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*** 
 
 ديسكين: نتنياهو فقد الحياء وفشل في إخضاع حماس .0

رائيلي األسبق "يوفال ديسكين" هجوما قاسيا على القدس المحتلة: شن رئيس جهاز الشاباك اإلس
رئيس وزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الليلة مؤكدا "إن سياساته الفاشلة زادت من قوة حركة 

 ".5948حماس وأخضعت "إسرائيل" لحرب هي األطول منذ حرب العام 
يكود السبت والذي يظهر وقال ديسكين في تعليق له على الكليب االنتخابي الذي نشره حزب الل

مجموعة من داعش تحث الخطى نحو القدس بفعل سياسات اليسار اإلسرائيلي "إن نتنياهو فقد 
 الحياء منذ زمن".

وقال انه وبفعل سياسات نتنياهو الفاشلة فقد ساهم في بناء قوة حماس من حيث ال يدري بعد أن 
فراجه عن ألف فل99أفرج عن الشيخ احمد ياسين عام  سطيني مقابل جندي واحد، وكذلك ، وا 

 مقايضته بناء المستوطنات باإلفراج عن أسرى "النوايا الحسنة". كما قال.
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واتهم ديسكين نتنياهو بالفشل في إخضاع حركة حماس في غزة "إن رجاًل ال يمكنه إخضاع حماس 
 ال يمكنه الحديث عن ضرب إيران".

54/2/2151وكالة سما اإلخبارية،   
 
 فشل التنسيق األمنيسفير" عباس لألوروبيين: داعش وحماس وحزب هللا يترقبون مصادر لـ"ال .2

كان الجميع يصغي لكلمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو يغادر اللهجة : وسيم ابراهيم
المتحفظة التي يتحدث بها على المنابر العامة. جولته جاءت الستنفار األوروبيين، لذلك لم يكن 

ل إلى الغرف المغلقة وتكرار الحديث في العموميات. اختار السياسي المخضرم لمس مفيدًا االنتقا
العصب الحساس، الذي يجعل مستضيفيه يفتحون آذانهم جيدًا: هناك مجموعة منظمات "إرهابية"، 

لقاءات عباس  ضّم إليها "حزب هللا"، تترقب فشل التعاون األمني مع اإلسرائيليين لنشر الفوضى.
 د من قادة المؤسسات األوروبية والحكومة البلجيكية.شملت العدي

قادة المؤسسات لقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع كشف مصدر موثوق حضر بعض 
األوروبية والحكومة البلجيكية، لـ "السفير" أن كالم الضيف الفلسطيني حمل بعض المفارقات، وعلى 

تهديدًا النفجار الوضع في فلسطين، خصوصًا أن هذا  رأسها ضم "حزب هللا" إلى الفريق الذي اعتبره
 الموقف لم يصدر سابقًا، بهذا العلن والوضوح، عن السلطة الفلسطينية.

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أكد لـ "السفير" أن عباس ردد في اجتماع مغلق أنه "إذا 
أن منظمات إرهابية تنتظر بفارغ  لم ينجح هذا الحل، عبر المفاوضات وحل الدولتين، فالبديل هو

الصبر توقف المفاوضات وفشل التنسيق األمني مع إسرائيل لتحويل المنطقة إلى فوضى كما حصل 
في سوريا والعراق". وخالل استعراضه للمنظمات "اإلرهابية" التي تشكل هذا التهديد، قال عباس إن 

يترقبون فشل التنسيق األمني مع "هناك اآلن داعش وحماس والنصرة وحزب هللا، وكل هؤالء 
 إسرائيل".

ما يعرفه الرئيس الفلسطيني أن هذه المسألة شكلت هاجسًا ملحًا لدى األوروبيين واألميركيين. 
الشركاء الدوليون للسلطة الفلسطينية كان همهم األول الحفاظ عليها، حالما ظهرت االنتفاضات 

يعني فقدانها خسارة "الشريك الوحيد" المستعد للسير في العربية. بالنسبة إليهم، كما رددوا مرارًا، س
 العملية السلمية.

الجانب الفلسطيني لم يقصر في استثمار هذا الهاجس، وواصل استنهاضه وصقله كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك. هكذا أعلن األوروبيون الذين اعترفوا بالدولة الفلسطينية، من برلمانات، إضافة 

 تقوية" الشريك الفلسطيني هو أحد أسبابهم الرئيسة لإلقدام على هذه الخطوة.لحكومة السويد، أن "
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رسالة التحذير التي حملها عباس من "اإلرهاب" جاءت في إطار سعيه إلى حشد التأييد الدولي، 
األوروبي تحديدًا، لدعم االعتراف بالدولة الفلسطينية. قال خالل لقاءاته إن هذا االعتراف "هو وسيلة 

 على إسرائيل كي تستأنف المفاوضات". للضغط
طالب عباس األوروبيين بالضغط على حكومة االحتالل، كي تعود للتفاوض "مع جدول زمني 
واضح، وليس مفاوضات إلى ما ال نهاية". كما شدد على أولوية حمل إسرائيل على اإلفراج عن 

 91لوضع األمني، خصوصًا أن "أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، مذكرًا بأن ذلك يهدد ا
 في المئة من أموال الضرائب تذهب لتسديد رواتب الموظفين"، كما قال.

تلقى عباس اإلشادة من األوروبيين، خصوصًا لحضوره في الصف األول من مسيرة "التضامن" مع 
 فرنسا، ومسارعته إلى إدانة العملية اإلرهابية ضد الصحيفة الفرنسية.

 54/2/2151السفير، بيروت، 
 
 عباس: االحتالل ال يؤمن بحل الدولتين .3

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت، أن ال مصلحة ل "إسرائيل" في : )أ ف ب(
التوقف عن "انتهاك قرارات األمم المتحدة" ألن المجتمع الدولي ال يطالب بمعاقبتها على الجرائم 

ات االحتالل أن تدرك أن ثمة "ثمنًا يتعين دفعه" مقابل المرتكبة ضد الفلسطينيين، ورأى أن على سلط
 فلسطينية.مواصلة االحتالل ورفض قيام دولة 

وقال الرئيس الفلسطيني في مقابلة مع مجلة تيرسيرا التشيلية إن المسؤولين "اإلسرائيليين"، ينتهكون 
المبادالت التجارية  قرارات األمم المتحدة وفي الوقت نفسه تكافئهم المجموعة الدولية بمزيد من

 واالتفاقات.
وأضاف عباس "من أجل إنهاء االحتالل، على "إسرائيل" أن تدرك أن ثمة ثمنًا يتعين دفعه للوضع 

  الجرائم.القائم" . وقال إن الذين يخافون من المحاكمة الدولية عليهم التوقف بكل بساطة عن ارتكاب 
تؤمن بحل الدولتين، إنما بما نسميه )دولة واحدة وأوضح الرئيس الفلسطيني أن سلطة االحتالل ال 

وقال "رسالتي واضحة: نحن في لحظة الحقيقة ولن نوقف  عنصريًا.ونظامين(، وهذا يعني تمييزًا 
  ".مساعينا السلمية والمشروعة

 51/2/2151الخليج، الشارقة، 
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 بحر: المقاومة لن تدخر جهدا  لإلفراج عن األسرى .4
س التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر على أن فصائل المقاومة أكد رئيس المجل: رفح

 الفلسطينية لن تدخر جهدا لإلفراج عن األسرى، وأن قضيتهم تحتل سلم أولويات المجلس التشريعي.
جاء ذلك خالل زيارة بحر على رأس وفد من نواب المجلس التشريعي ألسيرين محررين في مدينة 

هم من سجون االحتالل، هما أشرف عوض والذي قضى في سجون رفح لتهنئتهم باإلفراج عن
 سنوات. 9سنوات، وموسى أبو حمد والذي قضى في سجون االحتالل  8االحتالل 

وشدد بحر على أن خروج األسرى الفلسطينيين واجب وطني يتحمل مسئوليته كافة فصائل شعبنا 
ل بكل السبل والوسائل لتبييض السجون الفلسطيني وأطيافه المختلفة، داعيًا فصائل المقاومة للعم

 الصهيونية من آخر أسير فلسطيني.
 54/2/2151المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 عن األموال الفلسطينية   اإلفراجسرائيلي يبحث إ -لقاء فلسطيني  اإلسرائيلية:ذاعة اإل .5

حتلة بين مسؤولين كشفت االذاعة االسرائيلية عن اجتماع سري عقد أخيرا في القدس الم: رام هللا
 اسرائيليين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين فلسطينيين كبار.

ونقلت االذاعة عن مصادر فلسطينية قولها ان االجتماع بحث في سبل استئناف مفاوضات السالم 
 بعد التزام اسرائيل بتحويل اموال المستحقات الضريبية الى السلطة الفلسطينية.

االذاعة ان الجانب اإلسرائيلي أكد خالل االجتماع أنه سيحاول اقناع الحكومة لإلسراع في  واضافت
تحويل المستحقات الضريبية والبحث عن حلول تسمح بالعودة الى طاولة المفاوضات، وكذلك من 
اجل عقد لقاء قمة بين الجانبين بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية 

وذكرت المصادر الفلسطينية انه تم االتفاق على مواصلة االجتماعات للتاكيد على  محمود عباس.
 رغبة الجانبين في استئناف المفاوضات.

