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 الرد سيطال المدنيينو : الدولة المبنانية ستدفع بمنًا باىظًا مصادر أمنية إسرائيمية 2
اسػػراليمي   منيػػ   أ ا  مصػػادر ، أف آمػػاؿ شػػلادة راسػػمةياعػػف م القػػدس الملةمػػ ، 6/2/2023، الحياااة، لناادن ذكػػرت

 ردت عمػػػػػػذ الةلػػػػػػذيرات، الةػػػػػػي اطمقيػػػػػػا مسػػػػػػؤولوف فػػػػػػي لبنػػػػػػاف وايػػػػػػراف، فػػػػػػي اعقػػػػػػاب القصػػػػػػؼ ا سػػػػػػراليمي 
فػػي سػػوري  والةلميػػؽ المةواصػػؿ لمطػػالرات ا سػػراليمي  فػػي ا ،ػػواء المبنانيػػ ، بةيديػػد الدولػػ  المبنانيػػ  بػػدف   مػػف 

ات بػػػيف لبنػػػاف واسػػػراليؿ مشػػػددة اف ال،ػػػيش ا سػػػراليمي مسػػػةعد    سػػػيناريو بػػػاىظ فػػػي لػػػاؿ و عػػػت موا،يػػػ
 ملةمؿ.

ونقمت ا ذاع  ا سراليمي عف ىذه المصادر  وليا " اف لزب اهلل الذ  يخػدـ المصػمل  اريرانيػ ، يلػاوؿ ،ػر 
ظاـ بشار إسراليؿ إلذ موا،ي  كيذه بغي  صرؼ األنظار العالمي  عما ي،ر  في سوري  مف مذابح عمذ يد ن

 األسد لميؼ طيراف".
لػػزب »لػػذر ، فػػي ال،ػػيش ارسػػراليمي ا   الػػد، أف لممػػي موسػػذعػػف ، 6/2/2023، الساافير، بيااروت وأضػافت

والمبنانييف مف مغب  الرد عمذ أ  غارات فػي سػوريا. و،ػاء الةلػذير فػي مقابمػ  نشػرت فػي العػدد ال،ديػد « اهلل
بػنف الػرد ارسػراليمي سػيطاؿ ،وىريػا  المػدنييف المبنػانييف  الدفاعي ، عف طريؽ القػوؿ« ديفنس نيوز»مف م،م  

 «.لزب اهلل»في ال،نوب إذا نشبت اللرب م  
وعػػػزا الضػػػابط ارسػػػراليمي الكبيػػػر ىػػػذا الةلػػػذير لوا ػػػ  أنػػػو مػػػ  ةفكػػػؾ سػػػيطرة النظػػػاـ السػػػور  اسػػػةعدت شػػػعب  

لبػػػاط أ  مسػػػعذ لنقػػػؿ الةخطػػػيط فػػػي ىيلػػػ  األركػػػاف لةو،يػػػو ضػػػربات و اليػػػ ، فػػػي لػػػا ت الضػػػرورة، بغيػػػ  إ
 «.لزب اهلل»صواريخ مةطورة أو أسمل  كيميالي  إلذ 
ىدفنا ىػو الػردع، ولػيس »عف الضابط الكبير  ولو إف « ديفنس نيوز»وفي ةقرير لمم،م  مف ةؿ أبيب، نقمت 

وبلسب الم،مػ ، فػ ف الضػابط الكبيػر رفػض ارسػياب فػي الكػ ـ، لكنػو شػدد «. شف لرب ،ديدة في الشماؿ
أ  أفعاؿ يمكػف »عمذ « لزب اهلل»، إذا رد «سيناريوىات ك يرة»ال،يش ارسراليمي مسةعد لموا،ي  عمذ أف 

 «.أف نةخذىا مف أ،ؿ ةنكيد لقنا في الدفاع عف النفس
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فػي غػزة أدر،ػت فػي الخطػ  « عمػود السػلاب»وأشار الضابط الكبير إلذ أف الدروس المسةخمص  مف لرب 
لبنػػاف وخطػػط أخػػرل لمعمميػػات فػػي ىػػذه المنطقػػ . ولكنػػو لػػذر مػػف أنػػو ال،ديػػدة رخػػ ء المػػدنييف فػػي ،نػػوب 

يسةليؿ نسخ ألد إن،ازات العمميػ  فػي غػزة، أ  العػدد القميػؿ نسػبيا  مػف الضػلايا فػي صػفوؼ المػدنييف، إلػذ 
إننػػا نوا،ػػو مشػػكم  الةو عػػات، إذ لػػيس بوسػػعنا عمػػذ الػػدواـ إصػػاب  »العمميػػ  الملةممػػ  المقبمػػ  فػػي لبنػػاف. و ػػاؿ 

 «.ؼ بد   ،رالي  لينما يق  اليدؼ المسةيدؼ بعيدا  عف آلةنا اللربي ، واألمر لينيا يةطمب و ةا  أطوؿأىدا
وأوضػػح الضػػابط الكبيػػر أف رلػػيس األركػػاف ارسػػراليمي ال،نػػراؿ بنػػي غػػانةس ممةػػـز مبػػدليا  بنظريػػ  العمميػػات 

و ػػوع عػػدد كبيػػر مػػف الضػػلايا  السػػريع  ػ السػػالق  والد يقػػ . لكػػف األمػػر فػػي لبنػػاف مخةمػػؼ و  يمكػػف منػػ 
بمػدة و ريػ  شػيعي  فػي ،نػوبي الميطػاني. وأضػاؼ  260فػي لػوالي « لػزب اهلل»المدنييف، نظرا  لوا ػ  انةشػار 

لزب اهلل، في لبناف، يعمؿ بخ ؼ لماس. وأف  سما  كبيرا  مف ةرسانةو ليس مخزنا  في مناطؽ مفةولػ  »إف 
دا ، فػػي مبػػاف سػػكني  مػػف أربعػػ  وخمسػػ  طوابػػؽ... ولةػػذ لػػو كغػػزة. فر،ػػاؿ لػػزب اهلل يخزنػػوف أسػػملةيـ،  صػػ

ا،ةيدنا  در ارمكاف لةقميص األخطار عمذ السكاف المدنييف غير الضالعيف في القةػاؿ، فسػوؼ ةقػ  خسػالر 
 «.في األرواح

 
 عضو كنيست ويحذر من انييار السمطة الفمسطينية يمتقيفياض  2

لزب العمؿ ا سراليمي يةسلاؽ ىيرةسوغ الميم  الماضي  القدس الملةم  / سما: الةقذ عضو الكنيست عف 
رليس الوزراء الفمسطيني س ـ فياض، الذ  اعرب عف  مقو العميؽ ازاء خطر انييار السمط  الفمسطيني  
بسبب ةبعيةيا لقرارات رليس الوزراء بنياميف نةنياىو بشنف ةلويؿ المسةلقات الضريبي  الييا مف عدمو.  

 ةسوغ ىو اوؿ سياسي اسراليمي ي،ةم  م  فياض منذ ا نةخابات لمكنيست.ويشار الذ اف ىير 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 بالضفة ييدف لخمط األوراق وعرقمة المصالحة: اعتقال النوابالتشريعيرئيس المجمس  

الةي أكد رليس الم،مس الةشريعي الفمسطيني د. عزيز دويؾ أف لمم  ا عةقا ت : ملمد ،اسر -غزة
شنةيا  وات ا لة ؿ ارسراليمي بلؽ نواب الم،مس الةشريعي بالضف  الغربي  الملةم  ةيدؼ إلذ خمط 

 األوراؽ وعر م  ،يود إةماـ المصالل  الوطني .
و اؿ دويؾ في ةصريلات لػ"فمسطيف أوف  يف": "كمما إ ةرب ان،از المصالل  يلاوؿ ا لة ؿ خمط األوراؽ 

لشعب الفمسطيني، ويلاوؿ أف يديـ عمر ا نقساـ أطوؿ مدة زمني ، مؤكدا  أف )إسراليؿ( لعر م  مسيرة ةولد ا
 ةريد ةمزيؽ الشعب الفمسطيني.

وأعرب دويؾ عف خشيةو مف ةزايد لم ت ا عةقاؿ ارسراليمي  بلؽ نواب الم،مس الةشريعي بالضف  
 ممؼ المصالل  الفمسطيني . الغربي  في األياـ المقبم ،  سيما بعد ظيور مؤشرات إي،ابي  في

ريعي عبر ةغييب شولفت إلذ أف ا لة ؿ ييدؼ مف اعةقاؿ النواب الفمسطينييف إلذ خمط أوراؽ الم،مس الة
 أصواةيـ مف خ ؿ إبقاليـ خمؼ القضباف في الس،وف ارسراليمي .

المعةقميف في  طالب رليس الم،مس الةشريعي، رليس السمط  الفمسطيني  ملمود عباس برف  ممؼ النواب
إلذ الملافؿ الدولي  وخاص  بعد لصوؿ فمسطيف عمذ صف  "دول  مرا ب غير عضو"  ارسراليمي الس،وف 

 في األمـ المةلدة.
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كما دعا دويؾ مصر إلذ الةلرؾ الفور  رنياء اعةقاؿ النواب واألسرل الفمسطيني، مشيرا  إلذ مصر ليا 
دارة الس،وف ارسراليمي  وعمييا أف ةقوـ بدورىا في الفضؿ باةفا يات عديدة بيف  يادات اللر  ك  األسيرة وا 

 المةو  .
 //، فمسطين أون الين

 
 كانت الوسيمة لحرمان الفمسطينيين من المياه واالرضي وسموأغارديان: اتفاقية الصحيفة  

لضف  الغربي  ةقوؿ صليف  "ذ  غاردياف" اف "الةعاوف" م  اسراليؿ بشنف مصادر مياه ا :القدس الملةم 
يقوؿ ةقرير صدر لدي ا اف اةفا ي  و ساعد عمذ ةعزيز المسةوطنات غير الشرعي  وةدمير لؿ الدولةيف. 

بيف اسراليؿ ومنظم  الةلرير الفمسطيني  ساىـ في ذلؾ وبخاص  عمذ مدل عشريف  اوسمو لمعاـ 
ميف س ـ دالـ. وخ ؿ ةمؾ الفةرة عاما. والصفق  بيف عرفات ورابيف دارت لوؿ العممي  اك ر منيا لوؿ ةا

اسةمرت اسراليؿ في ةوسي  المسةوطنات في الضف  الغربي ، واسةولت "لماس" عمذ غزة، وانةقمت اسراليؿ 
الذ اليميف. ولـ ةفض المفاوضات شيلا فشيلا الذ شيء. وفيما يمي الةقرير الذ  بعث بو مراسؿ الصليف  

 اياف ب ؾ:
اف  ضي  المسةوطنات اعةبرت "ةعاونا"  ناليا لوؿ مصادر المياه فيما بدا انو ةقوؿ دراس  اكاديمي  ،ديدة 

ىيمن  عمييا،   يقةصر ا مر فييا عمذ ا رار الفمسطينييف بالمطالب ا سراليمي  ولكف عمذ انيـ "موافقوف 
 عمذ اسةعمارىـ".

الفمسطيني  ا سراليمي  اف  و اؿ ،اف سمبي مف ،امع  ساسيكس انو يةبيف مف س، ت ل،ن  المياه المشةرك 
اسراليؿ اشةركت لةلسيف مصادر مياه الفمسطينييف موافق  السمط  الفمسطيني  عمذ مرافؽ مياه ،ديدة 
لممسةوطنات. وىكذا فاف الفمسطينييف يوا،يوف شح المياه ونظاما غير مةطور لمصادرىا، لكنيـ وافقوا في 

لسب بمو،ب القانوف الدولي ولكنيا مف العوا ؽ مخةمؼ ا لواؿ. فالمسةوطنات ليست غير شرعي  ف
 الرليسي  لقياـ الدول  الفمسطيني .

 وبناء المسةوطنات يعني اف الد ال،انبيف يمةيـ  طع  الكعؾ بينما المفاوضات ةسةمر لوؿ كيفي  ةقسيميا.
ي يميني. ، وىي السن  الةي اغةيؿ فييا رابيف عمذ يد اسراليمنشن نظاـ اوسمو لممياه في العاـ 

وةوضح ل،ن  المياه المشةرك  اف الفمسطينييف طالبوا بكميات مف المياه ةبمغ اربع  اضعاؼ اسراليؿ، لكف 
اسموبيـ كاف مخةمفا. اذ كاف الفمسطينيوف يعمموف لملصوؿ عمذ خطوط ةوزي  صغيرة داخؿ وبيف ال،اليات 

لممياه بيف المسةوطنات، وربط المسةوطنات  الفمسطيني . بينما سار ا سراليميوف لةركيب شبك  ةوزي  كبيرة
بشبك  المياه ا سراليمي ، ما ا ار ةساؤ ت لوؿ نوايا اسراليؿ عمذ المدل الطويؿ. و،وبيت المشروعات 

 الفمسطيني  با نةظار لفةرات اطوؿ لملصوؿ عمذ موافق  ا سراليمييف.
لممياه والملافظ  عمذ سيطرةيا عمذ ةلديد اسةي ؾ الفمسطينييف  -وعكست اوسمو اولويات اسراليؿ 

في المال  مف الضف  الغربي  )المنطق   المصادر ال،بمي . لكف ا ةفا ي  اسة نت  طاع غزة ونير ا رف و
 "سي"( الةي ظمت ةلت سيطرة ا مف ا سراليمي مباشرة. 

ار وانشاء الصياريج مف وا خة ؼ في الةوازف انعكس في اللقالؽ عمذ ا رض.  اـ الفمسطينيوف بلفر ا ب
. اما ا عماؿ ا سراليمي  ا لادي  ، دمر ال،يش ا سراليمي منيا و دوف موافق  بيف 

 فكانت ةةـ بامر اللكوم  وظمت بعيدة عف السمط  الفمسطيني . 
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ر الذ  ةعرض عرفات وخمفو ملمود عباس ل نةقاد مف ابناء شعبيـ لمقصور في اعداد اةفا ي  اوسمو والدو 
لعبةو السمط  الفمسطيني  بشنف المسةوطنات والقضايا ا خرل. وكاف ك  الر،ميف عمذ معرف  بموافق  السمط  

 الفمسطيني  عمذ البني  الةلي  لمياه المسةوطنات.
عف مدل الةناز ات الةي  وكشفت ا وراؽ الفمسطيني  الةي نشرةيا "ذ  غاردياف" و"ال،زيرة" في العاـ 

. وةعرض المفاوضوف الفمسطينيوف خ ؿ الملاد ات ا خيرة م  اسراليؿ في العاـ   دميا
 الفمسطينيوف الذ ةيـ خيان   ضي  الشعب.

و اؿ سمبي اف "ايا مف الطرفيف لـ يكف راضيا عف ىذه النةالج. فاسراليؿ ظمت ةسةغؿ لا،  الفمسطينييف 
لت ضغوط الموافق  عمذ بقاليا ةلت ا سةعمار، ولـ لةلسيف مصادر المياه. والسمط  الفمسطيني  كانت ة

ةةلد ةكةيكات اسراليؿ الخبي   بالقوة الةي كاف عمييا اف ةسةخدميا.  ـ اف المانليف الدولييف و فوا الذ ،انب 
او ةعاونوا في النشاط الذ  ينا ض الكاـ القانوف الدولي، وينةيؾ سياساةيـ بشنف مسيرة الس ـ، وىو ما 

  ساءة الذ امكاني  لؿ الدولةيف". ساعد عمذ ا
 //، وكالة سما اإلخبارية

 
 عمى حساب الموظفين العموميين  تعد ميزانية لعام  في رام اهلل الحكومة: القدس العربي 

لةقديميا  ةعكؼ اللكوم  الفمسطيني  في ىذه ا ياـ عمذ اعداد ميزاني  عاـ : وليد عوض -راـ اهلل
طيني ملمود عباس  بؿ نياي  شير اذار )مارس( المقبؿ لممصاد   عمييا، في ظؿ عدـ لمرليس الفمس

الةشاور م  الم،مس الةشريعي الفمسطيني بل،  انو معطؿ، ا مر الذ  نفةو نور عودة الناطق  باسـ 
ءات ةعقد اللكوم  لػ'القدس العربي' ال   اء، مؤكدة بنف ىناؾ مشاورات م  الكةؿ البرلماني ، واف ىناؾ لقا

 بيف وزير المالي  الدكةور نبيؿ  سيس واعضاء الةشريعي.
وشددت عودة في ةعقيبيا لمقدس العربي باف اعداد الموازن  ي،ر  بشكؿ عمني وبالةشاور م  اعضاء 

وم  مم مي النقابات، وذلؾ  بؿ ا نةياء مف الموازن  لةقديميا لعباس  -رغـ اف الم،مس معطؿ  -الةشريعي 
مييا في ظؿ ةعطؿ عمؿ الم،مس الةشريعي الفمسطيني بسبب ا نقساـ الداخمي المةواصؿ منذ لممصاد   ع

 .منةصؼ عاـ 
وفي ظؿ ةنكيد اللكوم  عمذ ا،راء المشاورات م  ،مي  ا طراؼ وخاص  اعضاء الةشريعي ومم مي 

كوم  ميزانيةيا المرةقب  بشكؿ النقابات يدور في ا وساط السياسي  الفمسطيني  والنقابي  اللديث عف اعداد الل
يرضي ا طراؼ المانل  والمؤسسات الدولي  وخاص  البنؾ الدولي، ليث يصؼ بعض المسؤوليف 

 الفمسطينييف الذيف اطمعوا عمذ مسودة الميزاني  لمعاـ ال،ار  بانيا 'ميزاني  ارضاء البنؾ الدولي'.
ةمس بشكؿ خطير بلقوؽ  اني  عاـ وعممت 'القدس العربي' مف مصادر مطمع  ال   اء بنف ميز 

الموظفيف العمومييف ليث ىناؾ ةو،و لدل اللكوم  بو ؼ الع وات في ليف سيةـ العمؿ عمذ الال  
ا  ؼ مف الموظفيف لمةقاعد المبكر وذلؾ لمةخفيؼ مف النفقات في الميزاني  المنةظرة لمسمط  الفمسطيني  

 الةي ةعاني مف ع،ز مالي لاد.
الميزاني  المرةقب  لمسمط  بالموظفيف العمومييف والال  ا  ؼ منيـ لمةقاعد المبكر اضاف   وفي ظؿ مس

لو ؼ الع وات سنلت القدس العربي رليس نقاب  الموظفيف العمومييف بساـ زكارن  عف ةمؾ الميزاني  فطالب 
ا لةقديميا في اخر للظ  اعضاء الم،مس الةشريعي لمةلرؾ وا ط ع عمذ الميزاني  الةي ي،رل العمؿ عميي

 لعباس لممصاد   عمييا  بؿ انقضاء الموعد النيالي   رارىا وىو نياي  اذار )مارس( المقبؿ.
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ولوؿ ما لدل نقاب  الموظفيف العمومييف مف معمومات لوؿ الموازن  ال،ار  اعدادىا   رارىا،  اؿ زكارن  
يةـ الةشاور م  اي  ،ي ، وىذا ا مر ةـ العاـ الماضي  'اآلف يةـ اعداد الموازن    رارىا في الظ ـ دوف اف

ويةـ ل سؼ في ىذا العاـ ايضا'، مشيرا الذ اف لديو معمومات مؤكدة باف الميزاني  المرةقب  'ةمس بكؿ 
الشرالح وخاص  الموظفيف العمومييف مف خ ؿ ا،راءات ةمس براةب الموظؼ م ؿ و ؼ ع وة غ ء 

 وري  والال  اخريف لمةقاعد المبكر'.المعيش  وو ؼ الع وة الد
والمح زكارن  الذ اف الموازن  المنةظرة ةمس بالقطاع الزراعي والمزارعيف اضاف  لمقطاع الخاص والمس بو 

 مف خ ؿ الضرالب.
واضاؼ زكارن  'ىذه اللكوم  ةقدـ موازن  غير لقيقي  عف الةيا،ات الشعب الفمسطيني لمدوؿ المانل ، 

ء ىذه الدوؿ'، مشددا عمذ اف ميزاني  العاـ ال،ار  سةمس بصمود الشعب الفمسطيني مف واليدؼ فقط ارضا
 ا،ؿ ارضاء المانليف عمذ لد  ولو.

مميار دو ر،  وةاب  'الموازن  الةي ة،ر  ةقؿ عف ا لةيا،ات الطبيع  لمشعب الفمسطيني والةي ةقؿ عف 
 لي'.بيدؼ ارضاء بعض السياسات والةو،يات وخاص  البنؾ الدو 

وشدد زكارن  عمذ اف الفمسطينييف بلا،  لموازن  ةنقذىـ مف الضرر الذ  ةسببت بو السياسات المالي  
وا  ةصادي  لملكوم  الفمسطيني ، والةي ادت في نياي  ا مر الذ ع،ز اللكوم  عف دف  رواةب الموظفيف 

 قطاعات وخاص  الصل  والةربي  والةعميـ.اللكومييف وا يفاء بما عمييا مف الةزامات مالي  ة،اه الك ير مف ال
واضاؼ زكارن  'ىذه موازن  غير لقيقي  و  ةشكؿ اللد ا دنذ لمعيش بابسط ا لةيا،ات ا ساسي  لمشعب 
الفمسطيني'، مشيرا الذ اف 'الموازن  المنةظرة ا ؿ مف موازن  العاـ الماضي وةمس بقطاع الموظفيف 

 ف دو ر امريكي عمذ لساب الموظفيف'.مميو  العمومييف مف خ ؿ ةوفير 
الؼ موظؼ لكومي مف بينيـ العامميف في ا ،يزة  ويعمؿ في القطاع اللكومي الفمسطيني اك ر مف 

اللكومي  الفمسطيني .
 //، القدس العربي، لندن

 
   مميون يورو حتى عام بمجيكا تدعم فمسطين با رام اهلل:  فيوزارة التخطيط  

ذكرت وزارة الةخطيط والةنمي  ارداري ، أمس، أف اللكوم  البم،يكي   ررت رف  دعميا لدول   :اهلل راـ
 .ولةذ  مميوف يورو لألعواـ  فمسطيف، ليصؿ إلذ 

وأوضلت الوزارة في بياف ليا، أنيا نا شت، خ ؿ ا،ةماعيا م  مم مي اللكوم  البم،يكي  ومؤسس  الةعاوف 
مقر الوزارة براـ اهلل، أمس، عددا  مف القضايا الميم ، خاص  فيما يةعمؽ بالدعـ الذ  ةقدمو  البم،يكي ، في

 لمقطاعات اللكومي ، وةلديدا   طاعي الةعميـ واللكـ الملمي.
 //، االتحاد، أبو ظبي

 
 مخيم بالطة حركة فتح في ناشطًا من الفمسطينية تفرج عن السمطة 

ناشطا مف  الفمسطيني  في نابمس، مساء اليوـ ال   اء، عف  األمفر،ت أ،يزة أف :عماد سعاده -نابمس
 لرك  "فةح" في مخيـ ب ط ، كانوا  د سمموا أنفسيـ لمسمط   بؿ نلو أسبوعيف، عمذ خمفي  اسةعراضيـ 
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دد بس ليـ عمنا  في شوارع المخيـ، واط  يـ الرصاص في اليواء، واصدارىـ بيانات ةطالب بملاسب  ع
 مف  ادة ا ،يزة ا مني .

 //، القدس، القدس
 
 وفاة ضابط في ظروف غامضة األجيزة األمنية في الضفة تفتح تحقيقًا ب 

فةلت األ،يزة األمني  الةابع  لمسمط  الفمسطيني ، أمس، ةلقيقا  في وفاة ألد ضباط ،ياز  الخميج: -راـ اهلل 
بننيا غامض . ولسب ما أكدةو مصادر رسمي  في  يادة  األمف الو الي الفمسطيني في ظروؼ وصفةيا

، فاف الضابط لسف ، يط  ةوفي، أمس، في ظروؼ غامض ، وةـ فةح ”الخميج”األ،يزة الفمسطيني  ؿ
لال  ، ماف الضابط لمطب الشرعي مف أ،ؿ معرف  ا سباب الةي أدت إلذ وفاةو.  ةلقيؽ في ىذه القضي  وا 

 //، الخميج، الشارقة
 

 لحماية الرئيس المصري أموااًل من قطر  الرشق ينفي تمقي حماس 9
نفذ عضو المكةب السياسي للرك  المقاوم  ارس مي  "لماس" عزت الرشؽ ما ةناولةو بعض وسالؿ 

مميوف دو ر عف طريؽ  250ارع ـ عف ةقديـ اللكوم  القطري  دعما  ماليا  عا،   إلذ "لماس" بقيم  
ي خالد مشعؿ بيدؼ "المساعدة عمذ ةمكيف الرليس المصر  ملمد مرسي واللفاظ رليس مكةبيا السياس

 عمذ لياةو واسةقرار إدارةو لمب د ألطوؿ فةرة ممكن ".
وأضاؼ الرشؽ: "ىذه األخبار فبركات إع مي  مف نسج خياؿ أصلابيا، وةنةي في سياؽ لمم  الةشويو 

 صالل  الوطني  الةي ةرعاىا مصر الشقيق ".الةي ةةعّرض ليا اللرك ، والةشويش عمذ أ،واء الم
 5/2/2023، فمسطين أون الين

 
 خط الدفاع األول عن سيناء ىي شمح: المقاومة في غزةرمضان  20

 اؿ األميف العاـ للرك  ال،ياد ارس مي د. رمضاف شمح: إف "المقاوم  في غزة ىي خط الدفاع األوؿ عف 
 عض".سيناء وليست ميددًّا ألمنيا كما يردد الب

وأضاؼ د. شمح خ ؿ ندوة عقدت في العاصم  السوداني  الخرطوـ، أمس، أف "المقاوم    ةم ؿ ةيديد ا 
أل  بمد عربي أو مواطف عربي، وأنيا خط الدفاع األوؿ عف مصر وسيناء وليس ميدد ا ألمنيا كما ةرّوج 

 لذلؾ ،يات لـ يسمِّيا".
أبرمةيا بعض الدوؿ م  )إسراليؿ( بننيا شنف داخمي، لكننا  وأوضح أف "المقاوم  ةنظر إلذ ا ةفا يات الةي

نعمـ أف الشعوب العربي  الةي  ارت لملري  والخبز لف ةفرط في لقيا في فمسطيف ألنيا القضي  المركزي  
 لألم ".

