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 21 :ةر صو 

*** 
 
 " قبل اعتقاله.. ستة منهم إصابتهم خطيرةتل أبيب" في حافلة بـ اً إسرائيلي 17طعن فلسطيني ي .0

اليةو  صةبا  بوا يأصةإسةراييييا   21، عن وكالةة األناوةو ، أن 12/2/1122السبيل، عّمان، ذكرت 
ى مةتن إحةدح حةافشت شةركة األربعاء في عميية طعن نفذها فيسطيني من الوفة الغربية المحتيةة عية

 "دان" اإلسرايييية وسط "ت  أبيب" في حين أصيب المنفذ بجرا  وت  اعتقاله.
منه  بجرا  خطرة من  4وذكر موقع "معاريف" العبري أن شابا  هاج  ركاب الحافية بالسكين وأصاب 

صةابته بجةرا  طفيفةة قبة  إطةشق النةار ع 4بحالةة متوسةطة فيمةا أصةيب 2بينه  سايق الحافية و ييةه واص
 بجرا .

وقالت لوبا السمري، المتحدثة باس  الشرطة، في تصريح مكتوب أرسيت نسخة منه لوكالة األناوو ، 
عامةا ، نفةذ  14إن "فيسطينيا  )لة  تةذكر اسةمهن مةن طةولكر  )شةمالي الوةفة الغربيةةن ويبيةر مةن العمةر 

 في ت  أبيب". 31عميية طعن في حافية رق  
إسةراييييين بجةرو  تتفةاوت مةا بةين بالغةة ومتوسةطة، تمةت  2فرت عةن إصةابة وأوافت أن العمييةة أسة

 إحالته  إلى المستشفيات، فوش  عن إصابة عدد آخر بة"الهيع".
وأشارت السمري إلى أن المهاج  الذ بالفرار قب  أن تطارده الشةرطة، وتصةيبه بعيةار نةاري فةي سةاقه، 

 وتعتقيه.
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 1مةةن المصةةابين وصةةفت بةةالخطيرة، و 1إلسةةرايييي إن جةةرا  فةةي هةةذه األثنةةاء، قالةةت إذاعةةة الجةةي  ا
تةةةر، لةةة  تعيةةةن أيةةةة جهةةةة فيسةةةطينية مسةةة وليتها عةةةن هةةةذه  14.41وحتةةةى السةةةاعة  آخةةةرين بالمتوسةةةطة.

 .العميية
صةبا  اليةو   إسةراييييا أصةيبوا 24 ، مةن بيةت لحة ، أن12/2/1122وكالة معـًا اإلخباريـة، ونشةرت 
تابعة لشركة "دان"  إسراييييةطر، في عميية طعن نفذت داخ  حافية ، بينه  ستة في حالة الخاألربعاء

 .األربعاءفي مدينة ت  أبيب، صبا  اليو  
مصةابين بطعنةات،  9نقة  مةن موقةع العمييةة  اإلسةرايييي اإلسةعافوذكرت بعض المواقةع العبريةة بة ن 
عةةة وصةةفت حةةالته  بحالةةة متوسةةطة، وأرب واثنةةانبةةالخطيرة  واثنةةانوصةةفت حالةةة أحةةده  بةةالخطيرة جةةدا 

 بالبسيطة.
، إصةابة 24 إلةىفةي العمييةة وصة   اإلصةاباتبان عدد  اإلسراييييفيما ذكرت القناة الثانية ليتيفزيون 

 منه  بالخطيرة. 4 حالةوصفت 
اسةةت   31ن شخصةا كةةان عيةى مةتن الحافيةةة رقة  إوفقةا لمةا نشةةره موقةع صةةحيفة "يةديعوت احرونةوت" فةة

فية، ومن ث  طعن عددا من الركاب، وحاو  الهرب من الحافية بعد عيى طعن سايق الحا وأقد سكينا 
، واسةةتمر فةةي الهةةروب، مةةا تسةةبب فةةي آخةةرذلةةط طعةةن عةةددا  وأثنةةاءالركةةاب،  أحةةدمةةن قبةة   أبوابهةةافةةتح 
عييةه  وأطيقةتبمشحقةة منفةذ عمييةة الطعةن  اإلسةراييييةبطعنات، وقامةت الشةرطة  إسراييييين 9 إصابة

 في قدمه، وجرح اعتقاله عيى أثر ذلط. إصابتهالنار ما تسبب في 
 14المنفةةذ فيسةةطيني مةةن سةةكان منطقةةة طةةولكر  البةةالر مةةن العمةةر نحةةو  إن اإلسةةراييييةوقالةةت الشةةرطة 

 عاما اعتق  وما زالت التحقيقات مستمرة.
 
 لجيراننا إن أيدينا ما زالت ممدودة للسالم وعليهم االختيار بين السالم أو االستيطان نقول: عباس .2

عيى إسرايي  االختيار بين السش  أو التوسع واالستيطان »  هللا: قا  الرييس محمود عباس إن را
عيى حسابنا، وأن ما يحقق األمن والسش  واالستقرار هو االعتراف بالظي  التاريخي الذي لحق بنا 

قامة الدولة الفيسطينية  «.واالعتراف بحقوقنا واص
رييس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، بمقر الرياسة جاء ذلط خش  م تمر صحافي مشترط مع 

 .في مدينة را  هللا
وشدد عيى التمسط بالسي  والعودة ليمفاووات عيى أساس مبادرات السش  العربية والقرارات األممية، 

نقو  لجيراننا إن أيدينا ما زالت ممدودة ليسش ، وعييه  االختيار بين السش  أو التوسع ›وقا : 
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ستيطان عيى حسابنا، فالسش  لن يجيبه لك  ال العقاب الجماعي بحجز أموالنا، وال إجراءات واال
 ‹.التمييز العنصري التي تمارسونها عيى أرونا، وال باستمرار اعتقا  آالف األسرح..

رحب بمسته  الم تمر الصحافي المشترط، برييس الوزراء الياباني والوفد المرافق له، عباس وكان 
ارته  لفيسطين، معربا عن توامنه والشعب الفيسطيني مع اليابان والوقوف إلى جانبها إثر في زي

تيقينا اليو  نب  اختطاف مواطنين يابانيين، ون كد مجددا  إدانتنا "اختطاف مواطنين يابانيين، وقا : 
اإلنسانية،  ورفونا المطيق لمث  هذه األعما  البشعة التي تتنافى مع ك  القي  والشرايع واألخشق

 ."معربين عن توامننا معك  ووقوفنا إلى جانبك  من أج  عودته  إلى أهيه  سالمين
إن شعبنا الفيسطيني لن ينسى المواقف المشرفة التي وقفتها اليابان إلى جانب فيسطين ›وأواف: 

منذ منتصف القرن الماوي، والتي بدأت بمساعدة الشجيين الفيسطينيين وتقدي  العون له ، 
رساء 2993وتواصيت بعد قيا  السيطة الفيسطينية العا   ، ما ساه  في بناء م سساتنا الوطنية، واص

 ‹.البنية التحتية لدولة فيسطين، وأسه  بتطوير التدريب في قطاعات الصحة والزراعة
 نود أن نقد  لك  الشكر الخاص يا سيدي الرييس عيى تموي  هذا المبنى ليكون مقرا  ليرياسة"وتابع: 

الفيسطينية، وهو ما يعبر عن عمق العشقة بين الشعبين والبيدين، كما ال يفوتنا أن نثمن بشك  
، لتصبح 1121دولة إلى جانب دولة فيسطين في العا   241خاص تصويت اليابان إلى جانب 

فيسطين دولة عووا في األم  المتحدة، وهو ما نعتبره دعما صادقا لحق شعبنا في الحرية 
 ."  عيى أساس ح  الدولتين اليتين تعيشان جنبا إلى جنب ب من واستقرارواالستقش

أود يا دولة الرييس أن أعبر عن ›كما أعرب عن امتنانه لدع  اليابان لممر السش  واالزدهار، وقا : 
امتناننا لدعمك  لممر السش  واالزدهار، خاصة المشروع الزراعي في أريحا، ونحن عيى يقين أن 

هذه المنطقة ستشك  حافزا  ليشركات اليابانية لشستثمار في فيسطين، والتي سترفد  زيارتك  في
 ‹.العاميين فيها بالخبرات اليابانية المتقدمة

أن الدور اإليجابي الذي تيعبه اليابان في تعزيز فرص السش  في الشرق األوسط "وشدد الرييس عيى 
ك  الرصينة، وذلط عبر مبعوثيك  لعميية السش  يشهد له الجميع ونيمسه في فيسطين من خش  مواقف

وسفرايك  لدينا الذين يقدمون خبراته  ومشوراته  السياسية، باإلوافة ليمبادرة اليابانية التي أشرنا إليها 
حو  معبر السش ، ونثمن جهودك  لتشجيع دو  شرق آسيا لتقدي  مساعدات تسه  في رفع كفاءة 

 ."الم سسات الفيسطينية
الرييس إلى أنه أطيع رييس الوزراء الياباني عيى تطورات العميية السياسية واالتفاق الذي ت  وأشار 

لتشكي  لجنة من وزراء الخارجية العرب لحشد الدع  السياسي الستصدار قرار جديد من مجيس 
 وفق جدو  زمني محدد. 2941األمن يوع األساس إلقامة الدولة الفيسطينية عيى حدود العا  
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أكدنا لدولة رييس الوزراء تشبثنا بالوحدة الوطنية وعمينا الد وب من أج  مساعدة شعبنا في " وقا :
قطاع غزة إلعادة اإلعمار من خش  حكومة الوفاق التي تقو  بدورها رغ  المعوقات التي تعترض 

 ."سبييها ونحن مصممون عيى الذهاب النتخابات تشريعية ورياسية ب سرع وقت ممكن
 12/2/1122م هللا، األيام، را

 
 : توجهنا إلى "الجنائية الدولية" لضمان تحقيق قيم العدالةحكومة التوافق .3

أكد مجيس الوزراء أن لجوء الشعب الفيسطيني ليقانون الدولي واإلنساني والمطالبة بتحقيق  :را  هللا
 العدالة الدولية ليس تحريوا، إنما هو أحد الحقوق األساسية لكافة الشعوب.

المجيس بتنافس مختيف األحزاب اإلسرايييية عيى إظهار مدح عنصريتها وتطرفها وعدايها وندد 
لشعبنا، وتنكرها لحقوقه الوطنية مع اقتراب موعد االنتخابات العامة اإلسرايييية، محذرا من تبعات 
 وانعكاسات حمية التحريض التي تمارسها ومن عميية ممنهجة تشنها عيى شعبنا الفيسطيني ورييسه

 وقيادته الوطنية.
وأكد المجيس أن إصرار الحكومة اإلسرايييية يوميا عيى انتهاط قواعد القانون الدولي واإلنساني 
ومخالفة الشرعية الدولية، باستمرار القرصنة اإلسرايييية عيى األموا  الفيسطينية، وفرض الوقايع عيى 

  المناز ، وتشجيع المستوطنين عيى األرض بقوة االحتش ، وحمشت االعتقاالت واالقتحامات وهد
تصعيد اعتداءاته  اإلرهابية عيى أبناء شعبنا وممتيكاته ، ليست موجهة إلى الشعب الفيسطيني 
وقيادته فحسب، إنما هي وربات موجهة لك  العاميين من أج  الحق والعد  والسش  في المنطقة 

 والعال .
 12/2/1122الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 بتهمة مناصرة دحالن اً موظف 250السلطة الفلسطينية تقطع رواتب  :أون الين فلسطين .4

من الموظفين المدنيين والعسكريين بتهمة االنتماء  121أقدمت السيطة الفيسطينية عيى قطع رواتب 
 ليحراط الفتحاوي الذي يقوده القيادي المفصو  من الحركة محمد دحشن.

من العاميين في قطاع  121سيطة في را  هللا قطعت رواتب فيسطينية مطيعة إن ال وقالت مصادر
 غزة، وذلط لمشاركته  في فعاليات دعا لها أنصار دحشن في غزة.

وندد "الحراط الفتحاوي" في بيان له بقطع الرواتب متهما رييس السيطة السيد محمود عباس بالوقوف 
 وراء ذلط متوعدين "برد حاس  وقريب".
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 نه "مجزرة" ناعتين الرييس عباس "بالدكتاتور" مطالبين أعواء اليجنة ووصف الحراط ما جرح ب
 المركزية وقادة الحركة بالوقوف في وجهه.

 11/2/1122، فلسطين أون الين
 
 إذ إنها منجز شعبي السلطة ال تستطيع حلّ  "إسرائيل" :عشراوي .5

الدكتورة حنان عشراوي نوهت عووة اليجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  :نصير المغامسي -را  هللا
بتحرط المحكمة الجنايية الدولية ليتحقيق في جراي  إسرايي  ود الفيسطينيين. وقالت، في حوار 

، إن رد الفع  األمريكي واإلسرايييي عيى هذا التحرط يعكس حالة القيق والخوف من «ظعكا»لة
دانته . وتوقعت عشراوي أن تز  يد إسرايي  من وغوطها احتماالت محاكمة مس ولين إسراييييين واص

وتصعيدها األمني والسياسي ود الفيسطينيين مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية اإلسرايييية في 
 مارس المقب .

وأكدت أنه ليس بمقدور إسرايي  ح  السيطة الفيسطينية، إذ إنها منجز شعبي، لكن بإمكانها 
 محاصرتها وتوييق الخناق عييها. 

اع غزة ال يزا  محاصرا من قب  االحتش  اإلسرايييي، ونحن نعم  بك  السب  ونقو  لحماس إن قط
الممكنة إلغاثة الناس الذي يعيشون في العراء بعد أن دمرت إسرايي  منازله ، وهذا يتطيب من 
حماس تناز  قادتها عن المصالح الذاتية، ونبذ الر ح الويقة التي ال تخد  الشعب الفيسطيني بقدر 

 ي التوجهات والمصالح الويقة.ما تخد  ذو 
 12/2/1122عكاظ، جدة، 

 
 الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وفد من الخارجية اإلسرائيلية المسجد األقصى .6

أدانت وزارة الخارجية الفيسطينية بشدة، عميية اقتح  وفد من وزارة  فادي أبو سعدح: :را  هللا
تصعيدا  إسراييييا  رسميا ، في مخطط »واعتبرتها  ،يفالخارجية اإلسرايييية، أمس، الحر  القدسي الشر 

استهداف المسجد األقصى المبارط وتقسيمه زمانيا  ومكانيا ، بإشراف الحكومة اإلسرايييية ورييس 
وزرايها بنيامين نتنياهو، ومشاركة الم سسات واألجهزة الرسمية اإلسرايييية كافة، وكذلط قطعان 

يسيطرون عيى العديد من األجهزة الرسمية اإلسرايييية، ويهددون  المتطرفين اليهود الذين باتوا
المجتمع اإلسرايييي نفسه من خش  سيطرة ثقافة االحتش  واالستيطان والعنصرية والكراهية والفص  

 «.العنصري والتطرف العنيف
 12/2/1122القدس العربي، لندن، 
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 راج غزة من المعادلة الفلسطينية مع المقاومة اللبنانية ولن نسمح بإخ متضامنونهنية:  .7

إسةماعي  هنيةة، نايةب ريةيس المكتةب  ، أنغةزة، مةن 11/2/1122، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 
أكد توامن حركتةه مةع لبنةان ومقاومتةه، مطالب ةا بالتوحةد فةي خنةدق المقاومةة  السياسي لحركة حماس،

 ود االحتش ، ونبذ ك  الخشفات.
  احتفةةا  إشةةهار كتةةاب "درب األشةةواط"، فةةي مكتةةب إعةةش  األسةةرح بمدينةةة وقةةا  هنيةةة فةةي كيمةةة، خةةش
ن: "ن كةد توةامننا الكامة  مةع لبنةان والمقاومةة اليبنانيةة، ون كةد أن 2-11غزة، صةبا  اليةو  الثشثةاء )

شعبنا الفيسطيني الذي كةان وال يةزا  فةي مقدمةة شةعوب األمةة فةي مواجهةة االحةتش إ ال يمكةن إال أن 
 ا مع المقاومات العربية واإلسشمية، مندد ا بسياسات االغتيا  وجراي  الصهاينة".يكون متوامن

واعتبر هنية أن إقدا  دولة االحتش  عيةى اغتيةا  قةادة مةن حةزب هللا فةي سةورية، هةي رسةالة ليشةعوب 
نهاء ك  الخشفات.  العربية، بورورة التوحد في خندق المقاومة واص

المقاومة الفيسطينية قطعت عيى نفسها عهدا بتحريره  من سجون وفيما يخص األسرح، أكد هنية أن 
االحتش ، مشير ا إلى أن قويته  تمث  ميفةا مركزيةا فةي المكتةب السياسةي لحمةاس، مشةيدا بةدوره  فةي 

 وحدة الشعب الفيسطيني من خش  "وثيقة األسرح" التي تعتبر مرجعية التفاقات المصالحة.
لحركةةةةة حمةةةةاس، عيةةةةى أنةةةةه ال يمكةةةةن أن يةةةةت  إخةةةةرا  غةةةةزة مةةةةن  وأكةةةةد نايةةةةب ريةةةةيس المكتةةةةب السياسةةةةي

 جغرافيتها، مشدد ا عيى أن القطاع جزء من الوطن الفيسطيني.
وقا : "إن الذين يريدون أن يخرجوا غةزة مةن جغرافيتهةا هة  خةاطيون، وال يمكةن أن نسةمح بةذلط، فغةزة 

 جزء من الشعب الفيسطيني".
حسةب نظريةة رابةين )ريةيس الةوزراء "اإلسةرايييي" الراحة ن،  وأواف: "من يريد أن ييقي بغزة في البحةر

 هو مخطئ، ب  يرتكب خطيية".
وتسةةاء  هنيةةة: "لمةةاذا غةةزة بةةش إعمةةارو أو رواتةةب، وبةةش معةةابر مفتوحةةة )وبةةش ...ن، لمةةاذا يريةةدون أن 

 يخرجوا غزة من المعادلة الفيسطينية )..ن، لن نسمح بذلط".
اطق الثمانيةةةة واألربعةةةين، وال يمكةةةن أن تةةةنجح كةةة  محةةةاوالت وأوةةةاف: "غةةةزة هةةةي الوةةةفة والقةةةدس ومنةةة

 القسمة، وسيبقى هذا الشعب موحد ا، ولن نسمح ب ن تخر  غزة من جغرافيتها الفيسطينية".
أمةةةةس، السةةةةيطة ، هنيةةةةة هةةةةاج ، مةةةةن را  هللا، أن 12/2/1122الشــــرق األوســــط، لنــــدن، وأوةةةةافت 

خنجةر فةي ظهةر شةعبنا وال يحقةق »، ووصةفه ب نةه الفيسطينية عيى خيفية التنسيق األمنةي مةع إسةرايي 
 «.إال أمن إسرايي ، وال يدور إال في مصيحتها عيى حساب ثوابت شعبنا وقيمه وأخشقياته
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يجب وقف التنسيق األمني الةذي ال يحقةق إال أمةن إسةرايي .. »وقا  هنية خش  حف  ثقافي في غزة: 
ذا كان التعاون األمني مرفووا باألمس فقد أصةبح عيةى أي »وتةابع مستفسةرا: «. اليةو  أكثةر رفوةا واص

أساس يت  التعاون األمنةي واالحةتش  يتنكةر لشتفاقيةات والمعاهةدات، وال يعتةرف بةالحقوق الفيسةطينية، 
وال بالقةدس، وال بعةودة الشجيةين، وال يريةد إزالةة المسةتوطنات ويصةر  41وال يعترف بدولة عيى حةدود 

 «.زةعيى االحتفاظ باألغوار ويحاصر غ
 وأكد هنية أن حركته ما زالت متمسكة بالمصالحة، لكنه حذر من التآمر عيى غزة.

