
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 

 ىنية يدعو مواطني الضفة وغزة لتحديث سجالتيم االنتخابية
 ةوحدة استيطانية جديد 869باراك يصادق عمى بناء 

 ماس لدعم مرسي ويؤكد أن القاىرة ليست مقرا لحماسبو مرزوق ينفي مشاركة مسمحين من حأ
 وحريق ىائل بمخيم اليرموكة شيداء في مخيمات الالجئين الفمسطينيين بسوري ثالثة
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مالحظاات  خماسىنااك : واألحمد ..وقت إلىمشول يقول األجواء ايجابية ولكن تحتاج لقاءات المصالحة:  .2

 قائمة
ت لجنة تطوير وتفعيؿ منظمة التحرير في وقت متأخر مف الميمة الماضية اجتماع أني :وكاالت -القاىرة

اطارىا القيادي بمناقشتيا وتأكيدىا لقرارت كانت باألساس قد أعمنتيا عمى جدوؿ أعماؿ االجتماع أىميا 
 سميا.قانوف انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني الذي أحالت عددًا مف نقاطو إلى وقت الحؽ مف اليوـ لح

وقاؿ عزاـ األحمد عضو المجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدىا إلى حوار المصالحة في تصريحات 
لوسائؿ اإلعالـ في ختاـ المباحثات، إف بيف القضايا التي تـ تناوليا عمى جدوؿ أعماؿ المجنة قانوف 

لتي رفعيا رئيسيا سميـ انتخابات المجمس الوطني التي شيدت وجود مالحظات مف قبؿ المجنة الفرعية ا
الزعنوف وتـ السماع الى نقاط خمسة "لـ يذكرىا األحمد" وردت حوؿ القانوف، سيتـ مناقشتيا اليوـ السبت 
لحسميا بشكؿ نيائي، وذلؾ تمييدا لرفع القانوف لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية العتماد القانو ف 

 ف بذلؾ قانوف انتخابات المجمس الوطني جاىز"واصداره مف قبؿ الرئيس أبو مازف ليكو 
مف جانبو قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدىا إلى حوار المصالحة : " لقد رحب 
المشاركوف بالخطوات التي تـ انجازىا حتي اآلف عمى صعيد ممؼ المصالحة الفمسطينية وخاصة فيما يتعمؽ 

 مة أو المصالحة المجتمعية".بعمؿ المجاف، سواء لجنة الحريات العا
وأشار إلى أف االجتماع ناقش أيضًا ممؼ لجنة االنتخابات المركزية والتي "يتوقؼ عمييا بدء مشاورات 

وأنو تـ االتفاؽ عمى أف تنجز المجنة عمميا في نياية الشير المقبؿ، لتكوف  تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني،
در الرئيس محمود عباس عمى اثرىا مرسوماف أحدىما يحدد موعد المجنة بذلؾ ووفقًا لمقانوف جاىزة، و يص

االنتخابات، واآلخر حوؿ تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني برئاستو عمى أف يكوف جميع أعضاؤىا مف 
 الكفاءات المينية المستقمة التي ال تنتمي إلى أي تنظيـ".

وضع السياسي وانعكاسات قرار االمـ إلى ذلؾ ووفقًا لتصريحات األحمد فقد ناقش اإلجتماع أيضًا " ال
المتحدة عمى الوضع السياسي والقانوني لمنظمة التحرير ومؤسساتيا، وترحيب جميع المشاركيف في 

 االجتماع بالقرار، واعتباره انتصار لمقضية الفمسطينية وتحوؿ في مسار الصراع الفمسطيني االسرائيمي.
مساحة عمى جدوؿ أعماؿ االجتماع، وذلؾ حسب ما أدلى واحتمت قضية المخيمات الفمسطينية في سوريا 

بو األحمد، الذي أكد عمى اتفاؽ الجميع عمى ضرورة تحييد المخيمات مف الصراع الدائر ىناؾ،وتقديـ 
 المساعدات العاجمة لرعايتيـ.

وقاؿ خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات لوسائؿ اإلعالـ" لقد ناقشنا 
ضمف رزمة واحدة  القاىرةلحة ومتابعة خطواتيا العممية التي شاىدنا انطالقتيا منذ اسبوع في المصا

ومسارات متوازية،وذلؾ مف خالؿ بدء عمؿ المجاف وخاصة المختصة في التحضير لالنتخابات الرئاسية 
 والشتريعية.

مرتقبة، والحريات العامة ونقؿ مشعؿ اتفاؽ المجتمعيف عمى استكماؿ مشاورات حكومة التوافؽ الوطني ال
ممؼ تطوير وتفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية، مضيفًا أف االجتماع  جانبوالمصالحة المجتمعية، إلى 

ناقش أيضًا المسودة التي رفعتيا المجنة المختصة في انتخابات منظمة التحرير برئاسة سميـ الزعنوف ، عمى 
 نظاـ االنتخابات في المنظمة . إلقراريمة القادمة " أف يتـ استكماؿ مناقشتيا خالؿ الفترة القم
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ووصؼ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اجواء اجتماع لجنة تفعيؿ وتطوير منظمة التحرير 
بااليجابي، لكنو أكد عمى حاجتيـ لبعض مف الوقت ، وقاؿ:" االجواء جيدة والخطوات ماضية ولكف نحتاج 

 إلى بعض الوقت".
مصرية الكريمة واالرادة الفمسطينية التي انتعشت وتعززت خاصة في األسابيع الماضية وأضاؼ " الرعاية ال

مف خالؿ انجاز المقاومة الفمسطينية عمى أرض غزة ردًا عمى العدواف اإلسرائيمي مف جية، وحصوؿ 
نا فمسطيف عمى صفة الدولة في االمـ المتحدة وخطوات التقارب بيف فتح وحماس واالحتفاالت التي جرت ى

وىناؾ في روح وطنية، كؿ ذلؾ يعزز الخطوات االيجابية التي ستعمؿ عمى انجاز المصالحة وانياء 
 االنقساـ الفمسطيني.

 9/2/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ىنية يدعو مواطني الضفة وغزة لتحديث سجالتيم االنتخابية .2
لضفة الغربية إلى التوجو لمراكز دعا رئيس الوزراء في غزة اسماعيؿ ىنية المواطنيف في قطاع غزة وا

 التسجيؿ لتحديث سجالتيـ االنتخابية.
وقاؿ ىنية في بياٍف صحفي، اليوـ الجمعة، إف حكومتو توفر كؿ األجواء المالئمة إلتماـ عممية التحديث 

 بنجاٍح كخطوٍة عمى طريؽ إنياء االنقساـ.
زيارة قطاع غزة ولقاء ىنية أف تشرع في فتح ومف المقرر بحسب ما اتفقت لجنة االنتخابات الفمسطينية بعد 

 مف ىذا الشير. 81عممية تحديث سجؿ الناخبيف االثنيف المقبؿ، عمى أف تنتيي في الػ 
 8/2/2153فمسطين أون الين، 

 
 حول تنظيم انتخابات لممجمس الوطني  ةبالقاىر مذكرة لجمسات الحوار ترفع ىيئة الوفاق الفمسطيني  .3

رفعت ىيئة الوفاؽ الفمسطيني مذكرة لجمسات الحوار في القاىرة تتضمف دراسة وافية  عبد الرؤوؼ أرناؤوط:
حوؿ تنظيـ االنتخابات المرتقبة لممجمس الوطني الفمسطيني باعتباره البرلماف االـ لمشعب الفمسطيني في 

 كافة أماكف تواجده.
مراحؿ األولى مرحمة التأسيس واستعرضت المذكرة مسيرة تشكيؿ المجمس الوطني والتي قسمتيا إلى ثالث 

والثانية مرحمة الصيغة التوافقية والثالثة المرحمة الحالية التي تشيد غيابًا مدويًا لممجمس عف الحياة السياسية 
الفمسطينية، وأجممت الدراسة مقتضيات إعادة وبناء وتشكيؿ المجمس الوطني وفي صدارتيا ضـ القوى 

"حماس" و"الجياد اإلسالمي"، واعتبرت ذلؾ استحقاقًا سياسيًا لمسيرة السياسية المتواجدة خارجيا السيما 
 المصالحة والوفاؽ الوطني ووفقًا لبنود اتفاقية القاىرة.

وفصمت الدراسة التوزيع الجغرافي لمفمسطينييف في الوطف والشتات، وأشارت إلى أنو يمكف تقسيـ 
اريف: األوؿ وفقًا ألماكف تواجدىـ وتجمعيـ والثاني الفمسطينييف ألغراض التمثيؿ واالنتخاب لممجمس إلى معي

 وفقًا لالنتماء السياسي باعتبار أنو مف الصعوبة إجراء االنتخابات في كافة التجمعات الفمسطينية.
وحددت المذكرة مراحؿ تشكيؿ المجمس الوطني التمثيمي الجديد أوليا إجراء إحصاء شامؿ وتفصيمي والثاني 

لوطني الذي طالبت الييئة بأف ال يزيد عمى مائة وثمانيف عضوًا وثالثيا إصدار تحديد أعضاء المجمس ا
قانوف انتخابي توافقي ثـ تشكيؿ لجنة انتخابات مركزية وصواًل لتنظيـ انتخابات حرة ومباشرة مع صيغة 

 توافقية أو حموؿ إبداعية لبعض الساحات الخاصة.
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ئدة في الحوارات وتمثيؿ المستقميف والذي وصفتو وانتقدت المذكرة صيغة المحاصصة الفصائمية السا
 باغتصاب صفة تمثيميـ بدعـ مف بعض الجيات عمى حساب الموضوعية واألغمبية الصامتة مف شعبنا.

ورأت الييئة أف ترتيب البيت الفمسطيني يبدأ مف المجمس الوطني ومنظمة التحرير باعتبارىا النظاـ السياسي 
 ف تواجده عمى أسس تمثيمية صحيحة وشفافة.الجامع لشعبنا في كافة أماك

 9/2/2153األيام، رام اهلل، 
 
 ستراتيجية عمل وطني موحدا: الفصائل في القاىرة تناقش البرغوثيالنائب  .4

قاؿ رئيس لجنة الحريات العامة والمشارؾ في لقاء األمناء العاموف لمفصائؿ : أحمد المبابيدي - غزة
صطفي البرغوثي، إف حركتا "حماس" و"فتح" ناقشتا سبؿ الوصوؿ إلى الفمسطينية في القاىرة النائب م

إستراتجية وطنية موحدة تجمع كافة ألواف الطيؼ السياسي الفمسطيني تحت لوائيا، مشيرًا إلى أف األياـ 
 القميمة القادمة ستشيد نضوج برنامج سياسي واحد يجمع كافة الفصائؿ بما فييا "حماس" و"فتح".

في تصريح صحفي مف القاىرة، أف أجواء إيجابية غير مسبوقة تطفو عمى المقاء الذي  وأوضح البرغوثي
يجمع األمناء العاموف لمفصائؿ الفمسطينية ورئيس السمطة محمود عباس، منوىًا إلى أف قادة الفصائؿ بحثوا 

جراء االنتخابات بشكؿ متزامف ومتوازي.  سبؿ تفعيؿ منظمة التحرير وا 
ثت كؿ المشكالت واألزمات التي تتعرض ليا القضية الفمسطينية وتعترض وأضاؼ أف الفصائؿ بح

الفمسطينييف في شتى أماكف تواجدىـ، الفتًا النظر إلى أف الفصائؿ بحثت أزمة الالجئيف في سوريا 
 باإلضافة إلى إضراب األسرى في سجوف االحتالؿ.

ت واألزمات التي تحيط بالقضية الفمسطينية وأكد البرغوثي أف قادة الفصائؿ اتفقوا عمى مجابية كؿ المشكال
بروح الفصيؿ الواحد، مشددًا عمى أنو يممس جدية غير معيودة مف "حماس" و"فتح" لتنفيذ المصالحة عمى 

 أرض الواقع.
 8/2/2153فمسطين أون الين، 

 
 مميار دوالر 5.375بالتقاعد المبكر ووقف التوظيف وتوقوات بوجز  اقتراحاتالضفة:  .5

أثارت مقترحات حكومية يجري النقاش حوليا لتضمينيا في موازنة السمطة الفمسطينية : كفاح زبوف - راـ اهلل
 لمعاـ الحالي، جدال واسعا لـ ينتو باعتبارىا تمس برواتب ومستحقات الموظفيف العمومييف في السمطة.

الشير المقبؿ لعرضيا  وعمى الرغـ مف أف حكومة سالـ فياض أعمنت أف الموازنة التي قد تنتيي مع بداية
عمى الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف(، ما زالت قيد التنفيذ ويجري التشاور بشأنيا مع كؿ 
الجيات بما فييا كتؿ المجمس التشريعي، فإنيا لـ تنِؼ خططا تقشفية قد تمس الموظفيف، وىو ما شكؾ في 

لصالح « بالمعب عمى المكشوؼ»اتيـ الحكومة الحاجة إليو بساـ زكارنة رئيس نقابة الموظفيف، الذي 
 «.البنؾ الدولي»

واتيـ نقابيوف وأكاديميوف الحكومة، باعتماد خطط مف دوف جدوى ال تناسب الواقع المعاش، وحذرت نقابة 
الموظفيف العمومييف مف خطط لتقاعد مبكر ووقؼ العمؿ بجدوؿ غالء المعيشة والترقيات وصرؼ بدؿ 

 مواصالت لمموظفيف.
تمر السمطة بأزمة مالية خانقة، منذ عاميف، لكف استئناؼ تحويؿ إسرائيؿ لألمواؿ المخصصة ليا، و 

 ووصوؿ دعـ عربي وأجنبي خفؼ مف حدة األزمة ىذه الشير.
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مميار دوالر، بحسب ما  873.5وعمى الرغـ مف ذلؾ تتوقع السمطة عجزا في العاـ الجديد قد يصؿ إلى 
 الذي أكد وجود تصورات لخطة تقشؼ جديدة تيدؼ إلى سد العجز. أعمف وزير المالية نبيؿ قسيس

وقؼ زيادة »وأقر قسيس في لقاء مع صحؼ ووكاالت محمية بأف مف بيف االقتراحات التي تضعيا الحكومة 
الراتب السنوي، وتجميد عالوة غالء المعيشة السنوية، وتجميد التوظيؼ وضبطو إلى الحد األدنى الممكف، 

د المبكر، واتخاذ إجراءات جدية لفحص وجود موظفيف يتمقوف رواتب ويتغيبوف عف وظائفيـ، وتطبيؽ التقاع
واتخاذ إجراءاتيـ بشأنيـ، وتخفيض صرؼ اإلقراض، الذي تقوـ الخزينة بدفعو عف استيالؾ فواتير 

 «.مختمفة
مغ المتوقع قد يصؿ المب»وعندما سئؿ عف األمواؿ التي مف الممكف أف يوفرىا ذلؾ لخزينة الحكومة، قاؿ إف 

 «.مميوف دوالر 353إلى 
وخرجت السمطة مف العاـ الماضي بديوف كبيرة عمى الرغـ مف إعالنيا مرارا خطط تقشؼ ووقؼ التوظيؼ 

أغمقت بمديونية عالية وصمت لنحو  2382والترقيات وفرض قوانيف ضريبية سابقة. وأكد قسيس أف موازنة 
 مميوف دوالر لممورديف مف القطاع الخاص. 233ائد لمبنوؾ ومميوف فو  233مميوف دوالر، منيا  433

مميارات دوالر؛ مميار لمخارج، ومميار ونصؼ المميار  3ووصمت مديونية السمطة بشكؿ عاـ إلى أكثر مف 
 لمداخؿ )البنوؾ والمورديف( ومميار لصندوؽ التقاعد.

جمب مساعدات ومنح خارجية  ولـ يخِؼ قسيس أف أي خطط داخمية لف تكوف وحدىا مجدية، مؤكدا أف
سيكوف جزءا مف خطة تعتمد عمى تقميص النفقات، وزيادة اإليرادات، ومطمئنا بأف ىذا العاـ لف يكوف أسوأ 

 مف العاـ الذي سبقو.
 9/2/2153الشرق األوسط، لندن، 

 
 الج أسيرة محررة مصابة بمرض السرطان وب يتويدىنية  .6

الفمسطينية في غزة بعالج أسيرة محررة مف الضفة الغربية تعاني تعيد إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة : غزة
 مف مرض السرطاف، وذلؾ بعد اتياميا لمسمطة الفمسطينية بالمماطمة في عالجيا.

وىاتؼ ىنية األسيرة المحررة رانيا السقا مف الضفة الغربية، والتي ناشدتو لمساعدتيا في العالج مف مرض 
 اعتقاليا لدى قوات االحتالؿ.السرطاف الذي اصيبت بيا خالؿ 

ووعد ىنية السقا خالؿ المكالمة الياتفية في مساعدتيا في عالجيا حتى تشفى. وكانت السقا قد اشتكت مف 
مماطمة الحكومة في راـ اهلل برئاسة سالـ فياض مف تقديـ المساعدة لعالجيا وتوجيت الى ىنية بالمناشدة 

 لمقياـ بذلؾ.
 8/2/2153قدس برس، 

 
 حث الوامة تمنع جريمة "سطو مسمح" في غزةالمبا .7

نجحت الشرطة الفمسطينية مساء الجمعة، بالقاء القبض عمى سيارة بداخميا مجموعة : أحمد المبابيدي - غزة
 مسمحة كانت تنوي القياـ بعممية سطو مسمح عمى أحد محالت الصرافة وسط مدينة غزة.

