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 .. ويبحث المصالحة مع شمحالعامة المصرية يستقبل رئيس جهاز عباس  2

 يالفمسطينرئيس ، أف الالقاىرة أيمف قناوينقال عف مراسميا مف  //الشرق، الدوحة، نشرت 
مساء الخميس، رئيس جياز المخابرات العامة المصرية  محمود عباس، استقبؿ في مقر إقامتو في القاىرة،

الوزير رأفت شحاتو، ووكيؿ جياز المخابرات المواء محمد إبراىيـ، ومدير الممؼ الفمسطيني بالجياز المواء 
 نادر األعصر.

بكؿ  تناوؿ المقاء الوضع العاـ في األرض الفمسطينية، واألنشطة اإلسرائيمية االستيطانية المكثفة والمستمرة
 مظاىرىا، باإلضافة إلى المشاورات المستمرة لتنفيذ اتفاؽ المصالحة الفمسطينية.

الجيود التي قامت وتقـو بيا مصر إلنياء االنقساـ الفمسطيني، مشيدا بدورىا الريادي في خدمة عباس وثمف 
 الفمسطينية.القضية 
في مقر إقامتو اىرة أف عباس استقبؿ نقال عف وفا، مف الق //الحياة الجديدة، رام اهلل،  وذكرت

 بالقاىرة مساء أمس، أميف عاـ حركة الجياد اإلسالمي رمضاف شمح، يرافقو نائبو زياد النخالة.
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وتناوؿ المقاء الجيود المبذولة لتنفيذ المصالحة وتطبيؽ إعالف الدوحة، وتنفيذ اتفاؽ القاىرة الموقع في الرابع 
 تذليؿ بعض الصعوبات التي تعترض تطبيؽ االتفاؽ عمى األرض.مف أيار مف العاـ الماضي، وسبؿ 

، برئاسة الرئيس، وبمشاركة  كما تطرؽ المقاء إلى المواضيع التي سيبحثيا اجتماع الفصائؿ مساء اليـو
 األمناء العاميف لمفصائؿ، وأعضاء المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس المجمس الوطني سميـ الزعنوف.

 
لن تعزز فرص السالم  ارة فياض: زي 

قمؿ رئيس الوزراء الفمسطيني براـ اهلل سالـ فياض "مف فرص نجاح عممية السالـ بيف : صفا -راـ اهلل 
السمطة الفمسطينية واإلسرائيمييف"، خالؿ الزيارة المرتقبة لمرئيس األميركي باراؾ أوباما إلى منطقة الشرؽ 

األوسط.
سكاي نيوز عربية تبث كاممة الجمعة أف المجتمع الدولي ورعاة عممية السالـ وعّد فياض في مقابمة مع 

غير قادريف عمى الوفاء بااللتزامات والتعيدات، وأقميا تقديـ المساعدات المالية.
وقاؿ: إف "نجاح عممية السالـ مرتبط بمدى التزاـ الواليات المتحدة وحمفائيا مف رعاة السالـ، باالستثمار في 

".ممية وقياـ دولة فمسطينية مستقمة كاممة السيادة عمى األراضي التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ ىذه الع
وأشار إلى أف "إسرائيؿ" حاولت مقايضة عودة بعض الالجئيف الفمسطينييف في سوريا إلى الضفة الغربية، 

يتنازلوا عنو، مشيًرا إلى أف وأكد فياض أف حؽ العودة لف يمس، وأف الفمسطينييف لف  مقابؿ تنازالت سياسية.
 وفدا مف السمطة الفمسطينية سيتوجو إلى سوريا لالطالع عمى أوضاع الالجئيف الفمسطينييف.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 من اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير قرارات  أربعة 

لجنة تطوير وتفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية في القاىرة مساء  بانتظار انعقاد ي:المحرر السياس –راـ اهلل 
 قرارات منتظرة مف ىذا االجتماع. الغد الجمعة برئاسة الرئيس محمود عباس فإف ىناؾ 

(  واستنادا إلى تفاىمات سابقة بيف "فتح" و"حماس" تمت بوجود الراعي المصري فاف ىذه القرارات ىي: )أ
المجمس الوطني بالخارج،  انتخاباتلمجمس الوطني الفمسطيني، )ب( تشكيؿ لجنة ا انتخاباتإقرار قانوف 

( تحديد  المركزية ببدء التسجيؿ في الداخؿ النتخابات المجمس الوطني، )ث االنتخاباتتكميؼ لجنة  ( )ت
 المجمس الوطني بالخارج. انتخاباتأماكف إجراء 

رئيس منظمة التحرير الفمسطينية وبمشاركة أعضاء ويعقد االجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس بصفتو 
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ورئيس المجمس الوطني الفمسطيني واألمناء العاموف لمفصائؿ 

 الفمسطينية وشخصيات مستقمة.
" وقد وجو الرئيس عباس الدعوة ليذا االجتماع الذي يأتي بعد سمسمة اجتماعات تحضيرية بيف "فتح

 و"حماس" جرى خالليا تقييـ اجتماعات المصالحة حتى اآلف والخطوات القادمة.
ومف المنتظر أف تبدأ االثنيف المشاورات لتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني بالتزامف مع بدء لجنة االنتخابات 

 المركزية الفمسطينية تحديث السجؿ االنتخابي بعد انتظار طويؿ.
الفمسطيني سميـ الزعنوف استكماؿ كافة الترتيبات الخاصة باجتماع لجنة  وقد أعمف رئيس المجمس الوطني

 تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية الذي سيعقد في القاىرة يـو الجمعة.
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وفي ذات السياؽ، أكد الزعنوف عدـ صحة ما تناولتو بعض وسائؿ اإلعالـ مف استبعاد لبعض الساحات 
لوطني الفمسطيني، مشددًا أف التوافؽ الذي تـ خالؿ اجتماعات مف إجراء االنتخابات لعضوية المجمس ا

لجنة إعداد نظاـ انتخابات المجمس الوطني التي تمثؿ كافة الفصائؿ والقوى الفمسطينية والمستقميف، أكد 
عمى إجراء انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني وفؽ مبدأ التمثيؿ النسبي الكامؿ في داخؿ الوطف وفي 

 .حيثما أمكف ذلؾ، التزاما بما ورد في إعالف القاىرة دوؿ الشتات 
وأعاد الزعنوف التأكيد عمى أف كافة التفاصيؿ المتعمقة بأجراء انتخابات أعضاء المجمس الوطني الفمسطيني 
في خارج الوطف وفي الساحات األخرى ىي مف اختصاص لجنة تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية والمجنة 

ظمة التحرير الفمسطينية، متوقعًا أف يتـ بحث كؿ القضايا المتعمقة بيذا الموضوع خالؿ التنفيذية لمن
 االجتماع القادـ لمجنة تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية في القاىرة.

 //القدس، القدس، 
 
 في الضفة خمية لحماس بحوزتها متفجرات اعتقمت تقول  نيةجهزة األماأل 

ذكرت مصادر أمنية فمسطينية أف أجيزة األمف الفمسطينية اعتقمت خالؿ اليوميف  :ا ؼ ب -راـ اهلل 
 عضوًا، وبحوزة أعضاء منيا متفجرات. مف  أكثرالماضييف خمية تابعة لحركة حماس، مكونة مف 

 ىإل أحالتياالنيابة العامة، التي ستقرر بشأف  إلىممؼ ىذه الخمية  إحالةانو تـ  إلىىذه المصادر  وأشارت
 القضاء.

 أمواؿ أعضائياأما مف جية أخرى، فأوضح مصدر في حركة حماس أف الخمية التي وجدت كاف لدى 
 ".أسمحة أوىذه الخمية متفجرات  أعضاء"وال عمـ لي باف كاف لدى  األسرىلتوزيعيا عمى 

 //الحياة، لندن، 
 
 مصالحةرزقة: احتكار عباس لمتمثيل الفمسطيني داللة واضحة عمى رفضه لم 

اعتبرت الحكومة الفمسطينية في غزة، رفض رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس زيارة أي زعيـ : غزة
إلى قطاع غزة بأنو "تحريض واضح عمى إبقاء الحصار عمى قطاع غزة، ورفضو لممصالحة والشراكة 

 السياسية واحتكاره لمتمثيؿ الفمسطيني".
سياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة لوكالة "قدس برس": وقاؿ الدكتور يوسؼ رزقة، المستشار ال

"حديث عباس أماـ مؤتمر القمة اإلسالمية يعتبر موقؼ سمبي مف الشركاء في الوطف وموقؼ سمبي يضر 
في المصالحة الوطنية، وكأنو دعوة الستمرار الحصار السياسي عمى الشعب الفمسطيني في غزة وىذا 

 موقؼ غير منصؼ".
لى أف "التمثيؿ الفمسطيني وبحسب القانوف والدستور الفمسطيني يجسده ثالثة أطراؼ وىـ رئيس وأشار إ

السمطة، والمجمس التشريعي ورئيس الوزراء". وقاؿ رزقة: "احتكار التمثيؿ الفمسطيني والشرعية الفمسطينية 
 ىو داللة واضحة عمى استعالء عباس ورفضو لممصالحة والشراكة في ىذا الموقؼ".

أضاؼ: "ىو )عباس( ينظر إلى الجزء السمبي ليذه الزيارات، مع أف غزة والمجتمع الدولي والرؤساء و 
ينظروف إلى الجانب اإليجابي، ىـ )الزعماء( يأتوف ليتضامنوا مع المقاومة الفمسطينية التي انتصرت 

 ويتضامنوا مع غزة المحاصرة والتي صمدت".
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الشرعية الفمسطينية خالؿ زيارة أي مسؤوؿ لغزة ألف ىذه قضية وتابع:"ال أحد يثير موضوع التمثيؿ أو 
الوطني  اإلطارفمسطينية داخمية ال عالقة لرؤساء الدوؿ فييا، وكاف مفترض أف محمود عباس يتحدث عف 

 العاـ الذي يجمع وال يفرؽ ولكف ما حدث يفرؽ".
 //قدس برس، 

 
 وال ترتيبات لزيارة ميقاتي  النونو: أبواب  زة مفتوحة لكل القادة والزعماء 

قطاع  إلىنفت الحكومة الفمسطينية في غزة تحديد موعد لزيارة رئيس الوزراء المبناني نجيب ميقاتي : غزة
 وجود أي ترتيبات لذلؾ. أوغزة 

ورحب الناطؽ باسـ الحكومة طاىر النونو بزيارة أي مسؤوؿ أو زعيـ عربي أو إسالمي أو دولي إلى قطاع 
واعتبر في تصريح وزعتو وكالة "الرأي" الحكومية الرسمية أف ىذه  ر دعـ الشعب الفمسطيني.غزة في إطا

 الزيارات "تعزز صمود الشعب الفمسطيني وتؤكد التضامف معو في مواجية السياسية العنصرية اإلسرائيمية".
 //قدس برس، 

 
 خطوات عممية لتنفيذ المصالحة    عميرة: اجتماع القاهرة  

توّقع عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، حنا عميرة، أف يسفر اجتماع اإلطار : راـ اهلل
( في القاىرة عف نتائج إيجابية تضع حدًا لحالة االنقساـ /القيادي المؤقت لممنظمة الُمقرر عقده الجمعة )

 صالحة الفمسطينية.والخالفات القائمة حوؿ بعض الممفات التي تعيؽ تقدـ مسيرة الم
وأضاؼ عميرة في تصريحات لػ"قدس برس"، أف االجتماع سيرّكز عمى تنفيذ بنود اتفاقات المصالحة المبرمة 
سابقًا في القاىرة والدوحة، وسيبحث عددًا مف القضايا عمى رأسيا تحديد موعد إجراء االنتخابات وتشكيؿ 

عادة تفعيؿ عمؿ منظمة التحرير،  الحكومة االنتقالية ووضع قانوف االنتخابات لممجمس الوطني الفمسطيني وا 
 باإلضافة إلى قضايا سياسية أخرى.

واعتبر أف المصالحة الفمسطينية "ما تزاؿ تسير ببطء شديد بفعؿ وجود العديد مف العراقيؿ التي تحوؿ دوف 
الفمسطينية محمود  وحوؿ موعد تشكيؿ الحكومة االنتقالية التي يتوقع أف يترأسيا رئيس السمطة تقدميا".

عباس، أكد عميرة أف مشاورات تشكيؿ الحكومة ستبدأ فور ختاـ اجتماع اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، 
 يوـ غٍد.

 //قدس برس، 
 
 تسمم بيانات السجل المدني لمجنة االنتخابات "داخمية  زة" 

لخميس عف تسميميا البيانات األساسية أعمنت وزارة الداخمية واألمف الوطني في غزة أمس ا: السبيؿ - غزة
 لمسجؿ المدني الفمسطيني في قطاع غزة لمجنة االنتخابات المركزية.

وأكدت الداخمية في بياف صحفي نشرتو أمس عمى موقعيا اإللكتروني أف ىذه الخطوة الوطنية تأتي في 
 الالزمة لعممية تحديث السجؿ االنتخابي الفمسطيني. اإلجراءاتإطار 

إلى أف تسميـ البيانات األساسية لمسجؿ المدني لمجنة االنتخابات المركزية يأتي بناًء عمى توجييات  وأشارت
ىنية ووزير الداخمية فتحي حماد، وذلؾ في إطار جيود الحكومة الفمسطينية  إسماعيؿرئيس الحكومة 

 ية.لتسييؿ مياـ لجنة االنتخابات المركزية دعما لجيود المصالحة الوطنية الفمسطين
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وذكرت الداخمية أف تسميـ البيانات األساسية لمسجؿ المدني الفمسطيني جرى في مكتب وكيؿ الوزارة لممدير 
 التنفيذي لمجنة االنتخابات المركزية ىشاـ كحيؿ.

 //السبيل، عمان، 
 
 أمن السمطة يعتقل ناشطة شبابية فمسطينية النتقادها أداء منظمة التحرير 

ادر فمسطينية إف أجيزة األمف التابعة لمسمطة في مدينة راـ اهلل قامت مساء أمس باعتقاؿ قالت مص: راـ اهلل
ناشطة شبابية، عمى خمفية مشاركتيا في اعتصاـ تضامني مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف 

 االحتالؿ اإلسرائيمي.
نية الفمسطينية في الضفة (، أف عائمة الناشطة اتيمت األجيزة األم/وأوضحت المصادر، الخميس )

الغربية المحتمة باعتقاؿ ابنتيا عمى خمفية انتقادىا ألداء منظمة التحرير الفمسطينية خالؿ مشاركتيا في وقفة 
 تضامنية مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ.

