد حػػػدث ذلػػػؾ لشػػػركة 
نمػػػا كػػػذلؾ فػػػي  اإلسػػػرائيمية الشػػػييرة، األمػػػر الػػػذي أثػػػر لػػػيس فقػػػط فػػػي الحيػػػاة اليوميػػػة لغالبيػػػة اإلسػػػرائيمييف، وا 
مفاوضػػػات تشػػػكيؿ الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية الجديػػػدة. ونظػػػرًا لوقػػػوع ىػػػذا العطػػػب عمػػػى مقربػػػة مػػػف الغػػػارات عمػػػى 

سػػرت  ؛كاممػو عػػف اكتشػاؼ موقعػػووالعجػز طػػواؿ يػػـو ب« بيمفػػوف»سػوريا. وبسػػبب حجػـ العطػػب الػػذي أصػاب 
مخاوؼ مف أف يكوف ما جرى ناجما عف حرب إلكترونية شػنتيا جيػات مواليػة لسػوريا، وىػو مػا يقػـو الجػيش 

 اإلسرائيمي بالتحقيؽ فيو.
صػمة بيجمػات « بيمفػوف»وبدأت المؤسسة األمنية اإلسػرائيمية أمػس األوؿ، فحػص مػا إذا كػاف النييػار شػبكة 

 يات اإلرىابية. نفذتيا مف تصفيا بالج
(، حيػػث HP« )إتػش بػي»و« أريكسػوف»وقػاد العطػؿ فػي الشػركة اإلسػرائيمية إلػى أف يتػػدخؿ ميندسػو شػركتي 

 قدمت األولى أعتدة التصنيؼ وقدمت الثانية منظومات ىندسة الرقابة اإللكترونية. 
الكترونية لػـ تػأت مػف  نجـ عف ىجمات« بيمفوف»والواقع أف المخاوؼ اإلسرائيمية مف أف يكوف انييار شبكة 

التػي سػبقت االنييػار تعػرض أكثػر مػف ألػؼ موقػع الكترونػي إسػرائيمي ليجمػات  48فراغ. فخالؿ السػاعات الػػ
مػػف ىػػاكرز عػػرب ردًا عمػػى الغػػارة الجويػػة عمػػى مركػػز البحػػوث العمميػػة السػػوري. وكتػػب اليػػاكرز فػػي غالبيػػة 
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اقػػع انترنػت الكيػػاف الصػػييوني ردًا عمػػى اليجػػوـ ىػذا ىجػػـو سػػايبر عمػػى مو »المواقػع التػػي سػػيطروا عمييػػا، أف 
 «.اإلسرائيمي عمى مركز البحوث العممية. انتظروا المزيد

 5/2/2023، السفير، بيروت
 

 ةيزرع حقول ألغام جديدة عمى طول الحدود مع سوريجدارًا "ذكياً" و  يبني الجيش اإلسرائيمي 35
مػػف األلغػػاـ عمػػى طػػوؿ الحػػدود السػػورية فػػي  باشػػر الجػػيش اإلسػػرائيمي، أمػػس، زرع حقػػوؿ جديػػدة :تػػؿ أبيػػب

خطػػر تسػػمؿ خاليػػا تابعػػة لتنظػػيـ »الجػػوالف المحتػػؿ، وذلػػؾ فػػي إطػػار المشػػروع الطػػارئ لمواجيػػة مػػا يسػػمى بػػػ
داخػؿ األراضػي الواقعػة تحػت « القاعدة وغيره مف التنظيمات اإلرىابية لتنفيذ عمميات خطؼ جنػود وتفجيػرات

لمحتػػؿ أو فػػي الجميػػؿ، وقالػػت مصػػادر عسػػكرية فػػي تػػؿ أبيػػب، أمػػس، إف السػػيطرة اإلسػػرائيمية فػػي الجػػوالف ا
مشروع زرع حقوؿ جديدة مف األلغاـ عمى طوؿ الحدود السورية في الجوالف والذي خصص لو مبمغ يضاىي 

مميػػوف دوالر، سػػينجز فػػي يونيػػو )حزيػػراف( ىػػذه السػػنة، ويشػػمؿ إضػػافة إلػػى زرع األلغػػاـ الحديثػػة، بنػػاء  280
دي في العالـ، عمى طوؿ حدود الجوالف المحتؿ ليفصػمو تمامػا عػف سػوريا، وىػذا األمػر يػتـ أحدث جدار حدو 
 اإلسرائيمية.« البيت»تنفيذه مف شركة 
التي نشرت النبػأ، إنػو فػي إطػار العمػؿ الجػاري عمػى إقامػة ىػذا العػائؽ الحػدودي، « معاريؼ»وقالت صحيفة 
ؼ بالجدار الذكي، إضافة إلػى تجديػد حقػوؿ األلغػاـ كيمومترات مما وص 9االنتياء مف  2022تـ خالؿ عاـ 

كمـ، حتػى  60عمى طوؿ حدود الجوالف، عمى أف ينتيي العمؿ بكامؿ مقاطع الجدار المتبقية، والبالغ طوليا 
منتصػػػؼ العػػػاـ الجػػػاري. وباالنتيػػػاء مػػػف المشػػػروع الجديػػػد، سػػػيتحوؿ خػػػط الحػػػدود فػػػي ىضػػػبة الجػػػوالف، وفقػػػا 

خػػط الحػػدود األوؿ مػػف نوعػػو فػػي العػػالـ مػػف حيػػث التطػػور. وسػػيتـ تزويػػده بػػأجيزة لممصػػادر اإلسػػرائيمية، إلػػى 
كشػػؼ إلكترونيػػة متطػػورة، والكثيػػر مػػف المجسػػات التػػي سترسػػؿ كمػػا ىػػائال مػػف المعمومػػات إلػػى مقػػر القيػػادة 

بتصنيؼ وفػرز المعمومػات، وتحديػد كػؿ « أوتوماتيكي»والسيطرة المحوسبة، التي ستقوـ بدورىا بشكؿ تمقائي 
شارة أو حركة خارجة عػف المػألوؼ. وسػتقـو ىػذه المنظومػة بعمميػا الػدقيؽ بغػض النظػر عػف الحالػة الجويػة إ

التػػي قػػد تسػػوء جػػدا فػػي الجػػوالف المحتػػؿ، وىػػو مػػا سػػيوفر عمػػى الجػػيش اإلسػػرائيمي نشػػر عشػػرات الجنػػود مػػف 
 سالح االستخبارات، وتشغيميـ عمى أبراج المراقبة البشرية.

ا المشروع، تقـو القوات اإلسرائيمية بإزالة األلغاـ القديمة الموجودة فػي ىضػبة الجػوالف وجنبا إلى جنب مع ىذ
بمساعدة ضباط سابقيف كانوا قد شاركوا في زراعتيا. وليذا الغرض استعانت وزارة الدفاع اإلسرائيمية بضباط 

عامػا لمعرفػة  40ف قبػؿ العسكرية التي كانت مسؤولة عف زرع األلغاـ فػي الجػوال« غوالني»سابقيف مف فرقة 
 صعوبة معرفة مكاف وجود تمؾ األلغاـ.؛ بسبب أماكف وجود األلغاـ

 5/2/2023، الشرق األوسط، لندن
 

 اإلستراتيجيةيصب في مصمحتنا  سورية: سقوط يدلين 36
صػرح الػرئيس السػابؽ لييئػة االسػتخبارات العسػكرية اإلسػرائيمية الميجػور جنػراؿ احتيػاط : تػؿ أبيػب ػ )د ب أ(

موس يادليف االثنيف بأف سقوط نظاـ الرئيس بشار األسػد فػي سػورية سػوؼ يصػب فػي مصػمحة بػالده مػف عا
 الناحية االستراتيجية.

وقػػاؿ يػػادليف إف ىػػذا السػػقوط يعنػػي خػػروج سػػورية مػػف محػػور التشػػدد اإلقميمػػي وانشػػغاليا بقضػػاياىا الداخميػػة، 
 لكتروني.بحسب صحيفة "جيروزاليـ بوست "اإلسرائيمية في موقعيا اإل
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 2023-2022وأضاؼ يادليف خالؿ عػرض التقيػيـ االسػتراتيجيي السػنوي لمعيػد الدراسػات األمنيػة الوطنيةلػػ 
رسػػاؿ موجػػات مػػف الصػػدمات فػػي العػػالـ إجػػراء  الػػذي يرأسػػو أف التيديػػدات بضػػرب البرنػػامج النػػووي اإليرانػػي وا 

 "غير مفيد".
ىجػػوـ عمييػػا، داعيػػا إسػػرائيؿ إلػػى أف "تعػػود إلػػى  وشػػدد عمػػى أف إيػػراف المسػػمحة نوويػػا أكثػػر خطػػورة مػػف شػػف

 المجتمع الدولي" وتنسؽ موقفيا بشكؿ أفضؿ مع البيت األبيض بشأف إيراف.
وحػػػوؿ الفمسػػػػطينييف، قػػػػاؿ يػػػػادليف إنػػػو يتعػػػػيف عمػػػػى إسػػػػرائيؿ أف تنسػػػػؽ موقفيػػػا مػػػػع واشػػػػنطف بشػػػػأف القضػػػػية 

ف الوقت قد حاف لكي تطرح مبادرة دبموماسية جدي  دة.الفمسطينية وا 
يشار إلى أف إسرائيؿ تعتبر إيراف المسمحة نوويا خطرا عمػى وجودىػا بسػبب تصػريحات المسػؤوليف اإليػرانييف 

 بػ"محو" إسرائيؿ مف الخريطة.
 غير أف إيراف تنفي سعييا لتصنيع أسمحة نووية، ميددة برد ساحؽ عمى أي ىجـو مف جانب إسرائيؿ.

 5/2/2023، القدس العربي، لندن
 

 نتنياىو يواجو مواقف متشددة من شركاء االئتالف :"سرائيل"إ 37
لمكنيسػػت االسػػرائيمي، مسػػتكممة بػػذلؾ الػػدورة  29تفتػػتح اليػػـو الثالثػػاء، الػػدورة الػػػ : برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 

الشتوية، التي افتتحت في الخريؼ الماضي، وقطعتيا االنتخابػات المبكػرة، وكػاف الػرئيس االسػرائيمي شػمعوف 
مساء السبت األخيػر، رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو، لتشػكيؿ حكومتػو الثالثػة، وحتػى أمػس، بيريز، قد كمؼ 

أكدت التقارير الواردة عف المفاوضات البرلمانية المختمفة، أف حزب "الميكود" يواجو مواقؼ متشػددة مػف كافػة 
العامػة، وتجنيػد الييػود الشركاء المحتمميف، حوؿ مطالب عينية، ولكف المحػور االساسػي يػدور حػوؿ الموازنػة 

 االصولييف )الحريديـ(.
حتػػى أمػػس، وكمػػا فػػي بدايػػة كػػؿ مفاوضػػات، تحػػدثت تقػػارير صػػحفية، عػػف عقبػػات يواجييػػا طػػاقـ مفاوضػػات 
"الميكود" وخاصة فػي ظػؿ أحاديػث عػف اصػطفافات، بػيف الشػركاء لتشػكيؿ جبيػات تػدعـ المواقػؼ المشػتركة، 

إال أف المفاجػػأة فػػي الحمبػػة االسػػرائيمية كانػػت بتنسػػيؽ مواقػػؼ بػػيف  مثػػؿ تنسػػيؽ المواقػػؼ بػػيف كتمتػػي الحريػػديـ،
 "، وكما يبدو بشأف تجنيد الحريديـ في جيش االحتالؿ.البيت الييوديحزب "يش عتيد" وكتمة المستوطنيف، "

" اتفقا عمى الشراكة سوية البيت الييوديوقالت صحيفة "معاريؼ" االسرائيمية، إف رئيسي حزبي "يش عتيد" و"
ي حكومة نتنياىو، أو البقاء معا في صفوؼ المعارضة، كما ىدد رئيس "يش عتيد" يائير لبيد، بأف حكومة ف

 نتنياىو ستسقط في غضوف عاـ ونصؼ العاـ، إذا لـ يتـ التجاوب مع المطالب التي يطرحيا.
يـ خػارج االئػتالؼ وصعد قادة كتمة "الحريديـ" أمس ليجتيـ، ضد نتنياىو، متيميف إياه بأنو يسػعى الػى ابقػائ

الحكومة، رغـ اف ىذا الخيار يبقي نتنياىو مع ائػتالؼ ضػيؽ وغيػر ثابػت، إال أف التقػارير الصػحفية تتحػدث 
عف حالة توتر في جميور الحريديـ، مف احتماؿ تشكيؿ ائتالؼ يبقوف خارجيـ، ويسعى الى فرض اجراءات 

 يرفضونيا، مثؿ الخدمة في جيش االحتالؿ.
% مػف الييػود، وحسػب تقػارير  27% مف السكاف في اسػرائيؿ، واكثػر مػف  24" حاليا نحو ويشكؿ "الحريديـ

%  23جيش االحتالؿ، فإف نسػبة الشػباف الحريػديـ، الػذيف يتمقػوف سػنويا اعفػاء مػف الخدمػة االلزاميػة، بمغػت 
 مف الشباف الذيف تفرض عمييـ الخدمة، وىذه النسبة في ارتفاع مستمر.

 5/2/2023، الغد، عم ان
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 المبنانية  -جوية عازلة عمى الحدود السورية  منطقةتقيم  "إسرائيل" 38
كشػػفت مصػػادر اسػػتخبارية اسػػرائيمية اف سػػالح الجػػو االسػػرائيمي سيواصػػػؿ : امػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 

تيػا تحميقو فػي االجػواء المبنانيػة والسػورية، منعػًا لنقػؿ االسػمحة مػف سػورية الػى لبنػاف، مؤكػدًا قدرتػو عمػى مراقب
منػػذ المحظػػة االولػػى التػػي تخػػرج مػػف المخػػازف السػػورية. وقػػد اقػػاـ سػػالح الجػػو مػػا اسػػماىا منطقػػة عازلػػة فػػي 
االجواء الحدودية الفاصمة بيف لبناف وسورية، معتبرًا اف حزب اهلل يواصؿ جيوده لنقؿ اسمحة مف سورية الػى 

 لبناف، وسيحاوؿ ذلؾ عبر مختمؼ الطرؽ. 
ئرات فػػػي االجػػػواء المبنانيػػػة والسػػػورية بػػػاف المعمومػػػات االسػػػتخبارية تشػػػير الػػػى وبػػػررت المصػػػادر تحميػػػؽ الطػػػا

احتمػػػاؿ اف يغيػػػر حػػػزب اهلل اسػػػموب نقػػػؿ االسػػػمحة مػػػف شػػػاحنات، يمكػػػف لمطػػػائرات االسػػػرائيمية او االميركيػػػة 
كشػػفيا، الػػى نقميػػا عبػػر نشػػطاء فػػي سػػورية بعػػد تفكيكيػػا الػػى قطػػع يمكػػف تخزينيػػا بمػػا يضػػمف عػػدـ كشػػفيا 

 . كأسمحة
 5/2/2023، الحياة، لندن

 
 ألسمحة الكيماوية والبيولوجيةاأصابت مركز أبحاث حول  ةالغارة اإلسرائيمية في سوري 39

تػؿ أبيػب: أفػػادت مصػادر أميركيػػة أف الغػارة التػػي شػنتيا طػػائرات إسػرائيمية األسػػبوع الماضػي قػػرب دمشػؽ قػػد 
 ولوجية والكيماوية في سوريا.تكوف ألحقت أضرارا بمركز األبحاث الرئيسي حوؿ األسمحة البي

 5/2/2023، الشرق األوسط، لندن
 

 تحسم موقعيا في المعارضة الكتل العربية في الكنيست 40
حسػػمت الكتػػؿ العربيػػة الػػثالث الممثمػػة فػػي الكنيسػػت اإلسػػرائيمي موقعيػػا فػػي : ػػػ حسػػف مواسػػي القػػدس المحتمػػة

 شيد السياسي في إسرائيؿ.المعارضة لمواجية معسكر التطرؼ والعنصرية الذي يتسـ بو الم
ويجمػػػع قػػػادة الكتػػػؿ الػػػثالث عمػػػى ضػػػرورة اف يػػػتـ تشػػػكيؿ كتمػػػة عربيػػػة موحػػػدة بالكنيسػػػت، لوجػػػود الكثيػػػر مػػػف 

 القواسـ المشتركة بينيا، عمى الرغـ مف تمايز واختالؼ ىذه األحزاب.
مػػة المقبمػػة التػػي ويؤكػػد النػػواب العػػرب عمػػى وجػػوب اف تكػػوف الكتمػػة المشػػتركة رأس الحربػػة فػػي مواجيػػة الحكو 

يقودىا زعيـ حزب "الميكود" بنياميف نتنياىو، واف تشػكيؿ مثػؿ ىػذه الكتمػة المشػتركة يػأتي ردًا عمػى ممارسػات 
قصػػػاء النػػػواب العػػػرب عػػػف السػػػاحة السياسػػػية، ومحػػػاوالت نػػػزع  الحكومػػػات اإلسػػػرائيمية المتعاقبػػػة وتيميشػػػيا وا 

 مؤسسة اإلسرائيمية.مع اتساع أزمة الثقة بال 48الشرعية عف فمسطيني الػ
وقاؿ رئيس القائمة العربية الموحدة ػ العربية لمتغيير النائب الشيخ إبراىيـ صرصور انو: "ال يعمؽ آمػاال عمػى 
أي حكومة إسرائيمية ميما كانػت تركيبتيػا، ويأمػؿ أف يػزداد التمثيػؿ العربػي فػي الكنيسػت بقػدر يكسػر التػوازف 

، ليتسػػػنى لألحػػػزاب العربيػػػة التػػػأثير عمػػػى السياسػػػات الداخميػػػة بػػػيف معسػػػكر اليمػػػيف ومعسػػػكر الوسػػػط اليسػػػار
 والخارجية".

النائػػب عفػػو اغباريػػة عػػف "الجبيػػة الديموقراطيػػة لمسػػالـ والمسػػاواة" اكػػد عمػػى ضػػرورة تعميػػؽ ثقافػػة المشػػاركة 
باالنتخابػػات ورفػػع نسػػبة التصػػويت بصػػفوؼ المػػواطنيف العػػرب عمػػى اعتبػػار أف ذلػػؾ صػػماـ أمػػاف لمواجيػػة 

 يات والسياسات العنصرية لمحكومة، والتصدي لمحاوالت منع النواب العرب عف حمبة صنع القرار.التحد
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واعتبػػر النائػػب باسػػؿ غطػػاس "التجمػػع الػػوطني الػػديموقراطي" إف: "نتنيػػاىو نجػػح مػػف خػػالؿ ترويجػػو لجػػوىر 
ف بيريػػز بتشػػكيؿ نائبػػا، ليفوضػػو الػػرئيس اإلسػػرائيمي شػػمعو  82ومفيػػـو "الكتمػػة المانعػػة"، بالحصػػوؿ عمػػى ثقػػة 

 الحكومة القادمة".
 5/2/2023، المستقبل، بيروت
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اف والتػػي أكػػدت  ،فو ف ومحميػػو ف دوليػػو بػػاحثالتػػي اعػػدىا  اف الدراسػػة اإلسػػرائيميةاعتبػػرت وزارة التربيػػة والتعمػػيـ 
"منحازة بوضوح والبحػث غيػر  لتحريض والتحقير بحؽ اسرائيؿ،المناىج التعميمية الفمسطينية شبو خالية مف ا

ميني وغير موضوعي الى حد كبير... وىناؾ محاولة لممقارنة بيف نظـ التعميـ االسػرائيمية والفمسػطينية وىػو 
 امر ال اساس لو عمى االطالؽ، وال يمت لمواقع بصمة".