إن الةةةذين يريةةةدون أن يخرجةةةوا غةةةزة مةةةن جغرافيتهةةةا الفيسةةةطينية ومسةةةيرة شةةةعبها »وقةةةا  فةةةي هةةةذا الشةةة ن 
مةن يريةد »وأوةاف أن «. خاطيون، وال يمكن أن نسمح ألحةد بةذلط.. غةزة جةزء ال يتجةزأ مةن فيسةطين

لماذا تقبع غةزة بةش »، متسايش: «غزة في البحر فهو مخطئ ويرتكب خطيية تاريخية ووطنيةأن ييقي 
 «.إعمار وال رواتب، وال سفر وال حركة وال غاز أو كهرباء
رغةةةا  االحةةةتش  »مةةةن جهةةةة ثانيةةةة، قةةةا  هنيةةةة إن المقاومةةةة الفيسةةةطينية  قةةةادرة عيةةةى فةةةرض المعادلةةةة، واص

وطني، واإلفةةةةةرا  عةةةةةن األسةةةةةرح واألسةةةةةيرات مةةةةةن سةةةةةجون اإلسةةةةةرايييي عيةةةةةى أن يسةةةةةتجيب ليمطيةةةةةب الةةةةة
المقاومةةةةة ال ولةةةةن تنسةةةةى رجةةةةا  فيسةةةةطين، والمقاومةةةةة التةةةةي وعةةةةدت ووفةةةةت »وأوةةةةاف أن «. االحةةةةتش 

سةةةةنوات، وقطعةةةةت عهةةةةدا عيةةةةى نفسةةةةها بةةةة ن تحةةةةرر أسةةةةرانا مةةةةن سةةةةجون  2وتمسةةةةكت بمطالبهةةةةا خةةةةش  
رغ  االحةتش  عيةى أن يعيةد النظةر االحتش ، خاصة وأننا نرح ك  دهاليز السياسة والمفاووات لة  تة

 «.في سياسة االعتقا 
وعبر هنيةة عةن ثقتةه بقةدرة الفيسةطينيين فةي الوةفة الغربيةة عيةى التحةرط فةي الوقةت المناسةب. وقةا : 

الوفة قادرة عيى تجاوز ك  المعيقات، وورب ثةالو  األمةن الةذي يحةاو  أن يبقةي المقاومةة بعيةدة »
لقةةدس فةةي الفتةةرة األخيةةرة مةةا هةةو إال دليةة  عيةةى أن هنةةاط نةةارا تحةةت عةةن دايةةرة التةة ثير، ومةةا جةةرح فةةي ا

 «.الرماد
 
رهابه الرشق: عملية "تل أبيب" ردّ عزت  .8  طبيعي على جرائم االحتالل وا 

وصف عوو المكتةب السياسةي لحركةة حمةاس عةزت الرشةق إن "عمييةة الطعةن الفداييةة وةد : الدوحة
وقةةا  الرشةةق فةةي تصةةريح صةةحفي لةةه عيةةى صةةفحته . ية"الصةةهاينة فةةي "تةة  أبيةةب" بالةةة"بطولية" والةةة"جري

عيةةةى موقةةةع التواصةةة  االجتمةةةاعي "فةةةيس بةةةوط" إن هةةةذه العمييةةةة "الةةةرد الطبيعةةةي عيةةةى جةةةراي  االحةةةتش  
رهابه ود أبناء شعبنا".  واص

 12/2/1122، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الفلسطيني مع "هبة رهط" بدران يدعو لوقوف الكلّ حسام  .9

حسةةا  بةةدران، بالهبةةة الوطنيةةة ليفيسةةطينيين فةةي مدينةةة رهةةط  لنةةاطق باسةة  حركةةة حمةةاسأشةةاد ا: الدوحةةة
 ، داعيا لدع  هبته  والوقوف لجانبه .2931والنقب وعمو  الوطن المحت  عا  

ورأح بةةدران فةةي تصةةريح صةةحفي الثشثةةاء، أن "الفعاليةةات المتصةةاعدة فةةي الةةوطن المحتةة ، ت كةةد عيةةى 
حةدة دمةةه، التةي ال تقبة  التقسةةي  وفقةا ليمسةميات أو االنتمةةاءات أو وحةدة مصةير الشةةعب الفيسةطيني وو 

 الجغرافيا المرسومة بحك  األمر الواقع".
وأكد بةدران أن هةذه األحةدا  "تعبةر عةن رفةض الكة  الفيسةطيني لشحةتش  كسةيطة وكة مر واقةع، وعةن 

فةي كة  أمةاكن تواجةده تمسط الجماهير الفيسطينية بالهوية الوطنية"، مووحا أن معانةاة شةعبنا واحةدة 
 وأساسها هو االحتش .

ودعا أبناء الشعب الفيسطيني "لدع  هبة إخةوانه  فةي رهةط والةداخ  المحتة ، وعةد  السةما  لشحةتش  
 باالستفراد به  لتكريس سطوته القمعية عيى الشعب الفيسطيني".

 11/2/1122، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في المخيمات لمعالجة هادئة: ميشال سليمان السابق اللبناني وفد من حماس يزور الرئيس .01

فةةي لبنةةان ليةةرييس السةةابق ليجمهوريةةة ميشةةا  « حمةةاس»وفةةد مةةن القيةةادة السياسةةية لحركةةة  أكةةد: بيةةروت
الموقةةةف الفيسةةةطيني الموحةةةد فةةةي لبنةةةان الةةةذي يتمسةةةط بةةةاألمن واالسةةةتقرار وعةةةد  التةةةدخ  فةةةي »سةةةييمان 

المعالجةة الهاديةة »عيةى وةرورة  اليقةاءس الوفةد عيةي بركةة بعةد وشةدد ريةي «.الش ون اليبنانيةة الداخييةة
ليتصةعيد اإلعشمةي وةد »، مبةديا  اسةتنكاره «والعقشنية والحكيمة ألي تطور بعيدا  من العنةف والتهديةد

 «.مخي  عين الحيوة وليغة التوتير
 12/2/1122الحياة، لندن، 

 
 حماس وحزب هللاصل بين ي تعزيز التواف أسهم على القنيطرة العدوان"السفير":  .00

 اإلسةةراييييفةةي لبنةةان التطةةورات المتسةةارعة بعةةد العةةدوان « حمةةاس»واكبةةت قيةةادة حركةةة : قاسةة  قصةةير
فةي القنةةةةيطرة. فشةةةةارط ممثيهةا فةي لبنةان « اإليرانةيالحةرس الثةوري »و« حزب هللا»األخير عيى كوادر 

اء بالشةهداء، كمةا أصةدرت الحركةة بيانةا عيي بركة في تشييع الشهيد جهاد عماد مغنية وفي تقب  العةز 
 .أخرحدانت فيه العدوان ودعت ليرد عييه كي ال يتجرأ العدو الصهيوني عيى ارتةةةكاب جراي  
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هةةةذا العةةةدوان الصةةةهيوني سةةةاه  فةةةي تعزيةةةز »أّن « السةةةفير»لةةةة « حمةةةاس»وأّكةةةدت مصةةةادر قياديةةةة فةةةي 
فاه  والتنسيق بين هةذه القةوح وأولويةة تجةاوز التواص  بين قوح المقاومة، وأكد أهمية العم  لتعزيز الت

 «.ك  التباينات من أج  مواجهة الغطرسة الصهيونية والعم  السريع لمواجهة هذا العدوان
، شةهدت أخةرحوحةزب هللا مةن جهةة  إيةرانالعشقة بين حركة حماس من جهة، وك  من »وذّكرت ب ن 

يسةةةية اليقةةةاءات التةةةي جةةةرت فةةةي بيةةةروت خةةةش  المرحيةةةة األخيةةةرة تطةةةورات إيجابيةةةة مهمةةةة مةةةن خةةةش  س
وطهةةةران. وكةةةان هنةةةاط حةةةرص عيةةةى تعزيةةةز التواصةةة  مةةةن أجةةة  التفةةةاه  عيةةةى كةةة  الميفةةةات والقوةةةايا، 
وخصوصةةا  مةةا يتعيةةق بالمقاومةةة ودورهةةا فةةي هةةذه المرحيةةة، وبغةةض النظةةر عةةن وجةةود بعةةض الخشفةةات 

 «.بش ن ميفات معينة كالميف السوري
خالةد مشةع  إلةى إيةران، أّكةدت المصةادر أّن « حماس»ب السياسي في وعن إمكانّية زيارة رييس المكت

تحقق الزيةارة أهةدافها الكاميةة، وسةتت   أنمن أج   األمورمبدأ الزيارة قاي  وهناط جهد مكثف لترتيب »
تعبةةر عةةن تفةةاه   أنال تكةةون الزيةةارة بروتوكوليةةة فقةةط بةة   أنالزيةةارة فةةي الوقةةت المناسةةب ألنةةه يجةةب 

 «.سياسي قوي
ت وجود أّية وغوط عيى مشع  لمغادرة الدوحةة أو مةن أجة  وقةف نشةاطاته السياسةية واإلعشميةة ونف

فةةةي العاصةةةمة القطريةةةة، فشةةةّددت عيةةةى العشقةةةة االيجابيةةةة مةةةع القيةةةادة القطريةةةة وان مشةةةع  سةةةيبقى فةةةي 
 عاصمة عربية أو إسشمية في هذه المرحية. أية إلىالدوحة ول  ُيطر  انتقاله 
، وهةو األزمةةإن موقةف الحركةة واوةح ومحةدد منةذ بدايةة »وريا قالةت المصةادر: وحو  الووةع فةي سة

، وان الحة  يكةون األزمةةي كد عيى الح  السياسةي ويةرفض الحيةو  العسةكرية وأي تةدخ  خةارجي فةي 
الحركةةة »، مشةةيرة  إلةةى أّن «عيةةى أيةةدي السةةوريين ومةةن خةةش  الحةةوار فقةةط، وان هةةذا الموقةةف مسةةتمر

مساهمة في الح  والعم  لتجنيب سوريا الخراب، وهي تةدرط أفوةا  سةوريا عيةى بذلت جهودا كبيرة لي
 «.المقاومة وقوح المقاومة

حةرص القةوح الفيسةطينية عيةى »وحو  الووع اليبناني والدور الفيسطيني فةي لبنةان، أكةدت المصةادر 
«. ييةةةةةةاليبنةةةةةاني ورفةةةةةض أي دور ليفيسةةةةةطينيين والمخيمةةةةةات الفيسةةةةةطينية فةةةةةي الصةةةةةراعات الداخ األمةةةةةن

واسةةةتغربت اسةةةتمرار بعةةةض وسةةةاي  اإلعةةةش  فةةةي ز  المخيمةةةات فةةةي هةةةذه الصةةةراعات ونشةةةر األخبةةةار 
المسيية ليمخيمات، ودعت ليتدقيق حو  ك  ما ينشر عن المخيمةات، متحّدثةة  عةن األجةواء اإليجابيةة 

 بين الفيسطينيين ونجا  تجربة القوة الفيسطينية الموّحدة في مخي  عين الحيوة.
 12/2/1122بيروت، السفير، 
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 ألف شاب 15بمشاركة أكثر من  انطالق مخيمات طالئع التحرير العسكرية في محافظات غزة .02
انطيقةةت، الثشثةةاء، مخيمةةات طشيةةع التحريةةر العسةةكرية التةةي تقيمهةةا "كتايةةب الشةةهيد عةةز الةةدين : غةةزة

 لمشاركين.القسا " الجنا  العسكرية لحركة حماس، في محافظات غزة بمشاركة اآلالف من ا
ةا،  12-22وقالت كتايب القسةا  إن مخيمةات "طشيةع التحريةر" اسةتهدفت الفيةات العمريةة مةا بةين  عام 

 مشددة عيى أنها ستكون بإذن هللا نواة مشروع التحرير القاد .
وجرح افتتا  المخيمات في معسكرات التدريب التابعة لكتايب القسا ، وسط حوور الفت من قيادات 

 ياسية والدعوية، ووسط غياب لوساي  اإلعش .حركة حماس الس
وأكةةدت كتايةةةب القسةةةا  أن المخيمةةةات تشةةةتم  عيةةةى التةةةدريبات والمهةةةارات العسةةةكرية، والرمايةةةة بالةةةذخيرة 

 الحّية، والمهارات الكشفية والمواعظ، ودورات في الدفاع المدني، واإلسعافات األولية.
 - 21:41ن، مةةن السةةاعة 11/2/1122حتةةى ) وأشةةارت الكتايةةب إلةةى أن "طشيةةع التحريةةر" ستسةةتمر

   ك  يو .22:11
ألةةةةف شةةةةخص سةةةةجيوا ليمشةةةةاركة فةةةةي  22وقةةةةا  مراسةةةة  "المركةةةةز الفيسةةةةطيني ل عةةةةش " إن أكثةةةةر مةةةةن 

 المخيمات.
وفي غرب غزة، جةرح تة  تقسةي  المشةاركين حسةب الفيةات العمريةة، حية  تة  تقسةي  الفيةة العمريةة مةن 

 عا  في فصي  آخر. 12حتى  21العمرية من في فصي  واحد، والفية  21إلى  22
وأكدت لجنة مخيمات طشيع التحرير بالمنطقة أنه سيت  توزيع زي موحد، وبطاقة مسج  عييها االس  

 والبيدة األصيية لك  مشارط.
وقةا  القيةادي فةي حركةة حمةاس نسةي  ياسةين، إن هةذه المخيمةات هةي نةواة لت هية  جية  التحريةر الةذي 

ودعا ياسةين خةش  مشةاركته فةي افتتةا  مخيمةات غةرب غةزة  ر األرض والمقدسات.سيقود مسيرة تحري
عةةداد العةةدة جيةةدا  وخاصةةة فةةي ظةة  المةة امرات التةةي تحةةيط بالشةةعب  المشةةاركين إلةةى وةةرورة االلتةةزا  واص

 الفيسطيني والتجهز لمرحية الحس  وردع المحت .
 11/2/1122، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالضفة الغربيةسياسيين يواصلون إضرابهم في سجون السلطة معتقلين  ثالثةماس: ح .03

قالةةةةت حركةةةةة حمةةةةاس إن عةةةةدد الموةةةةربين عةةةةن الطعةةةةا  فةةةةي صةةةةفوف المعتقيةةةةين : را  هللا )فيسةةةةطينن
السياسيين داخة  سةجون السةيطة الفيسةطينية، ارتفةع إلةى ثشثةة مةع كشةف ذوي معتقيةيان اثنةين بالخيية  

ا العتقالهما التعسفي،  في حين شهدت الوفة تصعيد ا ود ما تسميه "حماس" سياسةة إورابهما رفو 
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مةةواطنين أفرجةةت عةةنه  أجهةةزة  4"البةةاب الةةدوار" بةةين االحةةتش  والسةةيطة، وذلةةط بعةةد اعتقةةا  االحةةتش  
 السيطة.

 11/2/1122قدس برس، 
 
 حماس من وضع يدها بيد إيران حركة أكاديمي سعودي يحذر  .04

الجامعات السةعودية الةدكتور خالةد الةدخي  أن توجةه "حمةاس"  رأح أستاذ العيو  السياسية في: الرياض
بةالنظر إلةى دور إيةران فةي الحةرب التةي يشةنها النظةا   ااسةتراتيجيإلعادة عشقتهةا بةإيران سةيكون خطة  

 السوري ود شعبه.
وأكةةد الةةدخي  فةةي تصةةريحات خاصةةة لةةة "قةةدس بةةرس" أن خةةرو  حمةةاس مةةن دمشةةق بعةةد تفجيةةر النظةةا  

شعبه، كان خطوة في الطريق الصحيح، وقا : "ال أعتقد أن حماس ارتكبت خط   ليحرب األهيية ود
يتطيب االعتذار، من يجب عييه االعتذار هو إيران بسبب تدخيها في سورية وبشار األسد الذي فجر 
الحةةرب األهييةةة فةةي سةةبي  أن يبقةةى فةةي الحكةة . ثةة  إن الفيسةةطينيين فةةي مخةةي  اليرمةةوط ذاقةةوا األمةةرين 

 لنظا  السوري ليمخي ".بسبب حصار ا
نمةةا أيوةةا بحةةق  وأوةةاف: "القوةةية بالنسةةبة لحمةةاس ال تتعيةةق بتصةةرفات النظةةا  السةةوري وةةد شةةعبه واص

 الشعب الفيسطيني الذي دفع ثمن حرب النظا  السوري عيى شعبه".
ورأح الدخي  أن "حركة حماس سترتكب خط  استراتيجيا إذا ووةعت يةدها بيةد إيةران، ألن هنةاط شةييا 

في سياسة إيران، التي ال تسةمح بوجةود أي تنظةي  عيةى أراوةيها، لكنهةا تسةتخد  العةرب لتشةكي  الفتا 
ذا قبيت حماس بالعودة إلى إيران فإنها ستتحو  إلى ميييشةيا  ميييشيات ك دوات لها لتنفيذ سياساتها، واص

 .كما هو حا  حزب هللا وليس حركة مقاومة"
 11/2/1122قدس برس، 

 
 اً استراتيجي اً يشكل خطر  محكمة الجنائية: توجه الفلسطينيين للنياهو"لـ"نت الشخصيالممثل  .05

أّكد يتسحاط مولخو الممث  الشخصي لرييس الحكومة اإلسرايييية بنيامين نتنياهو، خش  : 31عرب 
 "خطرا استراتيجيا"لقاء مغيق مع سفراء أجانب أن توجه الفيسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية يشك  

 .عيى إسرايي 
ونقيت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن سفراء شاركوا في اليقاء الذي عقد قب  عدة أيا  أن مولخو 
عبر عن قيقه من أن يفتح التوجه الفيسطيني ليمحكمة الدولية الباب لدعاوح قوايية تبادر إلى 