 51/2/2151المستقبل، بيروت، 
 
 الخارجية تطالب باشراك محققين فلسطينيين في التحقيق بجريمة كارواليناوزارة  .6

، بإشراك محققين فلسطينيين في حادثة قتل أمسارجية الفلسطينية وزارة الخ طالبت- وكاالت-رام هللا 
 ثالثة مسلمين فلسطينيين في والية نورث كاروالينا األميركية.
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"ان وزارة الخارجية إذ تتقدم من عائلة المغدورين  أمسوقالت الخارجية في بيان صادر عنها 
ذ تدين االره اب بأشكاله كافة فانها تطالب بتحقيق جدي وضحايا االرهاب الديني بالمواساة والتعزية وا 

شراك محققين فلسطينيين في مجرياته لتوضيح مالبسات عملية االغتيال والقتل المتعمد".  وا 
واضافت في بيانها انها "تدين بشدة الجريمة التي راح ضحيتها الفلسطينيون الثالثة يسر محمد ابو 

سفر سورية وشقيقتها رزان على يد أمريكي صالحة وزوجها ضياء شادي بركات الذي يحمل وثيقة 
 متطرف وعنصري حاقد".

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا اإلرهاب الذي يستهدف المواطنين بسبب 
ديانتهم ونعتبره مؤشرا خطيرا في نمو العنصرية والتطرف الديني وتهديدا مباشرة لحياة مئات اآلالف 

 هدفا مباشرا للعنصريين". أصبحواميركين من أتباع الديانة اإلسالمية الذين من المواطنين األ
 51/2/2151الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 أصبحت على المحك  "إسرائيل"أحمد مجدالني: جميع االتفاقات مع  .7

العالقة »قال أحمد مجدالني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن : رام هللا: كفاح زبون
سرائيل أصبحت على طاولة البحث بشكل جدي، على أن تتخذ ا لثنائية التعاقدية بين المنظمة وا 

العالقة برمتها مع »، أن «الشرق األوسط»وأضاف مجدالني لـ«. القيادة قرارا بشأنها في وقت قريب
طات، إسرائيل، بما تشمل االتفاق االنتقالي بجميع أبعاده االقتصادية واألمنية والصالحيات للسل

 «.أصبحت محل بحث اآلن، وربما ستكون هناك بعض القرارات في المستقبل القريب
ويفترض أن يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني نهاية الشهر الحالي، وهو أعلى هيئة تشريعية 
فلسطينية لمناقشة مستقبل السلطة الفلسطينية، بسبب تأزم العالقة مع إسرائيل، بعد التوجه إلى 

ن والجنايات الدولية، واحتجاز تل أبيب ألموال الضرائب الفلسطينية، وهو ما ينذر مجلس األم
 بانهيار السلطة.

وأكد مجدالني أن العالقة مع إسرائيل ستكون على طاولة المجلس المركزي، لكنه نفى أن يكون 
يوجد  ال»بصدد اتخاذ أي قرارات مرتبطة بحل السلطة الفلسطينية. وقال مجدالني بهذا الخصوص: 

وأضاف أن «. شيء اسمه حل السلطة.. هناك شيء اسمه تحميل االحتالل مسؤولية احتالله
سياسة االحتالل خالل السنوات السابقة كانت تقوم على سلطة من دون سلطة، واحتالل من دون »

خراج غزة من الفضاء الوطني، ولذلك تعيق إسرائيل المصالحة وتسعى إلفراغ السلطة من  كلفة، وا 
 «.واها وتحويلها إلى سلطة خدمات.. ونحن لن نسمح بذلكمحت

 51/2/2154الشرق األوسط، لندن، 
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 تيسير خالد يدعو لتهيئة الفلسطينيين لقرارات صعبة .8
الجبهة "دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي لـ : نابلس

إلى تهيئة الرأي العام الفلسطيني لخطوات وقرارات سياسية  الديمقراطية لتحرير فلسطين" تيسير خالد،
واقتصادية وأمنية باتت تفرض نفسها على جدول أعمال القيادة الفلسطينية "بعد أن أوغلت حكومة 
اسرائيل في سياستها العدوانية االستيطانية التوسعية وفي سياسة تجفيف الموارد المالية للسلطة 

 ."الفلسطينية
 (، إن "حكومة )رئيس حكومة2|54تصريح صحفي مكتوب تلقته "قدس برس" السبت ) وقال خالد في

االحتالل بنايمين( نتنياهو تمعن في هذه السياسة رغم تحذيرات المستويات العسكرية واألمنية 
 ."اإلسرائيلية، وتحذيرات صندوق النقد الدولي وعدد واسع من دول العالم

ظمة التحرير لفلسطينية "معنية ومطالبة بتحمل مسؤولياتها والتقدم وأكد خالد أن اللجنة التنفيذية لمن
من المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده القادمة في الثامن من آذار )مارس( القادم بخارطة 
طريق وطنية فلسطينية تعالج االوضاع الداخلية بإنهاء االنقسام المدمر، الذي ال يستفيد منه غير 

 ".ةالعدو المحتل
54/2/2151، قدس برس  

 
 حماس: عباس يحاول استرضاء "إسرائيل" بوصفنا باإلرهاب .9

غزة: اعتبرت حركة "حماس"، وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لها بأنها "حركة 
سرائيل  .إرهابية"، هو محاولة السترضاء الغرب وا 

ذا الوصف من قبل رئيس السلطة وأكد فوزي برهوم، المتحدث باسم "حماس" تعقيًبا على ذلك أن "ه
الفلسطينية محمود عباس يتقاطع مع تنصيف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لحركة 

 ."حماس
وقال برهوم لـ "قدس برس" إن "هذه عبارة عن تشويه متعمد ومقصود من قبل عباس لسمعة المقامة 

سرائيلالفلسطينية وحركة "حماس" تحديًدا، مقابل استرضاء الغ  ."رب وا 
في الوقت الذي تقوم به المحكمة األوربية برفع اسم حركة حماس" من قائمة اإلرهاب، فإن " وأضاف

 عباس يصر على أن يصفها باإلرهاب، وهذا سلوك مشين وصادم للشعب الفلسطيني.
ا، وشدد الناطق باسم حركة "حماس" أن المطلوب من رئيس السلطة أن "يدافع عن المقاومة وشرعيته

 ال أن يؤلب الرأي العام والموقف العالمي ضدها وضد حركة حماس.
 54/2/2151قدس برس، 
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 الجهاد: المقاومة مستعدة إلحباط أي عدوان على غزة .01
غزة: أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن المقاومة الفلسطينية مستعدة وقادرة على إحباط 

 في قطاع غزة. أي مخطط صهيوني يستهدف الشعب الفلسطيني
وتوعد قادة ومسئولون صهاينة، في تصريحات منفصلة اليوم السبت، المقاومة في قطاع غزة بحرب 

 جديدة قريبة ومركزة ومؤلمة أكثر من الحرب الماضية.
وقال القيادي في الجهاد خضر حبيب: "هذه التصريحات تؤكد النوايا العدوانية للعدو الصهيوني تجاه 

 وهو الذي يشن عدواًنا ويرتكب جرائم بشكل متواصل على شعبنا".شعبنا الفلسطيني، 
وأوضح في تصريح له "نحن نأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولكن نفهمها بهذا الوقت 

 بالذات على أنها تندرج ضمن سباق الحملة االنتخابية لقادة اإلجرام في إسرائيل".
 قف بحق شعبنا، ولن تتوقف.وأضاف: في تقديرنا إن جرائم االحتالل لم تتو 

وكانت نقلت مصادر صهيونية صحفية عن الجنرال الصهيوني "يوآف جالنيت" قوله، إنه سوف 
 يخرج بحرب جديدة ضد غزة في حال تم تعيينه وزيرا "للدفاع".

 54/2/2151المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حماس: السلطة تصّعد االعتقال السياسي في األسابيع األخيرة .00

هللا: تصاعدت حملة االعتقاالت السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في صفوف  رام
-54أنصار حركة حماس في األسابيع األخيرة الماضية، وفق بيان للحركة أصدرته اليوم السبت )

 وأوضحت الحركة أن األجهزة األمنية بمختلف مسمياتها كثّفت من حمالت المالحقة والمداهمة (.2
 لمنازل أبناء الحركة، "خاصة في صفوف طلبة الكتلة اإلسالمية".

وكانت حركة "حماس" قالت إن األجهزة األمنية شنت حملة اعتقاالت "مسعورة" بحق أبنائها، ووصل 
معتقاًل، جّلهم من األسرى المحررين والمعتقلين  35عدد المعتقلين ضمنها في يوم واحد إلى 

 السياسيين سابًقا.
 54/2/2151الفلسطيني لإلعالم، المركز 

 
 "الشرق األوسط": زيارة مشعل إليران تأجلت بسبب خالف حول جدول أعمالها .02

تل أبيب: أكدت مصادر واسعة االطالع في حركة حماس نبأ تأجيل زيارة رئيس المكتب السياسي 
أحد ساسة  للحركة خالد مشعل إلى طهران، وقالت إنها في الغالب لن تتم هذا الشهر، حسبما ذكر
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الحركة العاملين في ملف العالقات الخارجية. وأرجعت المصادر، التي لم تتم تسميتها، في 
تصريحات صحيفة سبب تأجيل الزيارة إلى استمرار الخالف بين الطرفين على جدوله أعمالها، وعلى 

 ما سينتج عنها.
ة بعد الحرب على غزة، وتؤكد المصادر أن الحركة تتطلع لبناء عالقات جديدة مع طهران، خاص

وتطلعها لدعم جديد للمقاومة، وجناحها المسلح بصواريخ وعتاد يفيد في أي مواجهة قادمة مع 
 إسرائيل.