 5/2/2023النيار، بيروت، 
 

 نظرة اإلسرائيميين إلى المسيحية "سمبية جدا"": مركز "القدس ألبحاث إسرائيل 42
كشػػفت دراسػػة جديػػدة أف نظػػرة إسػػرائيؿ واإلسػػرائيمييف إلػػى المسػػيحية "سػػمبية جػػدا"، وأف : وديػػع عػػواودة -حيفػػا

 مناىج التعميـ في مدارسيا تشارؾ في التسبب بتفشي الجيؿ والكراىية حياؿ المسيحييف.
ألبحػػاث إسػػرائيؿ" السياسػػات نحػػو الكنػػائس والعالقػػات التاريخيػػة  وتتنػػاوؿ الدراسػػة الصػػادرة عػػف مركػػز "القػػدس

والراىنة بينيما والقدس، وتتحػدث عػف أف "إسػرائيؿ التػي قامػت عمػى أنقػاض الشػعب الفمسػطيني ال تفػرؽ بػيف 
أبنائو، فكافتيـ بالنسبة ليا أغيار وأعداء وما تزاؿ تناصب المسيحييف الذيف بقي معظميػـ فػي الػوطف العػداء 

 ئيـ المسمميف".كأشقا
وضػػعيا رئػػيس حكومػػة إسػػرائيؿ األوؿ ديفػػد بػػف غوريػػوف حػػوؿ "مشػػكمة 2952وتػػورد الدراسػػة وثيقػػة مػػف عػػاـ 

 العرب في إسرائيؿ" وتعكس نظرة المؤسسة اإلسرائيمية الحاكمة إلى المسيحييف الفمسطينييف.
لعػرب المتبقػيف ىنػا معظميػـ وحسب الوثيقة, يحذر بف غوريوف حزبو الحاكـ مف "مغبػة تجاىػؿ الحقيقػة بػأف ا

مسمموف وينتموف لديف يؤمف بالسيؼ، وأقمية منيـ مسيحيوف وىـ أيضا معادوف لمييود كشػعب مسػتقؿ لػدواع 
 دينية وتاريخية تتعمؽ بصمب السيد المسيح".

وتوصػػي الدراسػػة بتعزيػػز العالقػػات مػػع المسػػيحييف فػػي العػػالـ بشػػكؿ منيجػػي ومػػنظـ، والحػػرص الشػػديد عمػػى 
 تطورىـ في القدس كي يصاف سحرىا ومكانتيا العالمية.بقائيـ و 
% مػػف الييػػود فػػي إسػػرائيؿ لػػيس ليػػـ أي 52الدراسػػة بإشػػارتيا إلػػى نتػػائج اسػػتطالع واسػػع يظيػػر أف  وتشػػير

 ،% منيـ أف المسيحية وثنية ويرفضوف تعميميا في مدارسيـ42صديؽ مسيحي أو مجرد عالقة معو. ويرى 
 ار القدس مدينة مركزية لمعالـ المسيحي أيضا.ويرفض نصؼ اإلسرائيمييف اعتب

% مػف الييػود إسػرائيؿ إلػى عػدـ التػدخؿ لمنػع ىجػرة مسػيحيي فمسػطينيي الػداخؿ البػالغ عػددىـ 56كما يدعو 
 % منيـ إلى تشجيع ىجرتيـ.32ألؼ نسمة، بينما يدعو  220اليـو نحو 

بػو العسػؿ مػف الناصػرة أف الدراسػة تكشػؼ مف جيتو يرى رئيس الكنيسػة األنجميكانيػة السػابؽ المطػراف ريػاح أ
 عف واقع معروؼ في إسرائيؿ مرده الرواسب التاريخية والجيؿ.

 4/2/2023، الجزيرة نت، الدوحة
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شػػكوى ضػػد مخالفػػات اقترفيػػا جنػػود  240اإلسػػرائيمية كشػػفت دراسػػة توثيقيػػة إسػػرائيمية تمقػػي الشػػرطة  س:القػػد
، ولكػف لػـ يجػري 2022إسرائيميوف ضد الفمسطينييف وممتمكاتيـ فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة خػالؿ العػاـ 

 شكوى دوف تقديـ أي الئحة اتياـ. 78التحقيؽ سوى في 
ش اإلسػػرائيمي فػػي وقػػد نشػػرت منظمػػة "يػػش ديػػف" معطيػػات محدثػػة بخصػػوص فػػرض القػػانوف عمػػى جنػػود الجػػي

 الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالػػت الدراسػػة التػػي وصػػمت، "تشػػير المعطيػػات إلػػى توجػػو واضػػح وانخفػػاض ممحػػوظ فػػي نسػػب تقػػديـ لػػوائح 

% مف التحقيقػات التػي تػـ 2.5تـ تقديـ لوائح اتياـ في حوالي  2022-2009االتياـ، عمما انو في السنوات 
"رغػـ  ت التحقيػؽ فػي شػرطة التحقيقػات العسػكرية عػف أي الئحػة اتيػاـلػـ تثمػر ممفػا 2022فتحيا وفػي العػاـ 
"خالؿ النصؼ الثاني مف شير كانوف الثاني جرى إطالؽ النار وقتؿ مػا ال يقػؿ عػف خمسػة  إشارتيا إلى انو

 فمسطينييف، غير مسمحيف، بنيراف الجيش اإلسرائيمي في الضفة وغزة".
ديػف": الخمػؿ الكبيػر فػي تحقيقػات شػرطة التحقيقػات العسػكرية، وقاؿ ليئػور يفنػو، مػدير قسػـ البحػث فػي "يػش 

التي تتعمؽ بالمخالفات المقترفة بحؽ الفمسطينييف ورقابة النيابة العسكرية، تؤدي إلى إغالؽ الغالبية الساحقة 
 مػػف الممفػػات فيمػػا يػػتـ تقػػديـ لػػوائح االتيػػاـ بنسػػب ضػػئيمة لمغايػػة. ىػػذا األمػػر يولػػد عمػػى األرض شػػعورا بانعػػداـ
القػػانوف وانعػػداـ مػػف يقػػـو عمػػى فرضػػو، وىػػو شػػعور قػػد يكػػوف جوىريػػا فيمػػا يتعمػػؽ بزيػػادة حػػاالت القتػػؿ خػػالؿ 

 األسابيع األخيرة".
 5/2/2023، القدس، القدس
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ماضػػػػي، عمػػػػى إخػػػػالء القريػػػػة العبريػػػػة امػػػػس، أف جػػػػيش االحػػػػتالؿ أقػػػػدـ السػػػػبت ال« ىػػػػ رتس»كتبػػػػت  :راـ اهلل
، التي أقيمت عمػى أراضػي قريػة بػوريف، جنػوب مدينػة نػابمس، بػالرغـ مػف أنػو ال «قرية المناطير»الفمسطينية 

التػػػي تعػػػود « ب»يوجػػػد لديػػػو الصػػػالحية لمقيػػػاـ بػػػذلؾ، حيػػػث إف المنػػػاطير قػػػد أقيمػػػت فػػػي المنطقػػػة المصػػػنفة 
اإلدارة »الصحيفة انو بالرغـ مف أف ما يسمى  وأضافت صالحيات التخطيط والبناء فييا لمسمطة الفمسطينية.

أبمغػػػت الجػػػيش خػػػالؿ عمميػػػة اإلخػػػالء بأنػػػو ال يسػػػتيطع أف يعمػػػؿ فػػػي ىػػػذه المنطقػػػة، اال أف جػػػيش « المدنيػػػة
 االحتالؿ قرر في نياية المطاؼ إخالء القرية وتدميرىا دوف أية صالحية.

 5/2/2023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 : الجبية الشمالية ستشيد سمسمة حروب صغيرة تفصل بينيا فترات ىدنة يميةإسرائتقديرات  45
قػػاـ نائػػب رئػػيس ىيئػػة األركػػاف العامػػة الصػػييونية الجنػػراؿ غػػادي آيزنكػػوت بزيػػارة تفقديػػة لمقػػوات الصػػييونية 

ا أسػماه المحتشدة عمى الجبيتيف السورية والمبنانية لموقوؼ عمى جاىزيتيا القتالية، وقػد تحػدث "آيزنكػوت" عمػ
بقواعد جديدة لمعبة في المنطقة الشػمالية أىميػا أف الجبيػة الشػمالية ستشػيد حروبػًا غيػر متسػاوقة أي سمسػمة 
حػػروب صػػغيرة تفصػػؿ بينيػػا فتػػرات ىدنػػة ووقػػؼ إلطػػالؽ النػػار. وتوقػػع "آيزنكػػوت" أف تػػؤدي ىػػذه الحػػػروب 

اهلل" دوف أف يسػػتبعد أف يكػػوف  الصػػغيرة أو اليجمػػات المتبادلػػة إلػػى حػػرب حػػرب واسػػعة مػػع سػػوريا أو "حػػزب
لمقػػوات البريػػة دور ىػػاـ فػػي ىػػذه الحػػرب إلنجػػاز عمميػػة اختػػراؽ فػػي العمػػؽ المبنػػاني أو السػػوري لحسػػـ الحػػرب 

 لصالح "إسرائيؿ". 
 مركز الناطور لمدراسات واألبحاث، األردن

 4/2/2023، 2726 ، العددالتقرير المعموماتي
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 % من مساحة أراضيو3,5يعيش عمى مساحة  بالداخل الفمسطينيصالح: الشعب رائد  46

رائد  األقصىشيخ  2948في األراضي المحتمة عاـ  اإلسالميةقاؿ رئيس الحركة : أيمف عبدالحفيظ -عماف 
% مػف مجمػوع 3,5صالح: اف المساحة التي يممكيا ويعيش عمييا الشعب الفمسطيني فػي الػداخؿ تبمػغ نحػو 

 اإلسػػرائيميةالػػداخؿ والميػػددة بػػالزواؿ ايضػػا بعػػدما صػػادرت الدولػػة  الفمسػػطينية فػػي لألراضػػيالمسػػاحة الكميػػة 
 .األراضي% مف تمؾ 90

جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ محاضػػرة ألقاىػػا الشػػيخ صػػالح مسػػاء أمػػس األوؿ فػػي مركػػز الحسػػيف الثقػػافي التػػابع المانػػة 
دى ونظميػػػا المنتػػػ« : تحػػػديات وآفػػػاؽ48بػػػيف فمسػػػطينيي  اإلسػػػالميةالحركػػػة »عمػػػاف الكبػػػرى وحممػػػت عنػػػواف 

 الثقافي في كؿ مف المدارس العصرية ومؤسسة فمسطيف الدولية.
قريػة ومدينػة فػي الػداخؿ  2200قػرى ىػذا العػاـ مػف أصػؿ  208وبيف أف عدد القرى الفمسطينية الحاليػة يبمػغ 

بنػػاء أي قريػػة عربيػػة فمسػػطينية،  إسػػرائيؿ، فيمػػا تمنػػع إسػػرائيميةقريػػة ومدينػػة  2092الفمسػػطيني، أي أف ىنػػاؾ 
 .إسرائيميةابؿ يتـ بناء أكثر مف ألؼ قرية ومدينة وبالمق
 األراضػيمػف  2/26الوقفية التػي كانػت تممكيػا فمسػطيف قبػؿ النكبػة والبالغػة مػا نسػبتو  األراضيأف  إلىونوه 

 «.ممؾ عاـ»مميوف دونـ تمت مصادرتيا بالكامؿ مف قبؿ اسرائيؿ تحت مسمى  27الفمسطينية كاممة البالغة 
في الداخؿ النتخابات الكنيست تأتي مػف بػاب القناعػة أف الكنيسػت عبػارة  اإلسالميةوأكد أف مقاطعة الحركة 

 فقط. اإلسرائيميعف امتداد لممشروع الصييوني وأداة لخدمة المجتمع 
 5/2/2023، الدستور، عم ان

 
 
 

 لممسممين ما ُنشر عن ىدم قبة الصخرة جس نبض :إدعيسالشيخ يوسف  47
حذر الشيخ يوسؼ إدعيس رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعى، ورئػيس المحكمػة العميػا : رفعتإسماعيؿ 

الشرعية بفمسػطيف، مػف محػاوالت إسػرائيؿ ليػدـ المسػجد األقصػى، مشػيرًا إلػى مػا نشػره الصػياينة مػؤخرا عمػى 
سقاطو عمى ما ينتوونو  اإلنترنت مف "بروفة" ليدـ قبة الصخرة المشرفة، فى محاولة لجس نبض المسمميف، وا 

وجػاء ذلػؾ  مف تدمير لممسػجد األقصػى وقبػة الصػخرة، وطمػس اليويػة اإلسػالمية فػى مدينػة القػدس الشػريؼ.
فػى لقػػاء الػػدكتور جعفػػر عبػػد السػػالـ األمػػيف العػاـ لرابطػػة الجامعػػات اإلسػػالمية بوفػػد فمسػػطينى برئاسػػة الشػػيخ 

ألزىػػر الشػػريؼ بمدينػػة نصػػر، ورحػػب األمػػيف يوسػػؼ إدعػػيس، صػػباح اليػػـو االثنػػيف، بمقػػر الرابطػػة بجامعػػة ا
العػػػاـ بيػػػػذه الزيػػػارة التػػػػى تجػػػػر بعػػػد زيػػػػارة وفػػػػد الرابطػػػة لغػػػػزة واطػػػػالع الوفػػػد عمػػػػى مػػػػا يحػػػدث فػػػػى األراضػػػػى 

 الفمسطينية، وآثار العدواف اإلسرائيمى عمى المؤسسات والمنش ت الحيوية فى فمسطيف الشقيقة.
يعيشػيا الفمسػطينيوف وخصوصػػا فػى مدينػة القػدس وغيرىػػا واسػتعرض الوفػد الظػروؼ المعيشػية الصػػعبة التػى 

، فضػال عػف محػاوالتيـ المسػتمرة لتيويػد  مف المدف الفمسطينية، التى يعتدى عمييػا إسػرائيميوف صػباح كػؿ يػـو
 المسجد األقصى.

وأشػػاد الوفػػد الفمسػػطينى بػػالجيود المصػػرية فػػى المصػػالحة الفمسػػطينية، واقترابيػػا مػػف تحققيػػا بشػػكؿ نيػػائى فػػى 
 حاب القاىرةر 

 4/2/2023، اليوم السابع، مصر
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 بدوي من األغوار في ثالث "كانتونات" مغمقة 4000".. تجميع التموضععادة إخطة " 48

وتالليػػػا ووديانيػػػا، شػػػكمت حػػػاجزا امػػػاـ  األغػػػواربػػػيف سػػػفوح  لمبػػػدو االنتشػػػار الواسػػػع :مينػػػد العػػػدـ -االغػػػوار 
بػػدائؿ ىػػي  اإلسػػرائيميةمنطقػػة، فطرحػػت سػػمطات االحػػتالؿ مشػػاريع التوسػػع االسػػتيطاني واسػػتثماره الزراعػػي بال

مراكػػز حضػػر ضػػمف تجمعػػات و"كانتونػػات" محػػددة مػػف خػػالؿ "خطػػة  إلػػىفػػي نظػػر البػػدو لتحػػويميـ  األخطػػر
 .2022اعادة التموضع" التي تـ اقرارىا في عاـ 

 اإلسرائيميةدارة المدنية كشؼ عبد اهلل حماد مدير دائرة المناصرة في مركز القدس لممساعدة القانونية؛ أف االو 
، وىناؾ مؤشرات لتطبيقيا خالؿ العاـ الجػاري، بعػد تعػرض سػمطات 2022تعمؿ عمى بمورة الخطة منذ عاـ 

والمنظمات الحقوقية اليجاد بػدائؿ لمبػدو  األوروبيواالتحاد  اإلسرائيميةاالحتالؿ لضغوطات مف قبؿ المحاكـ 
االدارة المدينة طرحت بدائؿ لتجميػع البػدو فػي مسػاحات محػددة  الذي يتـ ترحيميـ وىدـ منازليـ. موضحا اف

 ضمف المناطؽ المصنفة "ج"، اال انيا ال تمبي احتياجات البدو ونمط حياتيـ.
واوضػح حمػػاد اف المرحمػػة االولػػى تشػمؿ ثالثػػة منػػاطؽ، بػػالقرب مػػف منطقػة العيزريػػة المعروفػػة بمنطقػػة مكػػب 

بالقرب مف اريحا بجاور تجمع النويعمة، والفصػائؿ الفوقػا. مشػيرا الػى  النفايات التابعة لبمدية القدس، ومنطقة
 وجود مناطؽ اخرى لـ يتـ الكشؼ عنيا رسميا.

 وتـ عرض خطة "اعادة التموضع" عمى البدو المتواجديف في المنطقة المصنفة "ج".
ة عمػػى مصػػادر واضػاؼ اف خطػػة اعػادة التموضػػع تيػدؼ لترحيػػؿ السػكاف لغايػػة التوسػع االسػػتيطاني والسػيطر 

االؼ مػػواطف فػػي ىػػذه  4وجػػدير بالػػذكر اف الخطػػة تشػػمؿ  الميػػاه، و فػػرض حػػؿ سياسػػي بمقػػاييس اسػػرائيمية.
 عائمة. 500المرحمة، كما يوضح حماد لػ دوت كوـ، مضيفا اف االماكف المخصصة ال تتسع لػ 

 5/2/2023، القدس، القدس
 

 شجرة مثمرة  575قتمع حوالي وي 379مواطنين ويعتقل  7يقتل  االحتاللتقرير شيري:  49
"األياـ": قالت، أمس، دائرة العالقات الدولية في منظمػة التحريػر فػي تقريرىػا الشػيري "شػعب تحػت  -راـ اهلل 

 7االحػػػػتالؿ" الػػػػذي يرصػػػػد االنتياكػػػػات اإلسػػػػرائيمية بحػػػػؽ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني وممتمكاتػػػػو أف االحػػػػتالؿ قتػػػػؿ 
 مواطنًا آخر. 262حتجز ، فيما ا379مواطنيف، واعتقؿ ما يزيد عمى 

شجرة مثمرة، كما ىدـ االحتالؿ وأخطػر  575وأفاد التقرير بأف المستوطنيف وجيش االحتالؿ أتمفوا ما يقارب 
. 202باليدـ   مسكف ومنشأة(، خالؿ شير كانوف الثاني المنصـر

 5/2/2023، األيام، رام اهلل
 

 لطعامعن ا المضربينتضامنا مع األسرى  بنابمسمسيرة جماىيرية  50
شارؾ المئات مف أىالي األسرى وممثمي المؤسسات الرسمية والشعبية في مسيرة تضامنية دعت إلييا المجنػة 
الوطنيػػة لػػدعـ األسػػرى فػػي نػػابمس وشػػارؾ االتحػػاد العػػاـ لممػػرأة بشػػكؿ مميػػز مػػف خػػالؿ تواجػػد عػػدد كبيػػر مػػف 

ير ووزارة األسػػرى وعػػػدد مػػف األسػػػرى النسػػاء واالتحػػاد العػػػاـ ووفػػد يمثػػؿ بمديػػػو نػػابمس والفصػػائؿ ونػػػادي األسػػ
 المحرريف وجابت المسيرة شوارع نابمس وىـ ييتفوف بشعارات تطالب بحريو األسرى بالسجوف اإلسرائيمية.

