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  السلطة:
 4 : لن نسمح بعودة الفلتان والعبث في أمن واستقرار المواطنينعباس  
 2  القيادي بفتح اعتقال المتهمين بمحاولة اغتيال الجاغوبالشرطة الفلسطينية في نابلس:   
 2 "إسرائيل"المركزي" سيناقش قضايا جوهرية حول العالقة مع المجلس  االجتماع القادم لـ ""األيام":   
 6 أحزاب إسرائيلية تتاجر بالتطرف لكسب أصوات المستوطنينمنظمة التحرير الفلسطينية:   

 
  المقاومة:

 7 المجدالوي: ماذا يعني انسحاب حماس من المعابر؟!لـ جميل  أبو مرزوق  
 8 حلقت فوق أشكول وعادت لقواعدها لحماس: طائرات العبري "1414موقع "  
 8 أسرى حماس: دعوة "إعدام" المعتقلين ستعزز المقاومة  
 9 حماس تنفي تسلل أي مسلحين من غزة إلى مصرحركة   
 01 كوادر الحركة من أبناء قطاع غزة المتواجدين بالضفةلالسلطة اعتقال فتح يدينون في كوادر   
 01 اخلية لـ "فتح""كتائب األقصى" تحذر من زجها بأي مشاكل د  
 00  قضية إعمار مخيم نهر البارد فيصل كراميلبنان: وفد من "فتح" يبحث مع الوزير السابق   
 00 تدين مشاركة شخصيات فلسطينية بمؤتمر تطبيعي "الشعبية"  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 02 "إسرائيل"ليبرمان: سياسة نتنياهو المتسامحة هي ألد أعداء   
 02 يدلين: نتنياهو ضعيف في وجه حماس  
 02 يلنيسان/ إبر تقديرات إسرائيلية: الحرب القادمة مع غزة قد تكون في   
 03 ": استمرار نتنياهو يشكل خطرًا على وجود "إسرائيلسبقألاس الشاباك رئي  

 
  :األرض، الشعب

 04 الحركة األسيرة تصّعد احتجاجاتها ضد سياسات االحتالل  
 04 خطوات احتجاجية لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل  
 02 القدس: لجنة إسرائيلية ترفض االعتراض على إقامة مكب للنفايات على أراضي العيسوّية وعناتا  
 02 إضراب "الداخلية" اإلسرائيلية منذ أسبوع يحول دون سفر المقدسيين إلى األردن  
 06 ة جنى" تضاعف معاناة نازحي حرب غزة"العاصفتقرير:   

 
  مصر: 
 08 مصر: براءة وزير البترول األسبق في "تصدير الغاز إلسرائيل"  

 
  األردن: 

 08 ألف مراجع 09تقدم خدماتها لـفي غزة المستشفى الميداني األردني   
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  لبنان: 
 08 وفد من حركة فتح أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان يبحث مع فيصل كرامي  

 
  عربي، إسالمي:

 09 فلسطينية بالضفةأسرة  2611اإلماراتية توزع مساعدات على  ألعمال الخيريةهيئة ا  
 09 دقائق عشرةيراني: يمكننا تدمير تل أبيب في أقل من مسؤول إ  

 
  دولي:
 21 كيري يحذر من خطورة عدم تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية  
قامة الدولةكفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية واالستقالل و : ندعم وزير الخارجية اليوناني    21 ا 
 20 نؤيد حل الدولتين ونطالب بتطوير مجلس األمن: وزير خارجية بولندا  
 20 يهود أوروبا لنتنياهو: ال أمان في "إسرائيل"  
 20  لمعتقلين ال يزال سياسة إسرائيلية منهجيةسوء معاملة األطفال الفلسطينيين ا "اليونيسيف":  

 
  حوارات ومقاالت:

 23 د.فايز أبو شمالة... خطة المعسكر الصهيوني لمحاربة غزة  
 24 برهوم جرايسي ...48األحزاب الصهيونية بين فلسطينيي   
 26 علي جرادات... عن راهن الهجوم الصهيوني  
 28 جدعون ليفي ...ارتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين زبيني غانت  
 31 بن كسبيت. أخطاء نتنياهو..  

 
 33 :كاريكاتير

*** 
 
ليسـت إرهابيـة والخـالف بـين السـلطة وحمـاس عّطـل إعمـار  "كتائب القسـام": "الحياة"العربي لـنبيل  

 غزة
شدد األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على أهمية تفعيل : جيهان الحسيني -واشنطن 

معاهدة الدفاع العربي المشترك لصون األمن القومي العربي والتصدي لإلرهاب، الفتًا إلى أن العالم 
 مر بمرحلة غير مسبوقة.العربي ي

البيت األبيض لمكافحة التطرف:  ةفي واشنطن على هامش قم "الحياة"وقال في مقابلة أجرتها معه 
، "يجب على الدول العربية أن تنسق جهودها لمواجهة خطر اإلرهاب... ال بد أن تقف وقفة واحدة"
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وأشارت  0921ة التي وقعت عام مشيرًا إلى أن اإلطار القانوني والسياسي متوافر في هذه المعاهد
 ضرورة توافر قدر من التقدم االقتصادي حتى يمكن للدول العربية أن تدافع عن نفسها. إلى

كتائب عز "وسئل األمين العام للجامعة عن القرار الذي صدر أخيرًا عن محكمة مصرية باعتبار ان 
أنا ال أعلق على أحكام "فأجاب: ، "إرهابية"، الجناح العسكري لحركة حماس، حركة "الدين القسام