 51/2/2151الشرق األوسط، لندن، 
 

 ليبرمان: جولة أخرى من القتال مع حماس في غزة مجرد مسألة وقت .03
زير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ، من تل أبيب، أن و 51/2/2151الشرق األوسط، لندن، قالت 

ليبرمان أعرب عن اعتقاده أن جولة أخرى من القتال مع حركة حماس في غزة مجرد مسألة وقت، 
 معتبرا أن تكرار هذه الجولة أمر ال تقبله أي دولة تمارس حياة طبيعية.

مان العيش الهادئ وقال ليبرمان، في ندوة ثقافية عقدت في بئر السبع، إن تغيير الواقع الحالي، وض
في البالد، يستوجبان إحداث تغيير في ميزان الرعب مع األعداء، بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية، مشيرا 
إلى أن انتقاده ألداء القيادة اإلسرائيلية خالل عملية )الجرف الصامد( في قطاع غزة خالل الصيف 

 لوزراء بنيامين نتنياهو أيضا.الماضي ال يطال وزير الدفاع موشي يعالون وحده، بل حتى رئيس ا
تحالفها ضمن قائمة »وصّعد ليبرمان من حدة هجومه على األحزاب السياسية العربية، وقال إن 

مشتركة لخوض انتخابات الكنيست كشف وجهها الحقيقي، وهدفها المشترك المتمثل في تدمير دولة 
ملهم مع الدولة صارت معضلة ، حسب رأيه. ورأى ليبرمان أن مشكلة عرب إسرائيل وتعا«إسرائيل

حقيقية، مما يتطلب سرعة التوصل إلى تسوية إقليمية شاملة تحل قضايا الدول العربية والفلسطينيين 
 والعرب اإلسرائيليين بصورة متوازية.

من رام هللا عن مراسلها احمد رمضان أن ليبرمان  ،51/2/2151المستقبل، بيروت، وجاء في 
أنه يجب على إسرائيل العمل »تولي وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، قال الذي لمح إلى أنه يطمح ب

كلما لزم األمر ألن تخوض عملية عسكرية كل عامين ضد أعدائها لتغيير توازن الرعب والعيش 
 ».بهدوء

أن نشوب جولة جديدة من القتال مع حماس مسألة »وأشار في لقاء بمركز ثقافي بئر السبع الى 
د اإلسرائيلي على هجوم حزب هللا لم يكن جيدًا وكافيًا وأنه كان يجب أن يكون مثل رد وقت، وأن الر 

 األردن ضد داعش".
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يومًا على العملية وغالبية مواطنينا  11»وانتقد أداء نتنياهو خالل العدوان األخير على غزة، قائاًل 
ر، لو كان األمر لي لما في المالجئ وحماس تقاتل من أسفل والنتيجة أن حماس واصلت إطالق النا
 جعلت قيادات حماس يخرجون من مخبئهم تحت األرض سوى إلى القبر".

 
 يدلين يتوعد حماس حال توليه وزارة الدفاع: المواجهة المقبلة ستكون قصيرة ومركزة ومؤلمة أكثر .04

ئمة احمد رمضان: هاجم عاموس يدلين رئيس جهاز االستخبارات السابق والمرشح على قا -رام هللا 
والذي يتوقع أن يتولى حقيبة الدفاع في حال فوز معسكره، نتنياهو وسياسته « المعسكر الصهيوني»

بداًل من توجيه ضربات قوية لحماس أختار »التي اتبعها أثناء العدوان األخير على قطاع غزة، قائاًل 
 «. نتنياهو فتح مفاوضات مع حماس

كان يتوجب »في مدينة عسقالن جنوب إسرائيل  وأضاف أثناء جولة لمرشحي المعسكر الصهيوني
حكومة نتنياهو ضعيفة أمام حركة حماس، »، مشيرًا إلى أن «توجيه ضربات موجعة أكثر لحماس

وكان يتوجب أن تكون عملية الجرف الصامد أكثر قوة وتوقع خسائر صعبة في صفوفها، كما كان 
 ».ايتوجب توجيه ضربات قاتلة لقدراتها العسكرية وقياداته

لن يشعر أي أحد في حماس بأنه قوي، »في حال كان وزيرًا للدفاع بالقول » حماس»وتوعد يدلين 
، واعتبر دعوات ليبرمان ونفتالي بينت «كون المواجهة المقبلة ستكون قصيرة ومركزة ومؤلمة أكثر

من العمليات  أثناء العدوان باحتالل قطاع غزة مرة ثانية بأنه قلة خبرة وعدم مسؤولية، كون العديد
 المؤثرة لم يقم الجيش بتنفيذها.

51/2/2151المستقبل، بيروت،   
 
 مسؤول ملف إيران في "إسرائيل": الغرب ينوي تقديم تنازالت وصوال إلى اتفاق نووي .05

تل أبيب: أعلن يوفال شطاينتس، وزير الشؤون االستراتيجية واالستخبارات اإلسرائيلية، بعد عودته من 
، يجري التفاوض حولها 8نقاط من أصل  9رانيين يرفضون التوصل إلى تسوية في بروكسل، أن اإلي

 مع القوى العظمى بخصوص برنامج السالح النووي.
وحسب شطاينتس فإنه إذا ادعت كل األطراف أن االتفاق بات قريبا، فهذا يعني أن الغرب يتجه نحو 

المنتظر سيكون سيئا. وقال شطاينتس،  التنازل في القضايا المركزية السبع التي توضح أن االتفاق
الذي أجرى عدة لقاءات في أوروبا حول هذه المحادثات، واطلع على معلومات من المفاوضين 
مباشرة، إن البنود الثمانية المطروحة على جدول األعمال بين إيران والقوى العظمى تتلخص في عدد 

نيوم، وتفكيك البنية التحتية، والبحث وتطوير أجهزة الطرد المركزي الفاعلة، والحد من مخزون اليورا
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أجهزة الطرد المركزي، ومنشأة أراك، ومجمع تخصيب اليورانيوم في بوردو، وتطوير الصواريخ، 
واحتمال التوصل إلى إنتاج كميات حربية، وفترة االتفاق. لكن القضية الوحيدة التي وافقت عليها 

 إيران هي خفض مخزون اليورانيوم.
يتعلق بالتوجه العام للموضوع، أي وقف المشروع النووي »ينتس أن انتقاد إسرائيل وأوضح شطا

نما يجب اإلصرار على  اإليراني أو تأجيله؛ فنحن نرى أنه يحظر على الغرب التسليم بكبح التهديد، وا 
 إلغائه تماما، وهذا الفرق يعتبر أساسيا. وثانيا يجب أن يكون االتفاق لعشرات السنين وليس لعشر
سنوات. وحاليا، يمكن إليران حسب االتفاق المتبلور أن تصل خالل فترة قصيرة إلى تصنيع القنبلة، 

 «.ويمكنها إنتاج عدد كبير منها بسرعة
51/2/2151الشرق األوسط، لندن،   

 
 "هآرتس": تقرير إسرائيلي سري يستبعد اتفاقا قريبا مع إيران .06

اث السياسية" في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، الذي : استبعد تقرير سري أعده "مركز األبح48عرب 
يران  يعتبر أحد أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الكبرى الست وا 

 حول البرنامج النووي لألخيرة، بحلول نهاية شهر آذار المقبل.
التقرير، وجاء فيه أيضا أن  وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم األحد، أنها حصلت على نسخة من

تحليال للخطاب الذي ألقاه المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية، علي خامنئي، األسبوع الماضي، 
 يظهر أن احتمال التوصل إلى اتفاق قد تضاءل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير يتناقض مع تصريحات رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين 
والدول الست الكبرى على وشك التوقيع على اتفاق، وتفسيره بذلك ضرورة إلقائه نتنياهو، بأن إيران 

خطابا في الكونغرس، وهو األمر الذي عمق بشكل كبير األزمة بين حكومة إسرائيل واإلدارة 
آذار، وقبل أسبوعين من  3األميركية، وحتى مع الحزب الديمقراطي، كون هذا الخطاب يأتي في 

 ي إسرائيل.انتخابات الكنيست ف
وذكرت الصحيفة أن التقرير كتبته ساريت يونغ، وهي إحدى الباحثات القديمات في الموضوع 
اإليراني في "مركز األبحاث السياسية". وتم توزيع التقرير على عدد من السفارات اإلسرائيلية، 

 األسبوع الماضي، وذلك في أعقاب خطاب خامنئي.
51/2/2151، 48عرب   
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 يوني": سياسة نتنياهو تقود إلى دولة ثنائية القومية"المعسكر الصه .07
القدس المحتلة: هاجم "المعسكر الصهيوني"، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، واعتبر بأن 

 سياساته تقود إلى "دولة ثنائية القومية".
و تقود إسرائيل إلى وقال رئيس الحملة االنتخابية للمعسكر الصهيوني، إيتان كابل إن "حكومة نتنياه