واسةنكر أميف عاـ ال،ياد ارس مي ما أسماه "ملاول  خمؽ عدو بديؿ عف )إسراليؿ( سواء كاف إيراف أو 
 ا".غيرى

ا لةغطي  ،رالمو  20ووصؼ خيار الةفاوض م  ا لة ؿ بننو "مظم  اسةخدميا العدو الصييوني لمدة  عام 
ومصادرة مزيد مف األرض وةيويد القدس"، مؤكد ا رفض المقاوم  الةفاوض باعةباره "إعادة إنةاج لموىـ"، 

أردؼ "إف طبيع  العدو   ةسمح ب نةاج و  ودعا إلذ ةبني اسةراةي،ي  شامم  لممقاوم  وال،ياد لةلرير فمسطيف.
 الس ـ ألنو غرس في المنطق  رنةاج اللروب وةيديد كؿ األم  العربي ".
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واعةبر أف لرب غزة األخيرة "ملط  فاصم  في الصراع م  العدو الصييوني ،اءت بعبير النصر وم مت 
 اللدث األبرز".

غزة وكانت ةسة،د  و ؼ إط ؽ النار منذ اليـو  ورأل أف )إسراليؿ( أخطنت في لساباةيا با عةداء عمذ
ال اني ألنيا لـ ةكف ةعرؼ  درات المقاوم  الةي  اؿ: إنيا "امةصت الضرب  وامةمكت زماـ المبادرة ووصمت 

 صواريخيا  مب ةؿ أبيب".
 5/2/2023، فمسطين أون الين

 
 : مشعل لن يترشح لرئاسة المكتب السياسيالبردويل 22

ؿ القياد  في لرك  المقاوم  ارس مي  "لماس" ص ح البردويؿ إف "رليس المكةب  ا: نادي  سعد الديف
 السياسي لملرك  خالد مشعؿ لف يةرشح لو ي  ،ديدة، فيما سةعمف نةالج ا نةخابات الداخمي  للماس في 

 غضوف الشير اللالي".
الةرشح لو ي  ،ديدة، رغـ ملاول  وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف الملةم ، إف "مشعؿ لسـ  راره النيالي بعدـ 

اللرك ، بخاص  أ ناء زيارةو الةاريخي  إلذ  طاع غزة،  نيو عف القرار، إ  أنو اخةار ا نسلاب مف المركز 
األوؿ لملرك  وىو في أوج ةنلقو مف أ،ؿ إعطاء الفرص  لغيره". وأوضح بنف "نيج لماس وسياسةيا وخطيا 

كةبيا السياسي، ألنيا ليست صنيع  األخير، الذ  يطبؽ السياسات العاـ لف يةغير، باخة ؼ رلاس  م
 العام ، والةي يقرىا ويةوافؽ بشننيا م،مس شورل اللرك  بصفةو المر،عي  العام ".

وةلدث عف "عدواف ا لة ؿ الصارخ في الضف  الغربي  الملةم  ضد أعضاء الم،مس الةشريعي مف 
لسمط  بالصمت والةراخي دوف ةلريؾ أ  ساكف، وكننيا ةريد لماس وبلؽ كوادر اللرك ، بينما ةموذ ا

 ا سةفادة مف ذلؾ لصالح ةغيير الةوازنات والمشيد القالـ في الضف  الغربي ".
و اؿ إف "لماس ةقوـ بما عمييا أل،ؿ ةلقيؽ المصالل "،  فةا  إلذ "ا ةفاؽ عمذ الةس،يؿ ل نةخابات يـو 

 واز  بيف الضف  الغربي  و طاع غزة".اللاد  عشر مف الشير اللالي، بالة
 6/2/2023، الغد، عم ان

 
 البردويل لا "قدس برس": حماس تختمف مع طيران في الموقف تجاه سورية لكن عالقتنا قوية 22

نفذ القياد  في لرك  المقاوم  ارس مي  "لماس" الدكةور ص ح البردويؿ أ  ع    للركةو غزة: 
، ورأل أف ا ةيامات الةي ةنقميا بعض وسالؿ ارع ـ المصري  بةطورات الوض  السياسي في مصر

والعربي  عف دور لعناصر مف "لماس" لةنميف لكـ الرليس ملمد مرسي، ىدفيا ةشويو المقاوم  الفمسطيني  
ضعاؼ الرليس ملمد مرسي أماـ شعبو.  في نظر الشارع المصر  وا 

و م  إيراف  زالت  وي ، وأف طيراف  زالت داعم  عمذ صعيد آخر أكد القياد  في "لماس" أف ع    لركة
لممقاوم  عمذ الرغـ مف الخ ؼ في و،يات النظر بشنف ال ورة السوري ، مشددا عمذ أنو "مف الغبف نكراف 

أف نةلدث عف أف إيراف بغير ذلؾ في و ت و فت فيو  ول عربي  ضد المقاوم  وخذلةيا،  ال،ميؿ .. و
في أ  ظرؼ بغض النظر عف مو ؼ إيراف مف ال ورة السوري  واخة فنا معيا  ولذلؾ كمم  اللؽ ي،ب  وليا

في ىذا األمر، وىو مو ؼ أعمناه عمذ المأل، فخ فنا م  إيراف لوؿ الوض  في سوري  لـ يمن  طيراف مف 
 اسةمرار الدعـ لمشعب الفمسطيني والمقاوم ".
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اؿ البردويؿ: "زيارة الرليس اريراني ألمد  ن،اد ولوؿ رغب  الرليس اريراني ألمد  ن،اد في زيارة غزة،  
إلذ  طاع غزة أمر مرةبط بالةرةيبات المصري ، نلف ليس لدينا أ  مشكم  نرلب بن  داعـ لمقضي  

 الفمسطيني ".
 5/2/2023قدس برس، 

 
 " لمبادلتيم بأسرىإسرائيميين"الجياد" تيدد بخطف جنود " 23

لمبادلةيـ  إسراليمييفال،ياد ارس مي في غزة بخطؼ ،نود ىددت لرك  : األراضي الملةم  ػػ البياف
 باألسرل المضربيف عف الطعاـ وا فراج عنيـ.

ىناؾ لا،   سةراةي،ي  عسكري  مولدة لخطؼ ،نود إسراليمييف »و اؿ القياد  في اللرك  المد المدلؿ اف 
 «.ومبادلةيـ بنسرل فمسطينييف

م  األسرل المضربيف عف الطعاـ الةي أ امةيا لرك  ال،ياد و،اءت ةصريلات المدلؿ في خيم  الةضامف 
 ارس مي شماؿ  طاع غزة بالقرب مف معبر بيت لانوف.

وفاء »ودعا المدلؿ ال،انب المصر  لةلمؿ مسؤولياةو والضغط عمذ سمطات ا لة ؿ  لةراـ بنود صفق  
 «.األلرار

 6/2/2023، البيان، دبي
 

 إلقامة الدولة الفمسطينية ية وممر إجباريزكي: المصالحة ضرورة وطنعباس  24
 اؿ عضو الم،ن  المركزي  للرك  "فةح" عباس زكي: إف المصالل  الوطني  ضرورة وطني  وممر إ،بار  
مف أ،ؿ الوصوؿ إلذ لمـ شعبنا في اللري  وا سةق ؿ، وا  ام  الدول  المسةقم  وعاصمةيا القدس".وأعرب 

عف أممو بن،اح المقاءات المرةقب  في القاىرة بخصوص إنياء ا نقساـ،  زكي في ةصريح لو اليوـ ال   اء،
خاص  في ظؿ المرلم  الد يق  الةي ةمر بيا القضي  الفمسطيني ، ،راء ا لة ؿ وا سةيطاف والةطرؼ 

 المةنامي في )إسراليؿ(، والةنكر للقوؽ شعبنا.
نيرة وسط إصرار عمذ ةلقيؽ المصالل  الةي وأكد أف لرك  فةح ذاىب  إلذ لقاءات القاىرة بعقوؿ و موب 

 ةلةؿ سمـ أولوياةيا، معربا عف أممو بنف ةخطو لماس نفس الخطوات لةلقيؽ ذلؾ.
ودعا زكي إلذ رأب الصدع في السال  الداخمي ، واسةغ ؿ األ،واء الدولي  المواةي  لموا،ي  ا لة ؿ صفا 

بعد الن،الات الةي لققةيا القيادة بنيؿ عضوي  فمسطيف  والدا ومولدا في ظؿ العزل  الةي ةعيشيا )إسراليؿ(
 بصف  مرا ب في األمـ المةلدة.

  5/2/2023، فمسطين أون الين
 

 فتح تدعو أنصارىا لممشاركة في تحديث السجل االنتخابي وتؤكد أنو أولى خطوات إنياء االنقسام 25
يف الفمسطينييف لةلديث س، ةيـ دعت لرك  فةح يوـ أمس أعضاءىا وكاف  المواطن :أشرؼ اليور -غزة 

ا نةخابي  خ ؿ الفةرة المقررة مف  بؿ ل،ن  ا نةخابات المركزي  لةلديث س،ؿ الناخبيف المقرر أف ةبدأ 
 ا  نيف المقبؿ.

عادة  و الت فةح في بياف ليا اف المشارك  في ةلديث الس،ؿ ا نةخابي 'ىو أولذ خطوات إنياء ا نقساـ وا 
 الوطني'. ا عةبار لممشروع
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وأكدت لرك  فةح أف ا نةخابات الديمقراطي  النزيي  'ىي ولدىا الكفيم  ب عادة الملم  لموطف عف طريؽ 
نياء ا نقساـ البغيض'. وأكد أف المشارك  في ةلديث الس،ؿ  ا لةكاـ لمصندوؽ ا نةخابي رعادة الةوازف وا 

 واضل  عمذ وعي الشارع وأممو بغد أفضؿ'.ا نةخابي وةس،يؿ اكبر عدد ممكف بيذا الس،ؿ 'ىو د ل  
 6/2/2023، القدس العربي، لندن

 
 في الضفة وغزة  اإلنسانحقوق  تانتياكالجنة الحريات العامة الفمسطينية أمام قائمة طويمة من  26

ةوصمت ل،ن  اللريات العام  الفمسطيني ، وىي إلدل ل،اف المصالل  الوطني ، : ملمد يونس –راـ اهلل 
و يق  رنياء مخةمؼ العوالؽ أماـ اللريات العام  في الضف  الغربي  و طاع غزة. لكف الةوصؿ أمس الذ 

الذ ىذه الو يق  ةزامف م  صدور الةقرير الشير  لمييل  المسةقم  للقوؽ ا نساف )ديواف المظالـ( الذ  وّ ؽ 
كبيرا  اماـ  درة الم،ن  عمذ  الم  طويم  مف انةياكات لقوؽ ا نساف في الضف  والقطاع ما يشكؿ ةلديا  

 ةنفيذ ما ،اء في الو يف .
 29شكول ةةعمؽ بالةعذيب وسوء المعامم ، منيا  32و الت الييل  في ةقريرىا أنيا ةمقت الشير الماضي 

 في  طاع غزة. 22شكول في الضف  الغربي ، و
 نب سوء المعامم .و الت الييل  بنف الشكاول ةضمنت، الةعذيب م ؿ الشبح والمكـ والضرب إلذ ،ا

و لظت أف ىناؾ ارةفاعا  في عدد شكاول الةعذيب وسوء المعامم  في الضف  الغربي  مقارن  م  الشير 
السابؽ، في ليف شيد عدد الشكاول انخفاضا  طفيفا  في  طاع غزة. و الت أف ،ياز  الشرط  في الضف  

لمشكاول المقدم  ليا في شنف الةعذيب وسوء  الغربي  و طاع غزة ىما األك ر انةياكا  للقوؽ ارنساف وفقا  
 المعامم .

وو قت الييل  انةياكات في اللؽ في إ،راءات  انوني  عادل . ويشمؿ ذلؾ ا عةقاؿ الةعسفي وا عةقاؿ عمذ 
شكول في الضف  الغربي   24خمفي  سياسي . و الت الييل  في ةقريرىا بننيا ةمقت خ ؿ الشير الماضي 

ةو يؼ المشةكيف كاف إما ألسباب سياسي  أو ةو يفا  »ل  إ،راءات الةو يؼ، ذلؾ أف ةركزت لوؿ عدـ ص
شكول يدعي المواطنوف مف خ ليا عدـ صل   63وفي  طاع غزة ةمقت الييل  خ ؿ ذات الشير «. ةعسفيا  

 إ،راءات الةو يؼ، وا عةقاؿ عمذ خمفي  سياسي .
سيا كما كانت الشير السابؽ م  زيادة بسيط  في  طاع و الت بنف عمميات ا عةقاؿ اسةمرت بالوةيرة نف

ةباع ار،راءات القانوني  السميم  في عمميات  غزة. وطالبت الييل  ال،يات الرسمي  ا لةزاـ بالقانوف، وا 
 ا عةقاؿ وا لة،از.

 6/2/2023، الحياة، لندن
 

   باني/ ينايرمن أنصارىا في الضفة خالل شير كانون ال 47حماس تتيم السمطة باعتقال  27
راـ اهلل: أظيرت معطيات إلصالي  صادرة عف لرك  المقاوم  ارس مي  "لماس" أف األ،يزة األمني  
الةابع  لمسمط  الفمسطيني  )،ناح الضف  الغربي ( اعةقمت سبع  وأربعيف مف أنصار و يادات اللرك  خ ؿ 

 الشير المنصـر )كانوف  اني/ يناير(.
بياف ليا، وصؿ " دس برس" نسخ  منو، إف مف بيف المعةقميف  ماني  وعشريف و الت لرك  "لماس" في 

 أسير ا ملرر ا، وأربع  ط ب ،امعييف، ورليس م،مس بمد .
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وأشارت إلذ أف األ،يزة األمني  اسةدعت خ ؿ الفةرة ذاةيا، ةسع  وأربعيف مف أنصارىا في الضف ، ومددت 
 بارفراج عنيـ.اعةقاؿ      عشر بالرغـ مف صدور  رارات 

وأوضلت "لماس" أف ا لة ؿ ارسراليمي اعةقؿ  ماني  مف أنصار و يادات اللرك  ممف ةـ ارفراج عنيـ 
مف س،وف األ،يزة األمني  في الضف  الغربي ، في ظؿ ما  الت عنو "سياس  ةبادؿ األدوار"، عمذ لد 

 وصؼ البياف.
 5/2/2023قدس برس، 

 
 الضفة بعيد تنظيم صفوفيا العسكرية وت   تستعيد عافيتيا بعد حرب غزة حماس ة بأن  صييوني تقديرات  28

لرك  لماس ةمكنت مف اسةعادة  أفّ  ؿ  سـ الةخطيط في ال،يش الصييوني "ديفيد دوروف"ؤو مس أفاد
نةصار الذ  ةلقؽ ليا بعد سقوط الصواريخ عمذ رعافيةيا بعد اللرب األخيرة عمذ غزة، مسةغم  نشوة ا

يا عمذ اسة مرت عاطف  ال،ماىير بعد ةسا ط صواريخبنّف لماس  . وادعذ "دوروف"ي المدف الصييون
زاعما  بنف  يادة أعادت إلياء الةنظيـ العسكر  في الضف  الغربي ، و ، وةمكنت مف إلياء خ يا نالم ، الكياف
صفق  ةمكنت مف ربط خيوط لمةنظيـ م   يادة الخارج وبعض  يادات الس،وف المفرج عنيـ في لرك  
لماس ةمةمؾ كاريزما الةكيؼ م  الضربات األمني ، وسرعاف ما  إلذ أفّ شار المسؤوؿ الصييوني وأ .الةبادؿ

المةلدث باسـ ال،يش الصييوني وفي السياؽ نفسو، أفاد  .ةسةعيد عافيةيا إذا لصمت عمذ شيء مف اليدوء
ضد نواب و يادات  ييا " ص العشب"عموأطمؽ  "لواء كفير"نفذىا ا عةقا ت الةي  فّ بن"افيخا  أدرعي" 

ال،يش لذر مف  فّ إلذ أ . وأشار "أدرعي"لةذ   يةنامذ ةنظيميا المة،دد ىناؾ،اءت لماس في الضف ، 
مشددا  بنّنو ، يابالعمؿ العمني، وا  ام  الةفا ت ورف  أع م ابعد سماح السمط  الفمسطيني  لي لماس ةنامي

 ".الشاباؾ"ف ال،يش وكاف  بد مف ىذه اللمم  المدروس  بي
  القناة السابع  لممسةوطنيف+ مو   ويم  ارخبار  

 6/2/2023، 2726التقرير المعموماتي العدد 
 

 يطالب الحكومة المقبمة بإدراك أىمية إنجاح السالم مع أبو مازن زبيري 29
 مي ال،ديػد، أمػس،أعماؿ الكنيسػت ارسػرالي زشيمعوف بيري ا سراليمي رليس: افةةح النظير م،مي - ةؿ أبيب
فيو اللكوم  المقبم  إلذ إدراؾ أىمي  إن،اح مفاوضات الس ـ م  الرليس الفمسػطيني أبػو مػازف دعا  بخطاب

إف ىنػػػاؾ ةلػػػديات كبيػػػرة أمػػػاـ اللكومػػػ  المقبمػػػ ، أىميػػػا األوضػػػاع الداخميػػػ  ا  ةصػػػادي   )ملمػػػود عبػػػاس(،
  المةفشػػي  فػػي الم،ةمػػ ، وبشػػكؿ خػػاص ضػػد وا ،ةماعيػػ ، وةلػػدث عنيػػا ب سػػياب، داعيػػا إلػػذ نبػػذ العنصػػري

العػػرب. وافةػػةح بيػػريس ال،مسػػ  بخطػػاب مطػػوؿ، اسػػةيمو بامةػػداح الديمقراطيػػ  ارسػػراليمي  ووضػػ  النػػواب عنػػد 
مسػػػؤولياةيـ الكبيػػػرة. و ػػػاؿ إف ىػػػذه ا نةخابػػػات سػػػ،مت ةاريخػػػا ،ديػػػدا فػػػي إسػػػراليؿ، إذ إنيػػػا أفػػػرزت انق بػػػا 

كونػػػوا ». و ػػػاؿ ليػػػـ: 220نالبػػا ،ديػػػدا مػػػف م،مػػوع  48لنػػػاخبيف ب دخػػػاؿ ديمقراطيػػا ىادلػػػا فػػػي ةلقيػػؽ رغبػػػ  ا
 «.مم ميف لمناس وخادميف ليـ وليس لاكميف عمييـ

بػػنف القيػػادات الخمينيػػ  فػػي طيػػراف   ةخفػػي رغبةيػػا فػػي ةػػدمير إسػػراليؿ،  زوعػػف الةلػػد  اريرانػػي، ذّكػػر بيريػػ
سػاس بسػيادة دوؿ عربيػ  واسػةق ليا. ولكنػو دعػا وىي ةةػدخؿ فػي األوضػاع الداخميػ  لمعػالـ العربػي باة،ػاه الم

إلػػذ ةػػرؾ مسػػنل  معال،ػػ  إيػػراف لػػدوؿ الغػػرب بقيػػادة الو يػػات المةلػػدة، عمػػذ عكػػس المو ػػؼ الرسػػمي لػػرليس 
 الوزراء المكمؼ، بنياميف نةنياىو.
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ةوا،ييا،  وفي  ضي  الس ـ،  اؿ إف إسراليؿ أ امت ،يشا كبيرا ونوعيا  ادرا عمذ موا،ي  كؿ الةلديات الةي
وىذه ىي الفرص  ألف ةصن  الس ـ م  الفمسطينييف والعرب، باعةبػاره الضػماف ا سػةراةي،ي ألمػف إسػراليؿ. 
وعاد ليؤكد أنو )عمػذ عكػس نةنيػاىو( يػرل فػي القيػادة اللاليػ  لمشػعب الفمسػطيني بزعامػ  الػرليس أبػو مػازف، 

فػػػي العػػػالـ العربػػػي لةغييػػػر أنظمػػػ  اللكػػػـ أفضػػػؿ شػػػريؾ رسػػػراليؿ فػػػي صػػػن  السػػػ ـ. وامةػػػدح بيػػػريس اليبػػػات 
 الديكةاةوري . ورأل فييا ةطورات إي،ابي . وةمنذ ليا الن،اح.

 6/2/2023، الشرق األوسط، لندن
 

 أعضاء الكنيست الجديد يؤدون اليمين وتواصل مشاورات تشكيل حكومة ائتالفية 20
ألداء اليمػيف بعػد أسػبوعيف بالضػبط مػف القدس ػ د ب أ: ا،ةم  أعضاء الكنيست ارسػراليمي ال،ديػد ال   ػاء 

 اسراليؿ بيةنا بزعام  بنياميف نةنياىو با نةخابات العام .-فوز ةلالؼ الميكود
عضوا، ومف بيػنيـ الييلػ  البرلمانيػ   220عضوا ،ديدا لمكنيست الذ  يبمغ ا،مالي عدد أعضالو  48ودخؿ 

انيػا، وىػـ يشػكموف  ػاني أكبػر كةمػ  برلمانيػ  فػي برلم 29للزب 'يش عةيد' 'ىناؾ مسػةقبؿ' والةػي يبمػغ عػددىا 
عامػػا(  27سػػيدة، أصػػغرىـ سػػةاؼ شػػابير ) 27ومػػف بػػيف األعضػػاء ال،ػػدد الػػذيف ادوا اليمػػيف امػػس  الكنيسػػت.

 ضد غ ء المعيش . 2022وىي ناشط   اعدي   ادت مظاىرات خ ؿ صيؼ عاـ 
ال اني )يناير( الماضي فذ إسػراليؿ لصػوؿ  كانوف 22وأظيرت نةالج ا نةخابات البرلماني  الةي أ،ريت في 

مقعػدا، فيمػا لصػؿ لػزب يػش عاةيػد 'ىنػاؾ مسػةقبؿ' برلاسػ   32لزب الميكػود برلاسػ  بنيػاميف نةنيػاىو عمػذ 
مقعػػدا، ولػزب شػػاس المةطػرؼ عمػػذ  25مقعػدا. ولصػػؿ لػزب العمػػؿ عمػذ  29ا ع مػي يػػالير  بيػد عمػػذ 

 مقعدا. 22ذ مقعدا، وكذلؾ لزب البيت الييود  لصؿ عم 22
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ػ زىير أندراوس: و،و األكاديمي ارسراليمي المعروؼ، البروفيسور آفي شػ يـ، انةقػادات  ذعػ  ،ػد ا  الناصرة
 الدولػػػػػػػ  العبريػػػػػػػ   ػػػػػػػال   فػػػػػػػي مقػػػػػػػاؿ  نشػػػػػػػره فػػػػػػػي صػػػػػػػليف  "معػػػػػػػاريؼ"  لممسػػػػػػػةوييف األمنػػػػػػػي والسياسػػػػػػػي فػػػػػػػي

العبري  إف أركاف دول  ا لة ؿ ُيلػاولوف طيمػ  الو ػت إ نػاع ال،ميػور ارسػراليمي بننػو   يو،ػد زعمػاء عػرب 
 لمةلدث معيـ والخوض في مفاوضات رل ؿ الس ـ

ت عديػػدة لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مػػ  مػػف يمكػػف ولكػػف فػػي لقيقػػ  األمػػر، شػػدد البروفيسػػور شػػ يـ، عمػػذ أنػػو فػػي مػػرا
ولمةػػػدليؿ عمػػػذ رؤيةػػػو، أورد األكػػػاديمي ارسػػػراليمي  ضػػػي  ملاولػػػ   اللػػػديث بالػػػذات فػػػي ال،انػػػب ارسػػػراليمي.

اغةياؿ رليس الػدالرة السياسػي  فػي لركػ  المقاومػ  ارسػ مي   2997أيموؿ )سبةمبر(  25الموساد ارسراليمي 
 دني ، عماف.)لماس(، خالد مشعؿ في العاصم  األر 

ػا  وساؽ  ال   إنو  بؿ      أياـ مػف ملاولػ  ا غةيػاؿ نقػؿ الممػؾ لسػيف إلػذ ةػؿ أبيػب بشػكؿ شخصػي ا ةرال 
مف لماس ينص عمذ و ؼ إط ؽ النار )ىدن ( لمدة    يف عاما، كما أشار إلذ أف العاىؿ األردني آنذاؾ 

يؿ بو ػؼ النػار وكبصػق  فػي و،يػو،   سػيما فسر عممي  الموساد فػي عمػاف كانعػداـ اىةمػاـ مػف ،انػب إسػرال
وأف األردنيػيف  بػػؿ بضػع  أيػػاـ مػػف ذلػؾ عػػادوا ليصػػاد وا عمػذ الةػػزاميـ بالةعػاوف مػػ  الموسػػاد فػي مكافلػػ  مػػا 
ا عف أف ،مي  األردنييف الذيف ةلػدث معيػـ افةرضػوا أف رلػيس الػوزراء  أسماه باررىاب، وكشؼ النقاب أيض 

 اىو ىو الذ  اصدر األمر بةنفيذ عممي  ا غةياؿ.في ةمؾ الفةرة، بنياميف نةني
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و ػػاؿ األكػػاديمي ارسػػراليمي إف نةنيػػاىو اطمػػ  عمػػذ ةقريػػر بخصػػوص خطػػ  اغةيػػاؿ مشػػعؿ و ػػرأ فيػػو ةلػػذيرا 
ا مػػف أف ىػػذه العمميػػ  سػػةملؽ أضػػرارا بالع  ػػات مػػ  األردف وسُةغضػػب الممػػؾ لسػػيف، ومػػ  ذلػػؾ أمػػر  واضػػل 

صليح األمر بمخةمؼ الطػرؽ الدبموماسػي ،  فة ػا إلػذ أف ةقػديرات نةنيػاىو كانػت بةنفيذىا  ال   إنو بارمكاف ة
 خاطل  ،دا.