 4/2/2023، فمسطين أون الين
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 كانون الثاني/ ينايرمرة خالل  25والمعتقالت  السجونقوات االحتالل تقتحم  52
ع غزة عمميات االقتحاـ المتكررة في السجوف والمعتقالت اإلسرائيمية أداف أىالي األسرى في قطا حسف جبر:

 المتكرر عمى أبنائيـ بحجج وذرائع أمنية واىية.
وطالب األىالي المنظمات الدولية والحقوقية بوقػؼ المعاممػة الوحشػية القاسػية ألبنػائيـ فػي سػجوف االحػتالؿ، 

 ومعرفة ما يجري ىناؾ بالضبط.وأكدوا أىمية إرساؿ لجنة لتقصي الحقائؽ إلى السجوف 
وقاؿ نشأت الوحيدي ممثؿ حركة فتح في لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسػالمية: إف قػوات االحػتالؿ نفػذت 

، الفتػا إلػى أف ىػذه القػوات  25أكثر مف  عممية اقتحاـ لمسجوف وغرؼ األسرى خػالؿ كػانوف الثػاني المنصػـر
 ات ومستمزمات األسرى الشتوية وغيرىا.سرقت خالؿ عمميات التفتيش محتويات ومقتني

ودعا الوحيدي في كممة لو أماـ أىػالي األسػرى، أمػس، خػالؿ االعتصػاـ األسػبوعي، المجنػة الدوليػة لمصػميب 
األحمػػر إلػػى إنيػػاء أزمػػة برنػػامج الزيػػارات التػػي مػػا زاؿ يعػػاني منيػػا عشػػرات األىػػالي، مؤكػػدا أف كافػػة أطفػػاؿ 

 ة آبائيـ.األسرى محروموف مف حقيـ في زيار 
 5/2/2023، األيام، رام اهلل

 
 الصحي لألسرى المضربين والتيديد بوقف شرب الماء الوضعتدىور وزارة األسرى:  52

"األيػاـ": أكد محػامي وزارة شػؤوف األسػرى والمحػرريف فػادي عبيػدات بػأف الوضػع الصػحي لألسػرى  -راـ اهلل 
وجعفػر عػز الػديف، وطػارؽ قعػداف، يتػدىور بشػكؿ المضربيف عف الطعاـ؛ سامر العيسػاوي، وأيمػف الشػراونة، 

 سريع جدا وحالتيـ أصبحت يرثى ليا.
وقػػػاؿ عبيػػػدات الػػػذي زار األسػػػرى المضػػػربيف عػػػف الطعػػػاـ فػػػي مستشػػػفى سػػػجف الرممػػػة، إف ىنػػػاؾ محػػػاوالت 
جراءات مف قبؿ إدارة السجف لمضغط عمى المضربيف، حيث تمارس ضدىـ اإلرىاب النفسػي، مبينػًا أنػو تػـ  وا 

ب زجاج عمى باب الزنػازيف التػي يتواجػد بيػا المضػربوف لمػنعيـ مػف الحػديث مػع سػائر األسػرى، إضػافة تركي
 إلى ممارسة التفتيش االستفزازي بداخؿ الزنازيف.

الجػاري وذلػؾ باالمتنػاع عػف شػرب  27ولفت إلى أف األسرى المضربيف ىددوا بتصعيد اإلضراب ابتػداء مػف 
 سجوف لالستجابة لمطالبيـ.الماء مف اجؿ الضغط عمى إدارة ال

 5/2/2023، األيام، رام اهلل
 

 لميوم السادس  القدسبسموان حي التنكيل بأىالي  يواصلاالحتالل  53
واصمت قوات االحتالؿ اإلسػرائيمي أمػس االثنػيف، حمػالت التنكيػؿ بأىػالي القػدس : برىـو جرايسي -الناصرة 

ـر القدسي الشريؼ، استمرارا لعممية تنكيػؿ مسػتمرة المحتمة، وبشكؿ خاص أىالي حي سمواف، القريب مف الح
منذ ستة أياـ، وكانت سبقتيا حممة مشػابية لحػي العيسػاوية فػي المدينػة، ويؤكػد األىػالي وجيػات حقوقيػة، أف 

وتتضػػػمف الحممػػػة  جػػرائـ االحػػػتالؿ تعتبػػر حممػػػة انتقػػاـ جماعيػػػة، بسػػبب مناىضػػػتيـ لالحػػتالؿ والتصػػػدي لػػو.
ازؿ ونصػػػب حػػػواجز، وجبايػػػة ضػػػرائب وقطػػػع ميػػػاه، وفػػػرض غرامػػػات مختمفػػػػة، اعتقػػػاالت عديػػػدة، وىػػػدـ منػػػ

 وتفتيشات وفحوصات عشوائية لمبطاقات اليوية، ويترافؽ قسـ مف االعتقاالت مع العنؼ أو التعسؼ.
سػػمواف"، إف بمديػػة االحػػتالؿ قامػػت فػػي اليػػوميف الماضػػييف،  -وقػػاؿ مركػػز المعمومػػات الفمسػػطيني "وادي حمػػوة

إداريػػة ليػػدـ بيػػوت فػػي حػػي سػػمواف، برفقػػة قػػوات االحػػتالؿ التػػي داىمػػت عػػدة منػػازؿ بحجػػة  بتوزيػػع إخطػػارات
 البناء مف دوف الحصوؿ عمى تراخيص االحتالؿ.
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مواطنػػا، كمػػا جػػرت مداىمػػة عػػدة بيػػوت وتسػػميـ انػػذارات لشػػباف مػػف ابنػػاء تمػػؾ العػػائالت  22وجػػرى اعتقػػاؿ 
 لعشرات مخالفات السير.ليتوجيوا الى مراكز شرطة االحتالؿ وتحرير عشوائي 

 5/2/2023، الغد، عم ان
 

 يطالبون باإلغاثة ةنزحوا من مخيمات سوري فمسطينيربع مميون األونروا:  54
أعمنػػػت وكالػػػة )األونػػػروا( أف األحػػػداث التػػػي تشػػػيدىا سػػػوريا أدت إلػػػى تيجيػػػر نصػػػؼ : نػػػذير رضػػػا - بيػػروت

 يحتاجوف إلى مساعدة إنسانية. الالجئيف الفمسطينييف مف البالد، مشيرة إلى أف الكثير منيـ
 500ألفػا مػف أصػؿ  250الحرب المندلعة في سػوريا أدت إلػى تيجيػر »في بياف ليا بأف « األونروا»وأفادت 

وكاف المفوض «. إلى األردف 3500ألفا إلى لبناف ونحو  20ألؼ فمسطيني يعيشوف في ىذا البمد، بينما لجأ 
مػف النػزاع، « ألؼ الجػر فمسػطيني فػي سػوريا يعػانوف 525نحو »أف  ، فيميبو غراندي، أكد«األونروا»العاـ لػ

 «.الجئيف مزدوجيف»مشيرا إلى أنيـ عمى وشؾ أف يصبحوا 
غيػػر أف األرقػػاـ فػػي لبنػػاف تتخطػػى، بحسػػب مصػػادر فمسػػطينية، ىػػذا الػػرقـ. وقػػاؿ مصػػدر بػػارز يعمػػؿ عمػػى 

، مشػيرا إلػى أف «يومػا 25كػاف دقيقػا قبػؿ »إف ىذا الرقـ « الشرؽ األوسط»متابعة ممؼ النازحيف مف سوريا لػ
 «.إلى ازدياد»عدد النازحيف مف سوريا 

عائمػة فمسػطينية نزحػت مػف سػوريا يقػيـ أفرادىػا فػي مخيمػات الجنػوب فػي صػيدا  3400وأوضح المصػدر أف 
قميـ الخروب، بينما تستضيؼ مخيمات الشماؿ نحو  عائمة، ويستضيؼ البقاع )شرؽ لبناف(  2800وصور وا 

 عائمة، الفتا إلى أف متوسط أفراد كؿ عائمة يعد بخمسة أشخاص. 2200نحو 
 5/2/2023، الشرق األوسط، لندن

 
 خالل أسبوعين في قطاع غزة شركات البترول: انتياء أزمة الغاز أصحابرئيس جمعية  55

ة توقع رئيس جمعية أصحاب شركات البتػروؿ فػي قطػاع غػزة محمػود الشػوا انتيػاء أزمػة غػاز الطيػي المنتشػر 
 في قطاع غزة خالؿ أسبوعيف.

ف األزمػة اآلف باتػت  وقاؿ الشوا: "إف االحتالؿ ولد األزمة بإدخالو كميات محدودة لمغاية مػف غػاز الطيػي, وا 
 في مراحميا النيائية بعد جيود الجمعية".

شػػػيكؿ، مطالبػػػًا المػػػواطنيف بػػػاإلبالغ عػػػف أي تػػػاجر أو محطػػػة  65كيمػػػو،  26وأكػػػد أف سػػػعر اسػػػطوانة الغػػػاز 
 تتجاوز السعر الموضوع.

 4/2/2023، فمسطين أون الين
 

 "أىداب العودة"الدنان توقع ديوانيا الشعري انتصار  56
صػػيدا  -، فػػي مركػػز معػػروؼ سػػعد الثقػػافي «أىػػداب العػػودة»وّقعػػت الزميمػػة انتصػػار الػػدّناف ديوانيػػا الشػػعري 

فػػػي لبنػػػاف فتحػػػي أبػػػو « ةمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطيني»أمػػػس األوؿ. حضػػػر حفػػػؿ التوقيػػػع أمػػػيف سػػػر فصػػػائؿ 
رفعت شػناعة، والمستشػار الثقػافي فػي سػفارة دولػة فمسػطيف « حركة فتح»العردات، وأميف سر إقميـ لبناف في 

في صػيدا الشػيخ زيػد ضػاىر، واألسػير المحػرر أنػور ياسػيف، ومعػروؼ « حزب اهلل»ماىر مشيعؿ، ومسؤوؿ 
فػػي صػػيدا « الجبيػػة الشػػعبية»ومسػػؤوؿ  فػػي عػػيف الحمػػوة مػػاىر شػػبايطة،« فػػتح»مصػػطفى سػػعد، وأمػػيف سػػر 
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في صيدا أبو إيياب، وممثمػوف عػف القػوى الوطنيػة المبنانيػة، « الجبية الديموقراطية»عبداهلل الدناف، ومسؤوؿ 
 والفصائؿ والمجاف الشعبية الفمسطينية، وحشد مف اإلعالمييف والميتميف. 

 5/2/2023، السفير، بيروت
 

 في خرق سيادة الدول العربية ياتتماشى مع تاريخ ةريلسو  اإلسرائيمية الضربة: جنبالط 57
جريػدة األنبػاء  إلػىقػاؿ رئػيس جبيػة النضػاؿ الػوطني النائػب وليػد جنػبالط فػي حػديث  :سعد اليػاس –بيروت 

فػي  اإلسػرائيميالتي تتماشى مع التاريخ  اإلسرائيميةالصادرة عف الحزب 'التقدمي': إذ نستنكر الضربة الجوية 
ؿ العربيػػة والتعػػدي عمييػػا، إال أنػػو مػػف المضػػحؾ المبكػػي أف ُيقػػاؿ أف ىػػذا االعتػػداء يعػػّرض خػػرؽ سػػيادة الػػدو 

وسػػممًا فػػي حػػيف أف شػػتى أنػػواع األسػػمحة التػػي  ازدىػػاراً سػػوريا لالىتػػزاز وكػػأف سػػورية ال تػػزاؿ تعػػيش  اسػػتقرار
يوميػػًا وسػػاوت  الجػػيش السػػوري وفػػرؽ الشػػبيحة والمقػػاتالت السػػورية تقصػػؼ المػػدف والقػػرى السػػورية اسػػتخدميا

وأسقطت الطائرة التركية فػي حػيف لػـ تحػرؾ سػاكنًا ردًا  األطمسيمعظميا باألرض، وسبؽ أف تصدت لمحمؼ 
 !اإلسرائيميعمى االعتداء 

5/2/2023، القدس العربي، لندن  
 
 

 السوري والفمسطيني يعيد استنفار الكثير من اليواجس التاريخية النزوحوائل أبو فاعور:  58
أعػػرب وزيػػر الشػػؤوف االجتماعيػػة المبنػػاني وائػػؿ أبػػو فػػاعور عػػف خشػػيتو مػػف أف يػػؤدي : رضػػا نػػذير - بيػػروت

 تدفؽ المزيد مف الالجئيف مف سوريا إلى حدوث انفجار اجتماعي واقتصادي في لبناف.
األعػداد بػات يخمػؽ »أف ىناؾ قمقا لبنانيػا مػف أف تزايػد « رويترز»وقاؿ أبو فاعور أمس في مقابمة مع وكالة 

 «.ير مف الضغوطات السياسية واالقتصادية واألمنية واالجتماعية والديموغرافية في لبنافالكث
النزوح السوري والفمسطيني الجديد قد يكوف، بؿ ىو بالتأكيد أكبػر تحػدي يفػرض نفسػو عمػى »وقاؿ أبو فاعور: 

الضػػغوطات ويعيػػد  لبنػػاف وعمػػى حكومػػة لبنػػاف فػػي ىػػذه المرحمػػة ألنػػو يخمػػؽ الكثيػػر مػػف المخػػاطر والكثيػػر مػػف
 «.استنفار الكثير مف اليواجس التاريخية

5/2/2023، الشرق األوسط، لندن  
 

 بتيمة التعامل مع العدو لبنانيين خمسةاالدعاء عمى  59
والحصوؿ عمى جنسيتيا.  "إسرائيؿ"لبنانييف بجـر التعامؿ مع  5اّدعى القضاء العسكري المبناني غيابيًا عمى 

إف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صػقر صػقر، اّدعػى عمػى  وقاؿ مصدر قضائي لبناني،
وتػػػـ  لبنػػانييف بتيمػػػة "التعامػػػؿ مػػػع العػػدو اإلسػػػرائيمي والحصػػػوؿ عمػػػى الجنسػػية اإلسػػػرائيمية ودخػػػوؿ بػػػالده". 5

عامًا. وكانػت المحكمػة العسػكرية  25الى  3االدعاء بموجب مواد تنص عمى عقوبة األشغاؿ الشاقة ما بيف 
رت وال تزاؿ، في عشرات قضايا التجسس لصالح إسػرائيؿ، وأصػدرت أحكامػًا فػي بعضػيا تراوحػت مػا بػيف نظ

 السجف لفترات متفاوتة واإلعداـ.
5/2/2023، النيار، بيروت  

 
 يبحث شؤون العمال الفمسطينيين والنازحين الحكومية اجتماع في السرايالبنان:  60
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وع العمالػػة الفمسػػطينية فػػػي لبنػػاف وسػػبؿ تنظيميػػا بشػػػكؿ عقػػد فػػي السػػرايا الحكوميػػة اجتمػػػاع خصػػص لموضػػ
عممي، شارؾ فيو رئيس لجنة الحوار المبناني الفمسطيني خمدوف الشريؼ، مػديرة وكالػة األونػروا فػي لبنػاف آف 
ديسمور، المديرة اإلقميمية لمنظمة العمؿ الدوليػة نػدى الناشػؼ، رئػيس لجنػة عمػؿ الفمسػطينييف السػفير سػمير 

وزارة العمػػؿ جمانػػة حيمػػور، وممثمػػوف عػػف: المجتمػػع المػػدني الفمسػػطيني وفػػاء اليسػػير، منظمػػة خػػوري، ممثمػػة 
وناقش المجتمعوف وجيػات النظػر المختمفػة، وتػـ االتفػاؽ  التحرير سميرة صالح، وأرباب العمؿ فؤاد بوارشي.