تحويلها لدولة ثنائية القومية". وأضاف كابل، خالل مشاركته في منتدى "السبت الثقافي"، "استمرار 
الجمود السياسي بموجب رؤية نتنياهو و)وزير االقتصاد نيفتالي( بينيت سيؤدي بالضرورة إلى فقدان 

 ينا هذا تجسيد للنقيض للصهيونية".الغالبية اليهودية في دولة اليهود الوحيدة في العالم، وبرأ
وتابع "نتنياهو يدرك جيدا بأنه ال يمكنه التوجه للجمهور بهذه الكارثة، لهذا هو يحاول طوال الوقت 

 حرف النقاش".
51/2/2151الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 "يسرائيل هيوم" ُتقوض من قيمة التهديدات العسكرية اإلسرائيلية إليران .08

، «يسرائيل هيوم»الكاتب الصحافي دان مرجليت، الذي يعتبر أهم محرري صحيفة تل أبيب: خرج 
الناطقة بلسان نتنياهو، بمقالة يقوض فيها من قيمة التهديدات العسكرية اإلسرائيلية إليران، حيث 
لقاء  ادعى أنها كانت وهمية، وانتقد نتنياهو على إصراره السفر إلى واشنطن مطلع الشهر المقبل، وا 

 في الكونغرس ضد سياسة الرئيس األميركي باراك أوباما. خطاب
يهود بارك مارسا لعبة البوكر السياسي الجريء. »وكتب مرجليت في الصحيفة أن  بنيامين نتنياهو وا 

وقاما بنثر رياح الحرب، كما لو أن الجيش وقف على عتبة مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية. وتم 
مليارات دوالر حسب رأي رئيس الوزراء األسبق إيهود  4المليارات )نحو خالل التدريبات التي كلفت 

أولمرت(، كشف االستعدادات الصورية، وسارع قادة العالم وعلى رأسهم باراك أوباما، الذين تخوفوا 
من هجوم إسرائيلي، إلى فرض عقوبات موجعة على طهران، ال يزال يعاني منها االقتصاد اإليراني 

ضل تلك العقوبات دخل علي خامنئي ورفاقه إلى المفاوضات بشأن تقليص النووي حتى اليوم. وبف
 «.اإليراني

51/2/2151الشرق األوسط، لندن،   
 
 حملة إسرائيلية لصد الجهود األوروبية لمقاطعة البضائع االستيطانية .09

ار تل أبيب: وصل إلى فرنسا وفد كبير من قيادة المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك في إط
الحملة اإلسرائيلية الرامية إلى صد الجهود األوروبية لمقاطعة البضائع االستيطانية. وبدأوا سلسلة 
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لقاءات مع النواب الفرنسيين، بغية تشكيل مجموعة ضغط )لوبي(، لمنع الحكومة الفرنسية من اتخاذ 
ي، والمسؤول من قرارات مقاطعة كهذه. وكشف أمس أن يوآف مردخاي، الجنرال في الجيش اإلسرائيل

طرف الحكومة عن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، كان قد أجرى محادثات مع 
 المسؤولين الفرنسيين حول هذا الموضوع.

هناك إمكانية كبيرة لقيام لوبي فرنسي في أوروبا »وقال يوسي دجان، رئيس وفد المستوطنين، إن 
، مضيفا أن لقاءاته مع القادة السياسيين الفرنسيين تحقق «نيةلمقاومة المقاطعة للبضائع االستيطا

تغييرا ملموسا في توجههم تجاه هذه القضية، وأن البروفسور فرنسوا بوبوني، أحد قادة كتلة الحزب 
االشتراكي، وافق على ترؤس اللوبي في البرلمان لمقاومة المقاطعة، كما أن النائب اليهودي مئير 

نواب آخرين من اليمين واليسار الذين يؤيدونهما.  51ه، باإلضافة إلى حبيب، سيكون عضوا في
وسيصلون جميعا إلى إسرائيل لالطالع على المصانع االستيطانية، والتعرف على التعايش المشترك 

 بين المستوطنين والعمال الفلسطينيين في هذه المصانع.
51/2/2151الشرق األوسط، لندن،   

 

 استشهدوا في سوريا منذ بدء األزمة لسطينيا  ف 2648: "مجموعة العمل" .21
 2448أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا امس بياًنا، أوردت فيه أن  :رام هللا

شباط  53حتى يوم أمس االول الجمعة  2155فلسطينًيا استشهدوا في سوريا منذ بدء االزمة عام 
2151. 

على التوالي تحت الحصار، يشمل  189مه الـووفق ما جاء في البيان، دخل مخيم اليرموك يو 
يوًما، األمر  519يوًما، وانقطاع المياه من  449انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن المخيم منذ 

الذي أدى النقطاع العمل في جميع مرافق المخيم وا غالق المخابر والمستوصفات والمستشفيات 
 جميًعا.

الجًئا استشهد بسبب الجوع او نقص في الرعاية الطبية،  541وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن 
الفتة إلى أن اآلالف من سكان المخيم ومئات العائالت التي نزحت إليه يعانون كم نقص الرعاية 

 الطبية وشح الموارد ومن توتر االوضاع في محيط المخيم.
أوروبا خالل األربعة أعوام  الجًئا فلسطينًيا في سوريا نزحوا إلى 29933وذكرت المجموعة أن نحو 

الماضية، وأن الكثير من العائالت لجأت لمخيم جرمانا وتعاني اليوم هناك من أزمات معيشية 
الجًئا في األردن  51489ألف الجئ فلسطيني غادروا سوريا، ومنهم اليوم  81قاسية. إضافة الى 

 .2151حتى شباط  في مصر، وفًقا لمعطيات األونروا 4111الجًئا في لبنان و 15311و
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وأضاف البيان أن قوات الجيش النظامي تمنع أهالي مخيم الحسينية من العودة إلى منازلهم منذ نحو 
يوًما، وتمنع كذلك اهالي مخيم السبية من العودة. وأشارت المجموعة إلى نزوح جميع أهالي  491

عليه، فيما تواصل يوًما بعد سيطرة مجموعات المعارضة  441مخيم حندرات عنه منذ حوالي 
 .%91أيام، في حين بلغ الدمار في مبانيه حوالي  314انقطاع المياه عن مخيم درعا منذ حوالي 

المخيم من انتشار األمراض في صفوف األهالي، خاصة من جهتهم، حذر عدد من الناشطين داخل 
مع اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ 

 أيام. 314حوالي 
51/2/2151الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 القدس  شرقي تهويدية مليون شيكل كخطة لتنفيذ مشاريع 300االحتالل يعلن تخصيص  .20

اعلن نير بركات رئيس بلدية القدس عن عزم الحكومة االسرائيلية : كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
ضخ ماليين لتعزيز السيطرة االسرائيلية على مدينة القدس تحت مسميات تنفيذ مشاريع حيوية 

 واستثمارية لترسيخ توحيد المدينة تحت السيادة اإلسرائيلية.
حفي عقد في مقر البلدية في القدس الغربية المحتلة انه تم وقال بركات في سياق مؤتمر ص

كخطة لتنفيذ مشاريع في القدس الشرقية ، ويدور الحديث عن خطة « شيكل»مليون  311تخصيص 
للشؤون االمنية ، باضافة المزيد من افراد الشرطة « شيكل»مليون  511سنوات منها  1على مدار 

تية التي اشار الى انها في القدس الشرقية ما زالت غير مليون للبنية التح 211وحرس الحدود و
 مناسبة وفيها فارق كبير عن القدس الغربية.

واكد بركات ان من اولويات البلدية االستثمار في تغيير المناهج الدراسية الفلسطينية العربية في 
المناهج  المدارس في القدس الشرقية وايجاد فرص عمل لشريحة العاطلين عن العمل وزعم ان

مليون  311انه تم تخصيص » اإلسرائيلية افضل ومتطورة اكثر وتعزز يهودية الدولة كما قال 
القدس بطابعها اليهودي التوراتي على حد  –شيكل لتعزيز السياحة والشؤون الثقافية في القدس 

 «.زعمه
البلدية ورؤيتها في  وقال ان مجمل هذه االموال تاتي ضمن اطار ميزانية اضافية لتعزيز استراتيجية

 ترسيخ التهويد واستعادة المدينة من السكان الفلسطينيين في المرحلة المقبلة .
مؤكدا انه حصل على دعم كامل من مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو والحكومة 

يعد هذا االمر »النجاح هذه االستراتيجية عبر تنفيذ المشاريع اإلسرائيلية في القدس الشرقية وقال 
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بالنسبة لنا تحديا يكمن في تقديم اقتراحات وخطط لتنفيذها على ارض الواقع لترسيخ توحيد القدس 
 «.تحت السيادة اليهودية اإلسرائيلية

وردا على سؤال حول اقتحامات المستوطنين للمسجد االقصى المبارك ووضع الفتتات كتب عليها 
انه وفقا للتقاليد اليهودية فان منطقة الحرم القدسي » هار هبيت ( قال بركات –)جبل الهيكل 

مضيفا ان الحكومة ومكتب رئيس الوزراء والشرطة وانا كذلك « جبل الهيكل»الشريف تعرف ب 
 «.الستاتيسكو»ملتزمون بالحفاظ على الوضع القائم 

51/2/2151الرأي، عمان،   
 
 ألـف دونم لتوسيع المستوطنـات 400مدد قرارات إغالق ومصادرة أكـثر من ياالحتالل  ":أريج" .22

في تقرير وزعه أمس، عن قيام قوات « أريج»كشف معهد األبحاث التطبيقية  حسن عبد الجواد: 
االحتالل اإلسرائيلي، قبل أيام قليلة، بإصدار أمر عسكري يقضي بتمديد إغالق ومصادرة 

وبي لمنطقة العزل الشرقية، تبدأ دونمًا من األراضي الفلسطينية والواقعة في المقطع الجن 451،492
 من مستوطنة معاليه أدوميم، وصواًل ألقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الخليل.