وكشؼ النقاب عف أف الممؾ لسػيف ىػدد باةخػاذ إ،ػراءات شػديدة ضػد إسػراليؿ فػي لالػ  مػوت مشػعؿ، وعػدد 
ق ، وا ةلاـ ىذه ار،راءات بكؿ وضوح وصرال : إصدار أمر ب عداـ عميمي الموساد ارسراليمييف المذيف اعة

السفارة ارسراليمي  فػي عمػاف، واعةقػاؿ بقيػ  العمػ ء ارسػراليمييف الػذيف ىربػوا إلييػا بعػد ةنفيػذ العمميػ ، و طػ  
غػ ؽ السػفارة األردنيػ  فػي ةػؿ أبيػب، وأ ػر رلػيس الموسػاد  ع  ات الةعػاوف األمنػي وا  ةصػاد  والسياسػي وا 

يػػػر، ولػػػيس فقػػػط بالفشػػػؿ العسػػػكر ، ليػػػث إف إسػػػراليؿ األسػػػبؽ بػػػنف ىػػػذه العمميػػػ  انةيػػػت بفشػػػؿ سياسػػػي خط
أسػير ا أردنيػا  20اضطرت إلذ إط ؽ سراح مؤسػس لمػاس ورليسػيا فػي ذلػؾ الو ػت، الشػيخ ألمػد ياسػيف، و

آخػػر، وةركػػت ،رلػػا لػػـ ينػػدمؿ فػػي الع  ػػات بػػيف إسػػراليؿ واألردف وبينيػػا وبػػيف الممػػؾ لسػػيف، الػػذ   ػػاؿ فػػي 
ؿ فعمػت م ػؿ الضػيؼ الػذ  ةدخمػو بيةػؾ، فمػا إف ةُػِدر ظيػرؾ لةػذ يخونػؾ ةعقيب عمييا إنو شعر بػنف إسػرالي

.  ويطعف في شرفؾ، عمذ لد ةعبير ياةـو
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ت ،ديػدة القدس ػ ا ؼ ب: يرل خبراء اف السػقوط المةو ػ  لنظػاـ الػرليس السػور  بشػار ا سػد  ػد يفػةح ،بيػا
و ػػاؿ  وخطيػػرة بالنسػػب   سػػراليؿ لةػػذ لػػو ادل سػػقوط النظػػاـ السػػور  الػػذ اضػػعاؼ لميفػػو المبنػػاني لػػزب اهلل.

مسؤوؿ امني كبير اشةرط عدـ الكشؼ عف اسمو لوكال  فرانس برس انو رغـ اف   الد يسةطي  ةو   موعػد 
 ير'.او كيفي  سقوط نظاـ ا سد ولكف ا مر 'سيؤ ر عمذ اسراليؿ بشكؿ كب

واضػػػاؼ المسػػػؤوؿ 'لةػػػذ اآلف اللػػػدود مػػػ  سػػػوري  كانػػػت ا ك ػػػر ىػػػدوءا مػػػف بػػػيف كػػػؿ لػػػدودنا' مضػػػيفا بػػػاف 
السورييف 'لرصوا عمذ ضػماف امنيػا، و ػاموا بةركيػز طا ػاةيـ ا رىابيػ  عمػذ ممػ ميـ لػزب اهلل' الػذ  خػاض 

ر المةطرفػػ  الناشػػط  . وةػػاب  'الةغييػػر فػػي سػػوري   ػػد ي،عػػؿ العناصػػ2006لربػػا مػػ  اسػػراليؿ فػػي صػػيؼ عػػاـ 
 ىناؾ لاليا ضد ا سد اك ر لري  و د ةصبح اللدود مةوةرة. و د نوا،و ملاو ت لمةسمؿ واط ؽ النار'.

ولكف بلسب المسؤوؿ فاف الدول  العبري  والدوؿ الغربي  ةشعر بالقمؽ مف الةماؿ وصػوؿ ا سػمل  الكيماويػ  
 مؤكػدا بػػاف 'ىػذا خػط المػػر   ارل اسػراليؿ ةسػمح ليػػـ السػوري  الػذ 'ا يػد  الخطػػن' فػي اشػارة الػػذ لػزب اهلل

 بةخطيو'.
واعػػػادت اسػػػراليؿ نشػػػر بطاريػػػات مػػػف نظػػػاـ القبػػػ  اللديديػػػ  فػػػي ا يػػػاـ ا خيػػػرة فػػػي الشػػػماؿ لموا،يػػػ  اطػػػ ؽ 

واشػار امنػوف سػوفريف الػرليس السػابؽ ل،يػاز ا سػةخبارات ا سػراليمي  صواريخ ملةمؿ مػف لبنػاف او سػوري .
الذ اف ىنالؾ خطر اف يقوـ ا سد بضرب اسراليؿ في اخر مرلم  مف مرالؿ نظامػو مشػيرا الػذ ، )الموساد(

 ' درة )لزب اهلل( عمذ ضرب اسراليؿ بشكؿ  و  لمغاي '.
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أ ارت اسةقال  ملافظ البنؾ المركز  في إسراليؿ، البروفيسور سةانمي فيشر، الك ير : وسالناصرة ػ زىير أندرا
مف الةساؤ ت لوؿ الوض  ا  ةصاد  لمدول  العبريػ ، خصوصػا وأف خزينةيػا ُةعػاني مػف ع،ػز كبيػر وصػؿ 

ةنيػػاىو، فػػ ف إلػػذ أربعػػيف مميػػار شػػيكؿ، األمػػر الػػذ  يؤكػػد بننػػو مػػ  ةشػػكيؿ اللكومػػ  ال،ديػػدة برلاسػػ  بنيػػاميف ن
 الضرالب سةرةف  ،دا، ع وة عمذ رف  المواد األساسي  بيدؼ ملاول  ةغطي  الع،ز.

وفػػي ىػػذا السػػياؽ  ػػاؿ مو ػػ  صػػليف  'يػػديعوت ألرونػػوت' عمػػذ ارنةرنػػت إف طا مػػا رسػػميا مػػف كبػػار الخبػػراء 
ارسػػػراليمي  ا  ةصػػػادييف، ةوصػػػؿ إلػػػذ اسػػػةنةاج بػػػنف األوضػػػاع أخطػػػر بك يػػػر ممػػػا أعمػػػف عشػػػي  ا نةخابػػػات 

مميػػػار شػػػيكؿ فػػػي الميزانيػػػ  العامػػػ  نيايػػػ  العػػػاـ  40األخيػػػرة، إذ ةبػػػيف انػػػو بارضػػػاف  إلػػػذ الع،ػػػز البػػػالغ  رابػػػ  
 ، يبدو واضلا اآلف أف الةو عات بشنف األشير القميم  المقبم  شديدة اللدة والقسوة.2022الماضي 

سةةرا،  ك يرا، ممػا يسػةدعي مصػروفات اكبػر  وأوضح الطا ـ أف المدخو ت ارسراليمي  العام  مف الضرالب
ممػػػػا كػػػػاف مةو عػػػػا، وخاصػػػػ  فػػػػي الم،ػػػػاؿ األمنػػػػي العسػػػػكر  والرفػػػػاه والمخصصػػػػات عمػػػػذ أنواعيػػػػا، األو د 
والشيخوخ  والبطال  وغيرىا مف المخصصات الةي ةصرفيا مؤسس  الةنميف الوطني. ولفةت المصادر في ةؿ 

س الػػوزراء ارسػػراليمي نةنيػػاىو، بشػػكؿ سػػر ، وأوكػػؿ إليػػو ميمػػ  أبيػػب إلػػذ أف ىػػذا الطػػا ـ كػػاف  ػػد شػػكمو رلػػي
صياغ  برنامج ا ةصاد  واس  النطاؽ يةـ ةنفيذه فور ةشكيؿ اللكوم  ال،ديػدة، وكانػت أبػرز أولػذ ةوصػياةو 

مميارات دو ر( ورف  ضػرالب ةػُدر عمػذ  5مميار شيكؿ )أك ر مف  20إ،راء ةقميص ىالؿ في الميزاني  بقيم  
 عشرة مميارات شيكؿ. الميزاني 

وةػػػاب  المو ػػػ  ارسػػػراليمي  ػػػال  إف الطػػػا ـ  ػػػد عمػػػؿ عمػػػذ ةلميػػػؿ كافػػػ  المعطيػػػات المةعمقػػػ  بالميزانيػػػ  العامػػػ  
وال انيػ   2023ومرافقيا ا  ةصػادي ، وأوصػذ كػذلؾ بػالةخطيط لميػزانيةيف سػنويةيف دفعػ  والػدة: والػدة لمعػاـ 

فػي الةو عػات المةعمقػ  با  ةصػاد العػالمي وبالةيا،ػات الدولػ   ، وذلؾ نةي،ػ  الصػعوب 2024لمعاـ الذ  يميو 
 .2024العبري  العسكري  خ ؿ عاـ 

و الت المصادر عينيا إنو مف بيف ار،راءات الةي درسيا طا ـ الخبراء العودة إلذ فرض ضريب  ور ػ  كةمػؾ 
سػنوات، لكنػو ُرفػض، وفػرض ، عمما أف ىذا ا  ةراح ُطرح  بؿ عشػر 2982الةي كاف معمو  بيا لةذ العاـ 

ألػؼ شػيكؿ  60بالمل  ُيطبؽ عمذ أصػلاب الرواةػب الشػيري  الةػي ةزيػد عػف  55ضريب  عمذ األ رياء بنسب  
 )غير صافي (.

وُيػذكر أنػػو ةػـ البػػدء ألوؿ مػرة مطمػػ  الشػير ال،ػػار  بةطبيػػؽ نظػاـ ضػػريب  األغنيػاء، الةػػي ةػنص عمػػذ فػػرض 
بالملػ  بليػث ةرةفػ  مػف  2الػؼ شػيكؿ، بنسػب   67ةػي ةزيػد عػف ضريب  ىامشي   صول عمذ ذو  الرواةب ال

بالملػػ . وسػػُةعرض ىػػذه الةوصػػيات وا  ةرالػػات ،ميعيػػا عمػػذ وزيػػر الماليػػ  ال،ديػػد، فػػور  50بالملػػ  إلػػذ  48
ةعيينػػو، عممػػا بػػنف رلػػيس الػػوزراء ووزيػػر ماليةػػو اللػػالي، يوفػػاؿ شػػطاينةس، ظػػ  يكػػرراف لةػػذ و ػػت  ريػػب أف 

مميػػػار شػػػيكؿ فقػػػط مػػػف الميزانيػػػ ، وأكػػػدا كػػػذلؾ عمػػػذ أف   نيػػػ  لػػػدييما فػػػي رفػػػ   24ص ىنالػػػؾ لا،ػػػ  لةقمػػػي
 الضرالب.

ُيشار إلذ أف إسراليؿ أصبلت راب  دول  مصدرة لألسمل  في العػالـ، أ   بػؿ بريطانيػا، ليػث ةغمغمػت شػبك  
 500، وةصدر أك ػر مػف بي  األسمل  ارسراليمي  في عدد مف الدوؿ ارس مي  م ؿ ةركيا وماليزيا واندونيسيا

شػػرك  إسػػراليمي ، و ػػاؿ ال،نػػراؿ المةقاعػػد، ايمػػي  220نػػوع مػػف األسػػمل  والمعػػدات العسػػكري ، يػػةـ إنةا،يػػا فػػي 
شالاؿ، لصليف  'ىآرةس' إف ،ياز الموسػاد ةمكػف مػف ةشػكيؿ م،موعػ  مػف الشػبكات السػري  ةةػولذ ةسػويؽ 

 .دول  50الس ح إلذ أك ر مف 
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منيػػػػ  يوسػػػػي ميممػػػػاف إف إسػػػػراليؿ ةيػػػػدؼ مػػػػف وراء بيػػػػ  األسػػػػمل  ةلقيػػػػؽ األربػػػػاح و ػػػػاؿ الملمػػػػؿ لمشػػػػؤوف األ
في المال  مف ة،ارة الس ح في العالـ ةسيطر  20والع  ات الدبموماسي  م  دوؿ العالـ ال الث، وبلسبو فاف 

 4إلػػػذ  2022وبلسػػػبو وصػػػمت إربػػػاح وزارة األمػػػف ارسػػػراليمي  مػػػف بيػػػ  األسػػػمل  فػػػي عػػػاـ . عمييػػػا إسػػػراليؿ
مميارات شػيكؿ، وىػذا ىػو القسػـ الػذ  يػدخؿ لميزانيػ  وزارة  5.3وصمت إلذ  2022مميارات شيكؿ، وفي عاـ 

 األمف، دوف األخذ بعيف ا عةبار المدخو ت الةي ةصؿ مباشرة مف بي  األسمل  لوزارة المالي . 
لات الرسػػػمي  فػػػي غضػػػوف ذلػػػؾ، كشػػػفت صػػػليف  'د  مػػػاركير' ا  ةصػػػادي  النقػػػاب عػػػف انػػػو خ فػػػا لمةصػػػري

الصادرة عف وزارةي األمف والماليػ  لػوؿ ميزانيػ  الػدفاع الةػي ةػزداد بشػكؿ كبيػر لمغايػ ، ف نػو وفػؽ المعطيػات 
مميػػار دو ر  28الةػػي لصػػمت عمييػػا فػػ ف الميزانيػػ ، الةػػي صػػاد ت عمييػػا لكومػػ  نةنيػػاىو مػػؤخرا ةصػػؿ إلػػذ 

 وات ومخصصات الةقاعد.سنويا، واف نصؼ ىذه الميزاني  ُيخصص لدف  الرواةب والع 
 6/2/2023، القدس العربي، لندن

 
 يديعوت: معارض سوري طمب من باراك "المساعدة" 24

عف مراسميا أليكس فيشماف، أمػس، أف وزيػر ” يديعوت ألرونوت“نقمت صليف   ”:الخميج“ -القدس الملةم  
 رض  السوري .مم    لممعا” مصادف “اللرب إييود باراؾ الةقذ في ميونيخ، السبت الماضي، 

مسػةر بػاراؾ، أنػا سػور ، مػف ديػر الػزور، عضػو “وأضافت الصليف  أف الر،ؿ  اؿ بارن،ميزيػ  بمكنػ  عربيػ  
وبنػػاء عمػػذ طمػػب بػػاراؾ، انةقػػؿ الػػر، ف لملػػديث بالعربيػػ ، فوصػػؼ السػػور  ”. فػػي الوفػػد السػػور ، سػػاعدونا

فقػػط يمكػػنكـ لقػػا  أف ةسػػاعدونا، أعػػرؼ أف  ىػػو )األسػػد( يػػذبلنا، أنػػةـ“بانفعػػاؿ شػػديد مػػا ي،ةػػازه أبنػػاء شػػعبو، 
 ”.نا،ل  ،دا   26لديكـ طالرات أؼ 

لف ةلقؽ لممعارض  السوري  أ  منفع ، ” ارسراليمي “، أف المساعدة ”يديعوت“وأوضح باراؾ لملاد و، لسب 
 شػػمعوف” ارسػػراليمي“بػػؿ العكػػس، لكػػف السػػور  أصػػر، و ػػاؿ إف ر،ػػاؿ المعارضػػ  بع ػػوا برسػػالؿ إلػػذ الػػرليس 

لذ رليس مؤةمر الرؤساء في الو يات المةلدة، لكنيـ لـ يةمقوا ،وابا  بعد.  بيريز وا 
 6/2/2023، الخميج، الشارقة

 
 ةحماس في مخيم اليرموك بسوريحركة شييد فمسطيني وقصف مبنى ل 25

إسةشػيد مسػفف فمسػطيني، اليػوـ ال   ػاء، برصػاص  نػػاص فػي مخػيـ اليرمػوؾ بسػوريا، فػي و ػت ةػـ فيػػو  :غػزة
 صؼ مبنذ للرك  لماس في المخيـ.  صفا  مف  بؿ  وات النظاـ لمبنذ ةاب  للرك  لماس. 

و الت مصادر خاص  لػ"القدس" دوت كوـ، إف المسف، ملمود الرفػاعي، اسةشػيد ،ػراء إصػابةو بعػدة طمقػات 
فػي آخػروف برصػاص القناصػ   3اطمقيا نلوه  ناص في منطق  شارع ال   يف بمخيـ اليرمػوؾ، فيمػا أصػيب 

ذات المخيـ، الذ  يةمركز  ناص  في مباف ةطؿ عمذ شوارعو الرليس  ما فرض عمذ سكانو لال  مف لظػر 
 الة،واؿ بسبب عممياةيـ الةي مف يةلرؾ داخؿ المخيـ.

واشارت ذات المصادر الػذ اف  ػوات النظػاـ السػور   صػفت برا،مػات الصػواريخ را،مػات مبنػذ ةػاب  للركػ  
واضػافت " ػوات األمػف  ال   يف بمخيـ اليرموؾ، ما اللػؽ دمػارا ىػال  بػالمبنذ.لماس، يق  في منطق  شارع 

السػػور ، ةواصػػؿ فػػرض لصػػار خػػانؽ عمػػذ المخػػيـ، وةمنػػ  إدخػػاؿ المػػواد الطبيػػ  واألساسػػي  مػػف الةيا،ػػات 
 ال ،ليف بداخمو منذ اك ر مف شير". 

 6/2/2023، القدس، القدس
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 الميةتتييأ لمخالفة اإلس القدس: ناجح بكيرات 26

أكػػد الػػدكةور نػػا،ح بكيػػرات مػػدير إدارة األ صػػذ، أف مدينػػ  األ صػػذ مدينػػ  ،اذبػػ  لمبشػػري  : إسػػماعيؿ رفعػػت
مػػف الييػػود كػػانوا عػػدة أضػػعاؼ المسػػمميف،  68ولممسػػمميف وطػػاردة لمييػػود، مؤكػػدا أف سػػكاف القػػدس فػػذ عػػاـ 

ميماف الرخػوة الةػذ أكمةيػا %، مؤكػدا أف المؤسسػ  الصػييوني  ةقػؼ اآلف عمػذ عصػذ سػ60واآلف ىـ يم مػوف 
 اللشرة وخاص  فذ السنوات ال  ث األخيرة.

أضػػػاؼ بكيػػػرات، خػػػ ؿ نػػػدوة "أ صػػػانا   ىػػػيكميـ، نبنػػػذ مصػػػرنا ونلػػػرر  دسػػػنا"، بلضػػػور الػػػدكةور صػػػ ح 
سػػمطافأ أمػػيف الم،مػػس األعمػػذ لمشػػلوف ارسػػ مي  وأدارىػػا الػػدكةور ،مػػاؿ عبػػد السػػ ـأ مػػدير ل،نػػ  األ صػػذ 

اء العػرب، أف القػدس اآلف ،اذبػ  لممػؤمنيف وىػذ ةة،يػز لخ فػ  المسػمميف، مشػددا عمػذ أف كػؿ باةلاد األطبػ
ل،ػػر فػػذ بيػػت المقػػدس وراءه سػػر غيػػر عػػادل ىػػو نفػػس الل،ػػر الػػذل يقػػبض عميػػو الفمسػػطينذ فػػذ موا،يػػ  

كمػا  الدباب  ارسراليمي ، مؤكػدا أف  بػ  الصػخرة ع مػ  عمػذ و،ػود المسػ،د األ صػذ ولو ىػا لضػاع المسػ،د،
 دؿ المس،د اللراـ عمذ األ صذ.

 5/2/2023، اليوم السابع، مصر
 

  "األقصى"يقتحم ويدنس  "فيجمين" :مؤسسة األقصى 27
موشيو ” أف عضو الكنيست  5/2/2023في بياف ليا ظير ال   اء ” لمو ؼ والةراث األ صذمؤسس  “ الت 
، األ صػذلراسػ  وةوا،ػد مك ػؼ فػي سػالات بمفرده، وسػط  األ صذا ةلـ المس،د  -الميكود بيةنا –” في،ميف

لالػػ  اسػػةنفار مػػف  بػػؿ  األ صػػذ، وشػػيدت سػػالات المسػػ،د ارسػػراليميولراسػػ  لصػػيق  مػػف  ػػوات ا لػػة ؿ 
صػوات الةكبيػر والةيميػؿ أ وات ا لة ؿ الخاص ، فيما سادت ا،واء الغضب الرافض ليذا ا  ةلاـ، وةعالت 

  ةلاـ والةدنيس.مف المصميف، ةعبيرا  عف رفضيـ ليذا ا 
 5/2/2023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 العيساوي ي صعد ضغوطو عمى سجانيو ويتوقف عن شرب الماء واألدوية سامر األسير  28

فػػي خطػػوة ةشػػكؿ خطػػرا  عمػػذ لياةػػو وةسػػةيدؼ الضػػغط عمػػذ اسػػراليؿ رط  ػػو،  ػػرر األسػػير : الليػػاة –غػػزة 
يومػػا ، الةو ػػؼ عػػف شػػرب المػػاء ومقاطعػػ  إ،ػػراء الفلػػوص  297ـ منػػذ سػػامر العيسػػاو  المضػػرب عػػف الطعػػا

 الطبي  وعدـ ةناوؿ الفيةامينات والملاليؿ اعةبارا  مف أمس، عمذ رغـ ةدىور لالو الصلي .
و اؿ ملامي ناد  األسير الفمسطيني في أعقاب زيارةو العيساو  في عيادة س،ف الرممػ ، إف طبيػب السػ،ف 

 لاؿ اسةمراره في ارضراب عف شرب الماء ف ف  مبو معرض لمةو ؼ في أ  للظ .أخبر العيساو  أنو في 
عمػذ مصػمل  السػ،وف « لمضػغط»وأوضح الناد  في بياف صلافي إف  رار العيساو  بةصعيد إضرابو ،اء 

 ارسراليمي  رط  و.
 6/2/2023، الحياة، لندن

 
 تدي عمى األسرى" وتعنفحة"سجن تقتحم قوات إسرائيمية خاصة وزارة األسرى:  29

 الت وزارة شؤوف األسرل والملرريف في السمط  الفمسطيني ، إف  وات إسراليمي  خاص  ا ةلمت صباح أمس 
 الصػػػلراو ، وفةشػػػت األسػػػػرل وىػػػـ عػػػراة، واعةػػػدت عمػػػييـ بالضػػػرب والسػػػػب.« نفلػػػ »فػػػي سػػػ،ف  2القسػػػـ 
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الةفةػػيش، مػػا ةسػػبب فػػي ةػػوةير  وأضػػافت الػػوزارة فػػي بيػػاف، أف القػػوات الخاصػػ  عب ػػت بػػنغراض األسػػرل أ نػػاء
 أسيرا . 64األ،واء. وةلة،ز سمطات ا لة ؿ في القسـ 

 6/2/2023، الحياة، لندن
 

  شيور يبدأ إضرابًا عن الماء  7الشراونة المضرب عن الطعام منذ األسير أيمن  30
ضػػػرب عػػػف لألسػػػرل والملػػػرريف، أف األسػػػير أيمػػػف الشػػػراون ، الم” واعػػػد“أكػػػدت ،معيػػػ   الخمػػػيج: -فمسػػػطيف 

الطعاـ منذ سبع  شيور، دخؿ مرلم  مفا،ل  وغير مسبو   في إضػرابو، ليػث أعمػف أنػو مضػرب عػف المػاء 
في بياف، ” واعد“منذ      أياـ، ردا  عمذ نقمو مف عيادة الس،ف إلذ معةقؿ النقب الصلراو . و الت ،معي  

ـ زمػػيميـ الشػػراون  وىػػو فػػي لالػػ  لالػػ  مػػف الغضػػب العػػاـر ةسػػود أوسػػاط أسػػرل النقػػب بعػػد رؤيػػةي“أمػػس، إف 
صلي  صعب  ولر، ، ليث إنو فقد القدرة عمذ اللرك  ةماما، ويعاني مف عدة أمراض خطيرة،  د ةػؤد  بػو 

 ”.لمموت في أي  للظ 
الذ  ةمارسو المنظمات ارنساني  الدولي  ة،اه ممؼ األسرل ” الصمت المخز “واسةي،نت ال،معي  اللقو ي  

ىنػػاؾ ،يػػات دوليػػ  مشػػارك  فػػي ال،ريمػػ  الصػػامة  المرةكبػػ  بلػػؽ األسػػرل وخاصػػ  “ المضػػربيف، مؤكػػدة أف
 ”.المضربيف

 6/2/2023، الخميج، الشارقة
 

 أسيرات مريضات يتيمن االحتالل بالتقاعس في عالجينمركز "أحرار":  32
ةػوفير لدراسػات األسػرل ولقػوؽ ارنسػاف، بضػرورة ” ألػرار“ناشدت األسيرات عبر مركز  الخميج: -فمسطيف 

 الع ج ال ـز لألسيرات المواةي يعانيف آ من مخةمف  داخؿ الس،ف دوف و،ود مةابع  سريع  ولقيقي .
عامػػػا ( مػػػف مدينػػػ  الخميػػػؿ بالضػػػف ، وأفػػػرج عنيػػػا  بػػػؿ أيػػػاـ، إف  35و الػػػت األسػػػيرة الملػػػررة نػػػورا ال،عبػػػر  )

، وفػػػي ك يػػػر مػػػف األسػػػيرات فػػػي لػػػاؿ ةعرضػػػيف آل ـ أو أمػػػراض، فػػػ ف إدارة السػػػ،ف   ةقػػػدـ  العػػػ ج الػػػ ـز
المػػرات، كانػػت إدارة السػػ،ف ةػػؤخر الػػدخوؿ لعيػػادة السػػ،ف أو ةمنػػ  ذلػػؾ بةاةػػا ، ممػػا يػػؤد  إلػػذ ةفػػا ـ الوضػػ  

 الصلي لألسيرات.
األسير الملرر فؤاد الخفش، أف األسيرات يعانيف مف وض  سيئ، ومػف الةفةيشػات ” ألرار“وأكد مدير مركز 

 ا،يات كما أنو   ةو،د طبيبات مةخصصات لمةابع  أوضاع األسيرات.المسةمرة ومصادرة بعض الل
 6/2/2023، الخميج، الشارقة

 
 
 

 وزارة األوقاف في غزة تقدم مول د مياه لمخيم عين الحموه في صيدا 32
 ّدمت وزارة األو اؼ والشؤوف الديني  في  طاع غّزة مولد ميػاه لملمػ  ال،سػر الةلةػاني فػي مخػيـ عػيف اللمػوة 

  أربع  آ ؼ دو ر أميركي، للؿ مشكم  نقص ميػاه الشػرب فػي الملمّػ ، وذلػؾ بةمويػؿ مػف أبنػاء  طػاع بةكمف
في الم،ن  الشعبي  أبو لسػاـ « لرك  لماس»غزة. وةـ ةركيب المولد عند مدخؿ اللي أمس، ب شراؼ مم ؿ 

،لػيف الفمسػطينييف فػي ىػذه الةقدمػ  ةػنةي إنط  ػا مػف مسػؤولي  لمػاس ة،ػاه ال »زعيةر، الذ  أشػار إلػذ أف 
 «.المخيمات، وةنميف العيش الكريـ ليـ إلذ ليف عودةيـ إلذ فمسطيف الملةم 
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 ىدم منازل في القدس المحتمة واألغوار 33
لرؽ مسةوطنوف ف،ر أمس، سيارةيف في  ري  دير ،رير فػي شػماؿ شػرؽ راـ اهلل، وخطػوا شػعارات عنصػري  

 زؿ.عمذ ،دراف المنا
كذلؾ، ىدمت ،رافات ا لة ؿ برفق   وات معززة مف الشرط  بناي  سكني   المػ  ةػؤو  أربػ  أسػر مػف عالمػ  

وأوضػح ألػد سػكاف  كاسةيرو المقدسي  في لػي وعػر أبػو صػ ح فػي بيػت لنينػا فػي شػمالي القػدس الملةمػ .
 فردا ، وىي  الم  منذ ست سنوات. 30البناي  أنيا ةؤو  

 طات ا لة ؿ عشر عال ت عمذ األ ؿ، بيدـ منازليا في األغوار الشمالي . إلذ ذلؾ، أخطرت سم
 6/2/2023، السفير، بيروت

 
 كانون الباني/ يناير اعتداءات إسرائيمية خالل 203مركز معمومات الجدار واالستيطان:  34

سػػػمطات اعةػػػداءات نفػػػذةيا  203رصػػد الةقريػػػر الشػػػير  الصػػػادر عػػػف مركػػػز معمومػػات ال،ػػػدار وا سػػػةيطاف، 
 ا لة ؿ ارسراليمي و طعاف المسةوطنيف خ ؿ شير كانوف ال اني.