 تقديمها 'دو  معادية'، ود إسرايي .
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 األخيرة يكمنلمس ولون السياسيون في األيا  وقالت الصحيفة إن 'خيف الثقة بالنفس التي أبداها ا
قيق متصاعد من تداعيات القرار المدمر لمحكمة الجنايات الدولية في الهاي، الشروع بتحقيقات 

 حو  ارتكاب إسرايي  جراي  حرب في المناطق الفيسطينية'.
لجنايات الدولية في وقا  مولخو ليسفراء: 'الفيسطينيون ال يدركون أي خط  ارتكبوا' بتوجهه  لمحكمة ا

الهاي. مويفا أنه  بالنتيجة 'فقدوا السيطرة عيى سير األمور'. وأعرب عن قيقه من إمكانية قيا  دو  
معادية إلسرايي  كتركيا باستغش  الووع وتقدي  دعاوح قوايية ود إسرايي  بتهمة ارتكاب جراي  

 حرب.
 12/2/1122، 48عرب 

 
 لم نعرف بأن أحد جنراالتكم كان مع مغنيةتوجه رسالة إلى طهران:  "إسرائيل" .06

في الوقت الذي تتصاعد فيه ، أن نظير مجيي عن، 12/2/1122، الشرق األوسط، لندنذكرت 
التهديدات من إيران وحزب هللا بالرد عيى عميية االغتيا  الجماعي في القنيطرة، وجهت مصادر 

لجنرا  اإليراني محمد عيسى قت  إسرايي  رسالة إلى طهران، عبر طرف ثال ، تقو  فيها إن ا
نه ل  تكن لديها معيومات عن وجوده في القافية التي استهدفها القصف الجوي.  بالخط  واص

وجاءت هذه الرسالة في أعقاب تصاعد انتقادات واسعة داخ  إسرايي  ود فتح جبهة عسكرية مع 
وكبير مستشاريه حتى إيران، فحتى صديق نتنياهو، الذي شغ  منصب رييس مجيس األمن القومي 

وقت قريب، الجنرا  يعقوب عميدرور، ل  يتقب  اغتيا  المس و  اإليراني. وقا  في مقابية مع اإلذاعة 
ذا كان "اإلسرايييية العبرية إن  مث  هذه العمييات يجب أن يدرس جيدا في معيار الربح والخسارة. واص

هجمة صاروخية ود إسرايي  هو ربح اغتيا  فرقة من قادة حزب هللا الذين يعميون عيى تنظي  
صاٍف فإن اغتيا  جنرا  إيراني يصب في خانة الخسارة ألنه يشك  استفزازا زايدا وغير محسوب، 

 ."وينبغي أن يتوقع أن ي تي رد حتمي عييه، ال أحد يعرف ما هييته وما هو حجمه
 ا ،رفيعا  إسراييييا  يأمن ا  مصدر ، أن حسن عمار، عن 11/2/1122، وكالة رويترز لألنباءوأوافت 

قا  يو  الثشثاء إن الجنرا  اإليراني الذي قت  في وربة جوية إسرايييية في سوريا ل  يكن مستهدفا 
ن إسرايي  اعتقدت   تهاج  مسيحين عاديين. أنهاواص

الذي امتنع عن االفصا  عن هويته ألن  -وتهدف عيى األرجح تصريحات المصدر اإلسرايييي 
 إلى احتواء أي تصعيد مع إيران أو جماعة حزب هللا اليبنانية. -رسميا الوربة  ل  ت كد إسرايي 
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وعندما سي  إن كانت إسرايي  تتوقع عمش انتقاميا من إيران أو حزب هللا ردا عيى الوربة الجوية 
قا  المصدر "في حك  الم كد ان يردوا. نحن نتوقع هذا لكنني أعتقد انه افتراض مقبو  والتصعيد 

 ير ليس في مصيحة أي جانب."الكب
." اإليرانيوبالت كيد ليس الجنرا   -وقا  المصدر "ل  نتوقع النتيجة من حي  مكانة الذين قتيوا

نورب وحدة ميدانية ليعدو كانت في طريقها لتنفيذ هجو  عيينا عند الجدار  إنناوأواف "اعتقدنا 
 الحدودي."

مركبة ليعدو ونفذنا الهجو .  أنهانا هويتها عيى وقا  "حصينا عيى التنبيه ورصدنا المركبة وحدد
 اعتبرنا هذه عميية تكتيكية محدودة."

 
 يدلين سُيعّين وزيرًا لألمن إن فاز هرتسوغ: حزب هللا سيرد على عملية القنيطرة ولكّن ليس قريباً  .07

زب ، وهو التحالف بين ح"المعسكر الصهيونيّ "أعين ما ُيطيق عييه  زهير أندراوس: - الناصرة 
العم  اإلسرايييّي وحزب الحركة، بقيادة الوزيرة السابقة تسيبي ليفني، عن أّن الجنرا  في االحتياط 
عاموس يدلين، الذي تبوأ منصب رييس شعبة االستخبارات العسكرّية في الجي  اإلسرايييّي، سيتسّي  

ر إجرا ها في السابع عشر حقيبة األمن في حا  نجا  القايمة المشتركة في االنتخابات العاّمة الُمقر 
من آذار )مارسن القاد . ونقيت صحيفة )هآرتسن اإلسرايييّية عن يدلين قوله إّنه ال يت  التدقيق في 

ه الء عيى جبينه ، عيى حّد  أّن ذنببطاقة الهوية لمن يحاو  المس ب من إسرايي ، م ّكد ا عيى 
 تعبيره.

منسوبة إلسرايي  وّد موقع لحزب هللا في الجزء وتابع قايش ، في معرض تعقيبه عيى العميية ال
الُمحرر من هوبة الجوالن العربّية السورّية، يو  أّو  من أمس األحد، تابع قايش  إّنه في مث  هذه 
ا  العميية يجب دراسة طريق بدي  لدرء الخطر عند توافر معيومات عن تواجد جنراالت إيرانية، مرجح 

ية رد ا عيى اغتيا  المقاتيين الستة، ولكّن العميية لن تكون في القريب أنا يقو  حزب هللا بتنفيذ عمي
 العاج .

تصريحات  اإللكترونيولكّن الصحيفة اإلسرايييّية نشرت ألّو  مّرة اليو  الثشثاء عيى موقعها 
عنصرّية أدلى بها الجنرا  يدلين في م تمٍر ُعقد في الواليات المتحّدة األمريكّية في شهر تشرين 

، حي  قا ، بحسب الصحيفة، إّن إسرايي  هي بمثابة فييش في 1124ألّو  )أكتوبرن من العا  ا
األدغا ، وفي هذه األدغا  تقو  الحيوانات باليعب مع بعوها، في إشارة واوحة إلى ما يجري في 

 الوطن العربّي.
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متحّدة األمريكّية لمناقشة وتابعت الصحيفة قايية  إّن الم تمر ُعقد في جامعة هارفارد في الواليات ال
اإلسرايييّية، والتحّديات الجسيمة التي تواجهها واشنطن وت  أبيب، وشارط فيه -العشقات األمريكّية

ا الوزير السابق، دان مريدور، من حزب الييكود بقيادة رييس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وشّدّدت  أيو 
محيطة بإسرايي  بالحيوانات جاء في معرض ردٍّ عيى الصحيفة عيى أّن وصف يدلين ليدو  العربّية ال

س ا  مديرة الندوة، حي  قا : سمعت في اآلونة األخيرة توصيف ا إلسرايي  ب ّنها قهوة في مسيخ، 
 ُمويف ا أّن إسرايي  هي جزيرة هادية نسبي ا في بحٍر عاصٍف، عيى حّد وصفه.

، 2914قد في الذكرح األربعين لحرب أكتوبر ولفتت الصحيفة العبرّية إلى أّن الم تمر المذكور عُ 
حي  سرد الجنرا  يدلين عّما جرح له خش  الحرب، وقا  إّن المقاتية الحربّية التي كان يقودها 
ُأصيبت إصابات طفيفٍة من صاروخ أرض جو، الفت ا إلى أّنه في نظرة إلى الوراء فإّن جميع األطراف 

تصرة ، ألّنه منذ ذلط الحين ل  تندلع مواجهة عسكرّية بين التي شاركت في الحرب المذكورة خرجت من
 إسرايي  من جهة، وبين مصر وسورّية من جهة أخرح.

وأشارت الصحيفة إلى أّن تقديرات يدلين التي قّدمها في الم تمر المذكور ل  تكن صحيحة بالمّرة، 
يييّي إلى قّوة الردع وهذا ما أّكدته األحدا  التي جرت بعد ذلط، حي  تطّرق الجنرا  اإلسرا

اإلسرايييّية وقا  إّنها قوّية جد ا، وتابع قايش : في السنوات العشرة األخيرة تمّكنا القدرات والجهوزية 
ل رهاب الفيسطينّي في الوّفة الغربّية، وأواف: ل  نُق  بتدمير قدرات حركتي حماس وحزب هللا 

 له.اليبنانّي، ولكنّنا تمكنا من ردعهما، عيى حّد قو 
 11/2/1122، رأي اليوم، لندن

 
 ي الداخل بترك الخدمة في أجهزة االحتالل األمنية يأبو عرار يطالب فلسطينالنائب  .08

، طيب 31طالب النايب الفيسطيني في )الكنيستن اإلسرايييي، عن األراوي الفيسطينية المحتية عا  
الحتش  "بخيع بزاته  العسكرية أبو عرار ك  من يعم  من فيسطيني الداخ ، في أجهزة أمن وجي  ا

 عيى عد  العم  في مث  هذه الم سسات". األخرينوترط الخدمة، وأن يشجعوا 
 11/2/1122، الين أونفلسطين 

 
 هموالتجمع الوطني يبقي علي ...للسالم تستبدل نوابها لصالح وجوه جديدة الجبهة الديمقراطية .09

ديمقراطية ليسش  والمساواة والتجمع الوطني القدس العربي: انتهى حزبا الجبهة ال -الناصرة 
من انتخاب مرشحيهما النتخابات الكنيست. وشهدت الجبهة حدثا  31الديمقراطي داخ  أراوي 

دراميا تمث  باستبدا  ثشثة أرباع نوابها لصالح وجوه جديدة. ولقي الحس  الديمقراطي داخ  الجبهة 
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سعا في الشارع العربي داخ  إسرايي  وذهب كثيرون واعتماد وجوه جديدة ونسوية أيوا ارتياحا وا
بقراءة ذلط تجييا لرغبة فيسطينيي الداخ  بتغيير أدوات العم  والبرامج السياسية والخطاب السياسي 

 ال الوجوه الفاعية فحسب.
وكانت االنتخابات الداخيية في الجبهة الديمقراطية ليسش  والمساواة قد أفرزت السبت فريقا جديدا 

غبارية عن العم  أ القدي  بعد تنحي نوابها الثشثة محمد بركة، حنا سويد وعفو  "الحرس"تبد  اس
ومثقف من حيفا كرس  وهو محا عامان  31أيمن عودة ) الجبهة سكرتيرهاورأس قايمة  .البرلماني

ن حزبية عاما 21الكثير من الطاقات ليعم  السياسي الميداني. تييه في المرتبة الثانية عايدة توما )
سابقا. وتغيبت  "االتحاد"ورييسة تحرير صحيفة  "نساء ود العنف"وناشطة من عكا ورييسة منظمة 
 صوتا فقط. 23في الناصرة نبيية اسبنيولي بفارق  "الطفولة"توما عيى منافستها مديرة مركز 

 29"وفي المكان الثال  داخ  الجبهة وهو حزب عربي يهودي فاز النايب الشيوعي دوف حنين 
 1119من األصوات. سبق حنين ودخ  الكنيست عا   %12من ت  أبيب بعد حصوله عيى  "عاما

 الجامعي يوسفواهت  باألساس بقوايا المجتمع والبيية. وفي المكان الرابع فاز الحقوقي المحاور 
 عامان، 21أبو معروف ) عبد هللاعامان من مدينة أ  الفح  وفي المكان الخامس فاز  32جبارين )

بت كيد اعتداده بالتنظي   %24وهو من يركا في الجيي . وعقب أيمن عودة عيى انتخابه بنسبة 
 صانع مسيرة البقاء وتثبيت االنتماء وصانع األّيا  الكفاحية. "األعرق في تاريخ بشدنا"السياسي 
حتى نكبة امتدادا ليحزب الشيوعي اإلسرايييي ومن قبيه الحزب الشيوعي الفيسطيني  الجبهةوتعتبر 

31 . 
وباليو  نفسه أجرح التجمع الوطني الديمقراطي انتخابات داخيية أبقى فيها عيى نوابه الثشثة الحاليين 
كمرشحيه ليجولة المقبية وه  جما  زحالقة، وحنين زعبي وباس  غطاس. وفاز زحالقة رييس كتية 

ي عيى منافستها الناشطة من أصوات مجيس التجمع ول  ينافسه أحد. وتغيبت زعب %12التجمع بة 
صوتا فحسب وهذه ال شط رسالة احتجا  من التجمع عيى  24عامان بفارق  11الشبابية هبة يزبط )

أداء ومواقف زعبي في قوايا محيية وداخيية تنظيمية وربما سياسية أيوا. كما تفوق النايب غطاس 
من األصوات. وحاز الزبارقة  فقط %23عيى منافسه الناشط جمعة الزبارقة من النقب بفوزه بنسبة 

 عيى المكان الرابع في القايمة تيته الناشطة الشبابية نيفين أبو رحمون.

 12/2/1122، القدس العربي، لندن
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 يستهدف منشآت استراتيجية تخشى هجوماً  "إسرائيليديعوت أحرونوت: " .21
اط خشية في هن ' أنعن مصادر استخبارية 'غربيةأحرونوت نقيت صحيفة يديعوت : 31عرب 

 إسرايي  من قيا  إيران وحزب هللا باستهداف حقو  الغاز اإلسرايييية في البحر المتوسط.
محاولة وقالت الصحيفة إن 'إسرايي  قيقة من ان يفو  حزب هللا ورب منشآت استراتيجية عن 

الذي  األمر-في المنطقة الحدودية أو إطشق قذيفة صاروخية عيى إسرايي   إسراييييةدورية  ورب
 يمكن أن ي دي لحرب شامية'

 12/2/1122، 48عرب 
 
 الذي ال يتحدث عنه أحد  الحلف الخفي "إسرائيل وداعش" ":غلوبس" .20

تحت عنوان "الحيف الخفي الذي ال يتحد  عنه أحد: إسرايي  وداع "، كتب يعكوف : ةرب31عةة
طقة الرمادية وتساعد، خشفا أن إسرايي  ناشطة في المن في مقالته التي نشرت في "غيوبس"، تساليي 

 ليمصالح األميركية، داع  التي يستهدفها التحالف الدولي.
وكتب أن مقت  عدد من قادة حزب هللا والوباط اإليرانيين في الهجو  عيى منطقة القنيطرة، مطيع 

ف إلى اإلسرايييية التي تهد االستراتيجيةاألسبوع، سواء نفذ من قب  إسرايي  أ  ال، فهو يتناسب مع 
طالته أمده قدر اإلمكان ومنع وصوله إلى إسرايي ، مويفا أن  إبقاء الصراع محتدما في سورية، واص

 التي تراها الحكومة اإلسرايييية الحالية. االستراتيجيةذلط يخد  األهداف 
 11/2/1122، 48عرب 

 
  خمسة مقاعد لحزب "يسرائيل بيتنا" في االنتخابات: استطالع للكنيست اإلسرائيلي .22

عكست األزمة السياسية التي يواجهها حزب "يسرايي  بيتينو" وزعيمة، : برهو  جرايسي - الناصرة
أفيغدور ليبرمان، في االسابيع األخيرة، نفسها في استطشع الرأي الذي نشرته القناة التيفزيونية التابعة 

ات األخيرة من أص  مقعدا في االنتخاب 22مقاعد، بدال من  2ليكنيست اإلسرايييي، إذ هبط إلى 
مقعدا، والمفارقة، أن عدد المقاعد الجديد، يجع  هذا الحزب يقترب من نسبة الحس ، التي  211

، إال 31بادر لها ليبرمان في الدورة البرلمانية المنتهية، مستهدفا بها الكت  الناشطة بين فيسطينيي 
 حس  هذه.أن األزمة التي يواجهها، قد ت دي إلى أن يصارع حزبه نسبة ال

 12/2/1122، الغد، عّمان
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 الخارجية اإلسرائيلية يقتحم "األقصى" تحت حماية قوات االحتالل منوفد  .23
اقتح  وفد من وزارة الخارجية اإلسرايييية أمس المسجد األقصى المبارط : نادية سعد الدين -عمان

األقصى الشيخ تحت حماية قوات االحتش ، في "خطوة تصعيدية خطيرة"، وفق خطيب المسجد 
 عكرمة صبري.

وقا ، لة"الغد" من فيسطين المحتية، إن "ما قا  به الوفد اإلسرايييي يشك  اقتحاما  مستنكرا  واعتداء  
وأواف إن "وزارة الخارجية اإلسرايييية سبق وأن أصدرت  صارخا  وفاوحا  بحق المسجد األقصى".

ى أنقاض الصخرة المشرفة حين هدمها، وبالتالي فيديو مصورا  حو  كيفية إقامة "الهيك " المزعو  عي
وأووح ب ن "هذا االقتحا  ي كد ب ن  ليس غريبا  عييها تيط المواقف العدوانية واالستفزازية".

االعتداءات عيى األقصى مبرمجة ورسمية، وليست مقتصرة عيى الجماعات اليهودية المتطرفة 
األقصى"، الفتا  إلى أن "الغطرسة اإلسرايييية لن وأكد "الحق الفيسطيني الشرعي في المسجد  فحسب".

 تكسبه  أي حق به".
شخصا   31من جانبه، قا  المنسق اإلعشمي في دايرة األوقاف اإلسشمية بالقدس فراس الدبس إن "

اقتحموا المسجد األقصى عبر باب المغاربة، وقاموا بجولة في  اإلسراييييةمن وزارة الخارجية 
 ساحاته".