مجموعة مف عناصر المباحث العامة نجحت في  وقاؿ مصدر أمني موثوؽ لػ"فمسطيف أوف اليف":" إف
اعتراض سيارة بداخميا مسمحيف في عممية أمنية وصفيا بػ"المعقدة"، منوىًا إلى أف عناصر المباحث أطمقت 

 النار في اليواء إلرباؾ قائد السيارة وبث الذعر في نفوس المجموعة.
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 8/2/2153فمسطين أون الين، 
 
  صابتو بالتياب السحايا"داخمية غزة": وفاة سجين إثر إ .8

( أحد الموقوفيف لدى الشرطة الفمسطينية بغزة، وذلؾ بعد إصابتو بمرض 2|1غزة: توفي صباح الجمعة )
 التياب السحايا، بحسب وزارة الداخمية.

في تصريح مكتوب لو: "إف  وقاؿ إبراىيـ صالح، مدير عاـ العالقات العامة واإلعالـ في وزارة الداخمية بغزة
عاًما( توفي صباح اليوـ الجمعة إثر إصابتو بمرض التياب السحايا،  .3ؼ محروس فتحي نصار )الموقو 

 وذلؾ بعد نقمو لمستشفى الشفاء". ولـ يوضح صالح التيمة التي كاف نصار موقوفا عمييا.
 8/2/2153قدس برس، 

 
 لحماس ابو مرزوق ينفي مشاركة مسمحين من حماس لدعم مرسي ويؤكد أن القاىرة ليست مقرا .9

نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ الجمعة ما تردد  :سمير عمر - القاىرة
بشأف وجود عناصر مسمحة تابعة لمحركة في مصر مف أجؿ مساندة الرئيس محمد مرسي وجماعة اإلخواف 

 المسمميف في وجو احتجاجات شعبية واسعة.
"سكاي نيوز عربية" إف "ىناؾ مف يحاوؿ تشويو صورة الحركة. وقاؿ أبو مرزوؽ في مقابمة خاصة مع 

 دور حماس يقتصر عمى مواجية االحتالؿ اإلسرائيمي".و 
وفي سياؽ متصؿ، استبعد أبو مرزوؽ نقؿ المكتب السياسي لمحركة إلى مصر بعد خروجو مف سوريا، قائال 

 إف "قادة حماس ال تفكر اآلف باالستقرار في مصر".
 8/2/2013ية، سكاي نيوز عرب

 
 مقاومة التدخالت الخارجية من أجل عرقمة المصالحة الوطنية تحتاج إلى توحيد الجيد الوطنيالرشق:  .10

، أف مقاومة «الحياة»عزت الرشؽ لػ « حماس»قاؿ عضو المكتب السياسي لػ : جيياف الحسيني -القاىرة 
لوطنية تحتاج إلى توحيد الجيد التدخالت الخارجية ومجابية أي إمالءات مف أجؿ عرقمة المصالحة ا

 الوطني وبناء استراتيجية وطنية ترتكز عمى الصمود والمقاومة واستثمار كؿ نقاط وعناصر القوة.
الشعب الفمسطيني مؿ االنتظار ومتابعة لقاءات لـ تحقؽ لو شيئًا أو إنجازًا حقيقيًا عمى »وأضاؼ أف 

لذلؾ ال سبيؿ أماـ »، وتابع: «راء استمرار االنقساـاألرض وينعكس عمى حياتو اليومية ويخفؼ معاناتو ج
 «.الجميع سوى التحرؾ بجدية نحو المصالحة والعمؿ عمى إزالة أي صعوبات أماميا

وأوضح الرشؽ أف اجتماع اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الذي كاف متوقعًا عقده مساء الجمعة، سيتناوؿ 
ضرورة التشاور الفمسطيني في ظؿ ما أفرزتو نتائج االنتخابات »الجانبيف السياسي والتنظيمي، الفتًا إلى 

اإلسرائيمية األخيرة واليجمة اإلسرائيمية عمى المقدسات، وخصوصًا االعتداءات األخيرة عمى أحياء مدينة 
 «.القدس القديمة )...( وبناء المستوطنات وقضية األسرى

مجمس الوطني وفؽ قانوف االنتخابات الذي تـ الشؽ التنظيمي سيبحث في آلية انتخابات ال»وتابع أف 
سيتـ إقرار مسودة قانوف انتخابات المجمس »مشيرًا إلى أنو « االتفاؽ في شأنو حوؿ نظاـ االنتخابات وآليتيا

سيتـ تشكيؿ لجنة عميا لإلشراؼ عمى »، كما «الوطني والتي أقرتيا المجنة المشتركو العاـ الماضي
يعقد اجتماع بيف فتح وحماس غدًا األحد لمبحث في التوافؽ عمى تشكيؿ »أف عمى « االنتخابات في الشتات
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وذلؾ بالتوافؽ وبرئاسة الرئيس عباس، وفؽ ما جاء في اتفاقي القاىرة « حكومة كفاءات وطنية مف المستقميف
 والدوحة.

ا بعد غد، وذكر الرشؽ أف لجنة االنتخابات المركزية في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة ستبدأ عممي
نحف في حماس حريصوف جدًا عمى إنجاز المصالحة، »داعيًا الجميع الى التحمي بالمسؤولية، وقاؿ: 

 «.وسنبذؿ كؿ ما في وسعنا مف أجؿ إنياء االنقساـ وسنسير حتى آخر الطريؽ مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ
 9/2/2013الحياة، لندن، 

 
 تخابات تشريوية ورئاسية فمسطينيةالجياد ترفض المشاركة في أي انالقدس الوربي:  .11

نقمت تصريحات صحافية عف داوود شياب المتحدث باسـ حركة الجياد اإلسالمي أكد : أشرؼ اليور -غزة
 فييا اف حركتو ترفض المشاركة في أي انتخابات تشريعية ورئاسية فمسطينية.

سية والتشريعية، تعد إفرازات التفاؽ وكانت الحركة أعمنت خالؿ االنتخابات السابقة اف ىذه االنتخابات الرئا
 عممية االنتخابات ىي أحد الممفات الخمسة العالقة وقالت أف , أوسمو لمسالـ، الذي تعارض بشدة.

 
بيف حركتي فتح وحماس، ويجري بحثيا ضمف مباحثات إنياء االنقساـ التي تستضيفيا العاصمة المصرية 

 القاىرة.
 9/2/2013القدس الوربي، لندن، 

 
 موالم حكومة "التوافق الوطني" لم تتضح بود  :اسحم .12

“ الوطني  التوافؽ“حكومة إسماعيؿ األشقر أف مشاورات تشكيؿ  حركة حماسأعمف القيادي في : )وكاالت(
 ثـ ستعرض عمى باقي الفصائؿ.“ حماس “و“ فتح “المقبمة ستكوف محصورة في البداية عمى حركتي 

حتى اآلف لـ يتـ االتفاؽ أف "اإلخبارية الفمسطينية نشرتو أمس، “  امع“لوكالة وأضاؼ األشقر، في تصريح 
وأوضح أف قرار مصادقة الرئيس “. يكوف الوزراء في الحكومة المقبمة المتوقع تشكيميا مف المستقميف فقط

قرار سياسي حيث كاف مف المفترض أف يصادؽ عمييا “الفمسطيني محمود عباس عمى الحكومة ىو 
 “.حتى تكوف دستورية المجمس التشريعي

وحوؿ تحديث سجؿ الناخبيف، دعا األشقر، الفمسطينييف بالذىاب إلى مراكز االنتخابات لتحديث سجالتيـ 
ليس لو عالقة بموعد االنتخابات “مف الشير الحالي. وقاؿ إف تحديث سجؿ الناخبيف  11بالضفة وغزة في 

نات تستخدـ ألي انتخابات مقبمة سواء كانت الذي لـ يحدد حتى اآلف، بؿ ييدؼ إلى إنشاء قاعدة بيا
 “.تشريعية أو رئاسية أو مجمس وطني 

 9/2/2013الخميج، الشارقة، 
 

 مموح من السفر لمقاىرةعبد الرحيم "الجبية الشوبية" تدين منع االحتالل  .13
المجنػة دانت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، منع سمطات االحػتالؿ رئػيس وفػدىا إلػى حػوار القػاىرة وعضػو 

التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر، عبػػد الػػرحيـ ممػػوح، مػػف السػػفر إلػػى العاصػػمة المصػػرية، لمتوافػػؽ عمػػى سػػبؿ تنفيػػذ 
 الػػوطف طني الفمسػػطيني داخػػؿاتفػػاؽ القػػاىرة إلنيػػاء االنقسػػاـ واسػػتعادة الوحػػدة وتنظػػيـ انتخابػػات المجمػػس الػػو 

 وخارجو.
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، أف عضوي المكت  ب السياسػي مػاىر الطػاىر، مسػؤوؿ قيػادة الجبيػة وأعمنت الجبية في بياف صحفي، اليـو
 في الخارج، ورباح مينا مف قطاع غزة سيمثالف الجبية الشعبية في ىذا الحوار.

 8/2/2013، فمسطين أون الين
 

 فرصة أكبر لتشكيل الحكومة وأقل إلنياء االنقسامتقرير:  .14
أجواء مف التفاؤؿ قبيؿ بدء عمى إشاعة « حماس»و « فتح»حرص قادة حركتي : محمد يونس –راـ اهلل 

نياء االنقساـ، عمى رغـ  الفصائؿ الفمسطينية دورة اجتماعات جديدة في القاىرة لمبحث في المصالحة وا 
 اعترافيـ في المقاءات الخاصة بأف العقبات أماـ إنياء االنقساـ والمصالحة ما زالت كبيرة.

لتشكيؿ حكومة وفاؽ وطني. لكف ما زاؿ ىناؾ ويقوؿ قادة الحركتيف إف الفرصة باتت أكبر، ىذه المرة، 
أف ميمة الحكومة « فتح»خالفات كبيرة بيف الجانبيف حوؿ مدة عمؿ وميمة ىذه الحكومة. ففيما يرى قادة 

أف ميمة « حماس»ىي التحضير إلجراء انتخابات عامة في غضوف ثالثة إلى ستة شيور، يرى قادة 
الجياد »و « حماس»ديدة لمنظمة التحرير الفمسطينية التي ستضـ الحكومة ستكوف تنفيذ قرارات القيادة الج

 وعددًا مف الشخصيات المستقمة.« اإلسالمي
أنو يجب أواًل إجراء انتخابات لممجمس الوطني الفمسطيني في الخارج، حيثما كاف ذلؾ « حماس»وترى 

وقطاع غزة. وتعتبر أف الوقت ممكنًا، فيما يجري التوافؽ عمى موعد مناسب لالنتخابات في الضفة الغربية 
نياء  غير مناسب، في ىذه المرحمة، إلجراء انتخابات في الضفة والقطاع قبؿ تكريس وتجسيد الوحدة وا 

 االنقساـ، ألف االنتخابات ربما تفجر الصراع مف جديد.
ي ىؿ لدينا ضمانات بتمكيف حماس مف الحكـ في الضفة ف«: »الحياة»وقاؿ مسؤوؿ رفيع في الحركة لػ 

االنتخابات كانت المفجر لالنقساـ، وىي ليست الحؿ اآلف. الحؿ »وأضاؼ: «. حاؿ فازت في االنتخابات؟
نياء االنقساـ والشراكة السياسية  «.ىو الوحدة، وا 

اىتمامًا خاصًا بالدخوؿ إلى منظمة التحرير الفمسطينية. وقاؿ مسؤوؿ في الحركة إف « حماس»وتبدي 
السياسية وليس السمطة، ألف المنظمة تمثؿ الشعب الفمسطيني في الوطف  المنظمة ىي بوابة الشراكة»

 «.والشتات، وىي القيادة السياسية ليذا الشعب، وليس السمطة
يقولوف إف االنتخابات ىي الوسيمة الوحيدة إلنياء االنقساـ. وذكر مسؤوؿ رفيع في الحركة « فتح»لكف قادة 

عمى إصدار مرسوـ االنتخابات في وقت واحد مع مرسـو أف الرئيس محمود عباس مصر « الحياة»لػ 
 تشكيؿ الحكومة الجديدة.

 بشدة ىذا التوجو ويعتبرونو وسيمة لمتيرب مف المصالحة والشراكة.« حماس»ويعارض قادة 
تستخدـ مطمب االنتخابات لتأجيؿ المصالحة لحيف استكشاؼ « فتح»أف حركة « حماس»ويرى بعض قادة 

 ية واألوروبية الرامية إلى استئناؼ المفاوضات.فرص الجيود األميرك
بقاء المؤسسات في  ويطالب البعض بالبحث عف حؿ وسط مثؿ تشكيؿ الحكومة في المرحمة الراىنة، وا 

 الضفة والقطاع تحت اإلدارات المحمية الحالية.
ني المصري ويرى كثير مف المراقبيف أف فرصة تشكيؿ الحكومة تبدو أكبر ىذه المرة. وقاؿ الكاتب ىا

ىناؾ فرصة أكبر ىذه المرة لالتفاؽ عمى تشكيؿ الحكومة، لكنيا فرصة »القريب مف حوارات المصالحة: 
حماس تريد شرعية عربية ودولية. وتشكيؿ حكومة مشتركة. والدخوؿ في منظمة »وأضاؼ أف «. غير مؤكدة

 «.االعتراؼ بإسرائيؿ التحرير يحقؽ ليا ذلؾ مف دوف االستجابة لمشروط الدولية التي تطالبيا
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ستكوف عقبة أماـ تحقيؽ ىذه اليدؼ، « فتح»لكف المصري يرى أف االنتخابات السريعة التي تطالب بيا 
ترى أف فتح تحاوؿ إخراجيا مف الحكـ عبر االنتخابات، أي بذات الطريقة التي دخمت فييا « حماس»ألف 

 .2002إلى الحكـ في عاـ 
وأشار إلى أف «. المصالحة تعني العودة إلى الشعب»إف « الحياة»لػ  «فتح»وقاؿ مسؤوؿ رفيع في حركة 

 اتفاؽ المصالحة ينص عمى إقامة شراكة في الحكومة المقبمة بعد االنتخابات ميما كانت نتائج االنتخابات.
وتشير الكثير مف المعطيات إلى وجود سبب قوي لتأخير تشكيؿ الحكومة، لبعض الوقت، لحيف اتضاح 

حرؾ األميركي المقبؿ ال سيما بعد إعالف البيت األبيض أف الرئيس باراؾ أوباما سيزور المنطقة معالـ الت
 في الثاني والعشريف مف آذار )مارس( المقبؿ.
نحف أماـ واحد مف ثالث سيناريوات: األوؿ ىو فشؿ الحوار »وقاؿ مسؤوؿ كبير يشارؾ في حوارات القاىرة: 

ال حماس وال مصر. والثاني خمؽ مناخ إيجابي مف دوف تحقيؽ تقدـ وىذا أمر ال يريده أحد، ال فتح و 
حقيقي. والثالث البدء بخطوات معينة عمى طريؽ الوحدة مثؿ االتفاؽ عمى النظاـ االنتخابي لممجمس 

 «.الوطني، وتشكيؿ حكومة وفاؽ وطني، ربما بعد عدة شيور
 لممنطقة.ورجح ىذا المسؤوؿ أف يتـ تشكيؿ الحكومة بعد زيارة أوباما 

9/2/2013، الحياة، لندن  
 

 ةوحدة استيطانية جديد 869باراك يصادق عمى بناء  .25

االسرائيمي اييود باراؾ صادؽ عمى بدء اجراءات  دفاعف وزير الأقالت اسبوعية "يروشاليـ" العبرية، الجمعة، 
غدور ليبرماف. كما صادؽ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "نكوديـ" التي يقيـ فييا افي 246التنظيـ لبناء 

وحدة سكنية جديدة في مستوطنة )تقوع( وىي جزء مف التجمع  200عمى دعـ اجراءات التنظيـ لبناء 
 .االستيطاني "غوش عتصيوف" المقاـ عمى اراضي محافظة بيت لحـ

 وتأتي ىذه المصادقات التي أقرىا مكتب وزير الجيش االسرائيمي بعد إقرار مصادقات اخرى في كانوف
وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جبعوت" الواقعة وسط المجمع االستطياني  523االوؿ الماضي القامة 

 "غوش عتصيوف".
 