و ػػاؿ الةقريػػر الصػػادر اليػػـو ال   ػػاء: "إف ا عةػػداءات ةم مػػت باسػػةمرار سػػمطات ا لػػة ؿ ارسػػراليمي بةغييػػر 
ـ مػػف الطػػاب  العربػػي لممدينػػ  المقدسػػ ، مػػف خػػ ؿ ةغييػػر معالميػػا ارسػػ مي  وعبرنػػ  شػػوارعيا ومظيرىػػا العػػا

 خ ؿ إعطاء الموافقات ال زم  ر ام  آ ؼ الولدات ا سةيطاني ".
كمػػا رصػػد الةقريػػر مواصػػم  سػػمطات ا لػػة ؿ ارسػػراليمي سياسػػةيا الراميػػ  لةفريػػغ األراضػػي الفمسػػطيني  مػػف 

 ( منز  ومنشنة زراعي  وليواني  ومصدرا لممياه باليدـ.68أصلابيا مف خ ؿ اسةيداؼ )
ع مسال  األرض المعةدل عمييا خ ؿ الشير الماضػي بػالة،ريؼ وا سػةي ء وارغػ ؽ بمػغ و اؿ: "إف م،مو 

دونمػػا ةركػػزت عمػػذ ملػػافظةي القػػدس وطوبػػاس يمييػػا بيػػت للػػـ، فػػي لػػيف بمػػغ عػػدد األشػػ،ار الةػػي  5577
 ش،رة في بمدة سمواف في ملافظ  القدس". 200ا ةمعيا ،نود ا لة ؿ ليذا الشير 

 5/2/2023، فمسطين أون الين
 

 االحتالل يجرف مساحات واسعة من أراضي النقب :مؤسسة النقب لألرض واإلنسان 35
اسػػةنكرت مؤسسػػ  النقػػب لػػألرض وارنسػػاف  يػػاـ سػػمطات ا لػػة ؿ ارسػػراليمي  بة،ريػػؼ مسػػالات واسػػع  مػػف 

 اراضي األىؿ في النقب الملةؿ، وةخريب مزروعاةيـ.
سخ  عنو: "إف ارادة فمسطينيي النقب لف ةنكسر أماـ غطرس  و الت المؤسس  في بياف ليا وصؿ "فمسطيف" ن

وصػػمفيا وةنكرىػػا لملقػػوؽ المشػػروع  لفمسػػطينيي النقػػب بػػالعيش عمػػذ ارضػػيـ وزراعةيػػا  ارسػػراليمي المؤسسػػ  
 وبناء بيوةيـ عمييا".

وا،ي  ودعت فمسطينيي الداخؿ الملةؿ إلذ الو وؼ إلذ ،انب أىميـ في النقب الملةؿ والدفاع عف لقيـ وم
ألػػؼ  30سياسػ  الةرليػؿ والةخريػػب ودعػـ صػمودىـ وافشػػاؿ مخططػات ا لػػة ؿ القاضػي  بػا ة ع أك ػػر مػف 

  ري  وة،م  سكاني في النقب. 46ألؼ دونـ وةي،ير  800عربي فمسطيني ومصادرة اك ر مف 
 5/2/2023، فمسطين أون الين
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 بالصراع الداخمي القائم ةمطالبة بعدم زج فمسطينيي سوريفي غزة:  خالل وقفة تضامنية 36
طالب  ادة فمسطينيوف وسياسيوف وصلفيوف بغزة، أطراؼ الصراع في سوريا بضرورة : ألمد المصر  -غزة

ةلييد المخيمات الفمسػطيني  عػف دالػرة الصػراع القالمػ ، والعمػؿ عمػذ أف ةكػوف المخيمػات نقطػ  لألمػف بعيػدا 
 لوف الفمسطينيوف.عف القةؿ والةدمير والةشريد الذ  يةعرض لو ال ،

وأشػػػار ىػػػؤ ء خػػػ ؿ و فػػػ  ةضػػػامني ، نظميػػػا "نػػػاد  ارع ميػػػيف الشػػػباب"، أمػػػاـ مقػػػر وكالػػػ  غػػػوث وةشػػػغيؿ 
ال ،ليف "األونروا" بغزة، اليوـ ال   اء، إلذ أف ال ،ليف ىـ ضيوؼ عمذ الشعب السور ،   شنف ليـ بنمر 

  ،ليف وةقديـ الدعـ الكافي ليـ.سوريا الداخمي، مطالبيف "األونروا" بضرورة مساندة ال
"بصػػوت والػػد  و ػػاؿ القيػػاد  فػػي لركػػ  ال،يػػاد ارسػػ مي، خالػػد الػػبطش، بكممػػ  القػػول الوطنيػػ  وارسػػ مي :

مطمػػوب لمايػػػ  المخيمػػات وةلييػػػدىا عػػف كػػػؿ صػػراع داخمػػػي، وأف   يػػزج العنصػػػر الفمسػػطيني ال ،ػػػئ فػػػي 
 الصراع القالـ بسوريا".

ف الفمسطينييف ىـ ضيوؼ عمذ الشعب السور ، والعالـ العربي بشكؿ عػاـ، لةػذ وأوضح البطش أف ال ،لي
يػػـو العػػودة إلػػذ األرض الفمسػػطيني  الةاريخيػػ ، وأف ذلػػؾ األمػػر يلػػةـ عمػػذ األطػػراؼ السػػوري  مػػف لكومػػ  أو 

 معارض  العمؿ عمذ لماي  المخيمات وعدـ إ لاميا بنةوف ما ي،ر .
مصػػػطفذ الصػػػواؼ: "إف الو فػػػ  الةضػػػامني  ةػػػنظـ اليػػػـو لمو ػػػوؼ مػػػ   بػػػدوره،  ػػػاؿ الكاةػػػب والملمػػػؿ السياسػػػي

الشعب الفمسطيني ال ،ئ بسوريا، وم  كؿ الشعوب العربي  الةي ةراؽ دماؤىا، مف أ،ؿ أف يفوز ىذا النظاـ 
ػػا مػػف النكبػػ  مػػا زاؿ الشػػعب الفمسػػطيني يػػدف  فػػاةورة القةػػؿ  60أو ذاؾ"، مشػػيرا  إلػػذ أنػػو وبعػػد أك ػػر مػػف  عام 

 ريد.والةش
 5/2/2023، فمسطين أون الين

 
 قوات االحتالل تنفذ توغالت برية عمى حدود قطاع غزة 37

أشرؼ اليور: نفذت  وات ا لة ؿ ارسراليمي عمميات ةوغؿ بري  عمػذ اللػدود الشػر ي  لقطػاع غػزة،  -غزة 
 و امت خ ليا بنعماؿ ة،ريؼ وةمشيط في المنطق .

  ةابعػػ  ل،ػػيش ا لػػة ؿ ارسػػراليمي ةوغمػػت بشػػكؿ ملػػدود، فػػي وذكػػر سػػكاف  رويػػوف اف عػػدة آليػػات عسػػكري
 أراض زراعي  ةق  شرؽ مدين  رفح ،نوب القطاع وفي منطق  ،لر الديؾ ،نوب شرؽ مدين  غزة.

 6/2/2023، القدس العربي، لندن
 
 

 شاحنة مواد بناء تدخل غزة بتمويل قطري  83: مصدر مسئول في منفذ رفح 38
مةرا مكعبا مف اللصم  )الزلط الصغير( إلذ  طاع  2342شالن  ةقؿ  83إدخاؿ  ةـ: أيمف  ناو  -القاىرة 

 غزة عف طريؽ ميناء رفح البرل، وذلؾ لةمبي  الةيا،ات مشروعات إعادة ارعمار، بةمويؿ  طر .
و ػػػاؿ مصػػػدر مسػػػلوؿ فػػػي منفػػػذ رفػػػح البػػػر ، مسػػػاء اليػػػـو ال   ػػػاء، إف إ،مػػػالي مػػػا ةػػػـ إدخالػػػو خػػػ ؿ األيػػػاـ 

مةػرا مكعبػا مػف  530ألفػا و  40شػالن  أ مػت  2540ف مواد بناء إلذ  طاع غزة، عبر المنفذ بمغ الماضي  م
 اللصم  )الزلط الصغير(، وسيةـ إدخاؿ با ي الكميات ةباعا.

 5/2/2023، الشرق، الدوحة
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 2023 منذ بداية عام  فمسطينيين من الخميل 220نادي األسير: االحتالل اعتقل  39
فمسػػطينييف مػػف مدينػػ  الخميػػؿ ،نػػوب الضػػف   220نػػاد  األسػػير" بػػاف ا لػػة ؿ اعةقػػؿ رصػػد ةقريػػر ": الخميػػؿ
 الملةم ، خ ؿ شير كانوف  اني )يناير( الماضي، مشيرا إلذ ارةفاع وةيرة ا عةقا ت بشكؿ كبير. الغربي 

 5/2/2023قدس برس، 
 

 معتقال فمسطينيا  52تدعو بغداد إلى اإلفراج عن أكبر من "المنظمة العربية" في بريطانيا:  40
 أكػػدت "المنظمػػ  العربيػػ  للقػػوؽ ارنسػػاف" فػػي بريطانيػػا أف السػػمطات العرا يػػ  ةلة،ػػز فػػي سػػ،ونيا مػػا لنػػدف: 
معةق   فمسطينيا ، منيـ معةقؿ والد مف سكاف الضف  الغربي  الملةم ، وأشارت المنظم  في ةقرير  52يقارب 

" ػدس بػػرس"، إلػذ أف معظػـ المعةقمػػيف الفمسػطينييف ملة،ػػزيف ( أرسػمت نسػخ  منػػو لػػ 2|5ليػا اليػـو ال   ػػاء )
إرىػػاب ومػػنيـ مػػف أديػػف بنلكػػاـ وصػػمت إلػػذ ارعػػداـ بنػػاء عمػػذ اعةرافػػات انةزعػػت ةلػػت  4بمو،ػػب المػػادة 

 الةعذيب في أ بي  الةلقيؽ.
نييف ودعػػت المنظمػػ   ػػادة اللػػراؾ العرا ػػي إلػػذ الضػػغط عمػػذ لكومػػ  المػػالكي للفػػراج عػػف المعةقمػػيف الفمسػػطي

فػي العػراؽ أسػوة بػالمعةقميف العػرا ييف فػالظمـ الػذ  و ػػ  عمػذ المعةقمػيف العػرا ييف ىػو ذات الظمػـ الػذ  يعػػاني 
 منو المعةقموف الفمسطينيوف.

كما دعت المنظم   ادة السمط  الفمسطيني  إلذ الةدخؿ السري  لألفراج عف المعةقميف الفمسطينييف فػي العػراؽ 
بموماسػي  و  ي،ػوز لمسػفارة الفمسػطيني  فػي العػراؽ أف ةمةػـز ،انػب الصػمت إزاء مػا بكافػ  الطػرؽ والوسػالؿ الد

 يعانيو المعةقموف الفمسطينيوف في الس،وف العرا ي .
 5/2/2023قدس برس، 

 

 الجيش الصييوني يقوم بعمميات تطيير جماعية ضد سكان غور األردن  42

أفادت أوساط لقو يػ  صػييوني  أّف "إسػراليؿ" ةنفػذ ةطييػرا  عر يػا  بلػؽ الفمسػطينييف فػي الضػف  الغربيػ  بعػدما 
نفػػػذت  ػػػوات ال،ػػػيش لممػػػ  ىػػػدـ  ػػػرل، وطػػػرد سػػػكانيا بادعػػػاء ةلويميػػػا لمراكػػػز ةػػػدريبات عسػػػكري ، وموا ػػػ  

األردف،  فة   إلذ أّف ال،ػيش إسةراةي،ي ، ،نوب ،بؿ الخميؿ والخاف األلمر بيف أريلا والقدس وشماؿ غور 
ة،معػػا  سػػكنيا  بػػدويا  بمغػػادرة أمػػاكف سػػكناىـ بشػػكؿ مؤ ػػت بػػذات الػػذرال .  27أوامػػر عسػػكري  ضػػد  8أصػػدر 

% مػػػف مسػػػال  غػػػور 45.7وأشػػػارت األوسػػػاط إلػػػذ أّنػػػو رغػػػـ أف منػػػاطؽ الةػػػدريبات العسػػػكري  لم،ػػػيش ةشػػػكؿ 
% مػػف مسػال  الغػػور ملميػات طبيعيػػ ، وةػػـ زرع 20 األردف، إ  أف "إسػراليؿ"   ةكةفػػي بػذلؾ، وأعمنػػت عػف

دونػػػـ يزرعيػػػا الفمسػػػطينيوف، مشػػػيرة إلػػػذ أّف ال،ػػػيش  2500ملػػػات آ ؼ األلغػػػاـ فييػػػا، وةػػػـ ا سػػػةي ء عمػػػذ 
مميػػوف دونػػـ فػػي الغػػور، ومنػػ  الفمسػػطينييف مػػف دخػػوؿ ىػػذه  2.6مميػػوف دونػػـ مػػف أصػػؿ  2.25اسػػةولذ عمػػذ 

 األراضي. 

 رّي ، ةر،م  المركز(القناة ال اني  )عف العب
 6/2/2023، 2726التقرير المعموماتي العدد 
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اةفػػؽ وفػػد مػػف نقابػػ  الميندسػػيف برلاسػػ  النقيػػب كنعػػاف عبيػػد مػػ  نالػػب رلػػيس اللكومػػ  الفمسػػطيني  بغػػزة زيػػاد 
( فرص  عمؿ ألعضاء النقاب  لمدة عاـ ضمف برنامج الةشغيؿ 500ةوفير ) الظاظا خ ؿ لقاء ،معيما عمذ

 المزم  البدء بو في األوؿ مف آذار/مارس القادـ.
و،ػػػػاء ىػػػػذا الةخصػػػػيص بعػػػػدما أطمػػػػ  عبيػػػػد نالػػػػب رلػػػػيس اللكومػػػػ  عمػػػػذ أىميػػػػ  اسػػػػة مار طا ػػػػات وكفػػػػاءات 

( مينػػدس وميندسػػ  فػػي 500يؿ )الميندسػػيف فػػي ةطػػوير الػػوطف بكافػػ  الم،ػػا ت، وطػػرح خطػػ  النقابػػ  لةشػػغ
 مؤسسات القطاع الخاص ضمف برنامج الةشغيؿ الذ  سيمةد لمدة عاـ.

وةضػػمنت الخطػػ  آليػػ  الةشػػغيؿ والر ابػػ  وضػػبط ال،ػػودة بمػػا يلقػػؽ أعمػػذ مصػػمل  لممينػػدس ولم،يػػ  المشػػغم  
 وفقا  لمبادئ العدال  والمساواة والشفافي .

 5/2/2023، فمسطين أون الين
 

 " تشغيل البطالة"يحممن المكانس لتنظيف الشوارع ضمن برامج فتيات : غزة 43
أشرؼ اليور: لـ ينبيف بنظرات المارة مف الر،اؿ أو  ريناةيـ النساء عمذ لد سواء، ةمسؾ كؿ والدة  -غزة 

مػػػنيـ بػػػػ'مكنس ' وأنظارىػػػا ةة،ػػػو لػػػألرض ةمشػػػطيا رزالػػػ  الةػػػراب واألوراؽ المةنػػػا رة لةنظيػػػؼ شػػػوارع المدينػػػ ، 
فقط ةش،ي  ،م  مف الر،اؿ عمذ العمؿ بدوف خ،ؿ، ضػمف برنػامج 'بطالػ  مؤ ةػ ' مخػةص بةنظيػؼ ىدفيف 

 الشوارع العام .
ىف م،موع  مف الفةيات كسرت ةقاليد الم،ةم  الغز ، الذ  يلـر المػرأة مػف العمػؿ فػي م ػؿ ىكػذا مشػاري ، 

ف عيبػا كبيػرا فػي النػزوؿ لمشػارع في خطوة ىدفف مف خ ليا ةرغيب الر،اؿ العاطميف عف العمؿ والذيف ي،ػدو 
 لمعمؿ في مين  النظاف  بشكؿ غير دالـ، ضمف برامج 'ةشغيؿ البطال '.

 6/2/2023، القدس العربي، لندن
 

 الفرحان لا "قدس برس": قرار مشعل بعدم الترشح اجتياد يستحق التقدير  44
رلػػيس  بػػنداءلؽ الفرلػػاف، اسػػ د.أشػػاد األكػػاديمي والػػوزير األسػػبؽ فػػي األردف : عمػػاف ػ خدمػػ   ػػدس بػػرس

المكةب السياسي للرك  لماس خالد مشعؿ، وأكد أف  راره بعدـ الةرشػح لو يػ  ،ديػدة عمػذ رأس لركةػو، ىػو 
 ا،ةياد يسةلؽ الةقدير.

ف كػػاف ليػػا  وأشػػار الفرلػػاف فػػي ةصػػريلات لػػػ " ػػدس بػػرس" إلػػذ أنػػو "بالنسػػب  للمػػاس فيػػي مؤسسػػ  مسػػةقم ، وا 
إلػػذ عمميػػا األساسػػػي الػػوطني فػػػي ال،يػػاد، وىػػـ أدرل بشػػػؤونيـ، وميمػػا كانػػػت  بارضػػػاف ظ ليػػا ارسػػ مي  

الظػػروؼ وميمػػا كػػاف مو ػػؼ األخ خالػػد مشػػعؿ سػػواء بػػا  ةراح أو الةنفيػػذ فػػي مغػػادرة منصػػب رلاسػػ  المكةػػب 
 الةػداوؿالسياسي، ف ف ذلؾ مو ؼ يقدر لو، و قةي كبيرة أف خمؼ مشعؿ لف يقؿ عف مشعؿ فػي ةرسػيخ مبػدأ 

ط ، وفػػي كػػؿ األلػػواؿ فا ،ةيػػاد مبعػػث لمةقػػدير وا لةػػراـ، وىػػو ا،ةيػػاد سيسػػاىـ فػػي دعػػـ مسػػيرة عمػػذ السػػم
 المقاوم  ورص الصفوؼ".

 5/2/2023القدس برس، 
 

 لغزةيقدم مساعدات إنسانية وطبية  األردنيالميداني  45
عيػػػ  الولػػػاـ وطبيػػػ  ل،م إنسػػػاني مسػػػاعدات  22غػػػزة  األردنػػػي ػػػدمت طػػػوا ـ المسةشػػػفذ الميػػػداني : بةػػػرا -غػػػزة

 المعوزة. األسرمسةلقييا مف  إلذالخيري  شماؿ  طاع غزة لةوزيعيا 



 
 
 

 

 

           24ص                                    2762العدد:                6/2/2023األربعاء  التاريخ:

المسػػاعدات الةػػي  ػػدمةيا  أففػػي ةصػػريح لمراسػػؿ )بةػػرا( فػػي غػػزة أمػػس   ونػػد ر ابو  د.مػػدير المسةشػػفذ  و ػػاؿ
مسػػاعدة لألشػػخاص ذو   وأ،يػزةطػوا ـ المسةشػػفذ ىػػي ملػات البطانيػػات والكسػػوة والكراسػي الطبيػػ  المةلركػػ  

فػػي  طػػاع غػػزة اللبيػػب لمةخفيػػؼ مػػف معانػػاةيـ وذلػػؾ  أىمنػػامػػ   ارنسػػانيالةواصػػؿ  إطػػار، وذلػػؾ فػػي ارعا ػػ 
 ال اني. عبدا هللةنفيذا لةو،ييات الممؾ 

 6/2/2023الدستور، عمان، 
 

 األردن يؤكد استخدام القطاع الخاص لميناء حيفا في فمسطين المحتمة :قدس برس 46
لػػػ  لكوميػػػ  فػػػي األردف ل،ػػػوء القطػػػاع الخػػػاص إلػػػذ مينػػػاء ليفػػػا فػػػي أكػػػدت ىي: خدمػػػ   ػػػدس بػػػرس -عمػػػاف 

فمسطيف الملةم ، لنقؿ واردات وصادرات األردف إلذ ةركيا وأوروبػا، نافيػ  فػي الو ػت نفسػو ةدشػيف ىػذا الخػط 
 رسميا.

وبػػا ( عػػف "ىيلػػ  ةنظػػيـ  طػػاع النقػػؿ" إف خػػط النقػػؿ بػػيف أور 5/2ونقمػػت وكالػػ  األنبػػاء األردنيػػ  اليػػـو ال   ػػاء )
لنقػػػؿ  األردنيػػػ ، عبػػػر مينػػػاء ليفػػػا يػػػةـ ةشػػػغيمو مػػػف  بػػػؿ بعػػػض شػػػركات القطػػػاع الخػػػاص األردفوةركيػػػا إلػػػذ 

 .واألردني ، مف خ ؿ ةسيير الشالنات الةركي  األردني المسةوردات والصادرات 
عػػاـ  راليمي ارسػ - األردنيػ منػذ ةو يػ  معاىػدة السػ ـ  "إسػراليؿ"يشػار إلػذ أف األردف يػرةبط باةفا يػ  نقػؿ مػ  

 ، واف لرك  النقؿ بيف البمديف مسةمرة مف ذلؾ الو ت ولـ ةةو ؼ.2994
 5/2/2023قدس برس، 

 
 دى لمقتل خمسة إسرائيميينالذي أ بالوقوف وراء تفجير بورغاس "اهللحزب " بمغاريا تتيم 47

راء ةف،يػػر فػػي بػػالو وؼ و « لػػزب اهلل»اةيمػػت اللكومػػ  البمغاريػػ ، أمػػس، : ، ا ؼ ب، ا ب، رويةػػرز"السػػفير"
ةموز الماضي أدل إلػذ مقةػؿ خمسػ  إسػراليمييف ومػواطف بمغػار ، فيمػا سػارع رلػيس اللكومػ  المبنانيػ  ن،يػب 

و ػاؿ وزيػر الداخميػ  البمغػار  ةسػفيةاف  ميقاةي لمةنكيد أف لبناف سيةعاوف م  صوفيا ل، ء م بسات الةف،ير.
القومي البمغار  الةلقيؽ، فػي صػوفيا، إف    ػ  ةسفيةانوؼ، في مؤةمر صلافي بعد أف نا ش م،مس األمف 

 أشخاص ةورطوا في الي،وـ، ا ناف منيـ كاف بلوزةيما ،واز  سفر سميميف مف اسةراليا وكندا.
ما يمكف اسةخ صو كافةراض يسةند إلػذ أسػس مةينػ  ىػو أف الشخصػيف المػذيف ةلػددت ىويةييمػا »وأضاؼ 

ةو،ػػد معمومػػات ةبػػيف الةمويػػؿ والصػػم  بػػيف »وةػػاب  «. للػػزب اهلل اللقيقيػػ  كانػػا ينةميػػاف إلػػذ ال،نػػاح العسػػكر 
 «.2020واآلخر منذ العاـ  2006عاش الدىما في لبناف منذ العاـ  ،لزب اهلل والمشةبو بيما

 .إف ال     الضالعيف في الي،وـ كاف بلوزةيـ رخص  يادة أميركي  مزورة طبعت في لبناف واضاؼ
 واكػد عمػذ  ،،يب ميقاةي إف لبناف يؤكد عمذ ع  ةو الوطيدة م  دول  بمغارياو اؿ رليس اللكوم  المبناني  ن

 قةػػو بػػنف السػػمطات المخةصػػ  فػػي بمغاريػػا سػػةقيـ ،ػػديا  مػػا  ػػد ةخمػػص إليػػو ىػػذه الةلقيقػػات مػػف نةػػالج، يؤكػػد 
 اسةعداده لمةعاوف م  الدول  البمغاري  ل، ء م بسات ىذا األمر إلقا ا  لملؽ وصونا  لمعدال .