 مفات.عمى زيارة يقوـ بيا رئيس لجنة الحوار الى وزير العمؿ سميـ جريصاتي لمبحث في كؿ الم
5/2/2023، المستقبل، بيروت  

 
 مميارات دوالر سنويا نتيجة االحتالل  سبعةيخسرون  الفمسطينيون ":التعاون اإلسالمي" 62

خسػػائر الفمسػػطينييف الناجمػػة عػػف االحػػتالؿ  أف إلػػىأشػػار تقريػػر لمنظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي  :سػػما –راـ اهلل 
 سنويا.مميارات دوالر  7اإلسرائيمي ألراضييـ تبمغ حوالي 

مميار دوالر سػنويا، تػأتي نتيجػة السػيطرة اإلسػرائيمية عمػى المػوارد  6.89وأضاؼ أف الخسائر الكبيرة، البالغة 
التمػوث البيئػي، والتػػأخر فػي المجػػاالت االقتصػادية والصػػناعية  إلػػىالطبيعيػة الفمسػطينية واسػػتخداميا، إضػافة 

 الفمسطينييف في الداخؿ.عمى تنقؿ وحركة  اإلسرائيميةوصعوبة تطورىا، والقيود 
تدىور الظروؼ المعيشية لمفمسطينييف يأتي بسبب ارتباط االقتصاد الفمسطيني باإلسػرائيمي.  أفوركز التقرير 

مميوف متػر  734تسيطر عمى معظـ المياه الجوفية في غزة والضفة الغربية البالغ حجميا  "إسرائيؿ" إفوبيف 
 فقط مف ىذه المياه. %32مكعب، في حيف يحصؿ الفمسطينيوف عمى 

يػػػأتي فػػػي  االسػػػتيطانيالسػػػيطرة اإلسػػػرائيمية عمػػػى األراضػػػي الفمسػػػطينية والتوسػػػع  أف أيضػػػاوجػػػاء فػػػي التقريػػػر 
محاولة لتغيير ديموغرافيػة األراضػي الفمسػطينية مػف أجػؿ ضػـ الجػزء األكبػر مػف أراضػي الضػفة الغربيػة عػف 

 طريؽ االحتالؿ.
 5/2/2023وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تنذر بحرب دينية األقصىاإلسرائيمية تجاه  الممارسات  : األزىر شيخ 62

اسػػتنكر شػػيخ األزىػػر مشػػاىد الفػػيمـ الػػذي يظيػػر فيػػو نائػػب وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي وخمفػػو المسػػجد مصػػر: 
 ووصفو بالسموؾ المشيف.  , وبعده يتـ ىدـ قبة الصخرة  , المبارؾ األقصى

محػػذرا أف اسػػتمرار الكيػػاف الصػػييوني فػػي ، مػػوب العػػرب والمسػػمميففػػي ق األقصػػىمؤكػػدا عمػػي مكانػػة المسػػجد 
ارتكاب ىذه الممارسات الغاشػمة يؤسػس لوضػع خطيػر يجػر المنطقػة بكامميػا إلػي حالػة مػف الصػراع الػديني, 

حػذر مػف تصػاعد ىػذه كمػا  وينذر بإشعاؿ حروب جديدة, يتحمػؿ الكيػاف الصػييوني المسػئولية الكاممػة عنيػا.
المبػػارؾ, وتسػػتفز مشػػاعر مميػػار ونصػػؼ مميػػار  األقصػػىططػػات العدوانيػػة التػػي تسػػتيدؼ االنتياكػػات والمخ

مسمـ, وطالب العالـ اإلسػالمي والػدولي بضػرورة التػدخؿ الفػوري لوقػؼ ىػذه الممارسػات واالنتياكػات, والعمػؿ 
ؿ اسػتقبالو مسيحيا عمي السواء. جاء ذلػؾ خػال -عمي حماية القدس, باعتبارىا تراثا إنسانيا حضاريا, إسالميا

 .المبارؾ األقصىأمس د. ناجح بكيرات, مدير إدارة المسجد 
 5/2/2023األىرام، القاىرة، 

 
 األسير العيساوي طالب بإطالق سراحجامعة الدول العربية ت 63
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طالػػب األمػػيف العػػاـ لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة نبيػػؿ العربػػي بػػإطالؽ سػػراح األسػػير المقدسػػي  :"الخمػػيج" –القػػاىرة 
يومًا . وانتقد العربي صمت المنظمات الدوليػة الحقوقيػة إزاء  294اوي المضرب عف الطعاـ منذ سامر العيس

مػػا يتعػػػرض لػػو العيسػػػاوي وزمػػالؤه مػػػف انتياكػػات عمػػػى أيػػدي سػػػمطات االحػػتالؿ، مناشػػػدًا المنظمػػات الدوليػػػة 
الحػػػتالؿ مػػػف وجميػػػع األطػػػراؼ المعنيػػػة بتحمػػػؿ مسػػػؤولياتيا، واتخػػػاذ موقػػػؼ حػػػاـز إزاء مػػػا ترتكبػػػو سػػػمطات ا

 انتياكات بحؽ األسرى الفمسطينييف .
 5/2/2023الخميج، الشارقة، 

 
 آالف المواقع التجارية اإلسرائيمية عشراتقراصنة سوريون يقتحمون  64

كشػفت صػحيفة "معػاريؼ" العبريػة فػي عػددىا الصػادر أمػس  الناصػرة ػ "القػدس العربػي" ػ مػف زىيػر أنػدراوس:
مػػػػف سػػػػورية تمكنػػػػوا مػػػػف اختػػػػراؽ آالؼ المواقػػػػع التجاريػػػػة  "ىػػػػاكرز"ترنػػػػت االثنػػػػيف النقػػػػاب عػػػػف أف قراصػػػػنة إن

اإلسػػرائيمية، وذلػػؾ رًدا عمػػى الغػػارة الجويػػة التػػي ُشػػنت عمػػى مركػػزًا لألبحػػاث العمميػػة شػػرؽ العاصػػمة السػػورية 
 دمشؽ.

المواقػع  ولفتت الصحيفة العبرية، استناًدا إلى مصادر عميمة في تؿ أبيب، إلى أف القراصػنة السػورييف أغمقػوا
اإلسػػرائيمية، وتركػػوا نػػص بيػػاف يحمػػؿ اإلسػػرائيمييف مسػػؤولية الغػػارة الجويػػة عمػػى دمشػػؽ، وييػػدد بالمزيػػد مػػف 

لحمايػػػة  "مدسػػػاؾ"عمميػػػات اختػػػراؽ لممواقػػػع اإلسػػػرائيمية. ونقمػػػت الصػػػحيفة عػػػف دوروف سػػػيفوف، مػػػدير شػػػركة 
مػف سػورية بمياجمػة المواقػع اإلسػرائيمية، المعمومات قولو إف ىذه ىي المرة األولى التي يقـو خالليا قراصػنة 

مشيًرا إلى أف عمميات االختراؽ استيدفت مواقع تجارية صغيرة ال تتمتع بمستوى عاؿ مف الحماية، عمى حد 
 تعبيره.

عالوة عمى ذلؾ، أوضح سيفوف أف مف بيف المواقع المخترقة ىي مواقع لمراكز استجماـ ومواقع أخرى تعمؿ 
ًدا عمى أف القراصػنة تمكنػوا مػف الحصػوؿ عمػى عنػاويف وعنػاويف البريػد االلكترونػي، في مجاؿ السياحة، مؤك

 وحتى والتفاصيؿ الشخصية ألصحاب المواقع وشخصيات إسرائيمية مختمفة، عمى حد قولو.
 5/2/2023القدس العربي، لندن، 

 
 لتشييد وحدات سكنية في غزة  مميون دوالر 88يقدم  لمتنميةالصندوق السعودي  65

مميوف دوالر إلقامػة وحػدات  34سعودي، أمس، أف صندوؽ التنمية السعودي سيقدـ  مسئوؿأعمف : ب .أد .
سػػكنية جديػػدة فػػي جنػػوبي قطػػاع غػػزة . وقػػاؿ نائػػب رئػػيس الصػػندوؽ السػػعودي لمتنميػػة يوسػػؼ البسػػاـ خػػالؿ 

إف الػػدعـ وحػػدة سػػكنية،  752افتتػػاح المرحمػػة األولػػى مػػف الحػػي السػػعودي السػػكني غػػرب رفػػح وضػػمت إقامػػة 
المػذكور سيخصػػص لمصػػمحة المرحمػػة الثالثػة مػػف المشػػروع السػػعودي بعػػد قػرب إنجػػاز المرحمػػة الثانيػػة منػػو . 

آالؼ وحػػدة سػػكنية دمػػرت  7وأضػػاؼ البسػػاـ أف المرحمػػة الثالثػػة مػػف المشػػروع ستتضػػمف إعػػادة تػػرميـ وبنػػاء 
ؿ إف الصػػندوؽ السػػعودي سيسػػاىـ سػػابقة عمػػى مدينػػة رفػح جنػػوبي القطػػاع . وقػػا” إسػػرائيمية“خػالؿ اعتػػداءات 

وحػدة سػكنية  2200مميوف دوالر ضمف المساعدات التي خصصيا مجمس التعاوف الخميجي لبناء  54بمبمغ 
 مدارس جديدة في غزة . 6جديدة و

والفصػػائؿ الفمسػػطينية يػػنص عمػػى إنيػػاء الحصػػار ” إسػػرائيؿ“وقػػاؿ إف اتفػػاؽ وقػػؼ إطػػالؽ النػػار األخيػػر بػػيف 
 .فروض عمى غزةالبحري والبري الم

 5/2/2023الخميج، الشارقة، 
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 رفح في إسكانيًا مولتو المممكة  مشروعاً  يفتتح وفد سعودي 66

افتػػتح صػػباح أمػػس وفػػد سػػعودي، مشػػروعًا إسػػكانيًا مولتػػو المممكػػة  :نػػادر القصػػير -الحيػػاة الجديػػدة  -رفػػح 
زليػػػا بشػػػكؿ كامػػػؿ، إبػػػاف لمعػػػائالت التػػػي ىػػػدمت وتضػػػررت منا« األونػػػروا»العربيػػػة السػػػعودية تحػػػت إشػػػراؼ 

 التوغالت لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أمػػس حفػػؿ االفتتػػاح عمػػى أرض المشػػروع فػػي حػػي تػػؿ السػػمطاف بػػرفح بحضػػور المينػػدس  "األونػػروا"ونظمػػت 

 األونػػػروايوسػػػؼ البسػػػاـ نائػػػب رئػػػيس مجمػػػس إدارة البنػػػؾ السػػػعودي لمتنميػػػة، و فيميبػػػو غرانػػػدي مفػػػوض عػػػاـ 
 . وكػػػػاف فػػػػي اسػػػػتقباؿ الوفػػػػد الػػػػذي وصػػػػؿ إلػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة األحػػػػداألونػػػػروا وروبػػػػرت تيرنػػػػر مػػػػدير عمميػػػػات

المحميػػيف، حيػػث سػػيقـو الوفػػد بافتتػػاح المشػػروع السػػكني الػػذي تػػـ تسػػميمو  المسػػئوليفعػػددا مػػف  3/2/2023
 األونػػروامميػػوف دوالر. وقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ  25لألىػػالي منػػذ أسػػابيع غػػرب مدينػػة رفػػح، ووصػػمت تكمفتػػو إلػػى 

 "األونػروا"إف المشػروع الػذي افتتحػو الوفػد السػعودي، ىػو مػف أكبػر المشػاريع التػي تنفػذىا »سػنة عدناف أبو ح
، الفتػًا إلػى أف الوفػد سيضػع حجػر «وحدة سكنية 752إليواء أصحاب البيوت الميدمة في رفح، والذي يضـ 

 «. ةاألساس لممرحمة الثانية لممشروع المكوف مف ثالث مراحؿ، وسيضـ حوالي ألؼ وحدة سكني

 5/2/2023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 األمن والمجنة الرباعية بحماية المسجد األقصى مجمستطالب  "اإليسيسكو" 67
فػػػػي ختػػػػاـ  "اإليسيسػػػػكو"فػػػػي المنظمػػػػة اإلسػػػػالمية لمتربيػػػػة والعمػػػػـو والثقافػػػػة  اآلثػػػػاردعػػػػا خبػػػػراء : واـ -الربػػػػاط

رباعية لمتدخؿ الفوري واتخاذ اإلجراءات العاجمػة اجتماعيـ السادس في عماف مجمس األمف الدولي والمجنة ال
لزاـ إسرائيؿ بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس والسيما القرارات   253لحماية المسجد األقصى، وا 

 .223/52، وقرار الجمعية العمومية رقـ 2073و 6725و  478و 476و 465و 272و 267و
سرائيمي بالوقؼ الفوري ألعماؿ الحفر والتنقيب األثري بباب المغاربة كما طالب الخبراء سمطات االحتالؿ اإل

زالة جدار الفصؿ العنصري، ووقؼ االعتداءات المختمفة عمى أراضي مقبػرة  في المسجد األقصى المبارؾ، وا 
يػػػة اإلسػػالمية، لكػػػوف ىػػذه المشػػػروعات تشػػكؿ انتياكػػػًا سػػافرًا لمقػػػانوف الػػدولي وبخاصػػػة لبنػػود اتفاق "مػػأمف اهلل"

 ولبنود اتفاقية جنيؼ الرابعة. 2954الىاي سنة 
وعّبػػر المشػػػاركوف فػػي االجتمػػػاع عػػػف رفضػػيـ الفػػػيمـ المسػػػيء الخػػاص بظيػػػور الييكػػػؿ المزعػػوـ موضػػػع قبػػػة 
الصخرة الذي عرضػتو سػمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي، ودعػوا إلػى إعػداد بيػاف تفصػيمي عنػو لرفعػو إلػى الػدوؿ 

لى المنظمات والييئات الدولية المعنية.األعضاء بمنظمة التعاوف اإلسال  مي وا 
 5/2/2023البيان, دبي، 

 
 اإلسرائيمي عمى سوريا باالعتداءالسعودية تندد  86

نػػدد مجمػػس الػػوزراء السػػعودي باالعتػػداء اإلسػػرائيمي عمػػى األراضػػي السػػػورية، ": الشػػرؽ األوسػػط" - الريػػاض
لفػػة لميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة وقواعػػد القػػانوف الػػدولي انتياكػػًا سػػافرا ألراضػػي دولػػة عربيػػة ولسػػيادتيا ومخا»وعػػده 

 «.وقرارات مجمس األمف
جػاء ذلػؾ خػػالؿ الجمسػة التػي عقػػدىا المجمػس برئاسػة األميػػر سػمماف بػف عبػػد العزيػز ولػي العيػػد نائػب رئػػيس 

 .4/2/2102االثنيف  مجمس الوزراء وزير الدفاع أمس
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 5/2/2023الشرق االوسط، لندن، 
 

 ما اختاره الشعب الفمسطيني لتحقيقسعى ن لـ"الميادين": نجـاد 69
القضػػية الفمسػػطينية حّيػػزًا ال ُيسػػتياف بػػو مػػف كػػالـ نجػػاد، إذ أكػػد فػػي المرحمػػة األولػػى تحسػػف  احتمػػت": السػػفير"

 العالقة مع السمطة الفمسطينية، ورحب بزيارة الرئيس محمود عباس في أي وقت.
ز بيف الفصائؿ، أكد نجاد أف بػالده تسػعى لتحقيػؽ مػا أما بخصوص دعـ المقاومة، وعما إذا كانت إيراف تميّ 

تجنب نجاد اإلجابػة المباشػرة عػف دعػـ الفمسػطينييف بالمػاؿ والسػالح، لكنػو أصػّر و اختاره الشعب الفمسطيني. 
لكؿ شعب الحؽ في اختيار أسػموب الػدفاع عػف نفسػو، وىػذا يعػود لرؤيػة الشػعب الفمسػطيني، نحػف »عمى أف 

جاء كالـ الرئيس اإليراني خػالؿ «. دة الشعب الفمسطيني، سنكوف إلى جانبيـ عمى الدواـدافعنا دائمًا عف إرا
، قبؿ ساعات عمى توجيو إلى القػاىرة لممشػاركة فػي القمػة اإلسػالمية يػومي "المياديف"مقابمة أجرتيا معو قناة 

 األربعاء والخميس المقبميف، في زيارة ُتَعدُّ بالغة األىمية.
 5/2/2023السفير، بيروت، 

 
 ستندم عمى مياجمتيا سوريا "إسرائيل"لألمن القومي اإليراني:  األعمىأمين المجمس  70

صػحافي عقػده  سعيد جميمي فػي مػؤتمر اإليرانيالقومي  لألمف األعمى: اكد أميف المجمس "ا ؼ ب" -دمشؽ
بػػالده لمنظػػاـ  سػػتندـ عمػػى عػػدوانيا عمػػى سػػوريا، مجػػددا مػػف جيػػة ثانيػػة دعػػـ "إسػػرائيؿ" أفاالثنػػيف فػػي دمشػػؽ 

 السوري ولمحوار الوطني الذي دعا اليو الرئيس بشار األسد.
العربيػػػة  إلػػػىفػػػي المػػػؤتمر الػػػذي نقػػػؿ مباشػػػرة عمػػػى التمفزيػػػوف الرسػػػمي السػػػوري، وبحسػػػب الترجمػػػة  وأضػػػاؼ

 يدعـ سوريا". اإلسالميالرسمية، "الشعب والحكومة السورية جادوف بيذا الموضوع والعالـ 
 أففػػي مجابيػػة الكيػاف الصػػييوني"، مضػػيفا  اإلسػالميقػع فػػي الجبيػػة المتقدمػة مػػف العػػالـ "سػػوريا ت أف وأشػار
التي ىي حاليا في الرئاسة الدورية لمجموعة دوؿ عدـ االنحياز ستستفيد مف كافة عالقاتيا )...( لدعـ  إيراف

 سوريا ضد العدواف الصييوني".
 5/2/2023القدس العربي، لندن، 

 
  كان قافمة عسكرية متوجية نحو لبناناإلسرائيمية يدف الرئيسي لمغارة المسؤولون أمريكيون:  72

يػػـو  اإلسػػرائيميةاليػػدؼ الرئيسػػي لمغػػارة  إف أمريكيػػاف مسػػئوالف: قػػاؿ "القػػدس العربػػي"لنػػدف ػ : ابػػراىيـ درويػػش
نياكاف قافمة عسكرية متوجية نحو لبناف،  األربعاء  اسات.العممية والدر  األبحاثبدوف قصد مركز  أصابت وا 
القصػػؼ المباشػػر ولكػػف مػػف انفجػػار الػػذخائر  بتسػػببوالػػدمار الػػذي حػػؿ عمػػى المركػػز لػػـ  أف المسػػئوالفويقتػػرح 

 القافمة كانت محممػة بصػواريخ متقدمػة مػف نػوع أفالتي كانت محممة في القافمة. واتفقت معظـ التقارير عمى 
تظير  أنقاضصور التمفاز السوري  رتأظيجزء مف الترسانة السورية، حيث  أنياالتي يعتقد  "27 -أي "أس

 عمى انيا قاذفات ليذا النوع مف الصواريخ.
المركػػػػز ربطتػػػػو االسػػػػتخبارات  إف األمػػػػريكييف المسػػػػئوليفالتػػػػي نقمػػػػت عػػػف  بوسػػػػط"واشػػػػنطف " وتقػػػوؿ صػػػػحيفة

وي الذي البيولوجية والكيماوية، ولو صمة بالمشروع النووي السوري والمفاعؿ النو  باألبحاثوالغربية  األمريكية
 .2007عاـ  "إسرائيؿ"تقصفو  أفقرب دير الزور قبؿ  إنشائوكانت سورية في مرحمة 
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الدمار الذي حؿ عمى المركز  إفنفس الرواية حيث قاؿ  أمريكي مسئوؿعف  "نيويورؾ تايمز"ونقمت صحيفة 
التػػي  سػػرائيميةاإلالمقػػاتالت  أف إلػػىالتػػي كانػػت ىػػدؼ الضػػربة، مشػػيرا  األسػػمحةجػػاء بالتأكيػػد بسػػبب انفجػػار 

اخترقت الدفاعات السورية كانػت صػغيرة ومخصصػة لمقافمػة، ولػو كػاف الغػرض المركػز والقافمػة فينػاؾ خطػر 
التػػي كانػػت فػػي  األسػػمحةاليػػدؼ الرئيسػػي كػػاف  أفمنيمػػا، مؤكػػدا  أيمػػدمرا عمػػى  أثػػراال تتػػرؾ الغػػارة  أففػػي 

 طريقيا لمبناف.
 5/2/2023القدس العربي، اون الين، 

 
 لدييم عداء لمييود األلمان: ثمث مانيةصحيفة أل 72

 فػػيدويػػتش فػػيال، بػػأف عػػدد الجاليػػات الييوديػػة القائمػػة حاليػػا  أفػػاد تقريػػر لمصػػحيفة األلمانيػػة: أ ش أ - بػػرليف
 آالؼ شخص. 205إلييا  ينتمي 208ألمانيا يبمغ 

ىانات، وحتى الستخداـ العنؼ ضدىـ ، بأنو "أمر عادى ويصؼ الحاخاـ دانييؿ ألتر تعرض الييود لشتائـ وا 
 ثمث األلماف معادوف لمييود. حواليألمانيا"، مشيرا إلى أف  فيكميا 

بػرليف لشػؤوف مكافحػة  فيمنصب مفوض الجماعة الييودية  الماضينوفمبر  فيتولى  الذيويضيؼ "ألتر"، 
ىرة "مقبولػة جميػع فئػات المجتمػع"، وأصػبحت ىػذه الظػا فػيمعاداة السامية: "أف معاداة الييػود ظػاىرة منتشػرة 

 اجتماعيا".
وطبقػػا لػػذلؾ يقػػـو رجػػاؿ أمػػف مسػػمحوف عمػػى مػػدار السػػاعة بحمايػػة المعابػػد والمػػدارس الييوديػػة، وغيرىػػا مػػف 

ىػذه المنشػ ت أجيػزة أمنيػة لفحػص الجسػـ  فػيالمػدف األلمانيػة، وعػالوة عمػى ذلػؾ توجػد  فػيالمرافؽ الييوديػة 
 المطارات. فيكتمؾ الموجودة 

 4/2/2023اليوم السابع، مصر، 
 

 مخيمات الالجئين الفمسطينيين بسوريا ولبنان يزوروفد برلماني أوروبي  73
اختتـ وفد برلماني أوروبي رفيع المستوى زيارة تفقدية لالجئيف الفمسطينييف الذيف قػدموا مػف مخيمػات سػورية، 

 باإلضافة لمخيمات المجوء في لبناف.
فمسطيني في لنػدف، ومجمػس العالقػات األوروبيػة الفمسػطينية، وتأتي زيارة الوفد بترتيب وتنظيـ مركز العودة ال

 بالتعاوف مع منظمة ثابت لحؽ العودة، ومجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية.
خػػػالؿ الزيػػػارة التػػػي اسػػػتمرت عػػػدة أيػػػاـ قػػػاـ الوفػػػد بزيػػػارات ميدانيػػػة لمخيمػػػات المجػػػوء لتفقػػػد أحػػػواؿ الالجئػػػيف 

نتيجػػة األحػػداث الداميػػة ىنػػاؾ، كمػػا عقػػد الوفػػد سمسػػمة مػػف المقػػاءات  الفمسػػطينييف الػػذيف ىّجػػروا مػػف سػػورية،
 واالجتماعات مع السياسييف وأصحاب القرار، وممثمي مؤسسات المجتمع المدني في لبناف.