 //قدس برس، 
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822023

 
 في الضفة الغربية والقدساالستيطان  يرفض تجميد نتنياهو: دان مريدور 25

أكػػػد وزيػػػر شػػػؤوف المخػػػابرات اإلسػػػرائيمي داف مريػػػدور أمػػػس أف رئػػػيس الػػػوزراء  :برىػػػـو جرايسػػػي -الناصػػػرة 
بنياميف نتنياىو يرفض تجميد االستيطاف فػي الضػفة الغربيػة والقػدس المحتمػة كمقدمػة السػتئناؼ المفاوضػات 

عف تحذير وجيو مستشار األمف القومي اإلسرائيمي )اليميني( الجنراؿ مع الفمسطينييف، كما أميط المثاـ أمس 
احتياط يعقوب عميدرور لحكومة نتنياىو مف أنيا ستخسر أكبػر اصػدقاء إسػرائيؿ فػي العػالـ أميركػا فػي حػاؿ 

 استمر االستيطاف.
يبدو أف نتنياىو وقاؿ مريدور في حديث لإلذاعة االسرائيمية، كما يبدو ردا عمى تصريحات عميدرور، إنو ال 

سيجمد االستيطاف فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة، رغػـ أف الػوزير ذاتػو، الػذي ينيػي ميامػو فػي ىػذه األيػاـ، 
دعػػا رئػػيس حكومتػػو الػػى تقػػويض االسػػتيطاف وجعمػػو فقػػط فػػي التكػػتالت االسػػتيطانية الكبيػػرة والقػػدس، وأف ال 

سػػتيطاف بالشػػكؿ القػػائـ، ينػػاقض موقػػؼ إسػػرائيؿ يوسػػعو فػػي جميػػع أنحػػاء الضػػفة الغربيػػة، وقػػاؿ إف توسػػيع اال
 الذي يقبؿ بحؿ الدولتيف.

 8/2/2023، الغد، عّمان
 
 
 

 : دليل عمى قصف قافمة سالح"معاريف" .سورية عمىالغارة صور جوية لموقع  26
كشفت مجمة "إسرائيؿ ديفنس" النقاب عما وصفتو، أولى الصور الجوية لمموقع الذي استيدفتو : حممي موسى

نمػػا عشػػر الغػػار  ة اإلسػػرائيمية فػػي جمرايػػا السػػورية. وبيّنػػت الصػػحيفة أف القصػػؼ لػػـ يسػػتيدؼ مركػػز البحػػوث وا 
 شاحنات جاىزة لنقؿ أسمحة متطورة إلى "حزب اهلل". 

وتحت عنواف: "صور اإلثبات" كتب المعمؽ العسكري عمير ربابورات، في صحيفة "معاريؼ"، انو بعد أسبوع 
ؼ صور أقمار اصطناعية لموقع الغارة في دمشؽ. وبحسب قراءتو لمصور، فإنيػا مف الغارة اإلسرائيمية تتكش
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تظير اإلغارة عمى وسػائط نقػؿ عسػكرية قػرب المنشػأة السػورية التػي تسػتخدـ، بحسػب رأيػو، ألبحػاث السػالح 
 الكيميائي والبيولوجي.

لتػي عرضػيا موقػع مجمػة وأوضح أف الصور الجوية التي التقطتيا أقمار شركة "دجيتػاؿ غمػوب" الفضػائية، وا
"إسرائيؿ ديفنس" والقناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي، ال تظير استيداؼ المنشأة السورية. ولكنو لـ يستبعد 
مع ذلػؾ أف تكػوف الغػارات اسػتيدفت مواقػع أخػرى. وأوضػح أف التػوتر فػي الشػماؿ يتواصػؿ، ومػف الجػائز أف 

 اف أو سوريا.غارة أخرى وقعت في األسبوع الحالي في لبن
وأشار تحميؿ الصور الجوية إلى أف جمرايا، التي جرت فييا الغارة والواقعة شماؿ غرب مركز مدينػة دمشػؽ، 
فييا مجمع عسكري يحتوي عمى منشأتيف كبيرتيف تابعتيف لمقوات الخاصة السورية عمى ضفاؼ وادي بردى: 

كيميائي والبيولوجي(، ومركز عسكري لألبحاث مدرسة إعداد القوات الخاصة )وبينيا وحدات تفعيؿ السالح ال
 العممية )منشأة تابعة لمييئة السورية لألبحاث العممية المولجة بإنتاج وتطوير سالح بيولوجي(.

وأشػػار ربػػابورات أيضػػًا فػػي مقالتػػو إلػػى أف فحػػص المسػػألة يظيػػر أنػػو يقػػيـ فػػي جمرايػػا ميندسػػوف ومسػػؤولوف 
يػائي والبيولػػوجي، وينتمػوف لمييئػة السػػورية لألبحػاث العمميػة، وىػػي ضػالعوف فػي تطػوير ترسػػانة السػالح الكيم

الييئػة المكمفػة بتطػػوير األسػمحة. وتضػػـ ىػذه الييئػػة اآلالؼ مػف المسػتخدميف الػػذيف تػـ تػػأىيميـ فػي المؤسسػػة 
ئػة العميا لمعموـ والتكنولوجيا، التابعة لمييئة. وتقػع ىػذه المنشػأة بػيف مركػزي تأىيػؿ عسػكري ومػدني تػابعيف ليي

البحوث العممية. وىي تستخدـ كقاعدة لوحدات مخازف الطوارئ، ولدييا حماية مف بطاريات صواريخ مضادة 
 لمطائرات.

وأشػػػػار التقريػػػػر إلػػػػى أف وسػػػػائؿ إعالميػػػػة غربيػػػػة تحػػػػدثت عػػػػف اسػػػػتيداؼ منشػػػػ ت تطػػػػوير أسػػػػمحة كيميائيػػػػة 
لنقػؿ أسػمحة متطػورة )عمػى مػا يبػدو  وبيولوجية، لكف تقريرًا لفت إلى أف المستيدؼ قافمػة انتظمػت فػي المكػاف

روسية(، وربما أسمحة كيميائية أو بيولوجية إلى "حػزب اهلل". وشػدد عمػى أف فحػص صػور  27بطاريات ساـ 
مػػػا قبػػػؿ الغػػػارة ومػػػا بعػػػدىا، يثبػػػت صػػػحة التقريػػػر بػػػأف الغػػػارة اسػػػتيدفت قافمػػػة ضػػػمت حػػػوالى عشػػػر شػػػاحنات 

القوات الخاصة، الواقعة عمػى محػور الحركػة الواصػؿ بػيف ومرافقة، انتظمت تمييدا لمخروج مف مرآب مدرسة 
 طريؽ دمشؽ ومنفذ المصنع المبناني.

 8/2/2023، السفير، بيروت
 

 نفسيا لمحرب عمى لبنان جاهزون: نحن "ناحل" قائد لواء 27
صرح قائد لواء "ناحؿ" في الجيش االسػرائيمي العقيػد ييػودا فػوكس أف جنػوده أصػبحوا جػاىزيف نفسػيًا لمػدخوؿ 

ي حػػرب مػػع لبنػػاف حػػاؿ تطمػػب األمػػر ذلػػؾ، مشػػيرًا إلػػى أف لػػواءه إذا دخػػؿ األراضػػي المبنانيػػة سػػوؼ يجمػػب فػػ
 "اليدوء" في المنطقة لسنوات قادمة.

جػػػاءت تصػػػػريحات فػػػػوكس عبػػػر لقػػػػاء خػػػػاص اليػػػػـو الخمػػػيس مػػػػع البػػػػث المباشػػػر لموقػػػػع صػػػػحيفة "يػػػػديعوت 
لمواجيػػة االخطػػار التػػي بػػدأت تػػزداد عمػػى طػػوؿ  احرونػػوت"، وأشػػار إلػػى أف جنػػوده انيػػوا التػػدريبات الالزمػػة

الحدود الشمالية، مؤكدًا أف جنػود "ناحػؿ" سػيكونوف رأس الحربػة فػي الحػرب حػاؿ نشػبت وتػـ تنفيػذ التيديػدات 
 التي تزايدت في األياـ األخيرة عمى الحدود الشمالية مف قبؿ "سوريا أو حزب اهلل".

ب اهلل سػػتكوف إذا دخمنػا االراضػػي المبنانيػة، ألننػػا سػػوؼ وأضػاؼ الضػػربة القويػة التػػي سػوؼ يتعػػرض ليػػا حػز 
نقػػـو بتػػدمير البنيػػة الصػػاروخية ليػػذا الحػػزب والتػػي تيػػدد )اسػػرائيؿ(، وكػػذلؾ سػػنقـو بالقضػػاء عمػػى عناصػػره 
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المتواجػديف فػي منػاطؽ الجنػوب، مضػيفًا أف ىػذا ىػدؼ الحػزب لػيس كمػا يػدعي الػدفاع عػف لبنػاف واألراضػػي 
نما يقوـ  بتسميح نفسو لتيديد )اسرائيؿ( واليجوـ عمى مواطنييا. المبنانية، وا 

 7/2/2023، فمسطين أون الين
 

 " يعرقل تشكيل الحكومة اإلسرائيميةالحرديمتجنيد " 28
أقػػػر تحػػػالؼ حزبػػػي "الميكػػػود" و"إسػػػرائيمي بيتنػػػا" بزعامػػػة رئػػػيس الػػػوزراء االسػػػرائيمي المكمّػػػؼ بنيػػػاميف : راـ اهلل

ييود المتزمتيف "الحػرديـ" فػي الجػيش االسػرائيمي تعرقػؿ التوصػؿ إلػى صػيغة نتنياىو أمس بأف قضية تجنيد ال
لتشػػكيؿ الحكومػػة االئتالفيػػة اإلسػػرائيمية الجديػػدة، ألف األحػػزاب المتشػػددة تػػرفض ذلػػؾ بينمػػا يطالػػب بػػو حػػزب 

 "ىناؾ مستقبؿ" الوسطي.
ف الفجػػوات الكبػػرى فػػي وقػػاؿ عضػػو فريػػؽ مفاوضػػي التحػػالؼ المحػػامي ديفيػػد شػػمروف لإلذاعػػة اإلسػػرائيمية "إ

 مفاوضات تشكيؿ الحكومة تتجمى حاليا في مسألة تجنيد الشباف الييود المتشدديف إلى الجيش االسرائيمي".
مػػف جانبػػول قػػاؿ عضػػو فريػػؽ مفاوضػػي حػػزب "البيػػت الييػػودي" المتشػػدد إيػػاؿ جبػػاي إف انضػػماـ حزبػػو إلػػى 

ضػاؼ "رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو ورئػيس االئتالؼ الحكومي ىو أمر طبيعي وصحيح لكال الجػانبيف. وأ
 البيت الييودي نفتالي بينيت يعرفاف االرتقاء فوؽ الخالفات الشخصية".

 8/2/2023، االتحاد ، ابوظبي
 

 عقد قمة ثالثية مع نتنياهو وعباس وبحضور عبد اهلل الثاني تزميعوباما داني أيالون: أ 29
ة الخميس عف اعتزاـ الرئيس االمريكي باراؾ اوباما عقد قمة تحدثت مصادر اسرائيمي: وليد عوض - راـ اهلل

ثالثية مع رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو والرئيس الفمسطيني محمود عبػاس خػالؿ زيارتػو المنتظػرة 
لممنطقة، وذلؾ في الوقت الذي يترقب فيو الجانباف الفمسطيني واالسػرائيمي وصػوؿ وزيػر الخارجيػة االمريكيػة 

 ف كيري لممنطقة خالؿ االسابيع القادمة لجس نبض الطرفيف بشأف امكانية استئناؼ المفاوضات.جو 
نقمت صحيفة 'معاريؼ' العبرية الخميس عف داني إيالوف نائب وزير الخارجية االسرائيمية قولو انو يعتقد اف و 

 زيارة اوباما سيتخمميا لقاء ثالثي سيجمعو بنتنياىو وعباس.
اوباما الذي يزور المنطقة الوؿ مرة يريد مف زيارتو اف تكوف ذات جدوى ومغػزى واف ىنػاؾ  وقاؿ إيالوف: اف

 اتفاقا بيف واشنطف وتؿ ابيب مف اجؿ احداث نقمة لمخروج مف الواقع الحالي.
كما اشار ايالوف الى اف اوباما يريد تصحيح ما وصفو بالخطػأ فػي واليتػو السػابقة مػف عػدـ زيارتػو السػرائيؿ، 

الى اف الزيارة ستتضمف وتركػز عمػى ثػالث قضػايا مركزيػة ىػي الممػؼ النػووي االيرانػي وتحييػد التيديػد منوىا 
 حاؿ سقوط نظاـ بشار االسد والعودة لطاولة المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي.

 في ىذا المقاء.كما اعرب ايالوف عف اعتقاده بامكانية مشاركة الممؾ عبد اهلل الثاني العاىؿ االردني 
كما اشار الى انو يعتقد اف عدـ انتظار اوباما لتشكيؿ الحكومة االسرائيمية الجديدة واعالف الزيارة يػدلؿ عمػى 

 اف ىناؾ توافقا بيف الطرفيف االسرائيمي واالمريكي عمى ضرورة التحرؾ بشكؿ سريع.
 ف شير اذار )مارس( المقبؿ.وكاف البيت االبيض قد اعمف اف اوباما سيزور اسرائيؿ في العشريف م

 8/2/2023، القدس العربي، لندن
 

يرانا"بين  محادثات "النووي" نجاحفي "إسرائيل" تشكك  20  لسداسية" وا 
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يراف بشأف البرنامج المفاوضات شكؾ داف مريدور نائب رئيس الوزراء في أف تسفر : طيراف بيف "لسداسية" وا 
رويتػػرز" قولػػو إف الواليػػات “. ونقمػػت عنػػو لي عػػف أي نتيجػػةفبراير/شػػباط الحػػا 26النػػووي فػػي كازاخسػػتاف فػػي 

. وقػػاؿ مريػػدور رات ال تػػزاؿ مطروحػػة عمػػى الطاولػػة"جميػػع الخيػػا“المتحػػدة احتاجػػت إلػػى أف تظيػػر اليػػراف اف 
 .جب أف يبقى ساريا وأف يكوف جادا"ي -وىذه ىي الصيغة التي استخدمناىا  -"لخيار األخير

 8/2/2023، الخميج، الشارقة
 

 V22ات من نوع طائر  8شراء نحو  تطمب من واشنطن "إسرائيل: "يعوت أحرونوتيد 22
والتي يصػؿ ثمػف  V22طمب جيش االحتالؿ اإلسرائيمي الحصوؿ عمى الطائرات االمريكية المتطورة مف نوع 

 مميوف دوالر. 70كؿ طائرة الى 
طائرة مقاتمػة اليبػوط والتحميػؽ وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس أف ىذه الطائرة تستطيع التحميؽ ك

 كطائرة عمودية ويتـ استخداميا مف الوحدات الخاصة في الجيش األمريكي.
طائرات مف ىػذا النػوع وتحػاوؿ الحصػوؿ عمييػا مػف  8الى  6وأشارت الصحيفة إلى اف "إسرائيؿ" تنوي شراء 

 ضمف الدعـ األمريكي العسكري ليا.
عمميػات العسػكرية لموحػدات الخاصػة وتػـ اسػتخداـ ىػذه الطػائرة مػف قبػؿ وتعد ىذه الطائرة األكثػر تطػوًرا فػي ال

 " التي أسقطت أثناء الحرب في ليبيا.F15الجيش األمريكي في ليبيا عندما قامت بإنقاذ طاقـ طائرة "
 8/2/2023، السبيل، عّمان

 
 يعارض توثيق تحقيقاته بالتصوير الشاباكخالفا لتوصيات "تيركل":  22

س" إنو في حيف أكد رئيس الشاباؾ السابؽ يوفاؿ ديسكيف تأييده لتوثيؽ تحقيقات الشاباؾ قالت صحيفة "ى رت
 بالتصوير )فيديو(، قاؿ خمفو في المنصب يوراـ كوىيف إنو يعارض ذلؾ.