 6/2/2023لسفير، بيروت، ا 

 
 التطورات الفمسطينية يبحبان عباسو  العربي 48

اسةقبؿ الرليس الفمسطيني ملمود عباس، مساء اليـو ال   اء، في مقر إ امةو بالعاصم  : فمسطيف أوف  يف
و ػػاؿ العربػػي، فػػي ةصػػريح صػػلافي  المصػػري  القػػاىرة، األمػػيف العػػاـ ل،امعػػ  الػػدوؿ العربيػػ  د. نبيػػؿ العربػػي.



 
 
 

 

 

           25ص                                    2762العدد:                6/2/2023األربعاء  التاريخ:

عقب المقاء "إف المقاء م  عباس كػاف ميمػا، ،ػرل خ لػو اسػةعراض األمػور الةػي سػةبلث فػي لقػاء الفصػالؿ 
الفمسػطيني  فػي ال ػامف مػػف الشػير ال،ػار ، وكػػذلؾ الةو عػات بالنسػب  لػػلدارة األميركيػ  ال،ديػدة، وا ةصػػا ت 

مف أمور مةنا رة إلذ إنيػاء ا لػة ؿ ال،اري  م  األوروبييف منذ فةرة بيدؼ ةلويؿ مسار القضي  الفمسطيني  
 ارسراليمي لألرض الفمسطيني ".

وأضػػػاؼ: "بالنسػػػب  ل ةصػػػا ت الةػػػي ة،رييػػػا األمانػػػ  العامػػػػ  مػػػ  الػػػدوؿ العربيػػػ  بشػػػنف لػػػ يـ عمػػػذ ةسػػػػديد 
 الةزاماةيـ في شبك  األماف المالي  العربي  لدعـ فمسطيف، سةبدأ يـو غد األربعاء".

 5/2/2023،فمسطين أون الين
 

 بربط قضية القدس بمعاىدة السالم ياإلسالمية يطالب مرس الشئونأمين مصر:  49
 اؿ الػدكةور صػ ح سػمطاف، أمػيف الم،مػس األعمػذ لمشػلوف ارسػ مي ، عمػذ الػرليس : كةب إسماعيؿ رفعت

 مسػػاس باأل صػػذ يعػػد إخػػ   بمعاىػػدة السػػ ـ، ونلػػف عمػػذ اسػػةعداد  أ مرسػػذ أف يصػػدر رسػػال  إكبػػار، أف 
المنػػاىج الةعميميػػ ، وكػػذلؾ ارع ميػػوف  فػػيايػػ  أرضػػنا، مطالبػػا األزىػػر ور،ػػاؿ الةعمػػيـ بػػنف يػػدخموا القػػدس للم

 بةنظيـ برامج ةةناوؿ  ضي  القدس مف فنانيف وشعراء وذلؾ لملد مف مخطط ةيويدىا.
، ميارسػػ وطالػػب سػػمطاف، خػػ ؿ نػػدوة أ صػػانا   ىػػيكميـ، نبنػػذ مصػػرنا ونلػػرر  دسػػنا"، منظمػػ  الةعػػاوف 

ةنظػػيـ أو ل،نػػ  ةعػػد نفسػػيا لةلريػػر القػػدس ةلػػت عنػػواف:  فػػيوطالػػب المسػػمميف بػػنف يكػػوف كػػؿ مػػنيـ عضػػوا 
 ا ةصاديا. الصييوني"وأعدوا ليـ"، مطالبا الة،ار بةفعيؿ فةاول مقاطع  الكياف 

 5/2/2023اليوم السابع، مصر، 

 
 عمى عرض فيمم عن حياة الييود المغاربة احتجاجاتظاىرة في طنجة  50

فػػي طن،ػػ   5/2/2023 لربػػاط ػ ا ؼ ب: ةظػػاىر نلػػو ملةػػي شػػخص، غػػالبيةيـ مػػف ارسػػ مييف، ال   ػػاءا
 بشماؿ المغرب الة،ا،ا عمذ عرض فيمـ و القي عف ييود المغرب، بلسب ما أفاد مصور فرانس برس.

ربػي،  صػ  ويرو  الفيمـ الو القي 'ةنغير القدس، أصداء الم ح' لمخر،و كماؿ ىشكار الفرنسي مف أصؿ مغ
بػػيف الخمسػػينات والسػػةينات،  إسػػراليؿ إلػػذييػػود  ريػػ  ةنغيػػر األمازيغيػػ  الصػػغيرة ،نػػوب المغػػرب ومغػػادرةيـ 

 وةةخممو شيادات مف ىؤ ء عف لياةيـ في المغرب ومشاعرىـ لياؿ المسمميف، ،يرانيـ السابقيف.
ر،اف، ب دراج الو القي ضمف وندد المةظاىروف الذيف ة،معوا خارج مسرح 'روكسي' ليث سةعرض أف ـ المي

'  لمةطبيػػ  مػػ  إسػػراليؿ'، '  لمةطبيػػ  مػػ   ارسػػ مييف المػػ  األفػػ ـ المعروضػػ ، وىةػػؼ ىػػؤ ء وغػػالبيةيـ مػػف 
 الصييوني '.

 6/2/2023القدس العربي، لندن، 
 

 مميون دوالر لمفمسطينيين 200طالب الكونغرس باإلفراج عن ت األمريكيةالخارجية  52
أكػػػدت الناطقػػ  الرسػػػمي  باسػػـ وزارة الخار،يػػػ  األمريكيػػ  فيكةوريػػػا : ـ مػػف سػػػعيد عريقػػاتدوت كػػػو  -واشػػنطف 

 نو ند، في إطار ردىا عمذ أسلم  دوت كوـ،: "إننا نشعر بالقمؽ بسػبب المػنزؽ المػالي الػذ  ةقػ  فيػو السػمط 
يف كشػريؾ ليػو  فػي ، والذ  ي،ب لّمو كنولوي   سػةمرار عمميػ  السػ ـ، واربقػاء عمػذ الفمسػطينيالفمسطيني 

ىػػػذه العمميػػػ "، مبينػػػ  أف اردارة األمريكيػػػ  لعبػػػت دورا  مملوظػػػا  فػػػي ارفػػػراج عػػػف ،ػػػزء مػػػف أمػػػواؿ الضػػػرالب 
 المل،وزة لدل رسراليؿ.
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مميػوف دو ر  495أف "المبمغ المالي المخصص لمفمسطينييف والذ    يػزاؿ  يػد ا لة،ػاز يبمػغ  دنو نوأكدت 
ير  وضح نيةو باسةمرار البلث م  الكػونغرس للفػراج عػف ىػذه األمػواؿ، خاصػ  المالي، وأف ك 2022لعاـ 

 مميوف دو ر المخصص  رنعاش ا  ةصاد الفمسطيني". 200الػ
 6/2/2023القدس، القدس، 

 
 رغم استنكار قادة الييود "إسرائيل"عمى عقد مؤتمر لمقاطعة  تصرجامعة أميركية  52

كميف فػػي نيويػػورؾ عقػػد مػػؤةمر ةلػػت عنػػواف 'أىميػػ  مقاطعػػ  اسػػراليؿ أ ػػار  ػػرار ،امعػػ  بػػرو  :ةػػؿ ابيػػب / سػػما
ا ةصاديا وأكاديميا ' ردود فعؿ غاضب  مف  بؿ  ادة الييود في الو يات المةلدة، والذ  يضغطوف عمذ إدارة 

 ال،امع  لمن  عقده.
ؿ فػي ال،امعػات و الت صليف  'معػاريؼ' العبريػ  الصػادرة اليػـو األربعػاء، إف لركػات ا لة،ػاج ضػد اسػرالي

نمػػػا وصػػػمت إلػػػذ إدارات  األميركيػػػ  لػػػـ ةعػػػد ةقةصػػػر عمػػػذ الطػػػ ب المةضػػػامنيف مػػػ  الشػػػعب الفمسػػػطيني، وا 
 ال،امعات الةي ةدعـ وةّموؿ م ؿ ىذه المؤةمرات.

وأضػػافت الصػػليف  أف مػػف بػػيف المةلػػد يف فػػي المػػؤةمر، الناشػػطيف فػػي فػػرض العقوبػػات عمػػذ اسػػراليؿ عمػػر 
 .البرغو ي و،وديت باةمير

وبيػػػذا الصػػػدد،  الػػػت شخصػػػيات ييوديػػػ  إنػػػو   يمكػػػف ردارة ال،امعػػػ  أف ةػػػدعـ م ػػػؿ ىػػػذا المػػػؤةمر المعػػػاد  
رسػراليؿ، ليػث وصػػفو الملػامي الييػود  الػػيف دردوبيػةش الػذ  يعةبػػر مػف المػدافعيف  عػػف اسػراليؿ 'بمػػؤةمر 

 كراىي  '.
، عمذ الرغـ مػف ضػغوطات الييػود رلغالػو، إدارة ال،امع  األميركي  مف ،انبيا أعمنت أنيا لف ةمغي المؤةمر

وعقّبػػت رليسػػ  ال،امعػػ   كػػاريف ،ولػػد بقوليػػا 'لػػف نمغػػي المػػؤةمر ألننػػا مؤسسػػ  أكاديميػػ  ةلػػافظ عمػػذ لريػػ  
 الةعبير لمط ب والطا ـ األكاديمي'.

 6/2/2023، وكالة سما اإلخبارية
 
 
 

 تبييناختطاف واعتقال وتعذيب مشب CIAدولة ساعدت  OSJI" :54منظمة " 53
" أف أك ر مف ربػ  لكومػات العػالـ سػاعدت فعميػا OSJIبّيف ةقرير نشرةو منظم  لقوؽ ارنساف ": ػرب48عػػ

أو عرضػػت ةقػػديـ المسػػاعدة لمو يػػات المةلػػدة، بواسػػط  السػػي آ  إيػػو" فػػي ةنفيػػذ عمميػػات اخةطػػاؼ واعةقػػاؿ 
شػػر مػػف أيمػػوؿ/ سػػبةمبر ( بعػػد ى،مػػات اللػػاد  عextraordinary renditionوةعػػذيب )مػػا أطمػػؽ عميػػو 

2002. 
" Open Society Justice Initiativeصػػلف  أف منظمػػ  " 223و،ػػاء فػػي الةقريػػر الػػذ  يمةػػد عمػػذ 

دول  عمذ األ ػؿ ةعاونػت مػ  الو يػات المةلػدة  54)المبادرة لم،ةم  منفةح وعادؿ(، ومقرىا في نيويورؾ، أف 
 بنس بو منيا نفذ في القارة األوروبي . في ةنفيذ عمميات اخةطاؼ واعةقاؿ وةعذيب، وأف ،زءا  

ويشير الةقرير إلذ أف مساىم  الدوؿ األ،نبي  كانت كبيرة لدر،  أنو يمكف ا دعاء بنف الخط  لـ ةكف لةنفيذ 
 بدوف مساعدةيا.



 
 
 

 

 

           27ص                                    2762العدد:                6/2/2023األربعاء  التاريخ:

ويشير ةقرير المنظم  با سـ إلذ باكسةاف وأفغانسةاف ومصػر واألردف، والةػي ،ػرل ةو يػؽ اسػةخداـ الةعػذيب 
ف سػػري  فييػػا لسػػنوات. كمػػا يظيػػر إلػػذ ،انبيػػا دوؿ م ػػؿ إيرلنػػدا وآيسػػمندا و بػػرص، والمةيمػػ  بةقػػديـ فػػي سػػ،و 

 الدعـ السر  ومنح ةصاريح مرور ،وي  أو المصاد   عمذ اسةخداـ المطارات فييا.
نمػػػا زودت السػػػي آ  إيػػػو  ويشػػػير الةقريػػػر إلػػػذ كنػػػدا كمػػػف لػػػـ ةسػػػمح باسػػػةخداـ الم،ػػػاؿ ال،ػػػو  ليػػػا فقػػػط، وا 

 ات أدت إلذ اعةقاؿ مواطف كند  وةعذيبو لمدة سن .بمعموم
كمػػا يشػػير الةقريػػر إلػػذ إيػػراف وسػػوري  باعةبارىػػا دوؿ مشػػارك  فػػي العمميػػات المشػػار إلييػػا. ويػػدعي أف سػػوري  

مشػػةبيا إلػػذ أفغانسػػةاف، بعػػد و ػػت  25كانػػت األبػػرز فػػي نقػػؿ المخةطفػػيف، فػػي لػػيف وافقػػت إيػػراف عمػػذ نقػػؿ 
 و يات المةلدة. صير مف غزوىا مف  بؿ ال

سػراليؿ، بػالرغـ مػف إشػارة الةقريػر  وأشار الةقرير في الو ت نفسو إلذ غياب دوؿ عف القالم ، بينيا النرويج وا 
 إلذ اف دو  ك يرة في الشرؽ األوسط شاركت في ةقديـ المساعدة لػ "سي آ  إيو".

سػػبانيا والبرةغػػاؿ والنمسػػا، بينمػػا   يظيػػر اسػػـ فرنسػػا وىولنػػدا وىنغاريػػا.  كمػػا يظيػػر فػػي الةقريػػر اسػػـ ألمانيػػا وا 
ويظيػػر اسػػـ ،ور،يػػا كمشػػارك  بينمػػا   يظيػػر اسػػـ روسػػيا. ويشػػير الةقريػػر إلػػذ أف دو  م ػػؿ بولنػػدا ولةوانيػػا 
ورومانيػػا خصصػػت سػػ،ونا فػػي أراضػػييا لمو يػػات المةلػػدة. كمػػا يشػػير إلػػذ أف بريطانيػػا أ،ػػرت ةلقيقػػات مػػ  

وم،اليػا ال،ػو ، وةعاونػت فػي نقػؿ المعةقػؿ سػامي السػعد  إلػذ ليبيػا، معةقميف، وسملت باسةخداـ مطاراةيػا 
كمػا يطالػب الةقريػر، الػذ  لمػؿ عنػواف  ليث ،رل ةعذيبػو، و ػاـ بػارد ء بمعمومػات أدت إلػذ اعةقػاؿ آخػر.

غ ؽ الس،وف السري  المةبقي ، وةقديـ المةيميف بخرؽ  "عولم  الةعذيب"، اللكوم  األمريكي  ب دان  الخط ، وا 
 قوؽ ارنساف لمملاكم .ل

 5/2/2023، 48عرب 
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إّف لمػػػاس و"لػػػزب اهلل" منظمةػػػاف مركبةػػػاف مةعػػػددةا الو،ػػػوه : عنػػػات كػػػورةس، بنػػػديةا بيرةػػػي، مارسػػػيؿ كػػػونراد
،ةماعيةيف ولزبيف سياسييف. ويميػؿ ملممػوف غربيػوف الػذ لكونيما في آف والد ،يةيف عسكريةيف ولركةيف ا

ةلميػػػؿ ىػػػػاةيف المنظمةػػػيف بلسػػػػب البنيػػػػ  الةلةيػػػ  والنشػػػػاط العسػػػكر  و"ا رىػػػػابي" ليمػػػػا. لكػػػف اللػػػػديث عػػػػف 
منظمةػػيف طورةػػا م ػػؿ منظمػػات فػػي ضػػمف دوؿ ك يػػرة أخػػرل فػػي أنلػػاء العػػالـ الػػذ ،انػػب بنيػػ  عسػػكري  بنػػذ 

ا . وفي وا ػ  األمػر أف البنػذ الةلةيػ  العسػكري  وا ،ةماعيػ  السياسػي  ليػاةيف إ،ةماعي  وسياسي  و قافي  ايض
المنظمةيف يؤيد بعضيا بعضا : فالقوة العسكري  ةقػو  القػوة السياسػي  وةػن ير المنظمةػيف، والنشػاط ا ،ةمػاعي 

ري . ولما كاف األمر السياسي يزيد في  وةييما ويوس  القاعدة الةي ةقوـ عمييا  وة المنظم  ومنيا القوة العسك
كػػذلؾ فػػ ف المنظمةػػيف ةبػػذ ف ،ػػزءا  كبيػػرا  مػػف مواردىمػػا ا  ةصػػادي  و روةيمػػا السياسػػي  فػػي نشػػاطات غيػػر 
عسػػػكري ، وىػػػدؼ اللفػػػاظ عمػػػذ الةػػػن ير السياسػػػي وا ،ةمػػػاعي لممنظمةػػػيف وةعزيػػػزه عامػػػؿ لاسػػػـ فػػػي اةخػػػاذ 

 القرارات المةعمق  باسةراةي،ي  عسكري  وةلقيقيا.
ك ر مف ذلؾ ا ارة ل ىةماـ لقيقػ  أف لمػاس و"لػزب اهلل" ليسػا منظمةػيف مػركبةيف فقػط ألنيمػا ةؤلفػاف وأنو أل

بػػيف ال،ػػيش والسياسػػ  والفاعميػػ  ا ،ةماعيػػ  بػػؿ ألف ىػػاةيف المنظمةػػيف المسػػملةيف طورةػػا عمػػذ مػػر السػػنيف 
ةعمؿ كلكوم  في  برغـ أنيما ليسةا دولةيف. فلماس –خصالص ةُنسب عمذ نلو عاـ الذ ،يات ىي دوؿ 

أمػػا "لػػزب اهلل" فيػػو يشػػارؾ منػػذ زمػػف بعيػػد فػػي السػػمط  فػػي المنػػاطؽ ذات األك ريػػ   2007 طػػاع غػػزة منػػذ 
 مف ،نوب لبناف الذ الضالي  في ،نوب بيروت. –الشيعي  الةي يسيطر عمييا 
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الةشػػابو  ةلمػػؿ ىػػذه المقالػػ  دور  لمػػاس ولػػزب اهلل فػػي مليطييمػػا السياسػػييف، مػػ  لصػػر العنايػػ  فػػي نقػػاط
فييما. ويةناوؿ النقاش ” اليقظ  العربي “وا خة ؼ بيف خصالص اللاؿ واة،اىات الةطور لممنظمةيف وةن ير 

الةمخيصي الةلديات ا مني  الةي ُةعرض ىاةػاف المنظمةػاف اسػراليؿ ليػا وآ ػار السياسػ  ا سػراليمي  عمػذ ىػذه 
 الةلديات.

 لماس و"لزب اهلل" ومليطاىما السياسياف
لماس و"لزب اهلل" مغروساف عميقيف في الم،ةمعيف المذيف نشآ فييما. فقد ةطورت ىاةاف المنظمةاف في إف 

مسػػػاريف مخةمفػػػيف ومػػػ  ذلػػػؾ  طعةػػػا مسػػػاف  طويمػػػ  بػػػيف مكانػػػ  ىامشػػػي  فػػػي مليطيمػػػا الػػػذ مكانػػػ  سياسػػػي  
 وعسكري  ةم ؿ ةيارا  مركزيا .

مػػػ  "ا خػػػواف المسػػػمميف" المصػػػرييف. و ػػػد إف مصػػػدر لمػػػاس لركػػػ  ،ماىيريػػػ  فيػػػي الفػػػرع الغػػػز  عػػػف منظ
انلصرت مشارك  ا خواف المسمميف في القطاع في بدليا في الدعوة وأساسيا نشاط ا،ةمػاعي بغػرض ،مػب 

فػػػي  2987ل سػػػ ـ الػػػذ غػػػزة. وفػػي بػػػدء ا نةفاضػػػ  ا ولػػػذ الةػػػي نشػػبت فػػػي نيايػػػ  سػػػن  ” النيضػػ  ال قافيػػػ “
اليؿ فػػي الضػػف  الغربيػػ  و طػػاع غػػزة، أسػػس ا خػػواف المسػػمموف المنػػاطؽ الفمسػػطيني  الةػػي ةسػػيطر عمييػػا اسػػر 

البنيػو  خطػوة اولػذ فػي  –الذيف كانوا في غزة لمػاس لةكػوف الػذراع العسػكري . وكػاف ىػذا الةغييػر الةنظيمػي 
الػػذ  عبػػرت عنػػو زيػػادة ُبعػػد عسػػكر  عمػػذ القاعػػدة  –ةشػػكؿ لمػػاس كمػػا ىػػي معروفػػ  اليػػوـ. وكػػاف الةغييػػر 

 –لمسمميف يرمي الذ الدف   دما بيدفيف مةصميف بعضيما ببعض: في السال  الفمسػطيني  الشعبي  ل خواف ا
ضعضع  السيطرة الةقميدي  ؿ ـ.ت.ؼ بقيادة فةح، و يادة نضاؿ   ىػوادة فيػو  سػراليؿ ةلػت رايةػي ا سػ ـ 

 والقومي ، ل  لمشك ت الشعب الفمسطيني.
ف لػـ  ةكػف ،ػذور ةنظيمػو منظمػ  وملػددة كال،ػذور الةػي نشػنت ونشن لزب اهلل ايضا عػف لركػ  ،ماىيريػ  وا 

لماس منيا. فقد ُأنشلت المنظم  في مطم   مانينيات القرف الماضي عمذ أيد  عدد مف ر،اؿ الديف والقادة 
السياسػػييف مػػف لبنػػاف وعمػػذ يػػد طيػػراف الةػػي أرادت اف ةسػػةغؿ الظػػروؼ الملػػددة فػػي لبنػػاف فػػي ذلػػؾ الو ػػت 

الذ خارج ايراف. فقد عزز انشػاء لػزب اهلل اذا المسػار المةواصػؿ لمةطػرؼ والغميػاف  لةصدير ال ورة ا س مي 
ا ،ةمػاعي فػػي الطالفػػ  الشػػيعي  فػي لبنػػاف. و ػػد لفػػز الػذ اة،ػػاه النيضػػ  الشػػيعي  ايضػا خيبػػ  أمػػؿ بعقػػب مػػا 

ة لمطالفػ ، ،  الدة الةيار المركػز  الشػيعي، عمػذ ضػماف المصػالح الملػدد”أمؿ“كاف ُيرل انو عدـ  درة لرك  
. ونشن لزب اهلل بمساعدة دعـ 2982وعدـ و،ود لكوم  مركزي   وي  في الدول  وا،ةياح اسراليؿ لمبناف في 

عسػػػكر  ك يػػػؼ مػػػف ايػػػراف بيػػػد  مػػػف رسػػػال  واضػػػل  ىػػػي المقاومػػػ  ا سػػػ مي   سػػػراليؿ. فقػػػد كػػػاف الو،ػػػود 
لزب اهلل مةص  دالما لةعزيز القدرة  ةسويغا عند 2000العسكر  ا سراليمي في لبناف الذ  اسةمر الذ سن  

العسكري  و  سػيما فػي المنطقػ  ال،نوبيػ  مػف الدولػ ، وة،نيػد ةنييػد شػعبي لمػدور الػذ  ةولةػو باعةبارىػا لاميػ  
ارض لبنػػاف مػػف م،ةػػاح ا،نبػػي. وبخػػ ؼ لمػػاس، ةشػػكمت  اعػػدة لػػزب اهلل ا ،ةماعيػػ  السياسػػي  واةسػػعت 

المنظمػػ  اللا،ػػ  الػػذ الػػدعـ الشػػعبي لمقاعػػدة العسػػكري ، وفػػي مػػوازاة بالةػػدريج وعمػػذ مػػر الو ػػت كممػػا عرفػػت 
 ازدياد مطامليا السياسي   وة في السال  المبناني .

ف ةكػػف  ػػوة لػػزب اهلل ةفػػوؽ  ػػوة لمػػاس  وعمػػذ مػػر السػػنيف بنػػت لمػػاس ولػػزب اهلل ا،يػػزة عسػػكري  مركبػػ  وا 
  العسػػكري  األك ػػػر ةيديػػدا فػػي لبنػػػاف بنضػػعاؼ مضػػاعف . فالمنظمػػ  الشػػػيعي  المبنانيػػ  ىػػي بػػػ  شػػؾ المنظمػػ

وةةدرب ولداةيا عمػذ ا،ػراء ى،مػات عمػذ اسػراليؿ وعمػذ اللفػاظ عمػذ السػيطرة عمػذ المنػاطؽ الةػي ةسػيطر 
 عمييا.
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وةممػػؾ لمػػػاس ايضػػا  ػػػوة مدىشػػ  ايضػػػا وةسػػيطر المنظمػػػ  اليػػـو عمػػػذ بنيةػػي  ػػػوة مةػػوازيةيف: ذراع عسػػػكري  
في غزة. وعمذ أ ر الطرد العنيؼ لقوات فةح مف  طاع غزة في سػن   )كةالب عز الديف القساـ(، وذراع امني 

وسػػيطرة لمػػاس عمػػذ ةمػػؾ المنطقػػ  زادت ذراعيػػا العسػػكري  اةسػػاعا و ػػدرة فػػي لػػيف اعةمػػدت المنظمػػ   2007
 في مقابؿ ذلؾ عمذ الذراع ا مني   بطاؿ المعارض  العام  في الداخؿ ولةعزيز  بضةيا عمذ القطاع.