 9/2/2023، القدس، القدس
 
 

 : حكومة نتنياىو المرتقبة قادرة عمى تحريك المفاوضاتإسرائيميةمصادر  .26
يمي بنياميف نتنياىو اف لدى الحكومة قالت مصادر مقربة مف رئيس الوزراء االسرائ: القدس المحتمة

اإلسرائيمية المرتقبة قدرة عمى تحريؾ عممية السالـ والمفاوضات مع الجانب الفمسطيني. وذكرت صحيفة 
كي باراؾ اوباما خصوصا بالشأف ياف مكتب نتنياىو يعد لبرنامج زيارة ناجحة لمرئيس األمر  "معاريؼ"

تنياىو المعمنة حيث يجري البحث بشكؿ التنازالت التي يمكف الفمسطيني بما ال يغير شيئا في مواقؼ ن
لمجانب الفمسطيني خالؿ الزيارة دوف اف تكوف ذات تأثير عمى مواقفو  "بوادر حسف نية"لنتنياىو تقديميا كػ 

ف اسحؽ مولخو سيتوجو األسبوع الجاري الى واشنطف ألى إوحمفائو بالحكومة الجديدة. واشارت المصادر 
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لخفض التوقعات مف ىذه الزيارة حتى مف  ف ىناؾ جيوداً ألى إمع االشارة  ،زمة مف القضايالمبحث في ر 
 كييف والفمسطينييف.يقبؿ األمر 

 9/2/2023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 سرائيمية طرح عدة مشاكل ىامة عمى القيادة اإلفي سوريا  منظومات صواريخ  استيداف: يادلين .27
يادليف في ، عاموس بة االستخبارات العسكرية السابؽ في الجيش اإلسرائيميرئيس شع ،اعتبر :عمي حيدر

أف استيداؼ منظومات صواريخ  ،أعدىا لمركز أبحاث األمف القومي التابع لجامعة تؿ أبيب ة جديدةدراس
SA-17   طرح عدة مشاكؿ ىامة عمى القيادة االسرائيمية، سواء مف الناحية المبدئية المتعمقة في سوريا

و مف الناحية الموضعية المتصمة بتقدير الوضع ازاء ما يجري في سوريا أظرية االمف القومي االسرائيمي، بن
ولبناف في ىذه المرحمة. وفيما أكد يادليف أف اليجوـ االسرائيمي كاف يستند الى معمومات استخبارية ناجعة 

نقؿ قدرات متطورة، كاف يمكف أف وقدرة عممياتية مثيرة لالنطباع، تمكنت بشكؿ واضح مف الحؤوؿ دوف 
تشكؿ تحديًا لمتفوؽ الجوي االسرائيمي في أي مواجية مستقبمية في لبناف، شدد ايضًا عمى أف صانع القرار 

االسد بشار ف نظاـ الرئيس ألى إفي تؿ ابيب، استند الى تقدير يتعمؽ بردة فعؿ سوريا أو حزب اهلل، وخمص 
، لـ يكف لديو مصمحة لمرد فورًا وبق نو يخوض معركة وجود وفي ذروة حرب اىمية داخمية، ألوة عمى اليجـو

حرصو عمى قطع الطريؽ عمى تدخؿ دولي يغير توازف و  "،سرائيؿ"إتـ خالليا تقويض قدراتو عمى مواجية 
فتح جبية خارجية في  ة األسدالقوى في المعركة الدائرة في الداخؿ السوري، وبالتالي لـ يكف مف مصمح

ايضًا عمى عدـ االضرار بعالقاتو مع  سدحرص األ "، فضاًل عفسرائيؿ"إؼ قوي جدًا مثؿ مواجية طر 
لى حزب اهلل ليس امرًا مشروعًا ويشكؿ خرقًا لمتعيدات التي قدميا إف نقؿ سالح روسي أموسكو، باعتبار 

داخمية لبنانية،  ف السبب يعود الى اعتباراتأيضًا، أما لجية عدـ رد حزب اهلل، فرأى يادليف أالى روسيا. 
 ف اليجوـ حصؿ عمى اراض سورية.أخاصة وأنو لـ يكف لديو شرعية لمرد عمى ىذه العممية، باعتبار 

 9/2/2023، االخبار، بيروت

 
يراناي .28  دلين: حزب اهلل يممك جميع األسمحة التقميدية وغير التقميدية الموجودة بسورية وا 

أعدىا لمركز أبحاث األمف القومي التي  تويدليف، في دراسقاؿ الجنراؿ عاموس : زىير أندراوس - الناصرة
إنو يتحتـ عمى القيادة العسكرية العميا في الجيش أْف تأخذ بعيف االعتبار لدى  التابع لجامعة تؿ أبيب،

يراف، إْف كانت تقميدية أْو  ،التحضير لعممية عسكرية ضد حزب اهلل أف جميع األسمحة الموجودة في سورية وا 
حزب. ولفت إلى أف عمميات نقؿ األسمحة المتطورة والمتقدمة، والتي مف شأنيا الدية قد وصمت إلى غير تقمي

يراف إلى حزب اهلل في االستراتيجيأْف تكوف بالنسبة لمدولة العبرية ُمخمة بالتوازف  ، ستستمر مف سورية وا 
جييا المستوييف السياسي او لبناف، وأف ىذه المشكمة كانت وما زالت وستبقى مف أخطر التحديات التي يُ 

واألمني في تؿ أبيب، مشدًدا عمى أف خطر التصعيد مع حزب اهلل وسورية سيتعاظـ مف عممية إلى أخرى، 
 عمى حد تعبيره.

 9/2/2023، القدس الوربي، لندن
 

 لالشتباه بتوّرطو في قضية احتيال كبيرة  إسرائيمياعتقال ضابط  .29
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كرية اإلسرائيمية، إنيا اعتقمت ضابطًا في الجيش عمى خمفية االشتباه قالت الشرطة العس: الناصرة )فمسطيف(
منيا وزارة الجيش اإلسرائيمية، غير أنيا لـ تكشؼ عف تفاصيؿ تضررت  بضموعو في قضية احتياؿ كبيرة

شركات لمعتاد  6وأوضحت أنيا حّثت قيادة الجيش اإلسرائيمي عمى وقؼ جميع االتصاالت مع  القضية.
 .لالشتباه بتوّرطيا في قضية االحتياؿاإللكتروني 

 8/2/2023، قدس برس
 

 رىابيإتخفف الحكم عن مستوطن  "إسرائيل" .20
قررت لجنة "العفو" في سمطة السجوف اإلسرائيمية، تخفيؼ مدة الحكـ عمى مستوطف ارىابي، كاف : الناصرة
في القدس المحتمة، قبؿ نحو في خمية ارىابية، وضعت عربة مفخخة بالمتفجرات قبالة مدرسة لمبنات  عضواً 

 عاما. 22
 9/2/2023، الغد، عّمان

 
 اإلسرائيمي لتواقده مع العبين مسممين "بيتار القدس" إدارة فريق مكاتبالقدس: إحراق  .22

الجمعة، بحرؽ مكاتب إدارة فريؽ كرة القدـ  فجر واقام فيمجيول أف، 8/2/2023، 48عرب نشر موقع 
ي القدس. وبحسب "ىآرتس" فإف مجموعة مف العنصرييف قاموا بحرؽ "بيتار القدس" في "بايت فجاف" ف

 المكاتب ردا عمى قرار إدارة الفريؽ ضـ العبيف مسمميف مف الشيشاف لمفريؽ.
الشرطة اإلسرائيمية في القدس ، أف الناصرة أسعد تمحمي عف مراسميا مف 9/2/2023، الحياة، لندن وذكرت
والفريؽ العربي األبرز مف مدينة سخنيف.  "بيتار أورشميـ"غدًا بيف فريؽ تتأىب لممباراة التي ستجرى  الغربية

نيا ستنشر المئات مف أفرادىا في محيط الممعب وداخؿ المدرجات تحسبًا العتداءات قد أأعمنت الشرطة قد و 
يتعرض ليا الجميور العربي. كما ستحظى الحافمة التي تقؿ العبي الفريؽ العربي بحراسة مشددة مع 

 "بيتار"ليا إلى مشارؼ القدس. وبعد أسبوعيف مف االحتجاجات العنصرية لمئات مف أنصار فريؽ وصو 
عمى قرار مالؾ الفريؽ المميونير الييودي الروسي أركادي غايدماؾ ضـ العبْيف مسممْيف مف الشيشاف 

ف ليس قبؿ أف لمفريؽ، فِطف رئيس الحكومة بنياميف نتانياىو لضرورة إسماع صوتو ضد عنصرية ىؤالء، لك
ىذا السموؾ معيب "ُيقدـ عدد منيـ عمى إشعاؿ النيراف في مقر النادي. وقاؿ نتانياىو في بياف أصدره إف 

ويحظر عمينا أف نسّمـ بيذه العنصرية، فالشعب الييودي الذي عانى اإلقصاء والنبذ يجب أف يكوف نورًا 
. فيما تجدر اإلشارة في يًة ضد العرب والمسمميفاألشد عداًء وعنصر  النادي . وُيعتبر جميور"لسائر الشعوب

اتحاد كرة القدـ  "بيتار"يخشى أف تحمؿ عنصرية مشجعي بات اتحاد كرة القدـ  ىذا الصدد، إلى أف
، وىي االستضافة التي "إسرائيؿ"األوروبي عمى إلغاء إجراء مباريات بطولة اوروبا الصيؼ المقبؿ في 

 كبيرًا في ظؿ تزايد عزلتيا الدولية. مكسبًا سياسياً  األخيرةاعتبرتيا 

 
 دخل مرحمة الخطر الشديد "األقصى.. و"مراحل من اإلعداد لبناء الييكل ست أنيوا الصياينةخبير:  .22

يرى خبراء ومحمموف أف قياـ سمطات االحتالؿ مؤخرا بيدـ مباف وعقارات إسالمية في : القدس المحتمة
 لبناء كنيس ييودي ضخـ لصيؽ لممسجد األقصى، ما يشكؿ  الناحية الشمالية لساحة البراؽ، ىو توطئة

 تطورا ىو األخطر عمى مستقبؿ ىذا المكاف المقدس ألكثر مف مميار ونصؼ عربي ومسمـ في العالـ.
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وفي ىذا السياؽ يقوؿ الدكتور جماؿ عمرو، الخبير المتخصص في شؤوف القدس والمقدسات واالستيطاف 
زالة لعقارات إسالمية في ساحة البراؽ، لمراسؿ "المركز الفمسطيني لالع الـ"، إف ما جرى مؤخرا مف ىدـ وا 

يشكؿ المرحمة السادسة واألخيرة مف مخطط بناء الييكؿ عمى أنقاض المسجد األقصى، كما يعد ترجمة 
حقيقية لقرار اتخذتو الحكومة الصييونية قبؿ أكثر مف عاـ باعتبار منطقة المسجد األقصى جزء ال يتجزأ 

 إسرائيؿ"، وعميو تنطبؽ كافة قوانينيا.مف "
وفي إشارتو إلى المراحؿ الست التي أنجزىا الصياينة مف مخطط بناء الييكؿ قاؿ عمرو، أف المرحمة 
األولى انتيت باستعادة جميع الفراغات تحت األرضية بالكامؿ داخؿ البمدة القديمة وأسفؿ المسجد األقصى 

مة، وباتت األنفاؽ فييا مصدر دخؿ ىائؿ يشابو دخؿ النفط لبعض حيث باتوا يسيطروف عمييا سيطرة كام
 الدوؿ، ما يشكؿ قرصنة صييونية غير مسبوقة في تاريخ البشرية عمى التراث التاريخي والديني.

كنيسا ييوديا في محيط المسجد األقصى وعمى  62واضاؼ أما المرحمة الثانية، فقد تجسدت مف خالؿ بناء 
المصيؽ  62ف األرض أسفؿ البمدة القديمة، فيما تجري االستعدادات لبناء الكنيس رقـ امتداد رقعة كبيرة م

بالمسجد األقصى مف ناحية الغرب وىو سيكوف األضخـ في العالـ، ما سيؤدي إلى حجب مشيد الصخرة 
 المشرفة، وبالتالي طمس التاريخ العربي واإلسالمي في المدينة.

ء عمى عقارات إسالمية مف العصور األموية والعباسية وتفكيؾ آثارىا وتجسدت المرحمة الثالثة باالستيال
وحجارتيا وتحويميا إلى مطاىر لمييكؿ، كتب عمييا بصريح العبارة "مطاىر الييكؿ"، وبناء ىذه المطاىر 
 يشكؿ مرحمة أساسية لبناء ىيكميـ المزعوـ، ألف الدخوؿ إلى الييكؿ حاؿ بنائو يتطمب ويشترط أوال التطير.

ينما شممت المرحمة الرابعة تجييز آنية الييكؿ، وألبسة الكينة، والشمعداف، وقد نصبوا شمعدانا مف الذىب ب
كيمو غراما في منطقة تطؿ عمى ساحة البراؽ مف ناحية الغرب، وكتبوا عميو" في مثؿ ىذه  45الخالص زنة 

 األياـ سنبني الييكؿ".
نتياء مف وضع مخططات تنفيذية مف بيف ما تشممو بناء أما المرحمة الخامسة فيقوؿ عمرو، فتمثمت باال

مجسمات لمييكؿ، ونشر تفاصيؿ دقيقة عف األبنية المقترحة، وىذه مرحمة خطيرة جدا مف التحضير لمبناء 
وحتى تتييأ الظروؼ لمبناء، فقد عممت حكومة االحتالؿ ودوائرىا القانونية والدينية والسياسية إلى  وتنفيذه.

لالـز لتنفيذ المرحمة السادسة، والتي نحف فييا اآلف، وتشمؿ منح الغطاء السياسي والقانوني منح الغطاء ا
والشرعي التممودي لتنفيذ البناء، مف خالؿ إلغاء الفتوى القديمة التي كانت تحظر دخوؿ الييود إلى ساحات 

 ظيور المخمص. األقصى قبؿ ظيور المخمص، واستبدلت بفتوى جديدة مفادىا جواز بناء الييكؿ قبؿ
أما الغطاء القانوني، فتمثؿ بقرار المحكمة العميا الصييونية وىي أعمى ىيئة قضائية بوضع المسجد 
دارة سمطة اآلثار الصييونية، ترافؽ ذلؾ مع غطاء سياسي تمثؿ في قرار الحكومة  األقصى تحت إشراؼ وا 

مف "إسرائيؿ" وتخضع بكامميا لمقوانيف الصييونية قبؿ أكثر مف عاـ باعتبار منطقة المسجد األقصى جزءا 
 االحتالؿ.

وختـ د. عمرو حديثو بالقوؿ أف المسجد األقصى دخؿ فعميا مرحمة الخطر األشد، باكتماؿ المراحؿ الست 
آنفة الذكر، ما يعني أننا أماـ مرحمة التنفيذ، وىذا ما يفسره التطور الخطير في السماح ألعداد كبيرة مف 

محة جيش االحتالؿ لمدخوؿ إلى باحات األقصى، والزيادة الممحوظة في أعداد الجنود مف مختمؼ أس
 المتطرفيف الييود المسموح ليا بالزيارة بؿ داء طقوسيـ الدينية في ساحاتو.

وقاؿ: "نحف نعيش في األياـ مرحمة أخطر وىي مرحمة إعالف النوايا لبناء الييكؿ، والتي لـ تعد مجرد 
ال يدركو الصياينة ىو أنيـ إف نفذوا مخططاتيـ بشأف األقصى، فستدخؿ مخططات صييونية، لكف ما 
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المنطقة حروبا طاحنة تتحمؿ تداعياتيا الحكومة الصييونية التي ال تدرؾ أف األوضاع في العالميف العربي 
واإلسالمي تغيرت تماما بسقوط األنظمة الصييونية في البمداف العربية، وبأف الشعوب التي يشكؿ المسجد 

 ."  األقصى جزءا مف عقيدتيا لف تسمح بأف ييدـ ىذا المكاف المقدس ليبنى عمى أنقاضو الييكؿ المزعـو

 8/2/2023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 وحريق ىائل بمخيم اليرموكة الالجئين الفمسطينيين بسوري مخيماتشيداء في  ثالثة .23
، اليوـ الجمعة، جراء استمرار اليجمات ويدفمسطينييف استش ، أف ثالثة9/2/2023، القدس، القدسذكرت 

 التي تستيدؼ مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا.
، أف الفمسطينية ريـ قنو ) عامًا( استشيدت اليوـ الجمعة متأثرًة  27وقالت مصادر خاصة لػ دوت كـو

ب مسجد الوسيـ بجراحيا التي أصيبت بيا منذ أياـ في القصؼ الذي استيدؼ مجموعة مف المواطنيف قر 
كما استشيد شاباف فمسطينياف جراء تعرضيما لطمقات نارية مف قبؿ قناص في  في شارع اليرموؾ الرئيسي.
 مخيـ الحسينية بريؼ دمشؽ.

وتعرض مخيـ الحسينية وكذلؾ مخيـ درعا لقصؼ بقذائؼ الياوف مف قبؿ قوات النظاـ السوري، ما أدى الى 
 فمسطينييف بجراح مختمفة. 6إصابة 

أكدت في  مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية، أف 8/2/2023، المركز الفمسطيني لإلعالموأضاؼ 
في مخيـ  30تقرير ليا اليوـ الجمعة أف مجموعات تابعة لمجيش الحر أعمنت سيطرتيا عمى شارع الػ

 اليرموؾ وذلؾ بعد اشتباكات عنيفة جرت أمس بينيا وبيف الجيش النظامي.
كد مراسمنا سقوط قذيفتي ىاوف عمى ساحة الريجة مما تسبب بأضرار مادية، إضافة لسقوط مف جانب آخر أ

 30، وقياـ دبابة لمجيش السوري بقصؼ المخيـ مف منطقة شارع الػ25عدد مف القذائؼ في محيط شارع الػ
دخوؿ خالؿ اشتباكيا مع مجموعات الجيش الحر، الفتا إلى استمرار الحصار عمى مخيـ اليرموؾ، ومنع 

 المواد الغذائية والطبية إليو.
وقالت المجموعة في تقريرىا إف حريقا ىائال شب في أحد األبنية مقابؿ "بف األمراء" في منتصؼ شارع 
اليرموؾ، واشتد الحريؽ بسبب عدـ توافر المعدات الالزمة إلطفاء النيراف مما تسبب بامتدادىا إلى األبنية 

خماد الحريؽ قياـ القناص المتمركز باستيداؼ الشباب الذيف يحاولوف المجاورة، ومما يزيد مف صعوبة إ
 إخماد النار.

وفي مخيـ السبينة، تواصؿ الحصار الشديد عمى المخيـ، حيث تقوـ قوات األمف السورية بمنع إدخاؿ المواد 
روقات، كما الغذائية والطبية إلى المخيـ، مما تسبب بتوقؼ المخابز عف العمؿ لعدـ توافر الدقيؽ والمح

أشار مراسمنا إلى توقؼ الصيدليات عف العمؿ بسبب منع إدخاؿ األدوية إلى المخيـ مما تسبب بنفاد 
األدوية منو، وفي سياؽ متصؿ يعاني المخيـ مف انقطاع التيار الكيربائي لميوـ الرابع عمى التوالي، إضافة 

ة إلى المخيـ تـ إغالقيا مف قبؿ األمف النقطاع االتصاالت عنو، ويشار إلى أف جميع الطرقات المتوجي
 السوري.