القضاء... لكن كتائب القسام وغيرها من كتائب المقاومة الفلسطينية التي تتصدى لالحتالل 
اإلسرائيلي ليست إرهابية، والمقاومة حق مشروع لها مئة في المئة، وليس هناك خلط على اإلطالق 

ت على اتصال مستمر مع )رئيس أثناء الحرب على غزة، كن". وأردف: "بين المقاومة واإلرهاب
 ."المكتب السياسي لحماس( خالد مشعل

الدول المانحة ترفض "الخالف بين حكومتي غزة ورام هللا، وقال:  إلىوعزا العربي تعطل إعمار غزة 
أن تسلم األموال لحركة حماس... الخالف الداخلي وعدم التعاون بين السلطة وحماس عطل إعادة 

هناك اتصاالت من المانحين مع الجامعة العربية واألمم المتحدة كي يتم دفع ، موضحًا أن "اإلعمار
)أونروا(، متوقعًا أن تنجز هذه  "المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين األمموكالة "األموال من خالل 

أكيد "وحمل العربي إسرائيل مسؤولية األحداث التي تجري في الساحة العربية، وقال:  اآللية قريبًا.
كل التي تعاني منها المنطقة تقف وراءها إسرائيل بطريقة أو بأخرى ألن هذا يصب في المشا

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ديفيد بن غوريون أرددها دائمًا،  إلىهناك مقولة منسوبة ". وتابع: "مصلحتها
. "وهي: ان قوة إسرائيل ليست في ترسانتها العسكرية، لكن في ضعف مصر والعراق وسورية

إسرائيل ُتعتبر اآلن آخر معاقل العنصرية واالستعمار في العالم، لكن المجتمع الدولي ال ": وأضاف
أن  إلى، الفتًا "يتحرك ساكنًا، بينما روسيا بمكانتها عندما احتلت جزيرة القرم، وقعت عليها العقوبات

 ."لشبابانتشار العنف بين ا إلىسياسة الكيل بمكيالين والظلم يولدان التطرف، ما يؤدي "
 22/2/2102، الحياة، لندن

 
 الفلتان والعبث في أمن واستقرار المواطنين بعودة: لن نسمح عباس 

، رئيس اللجنة اإلعالمية لمفوضية التعبئةة والتنظةيم أمسهاتف الرئيس محمود عباس، مساء  :رام هللا
 .على صحته، متمنيا له الشفاء العاجل لالطمئنانفي حركة "فتح" منير الجاغوب، 

، خالل االتصال "لن نسمح بعودة الفلتةان، حيةث يسةعى الةبعض إلةى نشةر الفوضةى، كمةا عباسوقال 
لةةةن نسةةةمح ألحةةةد بالعبةةةث فةةةي أمةةةن واسةةةتقرار المةةةواطنين، والقةةةانون سيحاسةةةب كةةةل مةةةن شةةةارك فةةةي هةةةذا 

 االعتداء اآلثم".
  22/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
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  القيادي بفتح المتهمين بمحاولة اغتيال الجاغوباعتقال : نابلسالشرطة الفلسطينية في  

، المشتبه فيهم بمحاولة اغتيةال رئةيس اللجنةة اإلعالميةة بمفوضةية أمساعتقلت شرطة نابلس، : نابلس
 مجهولين على طعنه بسكاكين. إقدامالتعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب، بعد ساعات من 

ث يتلقةةى العةةالن، أن يكةةون االعتةةداء الةةذي تعةةرض لةةه اثةةر ونفةةى الجةةاغوب، مةةن مستشةةفى رفيةةديا حيةة
، أن الجهةةةات التةةةي اعتةةةدت عليةةةه وطعنتةةةه أمةةةسخةةةالف عةةةائلي، مضةةةيفا فةةةي تصةةةريح إلذاعةةةة مةةةوطني 

عشرات الطعنات، هي نفس الجهات التي تشن هجمات إلكترونية وا عالمية على حركةة فةتح منةذ عةدة 
ن سةةبق إصةةرار وترصةةد، وأنةةه رفةةع شةةكوى ضةةد شةةهور. وأشةةار إلةةى أن مةةا حةةدث كةةان محاولةةة لقتلةةه عةة

 المعتدين، الذين يقومون بهجوم إعالمي والكتروني على حركة فتح وقياداتها وكوادرها.
، وحمةةل المتحةةدث باسةةم الحركةةة احمةةد اآلثةةمالعبةةارات بمةةا وصةةفته باالعتةةداء  بأشةةدونةةددت حركةةة فةةتح 

انةة. وقالةت مصةادر أمنيةة إنهةا القةت عساف أصحاب "نهج التخوين والتكفير"، مسةؤولية الجريمةة الجب
 اإلجةةةراءاتالقةةةبض علةةةى المتهمةةةين باالعتةةةداء علةةةى الجةةةاغوب وانةةةه جةةةاري اسةةةتكمال التحقيةةةق التخةةةاذ 

أجريةةت لةةه عمليةةة  أنالقانونيةةة بحقهةةم. ويرقةةد الجةةاغوب فةةي مستشةةفى رفيةةديا الحكةةومي بنةةابلس، بعةةد 
 وضعه الصحي بالمستقر.جراحية من جراء تعرضه لعدة طعنات، حيث وصفت مصادر طبية 

 22/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 "إسرائيل"المركزي" سيناقش قضايا جوهرية حول العالقة مع المجلس  االجتماع القادم لـ ""األيام":  
القيةةةةةادة الفلسةةةةةطينية أكةةةةةدت خةةةةةالل األسةةةةةبوع الماضةةةةةي ردا علةةةةةى  إنالقةةةةةدس: قالةةةةةت مصةةةةةادر مطلعةةةةةة 