وكانت لجنة "تيركػؿ" قػد تناولػت فػي جزئيػا الثػاني مػدى مالءمػة أجيػزة التحقيػؽ فػي إسػرائيؿ لمقػانوف الػدولي، 
 قابة الضعيفة عمى تحقيقات الشاباؾ مع "المعتقميف األمنييف".وأشارت إلى الر 

، قبػؿ شػير مػف 2022نيسػاف/ إبريػؿ مػف العػاـ  22يذكر أف ديسكيف كاف قد أدلػى بشػيادتو أمػاـ المجنػة فػي 
إنيائو لمياـ منصبو. وأشػارت المجنػة فػي تقريرىػا إلػى حقيقػة أف الشػاباؾ ال يوفػؽ تحقيقاتػو بتصػوير الفيػديو، 

أقػػواال لديسػػكيف نفسػػو، والتػػي تضػػمنت أنػػو "يجػػب أف يػػدرس بجديػػة توثيػػؽ تحقيقػػات الشػػاباؾ بأشػػرطة مقتبسػػة 
 مصورة.

وبحسػػب "ىػػ رتس" فػػإف أقػػواؿ ديسػػكيف كػػاف السػػبب الػػرئيس فػػي قػػرار لجنػػة تيركػػؿ التطػػرؽ إلػػى مسػػألة الرقابػػة 
 عمى تحقيقات الشاباؾ ضمف توصيات المجنة.

راـ كوىيف ينظر إلى عممية التوثيػؽ المصػورة مػف زاويػة أخػرى، ويػرى أنػو في المقابؿ، فإف الشاباؾ برئاسة يو 
 ال يوجد ما يمـز قانونيا بتوثيؽ التحقيقات، وأف معارضة الشاباؾ تنبع مف "أسباب أمنية ليا وزنيا".

كما نقؿ عف مصادر في الشاباؾ قوليا إف المجنة الوزارية لشؤوف التشريع مددت مؤخرا لػثالث سػنوات أخػرى 
يسػػػمى بػػػػ"أوامر السػػػاعة" التػػػي تعفػػػي الشػػػرطة مػػف التوثيػػػؽ المصػػػور لمتحقيقػػػات فػػػي "المخالفػػػات األمنيػػػة".  مػػا

 وتضيؼ المصادر أنيا استنادا إلى ذلؾ فال سبب يدعو إلى اتباع إجراءات مختمفة في الشاباؾ.
 8/2/2023، القدس العربي، لندن

 
 "معتدلين"و "فينمتطر بالكنيست " النواب العرب يصّنفحنين زعبي: لبيد  23
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لبيػػد تراجػػع بشػػكؿ جزئػػي عػػف تصػػريحاتو زعػػيـ حػػزب "يوجػػد مسػػتقبؿ" يئيػػر أكػػدت وسػػائؿ اإلعػػالـ العبريػػة أف 
التي أكد فييا أنو لف يشارؾ في جسـ مانع مع "حنيف زعبيز"، موضػحا لعضػو كنيسػت عربػي أجػرى اتصػاال 

شػير أف لبيػد ينػتيج سياسػة متماىيػة مػع معو، أنو يقصد حنيف زعبػي لوحػدىا ال النػواب العػرب جميعػا، ممػا ي
 سياسة الشاباؾ التي تصنؼ العرب متطرفيف ومعتدليف.

وفػي تعقيبيػا عمػػى أقػواؿ لبيػػد، قالػت النائبػػة حنػيف زعبػي إف لبيػػد انتقػؿ مػػف مرحمػة "العنصػػري المبتػدئ" حيػػث 
لو أنو جيد  عادى العرب وممثمييـ، إلى مرحمة "العنصري المحنؾ" وتصالح مع عضو كنيست عربي وصرح

 وشرعي.
وأضافت النائبة حنيف زعبي إنيا تفتخر أف تكػوف "العربيػة السػيئة" لكػؿ العنصػرييف أمثالػو، وليسػتمر لبيػد فػي 

 البحث عف حمفاء وأصدقاء لو في أوساط "العرب الجيديف".
وأردفػػػػػت زعبػػػػػي أف "مػػػػػا تمثمػػػػػو حنػػػػػيف زعبػػػػػي ىػػػػػو التصػػػػػدي الحقيقػػػػػي لمعنصػػػػػرية، وال نحػػػػػاوؿ إثػػػػػارة إعجػػػػػاب 

 لعنصرييف".ا

 8/2/2023، القدس العربي، لندن
 

 بسبب المستوطنات في ظل انتقادات دبموماسية أزمةتواجه  "سرائيل"إمحممون:  24
القػػػدس ػ رويتػػػرز: ربمػػػا تكػػػوف اسػػػرائيؿ تغػػػامر دوف اف تػػػدري وتػػػدخؿ فػػػي أزمػػػة مػػػع حمفائيػػػا بشػػػأف البنػػػاء 

قية مػػا لػػـ تػػدرؾ أف الغضػػب الػػدولي حقيقػػي االسػػتيطاني المتواصػػؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة والقػػدس الشػػر 
 وتسارع بتعديؿ مسارىا.

وقػػػاؿ دانيػػػاؿ سػػػايدماف وىػػػو محػػػاـ اسػػػرائيمي وخبيػػػر فػػػي التوسػػػع االسػػػتيطاني 'حػػػؿ الػػػدولتيف لػػػـ يمػػػت.. لكنػػػو 
وأضػػػاؼ 'نتمسػػػؾ بأىػػػداب األمػػػؿ. ىػػػذه ىػػػي آخػػػر فرصػػػة إلنقػػػاذه فػػػي المسػػػتقبؿ المنظػػػور.  معػػػرض لمخطػػػر'.

 ة لكنو آخر أفضؿ أمؿ'.االحتماالت ليست كبير 
 وفي حالة انييار ىذه اآلماؿ يمكف أف تتوقع اسرائيؿ تداعيات.

وقػػاؿ أحػػد كبػػار مبعػػوثي الػػدوؿ الغربيػػة فػػي القػػدس الػػذي طمػػب عػػدـ نشػػر اسػػمو بسػػبب حساسػػية الموضػػوع 
ا كػػاف وأضػػاؼ 'مػػا ال أفيمػػو ىػػو مػػا إذ 'اسػػرائيؿ تسػػير بػػال وعػػي فػػي اتجػػاه العزلػػة والتػػوبيخ فػػي نظػػر العػػالـ'.

 نتنياىو ال يدرؾ ما يحدث أـ أنو ال يكترث'.
وقػػاؿ معيػػد دراسػػات األمػػف القػػومي وىػػو مركػػز أبحػػاث يحظػػى بػػاحتراـ كبيػػر ىػػذا األسػػبوع إنػػو لممػػرة األولػػى 

 اصبحت البالد تواجو احتماؿ 'إجراءات عقابية ممموسة' مرتبطة بالتوسع االستيطاني.
تشػريف الثػاني عنػدما صػوتت ثمػاني دوؿ فقػط منيػا الواليػات وتجمت عزلة اسرائيؿ ألقصػى مػدى فػي نػوفمبر 

المتحدة وأربع دويالت فػي منطقػة المحػيط اليػادي مػع اسػرائيؿ فػي محاولػة فاشػمة لمنػع الفمسػطينييف مػف رفػع 
 تمثيميـ في األمـ المتحدة.

سػرائيؿ لكػػنيـ ويتوقػع دبموماسػيو االتحػاد األوروبػي فػي القػدس أف مثػؿ تمػؾ العزلػة ستصػبح معتػادة بالنسػبة ال
 نفوا أي تمميح بأف اوروبا قد تفرض عقوبات اقتصادية عمى الدولة الييودية.

وقاؿ دبموماسي غربي طمب عدـ نشر اسمو 'أقصى ما نتوقعو ىو خطوة العتبػار كػؿ منتجػات المسػتوطنات 
 منتجات قادمة مف أراض محتمة... العقوبات غير واردة'.

مي سػػابؽ آخػػر فػػي الواليػػات المتحػػدة ومقػػرب إلػػى نتنيػػاىو 'قضػػية نػػزع وقػػاؿ زلمػػاف شػػوفاؿ وىػػو سػػفير اسػػرائي
 الشرعية تتجاوز مجرد تقرير مف األمـ المتحدة. نحف ندرؾ الوضع مثؿ الشعب الييودي ونشعر بالقمؽ'.
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لكنو توقع بأف أوباما ونتنياىو سيتمكناف مف التوصؿ إلى طريقة مػا إلحيػاء عمميػة السػالـ التػي انيػارت عػاـ 
 عد أف رفض الفمسطينيوف االستمرار ما لـ يتوقؼ البناء االستيطاني.ب 2020

 وقاؿ شوفاؿ دوف إسياب 'أعتقد أف التعاوف بيف الزعيميف سيكوف ناجحا جدا'.
وقبػػؿ أف يمتقػػي نتنيػػاىو بأوبامػػا عميػػو أوال أف يشػػكؿ ائتالفػػا جديػػدا وىػػي ميمػػة صػػعبة فػػي ظػػؿ النجػػاح غيػػر 

 تيد( الجديد المنتمي إلى الوسط.المتوقع لحزب ىناؾ مستقبؿ )يش ع
وقالػػت صػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت األعمػػى مبيعػػا أمػػس األربعػػاء إف اإلعػػالف المفػػاجيء يػػـو الثالثػػاء عػػف أف 
أوبامػػا يخطػػط لزيػػارة وشػػيكة سػػيجعؿ بحػػث قضػػية السػػالـ تتصػػدر جػػدوؿ أعمػػاؿ المحادثػػات الحاليػػة لتشػػكيؿ 

 االئتالؼ الحاكـ.
وبامػػػا بنيػػاميف نتنيػػاىو عمػػى التوصػػؿ إلػػػى حمػػوؿ ولػػيس ىنػػاؾ مجػػاؿ ىنػػػا وأضػػافت الصػػحيفة 'يحػػث بػػاراؾ أ

لمخػػداع. مػػف المػػرجح اف تجػػد دولػػة اسػػرائيؿ نفسػػيا خػػالؿ أسػػابيع قميمػػة أمػػاـ واحػػدة مػػف أىػػـ لحظػػات الحقيقػػة 
 بالنسبة ليا'.

 8/2/2023، القدس العربي، لندن

 
 األقصى المسجدمجسم لمهيكل المزعوم إلى باحات تسريبمؤسسة األقصى:  25

قالت "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" امس اف الجماعات الييودية لجأت إلى تصعيد في الترويج ألكذوبة 
الييكؿ المزعوـ مف خالؿ تسريب مجسـ مصّغر لمييكؿ المزعـو إلى باحات المسجد األقصى وعرضو أماـ 

 رفة.السياح والمستوطنيف وتقديـ شرح مفصؿ يزعـ وجوده مكاف قبة الصخرة المش
، أنموذجا مف نماذج تزييؼ الحقائؽ المتعمقة  واعتبرت مؤسسة األقصى حمالت الترويج لمييكؿ المزعـو

 بالمسجد األقصى، وأكدت رفضيا ليا.
 7/2/2023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 ىاألقص المسجدمؤسسة األقصى: عشرات الجنود والمستوطنين يقتحمون 26

 220أف نحو  ،7/2/2023في بياف ليا صباح اليوـ الخميس ” لموقؼ والتراث مؤسسة األقصى“ذكرت 
ضابطا مف قوات االحتالؿ مف رتب مختمفة وجنود بمباسيـ العسكري مف وحدات مختمفة اقتحموا المسجد 
األقصى المبارؾ، مف جية باب المغاربة، وسط حراسة واستنفار ، وتنظـ ىذه المجموعة مف قوات االحتالؿ 

في أنحاء المسجد األقصى، حيث اقتحموا الجامع القبمي المسقوؼ، واألقصى القديـ، والمصمى جولة 
المرواني، وتوزع عدد منيـ في ساحات األقصى، فيما تجمع مئات مف المصميف وطالب مصاطب العمـ في 

ف أداء األقصى، وسط حالة استنفار وترقب، وفي نفس الوقت اقتحـ األقصى نحو ثالثيف مستوطنا محاولي
 بعض الطقوس الدينية.

وقالت مؤسسة األقصى: واضح جدًا أف االحتالؿ آخذ بتصعيد اعتداءاتو عمى المسجد األقصى المبارؾ، 
 .ويأتي ىذا االقتحاـ ضمف سمسمة االقتحامات واالعتداءات، التي ازدادت حدتيا في اآلونة األخيرة
 7/2/2023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
   واضحة لدعم المقدسيين ومواجهة مشاريع التهويد إلستراتيجيةالقدس الدولية" تدعو " 27
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: قػراءة فػػي األحػداث والمػػ الت"، 2022بيػروت: أطمقػت مؤسسػػة القػدس الدوليػػة تقريرىػا السػػنوي "حػاؿ القػػدس 
ولممقدسػييف فػي  وذلؾ في إطار متابعتيا وتوثيقيا لالنتياكات اإلسرائيمية المتكررة في القدس، ودعميا لمقػدس

 وجو الحممة التيويدية المتصاعدة.
(، فػي العاصػمة المبنانيػة بيػروت، حيػث 2|7جاء ذلؾ خالؿ مؤتمر صحفي عقدتو المؤسسػة اليػوـ الخمػيس )

أكػد بشػػارة مػػرىج نائػػب رئػػيس مجمػػس أمنػػاء مؤسسػػة القػػدس الدوليػػة، أف "العػػدو الصػػييوني الػػذي ييػػيمف عمػػى 
طف وقػػوى االسػػتبداد، يواصػػؿ خططػػو لتيويػػد بيػػت المقػػدس وأكنػػاؼ بيػػت األراضػػي المقدسػػة بػػدعـ مػػف واشػػن

المقػػػدس، فيسػػػرؽ المػػػوارد، يغمػػػؽ المػػػدارس، ييػػػدـ البيػػػوت، يشػػػوه اآلثػػػار، يزيػػػؼ المعػػػالـ، يسػػػجف المناضػػػميف، 
 يحاصر المتاجر، يصادر المزارع، يقتؿ األطفاؿ".