كما تعرض مخيـ درعا لالجئيف الفمسطينييف لقصؼ شديد بقذائؼ الياوف، مما تسبب بحالة مف اليمع بيف 
السكاف، الذيف يعانوف أصاًل مف أزمات إنسانية كبيرة، مف عدـ توافر الخبز، ومواد التدفئة في المخيـ، إلى 

بائي، إضافة إلى نفاد معظـ المواد الغذائية مف المخيـ، وذلؾ بسبب صعوبة المواصالت انقطاع التيار الكير 
لى المخيـ.  مف وا 
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 األسبوعية في الضفة  المسيرات االحتاللإصابات بقمع  .24

، باالختناؽ الشديد، جراء قمع االحتالؿ المسيرات األجانبعشرات المواطنيف والمتضامنيف  أصيب :األياـ
 .أمسية المناىضة لالستيطاف وجدار الفصؿ العنصري في عدة مناطؽ بالضفة، األسبوعية السمم

ففي الخميؿ، قمعت قوات االحتالؿ، أمس، تظاىرة نظمت في جنوب المدينة، احتجاجًا عمى االستمرار في 
بئر السبع( الرابطة بيف مدينة الخميؿ وبمدات جنوب المحافظة، وذلؾ  -إغالؽ الطريؽ الرئيس )الخميؿ 

 القيا الغاز المسيؿ لمدموع واالعتداء بالضرب عمى عدد مف المشاركيف.بإط
وفي قرية بمعيف، غرب راـ اهلل، أصيب، أمس، العشرات مف المواطنيف والمتضامنيف األجانب، باالختناؽ 
ة الشديد، جراء إطالؽ قوات االحتالؿ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع لقمع المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعي

 السممية المناىضة لالستيطاف وجدار الفصؿ العنصري.
وفي قرية النبي صالح، شماؿ غربي راـ اهلل، أصيب، أمس، عدد مف المواطنيف والمتضامنيف األجانب 
بالرصاص المطاطي وباالختناؽ، جراء اعتداء قوات االحتالؿ عمى المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية 

 درة األراضي.المناىضة لالستيطاف ومصا
، شرؽ قمقيمية، أصيب، أمس، ثالثة مواطنيف بكسور ورضوض، والعشرات بحاالت  وفي قرية كفر قدـو
اختناؽ، جراء إطالؽ قوات االحتالؿ قنابؿ الصوت والغاز المسيؿ لمدموع، لقمع المشاركيف في مسيرة القرية 

الرئيسي لمقرية المغمؽ منذ أكثر مف عشر األسبوعية السممية المناىضة لالستيطاف والمطالبة بفتح الطريؽ 
 سنوات.

وفي قرية المعصرة، جنوب بيت لحـ، أصيب، أمس، عشرة مواطنيف برضوض واختناؽ بالغاز المسيؿ 
لمدموع، إضافة إلى إصابة أحد ضباط االحتالؿ في رأسو، خالؿ مواجيات عنيفة اندلعت بيف الشباف وجنود 

ات االحتالؿ عمى المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية السممية االحتالؿ في القرية، بعد اعتداء قو 
طالقيا عشرات قنابؿ الغاز المسيمة  المناىضة لجدار الفصؿ العنصري، بالعصي واليراوات والدروع، وا 

 لمدموع، وقنابؿ الصوت باتجاىيـ.
اجيات مع قوات وفي قرية فحمة جنوب جنيف، أصيب، أمس، عدد مف المواطنيف بحاالت اختناؽ خالؿ مو 

 االحتالؿ التي اقتحمت القرية ودىمت عددًا مف منازليا.
كما أصيب، أمس، عدد مف الفتية بحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع، الذي أطمقتو قوات االحتالؿ خالؿ 

 مواجيات اندلعت بالقرب مف حاجز عسكري الجممة، شماؿ شرقي جنيف.
دير الالتيف "كنيسة البشارة"، ومعيد البحوث التطبيقية "اريج"،  كما نظمت بمدية بيت جاال، وبطريركية

اعتصامًا جماىيريًا احتجاجيًا، وقداسًا دينيًا، فوؽ اراضي بيت جاال الميددة بالمصادرة والعزؿ، بجدار 
الفصؿ العنصري الذي تخطط حكومة االحتالؿ لبنائو في أراضي كريمزاف وواد احمد الزراعية، التي تقع في 

 ية الشمالية الغربية مف المدينة.الج
 9/2/2023، األيام، رام اهلل

 
صابةاعتقال شاب  .25  خالل مواجيات في الويسوية وعناتا ومخيم شوفاط وقمنديا الوشرات وا 
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"األياـ": اعتقمت القوات اإلسرائيمية شابًا مقدسيًا، وأصيب العشرات مف المواطنيف، امس، بحاالت  -القدس 
طاطية خالؿ مواجيات شيدتيا قرية العيسوية، ومخيـ شعفاط، وقرية عناتا، ومخيـ قمنديا اختناؽ باألعيرة الم

 بيف القوات اإلسرائيمية والشباف الفمسطينييف.
عامًا(، خالؿ المواجيات بيف  30ففي قرية العيسوية اعتقمت القوات اإلسرائيمية الشاب عالء أبو ريالة )

 بقمع مسيرة سميمة تضامنية مع األسير سامر العيساوي. الشباف والقوات اإلسرائيمية التي قامت
وأصيب خالؿ المواجيات العديد مف الشباف واألىالي بحاالت اختناؽ، كما اصيب مصور موقع "سموانؾ" 

عامًا( برصاصة مطاطية، وذكر مركز  22أحمد صياـ بقدمو، اضافة الى اصابة طفؿ يبمغ مف العمر )
ا باالعيرة المطاطية خالؿ مواجيات، امس، وحسب االغاثة الطبية فقد مواطنيف اصيبو  8المعمومات أف 

 أصيب شباف وفتية باألعيرة المطاطية في الوجو والركبة واليد والساؽ والقفص الصدري.
والشباف الذيف قاموا  اإلسرائيميةوفي مخيـ شعفاط، اندلعت مواجيات عنيفة عند حاجز المخيـ بيف القوات 

وا الجنود بالحجارة، ثـ قامت القوات بإطالؽ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع نحو الشباف بإغالؽ الطريؽ ورشق
صابة اثنيف بالرصاص المطاطي في الظير واألطراؼ  والسكاف ما تسبب بإصابة العشرات باختناؽ، وا 

 السفمية.
ئيسي المؤدي إلى كما اندلعت مواجيات عند مفترؽ قرية عناتا شماؿ القدس، وقاـ الشباف بإغالؽ الشارع الر 

مدينة راـ اهلل وأريحا، وأطمقت القوات اإلسرائيمية التابعة لإلدارة المدنية قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع نحو 
 المتظاىريف.

وعمى حاجز قمنديا شماؿ القدس اندلعت مواجيات، وقامت القوات باستخداـ قنابؿ الغاز والرصاص 
صابة العشرات مف المتظاىريف بحاالت اختناؽ جراء استنشاؽ المطاطي لتفريؽ المتظاىريف، ما أدى إلى إ

 الغاز المسيؿ لمدموع.
 9/2/2023، األيام، رام اهلل

 
 وقوات االحتالل في قرى بالضفة الفمسطينيينمواجيات بين  .26

أصيب عدة مواطنيف فمسطينييف بحاالت اختناؽ في قرية فحمة جنوب  :كامؿ ابراىيـ –القدس المحتمة 
ر مواجيات مع قوات االحتالؿ التي اقتحمت القرية وداىمت عددا مف منازليا. وذكرت جنيف امس إث

مصادر أمنية بأف قوات االحتالؿ اقتحمت قرية فحمة وسط إطالؽ قنابؿ الصوت والغاز المسيؿ لمدموع، ما 
وا عدة وأضافت تمؾ المصادر أف جنود االحتالؿ داىم أدى الى إصابة عدد مف المواطنيف بحاالت اختناؽ.

 .منازؿ في القرية واستجوبوا مف فييا
وفي السياؽ ذاتو، اقتحمت قوات االحتالؿ قرى: زبدة، ونزلة زيد، والعرقة، وسيرت آلياتيا في أزقتيا 

 واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، امس، مواطنا مف بمدة صوريؼ، شماؿ غرب الخميؿ. وشوارعيا.
 9/2/2023، الرأي، عّمان

 
 تضامنًا مع األسرى المضربين األقصىلمسجد امسيرات ب .27

شارؾ عشرات المقدسييف عقب صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارؾ، في مسيرة تضامنية مع األسرى 
في سجوف االحتالؿ، وخاصة المضربيف عف الطعاـ، وىـ: سامر العيساوي، وأيمف الشراونة، وجعفر عز 

 الديف، وطارؽ قعداف.
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ي دعا إلييا نادي األسير في القدس، باحات المسجد األقصى المبارؾ، ورفع المشاركوف وجابت المسيرة الت
فييا صور األسرى المضربيف، وشعارات منددة باالعتقاؿ اإلداري، وأطمقوا ىتافات تطالب باإلفراج الفوري 

 عنيـ.
 8/2/2023، فمسطين أون الين

 
 األسرى المضربين عن طواممع  48 سنةفي فمسطين المحتمة  تضامنتظاىرات وحمالت  .28

يتصاعد التضامف الفمسطيني الشعبي مع األسرى المضربيف عف الطعاـ وعمى  الخميج: -القدس المحتمة 
. 200رأسيـ األسير سامر العيساوي المضرب عف الطعاـ منذ  ويقود التجمع الوطني الديمقراطي في  يـو

 الة سجوف االحتالؿ.حممة تضامف مع األسرى تشمؿ اعتصامات ومظاىرات قب 48اؿ
ونقؿ عضو الكنيست أحمد الطيبي عف األسير عيساوي بعد زيارتو في عيادة سجف الرممة، وذلؾ بعد مرور 

وأوضح العيساوي أف “. ال خيار أمامي سوى النصر أو الشيادة “يـو عمى إضرابو عف الطعاـ قولو  200
 قة التبادؿ.اعتقالو جاء لالنتقاـ منو بعد أف كاف قد ُأفرج عنو في صف

وطغى الحضور الشبابي عمى تظاىرات التضامف مع العيساوي واألسرى، بالرايات الفمسطينية، وسط 
شعارات وىتافات تطالب باإلفراج عف العيساوي ورفاقو المعتقميف تعسفيًا بال محاكمة، ومنح األسرى كافة 

 .التي سمبت منيـ كمعتقميف سياسييفحقوقيـ 
لكنيست جماؿ زحالقة إف الفعالية التضامنية تأتي ضمف سمسمة االوطني في وقاؿ رئيس كتمة التجمع 

فعاليات وخطوات تصعيدية ميدانية لممطالبة بالضغط عمى االحتالؿ لإلفراج الفوري عف األسرى المضربيف 
عف الطعاـ منذ أشير، بالتوازي مع الحراؾ السياسي الشعبي الفمسطيني، مشيرًا إلى خطوات جدية عدة، 

 ، لمتدخؿ في قضية األسرى.“إسرائيؿ “ميـ رسالة لمسفارة المصرية في وتس
 9/2/2023، الخميج، الشارقة

 
 
 
 

 األقصى المسجد قرباإلسالمية  اآلثارىدم  في االحتالل مستمر .29
واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمية لميـو الرابع عمى التوالي ىدـ واجيات وقناطر مالصقة  :الغد –غزة 

 مية وقفية مف العصر الممموكي والعثماني، تمييدا لمبدء بإقامة مركز تيويدي واسع متعدد لعقارات إسال
 االستعماالت، عمى حساب األوقاؼ اإلسالمية.

 9/2/2023، الغد، عّمان
 

 شرقي مدينة يطا الفمسطينيةاالحتالل ييدم "قرية كنوان"  .30
، السبت بيدـ قري: وكاالت ة "كنعاف" التي شرع ناشطوف صباح اليـو قامت قوات االحتالؿ صباح اليـو

 شرقي مدينة يطا بمشاركة متضامنيف أجانب. اإلسرائيميببنائيا في األراضي التي صادرىا االحتالؿ 
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وجاء أف قوات كبيرة مف جيش االحتالؿ ىاجمت النشطاء وىدمت الخياـ التي نصبوىا وأعمف عف المنطقة 
ناشطا قاموا بنصب الخياـ في منطقة  30نود ىاجموا نحو وقاؿ ناشطوف إف عشرات الج عسكرية مغمقة.

 تقع بيف قرية البركة وخربة التوانة شرقي مدينة يطا وىدموىا وصادروا الخياـ.
وقرية كنعاف امتداد لمنيج الذي اتبعتو المجاف الشعبية منذ بداية العاـ ببناء قرى رمزية ابتدات مف قرية "باب 

" شرؽ القدس مرورا بقرية "باب الكرامة" التي E1لمنطقة التي تسمى "الشمس" التي بنيت عمى أراضي ا
أنشأىا نشطاء عمى األراضي الميددة بالمصادرة في قرية بيت إكسا شماؿ غربي القدس، وصوال الى قرية 

 تحت اسـ "حي المناطير" عمى أراضي قرية بوريف جنوب نابمس.

 9/2/2023، 48عرب 
 

 لخارج يدعو لممصالحة ويشيد بصمود غزةا فيرئيس رابطة عمماء فمسطين  .32
دعا رئيس رابطة عمماء فمسطيف في الخارج عبد الغني التميمي، جميع الفصائؿ الفمسطينية لمتصالح 

 والتصافح والوقوؼ في خندؽ واحد في مواجية االحتالؿ اإلسرائيمي.
، في المسجد الغربي بمخيـ الشاطئ غر  ب غزة: "إّف وفد عمماء وقاؿ التميمي خالؿ خطبة الجمعة، اليـو

فمسطيف، تشرؼ بزيارة غزة التي تعمـ مف أىميا كيؼ يكوف الجياد والمقاومة وكيؼ تكوف الدعوة باألفعاؿ ال 
وأضاؼ :"نتباىى بكـ وبصمودكـ، فأنتـ عممتـ الدنيا كيؼ ترفع القامة ولمف يكوف  باألقواؿ والشعارات".

 الركوع والسجود".
 8/2/2023، فمسطين أون الين

 
 أوسمومنذ ما قبل اتفاق  "إسرائيل"موتقمون في سجون  فمسطينيينسرى أ 206: فروانة .32

'اكدت احصائية رسمية اف عدد االسرى الفمسطينييف القابعيف في سجوف االحتالؿ : اشرؼ اليور -غزة 
 اسرى. 206االسرائيمي منذ ما قبؿ توقيع اتفاؽ اوسمو لمسالـ بمغ 

ر دائرة االحصاء بوزارة االسرى والمحرريف اف ىؤالء االسرى يطمؽ عمييـ وقاؿ عبد الناصر فروانة مدي
 مصطمح 'االسرى القدامى'.

وقاؿ فروانة في تقرير نشره الجمعة اف االتفاقيات والمفاوضات السياسية لـ تنجح في فؾ اسرىـ، عمى الرغـ 
 مف اف اتفاقية 'شـر الشيخ' نصت عمى ضرورة اطالؽ سراحيـ.

 9/2/2023، لندن القدس الوربي،
 

  عوريف جنوب نابمس االحتالل بقرية جنوديوثق تنكيل  فيديو شريط .33
عرض في نياية األسبوع شريط فيديو يوثؽ جنود االحتالؿ اإلسرائيمي وىـ  :برىوـ جرايسي -الناصرة 

بيـ ينكموف بأىالي قرية عوريؼ، جنوب مدينة نابمس، قبؿ أقؿ مف شيريف، مف خالؿ إزعاج األىالي وترىي
بعيد منتصؼ الميؿ، وىذا لدعـ عصابات المستوطنيف اإلرىابية، التي كانت تنفذ ىجمات مكثفة عمى القرية 

 في تمؾ األياـ.
وقد وصؿ شريط الفيديو الذي صوره أحد أبناء القرية، الى موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عمى اإلنترنت، 

لثاني مف شير كانوف األوؿ )ديسمبر( الماضي، وقيؿ، إف ىجوـ قطيع جنود االحتالؿ كاف في النصؼ ا
وعمى مدى أربع لياؿ متواصمة، وتظير في الشريط، سيارات عسكرية تطمؽ صفارات، اضافة الى صفارات 
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سيارات الشرطة المعروفة، في حيف قاـ أحد الجنود بالصراخ عبر مكبرات الصوت بعيد منتصؼ الميؿ، بؿ 
وزعـ جيش  اء وعدة قنابؿ صوتية وضوئية إلزعاج األىالي.اطمؽ الجنود وابال مف الرصاص باليو 

االحتالؿ، في رده عمى موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنو عرؼ بالقضية في وقتيا، وأنو وجو "توبيخا" 
 لقائد فرقة جنود االحتالؿ، التي كانت في القرية.

 9/2/2023، الغد، عّمان
 

 جراح الناس نالنضال والمسمراحل ا ناوثّق :الفمسطينيةفرقة الواشقين  .34
جسدت فرقة العاشقيف الفمسطينية روح الثورة والنضاؿ الفمسطيني عمى مدار مراحؿ الصراع : محمد كماؿ

مع المحتؿ اإلسرائيمي، مف خالؿ أغانييا الوطنية الثورية الممتزمة التي وثقت مراحؿ النضاؿ، واستطاعت 
الجرح الفمسطيني والمعاناة المذيف ال يزاالف متواصميف. لقد  أف تالمس بأغانييا وكمماتيا ودبكتيا الشعبية،

لمفف والتراث الفمسطيني رونقًا خاصًا حافظت مف خاللو عمى أصالتيما، والمخاوؼ مف « العاشقيف»أعطت 
 ضياعيما.