قل يميةة إن اجتمةاع المجلةس المركةزي لمنظمةة التحريةر الفلسةطينية المقةرر استفسارات من قةوى دوليةة وا 
صةةدار توصةةيات  عقةةده فةةي أوائةةل الشةةهر القةةادم فةةي رام هللا هةةو اجتمةةاع حاسةةم وسةةيتعين عليةةه بحةةث وا 

 بشأن ملفات بالغة األهمية تتعلق بالعالقات الفلسطينية اإلسرائيلية.
مجلةس األمةن القةومي فةي البيةت األبةيض اسةتمع فيةل غةوردون المسةؤول فةي  إنوقالت هذه المصةادر 

تقييمةةات صةةريحة للغايةةة » إلةةىخةالل اجتماعةةه األسةةبوع الماضةةي مةةع مسةةؤولين فلسةطينيين فةةي رام هللا 
عةةدة عواصةةم  إلةةىحةةول الموقةةف، كمةةا أن نفةةس هةةذه التقييمةةات نقلةةت « وصةةادمة كثيةةرا، وحقيقيةةة تمامةةاً 

 أنينةتج عنةه مةن قةرارات، وأضةافت:  أنومةا يمكةن « المركةزي»إقليمية ودولية استفسرت عن اجتمةاع 
 إسرائيل على علم بهذه التقييمات.

ال يمكةةةن » وانةةةه « لحظةةةة الحقيقةةةة حلةةةت» وتشةةةرح هةةةذه المصةةةادر بةةةان القيةةةادة أبلغةةةت محاوريهةةةا أن 
واعتبةةةةرت القيةةةةادة أن إصةةةةرار إسةةةةرائيل علةةةةى احتجةةةةاز العائةةةةدات الماليةةةةة « . مةةةةن ذلةةةةك أكثةةةةرالمماطةةةةة 
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تكةون جةزءا مةن  أنمةن  أكثةرتصاعد وتيرة إعالنات عطاءات البناء  االستيطاني هةي الفلسطينية مع 
الحملة االنتخابية اإلسرائيلية، بل تفصح بوضةوح عةن إصةرار إسةرائيل علةى تقةويض السةلطة ونةزع مةا 

 تبقى من صالحياتها ومكانتها.
: هةةل األول االستفسةةارات الدوليةةة تركةةزت علةةى موضةةوعين، إنوقةةال مصةةدر فضةةل عةةدم ذكةةر اسةةمه 

اتخةةاذ توصةةية بوقةةف التنسةةيق األمنةةي مةةع إسةةرائيلس والثةةاني: هةةل سةةيتم خةةالل « المركةةزي»سةةيتم فةةي 
مطالبةةة إسةةرائيل بتسةةلم مسةةؤولياتها كقةةوة احةةتاللس وان هةةذه االستفسةةارات ترافقةةت « المركةةزي»اجتمةةاع  

 القادم. ذارآ 01مع دعوات للقيادة بالتريث قبيل إجراء انتخابات الكنيست اإلسرائيلي في 
  22/2/2102األيام، رام هللا، 

 
 أحزاب إسرائيلية تتاجر بالتطرف لكسب أصوات المستوطنينمنظمة التحرير الفلسطينية:  

]التةابع  أكةد المكتةب الةوطني للةدفاع عةن األرض ومقاومةة االسةتيطان: كامةل إبةراهيم -القدس المحتلة 
لية المتطرفةة تتسةابق بأشةكال وأسةاليب متعةددة علةى أن األحةزاب اإلسةرائي لمنظمة التحرير الفلسةطينية 

فةي  اإلسةرائيليكسب أصوات الناخبين، وبالتحديد المستوطنين، وذلك على أبةواب انتخابةات الكنيسةت 
دورتةةه العشةةرين.وقال المكتةةب فةةي تقريةةره األسةةبوعي الةةذي أصةةدره السةةبت إنةةه فةةي مسةةعى لرفةةع أسةةهمه 

بنيةةةامين نتنيةةةاهو عةةةن نيتةةةه اقتحةةةام الحةةةرم  اإلسةةةرائيليوزراء للفةةةوز باالنتخابةةةات العامةةةة أعلةةةن رئةةةيس الةةة
اإلبراهيمةةي ضةةمن جولةةة لزيةةارة منةةاطق ومسةةتوطنات فةةي جنةةوب الضةةفة الغربيةةة، خاصةةة مةةا يعةةرف ب 

 «.تجمع مستوطنات غوش عتصيون»
جنةوب مدينةة « ارائيةل»نفتةالي بينةت وصةل إلةى مسةتوطنة « البيةت اليهةودي»وأضاف أن زعةيم حةزب 

على موقف حزبه الذي يعارض قيام دولة فلسطينية، ويرفض بنفس الوقت وبشكل قةاطع  نابلس، وأكد
وجوب «، فقد أفتى بة«نسيم مؤويل»االنسحاب من أي جزء من أراضي الضفة.أما الحاخام اإلسرائيلي 

« الصةةهيونية»، وتةةأتي هةةذه الفتةةوى ضةةمن الفتةةاوى «اقةةتالع أشةةجار الفلسةةطينيين، وجةةواز تسةةميم آبةةارهم
 ضية ضد الفلسطينيين.التحري

وذكر التقرير أنه في غمرة الحمالت االنتخابيةة تظهةر مةن وقةت آلخةر فتةاوى إسةرائيلية عنصةرية ضةد 
الفلسةةطينيين تةةدعو إلةةى قةةتلهم وسةةحقهم، ولةةم يتةةأخر تجةةاوب المسةةتوطنين مةةع هةةذه الفتةةوى، حيةةث اقتلةةع 