لى أنيـ "ال يقدموف ليا سػوى النػزر اليسػير وانتقد مرىج "تقصير العرب والمسمميف في نصرة القدس"، مشيًرا إ
وكػػأف المػػاؿ موقػػوٌؼ لمػػدور والقصػػور والسػػياحة والسػػفر واألسػػواؽ والنفػػاؽ وممنػػوع أف يصػػؿ إلػػى المستشػػفيات 
وريػػاض األطفػػاؿ وبيػػوت المسػػّنيف. وممنػػوع أف يصػػؿ لمػػف يحمػػي السػػور العتيػػؽ بصػػدره، ويػػذود عػػف القػػدس 

 بقمبو".
ػػود المػػدير العػػاـ لمؤسسػػة القػػدس الدوليػػة أبػػرز مػػا تضػػمنو التقريػػر، وأوضػػح أف  مػػف جانبػػول عػػرض ياسػػيف حم 

كانػػػت أبػػػرز معالميػػػا محػػػاوالت االنقضػػػاض عمػػػى  2022القػػػدس "شػػػيدت معركػػػة تيويػػػد متقدمػػػة خػػػالؿ عػػػاـ 
الحصػػرية اإلسػػالمية لممسػػجد األقصػػى عبػػر طػػرح التقسػػيـ الزمنػػي لممسػػجد بػػيف الييػػود والمسػػمميف، باإلضػػافة 

مػػى صػػعيد الحفريػػات واألنفػػاؽ تحػػت األقصػػى وبنػػاء الكػػنس حولػػو وتصػػاعد فكػػرة "المعبػػد" عمػػى إلػػى التقػػدـ ع
المسػػػتوييف الرسػػػمي والشػػػعبي". وأوصػػػت مؤسسػػػة القػػػدس الدوليػػػة فػػػي تقريرىػػػا، بنػػػاء عمػػػى "التطػػػورات وتػػػراكـ 

د االسػتيطاف الممارسات االحتاللية وحجـ المخاطر التػي سػتواجييا القػدس فػي المرحمػة القادمػة، ال سػيما تزايػ
وتقسػػيـ المسػػجد األقصػػى، بضػػرورة تضػػافر الجيػػود لمتصػػدي لممشػػروع التيويػػدي ولحمايػػة القػػدس والمقدسػػات 

 وتبني إستراتيجية واضحة لدعـ صمود المقدسييف".
7/2/2023وكالة قدس برس،   

 
  المسجد األقصى عن محيطه المقدسييسعى لعزل االحتاللالشيخ رائد صالح:  28

ستنكر الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ ا :القدس المحتمة
، قياـ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية بيدـ واجيات ألبنية إسالمية تاريخية في ساحة البراؽ المالصقة 2948

مقت "قدس وقاؿ الشيخ صالح في تصريحات صحفية ت لممسجد األقصى المبارؾ بمدينة القدس المحتمة.
(، "إف ىذا العمؿ ىو جريمة احتاللية كبرى ييدؼ مف ورائيا 2|7برس" نسخة عنيا اليـو الخميس )

االحتالؿ اإلسرائيمي إلى مواصمة فرض طوؽ استيطاني ضيؽ عمى المسجد األقصى بيدؼ عزلو عف 
راىنة إلى إقامة ما ونّوه إلى أف سمطات االحتالؿ تسعى خالؿ الفترة ال المجتمع المقدسي"، وفؽ تقديره.

ُيسمى بمبنى "شتراوس" في ساحة البراؽ، مشيرًا إلى أف المخاوؼ تكمف وراء ربط ىذا المبنى التيويدي 
بالساحات الداخمية لممسجد األقصى ومف ثـ ربطيا بشبكة األنفاؽ األرضية الممتدة أسفؿ المسجد األقصى 

 وىو ما وصفو بػ "الكارثة والمأساة"، عمى حد تعبيره.
 7/2/2023قدس برس، 

 منه مائة مرةسهى عرفات: ندمت عمى زواجي من عرفات وطمبت الطالق  29
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تركيا ػ نقمت وكالة انباء االناضوؿ في حوار نشرتو جريدة "الصباح" التركية عف سيى ارممة الرئيس 
صاؿ عنو الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات، انيا نادمت عمى الزواج مف الرئيس الراحؿ، وانيا حاولت االنف

تقاضى شيريا وقالت انيا تئة مرة لكنو منعيا مف ذلؾ، وانيا تمقت عشرات العروض بالزواج بعد وفاتو، ام
 .مف السمطة آالؼ يورو  20

عمينا انتظار تقرير القضاء، وقالت: ىذه المرحمة، موت عرفات في ستطيع اتياـ احد في تال وبينت انيا 
مف تشكيؿ لجنة تعنى بإجراء تحقيقات موسعة، ألني وقتيا سأكوف  لكف وقتيا ستتمكف الدولة الفمسطينية

 أديت واجبي اماـ التاريخ في تسميط الضوء عمى تمؾ القضية.
 8/2/2023، القدس العربي، لندن

 
  فمسطينيا يرقدون في مستشفى سجن "الرممة" أسيرا 26"التضامن":  30

أفادت مؤسسة "التضامف" لحقوؽ اإلنساف في بياف ليا، تمقت "قدس برس" نسخة منو، اليـو راـ اهلل:  
أسيرًا فمسطينيًا في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي يقيموف بشكؿ دائـ في مستشفى  26(، أف 7/2الخميس )

 سجف الرممة ويعانوف مف "إىماؿ طبي متعمد مف قبؿ إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية".
ت المؤسسة أف الظروؼ النفسية التي يعيشونيا سيئة، "خاصة بعد استشياد األسرى المحرريف وأوضح

المرضى اشرؼ أبو ذراع وزىير لبادة وزكريا عيسى الذيف كانوا برفقتيـ ويخشوف مف مالقاة المصير نفسو". 
طيني والبقية مف ، ستة مف قطاع غزة وشقيقيف مف الداخؿ الفمس26وبينت المؤسسة أف مف بيف األسرى الػ 

 مدف الضفة الغربية.
مريض، موزعيف عمى السجوف اإلسرائيمية  500وأضافت مؤسسة التضامف: "باإلضافة لذلؾ يوجد أكثر مف 

 ويعانوف أيضًا مف أوضاع صعبة وبعضيـ مصاب بمرض السرطاف.
 7/2/2023قدس برس، 

 
 "األمعاء الخاوية"االحتالل بل يحاربسامر العيساوي: أسير  32

خطير جدًا ومستقر، ىكذا يوصؼ الوضع الصحي لألسير الفمسطيني سامر العيساوي : د سمحافامج
يوـ. وىو رقـ صار عصيًا حتى عمى أىمو، وخصوصًا عمى شقيقتو شيريف  200المضرب عف الطعاـ منذ 

 التي تتوقع تمقي خبر استشياده في أي لحظة.
ضرب عف الطعاـ وحصؿ عمى مطالبو، ومنيـ مف وليس العيساوي سوى واحد بيف أسرى آخريف، منيـ مف أ

 27في « الحركة األسيرة»التي أطمقتيا « األمعاء الخاوية»ال يزاؿ يحارب. ويعكس ىؤالء استمرارًا لمعركة 
يومًا، واستطاعت مف خالليا الحصوؿ عمى تنازالت مف سمطات  26، واستمرت 2022نيساف العاـ 

 االحتالؿ.
حالة سامر خطيرة جدًا، الصميب األحمر أبمغنا أنو في أي لحظة قد يفارؽ »اف « السفير»تقوؿ شيريف لػ

 40حاليًا فقد سامر »وأضافت «. الحياة. الوضع خطير جدا، لكنو مستقر. ىذه ىي الحالة الصحية حاليا
ثـ  60، ونبضات قمبو غير مستقرة فيي تيبط إلى 40كيموغرامًا مف وزنو، فقد وصؿ وزنو إلى أقؿ مف 

 «.فجأة، وبيف الفينة واألخرى ترتفع درجات حرارتو بشكؿ خطير 225إلى ترتفع 
سامر ال يريد التنازؿ عف مطمبو، وشعاره الحرية أو الشيادة. أما االحتالؿ فال يريد أف »وتوضح شيريف أف 

 «.يستمع إلى مطالبو، وال يبالي بوضعو الصحي
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 8/2/2023، السفير، بيروت
 

 يوماً  220استمر  إضرابريخاوي بعد األسير ال عناالحتالل يفرج  32
عامًا(  الذي خاض  45أفرج االحتالؿ اإلسرائيمي أمس عف األسير أكـر الريخاوي ): حامد جاد - غزة

 يومًا. 220اضرابا مفتوحا عف الطعاـ استمر لمدة  
ووصؿ األسير المحرر الريخاوي الى غزة عصر أمس عبر معبر بيت حانوف "إيرز" شماؿ قطاع غزة 

جيًا إلى منزلو في مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث كاف في استقبالو اعداد كبيرة مف ذويو وممثميف عف مت
 الفصائؿ.

 8/2/2023، الغد، عّمان
 

 الريخاوي يحتاج إلى رعاية طبية األسير : زة في الصحةوزارة  33
بؿ سمطات االحتالؿ قالت وزارة الصحة الفمسطينية إف األسير المفرج عنو مف ق: أحمد المبابيدي -غزة

اإلسرائيمي أكـر الريخاوي، حالتو الصحية تحتاج إلى رعاية طبية نتيجة لإلىماؿ الطبي الذي كاف يعانيو 
 األسير في سجوف االحتالؿ.

وأوضح الناطؽ باسـ الوزارة د. أشرؼ القدرة لػ"فمسطيف أوف اليف" أف األسير الريخاوي يعاني مف بعض 
بات الرئوية باإلضافة إلى ضعؼ شديد في البنية الجسدية نظرًا لقيامو باإلضراب األمراض المزمنة وااللتيا

يومًا، مشددًا عمى أف اإلىماؿ الطبي طيمة فترة اعتقالو أثرت عمى صحتو سمبًا بشكؿ  220عف الطعاـ لمدة 
 مباشر.

 7/2/2023، فمسطين أون الين
 

 لحم "عامين"إنعام عبد الجبار من بيت  سيرةاأل بسجناالحتالل يحكم  34
أصدرت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيمية غرب راـ اهلل، اليوـ الخميس، حكمًا بحؽ : أحمد المبابيدي -غزة

 األسيرة إنعاـ عبد الجبار حسنات مف بيت لحـ بالسجف لمدة عامتيف.
محكمة وقاؿ مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف فؤاد الخفش لػ"فمسطيف أوف اليف":"إف 

عوفر حكمت عمى األسيرة حسنات بالسجف لمدة عاميف وغرامة مالية مقدارىا ألؼ شيقؿ"، موضحًا أنو تـ 
 إصدار الحكـ عمى األسيرة الحسنات بعد قضاؤىا ستة أشير.

 7/2/2023، فمسطين أون الين
 

 أسيرًا في سجون االحتالل 50فمسطينيون يؤدون العمرة عن  35
رار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف، رحمة عمرة، بالتعاوف والتنسيؽ مع شبكة نظـ مركز أح: السبيؿ –غزة 

 مساجدنا الدعوية في غزة، والتي قامت بتنفيذ ىذا المشروع تحت عنواف )مشروع عمرة أسرى المؤبدات(.
أنو تـ تخصيص يوًما ضمف البرنامج العاـ »وأكد وفا عياد، المشرؼ العاـ لشبكة مساجدنا الدعوية: 

ؤسسة، وأثناء التواجد في مكة المكرمة لتأدية العمرة عف خمسيف أسيرًا فمسطينيًا، ممف حكـ عمييـ لمم
بالسجف مدى الحياة )مؤبد(، حيث حمؿ كؿ شاب مف المشاركيف في العمرة، عمى صدره وبعدما لبس 

 «.مالبس اإلحراـ اسـ أسير، وظؿ ىذا االسـ معمًقا حتى نياية مناسؾ العمرة
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 8/2/2023، انالسبيل، عمّ 
 

 29في العيسوية لممرة الل االعتصاماالحتالل يهدم خيمة  36
ىدمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، مساء اليوـ الخميس، خيمة االعتصاـ التضامنية مع األسرى المضربيف 

 عف الطعاـ، في قرية العيسوية شماؿ القدس المحتمة.
ص، إف قوات االحتالؿ داىمت وسط القرية عند وقاؿ عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحم
، كما صادرت محتوياتيال األمر الذي أدى إلى 29مسجد األربعيف، وىدمت الخيمة الُمقامة ىناؾ لممرة الػ

 اندالع مواجيات بيف الشباف وقوات االحتالؿ.
 7/2/2023، فمسطين أون الين

 
 قة األ وارفي منط تهدد حياة الفمسطينيين األلغام"البيان": حقول  37

يدىش المسافر إلى األغوار بالطبيعة والسيوؿ التي يكسوىا الخضار وتحتضنيا : عبداهلل رياف -راـ اهلل
الجباؿ في مشيد يصرخ بالحياة واألمؿ. إال أف ظاىر الجماؿ يخفي في باطنو قنابؿ موقوتة وىي األلغاـ 

سطينييف الذيف فقدوا حياتيـ أو بترت أطرافيـ التي تحوؿ حياة الفمسطينييف إلى جحيـ. وىناؾ المئات مف الفم
 بفعؿ تمؾ األلغاـ التي تنتشر بشكؿ يثير الرعب.