 ويشرح المدير التنفيذي لمفرقة طارؽ الجابر، أف الفرقة ىي الصوت النابض لممقاومة، مؤكدًا في حديثو مع
 أف الحشود التي تحضر كؿ االحتفاالت تؤكد اإليماف باالنتماء لمقضية الفمسطينية.« السفير»

ولفت الجابر إلى أف الفرقة استطاعت أف تتبنى األغنية الثورية الفمسطينية، وأخذت عمى عاتقيا منذ 
ما شيدتو، وصواًل إلى تأسيسيا توثيؽ مراحؿ النضاؿ الفمسطيني، منذ ثورة الثالثينيات مرورًا بحرب بيروت و 

  في األمـ المتحدة.« دولة فمسطيف»إعالف 
 9/2/2023، السفير، بيروت

 
 باحتكارىم لتجارة األراضي أصحاب األنفاق يفاقمون أزمة السكن في غزة .35

عمى غير العادة، يشيد الطريؽ الذي يصؿ مناطؽ أـ الجماؿ وقوز أبو حماـ ووادي : صالح النعامي - غزة
تخوـ الشرقية لمدينة دير البمح، حركة نشطة لمسيارات، وترجع مظاىر الزيادة الواضحة في السمقا، في ال

الحركة عمى ىذا الشارع إلى حركة أشخاص مف خارج المنطقة يبحثوف عف أراٍض لشرائيا، مع العمـ أف 
منية أحدا لـ يكف في الماضي يرغب في شرائيا بسبب البعد الجغرافي عف مراكز المدف والمخاطر األ

الناجمة عف السكف فييا. ويقوؿ أحمد سمحة، أحد األشخاص، الذيف يقطنوف في مدينة غزة إنو قرر البحث 
عف أرض لشرائيا في ىذه المنطقة والعيش فييا عمى الرغـ مف المخاطرة األمنية بسبب ارتفاع أسعار 

رض في بعض المناطؽ األراضي بشكؿ جنوني في مدينة غزة عمى حد قولو، إلى درجة أف سعر متر األ
دينار أردني، مما جعؿ إمكانية الحصوؿ عمى قطعة أرض لغرض بناء بيت أو منزؿ حمما  500يصؿ إلى 
 بعيد المناؿ.

ويعود ارتفاع أسعار األراضي بشكؿ أساسي إلى احتكار التجار، ال سيما أولئؾ الذيف جنوا ثروات كبيرة مف 
كبيرة مف األراضي داخؿ المدف الرئيسة وفي محيطيا، وىو ما  تجارة األنفاؽ، والذيف قاموا بشراء مساحات

مكنيـ مف التحكـ في أسعار األرض بشكؿ كبير. لقد زاد تراجع تجارة األنفاؽ بفعؿ تخفيؼ مظاىر الحصار 
وبفعؿ اإلجراءات األمنية المصرية مف ميؿ تجار األنفاؽ لالنتقاؿ لمعمؿ في مجاؿ تجارة األراضي، وىو ما 

 كمة.فاقـ المش
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وفي كثير مف األحياف يستثمر ىؤالء التجار أمواليـ أيضا في بناء األبراج والعمارات السكنية عمى األراضي 
التي يشترونيا، وىو ما رفع أسعار الشقؽ السكنية أيضا. لقد أصبح متوسط سعر شقة سكنية في غزة نحو 

 . ألؼ دوالر، وىو سعر كبير نسبيا، مقارنة مع مستوى دخؿ الفرد 200
 9/2/2023، الشرق األوسط، لندن

 
 نباتات الزينة اإلسرائيمية استيراديطالب بمنع  "اتحاد المزارعيناألردن: " .36

تواظػػب أعػػداد كبيػػرة مػػف المشػػاتؿ ومحػػاؿ بيػػع االزىػػار والػػورود فػػي المممكػػة عمػػى : محمػػود كريشػػاف -عمػػاف 
باالضػافة « غيػر الشػرعية» اإلسػرائيميةت استيراد كميات مف نباتات الزينة المتنوعة المزروعػة فػي المسػتوطنا

الػػى اسػػتيراد المنتجػػات المزروعػػة ضػػمف المشػػروعات اإلسػػرائيمية فػػى أثيوبيػػا المتخصصػػة فػػي االسػػتثمار فػػي 
 زراعة الورد ىناؾ، وفقا لمدير عاـ اتحاد المزارعيف الميندس محمود العوراف.

ظيرت أنو تـ منح رخص لمشػاتؿ ومحػاؿ أف بيانات رسمية أ« الدستور«وكشؼ العوراف في تصريح خاص لػ
، مشػيرا الػى 2022آالؼ شتمة مػف نباتػات الزينػة مػف إسػرائيؿ نيايػة العػاـ الماضػي  5زىور خاصة الستيراد 

والػذي يظيػر بػألواف مقممػة، يػتـ « الميجػف»أف أنواعا عديدة مف نباتات الزينػة والػورود خاصػة الػورد الجػوري 
 مة.استيرادىا مف اسرائيؿ بصورة متواص

نظػرا « مخالفػة قانونيػة دوليػة»وأوضح أف السماح باستيراد نباتات الزينة واالزىار والورود مػف اسػرائيؿ يعتبػر 
، باالضػػافة لكػػوف جػػزء كبيػػر مػػف أرباحيػػا «غيػػر الشػػرعية»لكػػوف معظػػـ تمػػؾ النباتػػات تػػزرع فػػي المسػػتوطنات 

رض العربية، كما أف جزءا مف مردودىا يذىب لبناء المزيد مف المستعمرات والمستوطنات الصييونية فوؽ اال
يػػذىب لتعزيػػز آلػػة القتػػؿ العسػػكرية فػػي الجػػيش الصػػييوني الػػذي يواصػػؿ تنكيمػػو االرعػػف بالشػػعب الفمسػػطيني 

 االعزؿ.
واعتبر العوراف أف السماح باستيراد االزىار مػف اسػرائيؿ يمثػؿ أيضػا تيديػدا صػريحا لقطػاع منتجػي ومزارعػي 

لورود في المممكة الذي يتميز بيذا النػوع مػف الزراعػات الناجحػة خاصػة فػي منػاطؽ االزىار ونباتات الزينة وا
وادي االردف ومنػػاطؽ الشػػفا والشػػفا غوريػػة والبقعػػة والصػػبيحي وجػػرش ونػػاعور والمفػػرؽ التػػي تنػػتج نوعيػػػات 

العتبػػارات متميػزة مػف الػػورود واالزىػار ونباتػات الزينػػة، مطالبػا الحكومػة بالتػػدخؿ لمنػع االسػتيراد مػػف اسػرائيؿ 
 عديدة منيا حماية المنتج االردني مف المنافسة.

 9/2/2023، الدستور، عّمان
 
 

 تضامنيا مع أسرى االحتالل اعتصاماً ينظم  "الوحدة الشوبيةاألردن: " .37
نظمػت شػبيبة حػزب الوحػدة الشػعبية اعتصػامًا « نعػـ آلالـ الجػوع ال لمركػوع»تحػت شػعار : الدستور –عماف 

مساء امس االوؿ الخميس تضامنا مع األسرى األبطاؿ الػذيف يخوضػوف معركػة األمعػاء أماـ نادي الوحدات 
 الخاوية في سجوف االحتالؿ ويسطروف ممحمة القيد والحرية.

معركػػػػة األمعػػػػاء الخاويػػػػة.. معركػػػػة االرادة »ورفػػػػع المشػػػػاركوف أعػػػػالـ األردف وفمسػػػػطيف، وشػػػػعارات أىميػػػػا: 
 «.مشروب الحرية.. مي وممح«و« يةالفوالذية وااليماف المطمؽ بعدالة القض

 وجاء ىذا االعتصاـ جزءًا مف سمسمة فعاليات تضامنية تقيميا شبيبة حزب الوحدة الشعبية.
 9/2/2023، الدستور، عّمان
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 المطار يستدعي إجراءات عقابية متشّددة بعن بضائع إسرائيمية  الكشفالقومي: الحزب السوري  .38

 2023شػػباط  7عي الػػى أّف التقريػػر الػػذي بثتػػو قنػػاة "الميػػاديف" بتػػاريخ أشػػار الحػػزب السػػوري القػػومي االجتمػػا
حػػوؿ وجػػود بضػػائع "إسػػرائيمية" فػػي السػػوؽ الحػػرة لمطػػار بيػػروت الػػدولي، يشػػكؿ فضػػيحة كبػػرى تعكػػس غيػػاب 
 التشّدد والحـز والمراقبة حياؿ أعماؿ الشركات التجارية التي تخرؽ قانوف المقاطعة العربية لمعدو الصييوني.

أى أّف "وجود بضائع إسرائيمية في السوؽ الحرة لمطار بيروت الدولي أمر يدعو إلى القمؽ، خصوصًا أنيػا ور 
ليست المرة األولى التي يتـ الكشؼ عف بضائع "إسرائيمية" ترّوج في لبناف مف دوف أف تمجأ الجيػات المعنيػة 

إسػػػرائيمية" وترّوجيػػػا فػػػي األسػػػواؽ إلػػػى اتخػػػاذ إجػػػراءات عقابيػػػة رادعػػػة بحػػػؽ الشػػػركات التػػػي تسػػػتورد بضػػػائع "
 المبنانية".

 8/2/2023، النيار، بيروت
 

 قع في أيدي "أعداء"ت"يديووت" نقاًل عن مواذ الخطيب: األسمحة الكيماوية لن  .39
حاوؿ رئيس االئتالؼ الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيػب تيدئػة المخػاوؼ : رويترز

"، أمػػس، إف مخػػزوف سػػوريا مػػف األسػػمحة تأحرونػػو مقابمػػة نشػػرتيا صػػحيفة "يػػديعوت اإلسػػرائيمية، وقػػاؿ فػػي 
 الكيماوية لف يقع في أية أعداء أو أشخاص خطريف ولف يستخدـ ضد "إسرائيؿ" في حاؿ انييار النظاـ .

 9/2/2023الخميج، الشارقة، 
 

 إيران تنفي ضموعيا بتفجير استيدف سائحين إسرائيميين في بمغاريا .40
تػػورط بػالده فػي تفجيػػر حافمػة العػػاـ  ، بػاقري غػػالـ رضػا رويتػرز: نفػػى السػفير اإليرانػي فػػي بمغاريػا - صػوفيا

أسػػػفر عػػػف مقتػػػؿ سػػػائحيف إسػػػرائيمييف ورفػػػض اتيامػػػات إسػػػرائيمية بػػػأف إيػػػراف لعبػػػت دورا فػػػي  الػػػذي الماضػػػي
.  اليجـو

اإلرىاب ونديف بشدة  أشكاؿقاؿ السفير لمصحفييف "ىذا اليجوـ ال عالقة لو بإيراف.. نحف ضد أي شكؿ مف 
 مثؿ ىذه األفعاؿ".

 9/2/2023القدس الوربي، لندن، 
 

 بريطانيا ضد "حزب اهلل" المبناني بييودرئيس الوزراء البريطاني يستغيث  .42
قالػػت صػػحيفة "جػػويش كرونيكػػؿ" الصػػادرة مػػف لنػػدف، أف رئػػيس الػػوزراء البريطػػاني، : يػػو بػػي أي -بريطانيػػا 

جمػس القيػادة الييوديػة فػي اجتمػاع عقػده معيػـ عمػى بػذؿ المزيػد مػف الضػجيج حػث أعضػاء م ديفيد كػاميروف
وأضػافت أف  وقيادة حممة شػعبية تطالػب االتحػاد األوروبػي باتخػاذ إجػراء ضػد حػزب اهلل المػدعـو مػف إيػراف".

ّث "الجالية الييودية في بريطانيا استنفرت قواىا لمرد عمػى طمػب كػاميروف، وقامػت المنظمػات التػي تمثميػا بحػ
 أعضائيا عمى تكثيؼ الضغوط عمى الجيات التي تشغؿ مناصب مؤثرة".

 9/2/2023الحياة، لندن، 

 
 قبرص ترفع التمثيل الفمسطيني إلى مستوى سفارة دولة .42
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أعمنت قبرص الجمعة رفع عالقاتيا الديبموماسية مع الفمسطينييف إلى مستوى السفارة : ا ؼ ب -نيقوسيا 
 تحاد األوروبي تقوـ بيذه الخطوة.لتكوف إحدى ثماني دوؿ في اال

ماركوليس ىذا القرار خالؿ زيارة رسمية لنظيرىا الفمسطيني -وأعمنت وزيرة الخارجية القبرصية ايراتو كوزاكو
 رياض المالكي.

أبمغت نظيري الفمسطيني قرار الحكومة رفع مستوى التمثيؿ الديبموماسي »وقالت ماركوليس لمصحافييف: 
 «.دبموماسية الى سفارة دولة فمسطيف الفمسطيني مف بعثة
االعتراؼ بالدولة الفمسطينية وفي  2988يأتي تماشيًا مع قرار قبرص في « القرار الميـ»وأضافت أف ىذا 

أعقاب قرارات مماثمة اتخذتو سبع دوؿ أخرى في االتحاد األوروبي اعترفت بالدولة الفمسطينية، ىي بمغاريا 
 ا وبولندا ورومانيا وسموفاكيا.وجميورية التشيؾ والمجر ومالط

 .2009وكاف قد تـ فتح ممثمية لقبرص في راـ اهلل بالضفة الغربية في 
نأمؿ في أف تعقب ىذه الخطوة »، مضيفًا: «رسالة ميمة جداً »وقاؿ المالكي إف القرار القبرصي يوجو 

 «.الجريئة خطوات مماثمة مف قبؿ دوؿ أخرى في االتحاد األوروبي
أصبح لدينا اآلف تمثيؿ في قبرص مثؿ أي دولة في »الفمسطيني لدى نيقوسيا وليد الحسف: وقاؿ السفير 

 «.العالـ. ىذا ينطبؽ عمى وضعنا القانوني والحصانة المرافقة لموضع الديبموماسي
تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي لصالح المسعى الفمسطيني، عندما منحت الجمعية  29وصوتت قبرص في 

 المتحدة الفمسطينييف وضع دولة مراقب غير عضو في األمـ المتحدة. العامة لألمـ
المراسالت الرسمية كافة ستتـ منذ اآلف باسـ دولة فمسطيف. قبرص أوؿ دولة أوروبية ترفع »وقاؿ الحسف إف 

 «.مستوى التمثيؿ الفمسطيني منذ التصويت في األمـ المتحدة
. وأعربت 2023في الجيود إلعادة إطالؽ محادثات سالـ في وتدعـ نيقوسيا دورًا أكبر لالتحاد األوروبي 

بيف الضفة « 2اي »لخطط إسرائيؿ إقامة مشروع استيطاني في المنطقة « استياء كبير ومعارضة قوية»عف 
 الغربية والقدس الشرقية المحتمتيف.

تفاوضي إذا تـ تطبيقو مف شأنو أف يقوض بشكؿ خطير آفاؽ حؿ  2-المشروع اي»وقالت ماركوليس: 
 «.لمنزاع

 9/2/2153الحياة، لندن، 
 
 

 تبدي دعميا لمقضية الفمسطينية لا"فمسطين" فرنسّيةُمتضامنة  .43
عػف السػبب الػذي دفعيػا  فػي دردشػٍة مػع "فمسػطيف"، قالػت المتضػامنة الفرنسػية سػارة كػاتس: نبيؿ سنونو-غزة

فمسػطيف مثػؿ أي جػّدة ييميػا أف  إلى المجيء لقطاع غزة:" منذ وقٍت طويؿ كنت أتطمع إلى زيارة غزة، أحػب  
"مف الميـ بالنسبة لي أف أدافع  مضيفتاً  ترى أحفادىا بخير، وأعتبر أف الفمسطينييف ىـ أحفادي وأنا جدتيـ".

عف ىذه القضية اإلنسانية والعادلة لمشعب الفمسطيني الذي أتمنى أف أراه في كؿ عاـ أفضؿ مف العػاـ الػذي 
 سبقو".
الث مؤسسات ىي عمى اطالع بسير عمميا، تقـو بدعـ القضية الفمسطينية في فرنسػا إلى أّف "ث كيتوتشير 

 وتحاوؿ الضغط عمى الحكومة الفرنسية مف أجؿ تفعيؿ دورىا تجاه الفمسطينييف".
 8/2/2023فمسطين أون الين، 
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 الفمسطينية الفساد وتضخم موازنة األمن من أىم أسباب األزمة المالية لمسمطة .44

قرير اقتصادي إف األزمة المالية التي عصفت بالسمطة خالؿ الفترة األخيرة "شكمت جرس قاؿ ت: صوفيا
إنذار بالغ الخطورة، وضع كياف السمطة ومستقبميا عمى المحؾ، وزج بيا في دوامة ال حصر ليا مف 

 اإلشكاليات والتجاذبات الداخمية في ضوء بموغيا حافة اإلفالس التاـ".
"مركز الدراسات العالمية"، الذي يتخذ مف بمغاريا مقرًّا رئيًسا لو، بعنواف "األزمة ولفت التقرير الصادر عف 

المالية لمسمطة: اتفاقيات مجحفة.. إدارة خاطئة.. وحموؿ غائبة"، األنظار إلى أف "األرقاـ واإلحصائيات التي 
، وعدـ استعدادىا لتحمؿ تعرضيا السمطة حوؿ أزمتيا المالية تحمؿ تجميات فشميا التاـ عمى الصعيد المالي

مسؤولية األخطاء التاريخية التي اقترفتيا بعيدا عف البعد الوطني واستشارة القوى والمرجعيات الوطنية 
 والمؤسساتية الفاعمة لدى الشعب الفمسطيني".