ي تصريح أمس، إن "ه الء اقتحموا األقصى خش  ما يسمى فترة "السياحة الخارجية"، وأواف، ف
عيى شك  جماعات متتالية، وقامت مجموعة منه  باستفزاز المصيين بمحاولتها الصعود إلى ساحة 

عنصرا  من مخابرات االحتش  المسجد  22مسجد قبة الصخرة، وردد المصيون بالتكبير، كما اقتح  
 ".األقصى

وأووح ب ن "شرطة االحتش  تواص  احتجاز هويات السيدات الفيسطينيات قب  دخولهن إلى 
 أبواب المسجد األقصى". أحداألقصى، فيما اعتقيت إحداهن أثناء خروجها من باب حطة "

وتزامن ذلط مع اقتحا  عشرات المستوطنين أمس باحات المسجد األقصى المبارط من جهة باب 
 شددة من الوحدات الخاصة في قوات االحتش .المغاربة بحماية م

12/2/1122، الغد، عّمان  
 
 منزاًل ومنشأة في منطقة األغوار 30عمليات هدم احتاللية في القدس والخليل وأوامر بهدم  .24

هدمت جرافات تابعة لبيدية االحتش  فجر أمس، منزال في بيدة العيسوية  ، وكاالت:«األيا »مندوبو 
واندلعت  ، ترافقها قوة معززة من جنود االحتش إ بحجة البناء دون ترخيص.وسط القدس المحتية

مواجهات بالقرب من المنز ، حي  أطيقت قوات االحتش  قناب  الصوت والرصاص المعدني 
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المغيف بالمطاط، ما أدح إلى إصابة مواطنة في الثشثينيات من العمر بحالة اختناق، فيما اعتقيت 
 المدارس.ثشثة فتية من طيبة 

من جهة ثانية، أجيت بيدية االحتش  أمس هد  منزلي الشقيقين رياض ومحمد حسن مزرعاوي في 
 ساعة، بعد أن قد  محاميهما اعتراوا عيى قرار هدمهما. 13قرية العيسوية لمدة 

« خية المية»كما أقدمت قوات االحتش ، أمس، عيى هد  منزلين وحظيرة إليواء األغنا  في قرية 
بيدة يطا )جنوب شرقي المدينةن، وذلط بحجة إقامتهما دون الحصو  عيى ترخيص مسبق مما شرق 

يسمى اإلدارة المدنية اإلسرايييية. كما هدمت قوات االحتش  اإلسرايييي، أمس، بير مياه في بيدة 
 حيحو  شما  الخيي ، جنوب الوفة الغربية.

نزال ومنش ة في خربة الدير الواقعة عيى م 41هددت سيطات االحتش ، أمس، بهد   أخرحمن جهة 
 وفة نهر األردن شرق بيدة عين البيواء في األغوار.

وقالت مصادر أمنية ومحيية، إن أفرادا من وحدة التنظي  اإلسرايييية تساندها قوة عسكرية دهمت 
ار الخربة وهي أقرب التجمعات السكانية الفيسطينية إلى نهر األردن في محافظة طوباس واألغو 

منش ة تو  مساكن وحظاير  41الشمالية، وسيمت إخطارات ألربع عايشت فيسطينية تقوي بهد  
أغنا  ومخازن أعشف، وأنذرت األهالي أن آخر موعد لشعتراض عيى القرار هو السادس عشر من 

 الشهر المقب .
صور، جميع وناشد عوو المكتب السياسي لحزب الشعب، القيادي في المقاومة الشعبية، خالد من

الجهات الرسمية والشعبية لتهب لم ازرة سكان خربة الدير والوقوف إلى جانبه  في وجه سياسة 
 التطهير العرقي والتهجير االحتشلية.

وطالب الجهات القانونية بالمسارعة في رفع اعتراوات عيى قرارات الهد ، فيما طالب وساي  
 «.لتجمع السكانيم ساة هذا ا»اإلعش  بتسييط الووء أكثر عيى 

12/2/1122، األيام، رام هللا  
 
 مواجهات في رهط: دهس فتى قاصر بمركبة شرطة .25

قامت الشرطة اإلسرايييية بدهس فتى قاصر بإحدح مركباتها، واعتقاله رغ  إصابته، وذلط خش  
 مواجهات اندلعت مساء الثشثاء في مدينة رهط في النقب.

ة دهست الفتى عيى دوار الهزي ، مساء اليو . وبحسب ةرب أن مركبة الشرط31وعي  موقع عةة
مصادر محيية فإن إصابة الفتى قد وصفت بالمتوسطة، بيد أن ذلط ل  يمنع اعتقاله من قب  
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وال تزا  تدور مواجهات عنيفة بين الشبان الغاوبين في رهط في النقب، وبين قوات  الشرطة.
 لى منزلي الشهيدين.الشرطة، وذلط في أعقاب انتهاء مسيرة المشاع  إ

وجاء أن الشبان قاموا بإغشق الشوارع باإلطارات المطاطية المشتعية ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة 
كما جاء أن  قرب مركز الشرطة، بينما حشدت الشرطة قوات كبيرة في المكان، بما فيها فرق الخيالة.

المركبات التي تدخ  إليها. وبحسب  الشرطة نصبت الحواجز عيى مدخ  المدينة، وتقو  بتفتي  كافة
ةرب أن مواجهات مع قوات الشرطة وقعت في قرية 31وعي  موقع عةة شبان. 3الشرطة فقد ت  اعتقا  

 حورة أيوا.
 رهط فيوكان قد تظاهر اآلالف في مسيرة المشاع  والوفاء ليشهداء، مساء اليو  الثشثاء، في مدينة 

 األخيرة، والتي استشهد فيها سامي الجعار وسامي الزيادنة.النقب، وذلط تنديدا لجراي  الشرطة 
وشارط في المظاهرة ممثيو القوح الوطنّية واإلسشمّية والحركات الشبابّية النقباوّية واليجنة الشعبّية 
وقيادات عربية حاميين العي  الفيسطيني والفتات تنّدد بسياسة الشرطة اإلسرايييّية بحق العرب 

 الجراي  وتمّجد الشهداء.وشعارات تستنكر 
وتوجه العديد من الشّبان إلى مركز مدينة رهط لشحتجا  استمرارا بالتعبير عن غوبه ، وسط تواجد 

 مكثف لقوات الشرطة، بما فيها فرق الخّيالة ومركبة ر  المياه العادمة.
11/2/1122، 48عرب   

 
 مهاعلى جرائ احتجاجاً  48إضراب ومواجهات مع الشرطة داخل أراضي  .26

أمس احتجاجا عيى مواصية ارتكاب الشرطة  31وديع عواودة: ع  اإلوراب العا  أراوي -الناصرة
 1111اإلسرايييية جراي  قت  بحق مواطنين عرب فيها بير عدده  منذ هبة القدس واألقصى عا  

شابا. وخر  أهالي المدن والقرح الفيسطينية في الداخ  في مظاهرات واعتصامات توجت  21نحو 
إلى منز  الشهيد سامي  بمسيرة مشاع  في مدينة رهط انطيقت من بيت الشهيد سامي جعار

 الزيادنة، تقدمتها قيادات الفعاليات السياسية العربية.
ورفعت في المسيرة المشاع  والرايات السوداء وصور الشهيدين وهتف المتظاهرون ود شرطة 

تتعام  معه  عبر فوهة الرشا . وتوجه العديد من و « طابورا خامسا»إسرايي  التي ما زالت ترح به  
الشّبان إلى مركز مدينة رهط لشحتجا  استمرارا بالتعبير عن غوبه ، ما أدح إلى مواجهات عنيفة 

 معها طيية ليية أمس. 
وناشد النايب طيب ابو عرار)القايمة العربية الموحدةن ابن النقب، ك  من يعم  من العرب في السيط 

ع بزته، وترط الخدمة في هذه الم سسات، وان يشجعوا االخرين عيى عد  العم  في مث  االمني بخي
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هذه الم سسات، مناشدا الجميع المشاركة وبقوة في الفعاليات النوالية ود الجراي  التي ترتكب ود 
 العرب.

في وشارط النايبان محمد بركة، رييس الجبهة الديمقراطية ليسش  والمساواة، ودوف حنين أمس 
العا ،  اإلورابالنشاطات الكفاحية في يو   إطارتظاهرة الطشب العرب في جامعة ت  أبيب، في 

تصديا لعنف الشرطة المستشري ود فيسطينيي الداخ . كما شارط في التظاهرة، عوو قيادة الجبهة 
المحاورين البيد محمد أسعد كناعنة، وعدد من  أبناءالديمقراطية، غادي الغازي، والقيادي في حركة 

األمنية، فيما نفذ الطشب  واألذرعفي الجامعة. ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بجراي  الشرطة 
 عن التعيي  لمدة ساعتين. إورابامن كافة القوح السياسية في الجامعة، 

12/2/1122القدس العربي، لندن،   
 
 أسيراً  22إصدار أوامر "إداري" بحق  .27

اد نادي األسير امس، أن سيطات االحتش  أصدرت أوامر اعتقا  إداري بحق أف«: األيا » -را  هللا 
 شهورن، منه  أسرح مر عيى اعتقاله  اإلداري سنوات. 3_4أسيرا  ، تراوحت مددها بين ) 11

أسيرا  ُأصدرت بحقه  أوامر إدارية ليمرة  21أن من بينه   أمسوأووح النادي في بيان صحافي 
 نه  ُأصدرت بحقه  ليمرة األولى.م 2الثانية والثالثة، و

12/2/1122، األيام، رام هللا  
 
 "أيالون"أسرى يعانون ظروفًا سيئة في عزل  .28

قالت هيية ش ون األسرح والمحررين الفيسطينيين، أمس، إن ثشثة أسرح فيسطينيين يقبعون : وكاالت
اعتقالية وصحية صعبة، في عز  سجن الرمية "أيالون" من بينه  أسير أمني بيجيكي يعانون ظروفا  

فيما قرر عميد األسرح اإلداريين محمود ششتوه من قرية عابود قواء را  هللا، خوض إوراب مفتو  
نهاء معاناته في االعتقا  اإلداري  عن الطعا ، تحت عنوان "بيعة الموت" ليمطالبة باإلفرا  عنه واص

  سنوات . 4منذ 
شي  وراغمة من طوباس وشكري الخواجا من  وأووحت الهيية في بيان صحفي أن األسرح ه :

وذكرت  ليغاية.را  هللا واألسير البيجيكي اليكس، م كدة أن تنسيق المحامين لزيارة األسرح صعب 
المحامية حنان الخطيب أن األسرح في هذا السجن يعانون من وغوطات وقيود مشددة داخ  العز  

د حتى خش  الزيارات كما أن مس و  العز  ال ويمارس بحقه  الوغط النفسي ويت  تكبييه  بالقيو 
 ومشقة.يسمح بزيارات المحامين إال بعد جهد 
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ونق  مركز "أحرار لدراسات األسرح وحقوق اإلنسان" عن عايية األسير قولها أمس إن ششتوه قرر 
 خوض إوراب مفتو  عن الطعا  حتى الحرية أو الشهادة، وجاء ذلط بعد أن جدد االحتش  االعتقا 

 2بحق األسير ألربعة شهور جديدة، ليمرة الرابعة عشرة عيى التوالي منذ اعتقاله بتاريخ  اإلداري
 .1124مايو/ أيار 

وكان االحتش  عرض عيى األسير ششتوة م خرا  اإلبعاد خار  فيسطين، دون أن يحدد وجهة اإلبعاد 
البدء بخوض إوراب مفتو  عن مقاب  اإلفرا  عنه، إال أن األسير رفض ذلط العرض معينا  نيته 

  السجون.الطعا ، ول  يباشر األسير حينها بتنفيذه بعد مشاورات أجرتها الحركة األسيرة مع مصيحة 
12/2/1122، الخليج، الشارقة  

 
 مخيم اليرموك نحو حسم عسكري؟": السفير" .29

مخي  اليرموط برزت خش  األيا  الماوية م شرات عيى توجه األوواع في : عبد هللا سييمان عيي
نحو تصعيد عسكري محتم ، بعدما فشيت جميع محاوالت التسوية خش  األشهر جنوب دمشق 

الماوية، وفي ظ  المعاناة اإلنسانية الكبيرة ليمحاصرين فيه نتيجة عد  وصو  المساعدات الغذايية 
 إليه  منذ حوالي شهرين.

« لواء اليرموط»سطينية تشكي  فمن جهة، تتفاع  التسريبات بخصوص نية بعض الفصاي  الفي
ليقتا  إلى جانب اليجان الشعبية الفيسطينية بهدف استعادة المخي  من المسيحين. وكان الفتا  في هذا 

السورية نقش  عن مصادر مهتمة بميف أزمة المخي  من « الوطن»السياق ما أوردته صحيفة 
عادة النظر بك  األسيوب السابق إ »، ودعوة الفصاي  إلى «ورورة التعام  مع المسيحين بشدة»

بما يفع  « حماس»وطالبت المصادر بورورة مكاشفة حركة «. الستعادة المخي  وتوحيد الر ح
ن أنكرت أنه  يتبعون لها فيتعين «ن أكناف بيت المقدس)»أتباعها  منه  « البراءة»في المخي ، واص

، أعينت مجموعة «لواء اليرموط»في المقاب ، وكرد عيى التسريبات حو  تشكي   «.عينا وبووو »
 «.رد العدوان والمعتدين»من الفصاي  المسيحة عن استنفارها بهدف الدفاع عن المخي  و 

أي اعتداء عيى المنطقة، ال سيما مخي  اليرموط، هو اعتداء عيى المنطقة برّمتها »واعتبر البيان أن 
الهيية الشرعية »البيان ك  من ووقعت عيى «. )جنوب دمشقن ولن نقف مكتوفي األيدي تجاه ذلط

في جنوب دمشق، جي  اإلسش ، أجناد الشا ، حركة أحرار الشا  اإلسشمية، كتايب أكناف بيت 
رغ  أنها « جبهة النصرة»ويشحظ غياب اس  «. المقدس، قوح اإلصش ، مقاتيي الحجر األسود

 ر عيى المخي .، من أقوح الفصاي  التي تسيط«كتايب أكناف بيت المقدس»تعتبر، مع 
12/2/1122، السفير، بيروت  
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 إنقاذ طفلين فلسطينيين من نازحي مخيم اليرموك ُتركا في البرد .31
اليبناني طفيين فيسطينيين )طفش وطفيةن من نازحي مخي  اليرموط في  األحمرنق  الصييب : راشيا

دة كوكبا في قواء سوريا، ل  يتجاوزا السنتين ونصف السنة من العمر من جانب غرفة صغيرة في بي
مستشفى راشيا الحكومي بطيب ومتابعة من وزير الصحة العامة واي  أبو فاعور، بعد أن  إلىراشيا، 

المستشفى عينه  إلى أثرهُوجدا متروكين في البرد نتيجة تعرض والدتهما لعارض صحي نقيت عيى 
 في وقت سابق.

تجفان من البرد، فت  االتصا  بمكتب وكان فتى من بيدة كوكبا وجد الطفيين في حالة مزرية وير 
طعامهماالمناز   أحدفي  إيوا همافاعور الذي تابع ووعهما عيى الفور وت   أبوالوزير  ، قب  أن واص
 الداخيي واكبت ووعهما. األمنحورت دورية لقوح  أنالمستشفى بعد  إلىينقش 
عة ووعهما الصحي. عيى الفحوص الشزمة ليطفيين، ومتاب إجراءفاعور من المستشفى  أبووطيب 

 بشك  سيي . إيوا ه إحدح دور الحوانة ريثما يت   إلىينقش مع والدتهما  أن
في  1122-2-9محمد صبا  قد توفي بسكتة قيبية لي  « ابو عشء»وكان والد الطفيين الفيسطيني 

 «.العاصفة الثيجية أثناءبيدة كفرمشكي  أبناء أحدمزرعة تخص 
12/2/1122، المستقبل، بيروت  

 
 تهاجم صيادي غزة وتجبرهم على ترك البحر "إسرائيل" .30

غزة: هاجمت قوات بحرية إسرايييية صيادين فيسطينيين خش  عميه  قبالة سواح  مدينة غزة 
 وأجبرته  عيى العودة إلى الشاطئ، في اعتداء جديد ومخالفة التفاق وقف إطشق النار.

طيقت فجر أمس النار عيى الصيادين وقواربه  قبالة وقا  شهود عيان إن زوارق حربية إسرايييية أ
بحر شما  غرب مدينة غزة، ومنعته  من مزاولة أعماله . وحسب الصيادين الذين تعرووا ليهجو ، 

المنطقة المتفق عييها ليصيد المقدرة بستة أميا  بحرية، عندما  رزقه  فيفإنه  كانوا ييتقطون 
إطشق الزوارق الحربية اإلسرايييية أربع قذايف تجاه مراكب وسبق ذلط  تعرووا ليهجو  اإلسرايييي.

 الصيادين في بحر السودانية، ما أدح إلى إلحاق أورار في عدد منها، دون وقوع إصابات بشرية.
12/2/1122، القدس العربي، لندن  
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 بينهم "داعش"الفرنسي تثير مخاوف الغزيين من وجود  "الثقافي"مسيرة السلفيين ضد  .32
أثار ظهور العشرات من السيفيين في تظاهرة أما  المركز الثقافي الفرنسي، «: القدس العربي»ة  لندن

أمس األو ، احتجاجا عيى الصور المسيية ليرسو  محمد )صن صيى هللا عييه وسي ، التي نشرتها 
 ، المخاوف في أوساط الغزيين من إمكانية ظهور تنظي  داع  في القطاع.«شارلي إيبدو»صحيفة 

وكان السيفيون ب زياء مقاتيي داع  السوداء المميزة وراياته ، قد اشتبكوا مع رجا  أمن حركة 
حماس، عندما حاولوا منعه  من رشق المركز الفرنسي بالحجارة. واعتق  رجا  األمن عددا منه ، 

اميرات إعشميين كان يسجيون الحد  بعدساته ، واعتقيوا الصحافي أسامة الكحيوت وصادروا ك
ارحيوا أيها الفرنسيون »وردد المتظاهرون تهديدات ليفرنسيين  واعتدوا عييه داخ  أحد المراكز األمنية.

ال سنذبحك  ذبحا  «.من غزة واص
ه رسالة إلى أميرنا )زعي  أوج»الحسن  أبوونق  موقع فيسطين برس عن أحد المتظاهرين واسمه 

بكرن البغدادي أقو  بإذن هللا لط جي  في الشا  والعراق سوف يث رون  أبوتنظي  الدولة اإلسشمية 
أقو  ليجريدة الفرنسية »وأواف «.  لينبي الكري  ولكن لن يتخاذلوا ولن يتقاعسوا عن نصرة دين هللا

ر ليس ما تسمعون ب  الخبر ما ترون وال أزيد وأوجه رسالة بإذن هللا سوف ن تيك  بالمفخخات والخب
 «في هذا الكش 

فيها  التي تظهروحظيت المسيرة بردود فع  في الشارع الفيسطيني بالقطاع، سيما وأنها المرة األولى 
هذه الجماعة التي بدت عييها مشمح أنها جماعة السيفيين من الخار  الذين يتميزون باليحية الطويية 

وسه  إلى جانب العباءات قاتمة األلوان. وقا  مواطنون غزيون في حديثه  لمراسية والغطاء عيى ر  
شبكة فيسطين اإلخبارية إن ظاهرة داع  وخروجه  بالرايات السود والفتات فداء ليرسو  وهتافات 

، هي ظاهرة «انتظروا المزيد من أبطا  اإلسش  يا عباد الصييب «م يدة لداع  والبغدادي ومنها
 ي القطاع.  جديدة ف

12/2/1122، القدس العربي، لندن  
 

 "H5 N1وزارة الزراعة: إصابة آالف الطيور في مزرعتين بمحافظتي جنين وقلقيلية بفيروس أنفلونزا " .33
كشفت وزارة الزراعة النقاب، أمس، عن إصابة آالف الطيور في  محمد بشص وحسن عبد الجواد:

عة دجا  بياض في محافظة قيقييية بفيروس أنفيونزا مزرعة ليحب  بقرية سيريس جنوب جنين، ومزر 
، في وقت أوعز فيه مجيس الوزراء ليجهات المختصة في الوزارة بالمتابعة «H5 N1»الطيور 

الحثيثة ليقواء وحصر هذا المرض عن طريق إبادة الطيور المصابة حسب األصو  وتعويض 
 المزارعين المتوررين.
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الزراعة، د. عماد مكركر، أن هذه الحالة األولى التي يت  اكتشاف  وأكد مدير عا  البيطرة في وزارة
 إصابتها بمرض أنفيونزا الطيور في األراوي الفيسطينية هذا العا .