 2400فمنذ االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية، تـ اإلعالف عف األغوار الفمسطينية، البالغ مساحتيا 
الدفاع الشرقي عف  في المئة مف مساحة الضفة الغربية، بأنيا خط 40كيمومتر مربع أي بما يعادؿ نحو 

دولة االحتالؿ. لذلؾ سعى بكافة الطرؽ إلى إحكاـ قبضتو عمى األغوارل ومف بيف تمؾ الطرؽ زرع المئات 
مف الدونمات الزراعية في األغوار باأللغاـ األرضية، عمى الرغـ مف قربيا مف التجمعات السكنية ومصادر 

 المياه.
 69أف ىناؾ « لمبياف»غاـ العميد سميماف عمراف أبو حديد لػويوضح رئيس المركز الفمسطيني لمكافحة األل

حقاًل منتشرة في المنطقة المحاذية لنير األردف مف الجية الفمسطينية التي تعتبر منطقة مغمقة تقع تحت 
ىذا يعني أف ىناؾ جزءا كبيرا مف األراضي تـ مصادرتيا وحـر »سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي. وأضاؼ: 

 «.سطينيوف مف استثمارىا وىذا أثر عمى االقتصاد الفمسطينيالمواطنوف الفم
ف كاف بعضيا  ويوجد العديد مف حقوؿ األلغاـ في األغوار، لكف مف غير المعروؼ أماكنيا المحددة، وا 
محاطا بسياج أو الفتة تحذيرية، إال أف أغمبيا زرع بشكؿ عشوائي دوف خارطة أو معمومات. ويشير أبو 

ضحية بيف مصاب وشييد وآالؼ الدونمات المزروعة باأللغاـ  800أكثر مف ىناؾ »حديد إلى اف 
 «.والمخمفات الحربية

أثناء التدريبات. وىذه المخمفات منتشرة  اإلسرائيميأخطر األلغاـ ىي المخمفات الحربية التي يتركيا الجيش و 
رئيس المركز  انتيت بالموت وأخرى باإلعاقة والجروح. ويوضح إصابةبشكؿ واسع وىناؾ حاالت 

الفمسطيني لمكافحة األلغاـ العميد سميماف عمراف أف حقوؿ األلغاـ وخطر المخمفات الحربية ال يقتصر عمى 
في العاـ »األغوار، بؿ يمتد إلى كافة المحافظات والمدف والقرى الفمسطينية في الضفة الغربية، وأضاؼ: 

فاتيا بعد االنسحاب حتى في المناطؽ المأىولة اجتاحت كؿ مدف الضفة الغربية وتركت مخم إسرائيؿ 2002
 «.بالسكاف

 8/2/2023، البيان، دبي
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 نجاح المسؤولين الفمسطينيين بتحقيق المصالحة إمكانيةحول  فمسطينيتشاؤم شعبي  38

وليد عوض: يسود الشارع الفمسطيني حالة مف التشاؤـ حوؿ امكانية تنفيذ اتفاؽ المصالحة وانياء  - راـ اهلل
 ما بيف الضفة الغربية وقطاع غزة. 2007ـ الداخمي المتواصؿ منذ منتصؼ عاـ االنقسا

وفيما توجو اعضاء المجنة التنفيذية وممثمو الفصائؿ الفمسطينية بما فييا حماس والجياد االسالمي لمصر 
ىرة، لـ يبد لممشاركة في اجتماع االطار القيادي لمنظمة التحرير الفمسطينية المقرر مساء اليوـ الجمعة بالقا

المواطف الفمسطيني اي اىتماـ بشأف ذلؾ االجتماع حيث عبر معظـ الذيف التقتيـ 'القدس العربي' الخميس 
 وسألتيـ عف رأييـ في امكانية نجاح المصالحة عف شكوكيـ بذلؾ.

ييف ويعتبر التشاؤـ السمة االبرز في اراء المواطنيف عف سؤاليـ حوؿ امكانية نجاح المسؤوليف الفمسطين
وممثمي الفصائؿ في انياء االنقساـ، وذلؾ في ظؿ اعتقاد سائد باف لكؿ فصؿ سواء فتح او حماس 

 'امتيازات ال يريدوف التنازؿ عنيا' لتنفيذ اتفاؽ المصالحة.
وفي الوقت الذي تمنى المواطنوف الذيف استطمعت 'القدس العربي' اراءىـ بأف 'يصابوا ىذه المرة بخبية أمؿ 

المصالحة عكس المرات السابقة' تمنوا اف ال تكوف االمواؿ التي تدفع لمفنادؽ وتذاكر الطائرات  وينفذ اتفاؽ
مف اجؿ الحوارات والمقاءات ىي مف امواؿ الشعب الفمسطيني، كونيا ال تخدميـ بأي شيء 'سوى سياحة 

يتجوؿ في راـ اهلل  المسؤوليف الفمسطينييف عمى ظير الشعب المسكيف'عمى حد قوؿ احد المواطنيف الذي كاف
 لشراء بعض احتياجات عائمتو.

 8/2/2023، القدس العربي، لندن
 

 " عمى عباسالمسان إطالة"بالسجن عمى شاب فمسطيني بتهمة  أوليحكم رام اهلل:  39
راـ اهلل )االراضي الفمسطينية ( ا ؼ ب: ذكرت محامية ريما السيد اف محكمة فمسطينية اصدرت حكما 

عمى الرئيس محمود عباس،  ]التطاوؿ[ انس سعد عواد بتيمة اطالة المساف عمى موكميا'غيابيا غير قطعي' 
 بعد اف عرض صورة لمرئيس عباس وىو يركض وراء كرة قدـ.

عاما( لوكالة فرانس، بانو يستغرب ىذا القرار، مشيرا الى اف التيمة الموجية  26مف جيتو، قاؿ انس عواد )
فية صورة قاـ بتركيبيا مف خالؿ برنامج الفوتوشوب لمرئيس محمود ، جاءت عمى خم2022ضده منذ العاـ 

 عباس وىو يركض وراء الكرة، وكتب تحتيا، الرئيس عباس مدريدي.
 8/2/2023، القدس العربي، لندن

 
 ون االحتاللسجبيق ألطفال لمتعذيب والقمع خالل االعتقال والتحقتعرض ا استمرار وزارة األسرى: 40

: أكدت وزارة شؤوف األسرى والمحرريف، أمس، أف العاـ الماضي شيد استمرار انتياكات "األيػاـ" -راـ اهلل 
االحتالؿ لحقوؽ األطفاؿ األسرى، مف خالؿ تعرضيـ لمتعذيب واإلذالؿ والقمع، في مخالفة صريحة لمقانوف 

 الدولي اإلنساني.
ا األطفاؿ، أف إسرائيؿ تتفنف وجاء في تقرير وثقتو محامية وزارة األسرى ىبة مصالحة التي تتابع قضاي

بانتياؾ حقوؽ األسرى خاصة األطفاؿ في سجونيا ومعتقالتيا ومحاكميا، مف حيث تزايد أساليب القمع 
والعنؼ والتعذيب الذي لـ يعد مقتصرا عمى التعرض لممعتقؿ واألسير جسديا، بؿ يأخذ كؿ أشكاؿ 

 قابية لألسرى.االنتياكات والممارسات الجسدية النفسية والمعنوية والع
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 8/2/2023، األيام، رام اهلل
 

 أمر هدم ضد منازل الفمسطينيين في القدس خالل يومين 60االحتالل أصدر  42
كشفت مصادر حقوقية النقاب عف سياسة إسرائيمية متبعة في مدينة القدس المحتمة لتيجير : القدس المحتمة

 وترحيؿ المواطنيف المقدسييف بػ"حجج مبررة وغير مشروعة".
( حصمت "قدس 2|7وأوضح الحقوقي المقدسي، ميند جبارة، في تصريحات صحفية لو، اليوـ الخميس )

خطارات ىدـ تقدر بحوالي ) -50برس" عمى نسخة منيا، أنو خالؿ اليوميف األخيريف تـ إصدار أوامر وا 
ؿ في القدس ( إخطاًرا، وذلؾ في عدد مف المناطؽ المستيدفة مف قبؿ بمدية ووزارة داخمية االحتال60

 المحتمة.
 7/2/2023قدس برس، 

 
 ": أخشى عدوانًا إسرائيميًا عمى لبنانالسياسةقيادي في تيار "المستقبل" لل" 42

حػػذر القيػػادي فػػي تيػػار "المسػػتقبؿ" مصػػطفى عمػػوش مػػف عػػدواف إسػػرائيمي يتجػػاوز كػػؿ  "السياسػػة": -بيػػروت 
في بمغاريا فػي يوليػو الماضػي وأدى إلػى مقتػؿ التوقعات بعد تأكيد مسؤولية "حزب اهلل" بالتفجير الذي حصؿ 

 خمسة إسرائيمييف وبمغاري. 
"السياسة" إف إحساسػػو خاصػػة بعػػد الغػػارة التػػي قامػػت بيػػا إسػػرائيؿ عمػػى سػػورية وعمػػى خاصػػرة ػوقػػاؿ عمػػوش لػػ

ف جػػزءًا منػػو سػػيكوف كارثػػة عمػػى لبنػػاف"إ  "حػػزب اهلل"إ إف "حكومػػة العػػدو تحضػػر لممػػؼ محػػدد وخطيػػر جػػدًا وا 
 مف أف "حزب اهلل" كما في كؿ مرة سيدفع لبناف ثمنًا باىظًا.  محذراً 

وعػف اسػتعداد "حػػزب اهلل" لمواجيػة أي عػدواف إسػػرائيمي عمػى لبنػػافإ قػاؿ عمػوش: "إف إسػػرائيؿ حتمػًا ستسػػتفيد 
ف  مػػف فرصػػة انتظػػار حػػزب اهلل ليػػا لتنفيػػذ مخططيػػاإ ألنيػػا وحػػزب اهلل مػػع األسػػؼ يشػػرباف مػػف نفػػس النبػػع وا 

 سطحي بينيما لـ يعد يقنع أحدًا".العداء ال
8/2/2023، السياسة، الكويت  

 
 يدعم القضية الفمسطينية ويدين االعتداءات اإلسرائيمية  اإلسالميةالبيان الختامي لمقمة  43

دعا البياف الختامي لمقمػة اإلسػالمية الثانيػة عشػرة، التػي اختتمػت  :القاىرة: سوسف أبو حسيف وصالح جمعة
الػػػدوؿ األعضػػػاء فػػػي منظمػػػة التعػػػاوف اإلسػػػالمي إلػػػى تشػػػكيؿ شػػػبكة أمػػػاف ماليػػػة ، ة أمػػػسأعماليػػػا فػػػي القػػػاىر 

إسػػالمية لمسػػػاعدة فمسػػػطيف، وتكميػػؼ األمانػػػة العامػػػة لمنظمػػة التعػػػاوف اإلسػػػالمي باتخػػاذ اإلجػػػراءات العمميػػػة 
سػػالمية لمتابعػػة تنفيػػذ ذلػػؾ. مؤكػػدا عمػػى الطػػابع المركػػزي لقضػػية فمسػػطيف والقػػدس الشػػريؼ بالنسػػبة لألمػػة اإل

جمعػػاء، وضػػرورة قيػػاـ األمػػة اإلسػػالمية بالػػدفاع عػػف األمػػاكف اإلسػػالمية والمسػػيحية المقدسػػة بكػػؿ طاقاتيػػا، 
 وبكافة الوسائؿ واألساليب المشروعة.

وجػػػدد البيػػػاف اإلدانػػػة الشػػػديدة إلسػػػرائيؿ، القػػػوة القائمػػػة بػػػاالحتالؿ، لالعتػػػداءات المسػػػتمرة والمتصػػػاعدة عمػػػى 
مية والمسػيحية فػي القػدس الشػريؼ. وحػذر مػف تمػؾ االعتػداءات ومػف تيويػد القػدس، األماكف المقدسػة اإلسػال

مف خالؿ طمس ىويتيا العربية اإلسالمية واالستخفاؼ بمكانة القدس الشريؼ لدى األمة اإلسالمية.. مؤكدا 
رارات لدولة فمسطيف، وذلؾ انسػجاما مػع القػ 2967أف القدس الشريؼ جزء ال يتجزأ مف األرض المحتمة عاـ 

وأكػػػد عمػػػى الفرصػػػة السػػػانحة لنجػػػاح المصػػػالحة الفمسػػػطينية، وأىميتيػػػا لتوحيػػػد كمػػػا  الدوليػػػة فػػػي ىػػػذا الشػػػأف.
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اليياكؿ الفمسطينية لتضـ كافة الفصائؿ الفمسطينية، وتوازييا مع مسار اإلعداد إلجراء االنتخابػات التشػريعية 
 ريؼ.الجديدة في األرض الفمسطينية المحتمةل بما فييا القدس الش

 8/2/2023الشرق األوسط، لندن، 
 

 بالقدس والمسيحي اإلسالميتسعى لطمس التراث  "إسرائيل": التركيالرئيس  44
الضػفة الغربيػة  فػيببنػاء مسػتوطنات  "إسػرائيؿ"عبد اهلل جوؿ، قيػاـ  التركياستنكر الرئيس : كتبت مى حسيف

دا عمػػى إقامػػة دولػػة فمسػػطيف، مضػػيفا أف يمثػػؿ تيديػػ اإلسػػرائيميوالقػػدس الشػػرقية، محػػذرا مػػف أف االسػػتيطاف 
الضفة الغربية والقدس  فييرتكبيا المستوطنوف اإلسرائيميوف ضد المساجد والكنائس  التي"اليجمات الوحشية" 

 القدس. في والمسيحي اإلسالميالشرقية الزالت متواصمة، وتيدؼ إلى القضاء عمى التاريخ والتراث 
أشػار  التركػيتصػريحات نقمتيػا صػحيفة "تػو دايػز زمػاف"، إف الػرئيس  فػيالرئاسػة التركيػة  فػيوقالت مصادر 

ألػػػؼ شػػخص خػػػالؿ  022الضػػػفة الغربيػػة والقػػدس الشػػػرقية كػػاف يبمػػغ  فػػيإلػػى أف عػػدد المسػػػتوطنيف الييػػود 
ألؼ شخصا، مؤكدا أف  652، بينما تجاوز عدد المستوطنيف اآلف الػػ 0992عاـ  فياتفاقية "أوسمو" لمسالـ 

مضػػيفا أف  ،إطػػار حػػؿ الػػدولتيف فػػيؿ تيديػػد بػػالغ عمػػى الدولػػة الفمسػػطينية المفتػػرض إقامتيػػا ىػػذا األمػػر يشػػك
 .الدولييوجييا ليا المجتمع  التيبالرغـ مف كؿ التحذيرات االستيطاني تواصؿ توسعاتيا  "إسرائيؿ"

 7/2/2023اليوم السابع، مصر، 
 

 إلى لبنان ةطينيين من سوريمساعدات عمى النازحين الفمس يوزعاإلماراتي الهالل األحمر  45
غاثيػة إتحت إشراؼ سفارة الدولة في لبنػاف مسػاعدات  األحمر اإلماراتيوزعت ىيئة اليالؿ : واـ – يأبو ظب

أسرة فمسطينية نازحة مف سوريا إلى لبناف بمنطقة البقاع وذلؾ  2700عبارة عف مواد غذائية وبطانيات عمى 
 لبناف. إلىالنازحة مف سوريا  لألسرغاثية اإل ضمف حممتيا المتواصمة لتقديـ المساعدات

الفمسػطيني فػي بػر اليػاس ومخػيـ الجميػؿ  األحمػروتـ توزيع المساعدات بمقر مستشفى الناصرة التابع لميػالؿ 
أسػرة فمسػطينية نازحػة مػف سػوريا فػي أغمػب  4000تأتي ىذه المساعدات ضمف برنامج سيشمؿ و  في بعمبؾ.
 ف.في لبنا الفمسطينيةالمخيمات 

 8/2/2023البيان، دبي، 
 لحل الدولتين ديمية السبيل الوحاإلسرائي - الفمسطينيةبان كي مون: المفاوضات  46

دعا األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف الجػانبيف الفمسػطيني واإلسػرائيمي : خدمة قدس برس -نيويورؾ 
 ي "السبيؿ الوحيد لتحقيؽ حؿ الدولتيف".إلى الشروع في المفاوضات السياسية، معتبًرا أف ىذه المفاوضات ى

وأكػػػد بػػػاف كػػػي مػػػوف، عمػػػى أىميػػػة المضػػػي قػػػدما فػػػي عمميػػػة السػػػالـ فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط، وقػػػاؿ "إف توسػػػيع 
المستوطنات اإلسرائيمية، والصعوبات المالية التي يعانييا الفمسطينيوف واسػتمرار االنقسػاـ فػي الضػفة الغربيػة 

 لوضع الراىف غير قابؿ لالستمرار".وقطاع غزة ىي مخاوؼ جدية، وأف ا
 8/2/2023قدس برس، 

 
 األرض تنتظر عاصفة شمسية عمالقة ومفاجئة 47

لف يكوف أمامنا سوى نصؼ ساعة فقط لالستعداد، قبؿ أف تضرب عاصفة شمسية : سكاي نيوز عربية
 سنة. 250عمالقة األرض، في حدث ال يتكرر إال مرة واحدة كؿ 
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رباؾ وسائؿ المالحة البحرية ويتوقع أف تتسبب العاصفة ا لشمسية العمالقة بتعطيؿ أقمار االتصاالت، وا 
 والجوية وشبكات االتصاالت الخاصة بالجيؿ الرابع، بحسب تقرير نشر مؤخرًا.