وفي التفاصيؿ فقد التقى الوفد البرلماني األوروبي في لقػاءيف منفصػميف مػع الػرئيس المبنػاني ميشػاؿ سػميماف، 
مبنػػاني عػػدناف منصػػور، حيػػث طػػرح النقػػاش سػػبؿ قيػػاـ الدولػػة المبنانيػػة ببػػذؿ جيػػد أكبػػر فػػي ووزيػػر الخارجيػػة ال

عانة المتضرريف الميّجريف، وضرورة تفيـ الوضع االستثنائي لالجئيف الفمسطينييف.  سبيؿ إغاثة وا 
تحػػاد واجتمػػع الوفػػد بسػػفيرة االتحػػاد األوروبػػي فػػي لبنػػاف أنجيمينػػا إيخيورسػػت، حيػػث تػػـ مناقشػػة سػػبؿ لعػػب اال

األوروبػػػي لػػػػدور فاعػػػؿ فػػػػي مسػػػػاعدة الالجئػػػيف الميّجػػػػريف جػػػراء الوضػػػػع المتػػػػدىور فػػػي سػػػػورية، وخصوصػػػػًا 
 الفمسطينييف باتجاه مخيمات لبناف، ومراكز اإليواء المستحدثة حديثًا. الالجئيفاألوضاع المأساوية 
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المؤقػت فػي مخػيـ الجميػػؿ  واءاإليػىػذا وقػد زار الوفػد مخػيـ شػاتيال، ومدرسػػة الكفػاح فػي عػيف الحمػوة، ومراكػػز 
عمػػى الحػػدود السػػورية المبنانيػػة، لالطػػالع عمػػى واقػػع الميّجػػريف الفمسػػطينييف مػػف سػػورية ىنػػاؾ، فيمػػا اختتمػػت 

، ااألونػرو الزيارة الميدانية بمقاء مع مػدير عػاـ وكالػة األونػروا فػي لبنػاف السػيدة آف ديسػمور، تنػاوؿ سػبؿ دعػـ 
 لقضية.والوقؼ عمى أدائيا فيما يخص ىذه ا

 5/2/2023، فمسطين أون الين
 

 في المناىج الدراسية اإلسرائيمي -الصراع العربيانعكاس : األمريكيةدراسة لجامعة يال  74
قالت صحيفة "الجاردياف" البريطانية، إف دراسة أجرتيا جامعة يػاؿ األمريكيػة، كشػفت : كتبت ريـ عبد الحميد

المدرسػػية الفمسػػطينية واإلسػػرائيمية تحػػذر مػػف وجػػود الكيػػاف عػػف أف األغمبيػػة الكبيػػرة مػػف الخػػرائط فػػى الكتػػب 
 لوطنيـ ال يتـ فيو إدراج اآلخر. داخمييؤدى إلى تنشئة أطفاؿ عمى تمثيؿ  الذياآلخر، األمر 

الكتػب المدرسػية  فػي% فقػط مػف الخػرائط 4تـ إعػدادىا عمػى مػدار ثػالث سػنوات، فػإف  التيوبحسب الدراسة 
الفمسػطينية عػف إسػرائيؿ، أو يصػؼ المنطقػة الموجػودة  األراضػييفصػؿ  الػذي الفمسطينية تظير الخط اآلخػر

حػػػدود، وثمػػػث الخػػػرائط بيػػػا الخػػػط  أيخػػػرائط ال يوجػػػد بيػػػا  20سػػػتة مػػػف كػػػؿ  وحػػػواليالغػػػرب بإسػػػرائيؿ،  فػػػي
 األخضر لكف دوف إشارة إلسرائيؿ.

سرائيؿ،  راضياأل% مف الخرائط ال تظير حدودا بيف 76وفى الكتب المدرسية اإلسرائيمية، فإف  الفمسطينية وا 
والمناطؽ الفمسطينية غير محددة، وتقوؿ الدراسة إنو بمػا أنػو ىػذه الخػرائط تُقػدـ بشػكؿ عػاـ عمػى أنيػا خػرائط 

الفمسػػطينية  األراضػػيإسػػرائيؿ، فػػإف غيػػاب الحػػدود بػػيف إسػػرائيؿ وفمسػػطيف يمكػػف أف ُيػػرى عمػػى أف فػػرض أف 
 جزء مف دولة إسرائيؿ.
المقدسػة، وتػـ تمويميػا  لألراضػيلدراسة تـ إجرائيا بتكميؼ مف مجمػس المعاىػد الدينيػة وتوضح الصحيفة أف ا

 التػيالكتػب  فػيآالؼ نػص وخريطػة ورسػما توضػيحيا  3ومراجعتيا مف جانػب الخارجيػة األمريكيػة، وشػممت 
 المػػػػدارس الفمسػػػػطينية ومػػػػدارس الدولػػػػػة اإلسػػػػرائيمية ومػػػػدارس الييػػػػود المتشػػػػدديف، وتػػػػـ إرسػػػػػاؿ فػػػػيتسػػػػتخدـ 

 المعمومات كميا عمى جامعة ياؿ لمتحميؿ.
 فػػػيوتوصػػمت الدراسػػة إلػػػى أربعػػة نتػػائج رئيسػػػية، وىػػى أف إضػػفاء الصػػػفة غيػػر اإلنسػػانية أو الشػػػيطنة نػػادرة 

الكتػػػب اإلسػػػرائيمية والفمسػػػطينية، وأف تمػػػؾ الكتػػػب تقػػػدـ سػػػردا وطنيػػػا مػػػف جانػػػب واحػػػد يظيػػػر اآلخػػػر كعػػػدو، 
غيػػر كافيػػة، أو غيػػر موجػػودة، كمػػا  واليػػومي االقتصػػادينػػو ونشػػاطو والمعمومػػات الخاصػػة بثقافػػة اآلخػػر ودي

كتػب الييػود المتشػدديف  فػيعرض اآلخر ممحػوظ بشػكؿ أكثػر وضػوحا  في السمبيوجدت الدراسة أف التحيز 
 والكتب الفمسطينية أكثر مف كتب المدارس الحكومية اإلسرائيمية.

 4/2/2023اليوم السابع، مصر، 

 
 المستقبل القريببلن تكون موجودة بالعالم  "سرائيل"إة أبحاث أمريكية: كيسنجر وستة عشر مؤسس 75

ىنػػري كيسػػنجر وسػػتة عشػػر مؤسسػػات أبحػػاث أمريكيػػة عػػف التقػػارير اإلخباريػػة، أجمعػػت  :وكػػاالت \نيويػػورؾ 
Intelligence Agencies .بالموافقة عمى أنو في المستقبؿ القريب لـ تعد إسرائيؿ موجودة 

 ست قوؿ كيسنجر حرفيًا "ال وجود إلسرائيؿ في غضوف عشر سنوات"ونقمت النيويورؾ بو 
 إف مقولة كيسنجر ىذه غير قّيمة وغير مفيدة ألنو لـ يقؿ اآلتي:
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إف إسرائيؿ في خطر، وباإلمكاف إنقاذىا بمنحيا بعض الترليونات اإلضافية مف الدوالرات وتحجيـ أعػدائيا • 
 بالقوة العسكرية األمريكية.

 صديؽ نتنياىو القديـ "ميت رومني" لكاف بإمكاننا إنقاذ اسرائيؿ مف الزواؿ.لو إنتخبنا • 
 لو أننا ضربنا إيراف وحطمنا قواتيا فإف اسرائيؿ ستبقى حية.• 

 ـ لف تكوف اسرائيؿ موجودة".2022إنو وبكؿ بساطة قاؿ حقيقة نصيا " في عاـ 
يس بالتمػاـ سػيكوف تػاريخ انتيػاء اسػرائيؿ إف مجموعة مؤسسات األبحػاث األمريكيػة وافقػت عمػى ذلػؾ، ربمػا لػ

ـ، سػػتة عشػػر مؤسسػػة بحػػث امريكيػػة تبمػػغ ميزانيتيػػا اإلجماليػػة سػػبعيف بميػػوف دوالر أصػػدرت  2022فػػي عػػاـ 
 صفحة عنوانو 82بحثًا تحميميًا مشتركًا في 

"Preparing for a Post-Israel Middle East" 
) مسػػتوطف اسػػرائيمي يقطنػػوف بشػػكؿ 700000ألػػؼ )فػػي ىػػذا التقريػػر الحظػػت تمػػؾ المؤسسػػات أف سػػبعمائة 

ـ. تمػػؾ األرض الػػذي يعتػػرؼ ويتفػػؽ كػػؿ العػػالـ عمػػى أنيػػا  2967غيػػر قػػانوني عمػػى أرض مسػػروقة فػػي عػػاـ 
تعود لمفمسطينييف وليس لإلسرائيمييف، وترفض اسرائيؿ أف تخمييػا وتتركيػا بسػالـ. وعميػو فػإف العػالـ لػف يقبػؿ 

 ـ. 2980رض مسروقة. إف إسرائيؿ اليـو تشبو أفريقيا الجنوبية أواخر عاـ إطالقًا استمرار وجودىـ عمى أ
إف حكومة اسرائيؿ الحالية بقيادة تحالؼ الميكود المتطرؼ تعتبر في نظر مؤسسات الفكر والبحػث األمريكيػة 
جػػراـ ىػػؤالء  مشػػجعة وداعمػػة لشػػغب وعنػػؼ ىػػؤالء المسػػتوطنيف غيػػر الشػػرعييف. وقػػاؿ التقريػػر إف وحشػػية وا 

مسػػتوطيف وممارسػػة سياسػػة التمييػػز العنصػػري المتصػػاعدة مػػف قبػػؿ حكومػػة اسػػرائيؿ، بمػػا فييػػا جػػدار العػػزؿ ال
العنصري، ونظاـ األمف الوحشي المتمثػؿ فػي تزايػد عػدد الحػواجز ونقػاط التفتػيش غيػر المقنعػة وغيػر المبػررة 

 ىي مضادة لمتقاليد والقيـ األمريكية.
شػػر عمػػى أف اسػػرائيؿ لػػف تسػػتطيع الصػػمود طػػوياًل أمػػاـ شػػعوب وأجمعػػت مؤسسػػات الفكػػر والبحػػث السػػتة ع

 الربيع العربي المؤيدة لمفمسطينييف، وأماـ الصحوة اإلسالمية، وظيور جميورية ايراف اإلسالمية.
في الماضي كاف حكاـ المنطقة الدكتاتوريوف يشكموف غطاًء حاجزًا بيف شعوب المنطقة وبيف اسرائيؿ. ولكػف 

ـ ونشػوء جميوريػة ايػراف  2979ريوف يتساقطوف منذ سقوط شاه ايراف المؤيد إلسرائيؿ عػاـ بدأ ىؤالء الدكتاتو 
اإلسػػػػالمية الديمقراطيػػػػة، ألف حكوماتيػػػػػا لػػػػيس أماميػػػػػا اال خيػػػػار اإلنحيػػػػػاز لمشػػػػاعر وتوجيػػػػػات شػػػػعبيا فػػػػػي 

األقػػؿ  معارضػػتيا إلسػػرائيؿ. وعمػػى نفػػس المنػػواؿ فػػإف تسػػاقط الػػدكتاتوريات التػػي عممػػت مػػع اسػػرائيؿ، أو عمػػى
الحكومػػات التػػي كانػػت تتسػػامح مػػع اسػػرائيؿ بػػدأت بػػالزواؿ، والنتيجػػة ىػػي نشػػوء حكومػػات اكثػػر ديمقراطيػػة، 

 وأكثر مياًل لمتوجيات اإلسالمية، وأقؿ صداقة مع اسرائيؿ.
وقػػاؿ التقريػػر فػػي ضػػوء ىػػذه الحقػػائؽ المسػػتجدة، فػػإف الحكومػػة األمريكيػػة وبكػػؿ بسػػاطة لػػف تكػػوف قػػادرة عمػػى 

ـ اسػػػػرائيؿ عسػػػكريًا وماليػػػًا بػػػػنفس الػػػزخـ ضػػػد رغبػػػػات وتوجيػػػات الباليػػػيف فػػػػي الػػػدوؿ المجػػػػاورة اسػػػتمرار دعػػػ
دولػة إسػالمية اقتػرح التقريػر أف تنصػاع الحكومػة األمريكيػة  57إلسرائيؿ. وألجؿ انشاء عالقات طبيعية بػيف 

 ىنػري كيسػنجر وال لمصالح شعبيا وتوقؼ الدعـ السخي عف اسرائيؿ. والمثير لإلنتباه الممتػع فػي ذلػؾ أنيػال
السػػتة عشػػر مػػف مؤسسػػات البحػػث والفكػػر المؤلفػػوف ليػػذا التقريػػر لػػـ يبػػدو أي إشػػارة الػػى أنيػػـ سػػوؼ ينعػػوف 
اسػػرائيؿ أو ينػػدبوف حظيػػا أو يأسػػفوف لمصػػيرىا. وىػػذا ممفػػت لمنظػػر عمػػى اعتبػػار أف ىنػػري كيسػػنجر ييػػودي 

ف  جػػػاز القػػػوؿ صػػػديؽ صػػػاـر فػػػي صػػػداقتو األصػػػؿ، وكػػػاف دائمػػػًا ينظػػػر اليػػػو عمػػػى أنػػػو صػػػديٌؽ إلسػػػرائيؿ )وا 
إلسػػرائيؿ( وأف جميػػع األمػػريكييف ومػػنيـ مػػف عممػػوا بيػػذه المؤسسػػات وكتبػػوا ىػػذا التقريػػر واقعػػوف اليػػوـ تحػػت 

 تأثير اإلعالـ األمريكي المؤيد بقوة إلسرائيؿ.
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 وماذا يفسر ىذا الرضا التام ليؤالء وعدم أسفيم:
ومػػنيـ كيسػػنجر ومؤلفػػوا ىػػذا التقريػػر تػػزداد قتػػاعتيـ  –والدوليػػة  إف األمػػريكييف الميتمػػيف بالسياسػػة الخارجيػػة

بصمؼ اسرائيؿ ويزداد تعجبيـ مف تعنتيا وعنادىا.كمػا أف تصػرؼ نتنيػاىو الغريػب فػي األمػـ المتحػدة والػذي 
ُسِخر منو عمػى نطػاؽ واسػع وذلػؾ عنػدما رسػـ كاريكػاتير قنبمػة نوويػة وشػيرىا واضػعًا عمييػا خطافػات وخطػًا 

طريقة ساخرة تشبو تمامًا منظره الساخر والذي بدا كمظير "الصييوني األحمؽ" حيث كاف يمثؿ آخػر أحمرًا ب
 السمسمة مف قادة اسرائيؿ الذيف يخادعوف العالـ باإلنبطاح والتمويو بالضرب باأليدي.