 .الشيوخ في محافظة الخليل أراضيشتلة زيتون من  221المستوطنون نحو 
المقامتةان علةى أراضةي المةواطنين « سوسيا ومتسةبي يةائير»كما قطع مستوطنو مستوطنتي ما تسمى 

فةةي بلةةدة يطةةا جنةةوب الخليةةل عشةةرات أشةةجار الزيتةةون المعمةةرة فةةي منطقةةة خربةةة أم العةةرايس، وأخطةةرت 
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مةةن الغةةراس واألشةةجار فةةي منطقةةة قصةةر ابةةريس التابعةةة لقريةةة  2111سةةلطات االحةةتالل بةزالةةة وقلةةع 
 ارس شمال غرب سلفيت.ح

فيما أصدر وزير اإلسةكان اإلسةرائيلي المتطةرف اوري ارئيةل مناقصةة لمصةادرة آالف الةدونمات غةرب 
محافظةةة بيةةت لحةةم، ودعةةا المقةةاولين لتقةةديم عطةةاءات لبنةةاء وحةةدات اسةةتيطانية جديةةدة غةةرب مسةةتوطنة 

 «.بيتار عليت»
الماضةةي، منهةةا  األسةةبوعس المحتلةةة خةةالل ورصةةد التقريةةر جملةةة مةةن االنتهاكةةات اإلسةةرائيلية فةةي القةةد

عةن مناقصةة مةن أجةل « الحفاظ على تراث حائط المبكى»إعالن مؤسسة إسرائيلية تطلق على نفسها 
تنفيذ أعمال حفريات في األنفاق أسفل الحائط الغربي للمسجد األقصى المبارك.فيما قرر المستوطنون 

كمةا نظمةوا « هةة رشةق الحجةارة علةى المسةتوطنة،لمواج»في حي رأس العامود بالقدس تشكيل ميليشةيا 
فةي شةوارع القةدس القديمةة، بحراسةة مشةددة مةن قةوات االحةتالل، « مسةيرة األبةواب»مسيرتهم الشةهرية، 

بمناسبة بداية الشهر العبري، باإلضافة إلى هدم سور لمنزل المواطن محمد أبةو الهةوى فةي حةي جبةل 
 الزيتون.

اكات بالضةفة، تمثلةت فةي شةروع االحةتالل بتوسةيع حةدود مسةتوطنة كما رصد التقرير جملة من االنته
صةدار قةرار بةةغالق منطقةة  "تسور هداسا" المقامة على أراضةي قريةة وادي فةوكين غةرب بيةت لحةم، وا 

واسعة من أراضي شرق بيت لحم، وكذلك منع جنود االحتالل عةدًدا مةن المةزارعين مةن الوصةول إلةى 
 أراضيهم بالخليل.

 22/2/2102 ،الرأي، عّمان
 

 المجدالوي: ماذا يعني انسحاب حماس من المعابر؟!لـ جميل  أبو مرزوق 
استهجن عضو المكتب السياسي لحركة حمةاس موسةى أبةو مةرزوق مطالبةة القيةادي فةي الجبهةة : غزة

 الشعبية جميل المجدالوي لحركته بمغادرة المعابر وتسليمها لحكومة التوافق دون شروط مسبقة.
(: 2-20وق فةي تصةريح لةه عبةر صةفحته الشخصةية علةى "فةيس بةوك"، اليةوم السةبت )وقال أبو مرز 

"ولعل األمةر يمةر عنةد الةبعض مةرور الكةرام، علةى اعتبةار أن حركةة حمةاس هةي الحكومةة، والحكومةة 
 هي موظفوها، والموظفون عناصر تنظيمية، يجب أن يجري عليهم ما يجري على الوزراء ورئيسهم".

مة هنية وخروجها، يبدو أنه غير كاٍف؛ فال بّد أن يتبع ذلةك الموظفةون، تمامةًا وأضاف: "استقالة حكو 
كمةةا جةةرى للحكومةةة بعةةد االنقسةةام البغةةيض، حينمةةا خرجةةت مةةن غةةزة، خةةرن معهةةا كةةل المةةوظفين، ومةةن 

 بقي يعمل قطع راتبه وتم ترقين قيده".
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ذا كنةةا بلةةدًا واحةةدًا، فتتبةةدل ويةةرى أبةةو مةةرزوق أن هةةذا التفكيةةر ال يوجةةد لةةه نظيةةر فةةي العةةالم، وقةةال:" إ
ذا كنةا بلةدين فيةتم توحيةدهما كمةا كثيةر مةن الةبالد التةي توحةدت  األحزاب وتبقى اإلدارات وموظفوهةا، وا 

وحتةةةى إذا كانةةةت بلةةةًدا محةةةتال  ينسةةةحب  -انظةةةر إلةةةى ألمانيةةةا الغربيةةةة والشةةةرقية-مؤسسةةةاتها وموظفوهةةةا، 
 االحتالل ويبقى الموظفون".
دي فةةي الجبهةةة الشةةعبية جميةةل المجةةدالوي أن يفسةةر لةةه المقصةةود بانسةةحاب وطالةةب أبةةو مةةرزوق القيةةا

يضةةاح إن كةةان ذلةةةك يعنةةي انسةةحاب نفوذهةةةا أم سةةحب مةةوظفي المعبةةةر  حركةةة حمةةاس مةةن المعبةةةر، وا 
 ليشاركوا زوجاتهم جلي الصحون وتنظيف المنازل، وفق قوله.

 20/2/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 
 حلقت فوق أشكول وعادت لقواعدها لحماسات : طائر العبري "1414موقع " 

زعمةةةت وسةةةةائل إعةةةالم عبريةةةة دخةةةةول طةةةائرات بةةةدون طيةةةةار مصةةةدرها غةةةزة، ألجةةةةواء : القةةةدس المحتلةةةة
 مستوطنات "أشكول" شرق القطاع.