وتنفث مثؿ ىذه العواصؼ الشمسية العمالقة مالييف األطناف مف المادة ذات الطاقة العالية جدًا وتنتقؿ 
 اعة.بسرعة مميوف ميؿ في الس

ويتوقع التقرير أف تضرب العاصفة الشمسية العمالقة األرض في المستقبؿ القريب، ولكف سيكوف مف 
 المستحيؿ توقعيا قبؿ أكثر مف نصؼ ساعة مف وصوليا األرض.

سنة، وكانت آخر  200إلى  200ويقوؿ الخبراء إف مثؿ ىذه العواصؼ الشمسية العمالقة تتكرر مرة كؿ 
 .2859ألرض في العاـ مرة تعرض ليا كوكب ا

، تعرضت األرض لعاصفة شمسية متوسطة، وتسببت بتعطيؿ محوالت 2989يشار إلى أنو في العاـ و 
 الكيرباء الرئيسية في شبكة الكيرباء الكندية.

ونجـ  2003و 2989و 2972و 2956وتعرضت األرض لعواصؼ شمسية أخرى دوف المتوسطة في أعواـ 
 إلشعاعات في طبقات الجو العميا.عنيا زيادة ممحوظة في مستوى ا

وقاؿ البروفيسور بوؿ كانوف، رئيس فريؽ العمؿ الخاص بالعواصؼ الشمسية في بريطانيا، إف العواصؼ 
 الشمسية العمالقة ستشكؿ تحديًا ولكنيا لف تكوف كارثية بالمطمؽ.

ي ستتأثر بيذه العواصؼ وأوضح أف التحدييف الرئيسييف أماـ الحكومات ىما الطيؼ الواسع مف التقنيات الت
وشدد عمى أنيا ستحدث في يوـ ما وأف عمى الحكومات أف تستعد  الشمسية العمالقة ومدى الخطورة عمييا.

 لحدوثيا.
 7/2/2023، البيان، دبي
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: اصدر معيد ابحاث االمف القومي اإلسرائيمي التقرير السنوي االستراتيجي زىير اندراوس -الناصرة 
إلسرائيؿ لمعاـ الجاري، جاء فيو اف التقدير الشامؿ لمتطورات والمستجدات التي ُسجمت العاـ الماضي في 
منطقة الشرؽ االوسط، مف وجية النظر اإلسرائيمية، يؤكد عمى وجود تقييـ متشابؾ، ولكف مع ذلؾ فاف 
التقديرات بحصوؿ حرب لـ تتحقؽ، واالحداث التي عصفت وما زالت تعصؼ بالمنطقة تفتح الباب عمى 

 مصراعيو لتحسيف الوضع االستراتيجي اإلسرائيمي.
وبحسب التقرير، الذي نشره المركز عمى موقعو االلكتروني فاف التحدي االكبر واالخطر الذي ُيواجو الدولة 

اف كراس الحربة في معاداة إسرائيؿ في المنطقة، ذلؾ انو بالتوازي مع تقدميا في العبرية يتمثؿ في تتويج اير 
برنامجيا النووي، الذي سيمنحيا التاثير الكبير عمى االجندات في منطقة الخميج، والسيطرة عمى مصادر 

 ئيؿ.الطاقة، وحتى ايضا التأثير عمى انظمة الحكـ، ُتواصؿ طيراف قيادة المعسكر المعادي جدا إلسرا
وتابع التقرير قائال انو عمى الرغـ مف الحصار االقتصادي المفروض عمى ايراف مف قبؿ الغرب، فاف ىذه 
الدولة تؤكد مرة تمو االخرى انيا قادرة عمى استيعاب ىذه العقوبات وصد الضغوط الدولية التي ُتمارس 

واجية ايراف ُيشكؿ تاكيدا عمى القيود عمييا لوقؼ برنامجيا النووي، ولفت معدو التقرير الى اف العجز في م
في االمكانيات التي ُتميز المجتمع الدولي في محاوالتو لوقؼ التصعيد في الشرؽ االوسط، وتحديًدا يؤكد 
ذلؾ عمى تراجع قوة ونفوذ الواليات المتحدة االمريكية في المنطقة، والتأثير عمى مجريات االحداث، عالوة 
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تراتيجي، الى اف امتالؾ ايراف لمسالح النووي سيفتح المجاؿ اماـ سباؽ تسمح عمى ذلؾ، اشار التقدير االس
 بيف الدوؿ االخرى، االمر الذي سيدفع بمنطقة الشرؽ االوسط الى حالة مف الزعزعة وعدـ االستقرار.

 وُيطمؽ التقرير عمى ما ُيسمى بالربيع العربي الذي بدا في الوطف العربي قبؿ حوالي السنتيف لقب موجة
االرتجاجات االجتماعية والسياسية، والذي اكد عمى تدخؿ المواطف العادي في الدوؿ العربية في تغيير 
االمور واسقاط الحكاـ المستبديف، ومف الناحية االخرى فاف ىذه الموجة وضعت القوى االسالمية المتشددة 

ط بالمؤسستيف االمنية والسياسية في جًدا في الصدارة، وىذا التطور، برأي مركز ابحاث االمف القومي، المرتب
تؿ ابيب، صعدت حالة التوتر بيف الدولة العبرية وبيف قوى في االقميـ، اف كاف ذلؾ مف الدوؿ اْو مف 
الجماعات المسمحة، التي رات في إسرائيؿ جريرة لمغرب، وانيا تحتؿ االراضي الفمسطينية، ومع ذلؾ فاف 

يدة اماـ إسرائيؿ، انما ادت الى تاجيج التحديات العسكرية اماميا ىذه االمور مجتمعة لـ تخمؽ تحديات جد
وبالقرب منيا جغرافًيا، عالوة عمى ذلؾ، اشار التقدير الى اف التحدي اإلسرائيمي الكبير ىو محاولتيا لصد 
ا محاوالت نزع الشرعية عنيا في الحمبة الدولية، مشدًدا عمى اف نزع الشرعية عف إسرائيؿ اتخذ منحى خطيرً 

 جًدا وعمى صناع القرار في تؿ ابيب التشديد عمى معالجتو باسرع وقت ممكف قبؿ فوات االواف.
باالضافة الى ذلؾ، تناوؿ التقدير االستراتيجي الضغط المباشر الذي تتعرض لو الدولة العبرية لكي تُباشر 

السياؽ يؤكد عمى عدـ الثقة  بالمفاوضات مع الجانب الفمسطيني، الفًتا الى اف اليدوء الدبموماسي في ىذا
بانو مف الممكف التوصؿ الى حؿ سممي لمقضية الفمسطينية، ىذا الشعور، باالضافة الى موجة االنتقادات 
العالمية ضد إسرائيؿ وتحميميا مسؤولية الجمود في العممية السممية، كانا السبباف المذاف اديا الى تحقيؽ 

االمـ المتحدة، قبوؿ فمسطيني كدولة غير عضو في المنظمة السمطة الفمسطينية االنجاز الكبير في 
االممية، واالبعد مف ذلؾ، اكد التقرير، عمى اف االعتراؼ االممي بفمسطيف يعني انو باالمكاف اقامة دولة 
فمسطينية دوف الحصوؿ عمى موافقة مف إسرائيؿ. بالمقابؿ، اضاؼ التقدير، تستمر حركة حماس في تسميح 

طرتيا الكاممة عمى قطاع غزة، االمر الذي عزز مكانتيا في القطاع ومنحيا الفرصة نفسيا وبسط سي
واالمكانية لفتح حرب مع إسرائيؿ، كما اف حماس باتت القوة االولى في الشارع الفمسطيني مف الناحية 

 السياسية.
ابحاث االمف اما في ما يتعمؽ بالتحدي العسكري الذي تضعو حماس اماـ الدولة العبرية، فقاؿ مركز 

القومي، انو مف غير المستبعد اْف تقـو حركة حماس بجر مصر الى مواجية عسكرية مع إسرائيؿ، مشيًرا 
الى انو في حقيقة االمر النظاـ المصري الجديد ليس معنًيا بالمرة بالغاء اتفاؽ السالـ )كامب ديفيد(، كما اف 

اثير حركة حماس، وىو في ىذا الخط يمتقي مع لنظاـ الرئيس محمد مرسي مصمحة في التقميؿ مف قوة وت
سرائيؿ اْف تؤدي الى تردي العالقات بيف تؿ  إسرائيؿ، ولكف مف شاف مواجية عسكرية جديدة بيف حماس وا 

 ابيب والقاىرة الباردة اكثر مما ىي عميو اليوـ.
ة الحزب العسكرية في تواصؿ وبالنسبة لحزب اهلل المبناني، قاؿ التقدير االستراتيجي اإلسرائيمي، اف تعاظـ قو 

واستمرار بدوف توقؼ، واذا اخذنا بعيف االعتبار ىذا المعطى باالضافة الى الحرب االىمية الدائرة في سورية 
منذ حوالي السنتيف، وسيطرة قوى اسالمية متشددة ومتطرفة عمى مناطؽ معينة في بالد الشاـ، ُينذر بتشكؿ 

ولة العبرية في الشماؿ، يكوف حزب اهلل فييا احد الالعبيف الرئيسييف، جبية اسالمية جديدة معادية جًدا لمد
وىذه الجبية اْو الحؼ الجديد تضع تؿ ابيب اماـ تحد سياسي وعسكري عمى حٍد سواء، ىذا باالضافة الى 

تحوؿ  اف العراؽ تحوؿ الى معقؿ لمقوى االسالمية الراديكالية جًدا، عالوة عمى ذلؾ، ال يستبعد التقدير بتاًتا
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النظاـ المركزي في المممكة الياشمية الى نظاـ ضعيؼ جًدا بسبب االحتجاجات الشعبية التي اخذة بالتوسع 
 في ىذه الفترة بالذات.

ولفت التقدير الى اف التيديد المباشر عمى إسرائيؿ ليس مف اسمحة الدمار الشامؿ، ولكف مف غير المستبعد 
ددة، بما في ذلؾ حزب اهلل، بامطار إسرائيؿ بصواريخ تممكيا وبكثرة، بالمرة اْف تقوـ تنظيمات اسالمية متش

وىذا االمر بات خطيرا جدا الف معالجة مشكمة الصواريخ مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي سيؤدي الى تنازالت 
دبموماسية مف قبؿ تؿ ابيب، وذلؾ بسبب خشيتيا مف الرد عمى الصواريخ وقتؿ المدنييف، االمر الذي 

 غوطات واالدانات ضد الدولة العبرية.سيؤجج الض
كما اشار التقدير الى اف الجمود في ما ُيسمى بالعممية السممية يمنع مف إسرائيؿ االنضماـ الى المحور 
االقميمي مع تركيا والسعودية واالردف ومصر، ىذا المحور الذي ُيشكؿ محفًزا لالتحاد االوروبي وامريكا 

ف بالمقابؿ خمص التقرير الى القوؿ اف اي محاولة مف قبؿ الحكومة لوقؼ برنامج ايراف النووي، ولك
اإلسرائيمية الجديدة لتخفيؼ الضغوطات الخارجية عمييا لتحريؾ العممية السممية مع الفمسطينييف، سُتواجو 
بمعارضة شعبية واسعة لدى الجميور اإلسرائيمي، وبالتالي فاف الحكومة ُممزمة بايجاد التوازف بيف 

 ات الخارجية والضغوطات الداخمية، كما قاؿ التقدير.الضغوط
 8/2/2023، لندن، القدس العربي
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 مخيمر أبو سعدة
خرجت مف الجولة  -2007التي حكمت قطاع غزة منذ عاـ -يبدو أف حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 

كبير. وفي الوقت نفسو، تواجو الحركة  األخيرة مف القتاؿ مع إسرائيؿ وقد تعزز موقفيا اإلقميمي إلى حد
 تساؤالت جديدة حوؿ قدرتيا عمى االستفادة مف الفرصة الدبموماسية التي اكتسبتيا.

، والذي 2022الواقع أف رد حماس القوي عمى العممية العسكرية اإلسرائيمية في غزة نوفمبر/تشريف الثاني 
 لتزاميا بقيمتيا األساسية المتمثمة في الصمود.شمؿ سقوط صواريخ بالقرب مف تؿ أبيب والقدس، أظير ا

وعالوة عمى ذلؾ، ففي أعقاب االشتباؾ الذي داـ ثمانية أياـ، دخؿ خالد مشعؿ زعيـ حماس المنفي منذ 
 زمف بعيد، والذي لـ يجرؤ مف قبؿ قط عمى إظيار نفسو عمنا أماـ إسرائيؿ، دخؿ غزة مف مصر.

وارع، عزز خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لمحركة فكرة انتصار وباستعراضو مزىوًا باالنتصار عبر الش
 حماس في الداخؿ والخارج.

سببًا في  -وخاصة في مصر وتونس-وخارج غزة، كاف صعود اإلسالـ السياسي في دوؿ الربيع العربي 
فضت إلى خمؽ جوار أكثر تأييدًا وتوددًا لحركة حماس. وعمى نحو حاسـ، اشتممت مفاوضات القاىرة التي أ

وقؼ إطالؽ النار مع إسرائيؿ عمى اتصاؿ دبموماسي مباشر عالي المستوى بيف مصر وحماس، وىو تحوؿ 
 جوىري مقارنة بموقؼ الرئيس المصري السابؽ حسني مبارؾ المعمف المناىض لحماس.