 خطيئة سياسية ووطنية
نية بكؿ معنى الكممة وأكد التقرير أف التوقيع عمى بروتوكوؿ باريس االقتصادي "شّكؿ خطيئة سياسية ووط

تركت أسوأ اآلثار واالنعكاسات عمى االقتصاد الفمسطيني الناشئ وعمى مجمؿ الحياة الوطنية الفمسطينية"، 
مشيًرا إلى أف ىذه االتفاقية ألحقت االقتصاد الفمسطيني باالقتصاد الصييوني، وجعمتو رىينة المشيئة والقرار 

حؽ إنفاذ المعامالت الجمركية الخاصة بالبضائع الواردة إلى الصييوني، وحرمت السمطة الفمسطينية مف 
 أراضييا، ومنحتو طوعا لالحتالؿ.

ولفت االنتباه إلى أف "السمطة الفمسطينية كانت حتى وقت قريب غارقة في بحر العسؿ ولـ تكتشؼ اآلثار 
ة حيف تكالبت عمييا األزمات الكارثية والنتائج المدمرة لبروتوكوؿ باريس االقتصادي إال منذ فترة زمنية قريب

المالية واالقتصادية، ووضعتيا أماـ أسوأ الخيارات التي لـ تشيد السمطة ليا نظيرا منذ لحظة النشأة 
."  والتأسيس وحتى اليـو
 االرتيان لمدول المانحة

إزاء وأوضح التقرير أف السمطة "تجاىمت أو تغافمت عف حقيقة الدور السياسي الذي تمعبو الدوؿ المانحة 
الوضع الفمسطيني والقضية الفمسطينية، كما تغافمت عف األجندة الخاصة المرتبطة بالماؿ الذي تقدمو الدوؿ 
المانحة، وحقيقة كونو مااًل سياسيًّا مسموًما ييدؼ إلى تحقيؽ أغراض محددة وأىداؼ خاصة عمى الساحة 

 الفمسطينية".
، إذ لـ تحاوؿ السمطة وذكر أف "عالقة السمطة بالدوؿ المانحة حكمتيا سم ة االستجداء المذؿ عمى العمـو

رفع رأسيا يوًما في وجو الدوؿ المانحة واشتراطاتيا وأجنداتيا المختمفة، ولـ تفكر في ترسيـ عالقة قائمة 
دراكيـ ألىمية وحساسية دورىا الوظيفي  عمى الندية مع المانحيف انطالقا مف حاجة الدوؿ المانحة لمسمطة وا 

 ألمف )اإلسرائيمي(".في حماية ا
 إدارة مالية خاطئة

واستعرض التقرير أبرز ما أسماه "مظاىر اإلىدار المالي، الذي ولغت فيو السمطة مف حيث انعداـ الرقابة 
عمى أوجو الصرؼ واإلنفاؽ، وانعداـ الشفافية، والفساد المالي، وتضخـ موازنة األجيزة األمنية، واإلسراؼ 

 ، والتوسع في التعيينات والترقيات".في نثريات كبار المسئوليف
وبيف التقرير أف مزاعـ رئيس الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل سالـ فياض حوؿ استالمو خزينة السمطة مثقمة 
بالديوف "ال تبرئ ذمتو المالية أو تخمي مسئوليتو اإلدارية بأي حاؿ مف األحواؿ"، مضيًفا أف "فياض تسمـ 



 
 
 

 

 

           25ص                                    2765الودد:                9/2/2023السبت  التاريخ:

وراكـ عمييا مزيًدا مف الديوف مف خالؿ تكرار االستدانة مف البنوؾ في مرحمة ما  وزارة الماؿ بديوف مسبقة،
."  بعد توليو رئاسة الحكومة، ولـ يتوؿ إيقاؼ مسيرة الديوف التي استمرت بوتيرة متسارعة حتى اليـو

دماف وأشار إلى أف استشياد فياض ببعض الدوؿ ومف بينيا الواليات المتحدة األمريكية لتبرير سياسة إ
استقباؿ المنح والديوف يشكؿ استخفافا بعقؿ ووعي المواطف الفمسطيني، مؤكًدا أف مزاعمو حوؿ تقميص 
االعتماد عمى المانحيف بنسبة النصؼ تبدو متيافتة إلى حد كبير في ظؿ العجز المالي الكبير الذي تعيشو 

سمطة التي تكاد توشؾ عمى االنييار السمطة، واستجدائيا الدوؿ المانحة إلعادة ضخ األمواؿ إلى خزينة ال
 حسب تحذيرات قادتيا.

وأكد التقرير أف "اإلدارة المالية لفياض أشبو ما تكوف بالغريؽ الذي يتعمؽ بقشة وسط البحر، وىي إدارة 
أثبتت فشميا التاـ وعجزىا الكامؿ خالؿ المرحمة الماضية، ما يستوجب عمى فياض التراجع عف معزوفة 

التي ينتيجيا في تبرير األزمة المالية، ووضع نقاط الصواب عمى حروؼ األزمة،  الخداع والتضميؿ
واالعتراؼ بأصوؿ وحقائؽ المشكمة بداًل مف االلتفاؼ عمييا وتسويؽ روايات بائسة ال تسمف وال تغني مف 

 جوع".
 حمول

وؿ باريس االقتصادي واستعرض التقرير الحموؿ المطروحة لألزمة المالية لمسمطة متمثمة في "تعديؿ بروتوك
تمييًدا الستبدالو ببروتوكوؿ آخر، واالعتماد عمى اليبات العربية واإلسالمية غير المشروطة بعيًدا عف 
عادة توزيع الحصص والمقدرات المالية عمى مجاالت الصرؼ واإلنفاؽ  االرتياف الكامؿ لمدوؿ المانحة، وا 

لمتاحة بشكؿ سميـ، واعتماد سياسة تقشفية سميمة بعيًدا عف المختمؼ، واستثمار الموارد المالية واالقتصادية ا
البذخ واإلسراؼ، ومحاكمة الفاسديف واسترداد األمواؿ المنيوب، والتزاـ الشفافية التامة، وتفعيؿ النظـ الرقابية 

 الجادة".
ثي مرحمي، يعتمد وختـ التقرير بالتشديد عمى مطالبة السمطة بإنقاذ ما يمكف إنقاذه في إطار إنفاذ برنامج إغا

الرؤى والحموؿ المطروحة لمعالجة أصؿ األزمة المالية، وذلؾ بيف يدي البرنامج الشامؿ الذي يتولى معالجة 
 أصؿ األزمة الوطنية الفمسطينية في ضوء متطمبات مسيرة التحرر الوطني مستقباًل.

 
يتبع ألي جية أو جماعة، وال  يذكر أف "مركز الدراسات العالمية" ىو مركز عممي مستقؿ وغير حكومي وال

 يقبؿ أي معونات مالية مشروطة تؤثر سمًبا عمى رسالة المركز وأىدافو، بحسب تعريفو لنفسو. 

 7/2/2023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 عباس عمى حافة المفاوضات مجددا! .45
 رأي القدس العربي

ظاىرة غربية فقط، ولكف يبدو اننا كنا  كنا نعتقد اف االنتقاؿ مف معسكر الصقور الى معسكر الحمائـ ىو 
مخطئيف، فيا ىـ المسؤولوف االسرائيميوف يفعموف الشيء نفسو، وبطريقة اكثر اتساعا، بعد تركيـ السمطة، 

 واالنتقاؿ الى فراغ التقاعد المرعب.
نتنياىو قبؿ يوميف فاجأنا ياكوؼ اميردور مستشار االمف القومي االسرائيمي، والمقرب كثيرا مف بنياميف 

رئيس الوزراء بقولو اف مواصمة البناء االستيطاني في الضفة الغربية المحتمة، تسبب فقداف اسرائيؿ الدعـ 
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حتى مف قبؿ افضؿ اصدقائيا الغربييف، وزاد باالعراب عف قمقو، خالؿ محادثات داخمية مغمقة عكفت عمى 
 ار ىذه السياسات.بحث تدىور صورة اسرائيؿ في العالـ بسبب االستيطاف، مف استمر 

ىذه التوجيات التي تظير ندما مثمما تظير مواقؼ تبدو معتدلة، تأتي بعد اكماؿ حكومة نتنياىو معظـ 
مشاريعيا االستيطانية في القدس المحتمة خاصة، وبما يؤدي الى تيويدىا وعزليا بالكامؿ عف محيطيا 

 الفمسطيني في الضفة الغربية المحتمة.
ى مصيدة، يتـ االعداد لنصبيا بشكؿ جيد لخداع الرأي العاـ العالمي، واعادة السمطة انيا خدعة، او باالحر 

ورئيسيا وحفنة مف مساعديو الى طاولة المفاوضات مجددا لمواصمة الدوراف في الدائرة العبثية نفسيا لسنوات 
 قادمة.

دة ىذه، مثؿ تجميد البناء بنياميف نتنياىو مستعد لتقديـ تنازالت خادعة ومضممة لتسييؿ الوقوع في المصي
في مستوطنات معزولة غير ذات قيمة اقتصادية او استراتيجية، ليقوؿ لمعالـ انو تجاوب مع الشروط 

 الفمسطينية التي ادت الى وقؼ المفاوضات.
الرئيس محمود عباس سعيد باالنباء التي تتحدث عف الزيارة التي سيقوـ بيا الرئيس االمريكي باراؾ اوباما 

ؿ مف القدس المحتمة وراـ اهلل وعماف في الربيع المقبؿ، بيدؼ محاولة احياء السالـ، ولذلؾ ال الى ك
نستغرب تجاوبو مع ىذا الغزؿ االسرائيمي، وتخفيؼ حدة اندفاعو نحو المصالحة مع حركة حماس واعادة 

 تفعيؿ منظمة التحرير واصالحيا بالتالي.
امة لالمـ المتحدة مف اجؿ الحصوؿ عمى منح فمسطيف صفة الرئيس عباس قاؿ انو ذىب الى الجمعية الع

دولة مراقب في االمـ المتحدة مف اجؿ االنضماـ الى محكمة جرائـ الحرب الدولية ومطاردة مجرمييا قانونيا 
الرتكابيـ مثؿ ىذه الجرائـ وعمى رأسيا جريمة االستيطاف. وليذا ىو مطالب، وبعد انتياء المدة القانونية 

عميو التقدـ رسميا لعضوية ىذه المنظمات، المضي قدما في ىذا الطريؽ وعدـ الخضوع  التي تحظر
 لمضغوط االسرائيمية، او االنجرار وراء عظمة تجميد مزور لالستيطاف.

نعـ اسرائيؿ معزولة بسبب سياساتيا االستيطانية االرىابية، وعمى السمطة اف تعمؿ عمى تعزيز ىذه العزلة 
 كسرىا، وىي التي لدغت اكثر مف مرة بوعود نتنياىو واكاذيبو.وليس المساعدة عمى 

 9/2/2023، القدس الوربي، لندن
 

 أوباما إلى المنطقة؟ وصولالحرب قبل  "إسرائيل"ىل تشول  .46
 سميـ نصار 

ساعة، عندما سمع الرئيس  48لـ يكف قد مضى عمى وصولو إلى المنزؿ الصيفي في الالذقية أكثر مف 
قويًا كأف قنبمة انفجرت في الجو. ونظر مف الشباؾ، ثـ أشار بيده إلى طائرة إسرائيمية  بّشار األسد دوياً 

قامت بخرؽ جدار الصوت فوؽ المنزؿ، ثـ قاؿ لزواره: لقد اعتدُت عمى ىذه العمميات البيموانية. إف 
ي دمشؽ إلى اإلسرائيمييف يريدوف إبالغي، بطرقيـ الخاصة، أنيـ يرصدوف تحركاتي، ويعرفوف موعد مغادرت

 الالذقية مع عائمتي. ىذه أعماؿ سخيفة ال تبدؿ في مواقفنا وال تخيفنا.
واليدؼ مف تمؾ الطمعات االستفزازية، كما حددىا وزير الدفاع اييود ابارؾ، إشعار النظاـ السوري بأف 

المة شعب التفوؽ الجوي اإلسرائيمي يمكف توظيفو لمراقبة كبار قادة النظاـ، ونسؼ خططيـ المتعمقة بس
، يـو دمر منشأة دير الزور النووية قبؿ أف يبدأ 2007دولة الييود. وشاِىده عمى ذلؾ ما فعؿ الطيراف عاـ 

 اإلنتاج عمى أيدي خبراء كوريا الشمالية.
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اإلسرائيمية ىادئة، إلى أف استيدؼ سالح الجو اإلسرائيمي األسبوع  -منذ ذلؾ الحيف بقيت الحدود السورية 
في لبناف. « حزب اهلل»زعـ بنياميف نتانياىو أنيا كانت تنقؿ أسمحة ثقيمة متطورة متجية إلى  الماضي قافمة

في حيف استنكرت دمشؽ ذلؾ االدعاء، وأعمنت أف اليجوـ أصاب منشأة بحثية عممية في منطقة جمرايا 
 كمـ مف دمشؽ. 25عمى مسافة 

لى جانبو سيارات محروقة وراجمة صواريخ يوـ السبت الماضي، بث التمفزيوف السوري صورًا لمبنى مدم   ر وا 
في القدس أف وزارة الدفاع السورية « الييرالد تريبيوف»وزعـ مراسؿ «. 8-أس. أ»روسية الصنع مف طراز 

حرصت عمى إظيار ىذه المنصة الصاروخية تحاشيًا إلغضاب الحميؼ الروسي الذي حذر مف مغبة إرساؿ 
في لبناف. والسبب أف الرئيس فالديمير بوتيف كاف قد « زب اهللح»إلى « 27-أس. أ»صواريخ مف طراز 

ىذا النوع مف الصواريخ التي « حزب اهلل»وعد رئيس وزراء إسرائيؿ نتانياىو بأال يوفر لسورية أو حميفيا 
عمى ضرب مدف تقع في « حزب اهلل»كمـ. ذلؾ أف حدوث ىذا التطور يزيد مف قدرة  450يزيد مداىا عمى 

 وأطرافيا. كما سيكوف باستطاعتو منع سالح الجو اإلسرائيمي مف استباحة الفضاء المبناني. عمؽ إسرائيؿ
في شكواىا إلى األمـ المتحدة، قالت سورية أف طائرات إسرائيمية قصفت منشأة بحثية بمساعدة إرىابييف 

، تقرر 2006يؼ يعتمدوف عمى إسرائيؿ في نشاطاتيـ التخريبية. عممًا أف ىذه ىي المرة األولى، منذ ص
خصوصًا الكيماوية  –إسرائيؿ التدخؿ في الحرب األىمية السورية. وحجتيا أف ترسانة األسمحة السورية 

في الجنوب، األمر الذي يزيد مف احتماالت تكرار « حزب اهلل»ستُنقؿ إلى ترسانة  –والصاروخية منيا 
 .2006حرب 

مة، إف سالح الجو اإلسرائيمي سبؽ لو ودمر عدة في تبرير قرار مياجمة القاف« معاريؼ»وقالت صحيفة 
جسور في لبناف كي يمنع الشاحنات المحّممة بالصواريخ مف الوصوؿ إلى الجنوب في حرب تموز )يوليو(. 

 لذلؾ كانت تمؾ الشاحنات تستخدـ الطرؽ الجبمية الوعرة.
موعد إعالف اتياـ الحكومة عدد مف المحمميف األوروبييف ربط بيف توقيت مياجمة قافمة الصواريخ وبيف 

 بالوقوؼ وراء تفجير باص أدى إلى مقتؿ خمسة سياح إسرائيمييف ومواطف بمغاري.« حزب اهلل»البمغارية لػ 
« حزب اهلل»واستغؿ نتانياىو بياف وزير الداخمية البمغاري ليحّرض االتحاد األوروبي عمى ضرورة تصنيؼ 

ومحاصرة نشاطاتيا. وقد دعمو في ىذا المنحى جوف بريناف،  منظمة إرىابية، والعمؿ عمى مالحقة أعضائيا
المدير الجديد لوكالة االستخبارات المركزية )سي آي أي( الذي أطمؽ تصريحات عنيفة ضد الحزب متيمًا 

 إياه بزعزعة االستقرار في أوروبا والعالـ.
بيانو رسالة واضحة إلى  واستعار وزير الخارجية األميركي الجديد جوف كيري ىذه األوصاؼ، ليوجو في

عمى قائمة اإلرىاب. واّدعى في البياف أف « حزب اهلل»المسؤوليف األوروبييف، يطالبيـ بتسجيؿ اسـ 
االرتكابات التي تقوـ بيا عناصر ىذا الحزب تعّدت أوروبا والشرؽ األوسط لتصؿ إلى جنوب شرقي آسيا 

 ي األرجنتيف(.وأميركا الجنوبية )يعني تفجير السفارة اإلسرائيمية ف
ردود فعؿ األوروبييف عمى طمب الوزير كيري جاءت متفاوتة وممتبسة. خصوصًا مف قبؿ الدوؿ التي تشترؾ 
في قوات حفظ السالـ في الجنوب. فاالقتراح الفرنسي دعا إلى وضع أسماء األشخاص الذيف قاموا بعممية 

لزعزعة االستقرار في لبناف ولعدـ تعريض أمف وذلؾ تفاديًا « حزب اهلل.»بمغاريا عمى الئحة اإلرىاب وليس 
 ومصالح فرنسا فيو لمخطر.