" المقةةةةرب مةةةةن جةةةةيش االحةةةةتالل إن طةةةةائرات مقاتلةةةةة هرعةةةةت ل جةةةةواء بحثةةةةًا عةةةةن 1414وقةةةةال موقةةةةع "
عالن عن حدث أمني فةي المنطقةة قبةل اإلعةالن عةن عةودة الطةائرات الطائرات المفترضة، فيما تم اإل

 "الفلسطينية" إلى داخل القطاع، وفق زعمها.
وبةةين أن الطةةائرات الصةةهيونية المقاتلةةة، اسةةتنفرت مسةةاء السةةبت للبحةةث عةةن طةةائرتين أو ثةةالٍث بةةدون 

 طيار اشتبه بدخولها ألجواء مستوطنات "أشكول".
الث طائرات لحماس حلقت قرب الحدود الشرقية للقطاع، وأنها عةادت وزعمت المصادر العبرية أن "ث

 لقواعدها بعد قدوم الطائرات اإلسرائيلية ل جواء".
 20/2/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 
 أسرى حماس: دعوة "إعدام" المعتقلين ستعزز المقاومة 

سةجون االحةتالل الصةهيوني إّن  قالت الهيئةة القياديةة العليةا ألسةرى حركةة حمةاس فةي: القدس المحتلة
دعةةوة وزيةةر خارجيةةة االحةةتالل المتطةةرف أفيغةةدور ليبرمةةان إلعةةدام األسةةرى ذوي األحكةةام المؤبةةدة، أمةةر  

 غير مستغرٍب، و"إسرائيل" تمارسه عملي ا بالسجون.
(، وصةةةل "المركةةةز الفلسةةةطيني لإلعةةةالم" 2-20وأضةةةافت الهيئةةةة فةةةي تصةةةريح صةةةحفي اليةةةوم السةةةبت )

إنه رغم االسةتنكار الشةديد الةذي تلقةى بةه األسةرى نبةأ مطالبةة الصةهيوني ليبرمةان بةعةدام نسخة عنه، "
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األسةةرى ذوي األحكةةام المؤبةةدة خشةةية اضةةطرار االحةةتالل إلةةى اإلفةةران عةةنهم، فةننةةا لةةم نسةةتغرب عليةةه 
 وعلى جميع الصهاينة هذه العقلية وهذا التفكير".

ن لةةم يسةةنه قانونةةًا، فهةةي تبةةدأ وتابعةةت "كمةةا نةةرى أن االحةةتالل يمةةارس هةةذا المبةةد أ )اإلعةةدام( عمليةةًا وا 
بمحةةةاوالت إعةةةدام المناضةةةل الفلسةةةطيني فةةةي الميةةةدان، ثةةةم تسةةةتمر بةةةذات الةةةنهج فةةةي أقبيةةةة التحقيةةةق، ثةةةم 

 تمارسه في السجون عبر الموت البطيء".
ارب وتسةاءلت القيةادة "ألةةيس نهةج اإلهمةةال الطبةي المتعمةةد شةكاًل مةن أشةةكال اإلعةدام، ألةةيس إجةراء تجةة

 األدوية البديلة على األسرى نوًعا من اإلعدامس".
كمةةا تسةةاءلت "ألةةيس وأيد األسةةير فةةي زنزانتةةه عشةةرات السةةنين محرومةةًا مةةن أبسةةط الحقةةوق صةةورة مةةن 

ن تعددت صوره".  صور اإلعدامس! إنه اإلعدام بعينه، وا 
" بأبشةةع صةةوره ونحةةن واسةتطردت "نوجةةه رسةةالة إلةةى العةةالم بأسةةره: إن االحةتالل يمةةارس بحقنةةا "اإلعةةدام
جرامه".  "أسرى حرية"، فقفوا عند مسئولياتكم لكبح جماحه وردعه من جنونه وا 

ووجهت رسالة إلى االحتالل، مفادها "إلى المحتل الغاصب، ال تهةددنا بمةا نتمنةى؛ الشةهادة فةي سةبيل 
 .هللا، واعلم أن أبطال المقاومة سيرغمونك على إطالق سراح أسرى الحرية ولو بعد حين"

وقالت في رسالتها للمقاومة الفلسطينية "إذا كان عدونا يتوعدنا بالقتل، فاعلموا أن كةل أخ يخةرن علةى 
 أيديكم من سجنه فةنما تكتب له حياة جديدة، وكأنما ولد من جديد، وهو خير ردٍّ على هذا اإلجرام".

هم طةةوياًل بةةةين أنيةةةاب وتابعةةت "ثقتنةةةا بكةةم عاليةةةة؛ أنكةةم لةةةن تقصةةروا مةةةع إخةةوانكم األسةةةرى، ولةةن تتركةةةو 
 عدوهم".