فػػػي العقػػػود ا خيػػػرة ةػػػن يرا سياسػػػيا كبيػػػرا وأصػػػبح لػػػزب اهلل يشػػػارؾ فػػػي ال،يػػػاز السياسػػػي لشػػػدت المنظمةػػػاف 
المبناني منذ اف أصبح لزبا سياسيا بعد اللرب األىمي  في الدول  في مطم  ةسعينيات القرف الماضي. وعمذ 

،مس المبناني أ ر ا نسلاب السور  مف لبناف اسةمر دور لزب اهلل السياسي وةمنسس منذ اف انضـ الذ الم
. و د لدث ىذا الةطػور فػي مػوازاة ا ذف الرسػمي الػذ  ُأعطػي لممنظمػ  بلسػب 2005الوزار   وؿ مرة في 

شروط اةفاؽ الطالؼ باللفاظ عمذ  اعدةيا العسكري  المسػةقم  فػي لػيف كػاف ةسػويغ ذلػؾ و،ػود اسػراليؿ فػي 
لمفػػاءه السياسػػييف اللػػؽ فػػي اسػػةعماؿ مػػنح لػػزب اهلل و  2008،نػػوب لبنػػاف. بػػؿ اف اةفػػاؽ الدولػػ  فػػي أيػػار 

،ػػػزءا مػػػف األك ريػػػ   2022الػػػنقض فػػػي الم،مػػػس الػػػوزار . ىػػػذا الػػػذ اف لػػػزب اهلل أصػػػبح منػػػذ كػػػانوف ال ػػػاني 
 الةي يرأسيا ن،يب ميقاةي.” الصديق “البرلماني  في اللكوم  

ي،ي اسػػةقر رأييػػا ولمػػاس ايضػػا  عبػػ  مؤسسػػي  فػػي السياسػػ  الفمسػػطيني ، فمنػػذ اف ،ػػرل عمييػػا ةغييػػر اسػػةراة
عمػػذ المشػػارك  فػػي المسػػيرة السياسػػي  الرسػػمي  فػػي السػػال  الفمسػػطيني . و ػػد عبػػر عػػف ىػػذا الةغييػػر مشػػارك  

لمم،مػس الةشػريعي  2006وفػي انةخابػات  2005لماس في انةخابات الم،الس البمدي  الةي ُأ،ريت في سن  
فػي غػزة ”  عبػ  داخميػ “المنظمػ  ةعمػؿ م ػؿ الفمسطيني. وم  ذلؾ فاف مكان  لماس أك ػر ةركيبػا شػيلا مػا، ف

بالنسػػب  لمؤسسػػات السػػمط  الفمسػػطيني  فػػي ”  عبػػ  خار،يػػ “ليػػث ةػػؤد  دورىػػا لكومػػ  وىػػي فػػي اآلف نفسػػو 
 الضف  الغربي  الةي ةخض  لقيادة فةح وةةصؿ ب ـ.ت.ؼ.

عػػػدة الرفػػػاه الةػػػي يعةمػػػد نشػػػاط المنظمةػػػيف باعةبارىمػػػا لػػػزبيف سياسػػػييف لػػػاكميف بالفعػػػؿ، بقػػػدر كبيػػػر عمػػػذ  ا
انشػػنةاىا وطورةاىػػا طػػواؿ سػػنيف. وكمةاىمػػا مسػػةعدة ،يػػدا لبػػذؿ طالفػػ  واسػػع  مػػف الخػػدمات ا ،ةماعيػػ  ةبػػدأ 
بػػالع ج الطبػػي وةنةيػػي الػػذ الةربيػػ ، وسػػ،مةا ان،ػػازات فػػي خفػػض نسػػب  الفقػػر. ويسػػاعدىما ىػػذا النشػػاط عمػػذ 

 لةنييد الشعبي ليما وعمذ زيادةيما.اللفاظ عمذ شرعيةييما المةيف ةلظياف بيما مف ال،ميور وا
فػػي المالػػ  مػػف السػػكاف ةلػػت خػػط الفقػػر عمػػذ لسػػب آخػػر  39فػػي  طػػاع غػػزة مػػ   ليػػث يعػػيش نلػػو مػػف 

، أصبلت لماس م  وكالػ  الغػوث المػزودة األىػـ بالغػذاء. وىػي لقيقػ  فػي ذاةيػا 2022المعطيات مف سن  
ر مركزيػ  عنػدما ي،ػر  اللػديث عػف أنشػط  رفػاه مصدر ميـ لشرعيةيا. ولزب اهلل، بنعداد مطمق  عامؿ أك 

فبعػد اللػرب مػػ  ”. ،يػاد البنػػاء“ا،ةمػاعي. والة،سػيد ليػذه القاعػػدة المنظمػ  ،يػدا ىػو صػػندوؽ بنػاء المنظمػ  
 ريػػ  وأصػػػمح شػػوارع وبنػػػذ ةلةيػػ ، ووعػػػدت  82آ ؼ بيػػت فػػػي  5أعػػػاد لػػزب اهلل بنػػػاء  2006اسػػراليؿ فػػي 

ألؼ دو ر رسوـ اسةل،ار  22طنيف عف البيوت الةي ُدمرت وعرضت المنظم  الذ ذلؾ ايضا بةعويض الموا
وةن يث الذ اف ةةـ اعادة ا عمار. وكاف لاصؿ النفقات الةي أنفقةيا المنظم  في الةعويض  د بمغ نلوا مف 

 مميوف دو ر. 300
ا،يةا ةلد  بعد أّف نمت لماس ولزب اهلل وأصبلةا منظمةيف ا،ةماعيةيف وسياسيةيف وعسكريةيف كبيرةيف و 

الم ءمػػ  بػػيف مطامليمػػا ا يديولو،يػػ  ونشػػاطيما العسػػكر  والبيلػػ  السياسػػي  المةغيػػرة، وكػػذلؾ اللا،ػػ  الػػذ 
اللفاظ عمذ الشرعي  وةوسي   اعدة الةنييػد الشػعبي الةػي ةعةمػد عمييػا دعواىمػا ةقػدـ مكانةييمػا. وفيمػا يةعمػؽ 

عقػػػود ا خيػػػرة عػػػددا مػػػف العناصػػػر المةطرفػػػ  فػػػي بالشػػػؤوف الداخميػػػ  عػػػّدلت ىاةػػػاف المنظمةػػػاف فػػػي خػػػ ؿ ال
 عقيدةييما مف ا،ؿ الةو،و الذ أوس  ،ميور ممكف.
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بذلت لماس منذ كانت ،يودا لةنسب الذ نفسيا ىوي  منظم   وميػ  بقػدر   يقػؿ عػف كونيػا اسػ مي . وفػي 
ريع  ا س مي  خفضت عمذ عمـ مطامح سابق  أعمنةيا ةةعمؽ با،راء ألكاـ الش 2005خطةيا السياسي  في 

فػي المنطقػ  ” األسػمم “وبػرغـ ةو،ػو  2007في غزة، بؿ إف لماس ةبنت بعػد سػيطرةيا عمػذ  طػاع غػزة فػي 
ةو،يػػا لػػذرا وةػػدري،يا فػػي كػػؿ مػػا يةعمػػؽ بةطبيػػؽ الرؤيػػا ا سػػ مي  ا ،ةماعيػػ . وفيمػػا يةعمػػؽ بلػػزب اهلل فانػػو 

ي وكاف ذلؾ اليدؼ ىو ةلويؿ لبناف الذ ضاءؿ ،دا ىدفو األصمي منذ اف ةلولت المنظم  الذ لزب سياس
ُلػػذؼ كػػػؿ ذكػػر  نشػػػاء دولػػ  عمػػػذ  2009دولػػ  اسػػػ مي . ففػػي الو يقػػػ  ا يديولو،يػػ  الملد ػػػ  لممنظمػػ  فػػػي 

. 2985وىذا طموح ُعرؼ بوضوح انو مصمل  مف الطراز ا وؿ في المي اؽ السابؽ في  –النموذج ا يراني 
يا بننيػػػا عربيػػػ  ولبنانيػػػ  باعةبػػػار ذلػػػؾ طريقػػػ  اخػػػرل لمةقميػػػؿ مػػػف وكػػػذلؾ أنفقػػػت المنظمػػػ  عمػػػذ الةػػػرويج لنفسػػػ

 الشراك  ا سةراةي،ي  بينيا وبيف ايراف.
وةبنػػت لمػػاس ولػػزب اهلل مػػف ،يػػ  الع  ػػات الخار،يػػ  عمػػذ نلػػو عػػاـ و  سػػيما باسػػراليؿ ةػػو،ييف مخةمفػػيف 

اليؿ ومػ  ذلػؾ ةبنػت لمػاس ،دا. فكمةاىما في الظاىر ةعةمد عمذ خطاب  ى،ومي  مةشابي  مو،ي  عمذ اسػر 
ف يكػف ” اليدن “عمذ مر السنيف خطابا أك ر مرون  بةطوير فكرة  م   )وىي و ؼ اط ؽ نػار لمػدة طويمػ  وا 
(. وبالةبالث في ا عةراؼ بالفعػؿ باسػراليؿ فػي لػيف 2967ذلؾ مقابؿ انسلاب اسراليؿ الكامؿ الذ خطوط 

 راليؿ.  يةرؾ خطاب لزب اهلل مكانا ألي  مداورة م  اس
وفيمػا يةعمػؽ باخةيػار لمػاس ولػزب اهلل سػبيؿ "ا رىػاب" والنشػاط العسػكر ، أكػدت المنظمةػاف زيػادة  وةييمػػا 
العسكريةيف وأظيرةا بيف الفين  وا خرل  درةييما العسكريةيف المةيف كانةا ةرمياف الػذ نقػؿ رسػال  صػاد   عػف 

واعةرافػػػا بػػػنف ” خطػػػوط لمػػػراء“ةػػػاف وعيػػػا ؿ ةمسػػػكيما بفكػػػرة النضػػػاؿ ضػػػد اسػػػراليؿ ومػػػ  ذلػػػؾ أ بةػػػت المنظم
السػير عمػذ “ة،اوزىا سي ير عمميات ةوا،و الي،مات شديدة مف اسراليؿ. وةلولت ىذه السياس  وىػي سياسػ  

الذ مميز بارز لنشاط المنظمةيف العسكر  برغـ لوادث وو ال  يمكف اف ننسبيا الذ ةقدير خطن مف ” اللاف 
مػػا اخةطػاؼ ال،نػود ا سػػراليمييف الػذ  أفضػػذ الػذ لػرب لبنػػاف ال انيػ  فػػي المنظمةػيف، والم ػا ف عمػػذ ذلػؾ ى

وةصعيد اط ؽ الصواريخ مف  طاع غزة الذ  عّ،ؿ نشوب اللرب بيف اسراليؿ ولماس في غزة في  2006
وينبغي اف نذكر اف مف البواعث المركزي  عمذ زيادة ”(. الرصاص المصبوب)“ 2009ومطم   2008نياي  

  لقوةييما العسكريةيف الطموح الذ ردع نةالج كيذه لعممياةيما.لماس ولزب اهلل
بػػرغـ اف كػػؿ والػػدة مػػف المنظمةػػيف مغروسػػ  ،يػػدا فػػي الم،ةمػػ  الػػذ  نشػػنت و ويػػت فيػػو فانػػو مػػف الخطػػن اف 
نفةرض أنيما ةلظياف بالقبوؿ والشرعي  بصورة شامم . ف،يود لمػاس ولػزب اهلل لةرسػيخ الشػرعي  والػدعـ   

لسكاف الذيف ةعم ف بيػنيـ وباسػميـ ةطملػاف الػذ ة بيػت أنفسػيما. ةُبػيف اسػةط عات الػرأ  الةػي ةقن  أك ر ا
فػػي المالػػ ، وىػػو  40اف ةنييػػد لػػزب اهلل يقػػارب  2022فػػي خػػ ؿ سػػن  ” بي.إ .دبميػػو“أ،راىػػا معيػػد البلػػث 

لمالػػ  فقػػػط مػػػف فػػػي ا 5فػػػي المالػػ  مػػػف الشػػػيع  المنظمػػ  ويؤيػػػدىا  94اسػػةقطابي ،ػػػدا بػػػالمعنذ الفلػػو  )يؤيػػػد 
فػي أيػار ” بي.إ .دبميػو“الطالف  السني (. وُ در ةنييد لماس في الضف  الغربي  و طاع غزة بلسب اسةط ع 

الذ  أ،راه معيد  2022في المال  بؿ ىناؾ معطذ أعظـ شننا ُيبينو اسةط ع لزيراف  42بنلو مف  2022
في المال  مف  27 عي، وُيظير اف نلوا مف البلث الفمسطيني: المركز الفمسطيني لمسياس  والبلث ا سةط

فػػي المالػػ  مػػػف سػػكاف القطػػاع أعمنػػػوا انػػو لػػو ُأ،ريػػػت انةخابػػات ،ديػػدة لمم،مػػػس  32سػػكاف الضػػف  الغربيػػػ  و
 ”.الةغيير وا ص ح“الةشريعي لصوةوا لقالم  لماس 

سػةمر بينيػا وبػيف ليس وض  لماس السياسي واضلا ألبةػ  بسػبب النقػد العػاـ عمػذ اسػياميا فػي ا نقسػاـ الم
فةح وبسبب ا ن،ازات ا ،ةماعي  السياسي  ا  ةصادي  المشكوؾ فييا الةي ُس،مت ليا منذ اف سيطرت عمذ 
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. ولزب اهلل مف ،يةو   يلظذ ب ق  األك ريػ  مػف الطالفػ  السػني  فػي لبنػاف )وأ ػؿ مػف 2007 طاع غزة في 
. 2008نيف  )والمؤ ة ( عمذ بيػروت الغربيػ  فػي أيػار ذلؾ الطالف  المسيلي (، و  سيما عمذ أ ر سيطرةو الع

ىػذا الػذ اف األلػداث الةػػي لػد ت بسػبب الربيػ  العربػػي  ػد ةلػدت بقػدر أكبػػر مكػانةي لمػاس ولػزب اهلل فػػي 
 السال  الداخمي  وفي المنطق  كميا.

 آبار "الربيع العربي"
بظيػػور خطػػاب ،ديػػد فػػي المنطقػػ   2020ةميػػزت اليػػزة الةػػي انةشػػرت فػػي أنلػػاء العػػالـ العربػػي منػػذ أواخػػر 

ينلصػػر فػػي اللقػػوؽ ا ،ةماعيػػ  السياسػػي  واللريػػ  والم،ةمػػ  المػػدني والنضػػاؿ الشػػعبي الواسػػ  النطػػاؽ غيػػر 
العنيػػؼ لمػػدف  بيػػذه األىػػداؼ الػػذ األمػػاـ، وىنػػاؾ مميػػز بػػارز آخػػر لةمػػؾ األلػػداث وىػػو ةعػػالي صػػوت وةػػن ير 

ميف في مصر. و د ةـ الةعبير عف الةراؽ األوراؽ السياسي  المنظمات السياسي  غير العنيف  كا خواف المسم
ف ةكػف أمػواج ا لة،ػاج فػي المنطقػ  لػـ  الةي سببةيا ةمؾ الظواىر في السال  الفمسطيني  وفي لبنػاف ايضػا وا 
ةةلَد مباشرة المنزل  المؤسسي  للماس ولزب اهلل لكف ألداث الربي  العربي وآ ارىا ،عمػت ىػاةيف المنظمةػيف 

 ف ةغييرات ذات شنف في الصعد ا يديولو،ي والسياسي وا سةراةي،ي.ُةلد ا
ردت لماس عمذ ا ة،اىات ا  ميمي  المةشكم  بالفلص مف ،ديد عف اسةراةي،ي  ةصنيفيا بنف أكػدت مػ   

المسػمل . وع،مػت الةغييػرات ا  ميميػ  ،ػد  ” المقاومػ “مصػملةيا فػي السػعي الػذ نضػاؿ غيػر عنيػؼ يػواز  
لصر في اسةعداد المنظم  ألف ةزف ةو،يا لمرأ  العاـ وامةلاف نفسيا وموا فيا بامةلاف ا نةخابات داخميا ان

أو اسػػػةفةاء الشػػػعب اذا لػػػدث اخةػػػراؽ فػػػي المسػػػيرة السياسػػػي  نلػػػو اةفػػػاؽ مػػػ  اسػػػراليؿ. وعػػػاد ،ػػػدؿ أ ػػػدـ فػػػي 
نظمػ  الفمسػطيني  عػادت امكاني  ا عةراؼ باسراليؿ بالفعؿ ونشن ىو ايضا في داخؿ لمػاس، ىػذا الػذ اف الم

 وأكدت ،ذورىا بابراز ارةباطيا بلرك  ا خواف المسمميف في مصر وبالعالـ ا س مي كمو.
ي لػػظ أف الةكيػػؼ وا ة،اىػػات الناشػػػل  فػػي الشػػرؽ ا وسػػػط يقػػيـ فػػي و،ػػو لػػػزب اهلل خاصػػ  ةلػػديا مركبػػػا. 

اب السياسػػي الػػذ  يقػػوده منػػذ ويصػػبح ىػػذا الةقػػدير م،سػػدا بمعارضػػ  المنظمػػ  لةغييػػر ،ػػوىر  مػػا فػػي الخطػػ
سنوات في موا،ي  األلداث. وكذلؾ أظيرت المنظم  عدـ اةساؽ عقالػديا نلػو اليبػ  فػي العػالـ العربػي، فقػد 
أيد لزب اهلل في البدء "الشارع العربي"، أ  صوت ال،موع وأيد ال ورات لينما كانت ة لـ الخطوط العقالدي  

لػػوؿ بعػػد ذلػػؾ وو ػػؼ الػػذ ،انػػب نظػػاـ بشػػار ا سػػد فػػي موا،يػػ  كمػػا فػػي لػػاؿ مصػػر، لكنػػو ة –الةػػي ةو،يػػو 
المعارضػػػػ  فػػػػي سػػػػوريا. و،ػػػػر الػػػػدعـ الػػػػذ  يبذلػػػػو "لػػػػزب اهلل" لألسػػػػد انةقػػػػادا شػػػػديدا عمػػػػذ المنظمػػػػ  ونفا يػػػػا 

 ا يديولو،ي الذ  عبرت عنو، مف الداخؿ والخارج ايضا.
الوطنيػ  فػي السػال  الفمسػطيني ، فقػد  وفيما يةعمؽ بلماس فاف اليبػ  ا  ميميػ  دفعػت  ػدما بقضػي  المصػالل 

خشيت  يادة لمػاس مػف اف ةةفشػذ اليبػ  الةػي انةشػرت فػي الػدوؿ العربيػ  فػي  طػاع غػزة ايضػا مسػةمدة مػف 
عدـ الرضا الملمي عف القطيع  المةواصم  بيف فةح ولماس. إف الرغب  القوي  )المشةرك  بيف لماس وفػةح( 

"الربيػػ  العربػػي" فػػي السػػال  الفمسػػطيني  ل ػػت الطػػرفيف عمػػذ الةو يػػ  فػػي البػػاط "الةػػن ير ال ػػور " الملةمػػؿ ؿ 
واف يمةزمػػػػػا )عمػػػػػذ الػػػػػورؽ عمػػػػػذ األ ػػػػػؿ( با،ةيػػػػػاز ا خة فػػػػػات  2022عمػػػػػذ "اةفػػػػػاؽ المصػػػػػالل " فػػػػػي أيػػػػػار 

وا سةقطاب. بيد اف اةفػاؽ القػاىرة الػذ  كػاف يرمػي فػي أساسػو الػذ ة بيػت ةػوازف القػول بػيف لمػاس وفػةح   
قيػػ  وكػػاف بالنسػػب  للمػػاس خاصػػ  اظيػػار ارادة خيػػرة لمم،مػػس العسػػكر  المؤ ػػت الػػذ  لػػؿ الػػذ مصػػالل  لقي

ملػػؿ لكػػـ مبػػارؾ، لػػـ يفػػِض الػػذ انيػػاء ا نقسػػاـ. وبمغػػت ملاولػػ  رأب الصػػدوع بػػيف المنظمةػػيف الػػذ طريػػؽ 
 مسدود لينما أظيرت فةح ولماس معا معارض  المصالل  المطموب   نشاء ةعاوف مؤسسي بينيما.
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ر ألداث الربي  العربي في لزب اهلل كبير بنفس القدر ومةصؿ ىو ايضا بةلالؼ المنظم  مػ  ا سػد إف ةن ي
ونظامػػو فػػي سػػوريا.  واف الػػدعـ الػػذ  يمنلػػو لػػزب اهلل ل سػػد  ػػد أسػػيـ فػػي ةػػدىور الع  ػػات المضعضػػع  

الشػيعي  لنظػاـ ا سػد المبناني . وكذلؾ أفضذ ةنييد لزب اهلل والطالفػ  ” آذار 24لرك  ”أص  بيف المنظم  و
الػػذ زيػػادة الةػػوةر بينيمػػا وبػػيف الطالفػػ  السػػني  الةػػي ةػػدعـ  ػػول المعارضػػ . ولػػذلؾ و عػػت بػػيف الفينػػ  وا خػػرل 
صػػدامات عنيفػػ  ونشػػن ةيديػػد لمكانػػ  لػػزب اهلل مػػ  لمفالػػو السياسػػييف، فقػػد ضػػعفت ع  ػػ  المنظمػػ  بػػرليس 

 ،نب ط.الوزراء المبناني ن،يب ميقاةي وبزعيـ الدروز وليد 
ُعمـ ةن ير اسةراةي،ي لمصراع الذ  نشن في سوريا بػيف نظػاـ ا سػد و ػول المعارضػ ، فػي لمػاس وفػي لػزب 
اهلل ايضػا. فقػػد كانػت سػػوريا لميفػ  ةقميديػػ  ميمػػ  لممنظمةػيف. ودعمػػت سػوريا عمػػذ الػدواـ لمػػاس واسةضػػافت 

ةػػربط ايػػراف بمبنػػاف ومّكنػػت مػػف نقػػؿ فييػػا مقػػر القيػػادة السياسػػي  لممنظمػػ . وكانػػت طػػواؿ سػػنيف اللمقػػ  الةػػي 
الس ح والدعـ المو،سةي مػف طيػراف الػذ لػزب اهلل. وكانػت عالمػ  ا سػد نفسػيا مؤيػدة سياسػي  ميمػ  للػزب 
اهلل وفي خ ؿ العقود الطويم  الةي كاف فييا لبناف دول  ةلمييػا سػوريا، دافعػت دمشػؽ عػف المنظمػ  الشػيعي  

 اهلل ولماس ردا عمذ ا زم  في سوريا بصورة مخةمف  ةماما.المبناني  وعف س ليا، بيد اف لزب 
ةمةعت لمػاس بصػم  سياسػي   ويػ  با سػد، وبع  ػات دينيػ  وطالفيػ  باألك ريػ  السػني  الملة،ػ  عمػذ النظػاـ 

غيػػر  –كمػػا فعػػؿ لػػزب اهلل أو ايػػراف  –العمػػو  اللػػاكـ ولػػذلؾ فػػاف الةنييػػد الػػذ    ىػػوادة فيػػو لمنظػػاـ السػػور  
،ي  لماس. وكاف ىذا ىو سبب الةلفظ ا وؿ الػذ  أظيػره  ػادة لمػاس مػف الةنديػد بنظػاـ ا سػد ممكف مف 

و،يػػػودىـ لملفػػػاظ عمػػػذ  –كمػػػا فعمػػػت مصػػػر وةػػػونس مػػػ  نشػػػوب األلػػػداث فػػػورا  –وةنييػػػد المظػػػاىرات عميػػػو 
ةػدخؿ مشارك  في اللد األدنذ في ا زم  فػي سػوريا. ومػ  ذلػؾ كممػا ازدادت ا زمػ  لػدة بػدأت سياسػ  عػدـ 

لمػػاس ةةغيػػر. فبػػردت الع  ػػات بػػايراف وبنظػػاـ ا سػػد ألف لمػػاس لػػـ ةعبػػر عػػف ةنييػػد معمػػف لمنظػػاـ السػػور . 
وم  ازدياد ا زم  لدة بدأت لمػاس بالةػدريج ةبةعػد عػف دمشػؽ، كػاف ذلػؾ أو  بمضػاءل  و،ودىػا فػي سػوريا 

ف سػػوريا ولمػػػاس مػػػف أىػػػـ وبعػػد ذلػػػؾ بنقػػػؿ ىػػػاد ء لمكةبيػػا السياسػػػي مػػػف دمشػػػؽ. وكػػاف  طػػػ  الع  ػػػات بػػػي
ةػن يرات الربيػػ  العربػػي بالنسػب  لممنظمػػ  الفمسػػطيني . وىػذا ا ،ػػراء بالنسػػب  الييػا ىػػو نافػػذة الفػرص لُةلػػدد مػػف 

، مػ  ا  ةػراب مػف مصػر ودوؿ الخمػيج، وىػذا ”ملػور المقاومػ “،ديػد منظومػ  أل فيػا ا  ميميػ  وةبةعػد عػف 
 سياسةيا ويةو   اف يش،  ال،انب البراغماةي لممنظم .وض  سيزيد معو ةن ير ىذه الدوؿ في لماس و 

  يسػػػػةطي  لػػػػزب اهلل يخػػػػ ؼ لمػػػػاس اف يسػػػػمح لنفسػػػػو با نفصػػػػاؿ عػػػػف ا سػػػػد فةعمقػػػػو المو،سػػػػةي بسػػػػوريا 
والص ت العقالدي  والمو،سةي  بايراف مصػدر  ػوة ليػو  لممنظمػ  فػي الطالفػ  الشػيعي  وفػي لبنػاف كمػو لػذلؾ. 