وقا  مكركر في تصريح له، إن الوزارة اكتشفت بعد إجراء الفحوص الطبية الشزمة كافة أن نحو 
 وسيت  إعدامها بالكام .« H5«يورتسعة آالف طير من الحب  مصابة بمرض أنفيونزا الط

وأواف: إن الحكومة اتخذت قرارا بتقدي  التعويض المالي ألصحاب المزارع التي يت  اكتشاف إصابة 
الطيور فيها بهذا المرض حتى تت  معالجه األورار كافة الناجمة عن اإلصابة، م كدا، أن وزارة 

 مرض.الزراعة اتخذت سيسية إجراءات وقايية لمنع انتشار ال
وأعين عن اعتبار محافظات جنين وطولكر  وقيقييية مناطق حجر بيطري بعد الكشف عن إصابة 

 قطيع الحب  ب نفيونزا الطيور.
وكانت الناطقة بيسان ما يسمى منسق عمييات حكومة إسرايي  في الوفة الغربية، قالت، إن إسرايي  

ون بإبادة الطيور المصابة في قرية بدلة خاصة ليمزارعين الفيسطينيين الذين سيقوم 21ستنق  
المعروفة بت ثيرها ود اإلصابة ب نفيونزا « طميفيو»سيريس، عيى أن يت  تسييمه  أقراصا  من نوع 

 الطيور.
12/2/1122، األيام، رام هللا  

 
 مليون دوالر إجمالي قيمة القروض المقدمة من دائرة التمويل في "أونروا" منذ نشأتها 126غزة:  .34

خش  العا  « أونروا»سجيت القروض التي مولتها دايرة التموي  التابعة لوكالة الغو   حامد جاد:
مييون دوالر مقارنة  3.1في قيمتها التي بيغت نحو  %22الماوي في قطاع غزة انخفاوا  بنسبة 

 4114بينما انخفض عدد القروض الممنوحة إلى  سبقه،مييون دوالر خش  العا  الذي  2.4مع نحو 
 .%1قروا  خش  فترة المقارنة نفسه ما سج  انخفاوا  بنسبة بيغت  4241بالمقارنة مع  قروا  

أن نسبة االنخفاض في قيمة « األيا »واعتبر ناصر جبر مدير دايرة التموي  لدح أونروا في حدي  لة 
حدودة وعدد القروض التي مولتها الدايرة عبر برامج اإلقراض الستة التي تنفذها في قطاع غزة تعد م

الثشثة الممتدة من  األشهرالصعبة التي مر بها قطاع غزة خش   األوواعباالعتبار  األخذجدا  لدح 
 األشهريوما  خش   22التي امتدت لمدة  األخيرةشهر أييو  الماويين وفترة الحرب  إلىشهر تموز 

 الثشثة.
 تها أووح جبر أن الدايرة وفي سياق متص  بإجمالي قيمة القروض التي مولتها الدايرة منذ نش

آالف قرض بقيمة إجمالية  211وحتى نهاية العا  الماوي نحو  2992منذ نش تها في العا   مولت
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والقروض الممنوحة  %31مييون دوالر وشكيت القروض النسايية منها نحو  214بيغت نحو 
 .%24نحو « سنة ف ق  13»لشريحة الشباب من الجنسين 

 21دريب التابع ليوكالة أشار جبر إلى أن البرنامج نفذ خش  العا  الماوي وحو  أنشطة برنامج الت
دورة تدريبية خش  العا  الذي سبقه  91متدربا  ومتدربة مقارنة مع  2224دورة تدريبية استفاد منها 

متدربا  ومتدربة في مجاالت مختيفة منها إدارة المشاريع والمحاسبة والبرامج  2922استفاد منها 
 طبيقات المحوسبة المعمو  بها في مجا  اإلدارة والمحاسبة.والت

12/2/1122، األيام، رام هللا  
 
 مليون دوالر خسائر القطاع الزراعي في العدوان األخير على غزة 450": الغذائي األمن" .35

ذكرت نشرة األمن الغذايي نصف السنوية التي أصدرها معهد أبحا  السياسات االقتصادية : غزة
 ن انعدا  األمن الغذايي ال يزا  يشك  تحديا كبيرا في فيسطين.)ماسن، أ

" نسخة عنه اليو  الثشثاء أنه رغ  أن البيانات الشامية الرأيبيان وص  "  فيوأووحت الدراسة 
، إال 1122لن تكون متاحة قب  منتصف عا   1123المتعيقة بواقع األمن الغذايي وانعدامها لعا  

و  تحسن عيى واقع األمن الغذايي لألسر الفيسطينية عما كان عييه أن الم شرات ال تشي بحد
عندما عانت ُثي  األسر من انعدا  األمن الغذايي وثيثها الثاني كان إما  ،1124الحا  في عا 

 معروا النعدا  األمن الغذايي أو آمنا غذاييا بشك  هامشي، وثي  فقط كان آمنا غذاييا.
ة عيى قطاع غزة عيى توافر الغذاء وأسعار المواد الغذايية والدخ  وبينت ت ثير الحرب اإلسرايييي

 المتا  في فيسطين، ال سيما في قطاع غزة.
وأوافت أن هذا العدوان العسكري المدمر جاء ليزيد الووع تعقيدا، حي  عانى االقتصاد الغزي من 

مشددة عيى حرية الحركة الهشاشة وعد  االستقرار نتا  ثماني سنوات من الحصار القاسي والقيود ال
لى قطاع غزة.  والتنق  من واص

بعد  %32رتفع معد  البطالة في قطاع غزة إلى ا العا  هذاالثاني من  وفي الربعانه  إلى وأشارت
 القواء عيى تجارة األنفاق وتراجع أنشطة البناء.

فع  من من األسر في غزة تعاني بال %21كانت  ،1124  عا ووفقا ألحد  البيانات المتاحة 
 انعدا  األمن الغذايي قب  الحرب، ومن الطبيعي أن ترتفع هذه النسبة بعد العدوان.

بفو  المساعدات الطارية ل  يتطور األمر إلى مستوح المجاعة بين األسر  إنه فقطويمكن القو  
 في غزة.
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 ما -غذاييال األمن تحقيق في األكبر المساه  –ومع ذلط، فإن الطريق إلى تعافي القطاع الزراعي
 .دوالر مييون321 حوالي بيغت القطاع هذا في األورار أن إذ طويش، زا 

11/2/1122، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 يكشف خبايا المجتمع اإلسرائيلي "حكايتي في تل أبيب"رفعت األنصاري:  .36

، ليدكتور «في ت  أبيب حكايتي»أصدرت الدار المصرية اليبنانية لينشر والتوزيع، كتابا جديدا بعنوان 
رفعت األنصاري، يكشف فيه أسرار المجتمع اإلسرايييي، ومن ومن إصدارات الدار التي تشارط 

 .1122بمعرض القاهرة الدولي ليكتاب 
، في تصريحات صحفية، الثشثاء، إنه يروي في كتابه كيف ت  نقيه من لندن «األنصاري»وقا  

لحاقه بإدارة التطبيع والحك  الذا تي بمكتب المرحو  النايب كما  حسن عيى، في ووء خبرته واص
المكتسبة في إعداد تقارير عن النشاط الصهيوني ببريطانيا ومعيوماته عن الجاليات اإلسرايييية، 

 وكيف ت  نقيه الحقا ليعم  بسفارة القاهرة في ت  أبيب.
12/2/1122، المصري اليوم، القاهرة  

 
 اعدات طبية لغزةالمصرية تسمح بإدخال مس السلطات .37

سمحت السيطات المصرية بإدخا  دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، عبر بوابات 
 أيا ، في االتجاهين. 4ميناء رفح البري، الثشثاء، والذي جري فتحه استثناييا لمدة 

 ، إن فرع العري المصريقا  اليواء جابر العربي، رييس مجيس إدارة جمعية الهش  األحمر و 
 41عبارة عن  يالمساعدات مقدمة من خاد  الحرمين الشريفين الميط عبد هللا بن عبد العزيز، وه

 طن أدوية ومستيزمات طبية.
، لتوزيعها الفيسطينيونظيره  المصريوت  إدخا  الشحنة إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهش  األحمر 

 القطاع. فيعيى المستشفيات والمراكز الطبية 
 12/2/1122ي اليوم، القاهرة، المصر 

 
 : الجهاد هو طريق تحرير القدس وال عالقة لليهود بفلسطينمحمد عمارة .38

قا  المفكر د. محمد عمارة عوو هيية كبار العيماء باألزهر إنه ال سبي   محمود القيعي: - القاهرة
اد، واصفا الجهاد ب نه أما  أمتنا لتبديد أساطير المسيحية الصهيونية والعنصرية اليهودية إال بالجه

 أمة محمد عييه الصشة والسش . "رهبانية"
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 2344عدد ربيع اآلخر  ""القدس بين الحقايق واألساطير" األزهر"وأواف عمارة في افتتاحية مجية 
هة الصادرة اليو  أن الوعي بتاريخ هذا الصراع الطوي  ما هو إال لون من الجهاد، ألنه سش  من 

 مواجهة التحديات التي قامت وتقو  عيى أرض القدس وفيسطين.أموى اأٍلسيحة في 
وفّند د. عمارة في مقاله األساطير اليهودية التي تزع  أن لييهود حقوقا في القدس وفيسطين، م كدا 
أن موسى ل  يدخ  فيسطين ول  تر عينه القدس، ومن ث  فش عشقة لييهودية وشريعة موسى بالقدس 

 وال بفيسطين.
 11/2/1122، لندن، رأي اليوم

 
 مدينة العقبة مطارًا على حدود "إسرائيل"إقامة  يرفضاألردن  .39

أكد رييس الوزراء األردني عبدهللا النسور أمس الثشثاء رفض بشده القاطع موي  الخييج: -عّمان 
"إسرايي " في بناء مطار عيى حدود مدينة العقبة جنوب المميكة ما ي ثر عيى مطار الحسين الدولي 

 ناط ويخترق المجا  الجوي، مشددا  عيى عد  الصمت رسميا  حيا  ذلط.ه
وقا  النسور خش  جيسة البرلمان بعدما أظهر نّواب وثايق تد  عيى شروع الكيان الصهيوني في 
بناء المطار "إن "إسرايي " تفتيت بذلط عيى السيادة األردنية وتقو  بعم  من ش نه إلحاق ورر 

 ولي في العقبة".بمطار الميط حسين الد
ذا ل  ترتدع الحكومة  وأواف "ال يمكن السكوت عيى ذلط ووزارة الخارجية تتابع األمر عن كثب واص
"اإلسرايييية" سنيج  إلى وساي  قانونية بينها االحتكا  إلى م سسات الطيران الدولية ومرجعيات 

 االتفاقات الرسمية".
لى استجواب ود وزير الخارجية ناصر جودة أن وأكدت النايب روال الحروب التي حّولت س الها إ

 111الوثايق تكشف اختراق المطار "اإلسرايييي" السيادة األردنية الجوية والبرية وتماديه حتى نحو 
مترا  فقط عن مدخ  المميكة جنوبا  األمر الذي يقود إلى  442متر عيى الحدود بما ال يبعد أكثر من 

 مخاطر عيى كافة الصعد.
اعتزامه بناء مطار "رامون"، وهو يمث  خرقا   1124روب إن العدو الصهيوني أعين عا  وقالت الح

 دوليا  وتناقوا  مع اتفاقية شيكاغو ليطيران المدني ومعايير منظمة الطيران العالمي.
 12/2/1122الخليج، الشارقة، 
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 يلحزب هللا سيكون مفاجئًا بعملية نوعية عبر نفق في الجل ردّ  ":ديبكا تيك" .41
أن الجي ، يتخوف من قيا   "تيط ديبكا اإلسرايييي"وكاالت: ذكرت مصادر عسكرية لموقع  -القدس 

 حزب هللا بعميية مفاجية انتقاما  لمقت  عناصره والوابط اإليراني.
ووفقا  ليمصادر، فالمتوقع هو ليس بإطشق حزب هللا صواريخ نحو إسرايي  ب  تنفيذ عميية مفاجية 

يي  األعيى، أو الجيي  الغربي لذلط أعطت قيادة الجي  وحدات حماية القرح عبر نفق في الج
التعاونية والكيبوتسات القريبة من الحدود الشمالية مع لبنان وسورية تعييمات بفتح المشجئ وتحوير 

 السش  وعد  ترط قراه .
ع مع ر ساء القرح وحسب الموقع، فقد قا  قايد عصبة الجيي  في الجي  العميد أمير برعا  باجتما

التعاونية، وقد  له  االرشادات والتعييمات خشية من رد محتم  من قب  حزب هللا وت ثير الرد عيى 
 ربع مييون إسرايييي.

هو ليس إطشق حزب هللا  "إسرايي "ووفقا  ليمصادر، فإن أحد األسيية التي تراود سكان شما  
هللا التي ال أحد في قيادة الجي  يعرف  صواريخ ب  عميية محتمية عبر أنفاق هجومية لحزب

 مكانها.
فبعد أن برزت بشك  قوي أنفاق غزة خش  الحرب اإلسرايييية األخيرة عيى قطاع غزة والتي كانت 
تتجه نحو األراوي اإلسرايييية، فاآلن هناط خشية كبيرة في صفوف سكان الشما  وفي الجيي  من 

 وجود أنفاق لحزب هللا.
كانون الثاني الحالي قا  األمين العا  لحزب هللا الشيخ حسن نصر  22ففي يو   "ديبكاموقع "ووفقا  لة

هللا خش  مقابية مع قناة الميادين قب  وقوع عميية القنيطرة إن حزب هللا عيى استعداد لتدخ  عسكري 
 في الجيي  وربما لمسافة أبعد من الجيي .

 12/2/1122األيام، رام هللا، 
 
 العدوانية "إسرائيل"يخشى نيات النائب أبي نصر  .40

عبر النايب نعمة هللا أبي نصر عن "تخوفه من وجود نية لدح حكومة إسرايي  بافتعا  حرب في 
 المنطقة انطشقا من جنوب لبنان بعدما أعين الجي  اإلسرايييي المنطقة الحدودية منطقة مغيقة".

هللا في منطقة القنيطرة، تشك  عدوانا  وقا : "إن الغارة اإلسرايييية عيى مجموعة من قياديي حزب
عيى األراوي السورية وتدخش دمويا في مجرح األحدا  الستدرا  المقاومة إلى رد تتذرع به إسرايي  
لتشن حربها"، معتبرا انه "في مث  هذه األوقات تظهر الحاجة إلى االستراتيجية الدفاعية لتنسيق 
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يحة لبنان وأمن اليبنانيين ويفوت عيى العدو فرصة تحقيق الموقف بين الدولة والمقاومة بما يخد  مص
 أهدافه".

 12/2/1122السفير، بيروت، 
 
 يةفلسطينالقضية الالعربي يبحث مع وزراء خارجية االتحاد األوروبي  نبيل .42

العاصمة البيجيكية  إلىأعينت جامعة الدو  العربية، أن أمينها العا  نبي  العربي، التقى خش  زيارته 
يناير الجاري، وزراء خارجية االتحاد األوروبي، عيى هام   11ىإل 29س ، خش  الفترة من بروك

اجتماعه  الشهري، وتناو  تطورات القوية الفيسطينية واألزمة في ليبيا وسوريا والعراق وسب  
 مكافحة اإلرهاب، وتطوير التعاون بين االتحاد والجامعة.

أن األمين العا  بح  مع وزراء خارجية االتحاد المساعي وأفاد بيان صحفي ليجامعة، الثشثاء، 
قامة الدولة  العربية إلعادة طر  مشروع قرار عربي جديد أما  مجيس األمن، إلنهاء االحتش  واص
الفيسطينية في إطار زمني محدد، طبقا آللية التنفيذ، تطبيقا لقرار مجيس الجامعة األخير، الذي دعا 

لمشاورات واالتصاالت الشزمة مع عدد من عواص  صنع القرار الدولي، إلى إجراء األمين العا  ا
 لحشد الدع  لمشروع القرار الجديد.

كما تطرق اليقاء، إلى إقامة منطقة خالية من أسيحة الدمار الشام  في الشرق األوسط، وأكد العربي 
في سبي  ذلط. والتقى  الجهود العربية إلنجا  إنشاء المنطقة منذ عدة عقود، إال أن إسرايي  عقبة

األمين العا  ليجامعة، بالممث  األعيى ليسياسة الخارجية واألمنية فدريكا موجريني، ووقع عيى مذكرة 
تفاه  لتطوير التعاون بين االتحاد والجامعة، في مجا  إدارة األزمات والمساعدات اإلنسانية ومكافحة 

 ة النووية.اإلرهاب والجريمة المنظمة والحد من انتشار األسيح
 12/2/1122المصري اليوم، القاهرة، 

 
 قائد الحرس الثوري اإليراني: على الصهاينة أن ينتظروا الصاعقة المدمرة .43

قايد  أن لندن محمد المذحجينقش عن مراسيها من  12/2/1122القدس العربي، لندن، نشرت 
ليمجاهدين المسيمين في المنطةةقة الحرس الثوري اإليةةةراني قا  إن الحرس الثةةةوري سيستمر في دعمه 

 اإلسرايييي من الجغرافيا السياسية ليمنطقة. "جرثومة الفساد"حتى إزالة ما أسماها 
وأفادت وكالة مهر لألنباء اإليرانية أن اليواء محمد عيي جعفري قا  بمناسبة مقت  العميد في فييق 

منطقة القنيطرة في الجوالن  القدس، محمد عيي هللا دادي، في هجو  لمروحية صهيونية عيى
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السوري، إن الحرس الثوري سيقف حتى النهاية من أج  انهيار الكيان الصهيوني. وقا  إن عيى 
 الصهاينة أن يترقبوا الصواعق المدمرة.