ولفت المعهد إلى أن جيش االحتالل اإلسرائيلي كان قد أصدر األمر العسكري قبل التعديل في  
بزيادة قدرها دونمًا أي  451،884، والذي أعلن فيه إغالق ومصادرة 2119شهر أيار من العام 

دونمًا المذكورة، قد تم استخدامها لصالح  252دونمًا عن أمر التمديد الحالي، وذلك ألن الـ  252
توسيع مستوطنة معاليه أدوميم غير الشرعية، وبالتالي تم شطبها من ضمن المناطق المصادرة 

 والمغلقة.
لمبيتة إلحكام سيطرتها على هذه وأشار المعهد في تقرير له، إلى أنه نتيجة لنية دولة االحتالل ا

المنطقة اإلستراتيجية والحساسة من األراضي الفلسطينية المحتلة، فقد عملت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي على تغيير الواقع على األرض ولو بالقوة الجبرية والعسكرية، فمساحة هذه المنطقة تبلغ 

، من مساحة منطقة %5224نمات )دو   954،251دونم (، منها  5،144111كلم مربع  ) 5144
محمية »العزل الشرقية( مصنفة على انها مناطق عسكرية مغلقة، ومناطق إطالق نار وأراضي 

 «.طبيعية
51/2/2151األيام، رام هللا،   
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 من أراضي الضفة المصادرة ذهبت للمستوطنات %91تقرير:  .23
ن األراضي التي استولى عليها في المائة م 91قال تقرير فلسطيني رسمي، إن أكثر من س: نابل

االحتالل اإلسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة، جرى تخصيصها ألعمال توسيع المستوطنات 
 .اليهودية

المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان" التابع للجنة التنفيذية لمنظمة "وأوضح 
ل تحت إمرة جهاز "اإلدارة المدنية" التابع التحرير الفلسطينية، أن طاقم "الخط األزرق" الذي يعم

لجيش االحتالل اإلسرائيلي يقوم برسم حدود األراضي الفلسطينية المصادرة بحيث يصبح باإلمكان 
الخط "البدء بإجراءات التخطيط والبدء بمشاريع البناء والتوّسع االستيطاني، الفتًا إلى أن طاقم 

 522841مشروعًا استيطانيًا في مساحة بلغت  58مسٍح لـ األزرق" قام خالل العام الماضي بإجراء 
 .دونماً 

(، إلى أن سلطات 2|54وأشار المكتب في تقرير تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم السبت )
ألف دونم من أراضي الضفة الغربية  31االحتالل قد أعلنت في أيلول )سبتمبر( الماضي، عن نحو 

ومعّدة للتدريبات العسكرية، غير أنه يقوم  "ها "أراضي دولةتقع على مقربة من المستوطنات، أن
 .بتسربها إلى المستوطنات لتوسيعها

وفي سياق متصل، أفاد التقرير يقيام وزارة الداخلية اإلسرائيلية بتحويل هبات مالية إلى المستوطنات 
البناء والتوسع مليون دوالر أمريكي( لتشجيع االستيطان، بهدف  54مليون شيكل )حوالي  42بقيمة 

 .على حساب المواطن الفلسطيني
وأشار التقرير، إلى أن السلطات المحلية في المستوطنات اليهودية تحصل على سلسلة من 

مليون دوالر أمريكي(، وتتوّزع بين  54مليون دوالر ) 41المساعدات المالية الخاصة يفوق حجمها 
 .ألمنية"، باإلضافة إلى تعويضات خاصة"منحة أوسلو" و"منحة األمن" و"منحة االحتياجات ا

ونوه التقرير، إلى النشاط االستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تواصل خالل األسبوع 
الماضي، حيث أعلنت سلطات االحتالل عن مزيد من المخططات االستيطانية ومصادرة اآلالف 

 م ممتلكات الفلسطينيينالدنمات لصالح االستيطان وتواصلت عمليات التهجير وهد
54/2/2151قدس برس،   

 
  الفتاوى الصهيونية العنصرية تهدف لشرعنة االعتداءات: خطيب األقصى .24

عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، خطيب المسجد األقصى  د.رد الشيخ : القدس المحتلة
ع أشجار الفلسطينيين، المبارك على مفتي الحاخام الصهيوني ويدعى نسيم مؤويل بـ"وجوب اقتال
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وجواز تسميم آبارهم"، بالقول: "إنها ليست الفتوى الخرقاء األولى من نوعها التي تصدر من مثل 
هؤالء الحاخامات الذين ال يخافون هللا وال يمتون للدين بصلة، فقد سبق أن أصدر عدد من 

ح للفلسطينيين بسياقة الحاخامين فتوى عنصرية ضد الفلسطينيين والتي كان آخرها تحريم السما
 السيارات".

على كل ما هو  تهدف لشرعنة االعتداءات ماوقال الشيخ صبري لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" إن
 فلسطيني.

54/2/2151، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 االحتالل يفتح نيرانه على أراضي خان يونس  .25

ة في أكثر من موقع على خط التحديد، محمد الجمل: واصلت قوات االحتالل المتمركز  -خان يونس 
إطالق النار بصورة متقطعة تجاه قرى وبلدات حدودية تقع شرق محافظة خان يونس نهار أمس، 

 وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وقال مواطنون من سكان قرى وبلدات شرق المحافظة، إن جنود االحتالل المتمركزين داخل 

، أطلقوا النار «كيسوفيم»مشارف مواقع عسكرية قريبة من معبر  الدبابات، والتي كانت تتوقف عند
من األسلحة المتوسطة والثقيلة باتجاه البساتين واألراضي الزراعية التي تقع عند أطراف بلدات خزاعة 

 وعبسان ومنطقة الفراحين.
دون أن وأشار مواطنون إلى أن إطالق النار ألحق أضرارًا متفاوتة في عدد من الغرف الزراعية، 

يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين، لكنه أجبر مزارعين على ترك أراضيهم الزراعية 
 خشية التعرض لألذى.

51/2/2151األيام، رام هللا،   
 
  المستوطنون يشكلون "ميليشيا" في القدس المحتلةصحيفة عبرية:  .26

ستوطنة "معاليه زيتيم" كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن المستوطنين في م: القدس المحتلة
المقامة على أراضي الفلسطينيين في حي رأس العامود بالقدس المحتلة، أعلنوا عن تشكيل ميليشيا 

 .لمواجهة رشق الحجارة على المستوطنة
وقالت صحيفة "كول هعير" العبرية األسبوعية، إن الميليشيا المذكورة تتشكل من أشخاص خدموا في 

بخوذات ومالبس واقية من الرصاص وهراوات ووسائل اخرى لحماية جيش االحتالل، ويتسلحون 
 .المستوطنة والمستوطنين
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وأشارت الصحيفة إلى أن تشكيل هذه الميليشيا، جرى بدون اي تنسيق مع شرطة االحتالل، وأن 
 .أفرادها سيقومون بنصب كمائن لراشقي الحجارة والزجاجات الحارقة وتسليمهم للشرطة

آرييه كينغ المستوطن في "معاليه زيتيم" وعضو مجلس بلدية االحتالل في  ونقلت الصحيفة عن
القدس المحتلة قوله إن المستوطنة "تحولت مؤخرًا الى بؤرة احتكاك دائمة، وانه تم رشق الحجارة 

 ."خالل االسبوع الماضي على بيته، كما أصابت زجاجات حارقة المبنى
54/2/2151، قدس برس  

 
 فلسطينية في تركيا .. قوة اقتصادية غير مستغلةلجالية المعطيات: ا .27

غادر عدد كبير من الطالب الفلسطينين للدراسة  في الثمانينيات من القرن الماضي "وفا": -اسطنبول
 في تركيا 

في الثمانينيات من القرن الماضي، غادر الفتى زياد الدهليز رفح جنوب قطاع غزة إلى تركيا  
نية، وتخرج مهندسًا ميكانيكيًا، واليوم يملك شركة مختصة في االستيراد ليلتحق بإحدى جامعاتها التق

والتصدير، خصوصًا في المنتجات الغذائية، إضافة إلى خدمات النقل البحري، بحجم أعمال يقترب 
( مليون دوالر سنويا، وباشر مؤخرًا، مع شريك تركي من أصل فلسطيني، بتأسيس شركة 51من )

 عقارية.
من مئات الشباب الفلسطينيين الذين توجهوا للدراسة في تركيا واستقروا في إحدى الدهليز واحد 

مدنها، خصوصا اسطنبول، وأسسوا أعمااًل خاصة في مختلف القطاعات، أو تولوا مناصب رفيعة 
في شركات تركية، ونشطوا خصوصا في التصدير، لتصل صادراتهم إلى نحو ملياري دوالر سنويًا، 

مليار دوالر إجمالي  541ليار دوالر في قطاع النسيج وحده، من أصل منها حوالي نصف م
 الصادرات التركية.