 -يف آخريففضاًل عف زعماء إقميمي-وكانت الزيارات التي قاـ بيا إلى غزة أمير قطر ووزير خارجية تركيا 
ظيار الدعـ لحماس يعني اآلف بناء المصداقية في الداخؿ، األمر  سببًا في تعزيز مكانة حماس الجديدة. وا 

 الذي يخمؽ الفرصة لمحصوؿ عمى تبرعات كبيرة مف الدوؿ العربية واإلسالمية لتمويؿ إعادة تعمير غزة.
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ية الذي تبنى مفاوضات السالـ مع رئيس السمطة الفمسطين-وعمى النقيض مف ىذا، أصبح محمود عباس 
أكثر عزلة مف أي وقت مضى، عمى الرغـ مف نجاحو في ترقية  -إسرائيؿ وتخمى عف الصراع المسمح

 وضع فمسطيف في األمـ المتحدة إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بعد أياـ فقط مف انتياء القتاؿ في غزة.
وؿ عمى وضع الدولة، ولكنيا أيدتو بعد وقؼ في البداية، كاف رد فعؿ حماس متشككًا في طمب الحص

 إطالؽ النار، نظرًا لتوقعاتيا بأنيا سوؼ تكوف قادرة عمى استغالؿ وضع فمسطيف بعد ترقيتو.
أدت إلى تراجع  -جنبًا إلى جنب مع تضاؤؿ موارد السمطة الفمسطينية-ورغـ ىذا فإف األحداث األخيرة 

وا ينظروف إليو عمى نحو متزايد باعتباره رجاًل يائسا. وأدى مصداقية عباس بيف الفمسطينييف، الذيف بات
إعالف إسرائيؿ بعد التصويت في األمـ المتحدة عف إنشاء مستوطنات جديدة حوؿ القدس إلى إضعاؼ 
موقؼ عباس بدرجة أكبر. والواقع أف وقت عباس ينفد بسرعة. والسؤاؿ الوحيد اآلف ىو: مف الذي سيحؿ 

 محمو؟
تسعى حماس إلى االستفادة مف شعبيتيا المتنامية في الفوز باالنتخابات. ففي االنتخابات  وفي الوقت نفسو،

نجحت حركة فتح  -وىي األولى منذ ست سنوات-البمدية في أكتوبر/تشريف األوؿ الماضي بالضفة الغربية 
% 55صويت بنسبة العممانية إلى حد كبير في االحتفاظ بسمطتيا مف الناحية الفنيةل ولكف اإلقباؿ عمى الت

عكس تراجع دعـ حركة فتح. واآلف  -في أعقاب الدعوة التي أطمقتيا حماس إلى مقاطعة االنتخابات-فقط 
ُينَظر إلى حماس عمى نطاؽ واسع باعتبارىا الممثؿ الحقيقي لمطموحات الوطنية الفمسطينية، والقادرة عمى 

 جاد أساس لممفاوضات مع إسرائيؿ؟توحيد الفمسطينييف تحت رايتيا. ولكف ىؿ تستطيع حماس إي
مما ال شؾ فيو أف حماس لـ تتنازؿ عف شعار المقاومةل ولكنيا عدلت موقفيا مف الصراع الفمسطيني 
اإلسرائيمي مع الوقت. بؿ إف زعماء حماس أعربوا عف دعميـ إلنشاء دولة فمسطيف عمى أساس حدود 

 ، عمى أف تكوف القدس الشرقية عاصمة ليا.2967
إلى أف  -مقترنًا بتأييد حماس لنيج عباس الدبموماسي في األمـ المتحدة-ىذا التحوؿ التدريجي ويشير 

حماس تعتقد اآلف أف االنتصار عمى إسرائيؿ عسكريًا أمر غير ممكف. وسوؼ يكوف لزامًا عمى الزعماء 
 اسية.الفمسطينييف واإلسرائيمييف أف يعمموا عمى تسوية خالفاتيـ والتوصؿ إلى تسوية دبموم

لقد أصبحت عالمات تحوؿ منظور حماس واضحة بشكؿ متزايد. فبرغـ حفاظ مشعؿ عمى موقؼ متشدد 
في خطبتو في غزة، فإنو في مناقشات خاصة أعرب عف استعداده لقبوؿ قياـ دولة فمسطيف عمى أساس 

ـ العربية . حتى إف مشعؿ صرح بأنو إذا أعادت إسرائيؿ النظر في موقفيا مف مبادرة السال2967حدود 
التي تدعو العالـ العربي إلى االعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في الوجود في مقابؿ عودة إسرائيؿ إلى - 2002لعاـ 
 فإف حماس ستفعؿ الشيء نفسو. -2967حدود 

ولكف عمى الرغـ مف ترحيب مشعؿ بفكرة المفاوضات مع إسرائيؿ في المستقبؿ، فإنو أصر عمى أف الوقت 
إف حماس مقتنعة بأف إسرائيؿ ال تفيـ إال لغة القوة والسمطة، ولف تتفاوض قبؿ أف المناسب لـ يحف بعد. 

 تقبؿ إسرائيؿ حتمية المطالب الفمسطينية.
مثؿ جيورا -ولعؿ إسرائيؿ بدأت تستوعب الرسالة. والواقع أف القتاؿ األخير دفع بعض الساسة اإلسرائيمييف 

إلى االعتراؼ بأف حماس تمثؿ واقعًا  -سابؽ أرييؿ شاروفإيالند مستشار األمف القومي لرئيس الوزراء ال
سياسيًا لـ يعد مف الممكف تجاىمو. حتى إف إيالند نصح حكومة إسرائيؿ باالعتراؼ بحكـ حماس في غزة، 
ورفع الحصار، والتفاوض عمى وقؼ إطالؽ نار مطوؿ بشكؿ مباشر مع الحركة. ولكف نجاح مثؿ ىذا 
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رائيؿ لمتعامؿ مع حماس، التي ال تزاؿ تعتبرىا جماعة إرىابية، وعمى إمكانية النيج يتوقؼ عمى استعداد إس
 استمرار الوساطة المصرية.

وىنا، قد تخضع إسرائيؿ لضغوط متنامية مف جانب حميفتيا الرئيسية. والواقع أف تقبؿ أميركا لألحزاب 
يشير إلى أف  -ي مصرمف حزب النيضة في تونس إلى اإلخواف المسمميف ف-اإلسالمية في المنطقة 

التشكؾ في الجماعات اإلسالمية ربما بدأ يفقد أرضيتو. كما يثير نفس األمر الشكوؾ حوؿ ما إذا كانت 
 الواليات المتحدة ستحافظ عمى سياستيا الصارمة في عزؿ حماس.

لقد برىف نجاح الرئيس المصري محمد مرسي في التوسط بيف إسرائيؿ وحماس عمى أف اإلسالمييف مف 
الممكف أف يتخذوا موقفًا مرنا حتى عندما يتعمؽ األمر بإسرائيؿ. وىناؾ مجاؿ لالعتداؿ في مواقؼ الطرفيف، 
ولكف ينبغي لمزعماء عمى الجانبيف أف ُيمنحوا األرضية الصحيحة التي يمكنيـ انطالقًا منيا إجراء التعديالت 

 الالزمة.
 بروجيكت سينديكيت

 7/2/2023الجزيرة.نت، 
 

 ثالثي والنبع واحد "حماس"، "الجهاد"، "فتح" 50
 حسف خميؿ حسيف 

في بداية الستينيات دبت الحركة في صفوؼ الشباب الفمسطيي، وكانت النفوس معبأة بالمشاعر الوطنية.. 
لف ننساؾ يا فمسطيف.. يحاوؿ أف يجد »كميا يشدىا ويدفعيا يمينًا ويسارًا شعار مقدس يالحقيا لياًل ونيارًا 

فيو ليعبر عمميا عف ذلؾ الشعار الذي تتدفؽ مفرداتو في العروؽ، فمقد طاؿ الفراؽ واشتعؿ  اتجاىًا يندفع
الشوؽ وآف لمشعب المشرد أف يعود إلى الوطف المقدس السميب وال شيء يمكف أف ينسي الشعب الشريد 

في سوريا  وطنو، وكؿ شيء يحيط بو يذكره بذلؾ الوطف الذي اغتصبو حثالة البشر وشذاذ الوجود.. ثورات
التي ينتمي إلى أحضانيا ىؤالء المشردوف كميا تريد لشعب فمسطيف أف تنتيي مأساتو ويعود إلى القمب 
الضائع المسموب وثورة في مصر قاـ بيا شباب مؤمف جرح في كرامتو عمى يد أحقر خمؽ اهلل في ظؿ قيادة 

تتمرغ سمعتو في أوحاؿ الذؿ والميانة والعار خائنة الىية ال تعير وزنًا لجراحاتو، وقد تركتو بإرادتيا ييـز و 
في معركة كاف يحسبيا سمية في متناوؿ يديو، فإذا ىو ممقى عمى رصيؼ اليزيمة يجتر أالميا بداًل مف 
صنع النصر الذي يتغنى بأمجاده، كاف يريد ىذا الشباب المكموـ أف ينتصر لكرامتو الذبيحة عمى أيدي 

ة فأطاح ىذا الشباب المؤمف برأس الطاغية فرعوف وبحاشيتو الالىية طاغية معتوه تحيط بو حاشية فاسد
ـ ورقص شعب فمسطيف فرحًا بقرب تحقيؽ الحمـ والعودة المنشودة إلى الوطف 2952المستيترة عاـ 

المغتصب، فإذا بعشر مف السنوات تمضي وال شيء مف ذلؾ الحمـ المقدس يتحقؽ وال تباشير لمعودة ونياية 
ي األفؽ القريب أو البعيد وتمور باألحداث ساحات سوريا واألردف والعراؽ وما زالت الرحمة المأساة تموح ف

 طويمة طويمة والشباب يتحرؽ شوقًا إلنياء المأساة!!
وثورة في العراؽ وشبو ثورة في األردف يعقبيا خالص لموطف مف الكابوس البريطاني المتمثؿ في الجنراؿ 

اس الشباب الفمسطيني إلى أف ينفجر كالبركاف، لكنو تشظى بقوتو معبرًا جموب باشا وعصابتو مما دفع بحم
عنيا بحركات ثورية جاوزت الثالثيف حتى إذا جد الجد تقمص العدد إلى نحو عشريف، أىميا حركة التحرير 

بجناحيا العاصفة وحركة شباب الثأر وحركة القومييف العرب تحت اسـ الجبية الشعبية « فتح»الوطني 
فمسطيف، ومنيا انسمخت الجبية الديمقراطية والجبية الشعبية القيادة العامة والصاعقة والجبية  لتحرير



 
 
 

 

 

           28ص                                    2764العدد:                8/2/2023الجمعة  التاريخ:

العربية، وىاتاف الجبيتاف العربية والصاعقة بنتاف لمبعث العراقي والبعث السوري مفروضتاف عمى الساحة 
و ممثاًل في حركة فتح الفمسطينية، بينما خمت الساحة رسميا مف االتجاه االسالمي الذي كاف يرى نفس

باعتبارىا مف نتاج شباب ينتموف إلى جماعة اإلخواف المسمميف، قيؿ إف قيادة الجماعة في مصر رفضت 
أف تسمح ليـ بإنشاء فصيؿ فمسطيني مستقؿ خاص بيـ فأسسوا حركة فتح بو برئاسة ياسر عرفات الصديؽ 

يوليو بزعامة البكباش  23رار قادة ثورة المقرب مف الجماعة كما ىو صديؽ مقرب مف حركة الضباط األح
)مقداـ( جماؿ عبد الناصر حاكـ مصر الذي استطاع أف يقود تيارًا كبيرًا مف شباب االخواف في فمسطيف، 
ومف قبؿ في رئاسة رابطة الطالب الفمسطينييف في مصر قبؿ أف تتحوؿ إلى اتحاد الطالب الفمسطينييف 

يبة مف البعث أكثر مف قربيا مف جماعة اإلخواف المسمميف ـ في عيد زىير الخطيب لتصبح قر 2959
وعمف برزوا في الرابطة ذات الوجو االخواني المسمـ سميـ الزعنوف وقنديؿ شاكر شبير وسميماف أبو كرش 
وأسعد الصفطاوي والمقرب مف الجماعة ياسر عرفات وىو الذي استطاع بوصولو إلى الكويت بعد تخرجو 

معظـ أبناء اإلخواف إلى حركة فتح وأنصارىا وأتباعيا ومؤسسييا بزعامة خميؿ الوزير ميندسًا إلى أف يوجو 
والحاج يوسؼ عميره التاجر ابف مدينة يافا مؤسس جماعة اإلخواف في غزة والكويت ثـ في كؿ فمسطيف 

ج التيار ، وقد ازداد وى2942واألردف منذ األربعينيات بعد اتصالو بمؤسس اإلخواف المرشد حسف البنا عاـ 
اإلخواني في حركة فتح حيف وصؿ إلى الكويت مف غزة صالح خمؼ الذي يعتبر بمثابة دينامو شباب 
اإلخواف خريج األزىر مدرسًا لمغة العربية في قطاع غزة، حيث أضاؼ إضافة نوعية متميزة بنشاطيا سنة 

و في تألؽ رابطة طالب وقد ساىـ مع الميندس ياسر عرفات الذي ينافسو في ديناميتو كما نافس 2957
فمسطيف في القاىرة، لكنو كاف أكثر منو في التمسؾ بفكر جماعة اإلخواف المسمميف ثـ في جذب العشرات 
مف شباب اإلخواف في غزة إلى حركة فتح، واتفؽ االثناف عمى تغيير اتجاه أو تشكيمة حركة فتح حيف سمحا 

، 54، 53في رئاسة رابطة الطالب بالقاىرة في أعواـ  أف ينضـ إلى قيادتيا السيد فاروؽ القدومي زميميما
ـ، وىو بعثي االنتماء ثـ فتح باب حركة فتح إلى غير شباب اإلخواف مما عرض صالح خمؼ 2955

وياسر عرفات إلى غضب شباب اإلخواف المسمميف وخاصة أسعد الصفطاوي في غزة وحمداف عبد المطيؼ 
دمتيـ أسعد الطفطاوي تخموا عف عدائيـ لحركة فتح بمجرد في الكويت وغزة، لكف معظـ ىؤالء وفي مق

ـ في معركة الكرامة وانضموا إلى الحركة وخاصة الطفطاوي وفتحي قاسـ البمعاوي 22/3/2968نجاجيا في 
الذي كاف يكوف زعيـ جماعة اإلخواف في غزة منذ وصؿ إلييا منفيًا مف القاىرة، حيث رفض الممؾ حسيف 

تحؽ بأىمو في الضفة بقرية بمعا بعد أف ضـ الممؾ عبداهلل مدف الضفة الغربية إلى دخولو إلى األردف ليم
ـ. وقد اشتير البمعاوي الخطيب جيوري الصوت في مراكز جماعة اإلخواف بمدف 2949مممكة األردف عاـ 

ومخيمات قطاع غزة إلى أف تـ اعتقالو ألطوؿ مف عاميف في سجوف مصر بعد عدواف إسرائيؿ عمى 
ـ، حيث تزعـ البمعاوي مظاىرات ضخمة في 2955فبراير  28س الحربي ومحطة غزة وذلؾ في البولي

ـ، وقد خضع 2957المعسكرات الوسطى ومدينة غزة لمدة اسبوع ليتـ اعتقالو وليعود إلى القطاع صيؼ 
القطاع إلى اإلشراؼ الدولي لمدة عشر سنوات وقد انطفأ وىج زعامتو لمقطاع وبرز كؿ مف صالح خمؼ 
وأسعد الصفطاوي كقادة لشباب قطاع غزة، وبرزت كؿ مف الفترة تيارات وطنية جديدة في قطاع غزة قاـ بيا 
شباب البعث العربي في ظؿ قياـ الجيمورية العربية المتحدة بزعامة جماؿ عبد الناصر، وكذلؾ بروز حركة 

أيوب واستطاعت الحركة أف  القومييف العرب بزعامة جورج حبش وقادىا في غزة صباح ثابت ومحمد شعباف
 تسحب الكثيريف مف شباب اإلخواف المسمميف.