أما بريطانيا فقد أّيدت وضع أعضاء الذراع العسكري لمحزب عمى الئحة اإلرىاب األوروبية. وقد أّيدتيا 
 ىولندا في ىذا العرض، بينما عارضتو إسبانيا، تاركة المقترحات النيائية إلى اجتماع بروكسيؿ المقبؿ.
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وزير الداخمية المبناني مرواف شربؿ قاؿ أنو كاف مف الُمفَتَرض أف تضع بمغاريا القضاء المبناني في أجواء 
 التحقيؽ قبؿ انتيائو.

ربما افترض الوزير شربؿ ُحسف النية في ىذا المجاؿ، في حيف ليست ىناؾ ناحية قانونية ُتمِزـ البمغار 
المبنانية تممؾ قرائف مناقضة تريد ضميا لمممؼ. وعندما زار رئيس بالتنسيؽ مع لبناف، إال إذا كانت الحكومة 

الحكومة المبنانية بمغاريا لإلطالع عمى ظروؼ ىذا الحادث، أعرب عف حرص لبناف عمى أمف بمغاريا 
 وكافة الدوؿ، عمى قاعدة االحتراـ المتبادؿ والعالقات اإليجابية التي تنظـ أصوؿ التعاوف.

تي قد قاـ بزيارة خاطفة األسبوع الماضي إلى ميونيخ، بيدؼ تطويؽ تداعيات ىذا وكاف الرئيس نجيب ميقا
 االتياـ والبحث مع ممثمي مؤتمر األمف الدولي في المخارج السياسية المطموبة.

وُيسَتَدؿ مف طبيعة الموقؼ الذي أعمنو نائب أميف عاـ الحزب نعيـ قاسـ أف العممية كميا مصطنعة مف أجؿ 
 ومة بالسياسة والدعاية، بعدما فشموا في إسقاطيا بالحرب والمواجية.استيداؼ المقا

ضد بمغاريا قبؿ أف يضع االتحاد « حزب اهلل»ومثؿ ىذه التبرئة تقتضي إتباعيا بدعوى افتراء يقيميا 
 األوروبي اسمي الوزيريف حسيف الحاج حسف ومحمد فنيش عمى قائمة اإلرىاب.

لدوؿ األخرى... ولكف الصحيح أيضًا أنو يجب إعتاؽ وضعو الداخمي صحيح أف الحزب ال يعترؼ بقوانيف ا
 مف حاؿ الثورة والتكيؼ مع حاؿ الدولة، كونو ارتضى أف يكوف شريكًا في حكومة تمثؿ نصؼ لبناف.

عندما ضربت إسرائيؿ قافمة الشاحنات الخارجة مف سورية، توقعت سقوط صواريخ فوؽ مدنيا انتقامًا لثاني 
المضادة لمصواريخ « باتريوت»النوع. وكانت وزارة الدفاع اإلسرائيمية قد نشرت بطاريات عممية مف ىذا 

 «.حزب اهلل»شماؿ البالد تحسبًا لردود مف الجانب السوري بعد تيديدات صدرت مف دمشؽ وطيراف و 
د نتانياىو والالفت أف إسرائيؿ أبمغت اإلدارة األميركية عف استعدادىا لمياجمة سورية كإجراء روتيني أرا

 إتباعو مف أجؿ تحسيف العالقات المتوترة منذ االنتخابات األميركية.
. 2022واعترؼ كيري عمى التمفزيوف أنو التقى الرئيس األسد مرتيف قبؿ بدء االحتجاجات في آذار )مارس( 

عاه إلى الرحيؿ وقاؿ أف ىذا األمر أصبح تاريخًا قديمًا ألف األسد اتخذ قرارات خاطئة وغير ُمَبررة. كذلؾ د
يراف.  ألف الواليات المتحدة تميد لممرحمة االنتقالية بالتعاوف مع روسيا وا 

المفاجأة الُمسَتغربة التي طمع بيا نتانياىو األسبوع الماضي تتمخص في ضرورة إقامة شريط عازؿ يمتد 
لقيادة العامة، مف أف كمـ عمى حدود البمديف. وقد اعتمد في تصريحو عمى االقتراح الذي قدمتو ا 47مسافة 

اإلسالمييف سيحكموف سورية بعد سقوط األسد، وأنو مف الضروري نشر قوات إسرائيمية بيدؼ المحافظة 
ـَ الشريط الحدودي في جنوب لبناف.  عمى األمف، تمامًا مثمما أقي

تيف ال تبعداف مدوا نفوذىـ إلى قري« جبية النصرة»ودعمت القيادة اقتراحيا بالقوؿ إف الجيادييف مف جماعة 
، «أبو محمد الجوالني»أكثر مف ثالثة كيمومترات عف حدود إسرائيؿ. ويبدو أف زعيـ ىذه الجبية، الممقب 

، ثـ «القاعدة»ينتمي بالنسب إلى سكاف إحدى ىاتيف القريتيف. وكاف قد تدرب عمى القتاؿ في أفغانستاف مع 
في عداد اإلرىابييف، ورفضت التعاوف مع جماعتو حارب باسميا في العراؽ. وقد صنفتو الواليات المتحدة 

 في سورية.
قبؿ أف يزور نتانياىو منطقة الشريط العازؿ مع سورية، أرسؿ إلى موسكو يعقوب أميدرور، رئيس حرسو، 
مف أجؿ إبالغ الرئيس بوتيف بالتطورات الجارية عمى األرض. كما أرسؿ في الوقت ذاتو إلى واشنطف 

رئيس االستخبارات العسكرية، وكمفو إطالع اإلدارة األميركية عمى االستعدادات الجنراؿ أفيؼ كوكافي، 
 القائمة إلرساؿ فرقتيف مف الدبابات لممرابطة داخؿ األراضي السورية.
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الياجس الروسي عّبرت عنو موسكو بصراحة لموفد نتانياىو، وىو أال تكوف أعماؿ إسرائيؿ مقدمة واسعة 
أال تكوف استفزازية بالقدر الذي يمثؿ خطر اندالع حرب إقميمية. وقد ألمحت  لمتدخؿ في الشأف السوري. أو

الحكومة اإليرانية إلى ىذا الخطر عندما قاؿ المرشد األعمى عمي خامنئي إف االعتداء عمى سورية ىو 
 بمثابة اعتداء عمى إيراف. وقد أرسؿ إلى دمشؽ أميف المجمس األعمى لألمف القومي، سعيد جميمي، ليؤكد

 لألسد أف إيراف ال تسمح بزعزعة استقرار بمد حميؼ، كما ال تسمح بإضعافو.
وتذّكر الصحافة اإلسرائيمية دائمًا بوجود أكبر عدد مف رجاؿ االستخبارات اإليرانية بالقرب مف درعا التي 

قوة »تبعد سبعة أمياؿ فقط عف الحدود اإلسرائيمية. وىناؾ إلى جانبيـ وحدات مف حرس الثورة ووحدات 
، األمر الذي يشير إلى إصرار طيراف عمى البقاء في سورية حرصًا عمى «حزب اهلل»مع محاربي « القدس

 نفوذىا عمى شواطئ المتوسط.
وحوؿ ىذا الوضع يقوؿ الرئيس محمود أحمدي نجاد: إف إيراف تحارب في سورية مف أجؿ مستقبؿ مكانتيا 

معمقًا عمى نتائج المعركة الحالية. وسيكوف لمُبعد الدولي، في الشرؽ األوسط. وربما يكوف مستقبؿ المنطقة 
 وخصوصًا عالقة الواليات المتحدة بروسيا، الوزف الميـ في صوغ نتائج المعركة النيائية.

الرئيس األميركي باراؾ أوباما قرر زيارة المنطقة الشير المقبؿ. وُيسَتَدؿ مف برنامجو أنو يسعى إلى زيارة 
غربية بغرض تقريب وجيات النظر لخريطة طريؽ جديدة تُفضي إلى إقامة دولتيف. وىذه إسرائيؿ والضفة ال

 .2008ىي المرة الثانية التي يزور فييا إسرائيؿ بعدما زارىا المرة األولى عاـ 
ويتوقع المراقبوف أف يبحث أوباما أيضًا مسألة إيراف وتخصيب اليورانيوـ. وربما يشجعو عمى ىذه الخطوة 

مرف الذي أبداه وزير الخارجية اإليراني عمي أكبر صالحي، الذي أعرب عف استعداده لمدخوؿ في الموقؼ ال
 مفاوضات مباشرة مع واشنطف حوؿ البرنامج النووي.

وحوؿ ىذا الموقؼ يرى نتانياىو أف وصوؿ إيراف إلى المفاوضات مف دوف حمفائيا في سورية ولبناف وغزة، 
لؾ يفسر المحمموف تدخؿ إسرائيؿ في الحرب األىمية في سورية، بأنو يبقي ضغط العقوبات غير كاٍؼ. لذ

 قبؿ وصوؿ أوباما إلى المنطقة! « حزب اهلل»خطوة مدروسة قد تشعؿ حربًا مباغتة مع 
 9/2/2023، الحياة، لندن
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 غازي العريضي
ر في مسار عممية التغيير. تحّوؿ ال يخدـ الثورة اغتياؿ المعارض التونسي شكري بمعيد منذ أياـ تحّوؿ خطي

والديموقراطية أبدًا، بؿ يفتح الباب أماـ المزيد مف االنقسامات والضعؼ واغتياالت أخرى ستعيش البالد في 
 ظميا وتشعؿ النار، وال يصؿ أحد إلى الحقيقة في متابعة تفاصيميا.

تيامات التي سيقت، والردود التي تمتيا، فإف تونس وفي معزؿ عف الجية التي ارتكبت عممية االغتياؿ، واال
دخمت مرحمة جديدة مف الالاستقرار، بدأت الثورة بإحراؽ رجؿ فقير نفسو، لـ يستيدؼ أحدًا. قّدـ حياتو 
فداء. دفاعًا عف الكرامة، تعبيرًا عف الغضب والرفض. وتمسكًا بالحؽ في العيش الكريـ، انطمقت الشرارة، 

التحّوؿ، فال يجوز أف يكوف تحواًل عف الغاية األساس، وعف الوفاء ليذا الفقير التونسي، وال سقط النظاـ، بدأ 
 يجوز أف يكوف تحواًل في اتجاه الغرؽ بالدـ.

تمّيزت الثورة بأنيا لـ تكف مسمحة، لـ تكف خسائر بشرية أو مادية في البالد، فرض الشعب إرادتو بسرعة، 
تدادات خطيرة لممارسات وتصرفات ال تعّبر عف بعد نظر وخبرة وتجربة فال يجوز أف نصبح اليـو أماـ ار 
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في إدارة الشؤوف السياسية والعالقات بيف القوى المختمفة. صحيح أف الثورة بحاجة إلى وقت لتستقر عمى 
واقع سياسي معيف، وأف الرجاؿ الجدد بحاجة إلى خبرة في السياسة واإلدارة والتعاطي مع المؤسسات 

ولكف المطروح اليوـ ليس ىذا. نحف أماـ حد أدنى مف الوعي مطموب االلتزاـ بو، حد أدنى مف  الدولية.
االلتزاـ بالثوابت والتوافؽ عمى حماية التنّوع السياسي في البالد وعمى إبقاء الديموقراطية األساس في العمؿ 

ألي منيا أف يطيح بالحرية  السياسي. الحرية ىي التي أتاحت لقوى التغيير أف تطيح بالنظاـ، فال يجوز
طمعًا بسمطة، ال. ىذا أمر خطير جدًا، وال يجوز أف يكوف منطؽ االغتياؿ ىو الذي سيسود في البالد، بؿ 
التوافؽ ىو الذي يجب أف يكوف أساس الحكـ في ىذه المرحمة االنتقالية ال سيما بيف القوى الشريكة في 

 واقعيا السياسي نحو األفضؿ. إسقاط النظاـ وحماية تونس والعمؿ عمى تغيير
وفي مصر حالة أخرى خطيرة مواجيات في الشوارع بيف القوى األمنية والمتظاىريف ضد السمطة السياسية 

اإلخواف »وتصريحاتيا ومواقفيا وقراراتيا. مواجيات عمى أبواب القصر الجميوري. إحراؽ مؤسسات لػ
يداؼ مؤسسات عامة وخاصة. واألخطر مف كؿ عمميات اغتصاب لمنساء في الشوارع، است«. المسمميف

ذلؾ ومع انتشار السالح في كؿ مكاف، الفتاوى التي تصدر والتي تدعو إلى اغتياؿ رموز المعارضة. ليس 
ثمة أسيؿ مف أف يخرج أحدىـ ويصدر فتوى لتذىب إلى التنفيذ. ما الفرؽ بيف النظاـ القديـ والديكتاتورية 

كانت تمارس عمى مستوى أفراد أو جماعة في إطار نظاـ وبيف ديكتاتوريات القديمة التي أطيح بيا والتي 
 فردية في كؿ حّي أو قرية أو منطقة يقودىا أفراد نصّبوا أنفسيـ مرجعيات وأمراء يأمروف وينيوف؟

؟ حسنًا فعمت مؤسسة الرئاسة وبعض المراجع برفض ىذه  القمع وّلد االنتفاضة، ماذا سيوّلد القمع اليـو
ى والتنصؿ مف أصحابيا، والدعوة إلى احتراـ حقوؽ الناس وحرياتيـ. وميـ جدًا أف يكرس ىذا النيج. الفتاو 

لكف ذلؾ يجب أف يترافؽ مع خطوات سياسية رسمية وشعبية ودينية ووطنية تحصف المجتمع المصري في 
 ىذا االتجاه.

التخريب، وأي اغتياؿ سيؤدي إلى  ثمة أياد كثيرة تعبث باألمف والوحدة في مصر، وبالتالي ىي قادرة عمى
مزيد مف التطرؼ والعنؼ وستدخؿ البالد في دوامة خطيرة لف تخرج منيا في وقت قصير. وستكوف رّدة 
عمى عممية التغيير التي حصمت، ستفقر مصر، ويجوع شعبيا أكثر، وستّعـ الفوضى. لف يكوف ىذا في 

 كما يقولوف.« ا الثورةسرقو »األصمييف، أو الذيف « الثوار»و« الثورة»صالح 
 الكؿ سيكوف ميددًا في مستقبمو وأحالمو وحياتو.

ليس المشيد بأفضؿ مف ذلؾ في ليبيا، التي يسود فييا حكـ واليات وجماعات تدير شؤوف مناطقيا بذاتيا، 
ت كما تقفؿ ليبيا أبوابيا عمى مواطنيف عرب مف ىنا وىناؾ ألسباب مختمفة. وتشيد مناطؽ كثيرة فييا نزاعا
 مسمحة واغتياالت. وخرج منيا كثيروف محّمميف بأسمحة نوعية إلى الخارج في اتجاىات عديدة في أفريقيا...