تغطػػػػرس العامػػػػؿ الثػػػػاني ىػػػػو شػػػػعور األمػػػػريكييف باإلسػػػػتياء مػػػػف الػػػػدُّمؿ المقػػػػي ح وىػػػػو المػػػػوبي اإلسػػػػرائيمي الم
والمسػػيطرعمى الػػرأي العػػاـ األمريكػػي. ففػػي أي وقػػت يػػتـ إزاحػػة أي صػػحفي أمريكػػي يخػػرج عػػف وجيػػة النظػػر 

وكأنػو )أي المػوبي( يعمػؿ بالخفػاء متموجػًا Rick Sanchezو  Helen Thomasاإلسػرائيمية كمػا حػدث ؿ 
فػػي كػػؿ وقػػت يصػػفع بػػيف مػػد وجػػزر كػػأمواج البحػػر تنػػدفع بقػػوة مػػف تحػػت سػػطح المحػػيط وتتزايػػد فػػي عنفيػػا. و 

الػذي  Maureen Dowdالموبي الصييوني ويييف أي صحفي يخرج عف المنظور اإلسرائيمي كما حػدث ؿ 
الحظ أخيرًا ولفت اإلنتباه الى أف الموبي اإلسرائيمي ىو الذي دفع الواليات المتحدة لمتػورط فػي حػرب العػراؽ، 

 ويريد تكرار نفس السيناريو العراقي مع ايراف.
 Sanchez, و Thomasو ,Dowdكػػاثر عػػدد األمػػريكييف المتيقظػػيف والمتيقنػػيف مػػف أف مػػا قالػػو لقػػد بػػدأ يت

 حقيقة.
السػػبب الثالػػث الػػذي يجعػػؿ كيسػػنجر ال ينػػدب حػػظ اسػػرائيؿ التػػي يتوعػػدىا الػػزواؿ ىػػو أف جماعػػات التعػػاوف 

رفػػة بقيػػادة األمريكػي الييػػودي لػػـ تعػد مجمعػػة عمػػى دعػـ اسػػرائيؿ وبشػػكؿ خػاص فػػي ظػػؿ ىػذه الحكومػػة المتط
اعتػػرؼ بحماقػػة ىػػذه القيػػادة الحاليػػة  Phlip Weissالميكػػود. الصػػحفيوف الييػػود المرموقػػوف والمحممػػوف مثػػؿ 

ومأزقيػػػا المحػػػبط. واسػػػتنادًا الػػػى تقػػػارير حديثػػػة لػػػـ تعػػػد ىػػػذه القيػػػادة تمقػػػى قبػػػواًل فػػػي أوسػػػاط الشػػػباب الييػػػودي 
مػػف محػػاوالت نتنيػػاىو المسػػعورة لمتػػأثير عمػػى مػػزاج األمريكػػي ولػػـ يعػػودوا يكترثػػوا بمصػػير إسػػرائيؿ. إذ بػػالرغـ 

ميػت رومنػػي ااّل  Mormonالناخػب الييػودي األمريكػػي ليصػب فػي صػػالح المرشػح الجميػوري )المورمػػوني( 
أف صناديؽ ااإلقتراع أظيرت أف معظػـ أصػوات الييػود ذىبػت لصػالح بػاراؾ اوبامػا الػذي صػرح يومػًا مػا أنػو 

 "يكره نتنياىو الكذاب".
ىنالؾ سبب إضافي يبدو أقؿ وضوحًا ولكنو أكثر أىمية وقوة وفاعمية وىو السػبب الػرئيس الػذي جعػؿ وأخيرًا 

ال يندبونوال يأسفوف عمى إنفجار اسرائيؿ في المستقبؿ، وىو المعمومات التي بدأت ترشح  CIAكيسنجر واؿ 
لتػي حػدثت بالواليػات المتحػدة ا 22/9بالقطارة مفادىا أف إسرائيؿ وحمفاؤىا مف المؤيػديف ليػا ىػـ وراء أحػداث 

 وليس الراديكالييف اإلسالمييف.
عػػالوة عمػػى ذلػػؾ فػػإف ىػػذه المعمومػػة ال يوجػػد وراء إشػػاعتيا مجموعػػات معاديػػة لمسػػامية، ولكنيػػا تتػػردد عمػػى 

مػدير كميػة الدراسػات  Alan Sabroskyألسنة مػراقبيف مػف مسػتويات مرموقػة ومطمعػة صػرحوا بػذلؾ ومػنيـ 
لجػػيش األمريكػػي حيػػث سػػمعتو عمػػى اإلذاعػػة المرئيػػة يقػػوؿ "أنػػو نػػاقش ىػػذا مػػع طالبػػو وىػػو اإلسػتراتيجية فػػي ا

 . 22/9% أف اسرائيؿ وحمفاؤىا ىـ مف فعموا األحداث في 200اقتناعو بنسبة 
كبير مراسمي البػي بػي سػي فػي الشػرؽ األوسػط )الصػديؽ الشخصػي لغولػدامئير وياسػر Alan Hart وكذلؾ 

 .22/9المرئية يقوؿ أف اسرائيؿ وحمفاؤىا ىـ مف نسقوا وخططوا لعممية عرفات( سمعتو عمى إذاعتي 
 وليس القاعدة. 22/9والذي قاؿ بأف اسرائيؿ فعمت أحداث  Merlin Millerاليـو لدينا المرشح الرئاسي 
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ىػػػو "خػػػتـ العالقػػػة اإلسػػػرائيمية األمريكيػػػة بحبػػػر الػػػدـ" لتكػػػوف عالقػػػة ذات  22/9السػػػبب الػػػرئيس وراء احػػػداث 
ط ووشائج قوية عصية عف الكسر، ودعوة ممحة لمعطؼ عمى اسرائيؿ لحفظ بقائيا وسط ىذه الغابة مػف رواب

األعداء المحيطيف بيا. وذلؾ بجر الواليات المتحدة الى حروب طويمػة المػدى عمػى الػدوؿ التػي تشػكؿ خطػرًا 
ا يرقصػوف فرحػًا بمناسػبة اعتقػؿ البػوليس األمريكػي اسػرائيمييف كػانو  22/9عمى اسرائيؿ. وعمى خمفيػة أحػداث 

 األحداث وحاولوا يوميا إقناع البوليس بقوليـ "إف أعداءنا ىـ أعداؤكـ". إف أعداءكـ ىـ الفمسطينيوف.
ولكف المزيد والمزيد مف األمريكييف ومف ضمنيـ مؤسسػات البحػث والفكػر كميػـ مقتنعػوف بػأف أعػداء اسػرائيؿ 

عػالـ ومعظػـ العػالـ غيػر اآلوروبػي( ال يمكػف أف يكونػوا )واحد ونصػؼ بميػوف مػف الشػعوب اإلسػالمية حػوؿ ال
أعػػداًء لمواليػػػات المتحػػػدة . فػػي الحقيقػػػة فػػػإف الواليػػػات المتحػػدة قػػػد تعرضػػػت سػػمعتيا لمخػػػدش والكسػػػر وفقػػػدت 
اآلالؼ مف مواطنييا فػي الحػروب مػف أجػؿ اسػرائيؿ عػالوة عمػى المسػاعدات الباىظػة عمػى حسػاب المػواطف 

لح القومية األمريكية. ومف ىذه المصالح بالطبع شراء النفط والغاز مف أقطػار األمريكي وعمى حساب المصا
 تتمتع باإلستقرار وتديرىا حكومات متعاونة(.

ولػػيس الراديكػػالييف اإلسػػالمييف أصػػبحت تتنػػامى يومػػًا  22/9وحيػػث أف القناعػػة فػػي أف اسػػرائيؿ وراء أحػػداث 
، حيث يعتبر ىذاعمؿ دموي جباف وغادر، وخيان ة عظمى مف قبؿ اسرائيؿ ومؤيدييا، سيصبح األمر بعد يـو

أكثػػر سػػيولة عمػػى صػػانعي السياسػػة األمريكيػػة أف يتبعػػوا خطػػوات ىنػػري كيسػػنجر وسػػتة عشػػر مؤسسػػة بحػػث 
 وفكر أمريكية بالتحقؽ بوضوح بأف "اسرائيؿ وصمت نياية الخاتمة لحياتيا".

  
 أحمد ابراىيـ الحاج كممة قصيرة لممترجـ
......................... 

عمينػػا أف نعتبػػر أف ىػػذه مجػػرد تنبػػؤات مبنيػػة عمػػى حقػػائؽ ودالالت وأحػػداث، وأف نضػػعيا ىػػدفًا نسػػعى الػػى 
تحقيقػػػو بعمػػػؿ دؤوب، وحػػػراؾ مسػػػتمر، وصػػػبر وثبػػػات وصػػػمود ووحػػػدة وطنيػػػة، لكػػػي نحقػػػؽ نبػػػوءة كيسػػػنجر. 

 ولنجعمو المرحمة النيائية مف مشروعنا الوطني الذي نسعى كمنا الى تحقيقو.
كر زميمي األمريكي المناصر لمقضية الفمسطينية والذي مرر الي ىذا المقػاؿ وطمػب منػي عػدـ ذكػر إسػمو أش

 خوفًا مف الموبي.
 ترجمة أحمد ابراىيـ الحاج

Kevin Barrett 
 5/2/2023، وكالة سما اإلخبارية

 
 حتى ال تكوَن االنتخاباُت قفزًة في المجيول 76

 ىاني المصري
حػػدى تجميػػات تجسػػيد حقػػوؽ اإلنسػػاف بالمشػػاركة واالختيػػار االنتخابػػات شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ  ممارسػػة الحرّيػػة، وا 

 والتعبير عف الرأي.
واالنتخابػػػات جػػػزء مػػػف الديمقراطّيػػػة، فػػػال ديمقراطّيػػػة مػػػف دوف انتخابػػػات، ولكػػػف االنتخابػػػات لوحػػػدىا ال تعنػػػي 

حكػػػـ الشػػػعب لمشػػػعب، حكػػػـ  الديمقراطّيػػػة، والديمقراطّيػػػة أرقػػػى شػػػكؿ توصػػػمت إليػػػو البشػػػرّية لمحكػػػـ، باعتبارىػػػا
األغمبّيػػة مػػع ضػػماف حػػؽ األقمّيػػة بالمعارضػػة والتعبيػػر عػػف رأييػػا بكػػؿ حرّيػػة، فػػال ديمقراطّيػػة مػػف دوف الحػػؽ 

 الكامؿ لممعارضة بالمعارضة، مع ضماف حقيا باستالـ السمطة بوسائؿ سممّية قانونّية.
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عب وأمانيػػو وأحالمػػو مػػف دوف مبػػدأ تػػداوؿ إف الديمقراطّيػػة السياسػػّية ال يمكػػف ممارسػػتيا وتحقيػػؽ مصػػالح الشػػ
 السمطة، وفصؿ السمطات واستقالليا، وحرّية اإلعالـ، ومف دوف سيادة.

تأسيًسػػا عمػػى مػػا سػػبؽ، ال ديمقراطّيػػة وال انتخابػػات حػػرة ونزييػػة تحػػت االحػػتالؿ، ألنػػو صػػاحب السػػيادة، وأف 
الػػوطف الػػذي يعػػيش فيػػو محػػتاًل. وعنػػدما شػػرط ممارسػػة االنتخابػػات ىػػو الحرّيػػة، وال حرّيػػة لممػػواطف إذا كػػاف 

بداعاتػػو لتصػػب فػػي مجػػرى  يكػػوف ىنػػاؾ احػػتالؿ، فػػال بػػد مػػف وحػػدة الشػػعب وزج كػػؿ قػػواه وطاقاتػػو وكفاءاتػػو وا 
 إزالة االحتالؿ. 

ذا كاف ىدؼ إزالػة االحػتالؿ بحاجػة إلػى جيػود الجميػع، فػال معنػى لمتفريػؽ بيػنيـ تحػت يافطػة االنتخابػات،  وا 
ظيػار أنػو األفضػؿ، ونقػد األحػزاب التي تعني إطالؽ ا لمنافسة في حدىا األقصى، وسػعي كػؿ حػزب لمفػوز وا 

 األخرى حتى يفوز باألغمبّية والحكـ.
ليذ السبب لـ تشيد البمداف المحتمة انتخابات باستثناء فمسطيف، وىذا أمر شاذ كاف متالئًمػا مػع اتفػاؽ أوسػمو 

 الذي مس بوحدة القضّية والشعب واألرض.
دانتيػا قبػؿ أف تحقػؽ أىػدافيا، بػالرغـ مػف أنيػا كانػت فبعد تأسي س السمطة وفي ضػوء التخمػي عػف المقاومػة وا 

ال  مصػدر الشػػرعّية لممنظمػة، كػػاف ال بػد مػػف المجػوء إلػػى صػناديؽ االقتػػراع لمػنح الشػػرعّية لمسػمطة المقامػػة، وا 
 شئة.سيكوف مصدر الشرعّية الوحيد اتفاؽ أوسمو، ومدى رضا االحتالؿ عف السمطة النا

األمانػػة تقتضػػي القػػوؿ إف "أبػػو عمػػار" عنػػدما وافػػؽ عمػػى اتفػػاؽ أوسػػمو كػػاف يعتقػػد أنػػو الطريػػؽ المتػػاح لػػدحر 
قامػػػة الدولػػػة، وعنػػػدما انتيػػػت المرحمػػػة االنتقالّيػػػة فػػػي العػػػاـ  وانتيػػػت معيػػػا الفتػػػرة القانونّيػػػة  2999االحػػػتالؿ وا 

، ألنيػا إذا تكػررت تعطػي الشػرعّية لالحػتالؿ لممجمس التشريعي األوؿ؛ رفض إجراء انتخابات تشريعّية جديدة
وتكرس التعايش معو، وتصوره كأنو احتالؿ حضاري، ويمّكف الشعب المحتؿ مف ممارسة حقوقو، بالرغـ مف 
أف موافقة إسرائيؿ عمى إجراء االنتخابات جػاءت ألنيػا جػزء مػف عممّيػة سياسػّية اسػتفادت منيػا إسػرائيؿ فوائػد 

 ضخمة.
انتخابػات لمػرة واحػدة معتقػًدا أنيػا سػتكوف بوابػة إلقامػة الدولػة. ولكػّف خطػأ "أبػو عمػار"  فأبو عمار وافؽ عمػى

كاف في أنو لـ يرفػؽ رفضػو إجػراء االنتخابػات الرئاسػّية والتشػريعّية لمػرة ثانيػة بػإعالف انتيػاء أوسػمو، ألنػو لػـ 
 األعظـ مف التزاماتيا فيو.يحقؽ األىداؼ الفمسطينّية منو، وألف إسرائيؿ تجاوزتو عندما لـ تطبؽ القسـ 

أكثر مف ذلؾ، مػددت المنظمػة بوصػفيا المرجعّيػة السياسػّية لمسػمطة المرحمػة االنتقالّيػة تمديػًدا مفتوًحػا، األمػر 
الػػذي جعػػؿ مػػدة عمػػؿ المجمػػس التشػػريعي األوؿ تسػػتمر عشػػر سػػنوات كاممػػة، ولػػيس ثػػالث سػػنوات كمػػا نػػص 

 اتفاؽ أوسمو وممحقاتو.
تحت االحتالؿ تكرسو، وىذا صحيح، فػإف اسػتمرار الفتػرة االنتقالّيػة ألجػؿ غيػر مسػمى، إذا كانت االنتخابات 

وبقػػاء السػػمطة مػػف دوف مجمػػس تشػػريعي منتخػػب دورًيػػا، ويمػػارس الرقابػػة، ويصػػدر التشػػريعات، ويمػػنح الثقػػة 
 ويحجبيا عف الحكومة؛ يجعميا تكرس االحتالؿ وتمنحو الشرعّية بصورة أكبر.

وبعد تأكد وصوؿ المفاوضػات ومػا يسػمى "عممّيػة السػالـ" واتفػاؽ أوسػمو إلػى طريػؽ  بعد موت ياسر عرفات،
مسدود، كاف ال بد مف شؽ مسار سياسي جديد، وبداًل مف ذلؾ تـ إعادة إنتاج أوسمو مف خالؿ منح السمطة 

، التػي كػاف مػف بقيادتيا الجديدة شرعّية شػعبّية، فأجريػت االنتخابػات الرئاسػّية، ومػف ثػـ االنتخابػات التشػريعّية
أىػػدافيا أيضػػا ضػػـ "حمػػاس" إلػػى السػػمطة وجعميػػا تمتػػـز باالتفاقيػػات المبرمػػة، وتتحػػوؿ إلػػى أقمّيػػة فػػي المجمػػس 
التشريعي تسػتطيع أف تعػارض كمػا تشػاء، ولكنيػا ممزمػة باالنصػياع لقػرارات األغمبّيػة ولاللتزامػات التػي تمتػـز 

 بيا السمطة.
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بات الحقػػؿ بحصػػوؿ "حمػػاس" عمػػى األغمبّيػػة فػػي مقاعػػد المجمػػس وجػػاءت حسػػابات البيػػدر غيػػر مطابقػػة لحسػػا
التشريعي، األمر الذي أدى إلى اختالؿ في السمطة ووصؿ إلى االنقساـ الذي ال زلنا نعاني منػو حتػى اآلف، 
وسػػنبقى نعػػاني منػػو مػػا دمنػػا نمتػػـز بيػػذه االلتزامػػات المجحفػػة، ومػػا داـ عمػػى "حمػػاس" أف تسػػتكمؿ "اعتػػداليا"، 

 كطرؼ في النظاـ السياسي الفمسطيني.حتى تقبؿ 
وبسػػبب االنقسػػاـ ووقػػؼ مػػا يسػػمى "عممّيػػة السػػالـ" لػػـ تجػػر االنتخابػػات لممػػرة الثالثػػة بػػالرغـ مػػف مػػرور أربػػع 
سػػنوات عمػػى انتيػػاء الفتػػرة الرئاسػػّية، وثػػالث سػػنوات عمػػى فتػػرة المجمػػس التشػػريعي، مػػا يطػػرح عالمػػات سػػؤاؿ 

 ستمرار.عمى شرعّية السمطة وقدرتيا عمى اال
؛ إال أنػػو مػػارس 2006و 2005و 2996ورغػػـ أف االحػػتالؿ غػػض النظػػر عػػف إجػػراء االنتخابػػات فػػي أعػػواـ 

االعتقػاالت، ومنػػع حرّيػػة الحركػة والدعايػػة االنتخابّيػػة وتنقػػؿ المرشػحيف بػػيف الضػػفة وغػزة، وبػػيف القػػدس وبقّيػػة 
النواب وبعض الوزراء، بعضيـ ال يزاؿ أنحاء الضفة، وقاـ بعد االنتخابات األخيرة باعتقاالت طالت عشرات 

معػتقاًل حتػى اآلف، وصػادر العممّيػة الديمقراطّيػة بصػورة مػف المفتػرض أف تػدفع الفمسػطينييف لمتفكيػر ممًيػا فػي 
كيفّيػػػة تػػػوفير شػػػبكة أمػػػاف، وشػػػروط حرّيػػػة ونزاىػػػة االنتخابػػػات قبػػػؿ إجرائيػػػا، وبمػػػا يحػػػد مػػػف إمكانّيػػػة مصػػػادرة 

 ثناء وبعد إجرائيا.االحتالؿ لالنتخابات قبؿ وأ
في ىذا السياؽ، ال يمكف أف تكوف االنتخابات في فمسطيف المحتمة وفي ظؿ غياب مسار سياسي قادر عمى 
إنياء االحتالؿ ومواصمة إسرائيؿ لسياسة تعميؽ االحتالؿ واالستيطاف ىػي مفتػاح المصػالحة واآللّيػة الوحيػدة 

تخداميا كوسػػيمة لحسػػـ الصػػراع وتأجيجػػو، مػػا يجعميػػا إلنيػػاء االنقسػػاـ، إال إذا جػػاءت ووظفػػت فػػي سػػياؽ اسػػ
 تؤدي إلى إدامة االنقساـ وتعميقو.

إف إجػػراء االنتخابػػات سػػػيكوف قفػػرة فػػي المجيػػػوؿ وخطػػوة لتكػػػريس االنقسػػاـ إذا تمػػت مػػػف دوف االتفػػاؽ عمػػػى 
ف ويوحػػدىـ مػػف مرجعّيػػة وطنّيػػة تتضػػمف "ركػػائز المصػػمحة الوطنّيػػة العميػػا"، التػػي تشػػمؿ مػػا َيْجَمػػُع الفمسػػطينيي

سػػػتراتيجّية مجابيػػػة التحػػػديات والمخػػػاطر التػػػي تيػػػدد القضػػػّية  أىػػػداؼ وحقػػػوؽ، وأشػػػكاؿ نضػػػاؿ، وتحالفػػػات، وا 
 الفمسطينّية.

أي إذا جػػاءت االنتخابػػات مػػف دوف أف تكػػوف جػػزًءا مػػف نضػػاؿ الشػػعب الفمسػػطيني ضػػد االحػػتالؿ ومػػف أجػػؿ 
 مصير؛ ستؤدي إلى نتائج كارثّية.تحقيؽ أىدافو بالحرّية والعودة واالستقالؿ وتقرير ال

فاالنتخابػػػات ضػػػرورّية إذا سػػػاىمت فػػػي خدمػػػة معركػػػة الشػػػعب الفمسػػػطيني لػػػدحر االحػػػتالؿ ولػػػيس لتكريسػػػو 
عطائو الشرعّية والتعايش معو، وىذا ال يمكف إال إذا كانت ستجري فػي إطػار إجمػاع وطنػي وموحػد لمنظػاـ  وا 

 السياسي بمختمؼ مكوناتو.
حدة تفّرؽ، وفي إطار الوحدة تغني الحركة الوطنّية، وتعمػؽ التنػوع والتعددّيػة التػي ىػي االنتخابات مف دوف و 

مصػػدر المناعػػة والتطػػور الػػذي جعػػؿ القضػػّية الفمسػػطينّية ال تػػزاؿ حّيػػة رغػػـ كػػؿ مػػا تعرضػػت لػػو مػػف أخطػػار 
 ومؤامرات ومجازر وحروب وعدواف.