في تركيا، نحو ألف وخمسمائة عائلة فلسطينية، بمجموع حوالي خمسة آالف شخص، معظمهم في 
يتولون  11طبيبًا، وأكثر من  511اسطنبول، بينهم مئتا رجل أعمال يملكون شركات خاصة، ونحو 

ت تركية، بينها شركات ضخمة كشركة الهاتف الخليوي "ترك سيل"، التي يديرها فلسطيني إدارة شركا
 تولى قبلها لسنوات منصب مدير عام شركة "جوال" الفلسطينية.

وقال الدهليز لـ "وفا": "معظم أصحاب األعمال الفلسطينيين هنا جاؤوا بغرض الدراسة، لكنهم بقوا هنا 
نصف الجالية اآلن يحملون الجنسية التركية، والنصف اآلخر إما  وأسسوا أعمالهم الخاصة. حوالي

طالب أو لديهم أذونات عمل. جميعهم يعتبرون من الطبقة فوق المتوسطة، إما أصحاب أعمال أو 
 موظفون كبار في شركات تركية. ليس بينهم عمال عاديون".
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ون دوالر سنويًا، من أصل ملي 281وتركيا ثالث دولة مصدرة لفلسطين بصادرات يبلغ حجمها نحو 
منها من إسرائيل، في  %41مليار دوالر إجمالي الواردات الفلسطينية من العالم حوالي  421حوالي 

 911حين ال تزيد الصادرات الفلسطينية إلى تركيا على خمسة ماليين دوالر سنويا من أصل حوالي 
م التبادل التجاري، خصوصا لجهة منها يذهب إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن حج %81مليون دوالر 

الصادرات الفلسطينية، ال تعكس حجم التعاطف التركي مع الشعب الفلسطيني وقضيته، وهو ما 
أجمع عليه كل المتحدثين في المؤتمر، سواء من رجال األعمال أو من المسؤولين في حكومتي 

 البلدين.
51/2/2151األيام، رام هللا،   

 
 الدول المانحة الخاصة بإعادة اعمار غزة شكري يبحث مع بلير تعهدات .28

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع بلير، األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة وسبل تنفيذ 
 تعهدات األطراف المانحة التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار القطاع.

ب بيان صدر عن الخارجية، الجهود وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية، بحس
الفلسطينية، وفقا للمرجعيات  –المبذولة واألفكار الخاصة باستئناف مباحثات السالم اإلسرائيلية 

 الدولية المتفق عليها.
وأكد شكري أهمية وقف كافة اإلجراءات والممارسات التي من شأنها عرقلة هذه الجهود وبصفة 

اضي المحتلة، وضرورة أن تفضي المباحثات إلى إقامة دولة خاصة النشاط االستيطاني في األر 
 فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

 

 51/2/2151، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 غزة قطاع وضاع في بلير يبحث األ  يبحث مع العربي .29
ة الدول العربية نبيل العربي، مع مبعوث الرباعية الدولية بحث األمين العام لجامع :وفا –القاهرة 

 توني بلير، االوضاع في قطاع غزة.
، أن اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية، بحث أمسوذكر بيان صدر عن الجامعة العربية 

 تطورات االوضاع في االرض الفلسطينية وخاصة الوضع في غزة.
 51/2/2151، الحياة الجديدة، رام هللا
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 التي ارتكبها أميركي بقتله ثالثة مسلمين من أصل عربي "الجريمة البشعة"يدين  أوباما .31

بعد مرور ثالثة أيام على الجريمة المروعة التي ارتكبها : ، أ ف ب«الحياة» -واشنطن، لندن 
حدة، اصدر أميركي بقتله ثالثة مسلمين من أصل عربي في والية كاروالينا الشمالية في الواليات المت

فيما أشاد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون « القتل الوحشي»الرئيس األميركي بيانًا دان فيه 
 بالضحايا الثالثة.

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي )اف بي آي( تحقيقًا في مقتل الشبان الثالثة ضياء شادي بركات 
عاما( مساء  59تها رزان ابو صالحة )عاما( وشقيق 25عاما( وزوجته يسر ابو صالحة ) 23)

عامًا(، الذي  44الثلثاء في تشابيل هيل بعدما اطلق عليهم النار األميركي كريغ ستيفان هيكس )
 «.فايسبوك»ينتقد األديان على صفحته على موقع 
 ال أحد في الواليات المتحدة يجب ان يكون هدفًا لما يشكل في»وقال اوباما في بيان مساء الجمعة: 

اقدم انا وميشيل تعازينا القرباء الضحايا، »وأضاف: «. ذاته او لمظهره او لطريقة ممارسته ايمانه
وكما رأينا في جنازة هؤالء الشبان االميركيين التي شارك فيها كثيرون، نحن كلنا عائلة اميركية 

 «.واحدة
رك آالف االربعاء في وشارك آالف االشخاص الخميس في تشييع الطالب المسلمين الثالثة. كما شا

تجمع على ضوء الشموع في المدينة لتكريم الطالب الضحايا والتنديد بعدم التسامح والمطالبة بتحقيق 
 معمق.

 51/2/2151الحياة، لندن، 
 
 البابا فرنسيس يعلن قداسة أربع راهبات إحداهن فرنسية واثنتان فلسطينيتان .30

أيار  59ام مجمع الكرادلة أمس، أنه سيعلن في أعلن البابا فرنسيس في خت: أ ف ب -الفاتيكان 
)مايو( المقبل قداسة أربع راهبات من القرن التاسع عشر، إحداهن الفرنسية جان إميلي دو فيلنوف 

 ( وراهبتان فلسطينيتان.5855-5814)
(، 5898-5844والقديسات الثالت الجديدات األخريات هما الراهبتان الفلسطينيتان مريم بواردي )

-5814(، واإليطالية ماريا كريستينا دل إيماكوالتا )5929-5843ألفونسين غطاس )-يومار 
5914.) 
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في قرية إبلين في الجليل قرب الناصرة، ودخلت الرهبانية الكرملية  5844ولدت مريم بواردي عام 
دت ألفونسين دانيل غطاس فول-في فرنسا، وأسست الحقًا الرهبانية الكرملية في بيت لحم. أما ماري

 في القدس، وأسست رهبانية أخوات الوردية المكرسة للعمل الرعوي ومساعدة المسنين والشبان.
التي أسست « أخوية خدام القربان المقدس»وأسست ماريا كريستينا دل إيماكوالتا المولودة في نابولي 

 عددًا كبيرًا من األديرة النسوية والمدارس الداخلية للبنات والمياتم والمدارس.
 51/2/2151لحياة، لندن، ا

 
 "إسرائيل"فنان بريطاني يعلنون مقاطعة  711 .32

إسرائيل حتى 'انتهاء االضطهاد االستعماري  السبت مقاطعةفنان بريطاني اليوم  911أعلن 
وجاء اإلعالن في رسالة نشرت في صحيفة 'غارديان' البريطانية، ومن بين الموقعين  للفلسطينيين'.

اليهودية  لوتش، والممثلةيان إينو، وريتشارد اشكروفت، والمخرج السينمائي كين عليها: الموسيقيان برا
وقال الفنانون أنهم سيرفضون أية دعوة 'مهنية' من إسرائيل وسيرفضون أي تمويل  مريام مارغوليس.

 الماضي الذيوأدان الفنانون العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الصيف  من مؤسسات إسرائيلية.
إسرائيل بالقصف المتعمد  اآلالف، واتهموافلسطيني وأصيب  2511فيه أكثر من استشهد 

وكان المخرج السينمائي البريطاني كين لوتش دعا قبل  للمؤسسات التربوية والثقافية الفلسطينية.
شهور لمقاطعة كل الفعاليات الثقافية والرياضية المدعومة من اسرائيل ودان الواليات المتحدة 

وحينها نقلت صحيفة 'سكرين ديلي' عن لوتش قوله 'إن إسرائيل يجب  لدعمهما إلسرائيل. وبريطانيا 
وانتقد لوتش الحكومة البريطانية ودعاها إلى حظر تصدير السالح إلى  أن تصبح دولة منبوذة'. 

ا لسنا قال 'لكنن المتحدة، ثمإسرائيل. وقال إنه يأسف ألن بلده بريطانيا يتبع قوة متنمرة مثل الواليات 
 عاجزين بل نستطيع العمل معا'.