جاء ذلط في رسالة تعزية نشرها جعفري بمقت  العميد في الحرس الثوري اإليراني محمد عيي هللا 
ناصر وقيادات حزب هللا اليبناني، أمس األو ، في غارة إسرايييية في دادي، إوافة لستة من ع

 محافظة القنيطرة، جنوب غرب سوريا.
، أن "الحياة"إيرانية أووحت لة نقش عن وكاالت أن مصادر  12/2/1122الحياة، لندن، وذكرت 

ة منشآت سورية، كان يفكر، وتحديدا  منذ استهداف الطايرات العسكرية اإلسرايييي" "الحرس الثوري"
بتفعي  الجبهة السورية )في الجوالنن ود إسرايي ، وأن هذه المجموعة كانت تتفقد المناطق المقابية 

ترجح قيا  حزب هللا بالتعاون مع ». وأوافت المصادر أنها "لمواقع الرصد اإلسرايييية في جب  الشيخ
عم  "وزادت أن العميد عيي دادي «. إسرايي  من األراوي السورية عيىالقوات الشعبية السورية برد 

اإليرانية وكان يعم  في الجوالن لتحديد المواقع وتقيي   - في الفرقة الهندسية خش  الحرب العراقية
 ."الحاالت الميدانية

  
 العدوان اإلسرائيلي على غزةاللجنة الدولية لألمم المتحدة تستمع لشهادات عدد من ضحايا  .44

عت لجنة األم  المتحدة المستقية ليتحقيق بش ن الحرب اإلسرايييية عيى استم: تغريد الرشق -عمان 
غزة صيف العا  الماوي، في ختا  زيارتها الثانية إلى األردن، لشهادات "م ثرة وصادمة" بحسب 

 بيان ليجنة أمس.
وأجرت اليجنة، التي غادرت عمان أمس، لقاءات خاصة مع عدد من الشهود من المنطقة، بحسب 

 اليجنة. مصدر في
وفيما أكد المصدر، لة"الغد" أمس، ان اليجنة انهت تحقيقاتها وعميها في عّمان، أشار إلى أن تقريرها 

مارس المقب ، سيسي  في الوقت المحدد له، / المزمع تسييمه الى مجيس حقوق اإلنسان في آذار
 "حتى لو ت  منع اليجنة من دخو  إسرايي ، كما حص  سابقا".

إذا كانت اليجنة عاودت التقد  بطيب إلسرايي  لدخولها، كما رفض الكشف عن  ورفض الكشف عما
الموعد المقب  المتوقع لعودة اليجنة الى عمان الستكما  تحقيقاتها، وذلط "حفاظا عيى سرية 

 المعيومات لغايات التحقيق".
دد كبير من الشهود وأكد البيان أن اعواء اليجنة وفريق المحققين تحدثوا "في سياق التحقيق"، مع "ع

والوحايا في قطاع غزة والوفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وكذلط من إسرايي "، و"سيستمعون 
 إلى آخرين في األسابيع المقبية".
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وأشار إلى أن مفووي اليجنة، سيظيون "عيى أهبة االستعداد ليسفر ليقاء الشهود وجها  لوجه وقتما 
له  بالسفر إلى غزة، أو عندما يسمح الووع األمني بالعبور من تسمح )حكومة دولة إسرايي ن 

وفيما وصفت اليجنة الشهادات التي استمعت اليها من الشهود والوحايا في  مصر إلى القطاع".
عمان، بة"الم ثرة ليغاية حو  أحدا  صادمة جدا "، عّبر أعوا ها عن امتنانه  الشديد ليوحايا 

 ه  عيى الثقة التي منحوها ليجنة.والشهود والمنظمات التي تمثي
 12/2/1122الغد، عمان، 

 
 غزة قطاع مليون دوالر إلعادة إعمار مئةاليابان تقدم  .45

وفا: أعين رييس الوزراء الياباني عن تقدي  بشده دعما جديدا بقيمة مية مييون دوالر  -را  هللا 
لعم  والش ون الصحية، وقا  لفيسطين، ليمساهمة في عميية إعادة إعمار قطاع غزة، وخيق فرص ا

 إن بشده تعتز  إرسا  خبراء يابانيين متخصصين في بناء شركات صغيرة في آذار المقب  لفيسطين.
 وأعرب آبي عن ت ثره بحفاوة االستقبا  في فيسطين، في أو  زيارة له.

سنقو  بجمع : ›وقا : إنه أبير الرييس بتسجي  الفيديو بالتهديد بقت  المخطوفين اليابانيين، وأواف
المعيومات من أج  إنقاذ حياته ، وطيبت من الجانب الفيسطيني تقدي  الدع  في هذا المجا ، 
والرييس عباس قا  إن اإلرهاب غير مقبو  أبدا وبك  ت كيد سنساعد في مواجهته، وتمنى ح  

امن الشعب المشكية في أسرع ما يمكن واإلفرا  عنه ، وأعرب عن استعداده لتقدي  المساعدة وتو
 ."الفيسطيني في هذا المجا ، وأود أن أعبر عن شكري لتعاون وتوامن فيسطين، والرييس عباس

سنقو  باالتصاالت والتنسيق بشك  مكثف في المنطقة ليتركيز عيى حماية األروا  بالدرجة "وتابع: 
لييابان العا   األولى، تربط اليابان عشقة جدية بفيسطين منذ زيارة الرييس الراح  ياسر عرفات

وأرجو أن نجع  من هذه الزيارة فرصة لمزيد وتطوير العشقة الفيسطينية اليابانية، تقو   2912
اليابان حاليا بدع  جهود فيسطين في استقش  اقتصادها وبناء الم سسات في إطار مشروع بناء الثقة 

سرايي  واألردن ومشروع ممر السش   ."ومن خش  التعاون بين فيسطين واص
سرايي  في ظ  السش ، وقا :  عازمون عيى "وتمنى رييس الوزراء الياباني أن تتعاي  فيسطين واص

االستمرار في دع  السش  القاي  عيى ح  الدولتين. ونشعر بالقيق إزاء تدهور األوواع منذ العا  
ين الماوي وابتعاد فرص تحقيق السش ، وتبادلت مع ك  منهما وجهات النظر ك صدقاء حقيقي

ومخيصين، وأتمنى من صمي  قيبي أن يح  السش  ب سرع ما يمكن في هذه البشد ذات التاريخ 
 ."العميق ليتمكن الناس من البناء واالزدهار

 12/2/1122األيام، رام هللا، 
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 أصدقاء جدد في المنطقة يدعمونها  "إسرائيلـ"وزير الدولة البريطاني السابق: ل .46

يستر بيرت، وزير ش ون الشرق األوسط البريطاني السابق، صعوبة كد الأسمير ناصيف:  -لندن 
نجا  أي مفاووات بين إسرايي  والفيسطينيين قد يرغب يهود الواليات المتحدة بنجاحها، ألن قادة 
إسرايي  الحاليين عثروا عيى أصدقاء جدد في العال  والمنطقة باإلوافة إلى صديقته  أمريكا، وه الء 

  من دو  الشرق االوسط والعال  العربي التي تتناغ  مصالحها مع مصالح األصدقاء الجدد ه
 إسرايي .

مواقف أمريكا تجاه إسرايي ، ه  هي في أفو  أوواعهاو وما "وكان بيرت يتحد  في ندوة بعنوان: 
)تشاتها   "المعهد الميكي ليش ون الدولية"جرت أمس الثشثاء في " ت ثير ذلط عيى عميية السش و

، وشارط فيها ايوا البروفسور كولن شندلر، استاذ الدراسات اإلسرايييية في كيية الدراسات هاوسن
الشرقية واألفريقية في جامعة لندن، وجوناثان راينهولد مدير مركز أرغوف ليدراسات اإلسرايييية 

 واليهودية.
الخييجية، فُسي  إذا وردا  عيى س ا  عما إذا كانت صداقات إسرايي  الجديدة مع بعض الدو  العربية 

كانت هذه مجدية إلى درجة أكبر من التفاوض مع قادة عرب معنيين بدرجة مباشرة بالقوية 
كالرييس الفيسطيني محمود عباس، وقبيه الرييس المصري السابق حسني مبارط، وغيرهما، الذين 

رغ  استعداده  شن وزير الخارجية اإلسرايييي افيغدور ليبرمان حربا عييه  مطالبا بإقصايه  ب
ليتفاوض. وه  هذا األمر يروي القيادة األمريكية واألمريكيين عموما واألمريكيين اليهودو تراجع 
بيرت إلى حد ما عن موقفه بقوله إن مصر بقيادة الرييس عبد الفتا  السيسي ربما ستعود إلى القيا  

مهمة جدا لهذا السش  الذي يرغب  بدور رييسي في السش  العربي ة اإلسرايييي وان عشقتها بإسرايي 
به الجميع، ويحبذه بيرت شخصيا إذ انه كان رييسا لمجموعة نواب مجيس العمو  الم يدة إلسرايي ، 

 ول  يت ثر بوغوط المستعربين لدح تسيمه منصبه الوزاري في وزارة الخارجية البريطانية.
 12/2/1122القدس العربي، لندن، 

 
 حتالل مسؤولة دولية من دخول فلسطينمنع االلإدانة واستنكار  .47

أعين مجيس حقوق اإلنسان التابع لألم  المتحدة، األسبوع الماوي، عن إلغاء زيارة : 31عرب 
المقررة الخاصة المعنية بمس لة العنف ود المرأة، رشيدة مانجو، إلى األراوي الفيسطينية بدعوة من 

 دولة فيسطين.
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وم سسات المجتمع المدني الفيسطيني تنظر إلى هذه الزيارة وكانت الم سسات الحقوقية والنسوية 
ب همية وتنتظرها منذ زمن طوي ، خاصة وأنها كانت ستكون األولى من نوعها لألرض الفيسطينية 

 المحتية.
وهدفت الزيارة إلى جمع البيانات المتعيقة بالعنف ود النساء الفيسطينيات عيى المستويين الوطني 

دولة فيسطين في العم  عيى بناء قدراتها في مجا  حماية النساء وتطوير  والخارجي، ولمساندة
 اإلجراءات والقوانين المتعيقة بالعنف ود النساء وعد  التمييز ودهن.

 12/2/1122، 48عرب 
 
 لحقوق اإلنسان" األول عن الحرب األخيرة على غّزة أطباءتقرير " .48

وهو األّو  بعد الحرب عيى غّزة. ووع التقرير  نشر صبا  اليو ، الثشثاء، تقرير 'ال مكان آمن'
ثمانية مختّصين دوليين مرموقين في مجاله . ويهدف التقرير الذي طيبته منّظمة أطباء لحقوق 

الذي خّيفته العميّية، جسدي ا ونفسي ا، وهو التقرير الوحيد الذي  حج  الدماراإلنسان ليوقوف عند 
لها بالدخو  إلى قطاع غزة من قب  السيطات اإلسرايييّية  ووعته أطراف دولّية غير منحازة، ُسمح

 خش  الحرب.
شهادة أدلى بها مصابون من قطاع غّزة خش  مكوثه  في غّزة أو في  41يرتكز التقرير عيى 

سرايي  واألردن، كما يعتمد عيى تحيي  لة تصويرا لجثامين قتيى،  411مستشفيات الوّفة الغربّية واص
ن فيسطينيين في مجا  الصّحة، وتمحيص في عشرات الميّفات الطبّية. وقد قا  عاميي 9مقابشت مع 

وساعدت  أعواء البعثة بثش  زيارات ليقطاع: زيارة واحدة خش  الحرب، وزيارتين بعد انتهايها.
ثش  من الم سسات الحقوقّية الفيسطينّية في قطاع غّزة في تنسيق عم  البعثة، ورافقته  خش  

التقى أعواء البعثة مع ثشثة أطباء إسراييييين اشتركوا في عش  الجرحى من المقاتيين كما  العم .
 اإلسراييييين وسّكان جنوبّي البشد خش  الحرب.

 
 إخفاقات وغياب التناسق في تنبيه المواطنين من الضربات )نظام اإلنذار(
الجي  التي توّمنت مكالمة ال وجود لقنوات الهروب: إحدح استنتاجات التقرير ترح أن إنذارات 

هكي  بجا '، ل  تكن إنذارات ناجعة. نظا  اإلنذار  -هاتفّية، مناشير أو نظا  التحذير 'أنقر السقف
أشخاصن قالوا  2فقط ) %1مصابا تّمت مقابيته ،  41هذا كان نظام ا معدو  التناسق. من بين 

ن تحّد  الشاهدان عن إنذارات ل  يت  بعدها إنه  تيّقوا انذار ا مسبق ا من الجي إ في شهادتين إوافيتي
أي هجو . في حاالت تحّد  فيها الشهود عن تيّقي إنذار قب  الهجو ، ل  يت  اتخاذ أي من إجراءات 
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الحذر المطيوبة من أج  تمكينه  من إخشء المكان ب مان، بما في ذلط اإلبقاء عيى مناطق وطرق 
 آمنة خالية من القصف.
شهادات أخرح، فإن جزء ا كبير ا ممن فّروا من بيوته  لقوا حتفه  في بيوت  قصف المناز : بحسب

ن أصيبوا في 44) %39أقاربه  أو في مدارس األونروا. من بين الجرحى اليذين تمت مقابيته ، 
ن خش  2) %1ن في بيوت أقرباء أو أثناء بحثه  عن ميج ، 21) %23بيوته  أو بجانب بيوته ، 

 ن أصيبوا داخ  منشآت األونروا.1) %4وإخشيه  المنز  
القصف من دون تمييز: يعرض التقرير شهادات كثيرة عيى حاالت موت في مناطق سكنّية كان 

من  %21سببها استخدا  كمّيات كبيرة من المواد شديدة االنفجار دون تمييز بين األهداف. بالفع ، 
ا واحد ا من عاييته  عيى األ49المصابين ) ق  أصيب أو ُقت  في الحد  الذي ن قالوا إن شخص 

 41ن قالوا إن في هذا الحد  أصيب شخص عيى األق  وحّتى 31منه  ) %41أصيبوا ه  بهإ 
ا آخر. كذلط، فإن األغيبّية من بين المصابين الة  الذين ت  مقابيته ، تّ  عشجه  عيى إثر  41شخص 

، إصابات مصدرها السحق تحت أجسا  ثقيية أو مصدرها ارتدادات  االنفجارات الهايية. هكذا مثش 
ن تيقوا 11) %31نجد أن نصفه  عانوا من جس  غريب دخ  جسمه  )شظايا عيى األغيبن، 

ا لكسور باألطراف،  ن عانوا من 24) %14ن ت  عشجه  بسبب حروق بالغة، 21) %14عشج 
ن من 41) %33ن عانوا من إصابة بالعمود الفقري. 3) %4إصابات بالرأس وأورار في الدماغ، 

بين من تّمت مقابيته ، عانوا من إصابات عديدة وينطبق عييه  أكثر من نوع إصابة من بين 
 اإلصابات المعرووة.

شهادة الممرض الرييسي في طوارئ مستشفى الشفاء، غزة، تفّسر أنماط اإلصابات التي تيّقاها: 'جمع 
ات سحق جّراء انهيار البيوت بين حروق، شظايا، إصابات عميقة وبتر في نفس المصابإ إصاب

 عيى سّكانهاإ جرو  تمّزقات وبتر مرتفع جد اإ وحروق صعبة'.
 –إطشق ناٍر مزدو : يمكن أن ُينسب ارتفاع عدد المصابين إلى استخدا  'إطشق النار المزدو ' 
 إطشق النار األولّي الذي يجتمع بعده األقارب، من يتقّدمون بالمساعدة، طواق  اإلنقاذ حو 

ن من 21) %23المصابين، ومن ث  يت  اإلطشق الثاني مخيف ا إصابات في صفوف المجتمعين. 
 بإطشق النار الثاني. إنه  أصيبواالمصابين الذي تّمت مقابيته  قالوا 

 
 المّس بالطواقم الطبّية

ن بحسب التقرير، رغ  استحقاق الطواق  والمنشآت الطبّية حماية  خاصة في زمن القتا ، إال أ
شهادات كثيرة توّثق المّس بهذه الطواق  والمنشآت خش  عميه  في إخشء الجرحى وعشجه . ذلط 
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رغ  أن الشهادات تد  عيى أن إشارات سيارات اإلسعاف والطواق  الطبّية، وخرايط المنشآت الطبّية 
أج  منع المّس في قطاع غّزة ُنقيت مسبق ا ليجي  من قب  أطراف في وزارة الصّحة الفيسطينّية، من 

فيسطيني ا  14به . معطيات منظمة الصحة العالمّية بالتعاون من وزارة الصحة الفيسطينّية تفيد أن 
سيارة إسعاف  32منه  ُجرحوا،  14خش  أداء عميه ن،  24من الطواق  الطبّية قتيوا إبان العميّيات )

   الحرب.طبّية توررت أو ُدمرت خش منش ة 24ومستشفى  21توررت أو دمرت، 
شهادة أحد رجا  اإلسعاف، وكان قد تعّرض إلطشق النار خش  اإلخشء في الشجاعّية: الساعة 

متر ا، حينها تفاج نا بقذيفة سقطت أما  سيارة اإلسعاف  21تقّدمت سيارة اإلسعاف نحو  4:22
األروّية،  مباشرة. كنا نقود بسرعة كبيرة. كان عيينا أن نتوقف. فج ة شعرت بصدمة تشبه الهزة

وفهمت أن سيارة اإلسعاف أصيبت. عندما نظرت حولي، كان السايق قد فقد وعيه، وأنا بنفسي كنت 
أشعر بالدوار وقد أصبت بالرأس. ثشثون ثانية بعدها أصابنا صاروخ آخر أصاب سيارة اإلسعاف 

بخيرو' قيت له :  وربة  مباشرة. السايق ُألقي خار  السيارة، سمعت ف اد والمصّور ينادونني: 'أنت
 'أخرجوا واهربوا، إنه  يصّوبون نحونا!'.

 
 فشل منظومة إخالء الجرحى

ت  خش  العميّيات القتالية تفعي  منظومة التنسيق بين الجي  اإلسرايييي، الصييب األحمر والهش  
األحمر الفيسطيني. في حاالت كثيرة من حاالت إخشء الجرحى ل  تتمكن الطواق  الطبّية من 
إخشيه  بتات ا، وفي أحيان أخرح استمّر اإلخشء لساعات طويية مكيف ا خساير بشرّية أو مطوال  زمن 
معاناة الجرحى. في الشهادات التي جمعتها البعثة يظهر أنه خش  القتا  احتاجت الطواق  الطبّية 

-قصوحت ساعات بالمعّد  ليتنسيق مع الجي  اإلسرايييي من أج  إخشء الجرحى، في حاال 21
أّيا  بسبب  1إلى  1التنسيق من  استمر-يونس، أثناء الهجو  عيى بيدة خزاعة في خان مثش  

 الحصار العسكري الذي فروه الجي  عيى الحّي.
من شهادة الُمسعف يوسف الكحيوت: 'انتظرنا دقايق طويية، وساعات أحيان ا ليحصو  عيى تنسيق، 

صرخون طيب ا ليمساعدة. كنا نعرف أنه  ينزفون، أنه  كانوا يّتصيون ويتوّسيونإ كنا نسمعه  ي
 يموتون... لذلط في الكثير من األحيان ل  نتمّكن من االنتظار وانطيقنا نحوه  ]لكي نساعده ['.