والخطر في اليمف ال يزاؿ قائمًا، مف دعوات إلى االنفصاؿ، إلى تسميح وتدريب وتيريب سالح مف أكثر مف 
 وىناؾ. جية وتدخؿ مف أكثر مف دولة واغتياالت وتفجيرات وصراعات دموية ىنا

وفي العراؽ حالة غمياف وتعبئة مذىبية خطيرة، تفجيرات واغتياالت وتيديدات باإلقصاء واإللغاء واستنزاؼ 
مكانات البمد.  لطاقات وا 

وفي سوريا، حّدث وال حرج. صحيح أف النظاـ ارتاح نسبيًا وأف المعارضة تعاني مشاكؿ، صحيح أف النظاـ 
في موقع المبادر في أكثر مف مكاف. لكف الصحيح أف الحرب استعاد مواقع عمى األرض، وأنو أصبح 

مستمرة، وأف ما يجري مف تقدـ أو تراجع ليذا الطرؼ، أو ذاؾ ىو أمر طبيعي في جوالت ىذه الحرب. وقد 
عشنا ىذه الحالة في لبناف، ما دامت الحرب مستمرة، فيذا يعني أف الخراب والدمار واالنقساـ والحقد والفقر 
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ضعاؼ الدولة مستمر وال يستطيع أحد االدعاء أنو قادر عمى الحكـ والتحكـ بمسار األمور في والتيجير و  ا 
ظؿ ىذا الواقع المفتوح عمى كؿ االحتماالت، وما يجري في كؿ ىذه المواقع يفرض نفسو عمى الدوؿ 

 المحيطة التي تعاني حاالت قمؽ عمى المصير.
ًا أفضؿ، مما ىو أمامنا اليوـ؟ عرب يقتموف بعضيـ بعضًا. المستفيد مف كؿ ذلؾ إسرائيؿ، ماذا تريد مشيد
لقد قتؿ مف العرب عمى أيدي العرب أكثر بكثير مما قتؿ »االغتياالت في كؿ مكاف، سيقوؿ اإلسرائيميوف 

 «!منيـ عمى أيدينا ويتيموننا بو
ال »يوف أيضًا: سيقوؿ اإلسرائيم«! لقد ارتكب العرب مجازر بحؽ بعضيـ أكبر وأخطر مما يتيموننا بو»

األنظمة القديمة كانت ديموقراطية. وال الحكاـ الجدد أصبحوا ديموقراطييف. إسرائيؿ ىي الديموقراطية الوحيدة 
في ىذه المنطقة، وىي محاطة بمناخ مف التطرؼ والحقد والجيؿ ومنطؽ القتؿ واالغتياؿ واإلرىاب، ومف 

 «!واستقرارىا حقيا أف تطالب بكؿ الضمانات لحمايتيا وضماف أمنيا
 9/2/2023، االتحاد، أبو ظبي
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 عريب الرنتاوي

ف جاءت وفقًا لما أسميناه مف قبؿ -ُنِقر  بأف المصالحة الوطنية الفمسطينية   سيناريو كردستاف “حتى وا 
قميميف منفصميف حزبيًا )السميمانية وأربيؿ(، أفضؿ مف استمرار االنقساـ، فوجود حكومة واحدة إل -”العراؽ

أو منفصميف حزبيا وجغرافيا )غزة والضفة(، أفضؿ بكؿ المقاييس والمعايير مما أسميناه مف قبؿ أيضًا 
 الوحدة اليشة والفوقية، أفضؿ مف االنقساـ األفقي والعامودي.”..باكستاف وبنغالدش“سيناريو 

ض عمى استراتيجية وطنية موحدة بديمة، وتستند إلى برنامج مشترؾ وتوافؽ وُنِقر  أيضًا، بأف مصالحة ال تني
وطني عريض حوؿ أدوات النضاؿ والكفاح )الجياد(، لف تمكف الشعب الفمسطيني مف استنياض حركتو 
عادة االعتبار لقضيتو وحقوقو، الغائبة تمامًا عف جدوؿ أعماؿ المجتمعيف  الوطنية الوطنية التحريرية، وا 

، برغـ إقرارنا الُمتكرر بأف ”إدارة االنقساـ“والدولي، فنحف بحاجة إلى ما ىو أكثر وأبعد مف مجرد  العربي
ف رجمنا البعض بفرية تقمص ذىنية ”انفالتو وانفالشو“أفضؿ بكثير مف ” إدارة االنقساـ“ سعيد أبي “، حتى وا 

 ”.النحس المتشائؿ
الفمسطيني بحاجة لما ىو أكثر وأبعد مف ذلؾ بكثير، في لكننا ونحف ُنِقر  بذلؾ ونقوؿ بو، نرى أف الشعب 

حالة اإلنكار “ظؿ جممة المعطيات المحمية واإلقميمية والدولية المحيطة بقضيتو الوطنية..بدءًا مف تفشي 
التي تمر بيا القضية الفمسطينية عمى الساحتيف اإلقميمية والدولية، مرورًا بتنامي عدوانية المجتمع ” والتجاىؿ

رائيمي وتطرفو الديني والقومي وما يعنيو ذلؾ مف انسداد آفاؽ الحموؿ التفاوضية حتى إشعار آخر، اإلس
كما عرفناه وعّرفو أىمو، في ظؿ عممية خمط ” خيار المقاومة”وانتياء بالقيود والمصاعب التي تحيط بػ

عمى األقؿ، تعيش عمى وقع األوراؽ الكبرى التي تشيدىا المنطقة العربية، التي ما زاؿ وستبقى لعقد قادـ 
 ”.زلزاؿ الربيع العربي“

الشعب الفمسطيني بحاجة أواًل وقبؿ أي شيء آخر، إلى إعادة بعث حركتو الوطنية التحريرية، في إطار 
منذ عشريتيف مف السنيف عمى األقؿ..خضعت ” الموت السريري“منظمة التحرير، التي تعيش حالة مف 
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األولى، فصائمية/ ”: ىيمنتيف”ة وبعدىا، لالستمرار في الخضوع لػخالليما، وىي مرشحة قبؿ المصالح
إقصائية، تستأثر بالمؤسسة والسمطة ومركز صنع القرار، مف دوف أف تنجح في إدماج الطاقات الخالقة 
لمشعب، التي تتموضع في غالبيتيا العظمى خارج الفصائؿ المذكورة، بؿ وتنظر لمعظـ ىذه الفصائؿ، إف لـ 

يعيا، بوصفيا جزءا مف المشكمة، بعد أف كانت األمؿ في الحؿ والنصر..استمرار ىذا الوضع، يكف ليا جم
سيحـر المنظمة والحركة الوطنية مف جيود ومشاركة مئات ألوؼ النشطاء الفمسطينييف في الوطف المحتؿ 

ًا عف االرتقاء إلى والمحاصر، وعمى امتداد قارات العالـ الخمس، وسيُبقي المنظمة إطارًا بيروقراطيًا عاجز 
 مستوى الطموحات والتحديات التي تعتمؿ في صدور الفمسطينييف وتواجييـ في كؿ مكاف.

أما الييمنة الثانية، فتتمثؿ في سيطرة الجيميف األوؿ والثاني مف أجياؿ النكبة عمى مقاليد السمطة والقرار 
ؿ اليوـ الجيؿ الرابع مف أبناء اليجرة والمؤسسات في المنظمة والحركة الوطنية..الشعب الفمسطيني يستقب

والنكبة..جيؿ ما زاؿ عمى مقاعد الدراسة بعد، لكف الجيؿ الثالث، الشاب المنتج والمتحقؽ في مياديف عديدة، 
نشأ وتكوف في سنوات الغياب والتغييب والغيبوبة التي عاشتيا منظمة التحرير، بؿ ىو ال يعرؼ عنيا، 

خيا..ىذا الجيؿ عمى اتساعو، ما زاؿ غير ممثؿ في مؤسسات المنظمة، وبالكاد يذكر فصواًل مف تاري
منفصؿ عنيا، بؿ وينظر بكثير مف الريبة وعدـ الثقة لفصائميا وقياداتيا، بما فييا تمؾ التي لـ تنضو رسميًا 
في صفوفيا، وأعني بذلؾ فصائؿ العمؿ الوطني اإلسالمي الفمسطيني...ومف يطوؼ بتجمعات الشعب 

ي وجالياتو، يممس ىذه الحقيقة لمس اليد، وليس صعبًا عميو النطؽ بيا عمنًا إف تحّمى بقميؿ مف الفمسطين
 ”.الال فصائمية“الجرأة وبعض الموضوعية، أي بقميؿ مف 

المصالحة تنطوي عمى فرصة إعادة بعث المنظمة مف رماد اليزيمة وسُباتيا..ىزيمة الخيار التفاوضي، 
ـ بشروطو المعروفة..المصالحة تنطوي عمى فرصة تصحيح الخمؿ الناجـ عف وانسداد أفؽ الخيار المقاو 

 معًا..الفصائؿ واألجياؿ السابقة.” الييمنتيف“
الكوتا “لكنيا فرصة محفوفة بالمخاطر، وفي طميعتيا استمرار القديـ عمى قدمو..استمرار الحنيف لنظاـ 

استمرار الحنيف لفصائمية تتجو لخسارة دورىا الطميعي الُمكِرس لمييمنة والشمؿ وانعداـ االقتدار..” الفصائمية
عقود عمى انطالقات معظـ الفصائؿ، وغالبًا بنفس األسماء والوجوه، لكأف الشعب  5 -4والريادي بعد مرور 

 الفمسطيني كّؼ عف اإلنجاب والتوالد.
ؿ إجراء ما يمـز مف في معظـ مناطؽ الكثافة الفمسطينية، حتى قب” تعذر إجراء المفاوضات“ما ُيشاع عف 

والحنيف لمصيغ البالية التي استيمكت تمامًا، وما ” االستسياؿ“المحاوالت )إقراء الضغوط(، ىو ضرب مف 
عادت تالمس تطمع الجيؿ الشاب مف الالجئيف الفمسطينييف لممشاركة والتمثيؿ..ىو ضرب مف تكريس لنظاـ 

 اتمة في المشيد السياسي الفمسطيني.الق” الثنائية“المحاصصات الفصائمية المسؤوؿ عف ىذه 
أنت بالطبع، ال تستمع مف أي فصيؿ لرفض ُصراح ليذا المنطؽ..الكؿ يحدثؾ عف االنتخابات، والكؿ يمـو 

،حتى وأنت تعرؼ ”التمثيؿ النسبي الكامؿ”الكؿ عف تعطيؿ مسار االنتخابات العامة والشاممة..الكؿ يذكرؾ بػ
إف اعتمد ىذا النظاـ..بيد أف الجميع يراىف عمى عدـ وجود ” تخابياً ستنقرض ان“بأف كثير مف الفصائؿ، 

 رغبة أو إرادة في سموؾ طريؽ االنتخابات الشاممة، في الوطف المحتؿ والمحاصر والشتات.
لكف المصالحة التي ُنقر بأىميتيا وأولويتيا، يجب أال ُتضّيع عمى الشعب الفمسطيني فرصة تاريخية، قد ال 

ادمة، لمضغط عمى قيادتو، كؿ قيادتو، ومف كؿ الفصائؿ، مف أجؿ إجراء االنتخابات العامة تتكرر لسنوات ق
لممجمس الوطني )ومف ضمنو التشريعي(..انتخابات مستوفية لكافة إجراءاتيا ومعاييرىا، بدءا بحصر الشتات 

ء بأصواتيـ، وانتياء الفمسطيني أفرادًا ومؤسسات، مرورًا بإعداد وتنقيح وتسجيؿ الناخبيف المؤىميف لإلدال
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لكؿ مف ” متساوية”بكافة إجراءات االقتراع والطعف، مع توفير كافة الضمانات لمنافسة مفتوحة وعادلة و
 يرغب بالمشاركة في ىذه العممية، ترشيحًا واقتراعا.

عمى الشعب الفمسطيني، وطالئعو الشابة والواعدة بشكؿ خاص، أف ُيشمر عف سواعده، اآلف وليس قبؿ 
ت األواف، مف أجؿ انتزاع حقو في انتخاب ممثميو وقادتو لممرحمة المقبمة، إيمانًا منو بحقو المقدس في فوا

الحرية واالستقالؿ، ومف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ النبيؿ نقوؿ: يا فمسطينيي جميع البمداف..استيقظوا 
 واتحدوا!.

 9/2/2023، الدستور، عّمان
 ور"حماقة "مرج الزى .49

 يوسي بيميف
، أصدر البرلماف االوروبي دعوة الى فرض عقوبات 2993عشريف سنة، في الحادي عشر مف شباط قبؿ 

عمى اسرائيؿ إثر رفضيا اف تعيد الى لبناف مئات مف مطرودي "حماس". وكاف ذلؾ واحدة مف ُذرى احدى 
ميدة القضايا التي شكمت بال شؾ قيادة حماس وعرضت حكومة اسحؽ رابيف السممية عمى أنيا حكومة ب

 االحساس في مواجية ردود العالـ، وحكومة ال تدرؾ التأثيرات الشديدة لقراراتيا المتسرعة.
مف مطرودي حماس الى لبناف باعتبار  202في مطمع شير آذار فقط استقر رأي حكومة رابيف عمى اعادة 

بؿ كاف نتاج ضغط ذلؾ "خطوة ارادة خيرة"، ونقميـ الى الضفة الغربية وغزة. كال، لـ يكف ذلؾ تفضال، 
 425أميركي ودولي جعؿ اسرائيؿ تمغي الخطوة الحمقاء التي قامت بيا قبؿ ذلؾ ببضعة أشير حينما أجمت 

مف نشطاء حماس الى لبناف وتركتيـ ىناؾ شمالي الشريط االمني الذي حددناه ألنفسنا مف غير اف تكوف 
 حكومة لبناف مستعدة الستقباليـ وسداد عوزىـ.

قتمت حماس في المناطؽ ستة مف رجاؿ االمف االسرائيمييف.  2992األوليف مف كانوف االوؿ  في االسبوعيف
مف ذلؾ الشير حينما اختطؼ اتباع حماس شرطيا مف حرس الحدود ىو نسيـ  23ووقعت الذروة في 

كفار  طولدانو طالبيف االفراج عف احمد ياسيف. وبعد يوميف تـ العثور عمى جثة طولدانو مقيدا مطعونا قرب
 أدوميـ. وكاف شعور رئيس الوزراء بأنو يجب فعؿ شيء ما.

اقترح عميو رئيس االركاف آنذاؾ اييود باراؾ اف يطرد نشطاء حماس الى لبناف. وخاؼ رابيف مف رجاؿ 
القانوف، فقد اعتاد اف يسخر منيـ ألنيـ يعيشوف في الفقاعة الصورية وال يفيموف الحياة الحقيقية. لكف وزير 

 آنذاؾ دافيد ليبائي شد زنده، وأما المستشار القانوني آنذاؾ يوسؼ حريش فمنحو تأييدا.العدؿ 
وكاف الذيف عارضوا ذلؾ وزعموا انو لف يمر في المحكمة العميا المدعية العامة دوريت بينيش ومديرة قسـ 

فع أحد شكوى الى أقضية المحكمة العميا نيمي أراد. واستقر رأي رابيف عمى عممية سرية تنتيي قبؿ اف ير 
مف نشطاء حماس الى لبناف  400المحكمة العميا فجمع الحكومة وحصؿ عمى موافقتيا عمى طرد أكثر مف 

مف غير اف يدع ألحد منيـ امكانية تحقيؽ حقو في دعوى قضائية مبكرة. وفي جمسة الحكومة أيد ذلؾ 
 رشده وامتنع لكف ذلؾ كاف متأخرا جدا. ايضا وزراء ميرتس، واهلل وحده يعمـ لماذا، أما ليبائي فثاب اليو

دىـ رجاؿ االمف المعتقالت والبيوت الخاصة التي كاف يوجد فييا ناس حماس وحشدوىـ الى حافالت مف 
غير اف يقولوا ليـ الى أيف يتجيوف. وكاف القصد الى ارساليـ الى لبناف في تمؾ الميمة نفسيا مدة سنتيف 

مفتوحتيف. بيد اف ىذه العممية الكبيرة في أنحاء المناطؽ كميا عرفت بيا وتوقع اف يستقبميـ لبناف بذراعيف 
جمعية حقوؽ المواطف وعدد مف المحاميف البارزيف وطمب ىؤالء الى القاضي المناوب في المحكمة العميا 

 أىاروف براؾ اف يصدر أمرا يمنع الطرد.
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ت عيوف المعتقميف معصوبة وأيدييـ وقفت حافالت المحتجزيف ساكنة تنتظر حسـ المحكمة العميا. وكان
ساعة. وكانت المشكمة  24مقيدة. وبمغت الدراما ذروتيا. وتباحث سبعة مف قضاة العميا في ذلؾ الشأف 

القانونية الرئيسة ىي كيؼ يمكف اف ُيعرض الطرد عمى انو مجموعة حاالت خاصة لكؿ واحدة منيا تسويغ 
 طرد ال عمى أنيا طرد جماعي يمنعو القانوف.

مّثؿ حريش نفسو الحكومة، ألف بينيش رفضت اف تفعؿ ذلؾ. وانقسمت اصوات القضاة وقاد براؾ الذي أيد 
في البدء وأسؼ لذلؾ بعد ذلؾ، قاد القمة التي عارضت الموافقة عمى الطرد. وعّدؿ الرئيس شمغار القرار 

 وأدى الى اجماع انتقد قرار الحكومة لكنو مّكف مف تنفيذه.
حدة مف ساعات حضيض المحكمة العميا. فصحيح أنيا "موجودة بيف شعبيا" وليست * كانت تمؾ وا

مقطوعة عف المخاوؼ االسرائيمية، وعف حاجتنا الى حماية أنفسنا، لكف المسافة بعيدة جدا بيف ىذا وبيف 
تبني قرار كاذب عمى نحو واضح يقوؿ اف كؿ واحد مف المطروديف ُطرد السباب تتعمؽ بو عمى نحو 

  باعتبار ذلؾ جزءا مف طرد جماعي الى مكاف لـ يكف مييأ الستقباليـ.خاص ال
وماذا حدث؟ بقي المطرودوف في مخيـ في مرج الزىور، في البرد الشديد في ذلؾ الشتاء أماـ عدسات 
تصوير جميع وسائؿ االعالـ في العالـ. ومّثؿ المطرودوف المعاناة ومّثمنا نحف بالدة االحساس. وطمب 

 ف الى اسرائيؿ اف تعيد المطروديف فورا. وطمب كمينتوف مف رابيف اف يتراجع عف ىذه الحماقة.مجمس االم
اقترب اتباع حماس جدا مف حزب اهلل ومف الحرس الثوري في ايراف وتعمموا منيـ بناء سيارات مفخخة 

ىناؾ قيادة  وتركيب شحنات ناسفة. وأنشأ محمود الزىار واسماعيؿ ىنية وعبد العزيز الرنتيسي وآخروف
المستقبؿ لحماس وحّولوا المخيـ الى أداة تشكيؿ. وتـ وقؼ المحادثات السياسية بيف اسرائيؿ وجاراتيا التي 
كانت تجري في واشنطف وتضررت مكانة اسرائيؿ السياسية في مدة حكـ رابيف خاصة تضررا شديدا الى اف 

 تـ الكشؼ عف مسيرة اوسمو فمحت انطباع ذلؾ االجراء الخطأ.
التقيت مع داف مريدور بعد زمف قصير مف قرار رابيف البائس. "حاوؿ باراؾ اف يقترح ىذا االجراء عمى 
شمير ايضا فرفض. أنتـ ناس مباي فقط قادروف عمى عمؿ فظ بيذا القدر فشمو معموـ سمفا"، قاؿ لي. 

 احتكار لمحماقة.وانتيينا آخر االمر الى اتفاؽ عمى انو ال يوجد ألي طرؼ في الخريطة السياسية 
 "إسرائيؿ اليوـ"

 9/2/2023، األيام، رام اهلل
 

 
 
 
 
 

 :كاريكاتير .50
 



 
 
 

 

 

           35ص                                    2765الودد:                9/2/2023السبت  التاريخ:

 
 9/2/2023األيام، رام اهلل،                                                                          