 20/2/2102لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 

 حماس تنفي تسلل أي مسلحين من غزة إلى مصرحركة  
، أمةس، تنّقةل أي مسةلحين مةن قطةاع غةزة نحةو مصةر. وقةال المتحةدث الرسةمي «حماس»نفت حركة 

الحةدود، خصوصةًا فةي ننفي وجود أي تنقل لمسلحين عبر »باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان، 
 ».ظل هدم جميع األنفاق، ووجود القوات األمنية الفلسطينية والمصرية على جانبي الحدود

، «على الشعب الفلسةطيني« االفتراء والتحريض»األطراف العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه »ودعا 
ة لفضةةح منظومةةة إعالميةةة العلمةةاء والمثقفةةين وأحةةرار األمةةة، إلةةى تنظةةيم حملةةة إعالميةةة واسةةع»مطالبةةًا 

 ».تعمل لحساب إسرائيل
 22/2/2102، المستقبل، بيروت
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 كوادر الحركة من أبناء قطاع غزة المتواجدين بالضفةلالسلطة اعتقال فتح يدينون في كوادر  
ن كوادر وأبناء حركة فتح حملة االعتقاالت التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر الحركةة مةن دا

غزة المتواجةدين بالضةفة، والتةي كةان آخرهةا اعتقةال مةدير مكتةب نةواب غةزة عةن كتلةة فةتح  أبناء قطاع
 البرلمانية حازم التتر والعاملين في المكتب زياد الكردي ووائل عفانة.

وقال الكوادر في بيان صحفي نشر السبت: "ما يقوم به الرئيس محمود عباس وزمرتةه فةي المقاطعةة، 
مسةةعورة ضةةد مناضةةلي قطةةاع غةةزة، ومةةا يمارسةةه مةةن سياسةةات تهمةةيش مةةن حمةةالت اعتقةةال ومالحقةةة 

 وعزل للقطاع الذي فجر أبطاله االنتفاضة األولى، كلها إجراءات عنصرية تفرق بين شطري الوطن".
واعتبر البيان هذه اإلجراءات "تتساوق مع عدوان االحتالل اإلسةرائيلي علةى القطةاع، وتخةدم مشةاريعه 

 نية".في تصفية القضية الفلسطي
وأضاف البيان: إن "هذه االعتقاالت تضاف لسجل جرائم العار التي اقترفتها وال زالت القيةادة المتنفةذة 
في السلطة بحةق أهةالي غةزة تحديةًدا، بةدًءا مةن تعطيةل متعمةد إلنجةاز اتفاقةات الوحةدة الوطنيةة إسةهاًما 

رواتةةب ووقةةف مخصصةةات فةةي تشةةديد الحصةةار، وصةةواًل إلةةى النيةةل مةةن أرزاق المةةواطنين عبةةر قطةةع ال
 أسر الشهداء والجرحى، مروًرا بجريمة حرمان العديد من الحاالت المرضية من فرص العالن الالزم".
وأكد البيان أن هذه الحمالت العدوانية والعنصرية "تهدف إلشعال نار الفتنة والفرقة بةين أبنةاء الحركةة 

المشةبوهة تمكنهةا مةن االسةتمرار فةي اختطةاف الواحدة والوطن الواحد، ظًنا منها أن مثل هذه السياسةة 
 قيادة الحركة ومؤسساتها، واالستيالء على مقاليد الحكم في السلطة، وارتهان إرادة شعبنا ومناضليه".

 20/2/2102، فلسطين أون الين

 
 "كتائب األقصى" تحذر من زجها بأي مشاكل داخلية لـ "فتح" 

لواء نضال العةامودي" أن النيابةة العامةة فةي قطةاع  -كشفت "كتائب شهداء األقصى : غزة )فلسطين(
غزة قامت باسةتدعاء عةدد مةن مقاتليهةا للتحقيةق معهةم فةي قضةية محاولةة اغتيةال مةأمون سةويدان أحةد 

 قاد حركة "فتح"، وأنه تم اإلفران عنهم بعد ثبوت برائتهم.
لية إطالق النةار علةى وأوضحت الكتائب في بيان لها، أنه تم توقيف عدد من مقاتليها على خلفية عم

سويدان وما وصفته بةة "الحةادث غيةر الواضةح"، مشةيرًة إلةى أنهةا آثةرت الصةمت لثقتهةا بمقاتليهةا الةذين 
 ساعة لثبوت وجودهم في منازلهم ساعة وقوع الحادث. 12ُأفرن عنهم بعد 

إذا اسةةةتدعي وقالةةةت "قّررنةةةا أن يأخةةةذ القةةةانون مجةةةراه، وأن يةةةذهب أي مةةةن مقاتليهةةةا إلةةةى النيابةةةة العامةةةة 
 لذلك"، مجّددة تعهدها بأن تبقى بندقيتها موجهة صوب االحتالل، وفق تأكيدها.
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وحةةةّذر "لةةةواء العةةةامودي" مةةةن أن أي محةةةاوالت لتشةةةويه صةةةورة "كتائةةةب األقصةةةى" سةةةوف "لةةةن تمةةةر دون 
 عقاب"، مضيفًة "لن نقبل أن يهان أو يمس اللواء أو يزن به بمهاترات كاذبة".

 20/2/2102قدس برس، 
 
  قضية إعمار مخيم نهر البارد فيصل كراميلبنان: وفد من "فتح" يبحث مع الوزير السابق  

الةوزير ، جهاد )محمد فيةاض( أبووفد من قيادة حركة فتح في لبنان تقدمه مسؤول منطقة الشمال زار 
 .السابق فيصل عمر كرامي في مكتبه في طرابلس

ضةةةغط علةةةى منظمةةةة االونةةةروا مةةةن خةةةالل الحكومةةةة طلبنةةةا مةةةن معاليةةةه ال: »، بعةةةد اللقةةةاء، قةةةال فيةةةاض
عمار مخيم نهر البارد وبخطةة الطةوارح حتةى انتهةاء اعمةاره. وقةد حةذرنا مةن إ اللبنانية لكي تستمر في 