 8/2/2023السبيل، عّمان، 
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 جون كيري والقضية الفمسطينية 52

 خالد عبد الرحيـ السيد
في نياية شير يناير الماضي تـ تعييف جوف كيري وزيرا لمخارجية األمريكية خمفا لييالري كمينتوف التي 

قضت فييا بضع سنوات شيد خالليا الوطف العربي تغييرات وتحوالت عديدة عمى غادرت الحكومة بعد أف 
المسار السياسي، وكاف أوباما قد أشاد بجوف كيري عقب إعالف تعيينو، حيث قاؿ: "قمة مف األشخاص 
 يعرفوف مثؿ كيري كؿ ىذا العدد مف الرؤساء أو رؤساء الوزراء ولدييـ ما لديو مف دراية بالسياسة الخارجية

 وىذا يجعؿ منو مرشحا مناسبا لقيادة الدبموماسية األمريكية في السنوات القادمة".
والذي يطمؽ  –وكاف انزعاج إسرائيؿ وقمقيا عقب اإلعالف عف جوف كيري في ىذا المنصب الشديد األىمية 

ي لديو واضحًا ال يخفى عمى أحد، باعتبار أف كير  -عميو بعض المحمميف منصب رئيس الوزراء األمريكي 
مواقؼ تتعارض مع السياسة اإلسرائيمية بشأف القضية الفمسطينية، خاصة قضية االستيطاف في القدس 
والضفة الغربية، فجوف كيري لو عالقات جيدة مع الدوؿ العربية مف خالؿ زياراتو المتكررة خالؿ العاميف 

أحرونوت" تصريحات لبعض الماضييف في فترة اندالع الثورات العربية، حيث نقمت صحيفة "يديعوت 
المسؤوليف اإلسرائيمييف حوؿ كيري، جاء مف بينيا: "صحيح أف كيري يعتبر صديقا إلسرائيؿ، لكنو ليس 
كغيره مف األمريكييف الذيف يظيروف مواقفيـ الداعمة والمتضامنة مع إسرائيؿ في مجمس الشيوخ، إذ أف 

 سرائيمية فيما انتقاداتو لالستيطاف حادة جدًا".مواقفو حياؿ القضية الفمسطينية واضحة ضد السياسة اإل
ولعؿ مرد القمؽ اإلسرائيمي نابع مف خشية اإلسرائيمييف مف أف تسير أولى خطوات كيري في المنطقة في 
اتجاه دعمو لمقضية الفمسطينية وعممية السالـ، وربما الضغط عمى إسرائيؿ بيدؼ تحريكيا. وتفيد التوقعات 

سرائيؿ خالؿ ىذا الشير بعد أف قاـ بإجراء اتصاالت مف زيارة وزير الخار  جية األمريكي الجديد لفمسطيف وا 
خالؿ ىذا األسبوع مع كؿ مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو 

 لمتنسيؽ مف أجؿ استئناؼ المفاوضات المتعثرة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.
لتفقد بعض  2009حماس قد رحبت بالزيارة التي قاـ بيا جوف كيري إلى غزة في العاـ  وكانت حركة

المناطؽ التي تعرضت لمدمار جراء الحرب اإلسرائيمية عمى القطاع، كذلؾ فإف موقؼ كيري تجاه اإلخواف 
ما دعا موقع المسمميف في مصر ولقائو مع الجماعة أكثر مف مرة في القاىرة، قد أثار حفيظة اإلسرائيمييف م

)جويش برس( اإلسرائيمي لوصؼ جوف كيري بأنو "مبعوث أوباما لحماس واإلخواف المسمميف". وحينما تـ 
سرائيؿ لوقؼ الحرب عمى قطاع غزة في شير  عقد اتفاؽ التيدئة بيف حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( وا 

ات المتحدة األمريكية جيودىما ، عممت كؿ مف مصر بقيادة الدكتور محمد مرسي والوالي2022نوفمبر 
المكثفة مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدنة، لذلؾ فإف تقديرات المراقبيف تشير إلى أنو مف المتوقع أف يقوـ كيري 
في الفترة القادمة بالضغط عمى حماس مف خالؿ حكومة الدكتور مرسي في مصر، وبالتعاوف مع السيد 

مفاوضات مع إسرائيؿ، وليس مف المستبعد أف نسمع وقع خالد مشعؿ، لتغيير سياستيا ودعـ استئناؼ ال
الفمسطيني، ليس فقط مف أجؿ  –خطوات مسرعة وحثيثة في الفترة القميمة القادمة لرأب الصدع الفمسطيني 

 الفمسطينييف بالطبع بؿ اليدؼ في النياية ىو أمف إسرائيؿ.
ري بشأف القضية الفمسطينية، وذلؾ لسبب عمينا أال نكثر مف التفاؤؿ حياؿ الدور الذي سوؼ يمعبو جوف كي

وجيو ىو أف الخارجية األمريكية ال تستطيع أف تكوف متحررة مف تأثير الموبي الصييوني الكاتـ عمى أنفاس 
السياسة الخارجية األمريكية، ورغـ ذلؾ فإف البعض قد يرى أف الدور الذي لعبو كيري عندما كاف رئيسا 
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لكونغرس وعالقتو مع جميع أطياؼ المعارضة في دوؿ الربيع العربي لمجنة العالقات الخارجية في ا
وبالتحديد عالقتو مع جماعة اإلخواف المسمميف في مصر، ربما يمّكف الخارجية األمريكية في الفترة المقبمة 

 مف أف تضع بصمتيا في خارطة المنطقة بيدؼ تحقيؽ االستتباب األمني واليدوء واالستقرار.
 8/2/2023الشرق، الدوحة، 

 
 ..؟!أربعين عاماً  "إسرائيل" تستريحكي ال  52

 نواؼ الزرو
نعتقد بقناعة راسخة جدا في ضوء وفرة المعطيات مف المعمومات والوثائؽ والشيادات، خاصة في المشيد 
السوري، بنظرية المؤامرة عمى سورية الدولة والوطف والدور، وفي المشيد األوسع عمى األمة العربية، واف 

حداث عمى امتداد الجغرافيا العربية، تسير وفؽ أجندة ومخططات ووثائؽ "مشروع إعادة تشكيؿ كؿ األ
، ولكف لصالح 2006الشرؽ األوسط" بنسختو وصيغتو الجديدة، بعد أف سقطت النسخة السابقة في حرب/

مباشر  إسرائيؿ دائما، وكأف كؿ األطراؼ المتدخمة المتورطة تعمؿ بالوكالة، إف بشكؿ مباشر أو غير
قامة  لصالح األجندة اإلسرائيمية. ىكذا كانت األحواؿ في فمسطيف منذ مطمع القرف الماضي، مرورا بالنكبة وا 

، وصوال الى 67، وعدواف حزيراف عاـ 56الكياف الصييوني، ومرورا بالعدواف الثالثي عمى مصر عاـ 
لعراقية عمى سبيؿ المثاؿ، حيث كشؼ المشيد الراىف في فمسطيف بكافة عناوينو السياسية، والى الحالة ا

النقاب عف وثائؽ المؤامرة المبيتة لمعدواف عمى العراؽ وتفكيكو وتدمير مقومات قوتو وحاضره ومستقبمو، 
كدولة عربية قوية تشكؿ تيديدا محتمال لمدولة الصييونية. أحد السيناريوىات الكبيرة الخطيرة التي تنفذ في 

بيكو جديد، والوثائؽ التي تكشؼ النقاب عف كؿ ذلؾ غزيرة ومتنوعة  -سايكسسورية والمنطقة، ىو سيناريو 
المصادر، منيا اإلسرائيمية ومنيا األمريكية ومنيا األوروبية وغيرىا، وتتحدث كميا بالتفصيؿ مف ضمف ما 
 تتحدث عنو، عف خرائط ونوايا وتوجيات أمريكية إسرائيمية لتفكيؾ المنطقة العربية في إطار المشروع

، فيناؾ أوال "خريطة الطريؽ الفمسطينية "عمى سبيؿ المثاؿ التي تيدؼ -الفوضى الخالقة-االمريكي الكبير
عادة تشكيؿ المشيد الفمسطيني وفؽ الرؤية  الى االجياز عمى القضية والحقوؽ الفمسطينية الى األبد، وا 

 اإلسرائيمية، وتجند "إسرائيؿ" في ذلؾ االدارة والسياسات االمريكية.
وىناؾ "خريطة الطريؽ الخاصة بالعراؽ"، التي نفذت عبر الحرب العدوانية األمريكية البريطانية، حيث جرى 
العدواف والغزو والتدمير، وحيث يجري التفكيؾ والتقسيـ والطوأفة، ما يخدـ في الحاصؿ االستراتيجي 

 "إسرائيؿ" و"مشروع الشرؽ األوسط الكبير".
ريطة الطريؽ الخاصة بسورية"، التي تيدؼ الى ضرب وتفكيؾ وتقسيـ سورية الى ذلؾ، ىناؾ في الوثائؽ "خ

الى دويالت طائفية، والتي غدت اآلف تحت التطبيؽ المسعور، ما يعني في الجوىر إعادة تشكيؿ سورية 
 ولبناف وتطبيعيما وفؽ األجندة والمصمحة اإلسرائيمية، وما قصة األسمحة الكيماوية السورية، والتيديد الذي
يشّكمو حزب اهلل سوى ذريعة لمتدخؿ العسكري وشف الحرب عمى سورية، كما حدث في قصة أسمحة الدمار 
لغاء سورية الدولة العربية القوية، والمطموب تفكيؾ حزب اهلل  الشامؿ العراقية تماما، فالمطموب إنياء وا 

وأوراؽ القوة والصمود، لموصوؿ وتجريده مف السالح الذي ييدد "إسرائيؿ"، وتجريد الفمسطينييف مف أسمحة 
 في الحصاد النيائي الى استقرار "إسرائيؿ" وضماف أمنيا وبقائيا أربعيف سنة أخرى!

فوفقًا لممعطيات والوثائؽ المتوفرة، فػإف صقور االدارة األمريكية في عيد الرئيس بوش، وأصدقاء إسرائيؿ في 
، فوضعوا بنودىا بأحكاـ لتضييؽ الخناؽ عمى واشنطف يخططوف منذ زمف لتنفيذ خريطة الطريؽ السورية
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نظاـ الرئيس السوري بشار األسد ومحاصرتو اقميميا ودوليا وسياسيا واعالميا واقتصاديا وعسكريا 
 وتكنولوجيا، وصواًل الى بنؾ األىداؼ المبيتة المشار الييا.

طالب إسرائيمية تقضي بفتح كؿ وكانت الحكومة اإلسرائيمية قّدمت لالدارة االمريكية في عيد بوش، الئحة م
الممفات والعناويف المتعمقة باألسمحة السورية غير التقميدية، وبدور سورية "االرىابي"، و"مساندتيا لالرىاب 
ثارة "الفوضى الخالقة"  الفمسطيني والعراقي والمبناني"، بيدؼ تضييؽ الخناؽ عمييا ومحاصرتيا وتخريبيا وا 

بيكو النيائية، وفؽ المحاصصات  -طر الحاكمة والناظمة ألىداؼ سايكس فييا، إلعادة تشكيميا ضمف األ
الطائفية والسياسية، ما يستدعي مف جيتيـ تدمير الدولة بجيشيا ومؤسساتيا وبنيتيا التحتية بالكامؿ 
سقاط النظاـ السياسي فييا. معطيات المشيد السوري باتت واضحة سافرة  عادتيا الى القروف الوسطى، وا  وا 

لمذي يريد أف يرى، فاألحداث والتطورات لـ تكذب ىنا خبرًا أو تحمياًل أوال وثيقة كشؼ النقاب عنيا  صارخة
 في ىذا الصدد!

فالذي جرى و يجري في سورية والمنطقة، إنما يقع في صميـ تمؾ الوثائؽ والمخططات الت مرية، ويخدـ 
"، ويخدـ عمى نحو حصري -نيابياالتي أصبحت عمنية وكّشرت عف ا -بالضبط تمؾ "األجندة الخفية 

"االجندة اإلسرائيمية". ما يشير الى أف ما ىو آت سيكوف أشد وطأة ورعبًا وكارثية عمى سورية وفمسطيف 
ولبناف واألمة، اذا لـ تتداعى الجماىير والقوى الوطنية السورية لموحدة في وجو المؤامرة والتدخالت الخارجية 

ربما لحرب استراتيجية موسعة ضد سورية ولبناف، واذا لـ تستنفر القوى  التخريبية المدمرة، واالستعداد
الوطنية المبنانية الى جانبيا، واذا لـ تنيض فمسطيف بدورىا كالعنقاء مف تحت الرماد لتتوحد في خندؽ 
الصمود والمقاومة، التي تستدعي أحواليا ومشروع االحتالؿ الصييوني المستشري سرطانيا فييا، استجماع 

رادة استراتيجية. فاذا لـ تتداع الجماىير والقوى الوطنية في خندؽ واحد، ا لقوى واالوراؽ في إطار خطة وا 
ذا لـ تستفؽ االمة مف سباتيا قبؿ أف يفوت االواف، فحينيا يحؽ لػػ"إسرائيؿ" التي تكّشر عف أنيابيا، أف  وا 

 تبتسـ وأف تستريح أربعيف سنة اخرى ؟!! .
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 7/2/2023، ون الينأفمسطين                                                                        