أف تتػزامف انتخابػات المجمػس الػوطني مػع  االنتخابات يجب أف تكرس وحدة الشػعب، وىػذا ال يكػوف مػف دوف
ذا كانػػػت انتخابػػػات المجمػػػس الػػػوطني متعػػػذرة فيجػػػب العمػػػؿ بجدّيػػػة لجعميػػػا  انتخابػػػات المجمػػػس التشػػػريعي. وا 
ممكنػػة، ولػػيس اإلعػػالف عػػف عػػدـ إمكانّيػػة إجرائيػػا فػػي األردف وسػػوريا ولبنػػاف والخمػػيج مػػف دوف السػػعي الجػػاد 

 إلجرائيا.
ة الحكػػػـ الػػػذاتي أـ انتخابػػػات لمدولػػػة الفمسػػػطينّية بعػػػد الحصػػػوؿ عمػػػى "الدولػػػة وىػػػؿ سػػػتكوف انتخابػػػات لسػػػمط

 المراقبة"؟
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لػػػى أف ُتجػػػرى االنتخابػػػات التػػػي يعبػػػر فييػػػا الشػػػعب الفمسػػػطيني عػػػف إرادتػػػو الحػػػرة؛ يمكػػػف أف تسػػػتِمد القيػػػادة  وا 
بأىداؼ وحقػوؽ الشػعب الفمسطينّية والمؤسسات المختمفة الشرعّية مما تبقى مف شرعّية المنظمة ومف االلتزاـ 

الفمسطيني، وممارسة المقاومػة بمختمػؼ أشػكاليا. فشػرعّية المقاومػة أسػبؽ وأقػوى وأعمػى مػف شػرعّية صػناديؽ 
االقتػػراع، وشػػرعّية المنظمػػة فػػي مرحمػػة النيػػوض والكفػػاح والتمسػػؾ باألىػػداؼ أقػػوى بكثيػػر مػػف شػػرعيتيا فػػي 

لقضػػّية، وقسػػـ األرض إلػػى أجػػزاء، والشػػعب مرحمػػة السػػقوط وأوسػػمو، الػػذي فصػػؿ الشػػعب عػػف األرض وعػػف ا
 إلى "شعوب"، والقضّية إلى قضايا، وحميا بحاجة إلى مراحؿ.

وحتػػى ال يكػػوف عػػدـ ممارسػػة االنتخابػػات سػػبًبا فػػي إعػػادة إنتػػاج نظػػاـ المحاصصػػة الفصػػائمّية بصػػورة فوقّيػػة، 
دة لمعرفػػة أحجػػاـ الفصػػائؿ، وبػػنفس مسػػاوئو السػػابقة؛ يمكػػف إلػػى حػػيف إجػػراء االنتخابػػات األخػػذ بمعػػايير محػػد

مثػػؿ مػػدى تمثيميػػا فػػي االتحػػادات الشػػعبّية، والنقابػػات المينّيػػة، وفػػي المجػػالس المحمّيػػة، والمجػػاف الشػػعبّية فػػي 
المخيمات والجمعيات الخيرّية، وحجـ ميرجاناتيا، ومظاىراتيا، وأسراىا، وشػيدائيا، وجرحاىػا، أي إسػياماتيا 

 وخارجو. في النضاالت المختمفة داخؿ الوطف
لقد كانت "فتح" تمثؿ األغمبّية مف دوف انتخابات، ألنيا كانت تقاوـ وتجسد اليوّية وتمتـز باألىداؼ والحقوؽ. 
إف ىػػذا ال يقمػػؿ مػػف أىمّيػػة االنتخابػػات كوسػػيمة لمتمثيػػؿ الحقيقػػي لمشػػعب، ولكػػف إذا كانػػت االنتخابػػات الحػػرة 

سػػتجابة لشػػروطو أو لبعضػػيا، أو إذا جػػاءت ضػػمف عممّيػػة والنزييػػة متعػػذرة وتحتػػاج إلػػى موافقػػة االحػػتالؿ واال
تخدمػػو، فػػال لمثػػؿ ىػػذه االنتخابػػات .. ونعػػـ لمتوافػػؽ الػػوطني، الػػذي يقػػـو عمػػى برنػػامج كفػػاحي يجسػػد القواسػػـ 
المشػػتركة، ويركػػز عمػػى المقاومػػة وكػػؿ أشػػكاؿ العمػػؿ السياسػػي، ويتعامػػؿ مػػع االنتخابػػات كشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ 

كيػػد حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره بجميػػع أفػػراده وفػػي جميػػع أمػػاكف الصػػراع ضػػد االحػػتالؿ، وتأ
 تواجده.

قاؿ البروفيسور مشتاؽ خاف، إذا كانت الحرّية والديمقراطّية واالنتخابات والتنمية واإلصالح يمكػف أف تتحقػؽ 
 تحت االحتالؿ، فمماذا يريد الشعب الواقع تحت االحتالؿ إزالة االحتالؿ؟!

 5/2/2023، طيني لالعالم واألبحاث )بدائل(المركز الفمس
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، برسػالة مدّويػة إلػى الفمسػطينييف، تفيػد 29بعث اإلسرائيميوف، عبر نمط تصويتيـ في انتخابات الكنيسػت اؿ 
التػػأثير فػػي نمػػط حيػػاتيـ، بػػأنيـ بػػاتوا فػػي حػػّؿ مػػنيـ، وبمنػػأى عػػف قضػػيتيـ، بعػػدما لػػـ تعػػد ليػػؤالء قػػدرة عمػػى 

أكثػػر انتخابػػات غيػػر سياسػػية عرفتيػػا »ورفػػاىيتيـ واسػػتقرارىـ وأمػػنيـ، حتػػى أف جػػدعوف ليفػػي اعتبػػر أف ىػػذه 
(. ىذا تطّور نوعي جديد، لـ يكف مطروحا في السػابؽ، وال فػي أيػة مرحمػة، إذ 23/2، «ى رتس«. )»إسرائيؿ

لمحتمػة، تحتػّؿ مكانػة مركزيػة فػي أولويػات اإلسػرائيمييف، ظّمت قضية الفمسطينييف، وتقرير مسػتقبؿ األراضػي ا
 وخالفاتيـ، وصراعاتيـ، طواؿ العقود الماضية.

« بروكنغػز»وقد لفت مارتف أنديؾ )السفير األميركي السابؽ لدى إسرائيؿ( إلى ىذه الحقيقػة، فػي نػدوة لمعيػد 
أنػتـ لسػتـ عمػى »قػالوا لمفمسػطينييف:  (، باعتبػاره أف اإلسػرائيمييف، مػف خػالؿ االنتخابػات،24/2في واشػنطف )

الناخب اإلسرائيمي يرّكز عمى »وعنده فإف «. رادارنا، أو رادار أي مف القوى السياسية يمينية كانت أـ يسارية
وقػػػد أكػػػد ذلػػػؾ األكػػػاديمي «. قضػػػاياه الداخميػػػة مػػػف اقتصػػػاد وأمػػػف وغيرىػػػا، كػػػأف الفمسػػػطينييف فػػػي قػػػارة أخػػػرى

اإلسػػرائيميوف يتجػػاىموف االحػػتالؿ والفمسػػطينييف، مػػع العمػػـ أف الضػػفة عمػػى : »اإلسػػرائيمي ناتػػاف زاكػػس بقولػػو
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مرمػػػى حجػػػر... الفمسػػػطينيوف ىػػػادئوف. لػػػو كانػػػت ىنػػػاؾ انتفاضػػػة ثالثػػػة عارمػػػة، لكػػػاف تجاىػػػؿ الفمسػػػطينييف 
 «.وضرورة التوصؿ إلى حؿ سالـ معيـ أمرًا صعباً 

د مسار كيػذا عنػد اإلسػرائيمييف، بعػد تحػّوؿ حركػة ىذه مالحظات محّقة تمامًا، فمطالما حّذر كثيروف مف وجو 
التحرر الفمسطينية إلى سمطة، مرتينة لشروط قياميا، وبعػد غيػاب المقاومػة واالنتفاضػة المسػمحة أو السػممية 
والشػػػػعبية، فػػػػي الضػػػػّفة وفػػػػي غػػػػّزة، ويمكػػػػف أف نضػػػػيؼ إلػػػػى ذلػػػػؾ حػػػػاؿ اإلرىػػػػاؽ واإلحبػػػػاط والضػػػػياع عنػػػػد 

مف تضحيات ومعاناة وبطوالت في انتفاضتيف طويمتيف، وفي مسار تفاوضي  الفمسطينييف، بعد كؿ ما قدموه
مضػػػػف ومعقّػػػػد نػػػػاىز العقػػػػديف، ناىيػػػػؾ عػػػػف التػػػػداعيات الخطيػػػػرة والمضػػػػّرة الناجمػػػػة عػػػػف الخػػػػالؼ واالنقسػػػػاـ 

 «.حماس»و« فتح»الفمسطينييف، بيف الضفة وغزة، وبيف 
ـ بالسػمطة فػي الضػفة، وتصػادر األراضػي ففي ظػّؿ أوضػاع كيػذه باتػت إسػرائيؿ تحاصػر قطػاع غػزة، وتػتحكّ 

فييػػػػا، مػػػػع إقامتيػػػػا مزيػػػػدًا مػػػػف المسػػػػتوطنات، وبنائيػػػػا الجػػػػدار الفاصػػػػؿ، الػػػػذي تحػػػػاوؿ عبػػػػره تحقيػػػػؽ الفصػػػػؿ 
 الديموغرافي مع الفمسطينييف، مف دوف اف تتيح إمكاف قياـ دولة ليـ، ذات تواصؿ وقادرة عمى الحياة.

خطّػة »ي انفصاليا عف الفمسطينييف، وعف ىموميـ ومعاشػيـ، وفػؽ المغزى أف إسرائيؿ قطعت شوطًا كبيرًا ف
، لكػف مػف دوف أف تنفصػؿ عػف أرضػيـ، ومػف دوف أف تتػيح «نحف ىنا وأنتـ ىنػاؾ»، التي شعارىا: «الفصؿ

 ليـ الخروج مف نطاؽ سيطرتيا األمنية واالقتصادية.
ع إقامة كياف السمطة في الضفة وغزة، إذ ىكذا ثمة اليوـ واقع مف احتالؿ مريح ومربح لإلسرائيمييف، تشّكؿ م

لـ تعد اسرائيؿ ىػي المسػؤولة عػف إدارة أحػواؿ الفمسػطينييف، وال عػف تقػديـ الخػدمات ليػـ، عمػى رغػـ تحّكميػا 
بذلؾ. وفضاًل عف ىذا وذاؾ، ففي ىاتيف المنطقتػيف لػـ يعػد ثمػة احتكاكػات مباشػرة بيػنيـ وبػيف الفمسػطينييف، 

(، وفػػي الضػػفة ثمػػة جػػدار فاصػػػؿ وأنفػػاؽ وجسػػور، وطػػرؽ التفافيػػػة، 2005ة )فقػػد انسػػحبت إسػػرائيؿ مػػف غػػػزّ 
 تجّنب المستوطنيف االحتكاؾ بالفمسطينييف، أو تقّمؿ منو.

في الضفة، ولو مف دوف اإلعالف عػف ذلػؾ، ومػف دوف « أبارثايد»والحاؿ فقد أنشأت إسرائيؿ واقعَا مف نظاـ 
لفمسػػطينييف، مػػف الناحيػػة العمميػػة، فػػي معػػازؿ، مػػع طػػرؽ ترسػػيمو بترتيبػػات قانونيػػة صػػريحة، بحيػػث جعمػػت ا

ومعػػابر خاّصػػة، مغّطيػػة ذلػػؾ بوجػػود سػػمطة تػػدير أوضػػاع الفمسػػطينييف، وتتمتّػػع بمكانػػة سياسػػية دوليػػة، ومػػع 
رئػػيس وحكومػػة وعمػػـ ونشػػيد وجػػوازات سػػفر وسػػفراء وممثمػػيف فػػي المنظمػػات الدوليػػة. ويشػػرح ألػػوؼ بػػف ىػػذا 

ئيمييف مقطوعوف اليػوـ عػف النػزاع مػع الفمسػطينييف وال يحتّكػوف بيػـ. فيػـ يػرونيـ أكثر اإلسرا»الوضع بقولو: 
شخوصػػًا غيػػر واضػػحة فػػي األخبػػار... تبعػػد نػػابمس وراـ اهلل نحػػو أربعػػيف دقيقػػة سػػفر عػػف تػػؿ أبيػػب، ولكنيمػػا 
موجودتػػػػاف فػػػػي نظػػػػر المقيمػػػػيف فػػػػي تػػػػؿ أبيػػػػب فػػػػي كوكػػػػب آخػػػػر... المسػػػػتوطنوف وراء جػػػػدار الفصػػػػؿ ىػػػػـ 

ميوف الوحيدوف الذيف يقابموف الفمسػطينييف... مػف خػالؿ نافػذة السػيارة فػي الشػوارع المشػتركة... يمكػف اإلسرائي
السفر إلػى المسػتوطنات الكبيػرة مثػؿ معاليػو ادومػيـ واريئيػؿ مػف دوف رؤيػة الفمسػطينييف تقريبػًا... تزيػد العزلػة 

.. بسػبب العزلػة وعػدـ االكتػراث، ال يوجػد الفرؽ بيف شػكؿ رؤيػة اإلسػرائيمييف لػدولتيـ وشػكؿ رؤيػة العػالـ ليػا.
 (23/2/2020، «ى رتس«. )»وإلقامة دولة فمسطينية« المناطؽ»ضغط عاـ عمى الحكومة لالنسحاب مف 

بميونػػًا مػػف الػػدوالرات،  240أيضػػًا، ال شػػّؾ فػػي أف نجػػاح إسػػرائيؿ االقتصػػادي، مػػع نػػاتج محمػػي يقػػّدر بحػػوالى 
سنويًا، يشّجع عمى تنميػة االىتمػاـ بالرفػاه وباألوضػاع الداخميػة عمػى ألؼ دوالر  32وحّصة الفرد منو حوالى 

حسػػػاب القضػػػايا السياسػػػية، ال سػػػيما أف األمػػػر يتعمّػػػؽ بمجتمػػػع مسػػػتوطنيف، مػػػا زالػػػوا يعتنقػػػوف عقيػػػدة اليجػػػرة 
 واالستيطاف والمنافع االقتصادية )ىذا مف دوف اف نتحدث عف العامؿ االيديولوجي/الديني(.
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بمػػػا يثيػػػر االنتبػػػاه بػػػروز وجيػػػات نظػػػر فػػػي إسػػػرائيؿ، لشخصػػػيات محسػػػوبة عمػػػى اليمػػػيف عمػػػى خمفيػػػة ذلػػػؾ ر 
، بػػػداًل مػػػف دولػػػة ييوديػػػة خالصػػػة، «ثنائيػػػة القوميػػػة»، ال تبػػػالي بتشػػػّكؿ دولػػػة «(ليكػػػود»)وضػػػمنيا « القػػػومي»

غالؽ ممؼ الدولة الفمسطينية المست قمة، ولو باعتبارىا مصمحة إسرائيؿ تكمف في االحتفاظ بالضفة الغربية، وا 
كاف ثمف ذلؾ ىػو االحتفػاظ بالفمسػطينييف. ويػأتي ضػمف ذلػؾ روبػي ريفمػيف )رئػيس الكنيسػت( وموشػيو ارينػز 
)وزير دفاع أسبؽ(، الذي نّبو اسرائيؿ لمثؿ ىذا االسػتحقاؽ الػذي قػد يصػؿ الػى حػّد مػنح الجنسػية االسػرائيمية 

 (2/6/2020، «ى رتس. )»لفمسطينيي الضفة، وحتى مشاركتيـ في االنتخابات اإلسرائيمية
المؤسػػػؼ فػػػي مقابػػػؿ كػػػؿ ذلػػػؾ أف الوضػػػع عمػػػى الجيػػػة الفمسػػػطينية مػػػا زاؿ ال يشػػػتغؿ عمػػػى النحػػػو المناسػػػب، 
لمواجيػػة ىػػذا السػػيناريو او ذاؾ، او لتغييػػر المعػػادالت القائمػػة، وفػػرض قضػػية الفمسػػطينييف عمػػى رأس أجنػػدة 

طريقيػػا، وببناىػػا، وخطاباتيػػا، وبػػنمط إدارتيػػا لصػػراعيا اإلسػػرائيمييف، ال سػػيما مػػع تشػػّبث القيػػادة الفمسػػطينية ب
 ضد اسرائيؿ.

إزاء ىذا الواقع الصعب والمعّقد والخطير مف الواضح أف الفمسطينييف باتوا اماـ لحظة مفصمية، فإما التحػوؿ 
مػا فػتح صػفحة جديػد ة إلى مجرد كياف تابع ومشّوه، في ظّؿ نظاـ خميط مػف عالقػات االحػتالؿ واألبارثايػد، وا 

 في مشروع التحّرر الوطني خاّصتيـ، في مواجية استعمارية اسرائيؿ وعنصريتيا.
، بغّض النظر عف إرادة اسرائيؿ، «الماكرة»عمومًا يبدو أف الواقع، والتاريخ، يعمالف كؿ بطريقتو الخاصة و 
ريقو ببطء وصعوبة فػي يشّؽ ط« القومية»وعّما تفعمو أو ال تفعمو القيادة الفمسطينية، فثمة اليوـ مسار ثنائي 

ف فػػي ظػػؿ عالقػػات ىيمنػػة اسػػتعمارية وعنصػػرية.  رحػػـ الواقػػع المتشػػّكؿ بحكػػـ القػػوة فػػي فمسطيف/إسػػرائيؿ، وا 
وعمى رغـ أف القوى الفاعمة عند الطرفيف تفّضؿ إنكار ىذا الواقع، وترفض تنمية إدراكيا بحقائقو ومتطّمباتػو، 

 أماميا في كؿ مرحمة، وعند كؿ محّطة. مثمما ترفض االشتغاؿ عمى أساسو، إال أنو يقؼ
صػػرار دولػػتيـ عمػػى خنػػؽ امكػػاف قيػػاـ دولػػة مسػػتقمة ليػػـ، ربمػػا  القصػػد أف تجاىػػؿ اإلسػػرائيمييف لمفمسػػطينييف، وا 
يسػػػيماف، عػػػف غيػػػر قصػػػد، بتغييػػػر الػػػرؤى السياسػػػية التػػػي ارتيػػػف ليػػػا الفمسػػػطينيوف ألكثػػػر مػػػف ثالثػػػة عقػػػود، 

وف جػػدوى. وربمػػا، أيضػػًا، قػػد يفيػػد ذلػػؾ بتحويػػؿ الفمسػػطينييف مػػف وضػػمنيا عقػػداف عمػػى اتفػػاؽ اوسػػمو، مػػف د
االنحصػػار فػػي خيػػار الدولػػة المسػػتقمة، والصػػراع عمػػى بضػػعة كيمػػومترات، إلػػى خيػػار الصػػراع المفتػػوح عمػػى 

 أرض فمسطيف كميا، وعمى المساواة في المواطنة والحقوؽ والموارد، وعمى أساس الحقيقة والعدالة.
ف ىنا، عمى رغـ خبراتيـ، وثقافتيـ، أف إسرائيؿ ال تتفّوؽ عمى قيادتيـ في إمكاناتيػا، لكف معضمة الفمسطينيي

نمػػا أيضػػًا، بطريقػػة إدارتيػػا ألحواليػػا، وحسػػف اسػػتثمارىا لمواردىػػا، الماديػػة  وقػػدراتيا االقتصػػادية والعسػػكرية، وا 
السياسػية، ال سػيما لناحيػة عػدـ والبشرية، كما تتفّوؽ عمػى القيػادة الفمسػطينية بحيويتيػا ومرونتيػا مػف الناحيػة 

االرتيػػاف لخيػػار واحػػد. صػػحيح إنيػػا وّقعػػت عمػػى اتفػػاؽ اوسػػمو، ومنحػػت الفمسػػطينييف نوعػػًا مػػف سػػمطة، مػػثاًل، 
 لكنيا شّقت مسارات أخرى موازية وبديمة، جّوفت مف خالليا ىذا المعطى، وجعمتو بال معنى.