جزء من الشهادات توّثق إطشق النار صوب طواق  اإلنقاذ حّتى في حاالت تّ  فيها التنسيق مع 
دّ  عيى غارتين بفارق زمنّي قصير، هكذا تعّروت طواق  الجانب اإلسرايييي. شهادات أخرح ت

اإلنقاذ التي وصيت لتساعد المصابين بالغارة األولى، إلصابات جّراء غارة ثانية )إطشق نار 
 مزدو ن.
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طالق نار نحو مواطنين يرفعون  أحداث خطيرة في الهجوم على خزاعة )استخدام دروع بشرّية وا 

 راية بيضاء(:
من تّموز.  12و  12تّصين بشكٍ  خاص عيى أحدا  خزاعة خش  الحرب بين شددت بعثة المخ

تروي الشهادات عن مجموعات كبيرة من األهالي، أحيان ا من نفس العايية، الذين اوطروا لشنتقا  
من بيٍت آلخر، بعد أن تّ  قصف األّو ، وفشيت محاوالته  ليخرو  من الحّي الذي يتعّرض ليقصف. 

ت إطشق نار نحو مواطنين يحميون األعش  البيواء، إطشق النار عيى مواطنين توّمنت الشهادا
من مسافة قصيرة، إهانات وتنكي  خش  السيطرة عيى مباٍن سكنّية، بما في ذلط استخدا  الدروع 

 البشرّية، وت خير ومنع العش  الطّبي ليجرحى.
حّتى  2من الحّي: 'كّنا عيى مسافة  د. كما  قديح، طبيب من سّكان خزاعة، يصف محاولته الخرو 

أمتار من الجنود وكّنا نرفع أيدينا. ابنتي لّوحت بقميٍص أبيض وكينا كنا نصرخ 'نحن مدنيون'.  21
أمتار بينما مدافع الدبابات موّجهة إلينا  21دبابات ك   21جندّي وبيدوزرات و 211كان هناط نحو 

بابات ترتبت بحي  صنعت ممر ا بينها، وطيبوا مّنا أن مباشرة. قالوا لنا أن نجيس في أماكننا. الد
إ الدبابة أطيقت  نمشي في هذا الممر ببطء، وفي حين كّنا نمشي في هذا الممر، سمعنا انفجار ا هايش 

أشخاص آخرين من مجموعتنا. بعد ذلط استطعنا  4النار عيى دراجة نارّية، وقت  ركابها كما قت  
األخير، كينا، من طف  ابن يو  واحد، وحّتى المسّنين وعجزه يبيغون من أن نترط المدينة. في اليو  

ا'. 4عام ا، مشينا  211العمر   كييومترات خروج 
 استخدام أسلحة غير عادّية

استمعت بعثة المختّصين إلى شهادات تدّ  عيى شبهات استخدا  أسيحة غير تقييدّية، مث : القذايف 
ظيفة، إصابات شظايا بشك  'شرايح الكترونّية' مع عشمات كيمة المسمارّية، حروق متفّحمة، بتور ن

SONY حروق جيد مكشوف وعشمات تنّفس شاّذة. رغ  ذلط، وبما أن أعواء البعثة ل  يتمّكنوا ،
من فحص هذه االدعاءات عن طريق فحص ليسمو ، فحص بييوجي أو كيميايي من أج  تعزيز 

 في التقرير كما جاءت عيى لسان الشهود. هذه االدعاءات أو دحوها، واكتفوا بعروها
يجدر التنبيه إلى أن البعثة تكّونت بهدف جمع المعيومات حو  إسقاطات القتا  عيى الجانب الطّبي 
والصّحي، من أج  المساهمة في صورة أشم  ليمواد والمعيومات التي تجمع من قب  جهات أخرح. 

ت عيى مستوح القيادة، ول  يتسّن له  فحص ل  يّطيع المختّصون عيى إجراءات اتخاذ القرارا
االدعاءات اإلسرايييّية بش ن إطشق حماس لينار من مبان طبّية أو مدنّية. رغ  هذه العوايق، تمّكنت 
البعثة من استخشص صورة مهنّية عن الووع في المجاالت التي ت  فحصها. منظمة أطباء لحقوق 
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يي  معيومات كامية حو  ممارسات إسرايي ، قب  وخش  اإلنسان تتمنى أن يتيّقى الجمهور في إسرا
الحرب في قطاع غزة، وحو  نتايج هذه الحرب، من قب  أطراف تتحّم  مس ولّية قرار الخرو  

 ليحرب ومس ولية إدارة الحرب.
وجاء من منّظمة أطباء لحقوق اإلنسان أّن 'التقرير يشير إلى فجوة بين االلتزامات التي يصّر  بها 

  الجي  بالحفاظ عيى حياة اإلنسان، وبين الممارسات خش  القتا ، وهي ممارسات أّدت من قب
لمقت  اآلالف وجرحه ، وعد  وجود أي منطقة آمنة ألهالي غّزة يمكنه  فيها أن يجدوا ميج '. إن 
ما الفش  المتواص  ألجهزة التحقيق العسكرّية، والتناقض البنيوي الواوح في هيية تحقق مع نفسها، ك

ا تحقيقا من قب  أطراف مستقّية وموثوقة'. 'نحن ن من' جاء من  جاء في تقرير تيرك ، يستوجب أيو 
أطباء لحقوق اإلنسان 'أن حكومة إسرايي  ال بّد أن تصدر تعييمات بإقامة لجنة تحقيق رسمّية. وعيى 

لعمييات القتالّية، لجنة التحقيق هذه أن تحقق بشكٍ  مستق  باألحدا  واألوامر التي أعطيت خش  ا
لكي نستطيع أن  –وتفحص ما الذي ت  فعيه بين الحروب من أج  محاولة منع الحرب القادمة 

 نعي  في منطقة تكون آمنة ليجميع'.
11/2/1122، 48عرب   
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د. يوسف رزقة أ.  
االحتش  الصهيوني، كما ماذا يعني مقت  عدد من كوادر حزب هللا في القنيطرة بقصف من طايرات 

ابن عماد مغنية الراح  بعميية  مغنية،هو متداو  في وساي  اإلعش و أو ق  ما تداعيات مقت  جهاد 
تفجير صهيونية لسيارته في العاصمة السورية قب  أعوا و وما تداعيات مقت  الجنرا  اإليراني 

 واآلخرين في هذه الجريمة الكبيرةو.
الجريمة الكبيرة، أ  أنه مشغو  عن المجر  األكبر بالساحة السوريةو! هذا ه  استوعب الحزب أبعاد 

هو الس ا  الذي تتناوب وساي  اإلعش  عيى طرحه ومناقشته في البرامج الحوارية، والتحقيقات 
 الصحفية، والجميع ينتظر قرار حزب هللا في هذه المس لة الشايكة.

ري عطوان، فوجدته يركز حديثه عيى قدرات حزب هللا ليصحفي الكبير عبد البا أمس، مقاال ،قرأت 
العسكرية، في مجا  الصواريخ التي يمكنها أن تطا  ك  موقع من بشدنا المحتية، وهذا حدي  

 عاطفة، مسكون بالوصف، وال يتحد  عن القرار، وال عن سيناريو األيا  القادمة.
عراق، أوسع من جريمة مقت  الستة في إن ما يجري في شما  بشدنا المحتية وفي بشد الشا  وال

ففي منطقة الصراع في بشد الشا  والعراق تتواجد ك  مخابرات دو  العال ، وبالذات  غدرا ،القنيطرة 
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أن "ت  أبيب" مقرر رييس فيما  سنوات،الموساد اإلسرايييي، وتبدو لي من متابعة األحدا  عيى مدح 
جب أن يكون في الر ية اإلسرايييية، وشواهد هذا الثق  يجري، وفي التخطيط لمستقب  المنطقة كما ي

في القرار عديدة، وال داعي لتفصييها، ويكفي شاهد ا عييها طو  سنوات األزمة السورية، التي تصب 
 في صالح دولة االحتش .

إن مقاومة مخططات دولة االحتش  أولى بكثير من مواجهة تنظي  الدولة، أو المعارط األخرح في 
بالتعاون مع  بالمنطقة،، وهذه األولوية تحتا  إلى مراجعة وقرار قب  أن تستفرد )إسرايي ن الشا 

التحالف الدولي، وهنا أود طر  س ا  يقو : لماذا تجرأت )إسرايي ن عيى عميية االغتيا  الكبيرة هذه، 
. حين 1114دون اعتبار لمآالت هذه الجريمة الكبيرةو وهذا يفترض العودة إلى ما كان في عا  

تمكن الحزب من فرض أجندته في الصراع، عيى نحو أجبر االحتش  عيى قرار منفرد باالنسحاب 
 والتراجع.

إن جّ  ما يجري من صراعات في المنطقة العربية، بما فيها من صراعات مذهبية وطايفية، هي في 
تيت المنطقة أكثر مما الجوهر صناعة صهيونية، ومتابعة إسرايييية حثيثةإ لتوسيع رقعة الصراع لتف

 هي مفتتة اآلن.
إن تبريد صراعات المنطقة بحيو  سياسية موزونة تجمع أطراف الصراع في المناطق العربية، يمكن 
أن يعيد طبيعة الصراع مع المحت  إلى ووعه الطبيعي الذي كان. يو  أقا  االستعمار الغربي دولة 

 بية اإلسشمية.االحتش . خنجر ا مسموم ا في قيب المنطقة العر 
وبدون العودة إلى حيو  سياسية تبرد الصراعات العربية والمذهبية والطايفية، وتستجيب لتطيعات 
الشعوب في الحرية والديمقراطية، فإن جراي  قت  كبيرة كهذه الجريمة ستقع ليس في القنيطرة فحسب، 

رير فيسطين أفراد ا ب  وفي بيروت والواحية، وعواص  أخرح، وسيستمر نزيف من ي منون بتح
 وجماعات حيثما كانوا.

11/2/1122، فلسطين أون الين  
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 حبيب أبو محفوظ
يتعرض األفراد والجماعات والشعوب واألم  والدو  إلى حاالت تمحيص وفرز واختبار يت  عيى 

يكون بعدها المحق أو أساسها التمييز بين صادق وكاذب وم تمن وخاين وم من ومنافق، ث  
 التمكين.
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من كان يتوّقع أن مصر العروبة واإلسش  صاحبة المكانة والدور في الذود عن حمى العروبة  
واإلسش  وصّد العاديات عن هذه الديار عيى مدار تاريخها الطوي ، ووقوفه  أما  الزحف المغولي 

رّمته ب  والمغرب وأوروبا من خطر ودحره في معركة مشّرفة وفاصية، وتخييصه  المشرق العربي ب
المغو  إاّل واحدة من مكارمه  وشاهد حي عيى بطوالته  وتوحياته ، في تي عييها زمان يتحك  في 
أمرها رويبويون ويدير ش ونها مغمورون وينطق باسمها مجهولون ويتوّلى قواءها ظالمون. من 

مع منظمة مقاومة فيسطينية جريمة كان يتخي  أن تنطق محكمة في مصر بحك  مفاده أن التخابر 
وخيانة ُيعاقب مرتكبوها ب قسى العقوبات، وأن التخابر مع عدّو األّمة والدين فويية ُيكاف  فاعيها 

 ب عيى الرتب وأعظ  الرياسات.
من كان يتصّور أن محكمة أخرح تصدر حكما  يقوي ب ن منظمة فيسطينية هي منظمة إرهابية، في 

ة عن وصف الدولة التي تجّسد اإلرهاب ب بشع صورة، بذات الصفة بحجة حين تمتنع ذات المحكم
عد  االختصاص. من كان يخطر بباله أن يقف اإلعش  المصري الرسمي في ذات الخندق اليهودي 
ويصدر من النعوت واألوصاف واألحكا  عيى مجاهدي غزة ما عجز عنه اإلعش  اليهودي ذاته. 

التي عرفها التاريخ وعرفناها أ  مصر جديدة بيباس رديء شّفاف  ه  هذه مصر العروبة واإلسش ،
 يكشف ك  عوراتها وسوءاتهاو!.

وفي الوجه اآلخر من العمية، تمارس السيطة الدور المصري ذاته، فرييس السيطة َيعّد التنسيق  
ت أو األمني مع العدو اليهودي ب نه أكبر انجاز وطني يجب الحفاظ عييه حتى لو تعثرت المفاووا

توّقفت، والمستهدف من هذا التنسيق ه  شرفاء فيسطين في الوفة والقطاع. ويستنكر أحد وزراء 
السيطة عميية استشهادية، يقت  خشلها وابط يهودي ويجر  آخرون، يستنكرها وزير سيطته م كدا إ 

طينيين أنهارا  أن الد  اليهودي غاٍ  ومحتر  كالد  الفيسطيني، في الوقت الذي تسي  فيه دماء الفيس
 عيى أيدي اليهود.

ه  بعد هذا السقوط وعقب هذا االنحدار انحدارو وه  يمكن فهمه إاّل أنه الفرز والتمحيص الذي 
يسبق المحق أو التمكينو!. في غمرة انشغا  السيطة الفيسطينية بالبح  عن مكان لها عيى طاولة 

خيبات والويشت التي لحقت بالفيسطينيين نتيجة المفاووات اإلسرايييية البايسة، استمرارا  لمسيس  ال
تيط المفاووات التي ما هي سوح سراب في سراب، فإن ثمة طرفا آخر في المعادلة الفيسطينية يعد 

 العدة لموجة جديدة ومتصاعدة من المواجهة مع المحت .
يونية األخيرة بحسب معيومات متكررة ليجي  الصهيوني فش يكاد يمر أسبوع منذ انتهاء الحرب الصه

عيى غزة في آب الماوي، إال ويعين االحتش  إطشق كتايب الشهيد عز الدين القسا ، صاروخا  أو 
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اثنين وربما أكثر من قطاع غزة باتجاه البحر في إطار تجاربها لتطوير ترسانتها الصاروخية، عبر 
 االعتماد الذاتي عيى نفسها.

ج  الم امرة التي تحاط ود المقاومة الفيسطينية من الجنا  العسكري لحركة حماس أدرط جيدا  ح
القريب والبعيد، وبالتالي جاءت التجارب الصاروخية والعسكرية استعدادا  لمواجهة قادمة مع المحت ، 
لتكثف الكتايب القسامية من تجاربها تيط وصوال  لمعركة قادمة مفتوحة شرسة ال هوادة فيها، وقادة 

لقوة الصاروخية تمث  محورا  هاما  في إدارة دفة الحرب لصالح طرف عيى القسا  يعيمون جيدا  أن ا
 آخر.

االستخبارات العسكرية الصهيونية أكدت رصد أقمارها االصطناعية العسكرية إجراء كتايب عز الدين 
القسا ، بشك  شبه يومي، لتجارب إطشق صواريخ متوسطة وبعيدة المدح تجاه البحر، األه  بحسب 

نما نوعية تيط الصواريخ وكذلط تطوير الوساي  القتالية جي  االحتش   ليس إطشق الصواريخ واص
واألسيحة الخاصة بالمقاومة الفيسطينية بالقطاع، بمعنى آخر تتخوف الم سسة العسكرية الصهيونية 

مجرد نزهة مقارنة بما ينتظرها في الجولة القادمة من « العصف الم كو »من أن تكون معركة 
 حماس. الحرب مع

حماس تقود الحرب عيى »الخبير الصهيوني أفيعاد دادون ذهب بعيدا  في تحييشته بالقو  إن 
عبر غرفة عمييات تقنية متطورة وهو ما يفسر العدد القيي  من قتيى حماس الذين يديرون « إسرايي »

لقصف ترسانته  العسكرية بوساي  تكنولوجية متقدمة دون الحاجة ليظهور أو التعرض لخطر ا
 «.اإلسرايييي

قبي  أيا  عيى نهاية الحرب األخيرة عيى قطاع غزة، تخوف الجي  الصهيوني كثيرا  من الصواريخ 
التي بدأت كتايب القسا  بإطشقها تجاه المواقع الصهيونية ال سيما عيى حيفا وت  أبيب، إذ تميزت 

من التدمير تحدثه تيط الصواريخ الصواريخ األخيرة بالدقة العالية في إصابة األهداف، وحج  أكبر 
 نتيجة حج  الحشوة المتفجرة التي تحميها، إوافة إلى التطور في القوة الدافعة لها.

وهو األمر الذي أثار الرعب في صفوف الم سستين العسكرية والسياسية خشية من دخولها في 
تيجة الرووخ بشكٍ  عيني مرحية جديدة ال تستطيع حكومة نتنياهو تحم  تبعاتها، وبالتالي كانت الن

 من بينها الميناء والمطار. -والتي ل  يت  تنفيذها لألسف-عيى أق  تقدير لمطالب المقاومة 
من جديد يعي  الصهاينة في حيرة من أمره ، حو  الطريقة والمكان والزمان الذي تقو  به كتايب 

حدود، فوحدة التصنيع التي قامت القسا  بتطوير صواريخها العابرة لألراوي الفيسطينية عيى كام  ال
بإعادة إنتا  حاجتها من الصواريخ أثناء الحرب ما الذي من الممكن أن تفعيه في ظ  حالة الصمت 
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السايدة، إال من صوت البحر الذي يفتح فيه إلنتاجات كتايب القسا  الجديدة عيى امتداده واتساع 
 رقعته المايية.

12/2/1122، السبيل، عّمان  
 
سرائيل... حزب اللـ .50  "فوق الصفر تحت التورط"ه وا 

 عريب الرنتاوي
ال أحد هنا في لبنان يس   عّما إذا كان حزب هللا سيرد عيى الوربة اإلسرايييية التي أوقعت ستة من 
كوادره العسكرية في مزرعة األم  قرب القنيطرة السورية أ  ال ... الس ا  الوحيد مووع البح  

 والنقا : متى وكيفو
مع زعي  الحزب حسن ” الميادين“العدوان بعد أيا  قشي  من المقابية المطّولة التي أجرتها قناة توقيت 

نصر هللا، والتي حاو  فيها إعادة الت كيد عيى أولوية الصراع مع إسرايي ، ورس  فيها معادلة جديدة، 
رد عسكري أو  تجع  من سوريا ولبنان، جبهة اشتباط واحدة مع إسرايي ، تميي عيى الحزب تنفيذ

أمني، يرقى إلى مستوح الخسارة الجسيمة التي مني بها جراء وربات األباتشي عيى الجبهة السورية 
الجنوبية ... إن ل  يفعيها الحزب، فقد صدقيته، وقامر بصورته الردعية، ووفر لخصومه مادة 

وع مذهبي / إقييمي إوافية التهامه باالنحراف عن مسيرته في مقاومة االحتش ، وانخراطه في مشر 
 ال ناقة ليبنان، واستتباعا  لفيسطين، فيه وال جم .