 51/2/2151، 48عرب 
 

 انتفاضة الضفة والمبادرات الفردية  .33
 ياسر الزعاترة
منذ مجيء السلطة الحالية بقيادة محمود عباس، ووضوح موقفها الرافض للمقاومة، والمصر على 

يجاد سبل لجع ل االحتالل مكلفا، لكن التنسيق األمني، لم تتوقف محاوالت المقاومة لكسر الحاجز، وا 
، "المخلص"ذلك كان يصطدم بعقبة القدرات األمنية الصهيونية المتطورة، ومعها التنسيق األمني 

وعدم وجود أي مالذ آمن للمقاومين، إلى جانب انكشاف الوضع الداخلي أمام طرفين نافذين، فضال 
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ات السحق التي تعرضت لها عن تعاون حركة فتح مع مسار رئيسها الجديد، وقبل ذلك وبعده عملي
 .2119حماس تحديدا على مختلف األصعدة بعد الحسم العسكري في قطاع غزة منتصف عام 

خالل الشهور األخيرة برز تطور جديد في الساحة الفلسطينية، تمثل أوال بانتفاضة القدس التي تتقدم 
سماح االحتالل  وتتراجع حسب الظروف، لكنها تعّرضت هي األخرى لمواجهة شرسة، وصلت حد

بإدخال عناصر أمن فلسطينيين إلى القدس لمواجهة الموقف، وطبعا حتى ال تمتد االنتفاضة الحقا 
إلى الضفة الغربية وتخرِّب على مشروع عباس المعروف. فيما تمثل الثاني في مبادرات فردية من 

ي أسفرت عن قتل وجرح قبل بعض الشبان الفلسطينيين كانت نتيجتها عددا من العمليات الهامة الت
 عدد معتبر من جنود االحتالل ومستوطنيه.

لكن العمليات المذكورة لم تتحول إلى ظاهرة تقلق االحتالل بشكل جدي، والسبب أنها بقيت محدودة 
 2114ومتباعدة إلى حد ما رغم ترحيب المجتمع الفلسطيني النسبي بها، هو الذي يتعرض منذ عام 

إعادة تشكيل للوعي كي ينصرف عن مقاومة االحتالل إلى قصص إلى عملية غسيل دماغ أو 
التجارة والبزنس واالستثمار، وهو المسار الذي كان من تخصص توني بلير، فيما كان المسار 

عادة تشكيل المؤسسة األمنية الفلسطينية، من مهمات األمر  كان عبر الجنرال دايتون، ومن ياألمني، وا 
 خلفوه في المهمة.

ما يجري في الساحة الفلسطينية أن مشروع عباس الذي كان ينبغي أن ال ُيمنح أكثر من والالفت في
سنوات الختبار نجاحه، قد حصل على أكثر من عشرية كاملة، من دون أن ُيخرج القضية من  3

عنق الزجاجة، ومن دون أن يقدم بديال مقنعا للفلسطينيين، حتى ضمن التعريف البائس للثوابت 
ن لم  49ة على حدود ممثلة في دول )حق العودة صار جزءا من الماضي في جوهر خطاب القوم، وا 

 يعترفوا بذلك تماما(.
ولمعرفة حجم الضغط الذي تعرض له الفلسطينيون خالل السنوات الماضية، بخاصة األربع األخيرة، 

في الضفة  يمكن النظر إلى األجواء الثورية التي سادت المنطقة، والتي لم تجد لها صدًى ُيذكر
الغربية، وذلك رغم تصاعد عمليات االستيطان والتهويد واستهداف المسجد األقصى، مع الفشل 

 المزمن لمسار المفاوضات.
والسؤال الذي يطرحه المخلصون في الساحة الفلسطينية، وربما العربية المعنية بالقضية المركزية 

ا المأزق، والتمرد على خيارات محمود عباس، لألمة، يتمثل في الكيفية التي يمكن بها الخروج من هذ
ما دام ذلك لن يحدث من خالل حركة فتح التي يسيطر عليها الرجل سيطرة كاملة ال تسمح ألي 

 صوت معارض بالظهور، وبالطبع بسطوة المال، وبسطوة المحتل في آن.
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عد لتشمل كل ال حل لهذا المأزق سوى تشجيع المبادرات الفردية على نحو يجعلها ظاهرة تتصا
للقتال في  48األرض الفلسطينية. وحين يذهب شبان أيا كان عددهم من األراضي المحتلة عام 

سوريا، فإن السؤال هو لماذا لم يفكر هؤالء بعمليات ضد االحتالل في األرض الفلسطينية، حتى لو 
 كانت فردية ومبتكرة وال تحتاج إلى مراكمة أسلحة؟!

نون بهذا الخيار، والحالة هذه أن يحثوا جميع الشبان الفلسطينيين على على حماس والجهاد ومن يؤم
أن يجدوا سبيال لمقاومة االحتالل بالوسائل التي يرونها مناسبة، مع التأكيد أن من يستشهد منهم 
سيكون جزءا من شهداء الحركتين، حتى لو لم يكونوا أعضاًء فيهما، مع تشجيع عناصر التنظيمين 

ابتكار أساليب جديدة من بينها السيارات والسكاكين وما تيسر من سالح فردي،  وبشكل فردي على
وال شك أن الشبان في الساحة سيكونون قادرين على ابتكار وسائل جديدة. وحين تتحول هذه 
العمليات إلى ظاهرة شبه يومية، سينخرط فيها المزيد والمزيد من الشبان إلى أن تتحول الساحة إلى 

ة تضطر حركة فتح إلى دعمها ومساندتها والتخلي عن مسار عباس، وقد يفرض ذلك انتفاضة شامل
كمال رحلته العمرية بعيدا عن فرض خياراته البائسة على الشعب  على األخير ترك األمر، وا 

 الفلسطيني.
  51/2/2151، الدستور، عّمان

 
 الـنـووي اإليـرانـي: نـتـنـيـاهـو جـبـان! .34

 بن كسبيت
اهات الساعة ونتحدث عن إيران، حجر الزاوية في سياسة نتنياهو المقدس عنده هيا نتجاهل تف

والشيطان التاريخي الذي يمكن أن يوقع على الشعب اليهودي كارثة جديدة، وهو أصل الشر. كل 
ذلك تعبيرات لنتنياهو. أما هو فقد ولد وتربى وتعلم وُهيئ ليكون المخلص للشعب اليهودي من 

باستخدام اليد  إيران، بل تعهد بأن يوقف إيرانتنياهو لم يتعهد بأن يخطب ضد الخطر االيراني. ن
لم يكن هناك خيار آخر. لقد تعهد بأن يعمل ال أن يقول. لهذا فقد تبنى الخيار  إذاالطويلة للجيش 

العسكري ضد البنية التحتية اإليرانية وهذا كلف الدولة عشرات المليارات، ولتمويل ذلك فقد أهمل 
 إذاعليم والصحة والضواحي والطبقات الفقيرة منذ اللحظة التي دخل فيها الى منصبه حتى اآلن. الت

حاكمنا نتنياهو حسب معاييره وحسب تصريحاته فإنه يشكل فشال ذريعا في كل ما يتعلق بالمشروع 
يران 2119النووي االيراني. لقد تسلم الدولة في  وسيسافر  بعيدة خمس سنوات عن القنبلة النووية، وا 

يرانفي الشهر القادم الى الكونغرس  لن  إيراندولة على شفا الذرة. إن اتفاق الدول العظمى مع  وا 
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يحولها الى دولة على شفا الذرة. ألنها هي هناك بالفعل وهو فقط يعطيها الشرعية الدولية، وقد 
 ع ذلك سوى الخطاب.تحولت الى دولة على شفا الذرة في فترة والية نتنياهو ولم يفعل شيئًا لمن

في عدة حاالت على حافة  "سرائيل"إكانت  2155 – 2151ليس ألنه لم تكن له فرص. ففي 
الهجوم. لقد دار نتنياهو حول القرار وردد وتخبط وأجهد نفسه وتشاجر مع رؤساء األجهزة األمنية، 

المطاف تراجع ولم ديسكن، دغان، اشكنازي ويادلين، وأصدر أوامره لالستعداد للمعركة وفي نهاية 
يفعل شيئا. رؤساء األجهزة األمنية في حينه كانوا أشخاصًا من النخبة ولديهم القوة الداخلية. اضافة 

تلقوا أمرا  إذاالى معارضتهم المهنية فقد تحدوا نتنياهو فيما يتعلق بشرعية العملية وقالوا له إنهم 
رئيس "الشباك" ديسكن الذي كان على رأس فسينفذونه بال تردد، لكن يجب أن يكون القرار شرعيا. 

المعارضة طلب أن تتم المصادقة على العملية في مجلس الوزراء كما يقتضي القانون. وقد وافقه 
رئيس الموساد دغان وكذلك رئيس االركان ورئيس االستخبارات. وفي النهاية لم يحصل على 

 المصادقة ولم يحدث الهجوم.
 