مغبةةة مشةةكل جديةةد كمةةا حصةةل مةةع مخةةيم نهةةر البةةارد فةةي السةةابق ال سةةيما بعةةدما رأينةةا مةةا يحصةةل فةةي 
زام األحمةةةد مةةةن خةةةالل جولةةةة قةةةام بهةةةا مةةةع وفةةةد عطةةةل مفاعيلهةةةا األخ عةةة أزمةةةةمخةةةيم عةةةين الحلةةةوة مةةةن 

فلسطيني الى القيادات السياسية واألمنية لطمأنة الجميع. ونأمل مةن وزيةر الداخليةة نهةاد المشةنوق أن 
يتعاطى مع هذا المشروع من خالل الوضع السياسي وليس األمنةي فقةط، ونحةن حريصةون علةى أمةن 

ن ندعم المؤسسة العسكرية ونةدعو لالسةتقرار واألمةن لبنان ونعتبر المخيمات جزءا من امن لبنان ونح
 «.في لبنان والحفاظ على السلم األهلي

 22/2/2102، المستقبل، بيروت

 
 تدين مشاركة شخصيات فلسطينية بمؤتمر تطبيعي "الشعبية" 

أدانةةت "الجبهةةة الشةةعبية لتحريةةر فلسةةطين" مشةةاركة عةةدة شخصةةيات فلسةةطينية فةةي : رام هللا )فلسةةطين(
مةةن شةةباط )فبرايةةر(  01و 06طبيعةةي مةةع االحةةتالل اإلسةةرائيلي ُعقةةد فةةي تةةل أبيةةب يةةومي الةةة مةةؤتمر ت

الجةةاري، جنبةةًا إلةةى جنةةب مةةع وزيةةر الحةةرب والخارجيةةة اإلسةةرائيليين موشةةيه يعةةالون وأفيغةةدور ليبرمةةان، 
 وعدد من جنراالت جيش االحتالل.

تلةة مةن الصةةهاينة فقةط، ولكةن فةةي وقالةت الجبهةة "إن خطةورة هةةذا المةؤتمر لةيس فةي مشةةاركة هةؤالء الق
، مثةةل أسةةماء غباريةةة 44المشةةاركة الفلسةةطينية فيةةه، مةةن قبةةل شخصةةيات حزبيةةة مةةن داخةةل أراضةةي الةةة 

 زحالقة وسامي أبو شحادة، ودعوة شخصيات قيادية له من الضفة رغم عدم مشاركتها".
 20/2/2102قدس برس، 
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 "إسرائيل"ليبرمان: سياسة نتنياهو المتسامحة هي ألد أعداء  

الحةةةرب »قةةةال وزيةةةر الخارجيةةةة اإلسةةةرائيلي أفيغةةةدور ليبرمةةةان أمةةةس، إن : الشةةةرق األوسةةةط -تةةةل أبيةةةب 
الرابعةةة مةةع غةةزة سةةتقع حتمةةا لكةةي تمنةةع الحةةرب الخامسةةة، والسةةبب فةةي ذلةةك هةةو أن إسةةرائيل فقةةدت قةةوة 

أنةةه منةةع  واتهةةم نتنيةةاهو وسياسةةته المتسةةامحة بحجةةة«. الةةردع عنةةدما تنازلةةت عةةن فكةةرة تصةةفية حمةةاس
الجةةيش مةةن إكمةةال الحةةرب األخيةةرة، فةةألحق ضةةررا وشةةكل أخطةةارا علةةى إسةةرائيل أكثةةر مةةن أي شةةيء 

 آخر.

 22/2/2102ن، الشرق األوسط، لند
 
 يدلين: نتنياهو ضعيف في وجه حماس 

قال مرشةح حةزب "المعسةكر الصةهيوني" اإلسةرائيلي المعةارض لةوزارة الجةيش عةاموس يةدلين إن رئةيس 
نما أيضا في وجه حماس".نيلي بنيامين نتالوزراء اإلسرائ  ياهو "ليس ضعيفا فقط في وجه إيران وا 

وأضاف يدلين، خالل نةدوة ثقافيةة، اليةوم السةبت فةي مدينةة حولةون )وسةط فلسةطين المحتلةة(، نتنيةاهو 
سةةنوات فةةي الحكةةم فةةةن إيةةران أقةةرب مةةا تكةةون مةةن  6لةةيس "السةةيد األمةةن"، فقةةد أخفةةق فةةي الةةدفاع، فبعةةد 

نما أيضا ضعيف في وجه حماس.القنبلة   النووية، ونتنياهو ليس ضعيفا فقط في وجه إيران وا 
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية عن يدلين قوله أيضا "الشةخص نفسةه الةذي ألةف كتةب 
عن عدم االستسالم أفرن عن مئةات القتلةة الةذين علةى أيةديهم دمةاء، كةوزير للةدفاع سةأعارض اإلفةران 

واعتبر يدلين أن "العالقات مع الواليات المتحدة، التي تعتبر اللبنة األساسية ل من القومي  عن قتلة".
 اإلسرائيلي، تضررت بشدة ويجب إصالحها فورا".