ال بات محسوبا  عيى مدرسة  نحتفظ بحقنا في “الحزب سيرد، وهذا أمر ال تساورنا حياله أي شط، واص
لى أية ”الرد ، وهذا ما ال يريده الحزب وباألخص أمينه العا ... ونحن بدورنا نس   كيف ومتى وأين واص

  ردة الفع ، وكيف ستكون ردة الفع  اإلسرايييية التالية، وهي ه  ينزلق الجانبان إلى حدود ستص
اليبنانية عنونت ” السفير“أتون مواجهة شامية، أو يقفان عند حدود الوربات المتبادلة ... صحيفة 

فوق “ 2941، وبصورة تذكرنا بشعار حركة القوميين قب  ”أكبر من رد وأق  من حرب“بالقو : 
 ”.فر تحت التوريط/التورطالص

بمجابهة شامية وحرب مفتوحة ” التورط“ليس إلسرايي  وحيفايها وال لحزب هللا وحيفايه، مصيحة في 
جديدة ... حكومة إسرايي  التي يرجح أنها أقدمت عيى اغتيا  القادة الستة العتبارات انتخابية، تدرط 

الطرق لخسارة االنتخابات والخرو  من أن التورط في حرب شامية مع حزب هللا، قد تكون أقصر 
المعادلة السياسية ... أما حيفا ها عيى وفتي األطيسي، فه  منصرفون إلى حرب ود اإلرهاب 
وحوار مع طهران حو  برنامجها النووي، والم كد أن اندالع مواجهة جديدة وحرب شامية، ستحيق 
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رة أوباما لتحقيق أحد أه  إنجازاتها، وقد تقطع الطريق عيى إدا” التحالف الدولي“الورر ب هداف 
 ”.صفقة مع طهران“وربما إنجازها الوحيد في السياسة الخارجية: 

في المقاب ، وعيى الرغ  مما يشيعه حزب هللا من ت كيدات ب ن قدرته القتالية ود إسرايي  ل  تت ثر 
، ال يمكن أن ي خذ هذه بمجريات انخراطه في الحرب الدايرة في سوريا وعييها، إال أن عاقش  واحدا  

” مبعثرا  “الت كيدات عيى محم  الجد ... فالحزب المتورط بقوة في دهاليز األزمة السورية، يجد نفسه 
عيى بوع جبهات، اليه  إال إذا كان هناط من يعتقد أننا أما  حزب كيّي القدرة والجبروت، وأقرب 

العربي واإلسشمي )دع عنط الدولين ل  يعد إلى الدولة العظمى، كما أن الغطاء السياسي اليبناني و 
 متوافرا  ليحزب مثيما كان عييه من قب ، ودايما  بسبب انخراطه في الحرب السورية أساسا .

لذلط ُيعتقد أن الحزب سيختار بدقة عمييته المقبية من بنط أهداف ال شط أنه مزدح  باألهداف 
كون: عد  استجرار عدوان إسرايييي واسع، يفوي واإلحداثيات، لكن العام  الرييس عند االختيار سي

إلى خرو  المواجهة من دايرة التحك  والسيطرة ... تماما مثيما أن إسرايي  أرادتها عميية محدودة في 
القنيطرة السورية ال تستجر حربا  مع حزب هللا في لبنان ... لكن الس ا  الذي سيظ  عالقا : إلى متى 

 اط، وه  ستخر  المواجهة بين الجانبين عن السيطرة والتحك ويمكن التحك  بقواعد االشتب
وثمة س ا  ُمومر آخر، يثيره العدوان اإلسرايييي عيى مجموعة حزب هللا في جنوب سوريا، ويتعيق 
أساسا  بر ية إسرايي  وأولوياتها في الحرب الدايرة في سوريا وعييها... فمنذ اندالع األزمة السورية 

فذت إسرايي  عشرات العمييات المعينة والمكتومة ود إهداف في سوريا: وربت قب  أربع سنوات، ن
مواقع لينظا  وحيفايه، استهدفت مباني ومنشآت، تعروت لقواف  أسيحة، ونفذت اغتياالت غاموة 
... القاس  المشترط بين جميع هذه األهداف، أنها تعود لينظا  السوري وحيفايه فقط، في  يحص  أن 

، ب  عيى العكس من ذلط تماما ، فثمة ”أو النصرة” داع “  ألي هدف يعود إلى تعروت إسرايي
تقارير دولية صادرة عن بعثة األم  المتحدة لحفظ السش  في الجوالن، تتحد  عن تسهيشت 

من قب  سيطات ” الخط األخور“يجري تمريرها عبر ” صناديق”لوجستية واتصاالت مستمرة و
سورية، بما فيها جبهة النصرة، وثمة تقارير باتت مثبتة، عن تيقي ميات االحتش  إلى المعاروات ال

العش  في مستشفيات ميدانية أقيمت لهذا الغرض، وأحيانا  ” المعاروين”و” الجهاديين“الجرحى من 
في مستشفيات في الداخ  اإلسرايييي، ولقد نشرت صحف إسرايي  ووساي  إعشمها، صورا  وتقارير 

فقد الجرحى ويواسيه ، دع عنط ك  ما قي  ويقا  عن تدريب وتسييح إسراييييين لنتنياهو وهو يت
 ليمعاروة ومشاركة في غرف العمييات.

هذه المعطيات، ت كد ما سبق أله  مركز أبحا  في إسرايي  أن تحد  به منذ بداية األزمة السورية، 
و السيناريو األسوأ إلسرايي ، عندما شدد عيى أن خرو  النظا  وحيفايه منتصرين من هذه األزمة، ه
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مقيش  من مخاطر انتشار الجماعات الجهادية عيى أمن إسرايي  ووجودها، معتبرا  بقاء النظا  وحيفايه 
إلسرايي ، في حين أن تهديد الجماعات المسيحة لن يتعدح كونه تهديدا  ” وجودي“بمثابة تهديد 

 ”.أمنيا  “
المسبقة، وتحديدا  اإلسشموية منها ” االيديولوجية“المواقف هذه المعطيات، ال يريد أن يراها أصحاب 

... حتى أن صحيفة تنتمي إلى هذه المدرسة، خرجت صبيحة اليو  التالي ليوربة اإلسرايييية 
بترويج رواية منسوبة لموقع الكتروني محسوب عيى جبهة النصرة، تتبنى فيها األخيرة المس ولية عن 

ي منطقة القيمون وليس في القنيطرة، مع أن القاصي والداني، يدرط مقت  كوادر الحزب الستة، وف
تما  اإلدراط أن الحقيقة ليست كذلط، لكن ال ب س من لّي عنق الحقايق وتبني الروايات المتهافتة إن 

عنزة “كان الهدف خدمة الخطاب االيديولوجي لحزب أو جماعة... أل  يقولوا في األمثا  الشعبية: 
 و!”ولو طارت

، وتحديدا  ”الحركات الجهادية”المقاب ، فإن المعطيات ذاتها... تدفع ببعض خصو  المعاروة و في
التي ” األدوات“إلسرايي ، ووصفها بة ” العمالة“النظا  وبعض حيفايه، إلى اتها  هذه األطراف بة 

متهافتة كذلط، تحركها المخابرات اإلسرايييية والغربية، وهذه مقاربة أق  ما يمكن أن توصف به، أنها 
التي ل  تسقط ” التوظيف المتباد “دعايية وقاصرة عن فه  جد  العشقة بين هذه األطراف وتكتيكات 

 حتى ” الجهاد األفغاني“مع الغرب وحيفايه، من ” القاعدة“الطابع العدايي المومر بينها، ولع  تجربة 
 

رت من صداقات م قتة وعداوات ، وما م”التوظيف”اليو ، وما انطوت عييها من تباد  المنافع و
 دايمة، ما يكفي لتقويض أركان هذه المقاربة.

11/2/1122، الدستور، عّمان  
 
 شرق أوسط جديد ـ تهديد جديد .52

 بوعز بسموت
 األخبار السيية بالنسبة إلسرايي  هي أن جميع من وراء الحدود يعميون عيى إسقاط تيط الحدود

ورة عامة ليس لألفو . إن حادثة أو  أمس ما وراء متغيرة وبص األمورفي شرق أوسطنا، حي  
السورية، التي اغتي  فيها جهاد مغنية سوية مع خيية مخربين، تشم  لبنانيين  األراويحدودنا في 

يرانيين ، كانت مثاال نموذجيا ليشرق األوسط الجديد الذي نعي  فيه. العدو اليو  أصبح أكثر خطرا، واص
 أكثر تطرفا وأكثر انقساما.
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شرق األوسط الجديد الذي وعدونا به وّلد لنا دوال عربية مفتتة. سوريا والعراق منذ أمد طوي  اقتنعت ال
هي من إر  الماوي. الشيعة والسنة، ورجا  الحك  المركزي  أراويهماب ن السيادة عيى ك  

 ومييشيات متطرفة اخرح تتصارع معا عيى السيطرة عيى العال  العربي الذي تحو  اليو  إلى
فووى. يصعب الحدي  عن عال  عربي كما يصعب الحدي  عن سوريا أو العراق أو اليمن أو 
ليبيا، الجميع ُمدمر. المشكية هي الفراغ الذي كان يسمى ذات يو  دولة. الجميع منقس . وسيطرت 

 مجموعات أكثر خطرا. العدو ل  يتقيص في حجمه كما وعد الشرق األوسط الجديد، ب  ازداد.
نية هي مثا  لما كان ولما سيكون. عيينا أن نفه  بصورة واوحة أنه ل  يتحو  أحد من عايية مغ

. اإلرهابعايية مغنية ليصبح طبيب عايية أو سباكا. من األب إلى االبن فان مجا  الخبرة بقي 
العالمي، فيبدو أن االبن برعاية حسن نصر  باإلرهابكان مغنية األب أراد أن يكون خبيرا  إذاولكن 
 .إسرايي ود  اإلرهاب أراد التركيز عيى هللا

، رجا  حزب هللا، رجا  القاعدة اإليرانيةنجح الشرق األوسط الجديد في أن ُيقرب منا الحدود 
في السيطرة  أشهروعمييات داع . وكما هو مفهو  رجا  جبهة النصرة الذين نجحوا قب  بوعة 

فان هذا كابوسا. الحدي   إسرايي ا. من جهة لفترة محدودة عيى موقع في الحدود بيننا وبين سوري
يدور عن حي  مروع قد تحقق. الصاروخان اليذان اغتاال المخربين الكبار في هوبة الجوالن ُيثبتان 

تحدثنا عن المستقب  القريب،  إذا. أخرحلنا أنه قب  أن يح  السش  يتوقع أن تكون هناط مواجهة 
كيف يصنعون السش   –يعتقد العكس فييتفو  وليشر  لنا  فهو يبدو عسكريا أكثر منه سياسيا. ومن

و يا ليت ما يحد  خيف الحدود يبقى خيفها. في الواقع ما يحد  هو العكس. اإلرهابمع مييشيات 
الجدار وورب  إسقاطالوحيد الذي يوحد ك  القوات العامية خيف الحدود هو الرغبة في  األمر
 ، وال يوجد خشف عيى ذلط.إسرايي 

ال تكتفي كما كانت في الماوي بتشغي  مندوبيها بالقرب من الحدود )حزب هللا وحماسن، ب   انإير 
هي اليو  ترس  قواتها لتشرف عيى مستوطناتنا. وهذا ما يسمونه معيومات استخبارية من اج  

ذايدها عيى قيبها  إسرايي : ل رهابالعميية. العميية الدقيقة أو  أمس كانت رسالة واوحة  ز  ل واص
 عيى الزناد. أيوا  ستكون يدها  األمر

11/2/1122اليوم  إسرائيل  
12/2/1122القدس العربي، لندن،   
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 ثالثة عصافير بحجر واحد .53
 اليكس فيشمان
أفراي  كيشون هو الذي ابتكر الجمية الوطنية المجهولة "عفوا ان انتصرنا. أما اليو ، ففي ذات البشد 

نجحنا  إننا، عفوا اخسويقولون بينه  وبين أنفسه :  أشخاصة ال بد يعي  بوع إياهاالكيشونية 
تكتيكية تحو  ليصبح أزمة استراتيجية.  ألحدا  إحباطاأكثر مما ينبغي. ما كان يفترض أن يكون 

 في الشما . اآلنوالقبب الحديدية باتت تنتشر منذ 
ن لنا أن نفترض بان دون الكشف عن تيط الجهة المجهولة التي تقف خيف التصفية في سوريا، يمك

حتى المخططين أنفسه  ل  يحيموا بنجا  بهذا الحج . فبصاروخين قوي عيى ثشثة عصافير 
. ك  محور الشر إيرانيرمز حزب هللا وصفي جنرا   أصيبالسيادة السورية،  أصيبتبوربة واحدة: 

 عينية الذعة. إهانةتطف دفعة واحدة وربة ونا  خا –، سوريا وحزب هللا إيران –
القيب اشتباه معقو  بان منفذي التصفية ل  يعرفوا بالوبط ك  من كان  إلىأنه يسترق  إلىال غرو 

يجيس في القافية التي تعروت ليهجو . معقو  انه  خططوا ليمس بالقايد المحيي لحزب هللا جهاد 
ذه العصبة ولكن ليس م كدا أبدا انه  كانوا يعرفون بيقين بانه كان يوجد في ه –مغنية ومساعديه 

يكونوا يعرفون:  إال، يمكن لنا أن ن م  األمرأيوا  وابط إيراني كبير من الحرس الثوري. في واقع 
 واال فان لدينا هنا مشكية في التفكير االستراتيجي.

عميية. اما النتيجة فكانت الحر .  إلحباطلقد جرح أغيب الظن تخطيط لعميية تكتيكية عيى الحدود 
ها هي الصامتة ب  ك  وزارات الخارجية في العال  صامتة. وفي هذه االثنا وليست إسرايي  وحد

ذايتراجع الجميع ويدفنون ر وسه  في الرما ، عيى أم  أن يمر هذا الحد  كيفما اتفق.  ما وقعت  واص
 تكون هذه قصيرة. أنفي ميون  –ثشثته  معا  أومن جهة إيران، سوريا، حزب هللا  –عاصفة ما 

ه عندما تعين إيران عيى المأل عن وحاياها، ويدفن جهاد مغنية في جنازة جماهيرية، واوح تماما ان
ورسالة ليرأي العا  في الداخ  وفي العال : نحن نعتز  الرد. وعندها فإن ك   إعدادفانه يوجد هنا 

ة الشعبين يحشدون القوح ويدخيون في حالة ت هب: بما في ذلط الجي  اليبناني، قوات االم  المتحد
 في جنوب لبنان والجي  اإلسرايييي الذي يعزز قواته في الشما .

خشيا الت هب  أن إالومع أنه قي  ليسكان في الشما  ان واصيوا حياتك  العادية وابتعدوا عن الحدود، 
عيى حالة التحفز. وتنسج  هذه التعييمات تماما مع آخر  واإلبقاءعن بقايها في البيدات  أعينت

حو  خطط حزب هللا  –االسبوع الماوي  نصر هللا أعطاهاا فيها المقابية التي بم –المنشورات 
 فإنهاالحتش  بيدات في الجيي . وبالنسبة ليجاليات اليهودية والم سسات اإلسرايييية في الخار  

 تحفزا. أكثرفهي  اآلن أمامتحفزة عيى اي حا  منذ العميية في باريس. 
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آخذا في االنتفاخ في ست  إشكالياذ قب  يومين في القنيطرة دمش المركز الذي نف اإلحباطلقد فتح 
قرح في سفو  جب  الشيخ السوري. وال تزا  المنطقة تحت سيطرة النظا  السوري، اما عمييا فهي 

اغيب الظن جهاد مغنية تومنت  أعدهاتشك  معقش لحزب هللا عيى حدود إسرايي . والطبخة التي 
القرح الستة  أص ناط نحو إسرايي . وبالمناسبة، فان ثش  قرح من الصواريخ من ه إطشقأيوا  

ذاط المخرب  –ذاط المخرب اياه  –هي قرح درزية ينشط فيها قايد آخر في حزب هللا: سمير قنطار 
. وينشغ  قنطار في تجنيد الدروز 1111من أص  درزي الذي تحرر من السجن اإلسرايييي في 

 ار الحدودي مع إسرايي .لعمييات تخريبية عيى طو  الجد
منطقة استراتيجية من ناحية حزب هللا: فمنذ تشرين  أصبحتهذه الزاوية، في سفو  جب  الشيخ، 

ممري من صحيفة مقربة لحزب  – األوسطنشر معهد بحو  االتصاالت في الشرق  1123االو  
تعي  وغطا من هللا مقاال فصيت فيه المنظمة قايمة مصالحها. فحزب هللا ي من بان إسرايي  

ممن يحثونها عيى التقد  نحو البيدات الدرزية في الجوالن السوري،  أراويهاالسكان الدروز في 
. وتستند اإلسشميةالمنظمات  أيديبذريعة الحماية في وجه المذبحة التي بانتظار الدروز عيى 

لدرزية في إسرايي  زيارته لزعي  الطايفة ا أثناءغانتس في  األركانتصريحات رييس  إلىالمنظمة 
، حين تعهد بالدفاع عن القرح في الجوالن السوري. ويخشى األو موفق طريف، في شهر تشرين 

تكون السيطرة اإلسرايييية عيى القرح الدرزية في سفو  جب  الشيخ السوري هي جزء من  أنحزب هللا 
هذه المنطقة لن تبعد  خطة شامية لديها ليسيطرة عيى ك  قم  جب  الشيخ. فسيطرة إسرايييية عيى

في الجوالن، ب  وستحاصر حزب هللا وتيتف عييه في المواجهة  األخيرعن موقعه  األسدفقط نظا  
 المستقبيية.

 –ما سيطرت إسرايي  عيى سفو  جب  الشيخ  إذاوفوش عن ذلط، ففي حزب هللا يخشون من أنه 
وريا معادية ليمنظمة بالمرور عبر فان من ش نها أن تسمح لجهات في س –بدعوح مساعدتها ليدروز 

 لبنان. إلىهار دوف والدخو  
رجاله عن هذه  إلبعادفي الخطة اإلسرايييية  أخرحأمس كمرحية  أو ويعتبر حزب هللا العميية 

 المواجهة المسيحة. إلىالمنطقة. من ناحيته، هذا سبب يدعو 
 يديعوت

12/2/1122، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 :صورة .54
 

 
 حتالل يهدم منزاًل في القدساال

 12/2/1122وكالة الرأي الفلسطينية,  