 نبي الغضب
وكذلك اشكنازي وديسكن.  2155، ودغان في 2151ى خدمته في تشرين الثاني عاموس يادلين أنه

كانت لنتنياهو  2152وحتى خريف  2155وجاء مكانهم رؤساء جدد أقل خبرة وأقل ثقة. من صيف 
ومن كانوا يعارضونه ذهبوا. كان باراك وزير الدفاع الذي ترأس  إيرانفرصة ذهبية جديدة لمهاجمة 

هجوم. والرئيس اوباما كان مشغوال باالنتخابات. وكانت فرصة ذهبية أخيرة لكن معسكر المطالبين بال
 .إيراننتنياهو لم يهاجم 

لماذا لم يهاجم؟ ألنه خاف. إن الخوف من لجنة تحقيق محتملة كبلته ألنه كان يريد البقاء رئيسا 
نه شخص ضروري . هذا هو نتنياهو، إنه يفضل نفسه. لماذا؟ ألإليرانللحكومة أكثر من مهاجمته 

وحيوي للدولة. لماذا؟ ألنه سيكون المخلص لها من الخطر اإليراني. غولدبرغ سمى نتنياهو بـ "قذر 
كا والهدف هو الشخص الجبان الذي يخاف القيام يالدجاج". ليس هناك شتيمة أكثر من هذه في أمر 

 بعمل عسكري أو سياسي. ببساطة يخاف.
ماقه. إنه يسخر من اولمرت لكن اولمرت دمر المفاعل النووي نتنياهو جبان، وهو يعرف ذلك في أع

كية رغم أنه أبلغهم بذلك، يالسوري رغم معارضة وزير دفاعه باراك، وقام بذلك من غير مساعدة أمر 
كا شريكة في السر، بالضبط ما كان على نتنياهو أن يفعله في الموضوع اإليراني، يوجعل أمر 

ولوني الرقيق كان شجاعًا بما يكفي لمهاجمة المفاعل النووي العراقي. وبالضبط ما لم يفعله. بيغن الب
بيرس عارض لكن بيغن تمسك برأيه، فقد عرف أن الخطر سيلقي عليه كارثة في االنتخابات 
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القادمة، لكنه عرف حجم المخاطرة وفكر بالدولة وليس بنفسه. لقد أرسل الطيارين )الذين كان 
 و مرشح المعسكر الصهيوني كوزير للدفاع(.عاموس يادلين أحدهم واليوم ه

 
 فشل اوباما

الفشل لم ينته هنا. في حالة إيران هناك خيار واحد هو أن ُيشغل العالم، والعالم له قائد يسمونه 
رئيس الواليات المتحدة. ولو كان نتنياهو حقا يريد تخليصنا من التهديد اإليراني لكان عليه أن يكون 

 بكل ثمن. باماألو شريكا استراتيجيا 
كية الضخمة وال يضع يلكن ماذا فعل؟ لقد تحدى اوباما. ورغم أن اوباما متردد وال يستغل القدرة األمر 

 وهو مسالم، لكنه ما زال رئيسًا للواليات المتحدة. إيرانالخيار العسكري أمام 
األغلبية جدا للحصول على  "إسرائيل"منذ اندالع ازمة الخطاب في الكونغرس تضاءلت خيارات 

المطلوبة في الكونغرس من اجل التغلب على فيتو الرئيس اوباما في الموضوع االيراني. لقد خرب 
 اوباما مصالحنا بيديه.

 
 يكفي بيبي

ال توجد لنتنياهو الحكمة المطلوبة للقائد. هذه الحقيقة تم إثباتها على طول فترة واليته. ُخذ مثال 
دفا استراتيجيا في أال يصبح ريفلين رئيسا للدولة وقد عمل كل ما رؤوبين ريفلين. لقد كان لنتنياهو ه

في وسعه لتحقيق هذا الهدف وتخاصم مع الجميع من اجل هذا الهدف وقام بكل المناورات لمنع ذلك 
 ولكن في نهاية المطاف ريفلين أصبح رئيسا. وحتى بعد انتخاب ريفلين لم يتعامل معه بحكمة.

. عندما أنهى فيشر منصبه أوصى بأن تكون نائبته كرنيت بولغ "رائيلإس"ومثال آخر، محافظ بنك 
 مكانه، لكن نتنياهو عارض هذا القرار ورشح آخرين وفي النهاية أصبحت كرنيت هي المحافظة.

 هذا الرجل ليست لديه حكمة وهو ليس الشخص المناسب للقيام بوظيفته تحت الضغط.
 

 قنبلة في حاملة الجنود المدرعة
المشكلة القادمة هي تلك التي ستنفجر بين بينيت ونتنياهو. خالفا التفاق "عدم القتال" الذي  في رأيي

وقع بينهما فان بيبي ينقض على مصوتي بينيت. إن اعالن نتنياهو أن الرئيس سيلقي مهمة تشكيل 
الحكومة على رئيس الحزب االكبر، وحاول تشجيع مصوتي بينيت الذهاب لليكود، قد أثار غضب 

 ينيت ورجاله.ب
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إن رجال بينيت منزعجين منه ويتساءلون لماذا انشأ مركز انتخابي للمستوطنين، لماذا يوظف 
بالمئة  81الماليين في جمهورنا، لماذا ال يقوم بقيادة حملة انتخابية ألخذ ناخبي كحلون، حيث أن 

ار داخل حاملة جنودهم منهم ليكوديين. سألتهم ماذا سيفعلون. ولم يعرفوا اإلجابة، لكن إطالق الن
المدرعة يسبب لهم اآلن الخسائر الفادحة. في استطالع "معاريف/االسبوع" هذا اليوم هبط بينيت الى 

مقاعد. بينيت ليس معروفا بطبعه الهادئ،  8 – 9مقاعد، وبهذه الوتيرة سينهي االنتخابات بـ  51
يه خيار فانه سيضع حزاما ناسفا لم يكن لد إذاونجاحه ليس قائما على صبره. في نهاية المطاف 

 ويفجر نفسه داخل حاملة الجنود المدرعة.
 عن معاريف

 54/2/2151، األيام، رام هللا
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 أحمد مصطفى علي
ال تحتاج تصريحات وتصرفات ما يسمى بوزير خارجية الكيان الصهيوني أفيغدور ليبرمان إلى كثير 

العنصري المقيت الذي يتبعه برعونة مع أعضاء حزبه ضد أبناء  من التأمل، حتى ندرك تمامًا النهج
أو  5948الشعب العربي عمومًا والفلسطيني خصوصًا أينما كانوا، سواء في األراضي المحتلة عام 

أم في الشتات، ولعل شعاره االنتخابي "أرئيل إلى "إسرائيل" وأم الفحم إلى  5949المحتلة عام 
ل بيتنا" وسعي حزبه إلى توزيع أعداد مجانية من مجلة "شارلي ايبدو" فلسطين" واسم حزبه "إسرائي

الفرنسية المسيئة للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم، وتهديده بشن حروب عدوانية على غزة ولبنان 
 وغيرها من التصريحات واألفعال، أكبر الدالئل على ذلك . 
ف الس الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة ومن أبرز تخريفاته العنصرية التي تدل على إفالسه وا 

التي يمثلها، إعالنه أنه سيعمل على تفكيك المحكمة الجنائية الدولية بسبب اعتزامها فتح تحقيق أولي 
حول جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في فلسطين المحتلة، واإلطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود 

 الفلسطينية.عباس والقضاء على المقاومة 
ليبرمان المتطرف الذي أسهم بقوة مع بقية العنصريين من الحكومة اإلسرائيلية على رفع نسبة 

، كان هدفه من %3221الحصول على عضوية الكنيست في االنتخابات المقررة الشهر المقبل الى 
وراء ذلك الحؤول دون وصول األحزاب والكتل العربية لمنبر البرلمان، وهو أيضًا كان يواصل 

مه السمج ضد أعضاء القوائم العربية مهما كانت خلفياتهم الفكرية أو العقائدية أو السياسية، هجو 
األمر الذي يشير بوضوح إلى مدى التحريض العنصري البغيض الذي وصل إلى حد المطالبة بمنع 
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الفلسطينيين داخل الخط األخضر من خوض السباق نحو الكنيست فقط ألنهم فلسطينيون، وظهر 
 من تشكيل قائمة انتخابية موحدة .  ـ48لـليًا بعد أن تمكنت القوى السياسية العربية في أراضي اهذا ج

ال شك في أن تصرفات زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" العنصرية بامتياز تقربه أكثر من السقوط المدوي، 
س وأنصار بعد إفالسه في االنتخابات المقبلة مع تدني مستوى شعبيته في أوساط الناخبين الرو 

اليمين المتطرف وفقًا لمعظم استطالعات الرأي واتساع دائرة الفضائح التي طالته وأعضاء حزبه من 
 اللصوص.

الرد الطبيعي على عنصرية ليبرمان ومحاصرته، ال بد أن يأتي من قبل الفلسطينيين داخل الخط 
ر عن أية انتقادات على األخضر، باإلقبال الكثيف على صناديق االقتراع من دون تردد بغض النظ

تشكيلة القائمة العربية الموحدة، وحث الفلسطينيين الذين يصوتون لألحزاب الصهيونية إلى إعادة 
النظر في مواقفهم، والتصويت لمصلحة المرشحين الفلسطينيين، والسعي لكسب ما يمكن كسبه من 

اصة أصوات المتضررين وهم كثر األصوات اليهودية األقل تطرفًا عبر اإلقناع والحوار والتشجيع، خ
 العنصري.من هذا المافيوي 

حجم الكراهية والحقد العنصري، الذي يختزنه ويبثه ليبرمان ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين، 
تجاوز كل الحدود، وهو الذي يواصل بمناسبة ومن دون مناسبة اجترار مقوالته العنصرية، في 

ي، بعد أن أدرك أن حزبه يتجه بسرعة جنونية كأفعاله إلى محاولة يائسة إلثبات حضوره السياس
الهاوية، خاصة بعد اتخاذه شعارًا عنصريًا لحملته االنتخابية يدعو إلى القيام بعملية تطهير عرقي 
ضد سكان مدينة أم الفحم الفلسطينية ويؤّجج العنصرية والكراهية ضد سكانها الفلسطينيين ويشّجع 

 ضّدهم.على العنف 
 51/2/2151، ج، الشارقةالخلي
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