اهلل فػػي وا ػػ  ا مػػر مؤيػػد فعػػاؿ فػػي المنطقػػ  سػػول سػػوريا وايػػراف. وع  اةػػو بقػػول ويبػػدو انػػو   يو،ػػد للػػزب 
المعارض  السوري  ايضا عدالي  ،دا ومف الملةمؿ اف ةخةار ىذه الم،موعات ادارة ظيرىػا للػزب اهلل لينمػا 

مو ػػؼ  ُينلػػذ ا سػػد وةةػػولذ اللكػػـ. وليػػذا فػػاف األلػػداث فػػي سػػوريا وةيديػػد نظػػاـ ا سػػد أ امػػت لػػزب اهلل فػػي
لسػاس ،ػدا. إف سػػقوط النظػاـ السػور  سػػيلدث زعزعػ  سياسػي  شػػديدة فػي لبنػاف ويمػػنح معارضػ  لػػزب اهلل 

 بدعـ مف العربي  السعودي . – وة وةن يرا 
فاذا كاف ا مػر كػذلؾ، وبػرغـ اف لمػاس ولػزب اهلل ةن رةػا بػالربي  العربػي، فانػو يبػدو اف مكانػ  لمػاس بػازاء 

ف مكان  لزب اهلل وذلؾ ألف لماس برىنت عمذ  ػدرة ةكيػؼ مػ  الملػيط المةغيػر الزعزع  ا  ميمي  أصمب م
وذلػػؾ بػػرغـ عقبػػات راكمػػت صػػعوب  ةر،مػػ  ا سػػةعداد المعمػػف لممصػػالل  مػػ  السػػمط  الفمسػػطيني  الػػذ ةغييػػر 
لقيقي في السال  السياسي  الفمسطيني ، وبرغـ لقيق  اف اع ف لماس  بػوؿ ةسػوي  ملةممػ  مػ  اسػراليؿ لػـ 
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ذا الصػ ت ا سػةراةي،ي  العميقػ  بسػوريا وبػايراف  – بت  مةلاف الذ اآلف. وفي مقابؿ ذلػؾ فػاف لػزب اهلل ي
 كاف ابطن في رده عمذ الةغييرات في المنطق  وأ بت ةمسكا بموا فو الةقميدي . –

 آبار استراتيجية بالنسبة "السرائيل"
لينما نشنت لماس مف لرك  ا،ةماعي   –خةمف  برغـ أّف لماس ولزب اهلل ،رت عمييـ ةطورات ةنظيمي  م

وصػػمت المنظمةػػاف عمػػذ مػػر  –كبيػػرة وةشػػكؿ لػػزب اهلل فػػي البػػدء بصػػف  منظمػػ  ذات ىػػدؼ عسػػكر  فقػػط 
السنيف الذ وضعيف مةشابييف لينما أصبلةا منظمةيف مؤلفةيف مف ،يش وم،ةم  وسياس . وكذلؾ أصبلت 

مػػا زاؿ ك ىمػػا ةلػػديا كبيػػرا  سػػراليؿ لكونيمػػا ذو   ػػدرة المنظمةػػاف عمػػذ مػػر الػػزمف ،سػػميف يشػػبياف دولػػ . و 
عمذ ةيييج موا،ي  عسكري . ومف ،ي  سياسي  ةو،ػد ليمػا أىميػ  مةشػابي ، لينمػا ُةممػي سياسػةيما المةعمقػ  

 بالصراع ا سراليمي الفمسطيني وةلدد مو ؼ الم،ةم  الذ  ةعمؿ كؿ والدة منيما فيو.
يػػر السياسػػي وا ،ةمػػاعي الػػذ  لػػدث فػػي الشػػرؽ ا وسػػط إ ػػر ألػػداث ن،لػػت لمػػاس ولػػزب اهلل بػػازاء الةغي

الربي  العربي ايضا في اللفاظ عمذ  وةيمػا ومكانةييمػا بقػدر كبيػر. فػ  ةو،ػد زعزعػ  لقيقيػ  لسػمط  لمػاس 
فػػي غػػزة وملػػاو ت مةلػػد يف مػػف صػػفوؼ فػػةح ةشػػ،ي  ربيػػ  عربػػي فمسػػطيني فػػي  طػػاع غػػزة لػػـ ةكػػف ةلػػديا 

، ون،لػت 2022لزب اهلل فيػو ،ػزء مػف األك ريػ  النيابيػ  فػي لبنػاف منػذ كػانوف ال ػاني  ،وىريا لممنظم . أما
اللكومػػ  المبنانيػػػ  برلاسػػ  رلػػػيس الػػوزراء ن،يػػػب ميقػػاةي )الػػػذ اآلف( فػػي الةغمػػػب عمػػذ الزعزعػػػ  الةػػي سػػػببةيا 

ف المنظمةػيف ال ورات في المنطق . إف عدـ ا سةقرار في المنطق  واللرب في سػوريا فػي األسػاس ةلػديا ىػاةي
في المسةول ا يديولو،ي والسياسي وا سةراةي،ي. وةشيد اسةراةي،يةا الموا،ي  المخةمفةػاف المةػاف اسػةعممةيما 
لمػػاس ولػػزب اهلل لة لمػػا أنفسػػيما وةػػن يرات الزعزعػػ  ا  ميميػػ  بننػػو ة،ػػر  عمييمػػا فػػي ىػػذه ا يػػاـ عمميػػات 

 يا مخةمفا نلو كؿ والدة منيما.ةنظيمي  مخةمف  ،دا وعمذ ذلؾ ينبغي اف نةبنذ ةو،
أمػػا فيمػػا يةعمػػؽ بلمػػاس فقػػد أظيػػرت المنظمػػ   ػػدرا أكبػػر مػػف البراغماةيػػ  والقػػدرة عمػػذ الةكيػػؼ مػػ  الظػػروؼ 
المةغيػػرة. و  شػػؾ فػػي اف اسػػةعدادىا لةغييػػر األلػػ ؼ لػػيس ع مػػ  عمػػذ المرونػػ  ا سػػةراةي،ي  وا يديولو،يػػ  

 وميػػ    طالفيػػ ، وىػػو نةػػاج امكػػاف اف ةخسػػر أ ػػؿ  –وعػػ  دينيػػ  فقػػط بػػؿ ىػػو ايضػػا نةػػاج كونيػػا مم مػػ  لم،م
سػػػوريا. ىػػذا الػػػذ اف لمػػاس  ػػػد ةخػػرج فػػػي  –بك يػػر مػػػف خسػػارة لػػػزب اهلل مػػف ا نفصػػػاؿ عػػف ملػػػور ايػػراف 

المسػػةقبؿ رابلػػ  مػػف بعػػض الةغييػػرات الةػػي ألػػد يا الربيػػ  العربػػي ومنيػػا ةػػولي ا خػػواف المسػػمميف اللكػػـ فػػي 
أصػػبلت عزلػ  لمػػاس ا  ميميػػ  ةبػدو سياسػػ  أ ػؿ وا عيػػ  وىػػذا الةطػور يػػوميء الػػذ  مصػر. وكممػػا مػر الو ػػت

في موازاة  –اسراليؿ أنو ينبغي اف ةفلص مف ،ديد عف سياسةيا نلو لماس واف ةغيرىا. وعمذ نلو ملدد 
اسػػػةعماؿ ضػػػغط عمػػػذ لمػػػاس لو ػػػؼ زيػػػادة  وةيػػػا ونشػػػاطيا العسػػػكر ، ي،ػػػب عمػػػذ اسػػػراليؿ اف ةػػػزف انشػػػاء 

باشرة بلماس واف ةخطو خطوات لةخفيػؼ القيػود ا  ةصػادي  المفروضػ  عمػذ القطػاع واف ةمةنػ  اةصا ت م
عف افشاؿ ملاو ت المصالل  الفمسطيني  الداخمي  )الةي   شؾ في أنيا ةةـ برضذ فةح ولماس أنفسػيما(. 

ةنسػػػيؽ وىػػذه ا عمػػػاؿ  ػػػد ةخفػػػؼ الةػػػوةر بػػػيف اسػػػراليؿ ولمػػػاس فػػي سػػػال  غػػػزة واذا لػػػدث شػػػؽ طريػػػؽ نلػػػو 
مؤسسػػي بػػيف فػػةح ولمػػاس فينبغػػي اف ُةلسػػف ،ػػدا ايضػػا الةمػػا ت اف ةؤسػػس فػػي السػػال  الفمسػػطيني  شػػبك  

 ةؤد  عمميا ةةمة  بشرعي  وطني .
لكف ةقديرا مخةمفا يفةرض اف يو،و السياس  نلو لزب اهلل، فقد أظيرت ىذه المنظم   درة عمذ الةكيؼ أدنذ 

عؼ مو فيػػػا. إف سػػػقوط نظػػػاـ ا سػػػد سػػػيو،و ضػػػرب  شػػػديدة الػػػذ مػػػف القػػػدرة الةػػػي برىنػػػت عمييػػػا لمػػػاس وضػػػ
ف لـ ةكف  اةمػ  بالضػرورة. وي،ػب عمػذ اسػراليؿ اف ُةظيػر لساسػي  بيػذا الوضػ   المنظم  الشيعي  المبناني  وا 
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ا شكالي واف ةمةن  عف نشاط معاد  مبادر اليو مو،و عمذ المنظم  ألف ىذه الخطوة  د ةعكس اة،اه ا زمػ  
 ”.لزب اهلل“ةي ةيدد مكان  لزب اهلل وةولد السكاف المبنانييف مف وراء الداخمي  ال

ي،ب عمذ اسراليؿ في ضوء الموا ؼ ا سةراةي،ي  المخةمف  للماس ولزب اهلل اف ةةو   ايضا سموكا مخةمفا 
منيمػػا ردا عمػػذ ى،ػػوـ اسػػراليمي عمػػذ ايػػراف. فػػيمكف اف نةو ػػ  اف ةُبػػد  لمػػاس لػػذرا واف ةبقػػذ فػػي ىػػامش 

وا،يػػ  العسػػكري  كػػي ةمنػػ  خطػػر رد "اسػػراليمي" مضػػاد ُيعػػرض ا ن،ػػازات الةػػي ،معةيػػا الػػذ اآلف لمخطػػر الم
” ايراف –ملور سوريا “بصورة لةمي . ويبدو ىذا الةقدير منطقيا و  سيما في ضوء و وؼ لماس بعيدة عف 

لد ت موا،ي  عسكري  م  وا ةرابيا مف مصر ودوؿ الخميج. ويةو   مف لزب اهلل في المقابؿ اف يةدخؿ اذا 
ف لـ نَر الةدخؿ العسكر  المباشر والةاـ مػف المنظمػ  ردا مفيومػا مػف ةمقػاء ذاةػو فػي ىػذه اللػاؿ اذا  ايراف، وا 

 أخذنا في اللسباف ملدودي   وةو اللالي  في السال  المبناني  والسال  ا  ميمي .
ولػػزب اهلل،   يو،ػػد الػػذ اآلف خيػػار أفضػػؿ  مػػ  ذلػػؾ وبػػازاء الرؤيػػ  المعاديػػ  " سػػراليؿ" المعمنػػ  مػػف لمػػاس

" سراليؿ" مف اف ةةبنذ الةواءا موزونا لذرا لموض  واف ُةصعب بذلؾ عمذ المنظمةيف اف ُةمميا عمييا  واعد 
المعػب واف ةبػادرا الػػذ ،ػو ت مكػػررة مػف العنػؼ كممػػا كػاف ىػػذا الةطػور مرغوبػا ليمػػا أو عػف رغبػػ  فػي ةعزيػػز 

 لداخمييف.مكانةييما في مليطييما ا
 معيد أبحاث األمن القومي الصييوني

 5/2/2023 ،2727التقرير المعموماتي، ممحق 
 

ذالل الشعب.. ما قيمة االنتخابات؟ 55  بعد جز العشب وا 
 د.عصاـ شاور
لصمت السمط  الوطني  عمذ صػف  "دولػ  فمسػطيف" مػف األمػـ المةلػدة، ولكػف شػيلا لػـ يةلسػف بػؿ األوضػاع 

يني  ةة،ػػو مػػف سػػيء إلػػذ أسػػوأ، ليػػث الضػػغوط ةمػػارس عمػػذ شػػعبنا الفمسػػطيني فػػي أراضػػي السػػمط  الفمسػػط
و يادةػػو دوف اسػػة ناء، والممارسػػ  ارسػػراليمي  عمػػذ األرض ةؤكػػد أف   ع  ػػ  بػػيف دولػػ  ا لػػة ؿ ومػػا يةخػػذه 

 الم،ةم  الدولي مف  رارات.
 مي  لماس في الضف  الغربي  باألمس اعةقمت  وات ا لة ؿ العشرات مف  ادة ونواب لرك  المقاوم  ارس

مف أ،ؿ ا سة،واب _لسب مصادر إسراليمي _ في عممي  أطمقوا عمييا "،ز العشب". ا عةقا ت ال،ماعي  
لمقيػػادات السياسػػي  والنشػػطاء ليسػػت ،ديػػدة ولكػػف األسػػباب ال انويػػ   ػػد ةكػػوف مخةمفػػ ، ونعةقػػد أف ىػػذه اللممػػ  

ضػعاؼ   ػدرة لمػاس فػي الم،مػس الةشػريعي فػي لػاؿ إةمػاـ المصػالل  ةسةيدؼ عر مػ  المصػالل  الداخميػ  وا 
 وعودة النواب  سةلناؼ وا،بيـ.

نسةغرب مف الم،ةم  الدولي وأمريكا ةلديدا اعةبار م ؿ ةمؾ ا نةياكات أمرا طبيعيا   الد يةو ػؼ عنػده و  
كمػا يلػدث اآلف فػي مصػر،  لةذ المؤسسات اللقو ي  الغربي  الةي   ةنشط إ  للماي  العمماني  والعممانييف

فممػػاذا   نسػػم  أيػػ  م لظػػات لػػوؿ ممارسػػات دولػػ  ا لػػة ؿ اررىابيػػ  فػػي لػػيف ةبػػد  اردارة األمريكيػػ  " 
 مقيا" واللكوم  األلماني  " خشيةيا" إذا ما  امت اللكوم  المصري  بالةصػد  لممةمػرديف، فػالغرب يػداف  عػف 

 ؿ ارسراليمي ضد شعب فمسطيف الضلي .الةمرد وال ورات المضادة ويقؼ م  ا لة 
السمط  الوطني  الفمسطيني  ةقؼ مو ؼ المةفرج إذا ما اسة نينا بعض ا لة،ا،ات الرسػمي  عمػذ ا نةياكػات 
ارسػراليمي ، وذلػػؾ يفقػد المػػواطف الفمسػػطيني الشػعور بػػاألمف فػػي "دولػ  فمسػػطيف"، و  بػػد أف يةغيػر ىػػذا الوا ػػ  

ا ي  أوسمو وما  بميا، وعميػو فػ ف السػمط  مطالبػ  بػدعوة م،مػس األمػف والمؤسسػات الذ  نعيشو منذ ةو ي  اةف
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الدولي  ملاسب  "إسراليؿ" كدول  الة ؿ عمػذ انةياكاةيػا لمموا يػؽ الدوليػ  واةفا يػ  ،نيػؼ فيمػا يخػص السػكاف 
 الوا عيف ةلت ا لة ؿ.

أىػػػـ أركانيػػػا ا نةخابػػػات: الرلاسػػػي  الفصػػػالؿ الفمسػػػطيني  ةقةػػػرب مػػػف إن،ػػػاز المصػػػالل  الوطنيػػػ  والةػػػي مػػػف 
والةشريعي  والم،مس الوطني، فما ىي الفالدة مف ا نةخابات إذا كػاف ا عةقػاؿ مػف  بػؿ ا لػة ؿ ارسػراليمي 
ىػػو مصػػير مم مػػي الشػػعب و ادةػػوا،  ػػـ مػػا فالػػدة ا ةفػػاؽ الػػداخمي إذا لػػـ ةكػػف ىنػػاؾ ضػػمانات بعػػدـ الةػػدخؿ 

ح الةيػػار المقػػاوـا. أسػػلم  ك يػػرة ةفػػرض نفسػػيا فػػي كػػؿ مناسػػب  فيػػؿ مػػف ارسػػراليمي أو الغربػػي فػػي لػػاؿ ن،ػػا
 إ،ابات شافي ا.

 5/2/2023، فمسطين أون الين
 

 رحمة الى القدس المحتمة 56
 شفيؽ ناظـ الغبرا
الرلم  إلذ القدس الشر ي  العربي  ة،رب    ةنسذ لةذ لو ةكررت كؿ يوـ، إنيا لج مف نوع آخر وعمرة مف 

 2967و. ىػذه ىػي المػػرة ا ولػي الةػي أذىػب فييػػا الػذ )مدينػ  السػػ ـ( والةػي الةمػت عػػاـ نمػط لػـ أةخيػؿ و عػػ
. ىػػذه ىػػي المػػرة ال انيػػ  الةػػي أذىػػب فييػػا الػػذ 2948بينمػػا الةػػؿ نصػػفيا المكمػػؿ ليػػا )القػػدس الغربيػػ ( عػػاـ 

الغربيػػػ  الفمسػػطيني فػػػي مدينػػ  راـ اهلل فػػػي الضػػف  « مسػػػارات»فمسػػطيف الملةمػػ . فبعػػػد مشػػاركةي فػػػي مػػؤةمر 
 الملةم  ىذا الشير لـ أسةط  مقاوم  فكرة الذىاب إلذ القدس.

ومػػػ  إ ةػػػراب المركبػػػ  مػػػف منطقػػػ  القػػػدس وبعػػػد إ،ةيػػػاز ذلػػػؾ ال،ػػػدار المرعػػػب الػػػذ  يطػػػوؽ منػػػاطؽ السػػػمط  
في المل  مف الضف  الغربي ، وبينمػا ةسػرد مرافقةػي المقدسػي  ةػاريخ المدينػ   40الفمسطيني  الةي ةسيطر عمذ 

 ارلة ؿ بدأت أرل العمراف الييود  الممةد الذ  أ امةو اسراليؿ لةطويؽ القدس. ووا  
ةقوؿ لي مرافقةي ا سةاذة ال،امعي  المقدسي : لمقدس بعداف: األوؿ المدين  القديم  بمنازليا وأز ةيا وسػ لميا 

ني لمقػػدس فيػػو منطقػػ  القػػدس وأماكنيػػا المقدسػػ  الملاطػػ  بنسػػوارىا ال،ميمػػ  وبواباةيػػا اليالمػػ ، أمػػا البعػػد ال ػػا
 الكبيرة الةي ةليط بالمدين  ويسكف فييا ملات ا لوؼ مف الفمسطينييف.

انظر الذ يمينؾ فيذه ألياء ييودي  ،ديػدة خػارج أسػوار المدينػ  وةطو يػا و ػد »وبينما ةةلدث سارعت  الم : 
يػػاء العػرب القديمػػ  الوا عػػ  ، وىنػا عمػػذ ال،يػػ  المقابمػ  ىنػػاؾ أل2967أ يمػت عمػػذ أراض عربيػ  ملةمػػ  عػػاـ 

خػػارج أسػػوار المدينػػ  والةػػي ةسػػعذ إسػػراليؿ لةطويقيػػا وةي،يػػر أىميػػا مػػف خػػ ؿ المضػػايقات اليوميػػ  لمسػػكاف 
ي،اد المصاعب اماـ لركةيـ وعمميـ واعماليـ ولقو يـ  «.وا 

يػػا فػػػي البمػػػداف وكيفمػػا نظػػػرت بارة،ػػػاه الممةػػد ةبػػػّيف لػػػي أف ىػػذه األليػػػاء العربيػػػ  خػػارج المدينػػػ  ةشػػػبو نظيراة
العربيػػ  مػػف ليػػث اللركػػ  واركةظػػاظ وطبيعػػ  البنػػاء، لكػػف ك افػػ  المسػػةوطنات الييوديػػ  الةػػي ةطػػوؽ المدينػػ  

ألػؼ ييػود   300ألؼ عربي يلاصػرىـ  300القديم  ةكاد ةنكؿ كؿ المسالات. في منطق  القدس اك ر مف 
 لوليا. مف المسةوطنيف الذ  صادروا أراضي ةابع  لممدين  القديم  وةق 

ألػػيس ىػذا ا سػػةيطاف والعمػػراف الييػود  المو،ػػو ضػػد الو،ػود العربػػي فػػي القػدس شػػك   مػػف »أ ػوؿ لملػػد ةي: 
أشػػكاؿ العنػػؼ اليػػوميا ألػػيس العنػػؼ اف ةنخػػذ أرضػػا  مػػف الغيػػر،  ػػـ ةصػػادرىا،  ػػـ ةبنػػي عمييػػا بعػػد منعػػو مػػف 

ما يلػػةج ويغضػػب ويةمػػرد ةصػػطاده إسػػةخداميا،  ػػـ ةضػػ  لوليػػا سػػيا،ا  وبوابػػ  وةسػػكف فييػػا غربػػاء،  ػػـ عنػػد
 «وةس،نو وةبعدها
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إف ا سػػةيطاف فػػػي القػػػدس وفػػي فمسػػػطيف فعػػػؿ مػػف ،انػػػب والػػػد. فمػػف ،انػػػب والػػػد الةمػػت اسػػػراليؿ أراضػػػي 
، ومػػف ،انػػب والػػد صػػادرت ممةمكػػاةيـ الفرديػػ  والشخصػػي  والوطنيػػ ، ومػػف ،انػػب 2948الفمسػػطينييف عػػاـ 

، ومػػف ،انػػب والػػد إسػػةوطنت أينمػػا ارادت فػػي 2967رب والػػد إلةمػػت اراضػػي القػػدس والضػػف  وغػػزة فػػي لػػ
 ا رض ولسمت خياراةيا فقةمت لؿ الدولةيف لصالح الدول  الوالدة.

ليػذا نبقػػذ فػي منازلنػا رغػػـ كػؿ المصػاعب وال،ػػوا،ز، ليػذا نلػب المدينػػ  »لكػف ملػد ةي اوضػلت بػػ  ةػردد: 
 : ةيديد لألعماؿ، إعةقاؿ لمشباب، م لقػ  ونةمسؾ بكؿ مسال  وسط  ساوة لياةنا اليومي . اللياة ىنا مؤلم

لممراىقيف، من  لمةوس  العمراني، إفقار لمسكاف ومبالغ  في الضرالب. في لالةي يرفضوف م   ةر يـ منزلي، 
كػػؿ ىػػذا ةمييػػد لممصػػادرة، ومنػػذ مػػدة و،يػػزة منعػػوني مػػف وضػػ  سػػيارةي فػػي مصػػاؼ ةابعػػ  لمسػػكني  ػػـ  ػػاموا 

ي،ػػػاد ا لػػػـ فعػػػؿ يقػػػ  كػػػؿ يػػػوـ ألف ا لػػػة ؿ يلمػػػؿ رولػػػا  عداليػػػ  ة،ػػػاه بةسػػػميميا لممسػػػةوطنيف. المضػػػايق   وا 
السكاف العرب في القدس وىدفو ةخفيؼ أعػدادىـ بن ػؿ إ ػارة دوليػ  ممكنػ  بينمػا يقػـو بخدمػ  المسػةوطنيف فػي 

 «.كؿ مكاف
ا نلػػف أمػػاـ الػػد وبعػػد أف عبرنػػا كةػػؿ ا سػػةيطاف ا سػػراليمي  ا سػػمنةي  الكبػػرل الةػػي ةلػػيط بالقػػدس العربيػػ  اذ

بوابػات المدينػػ  القديمػػ . دخمنػػا فػي المركبػػ  فػػي الشػػارع الصػػغير، وبػدأنا باسةكشػػاؼ القػػدس الشػػر ي . ةممكةنػػي 
الدىش  وأنا اةمعف بشوارعيا القديم  ومبانييا العريق . ىذه مدين  ينطؽ كؿ ما فييا بالةاريخ واللضارة، لكنيػا 

لة ليا منذ أك ر مف  في الو ت نفسو ةعيش لزنا  يعكس اللروب مف  عاما . 45لوليا وا 
وفي القدس القديم  الشر ي  ميد لضارات العالـ القديـ ن،د أف المسةوطنيف  د لققوا بعض ارخةرا ات فييا. 
فقد سيطروا عمذ منػازؿ فػي المدينػ  لولوىػا الػذ بػؤر اسػةيطاني . ةبػدأ عمميػ  ارسػةيطاف بمصػادرة مبػاف ةقػ  

ف ةمػؾ النقطػ  بلراسػ  ال،ػيش ارسػراليمي. مػررت بيػنيـ، رأيػةيـ عػف  ػرب وانػا أمػر وسط القدس،  ـ الةمدد مػ
بػػػيف ا ز ػػػ ، فيػػػـ ،ميعػػػا  مػػػف المةػػػدينيف الييػػػود. وةشػػػير ا لصػػػاءات الػػػذ اف عػػػدد المسػػػةوطنيف فػػػي القػػػدس 

 الشر ي  ة،اوز ا ربع  آ ؼ، إنيـ في لال  ازدياد وةمدد.
بػػيف عػػدة موا ػػ  دينيػػ  أخػػرل، ا وؿ ىػػو المسػػ،د ا  صػػذ.  ويقػػؼ فػػي القػػدس الشػػر ي  مو عػػاف ميمػػاف مػػف

فو،لػػت بل،ػػـ المسػػ،د، وفو،لػػت عنػػدما شػػاىدت السػػالات الةػػي ةلػػيط بػػو وةقػػ  ضػػمف أسػػواره.  ػػـ صػػدمت 
عنػدما رأيػت ةلػت المسػ،د ا  صػذ وةلػت سػالاةو الممةػدة مسػ،دا  آخػر )عمػذ شػكؿ سػرداب( وىػو المسػػ،د 

 ذ  يةس   لوؼ مؤلف  مف المصمييف.ا  صذ القديـ الممقب بالمرواني وال
لقػػد إفةػػةح ىػػذا ال،ػػزء مػػف األ صػػذ )المروانػػي( أخيػػرا  وىػػو ،ػػاىز  سػػةقباؿ المصػػميف، وسػػمي المروانػػي نسػػب  
لمخميفػػ  األمػػو  عبػػػدالممؾ بػػف مػػػرواف. مسػػالاةو كبيػػرة وفيػػػو  سػػـ لمنسػػػاء وآخػػر لكػػؿ ،مػػػوع المصػػميف. وفػػػي 

ولػػوا المسػػ،د فػػي أواخػػر القػػرف اللػػاد  عشػػر الػػذ إسػػطبؿ  بػػؿ أف المسػػ،د المروانػػي آ ػػار الصػػميبييف الػػذيف ل
يلرره ص ح الديف. وفي ال،ي  ا خرل مف سال  المس،د ا  صذ ةق   ب  الصخرة الةي بني لوليا مس،د 
آخػػر لمصػػ ة. وىػػي األخػػرل مكػػاف لمصػػ ة و،ػػزء مػػف مػػف المسػػ،د األ صػػذ، والمكػػاف الػػذ  ارةػػبط بارسػػراء 

 والمعراج.
خارج المس،د ا  صذ وخارج أسواره سةصػؿ بعػد لػيف لكنيسػ  القيامػ  الةػي ةلمػؿ ةرا ػا  مسػيليا   وعند السير

خالدا  في المدين  القديم . ىناؾ مر المسيح، وىناؾ ةنلـ وصمب وصعد كما ىو ا عةقػاد المسػيلي. الكنيسػ  
يسػػ  مسػػا،د منيػػا مسػػ،د فييػػا ةػػاريخ مػػف العرا ػػ  ولكػػؿ غرفػػ  وزاويػػ  فييػػا ةػػاريخ ومعنػػذ. كمػػا ةقػػ  لػػوؿ الكن

 الخميف  عمر بف الخطاب.
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ولةلكـ إسراليؿ سيطرةيا منعت أىػالي الضػف  الغربيػ  الملةمػ  ومنعػت أىػالي غػزة مػف القػدـو الػذ القػدس إ  
بةصريح خاص وفي أياـ ملددة. وىػذا يعنػي منػ  الفمسػطينييف عمميػا  مػف الصػ ة فػي المسػ،د ا  صػذ. لقػد 

قميمػ  الماضػي  مكػاف يؤمػو أساسػا )إضػاف  الػذ سػكاف القػدس( عػرب فمسػطيف أصبلت القػدس فػي السػنوات ال
مػػف لػػاممي اليويػػ  ا سػػراليمي . فالقػػدس ومسػػ،دىا ا  صػػذ وأيضػػا كنالسػػيا و،وامعيػػا ةنػػةعش صػػ ة  2948

عمييػا. إسػراليؿ   ةسػةطي  منػ  ىػذه الفلػ  مػف  2948ورولا  بةردد سكاف القدس المػرابطيف فييػا وفمسػطينيي 
 ينييف مف اللج الذ بيت المقدس.الفمسط

في كؿ ما رأيػت فػي القػدس إزددت وضػولا  بنننػا كعػرب فػي صػراع   نيايػ   ريبػ  لػو. فػرغـ مػرور ملػ  عػاـ 
عمػػػذ اللركػػػ  الصػػػييوني  إ  أف ىػػػذا الصػػػراع يكةسػػػب بعػػػدا  مة،ػػػددا  كػػػؿ عػػػدة عقػػػود، وفيػػػو يةػػػداخؿ الليػػػاةي 

دخؿ القػػدس ةعػػي ،يػػدا  أنػػؾ دخمػػت عػػيف العاصػػف ، سةشػػعر واليػػومي واللقػػو ي بالمقػػدس والسياسػػي. عنػػدما ةػػ
 بل،ـ الةاريخ يقؼ عمذ كةفيؾ وسةعرؼ أنؾ في مكاف ما بعده مكاف.