زالت الطبقة السياسية الفمسطينية المتحّكمة في المنظمػة  ولمناسبة االنتخابات اإلسرائيمية، مثاًل، ففي حيف ما
ىػػي ذاتيػػا منػػذ عقػػود، فػػإف الطبقػػة السياسػػية اإلسػػرائيمية تغّيػػرت كثيػػرًا. وبينمػػا أجػػرى الفمسػػطينيوف انتخابػػات 

(، مػػع كػػؿ المػػرارات واالنشػػقاقات التػػي نجمػػت عنيػػا، فػػإف 2993مػػرتيف )لمسػػمطة(، منػػذ عقػػد اتفػػاؽ أوسػػمو )
(. أيضػا، ثمػة اليػـو خمسػة أحػزاب إسػرائيمية 2023و  2996أجروا ست عمميات انتخابيػة )بػيف  اإلسرائيمييف

جديػػدة بػػػيف التسػػػعة أحػػزاب فػػػي الكنيسػػػت الجديػػػد، )يوجػػد مسػػػتقبؿ، إسػػػرائيؿ بيتنػػا، البيػػػت الييػػػودي، الحركػػػة، 
ة نساء يترأسػف ثالثػة كاديما(، وثمة في ىذه الدورة االنتخابية ثمث اعضاء الكنيست ينتخبوف ألوؿ مرة، وثالث

 أحزاب.
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يبقى القوؿ إف تجاىؿ اإلسرائيمييف لمفمسطينييف ليس دليؿ عافية البّتة، وىي مالحظة ربما فاتت مارتف إنديؾ 
نما ىي دليؿ تقوقع، ودليؿ عمى أف ىػؤالء يػدفنوف رأسػيـ فػي رمػاؿ الشػرؽ االوسػط المتحركػة،  أو تجاىميا، وا 

 ىذه األياـ، أكثر مف غيرىا. عمى ما يظير ذلؾ واضحًا وجميًا في
 5/2/2023، الحياة، لندن
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 عبد الباري عطواف
صحيح اف الغارة االسرائيمية التي اسػتيدفت مركػزا لألبحػاث جنػوبي دمشػؽ، ولػـ تسػتغرؽ اال اربػع دقػائؽ، قػد 

مػا يفسػر، فػي اعتقادنػا، ردة الفعػؿ االيرانيػة  احرجت النظاـ السوري، اال انيا احرجت ايػراف بقػدر اكبػر، وىػذا
 الغاضبة والمتوعدة باالنتقاـ.

السػػيد سػػعيد جميمػػي امػػيف المجمػػس االعمػػى لألمػػف القػػومي االيرانػػي الػػذي طػػار الػػى دمشػػؽ فػػور اذاعػػة انبػػاء 
ليػػذا  الغػارة، والتقػػى الػرئيس بشػػار االسػد اكػػد فػي مػػؤتمر صػحافي عقػػده بعػد المقػػاء 'اف االسػرائيمييف سيأسػػفوف

 العدواف'.
المسؤولوف االيرانيوف اكدوا اكثر مف مرة اف اي اعتداء عمػى سػورية ىػو اعتػداء عمػى ايػراف، واف االخيػرة لػف 
تسػػمح بسػػقوط نظػػاـ الػػرئيس بشػػار االسػػد. وال شػػؾ اف ىػػذه الغػػارة االسػػرائيمية وضػػعت ىػػذه االقػػواؿ موضػػع 

لسػػورية اسػػتغموىا لمتشػػكيؾ فػػي ىػػذا االلتػػزاـ، اختبػػار جػػدي، خاصػػة اف منتقػػدي ايػػراف فػػي اوسػػاط المعارضػػة ا
ورددوا اتيامػػات تقػػوؿ اف ايػػراف تػػدعـ النظػػاـ فػػي مواجيػػة شػػعبو، ولكنيػػا ال تفعػػؿ الشػػيء نفسػػو عنػػدما يتعمػػؽ 

 األمر بالعدواف االسرائيمي.
ي التػي الميجة التي استخدميا السيد جميمي فػي مػؤتمره الصػحافي، والتيديػدات باالنتقػاـ مػف العػدواف االسػرائيم

وردت عمى لسػانو، جاءتػا مختمفتػيف عػف كػؿ التصػريحات والتيديػدات السػابقة، ممػا يػوحي اف احتمػاالت الػرد 
 عمى ىذا العدواف االستفزازي االسرائيمي باتت اكثر ترجيحا مف اي وقت مضى.

خ ايرانية، السؤاؿ ىو عما اذا كاف ىذا الرد المفترض سيكوف مباشرا، اي مف قبؿ قوات او طائرات او صواري
او عبر الطرؼ السوري نفسو الذي تعرض ألكثر مف عدواف مماثؿ حتى قبؿ انػدالع الثػورة السػورية، او مػف 

 خالؿ طرؼ ثالث مثؿ حزب اهلل في لبناف والجياد االسالمي في قطاع غزة؟
' ' ' 

طمقػا، فحػزب نختمؼ مػع بعػض اآلراء، خاصػة فػي منطقػة الخمػيج، التػي تقػوؿ اف ايػراف لػـ تحػارب اسػرائيؿ م
اهلل المبنػػاني الػػذراع العسػػكرية إليػػراف فػػي المنطقػػة العربيػػة حقػػؽ انتصػػاريف كبيػػريف فػػي حػػربيف ضػػد اسػػرائيؿ، 

عندما اجبر اسرائيؿ عمى التسميـ باليزيمة واالنسحاب مػف جانػب واحػد مػف جنػوب لبنػاف،  2000االوؿ عاـ 
يومػػا وحطػػـ  33الكثػػر مػػف  2006صػػيؼ عػػاـ ودوف اي اتفػػاؽ مػػع المقاومػػة المبنانيػػة. والثػػاني عنػػدما صػػمد 

 اسطورة دبابة 'الميركافا' االسرائيمية.
وال يمكػػف اف ننسػػى اف الصػػواريخ التػػي ردت فييػػا المقاومػػة الفمسػػطينية عمػػى اليجػػـو االسػػرائيمي عمػػى قطػػاع 

نػػي ' الحمسػػاوية مػػف صػػنع ايرا75' التػػي كانػػت فػػي حػػوزة الجيػػاد االسػػالمي، او 'اـ 5غػػزة، سػػواء كانػػت 'فجػػر
 بالكامؿ، مثمما ىو حاؿ صواريخ الجياد، او مف مواد وقطع ايرانية وتركيب خبراء حركة 'حماس'.

العػػدواف االسػػػرائيمي عمػػى قطػػػاع غػػػزة الػػذي اسػػػتغرؽ ثمانيػػة ايػػػاـ كػػػاف اختبػػارا لمقبػػػة الحديديػػة االسػػػرائيمية فػػػي 
المحتمػة، والغػارة االسػرائيمية  مواجية صواريخ ايراف، التي وصمت لممرة االولى الى تػؿ ابيػب ومشػارؼ القػدس
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التي استيدفت مركز االبحاث او القافمة التػي كانػت تنقػؿ اسػمحة وصػواريخ مضػادة لمطػائرات الػى حػزب اهلل، 
حسػػب الروايػػة االسػػرائيمية، جػػاءت الختبػػار مػػدى صػػالبة التحػػالؼ االيرانػػي السػػوري،الى جانػػب كونيػػا رسػػالة 

 ي العاـ العربي او قطاع عريض منو.استفزازية إليراف ليّز صورتيا اماـ الرأ
ما يجعمنا نميؿ اكثر ىػذه المػرة الػى احتمػاالت الػرّد االنتقػامي عمػى ىػذه الغػارة، وربمػا فػي فتػرة قريبػة، انػو لػو 
حدث فعال، سيخمط كؿ األوراؽ في المنطقػة، وسػيعزز موقػؼ النظػاـ السػوري، وسػيحرج المعارضػة السػورية، 

 نقاذ' مف مأزقو الحالي.وقد يعطي الرئيس االسد 'عجمة ا
انا شخصيا سمعت السيد سمير النشار العضو القيادي في المجمس الوطني السوري يديف العدواف االسرائيمي 
عمى سورية، ويؤيػد اي رّد عميػو، وقػاؿ بػالحرؼ الواحػد فػي مقابمػة عمػى قنػاة 'الميػاديف' الفضػائية انػو لػو كػاف 

 ة لمتصدي ليذا العدواف والثأر منو.في السمطة لما تردد في استخداـ كؿ االسمح
السؤاؿ ىو حوؿ قدرة النظاـ السوري عمى التخمص مف عقػدة الخػوؼ تجػاه اسػرائيؿ، واالقػداـ عمػى الػرد عمػى 
ىذا العدواف السافر، لوضع حّد ليذه اإلىانات االسرائيمية المتكررة، خاصة اف اسرائيؿ تيػدّد بتكػرار الغػارات، 

 كيمومترا داخؿ الحدود السورية في مواجية ىضبة الجوالف المحتمة. 27واقامة منطقة عازلة بعمؽ 
ضد العػرب، والمقػاومتيف المبنانيػة  2973اسرائيؿ لـ تخرج منتصرة في جميع حروبيا التي خاضتيا منذ عاـ 

،والثانيػػة عػػاـ  2982والفمسػػطينية عمػػى وجػػو الخصػػوص، صػػحيح انيػػا اجتاحػػت لبنػػاف مػػرتيف، االولػػى عػػاـ 
يػػػا اضػػػطرت لالنسػػػحاب ميزومػػػة فػػػي المػػػرتيف، وىاجمػػػت واجتاحػػػت قطػػػاع غػػػزة مػػػرتيف ايضػػػا، ، ولكن2006

، والثانيػػػة فػػػي تشػػػريف الثػػػاني )نػػػوفمبر( الماضػػػي، واضػػػطرت الػػػى اسػػػتجداء وقػػػؼ  2008االولػػػى شػػػتاء عػػػاـ 
اطػػالؽ النػػار ولػػـ تحقػػؽ ايػػا مػػف اىػػدافيا فػػي القضػػاء عمػػى حركػػات المقاومػػة الرئيسػػية مثػػؿ حمػػاس والجيػػاد 

 المي، او تدمر ترسانتيا المكتظة بالصواريخ الحديثة مف مختمؼ األوزاف واألحجاـ.االس
' ' ' 

نتمنى اف يراجػع الػرئيس االسػد التجربػة االمريكيػة فػي العػراؽ، واالخػرى فػي افغانسػتاف، وال نعتقػد اف اسػرائيؿ 
 .تستطيع اف تحقؽ في سورية ما عجزت امريكا، القوة األعظـ في التاريخ، عف تحقيقو

صحيح اف العرب ممزقوف، والمسػتقر مجػازا مػنيـ يقػؼ فػي الخنػدؽ اآلخػر المعػادي لسػورية، ولكػف ىػؤالء لػـ 
يكونػػػوا جميعػػػا عونػػػا لسػػػورية، واالسػػػتثناء الوحيػػػد ىػػػو مصػػػر، واذا صػػػحت البيانػػػات االيرانيػػػة العسػػػكرية التػػػي 

ى اختػػراؽ الػػرادارات، وعػػف تتحػػدث بشػػكؿ دوري عػػف اختبػػار صػػواريخ بعيػػدة المػػدى، وانتػػاج طػػائرات قػػادرة عمػػ
 مناورات عسكرية برية وبحرية، فإف سورية تجد دعما مف حميؼ قوي يستطيع اف يعوضيا عف كؿ العرب.

الغػػرب ينصػػب صػػواريخ بػػاتريوت لحمايػػة حميفتػػو تركيػػا، وحمػػؼ النػػاتو يؤكػػد انػػو سػػيقؼ الػػى جانبيػػا فػػي حػػاؿ 
شػػيء نفسػػو بالنسػبة الػػى حمفائيػػا فػػي سػػورية، تعرضػيا ألي عػػدواف خػػارجي، ومػػف المفتػرض اف تفعػػؿ ايػػراف ال

 اوىكذا يقوؿ المنطؽ.
مػػا نريػػد اف نقولػػو، وبكػػؿ اختصػػار، اف ىػػذه العربػػدة االسػػرائيمية يجػػب اف تتوقػػؼ، واف التيديػػدات والتوعػػدات 
االيرانيػػة والسػػورية يجػػب اف تتػػرجـ الػػى افعػػاؿ حتػػى يػػتـ اخػػذىا بالجديػػة المطموبػػة. واذا تحقػػؽ ذلػػؾ فػػإف اقنعػػة 

 ذب والنفاؽ والتبعية السرائيؿ وامريكا ستسقط عف وجوه كثيرة بشعة.الك
 5/2/2023، القدس العربي، لندن
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 غير مسؤولة يقع في أيد   إنحزب اهلل أفضل من  إلى يصلدعوا السالح  79

 زيتاشمومو غ
ى نقػؿ ىاجمت طائرات سالح الجو االسرائيمي، بحسب مصادر اجنبية، ودمرت قافمة سيارات كانػت ترمػي الػ

سالح حديث مف سوريا الى حزب اهلل في لبناف. فاذا كانت ىذه ىي الحقائؽ حقػا فانػو ُبػت قػرار فػي اسػرائيؿ 
يقوـ عمى القرص القديـ الذي يرى اف سػوريا بشػار االسػد ىػي جزيػرة اسػتقرار أمػا لبنػاف حػزب اهلل فيػو العػدو 

 البعيد.الذي ستحتاج اسرائيؿ الى مواجيتو مرة اخرى في المستقبؿ غير 
 اليكـ عددا مف الحقائؽ ينبغي أخذىا في الحسباف:

مػػػر نحػػػو مػػػف سػػػبع سػػػنوات عمػػػى حػػػرب لبنػػػاف الثانيػػػة وأصػػػبحت الحػػػدود المبنانيػػػة مػػػف أكثػػػر حػػػدودنا ىػػػدوءا  
واسػػتقرارا. وكػػؿ ذلػػؾ بػػرغـ الكػػالـ المسػػموـ الػػذي ُيسػػمعنا إيػػاه زعػػيـ حػػزب اهلل حسػػف نصػػر اهلل عػػف اسػػرائيؿ 

وما يزاؿ تأثير الردع الػذي نشػأ فػي الحػرب عمػى حالػو بػؿ اف ىػذا الػرد قػوي فػي السػنيف  والرغبة في تدميرىا.
االخيػػرة خاصػػة منػػذ تحولػػت منظمػػة حػػزب اهلل الػػى شػػريكة فاعمػػة فػػي ادارة الدولػػة المبنانيػػة وىػػي تحػػرص أشػػد 

 الحرص عمى أال تمقي الدولة مرة اخرى في ىرج الحرب ومرجيا.
ي عرفػػت حربػا أىميػػة قاسػػية طويمػة ىػػي اليػـو جزيػػرة اسػػتقرار وىػدوء فػػي العػػالـ إف الدولػة المبنانيػػة خاصػة التػػ 

العربػي الػذي حوليػا. ولكػؿ الجيػات السياسػػية فػي بيػروت ىػدؼ واضػح فيػػي تسػعى الػى االبقػاء عمػى اليػػدوء 
 والحفاظ عمى التوازف المطيؼ بيف الطوائؼ المختمفة وعمى اعادة بناء الدولة وعدـ العودة الى الحرب.

النظاـ القوي المستقر لعائمة االسد الذي حكـ دمشؽ وىو نظاـ عرفناه جيدا واعتمدنا عمى تصميمو عمى  إف 
، إف ىذا النظاـ قد اختفى ولـ يعد موجودا. ولػيس 2994الوفاء باتفاؽ فصؿ القوات الذي وقع عميو في سنة 

ف بضػػعة اشػػير أو فػػي السػػنة مػػف الميػػـ اليػػـو ىػػؿ يختفػػي الػػرئيس االسػػد فػػي االسػػابيع القريبػػة أـ فػػي غضػػو 
التالية فسوريا اليـو في وضػع اضػطراب حكػـ ويتوقػع اف تمػر فتػرة طويمػة الػى اف ينشػأ ىنػاؾ اسػتقرار وىػدوء 

 مرة اخرى.
لف تكوف الجيات السياسية التي ستوجد وراء الحدود في سػوريا أقػؿ عػداءا السػرائيؿ مػف حػزب اهلل المبنػاني،  

 ى مستودعات السالح التي ستقع في أيدييا.فمف تكوف ىناؾ سيطرة مركزية عم
مػا لػـ يوجػد حػؿ سياسػي يضػمف نظامػا مسػتقرا فػي سػوريا، ومػا لػـ توجػد السػرائيؿ طريقػة لنقػؿ السػيطرة عمػػى 
الوسائؿ القتالية الحديثة وغير التقميدية الموجودة اليوـ في سوريا الػى أيػٍد ذات مسػؤولية فػاف الجػواب واضػح. 

ر منيما: فاما اف يبقى السالح عمى ارض سوريا ويقع في أيدي العصابات المسمحة عندنا اختياراف فقط نختا
ىنػاؾ التػي ال تعتبػر جميعػا مػف محبػات صػػييوف، وىػي عصػابات مسػمحة سػتكوف موجػودة فػي الجػػوالف وراء 
ما اف نػدع القوافػؿ تنتقػؿ الػى لبنػاف ونػدع بشػار االسػد يحقػؽ خطتػو وىػي إبعػاد السػالح عػف  خطوط اليوـ؛ وا 

 ريا كي ال يقع فقط في أيدي قوات المتمرديف التي تواجيو.سو 
إف استنتاجي واضح وىو اف مصالح اسرائيؿ وبشار االسد متشػابية السػباب مختمفػة تمامػا. فعمينػا اف نبػارؾ 
قوافؿ السالح التي تخرج الى لبناف واف ندعيا تمر في أمف. ىذا ىو السموؾ الجديد وىو بعيػد عػف أف يكػوف 

 أفضؿ بال شؾ مف بديمو. مثاليا لكنو
 4/2/2023، ىآرتس
 5/2/2023، القدس العربي، لندن
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