 6/2/2023، الحياة، لندن
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( مقعػػػدا  فػػػي 82ويمػػػيف الوسػػػط والمةػػػدينيف، الةػػػي فػػػازت ب ) مػػػ  مغػػػزل بػػػالغ الد لػػػ  لةوصػػػي   ػػػوالـ اليمػػػيف 
انةخابػػات الكنيسػػت األخيػػرة، بةسػػمي  بنيػػاميف نةنيػػاىو أمػػاـ الػػرليس ارسػػراليمي شػػمعوف بيػػرس، ليقػػـو بةكميفػػو 

عضوا  مف الكنيست مف ألزاب الوسط واليسػار والعػرب عػف ةسػمي   38م،ددا  بةشكيؿ اللكوم . بينما امةن  
 ؿ اللكوم .أ  مرشح لةشكي

ولةلّر  طبيع  ما ةنطو  عميو ىذه الخطوة مف أبعاد اسةراةي،ي  ةةعمؽ بالقضي  الفمسطيني ، يكفي اسةعراض 
السياسي  لةمؾ أللزاب، الةي اخةارت نةنياىو لةػرؤس اللكومػ  القادمػ ، سػواء أكانػت لكومػ  -البرامج األمني 

يسػػةطي  المةػػاب  ةلديػػد القواسػػـ المشػػةرك  لبػػرامج  يمينيػػ  ضػػيق ، أـ لكومػػ  واسػػع . ففػػي الشػػنف الفمسػػطيني،
رفػػػض  يػػػاـ دولػػػ   -2األلػػػزاب الةػػػي سةشػػػكؿ ارطػػػار ا لة فػػػي للكومػػػ  نةنيػػػاىو المقبمػػػ ، بالنقػػػاط الةاليػػػ : 

ا ةراح بد   مف ذلػؾ إطػار لكػـ ذاةػي لمسػكاف فػي الضػف  الغربيػ  عمػذ أف  -2فمسطيني  مسةقم  ذات سيادة، 
ةعزيػػز ا سػػةيطاف فػػي الضػػف  والةمسػػؾ بغػػور األردف  -3واألمػػف مسػػؤولي  إسػػراليؿ، ةكػػوف الشػػؤوف الخار،يػػ  

اعةبار القدس كاممػ   -6رفض عودة ال ،ليف،  -5اسةكماؿ بناء ال،دار الفاصؿ،  -4والكةؿ ا سةيطاني ، 
 ومولدة عاصم  أبديػ  رسػراليؿ مػ  ضػماف و،ػود ةواصػؿ اسػةيطاني بػيف كػؿ أ،زاليػا لملفػاظ عمػذ ولػدةيا،

رفػػض الةفػػاوض المباشػػر مػػ  لكومػػ   -9ملاربػػ  فصػػالؿ المقاومػػ ،  -8مواصػػم  لصػػار  طػػاع غػػزة،  -7
 لماس، ورفض أ  خطوات فمسطيني  ألادي  ال،انب.

مف ليث المبدأ، ىذه ىي م مح الخمفي  الةي يةعّيف اعةمادىا لػدل منا شػ  مسػةقبؿ عمميػ  السػ ـ فػي ضػوء 
يرة، وىي خمفي  بّينػت ة،ػارب السػنوات والعقػود الماضػي  أنيػا ةعػّد المر،عيػ  نةالج ا نةخابات ارسراليمي  األخ

 ال ابة  الرليسي  لألداء السياسي ارسراليمي في عيود اللكومات المةعا ب .
ولمزيػػد مػػف المعطيػػات فػػي المنلػػذ ا سةشػػرافي آلفػػاؽ المسػػةقبؿ، لػػولظ أف نةنيػػاىو كػػاف واضػػلا  فػػي خطابػػو 

ر إعػػػ ف نةػػػالج انةخابػػػات الكنيسػػػت، ليػػػث أكػػػد أف "الميػػػاـ والمبػػػادئ األساسػػػي  الةػػػي أمػػػاـ  يػػػادة "الميكػػػود" إ ػػػ
سػةلكـ عمػؿ اللكومػ  القادمػ أ ىػي: موا،يػ  الةلػديات األمنيػ  وفػي مقػدمةيا منػ  إيػراف مػف اللصػوؿ عمػػذ 

فػي ةلّمػؿ الس ح النػوو ، وةعزيػز  ػدرات ا  ةصػاد ارسػراليمي فػي موا،يػ  األزمػ  العالميػ ، وزيػادة المسػاواة 
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األعباء، وةلقيؽ الرفػاه ا  ةصػاد  لمطبقػ  الوسػطذ، وةخفػيض غػ ء المعيشػ  وخاصػ  أسػعار السػكف". ولػـ 
الفمسطيني. و لقا  كّرر نةنياىو  الم  ىذه الميمات، ولكنو أدرج -يذكر نةنياىو في ك مو الصراع ارسراليمي

 وبػػؿ بانةقػػادات مػػف أوسػػاط سياسػػي  داخميػػ   موضػػوع المفاوضػػات مػػ  الفمسػػطينييف كبنػػد ىامشػػي فييػػا، بعػػدما
 وخار،ي .

لقػد  ػّدـ نةنيػاىو، لكػؿ َمػػْف ظػؿ يػراىف عمػذ ةغييػػر موا فػو، أدلػ   ابةػ  أخػرل عمػػذ ةمسػكو بالمسػار ذاةػو الػػذ  
يؤمف بو في  رارة نفسو وُيفاخر بو في ألادي و المغمق ، وىو أنو ن،ح خ ؿ السنوات األرب  األخيرة للكومةو 

مػػػف اسػػػةلقا ات عمميػػػ  السػػػ ـ وعػػػدـ ةقػػديـ أ  لمػػػوؿ وسػػػط لمفمسػػػطينييف. وكعينػػػ  مػػػف سمسػػػم   فػػي الػػػةممص
الةصريلات الناريػ  الةػي أدلػذ بيػا وةؤكػد ةمسػكو بيػذا المسػارأ مػا ذكػره خػ ؿ لقالػو فػي ةػؿ أبيػب مػ  رلػيس 

ا سػةلةميا ( أف "كؿ أرض نخميي2023يناير  20م،مس "يش " لممسةوطنيف المنصرؼ، داني داياف، )بةاريخ 
يراف، ونلف لف نسمح ليذا بنف يلدث". وخ ؿ مقابم  مةمفزة أ،راىا م  مو   "وي " ارسراليمي  بؿ  لماس وا 
انةخابػػات الكنيسػػت بيػػوميف،  ػػاؿ نةنيػػاىو: "سػػيكوف ىنػػاؾ نػػوع مػػا مػػف اللكػػـ )لمفمسػػطينييف( فػػي إطػػار  منػػزوع 

، ورأل أنػو لةػذ 2967مسػطيني  عمػذ لػدود عػاـ الس ح". ولمزيد مف الةوضيح، رفض نةنياىو إ امػ  دولػ  ف
اعةراؼ الفمسطينييف ب سراليؿ كدول  ييودي    يكفػي لمموافقػ  عمػذ إ امػ  دولػ  فمسػطيني ، مؤكػدا  عزمػو عمػذ 
مواصم  البناء في المسةوطنات في الضف  الغربيػ ، و سػيما فػي مدينػ  القػدس. وأضػاؼ نةنيػاىو: "أنػا أرفػض 

فػػػي ىػػػذه المرلمػػػ ، وينبغػػػي أف نعيػػػد النظػػػر فػػػي بعػػػض األمػػػور، فػػػالرليس الفمسػػػطيني   يػػػاـ الدولػػػ  الفمسػػػطيني 
ملمود عباس بدأ يعانؽ "لماس"، الةي دعت  بؿ شير والد فقػط إلػذ القضػاء عمينػا ". ولػـ يػنس نةنيػاىو أف 

 اوضات.ييا،ـ األلزاب "اليساري " ارسراليمي  الةي ةدعو إلذ منح الفمسطينييف أراضي مقابؿ اسةلناؼ المف
غير أف ىناؾ مةغّيرات في البيل  ار ميمي  والدولي  ةسةدعي النظػر إلييػا كعوامػؿ مػؤ رة   يسػةياف بيػا، لػدل 
منا شػ  الةمػػا ت الم،ػوء ارسػػراليمي القسػر  لفػػةح ال  ،ػ  الةػػي أدخمػت لكومػػ  نةنيػاىو فييػػا عمميػ  السػػ ـ. 

ذا كانت الةطورات في كؿ مف مصر واألردف بصورة خاص  ، وفي المنطق  العربي  عموما ، ةنةمي إلذ ةمػؾ وا 
المةغيػػرات، فػػ ف الموا ػػؼ األوروبيػػ  واألمريكيػػ  إزاء الةسػػوي  السياسػػي  ةشػػكؿ الباعػػث الرليسػػي لممنا شػػ ، لمػػا 
لقدرةيا مف ةن ير في الةو،يات ارسراليمي ، و سيما أف ع  ات إسراليؿ الخار،ي  أخذت ةمر بنسوأ لا ةيػا، 

 لسياس  لكومةيا إزاء الفمسطينييف. كنةاج مباشر
عمػػذ الصػػعيد األوروبػػيأ مػػف المةعػػذر أف ةواصػػؿ إسػػراليؿ ة،اىػػؿ الةػػوةر المممػػوس فػػي ع  اةيػػا مػػ  الػػدوؿ 
األوروبي ، وخاص  المركزي  منيا، بفعؿ ةلميؿ لكوم  نةنياىو المسؤولي  الكبرل لم،مود اللاصؿ في عممي  

الضػف  الغربيػ  والقػدس الشػر ي . و  شػؾ فػي أف نةنيػاىو وةيػاره عممػوا  الس ـ وةك يؼ البنػاء ا سػةيطاني فػي
بالةقارير الةي ةلد ت عف أف بريطانيا وفرنسا ُةعّداف لطرح مبادرة سياسي  ،ديػدة رعػادة إطػ ؽ المفاوضػات 

بػػيف  الفمسػػطيني ، وةلػػاو ف إشػػراؾ ألمانيػػا معيمػػا فػػي المبػػادرة، وأف ا،ةماعػػات ومراسػػ ت ة،ػػرل-ارسػػراليمي 
 الدوؿ ال  ث لوؿ أسس الةلرؾ المقبؿ.

ولسػػب ىػػػذه الةقػػػارير، مػػػف أبػػرز األفكػػػار، الةػػػي ي،ػػػر  ةػػداوليا بػػػيف ةمػػػؾ الػػػدوؿأ العمػػؿ عمػػػذ إعػػػادة إطػػػ ؽ 
سػػػراليؿ، لفةػػػرة زمنيػػػ  ملػػػددة، مػػػ  ة،ميػػػد ا سػػػةيطاف فػػػي  مفاوضػػػات ةةنػػػاوؿ اللػػػدود بػػػيف دولةػػػي فمسػػػطيف وا 

دود الدولػػ  الفمسػػطيني ، والةسػػميـ ببقػػاء الكةػػؿ ا سػػةيطاني  الةػػي ُيةو ػػ  المنػػاطؽ الةػػي ُيةو ػػ  أف ةكػػوف داخػػؿ لػػ
ضميا إلذ إسراليؿ في إطار عممي  ةبادؿ ملةممػ  ألراض معينػ . وفػي لػاؿ طػرح ىػذه المبػادرة رسػميا ، ربمػا 
ة،ػػػد لكومػػػ  نةنيػػػاىو نفسػػػيا مضػػػطرة إلػػػذ فلػػػص طبيعػػػ  البضػػػاع  ومػػػدل ةطابقيػػػا مػػػ  مواصػػػفات الةسػػػوي  

 ي  الملددة مسبقا .ارسراليم
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وعمػػذ الصػػعيد األمريكػػيأ   شػػؾ فػػي أف نةنيػػاىو ةو ّػػؼ مميػػا  عنػػد مضػػاميف الةسػػريبات العنيفػػ  الةػػي نشػػرىا 
الصػػلفي األمريكػػي ،يفػػر  ،ولػػدبرج الملمػػؿ السياسػػي لم،مػػ  "أة نةيػػؾ" ونشػػرىا فػػي مو ػػ  "بمػػوومبيرج"، فػػي 

ارسػراليمي  باىةمػاـ واسػ  وبعنػاويف بػارزة، وخاصػ  منةصؼ كانوف ال اني/يناير الماضػي، وةمقفةيػا الصػلاف  
أف ،ولػػدبرج يعػػّد مقربػػا  مػػف إدارة أوبامػػا. وفػػي ةمػػؾ الةسػػريبات انةقػػادات لػػادة مػػف  بػػؿ أوبامػػا لػػنيج نةنيػػاىو، 

 لدر،  اللكـ بنف إسراليؿ  د ةوا،و خطر الموت بفعؿ ىذا النيج.
لمػرليس أوبامػا، مػف المػرّ،ح أف يكػّؼ ىػذا األخيػر عػف كما   يغيب عف ذىػف نةنيػاىو أنػو فػي الو يػ  ال انيػ  

اعةمػػاد سياسػػ  "القيػػادة عػػف ُبعػػد"، ويفكػػر باسػػةلناؼ مسػػاعيو السياسػػي . كمػػا يعمػػـ نةنيػػاىو أف وزيػػر الخار،يػػ  
األمريكي ال،ديد، ،وف كير ، الذ  سيةولذ شخصيا  ممؼ الةسوي ، مسةفيدا  مف ع  ةػو القويػ  مػ  إسػراليؿ، 

مػػذ بمػػورة مبػػادرة سػػ ـ ،ديػػدة، وسػػيزور إسػػراليؿ واألراضػػي الفمسػػطيني   ريبػػا ، لمضػػغط عمػػذ يعكػػؼ لاليػػا  ع
الطرفيف رعادةيما إلذ العممي  الةفاوضي . في ىػذه اللالػ  لػف ة،ػرؤ إسػراليؿ عمػذ إغػ ؽ البػاب فػي و،يػو، 

 لكنيا سةظؿ ةةمةرس وراء أفكار الةسوي  النمطي  ذاةيا الةي ةقذفيا في الممعب اآلخر.
وعمذ نةي،  الزيارة المرةقب  ل،وف كير  وةلركاةو، سيقرر الرليس أوباما إلذ أيف سينطمؽ مف مفةرؽ الطػرؽ 

( سينةي أوباما إلذ إسراليؿ والمنطقػ  فػي 2023يناير  27الراىف. ولسب "القناة ارسراليمي  العاشرة" )بةاريخ 
إسراليؿ والفمسطينييف، وربمػا يعمػف خطػ  ،ديػدة  لال  والدة ىي إذا كاف ىناؾ ةقدـ في العممي  السياسي  بيف

 رلياء المفاوضات.
وبػػافةراض ةضػػافر الضػػغوط األمريكيػػ  مػػ  م ي ةيػػا األوروبيػػ ، وة،سػػيد فكػػرة ةوّ،ػػو وفػػد رسػػمي عربػػي إلػػذ 
الو يات المةلدة لام   ةصػورا  عربيػا  لةلريػؾ عمميػ  السػ ـ فػي المنطقػ  واسػةلناؼ المفاوضػات، مػف المقػّدر 

 (.2007ةةمخض الةطورات عف إمكاني  عقد مؤةمر دولي ،ديد،  د يكوف عمذ غرار "أنابوليس" )أف 
 2000وم  ذلؾ، سواء لدث ىذا أـ لـ يلدث، ف ف الةو عػات   ةلمػؿ عمػذ الةفػاؤؿ، ولنةػذكر أنػو منػذ عػاـ 

ع  مػف الخطػط فقط اسةقبؿ خزاف عممي  الس ـ نلو عشريف مبادرة سياسي  مخةمف ، فض   عف م،موع  واسػ
ألادي  ال،انب لمةسوي  أو ردارة النزاع. وبناء عمذ ةراكمات الماضي ىذه، يمكف الةكيف سمفا  بنف أ  مبادرة 
،ديدة، مف الصػندوؽ ذاةػو أو مػف خار،ػو، لةػذ لػو ةضػمنت شػةذ األفكػار اربداعيػ ، سػةوا،و ال،ػدار الػذ  

 فرؽ بيف لكوم  الة في  وأخرل.دأبت عمذ ةلصينو طغم  يميني  بزعام  نةنياىو، مف دوف 
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 ايمي كرموف
السياسػػيوف والملممػػوف الػػذيف يؤمنػػوف بانػػو يمكػػف ةلسػػيف ع  ػػات اسػػراليؿ ةركيػػا مػػف خػػ ؿ ا عةػػذار العمنػػي 

ا مػػر مةعػذر ةلػت لكػـ رلػيس وزراء ةركيػػا ودفػ  ةعويضػات لمصػابي مرمػرة ةمقػػوا ىػذه ا يػاـ دلػي  عمػذ أف 
 ر،ب طيب اردوغاف.

فػػي أعقػػاب مػػا وصػػفةو وسػػالؿ ا عػػ ـ كغػػارة لسػػ ح ال،ػػو ا سػػراليمي عمػػذ  افمػػ  صػػواريخ مضػػادة لمطػػالرات 
مةطورة في ا ناء العبور مف سوريا الذ لػزب اهلل فػي لبنػاف، صػرح وزيػر الخار،يػ  المػد داوداوغمػو يقػوؿ اف 

غير مبالي  أماـ الي،مات ا سراليمي  عمػذ الػدوؿ ا سػ مي  وألمػح بػاف سػوريا كػاف ينبغػي ليػا ةركيا لف ةبقذ 
أف ةيا،ـ اسراليؿ. أما اردوغاف فنعمف يقوؿ اف 'الي،ـو ا سراليمي غير مقبوؿ عمذ ا ط ؽ'، اةيـ اسػراليؿ 

 ب 'ارىاب الدول ' ولذر مف اف 'الةاريخ لف يغفر لدول  اسراليؿ'.
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يلات الزعمػػػػاء ا ةػػػػراؾ مةيكمػػػػ  فػػػػي ضػػػػوء المسػػػػاعدة الةركيػػػػ  لممعارضػػػػ  السػػػػوري  بالسػػػػ ح، وةبػػػػدو ةصػػػػر 
الةػػدريبات، ا مػػواؿ والةنسػػيؽ مػػ  السػػعودي  و طػػر، المةػػيف ةمػػو ف المعارضػػ  السػػوري  ا سػػ مي . ولرصػػت 

مسػةقبمي  ةركيا أساسا عمذ ةعزيز مكان  لرك  ا خواف المسمميف السػورييف عمػذ امػؿ أف ةلقػؽ مػوطيء  ػدـ
 في ما ي،ر  في سوريا.

كمػػا أف ىػػذه ةصػػريلات ةيكميػػ  أيضػػا فػػي ضػػوء طمػػب ةركيػػا اللصػػوؿ مػػف النػػاةو عمػػذ صػػواريخ 'بػػاةريوت' 
لمػػدفاع ضػػد أعمػػاؿ الػػرد السػػوري  وموافقةيػػا عمػػذ نصػػب رادار يلمييػػا ويلمػػي اوروبػػا مػػف ةيديػػد الصػػواريخ 

 م  الرادار المضادة  يراف.ا يراني ، رغـ المعرف  باف اسراليؿ ىي ،زء مف منظو 
ةسةند ا سةراةي،ي  الةركي  الذ عنصريف: ملاول  لقيادة العالـ ا س مي السني وا نةصار في الموا،ي  بيف 
الكةم  الُسني  والكةم  الشػيعي  بقيػادة ايػراف. ومنذلػذ ةقػؼ ا نةفاضػ  السػوري  فػي مركػز ىػذه ا سػةراةي،ي  فيمػا 

خرىا ا ىـ فػي العػالـ العربػي وةركيػا ةلػاوؿ اف ةنسػب لنفسػيا الةغييػر فػي النظػاـ ةلاوؿ ايراف اللفاظ عمذ ذ
 العمو  ونيؿ الةفوؽ ا سةراةي،ي ا  ميمي.

يرل أردوغاف نفسو منذ زمف بعيد بانو زعيـ العالـ ا س مي، م اب  السػمطاف الع مػاني ال،ديػد، م ممػا وصػؼ 
، 2020الةػػي نظمةيػػا لمػػاس و،معيػػ  ااا فػػي غػػزة فػػي شػػباط  فػػي ا نػػاء المظػػاىرة ال،ماىيريػػ  المؤيػػدة لةركيػػا

، 2006 بؿ أشير مف لاد   مرمرة. و د عانؽ لرك  لماس ا س مي  منذ زيارة خالد مشعؿ الػذ ةركيػا فػي 
 بؿ و ت طويػؿ مػف لممػ  'رصػاص مصػبوب' ولاد ػ  مرمػرة، عمػذ لسػاب  يػادة السػمط  الفمسػطيني . وفقػط 

ي  طمبا لقبوليا الذ ا مـ المةلدة كمرا ب، ةذكرت ةركيا أف ةصبح أيضػا سػيدة عندما رفعت السمط  الفمسطين
 أبو مازف كي   ةفوت ىذه المكان  الخاص  في ظؿ اسةمرار الدعـ النشط للماس.

مشكم  ةركيا في السال  العربي  ىي المنافس  م  مصر بقيادة ا خواف المسػمميف، والةػي ةةطمػ  الػذ اسػةعادة 
لعالـ العربي. وليس صدف  أنػو لػـ يسػمح  ردوغػاف بزيػارة  طػاع غػزة فػي ا نػاء زيارةػو المغطػاة الم،د و يادة ا

. وفي ةمؾ الزيارة رد ا خواف المسمموف في مصر بغضب عمذ نصيل  2022اع ميا الذ مصر في ايموؿ 
كنػػػو 'اف يقػػػود اردوغػػاف ةبنػػػي النمػػوذج الةركػػػي لمدولػػػ  العممانيػػ ، وصػػػرح مسػػؤولو اللركػػػ  بػػػاف اردوغػػاف   يم

 المنطق  أو يرسـ مسةقبميا'.
وينةي دعـ ةركيا للماس والقضي  الفمسطيني  أيضا  غراض داخمي : لةعزيز مكانػ  اردوغػاف فػي الػرأ  العػاـ 
ا سػػ مي والقػػومي فػػي ةركيػػا. والي،ػػـو عمػػذ اسػػراليؿ فػػي السػػياؽ السػػور  يػػنةي عمػػذ مػػا يبػػدو لةعزيػػز مكانػػ  

فػػػي ،نػػػوب غػػػرب ةركيػػػا والطالفػػػ  الكبيػػػرة، العممانيػػػ  فػػػي معظميػػػا، لمعمػػػوييف  اردوغػػػاف فػػػي اوسػػػاط العمػػػوييف
ا ةػراؾ، الػػذيف يعارضػوف السياسػػ  المناىضػ  لسػػوريا، ةمييػدا لمخطػػوات لةغييػر الدسػػةور وةطمعػو  ف ينةخػػب 

رليسا ذا ص ليات موسع . ولما كانت ىذه ا عةبارات سةؤ ر عمذ السياس  الداخميػ  والخار،يػ   2024في 
الةركيػػ  فػػي المسػػةقبؿ المنظػػور، مػػف الصػػعب أف نػػرل ا  ةغييػػر فػػي سياسػػ  اردوغػػاف ة،ػػاه اسػػراليؿ وةو ػػػ  

 ةلسف في الع  ات بيف الدولةيف.
 5/2/2023معاريف 
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