األمريكيةةة حةةول الخطةةاب المزمةةع أن يلقيةةه -ويشةةير يةةدلين فةةي هةةذا الصةةدد إلةةى الخالفةةات اإلسةةرائيلية
 رس/آذار المقبل والذي تعارضه اإلدارة األمريكية.ما 3نتنياهو أمام الكونغرس األمريكي في 

 20/2/2102، فلسطين أون الين
 
 أبريلنيسان/  تقديرات إسرائيلية: الحرب القادمة مع غزة قد تكون في 

توقعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تقع الحرب القادمة مع الفلسطينيين : الشرق األوسط -تل أبيب 
لةةت هةةذه المصةةادر إن الحةةرب سةةتقع مةةع قطةةاع غةةزة، فةةي حةةال اسةةتمرار فةةي أبريةةل )نيسةةان( القةةادم، وقا

أزمتهةةةا االقتصةةةادية وتعطيةةةل مشةةةاريع إعةةةادة البنةةةاء، وقةةةد تمتةةةد إلةةةى الضةةةفة الغربيةةةة فةةةي حةةةال مواصةةةلة 
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إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية. كما أن هناك تحسبا من خطر فتح جبهة أيضةا مةع حةزب 
 هللا اللبناني.
، ألةيكس فيشةمان، إن "يةديعوات أحرونةوت"لمصةادر، وفقةا للمحةرر العسةكري فةي صةحيفة وقالت هةذه ا

هذه السةيناريوهات طرحةت علةى طاولةة رئةيس األركةان الجديةد للجةيش اإلسةرائيلي إيزنكةوت، منةذ اليةوم 
المواجهةةةةة العسةةةةكرية المقبلةةةةة ليسةةةةت سةةةةوى مسةةةةألة أشةةةةهر "األول لتسةةةةلمه منصةةةةبه، وتةةةةابع موضةةةةحا أن 

صل إيزنكوت إلى منصبه جاهزا، ويعرف تمامةا مةا الةذي يريةده. وهةو يةدرك أن المسةألة معدودة. لقد و 
الفلسةةطينية قةةد تكةةون أكثةةر المسةةائل المهةةددة، بالنسةةبة لةةه، ولكنهةةا األكثةةر قابلةةة لالنفجةةار. صةةحيح أن 
يةران علةى جبهتةين:  الجيش يكرس اهتمامه لما يحةدث علةى الجبهةة الشةمالية، حيةث يعمةل حةزب هللا وا 

رية واللبنانية.. ولكن الجبهة األكثر تهديدا باالنفجار والتي تهدد االسةتقرار فةي المنطقةة اآلن هةي السو 
 ."غزة، وبعدها الضفة

جنديا  61ويوضح فيشمان أن إسرائيل ليست معنية بجولة أخرى عنيفة في غزة، بعد أن دفعت بحياة 
نية بجولة أخرى. ولكن هناك مبةدأ مدنيين في الحرب األخيرة. كما أن حماس، ظاهريا، ليست مع 2و

معةةروف فةةي الشةةرق األوسةةط يقةةول إن المواجهةةة القادمةةة تبةةدأ حيةةث انتهةةت الجولةةة التةةي سةةبقتها، لكنةةه 
تشةةهد تراجعةةا اقتصةةاديا وسياسةةيا ألنهةةا لةةم تحصةةل ال علةةى مينةةاء بحةةري، وال زيةةادة "يشةةير إلةةى أن غةةزة 

واألمةر يمضةي نحةو االنفجةار. لةذلك فةةن وجهةة كمية الماء والكهرباء، وال توجةد صةادرات أو واردات، 
نظةةر إيزنكةةوت تقةةول إنةةه إذا كتةةب علينةةا خةةوض صةةدام آخةةر، فيجةةب بةةذل كةةل شةةيء مةةن أجةةل تأجيلةةه 

 ."وتذويبه
ويقول مراقبون إن الناس في تل أبيب يدركون أن مفتاح مسةألة غةزة يوجةد بةين أيةدي القيةادة السياسةية 

ية اإلسةةرائيلية ال تسةةارع إلةةى تقةةديم حلةةول سياسةةية فةةةن الجةةيش فةةي إسةةرائيل، وطالمةةا أن القيةةادة السياسةة
في هذا المجال يملك الجيش الكثيةر ممةا "مقتنع بأن االنفجار قريب. ويقول فيشمان بهذا الخصوص: 

يقوله، لكن توجه القيادة السياسية للحل ليس بشكل مطلق. وفي مثل هذا الوضع ال يتبقى للجةيش إال 
 ."االستعداد لجولة أخرى

 22/2/2102ن، الشرق األوسط، لند
 
 ": استمرار نتنياهو يشكل خطرًا على وجود "إسرائيلسبقالرئيس الشاباك ا 

نقلةةت إذاعةةة جةةيش االحةةتالل عةةن الةةرئيس السةةابق لجهةةاز األمةةن العةةام الصةةهيوني،  : المحتلةةة القةةدس
وفقًا و  ".إسرائيلوجود  "الشاباك" كارمي جيلون قوله: "استمرار والية نتنياهو يشكل خطرًا على استمرار
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الحاليةةةةة تةةةةذكر بةةةةاألجواء التةةةةي سةةةةبقت مقتةةةةل رابةةةةين، رئةةةةيس حكومةةةةة  االنتخابةةةةاتلجيلةةةةون، فةةةةةن أجةةةةواء 
 االحتالل السابق.

 20/2/2102وكالة سما، 
 
 الحركة األسيرة تصّعد احتجاجاتها ضد سياسات االحتالل 

المعتقالت اإلسرائيلية تستعد للبدء  أفادت مصادر حقوقية، بأن الحركة األسيرة الفلسطينية في :نابلس
بةجراءات تصعيدية "غير مسبوقة" خالل شهر آذار )مارس( المقبل، في محاولة النتزاع حقوقها 

 المصادرة من قبل سلطات االحتالل.
(، "إن 2|20وقال مركز "أحرار" لحقوق اإلنسان ودراسات األسرى في بيان صدر عنه اليوم السبت )

بالفعل ويجري حاليًا اإلعداد والترتيب لتنسيق الخطوات ما بين السجون  هذه التجهيزات بدأت
والفصائل المكونة للحركة األسيرة الفلسطينية، فيما ُحّددت ساعة الصفر النطالق الخطوات"، وفق 

وأشار المركز، إلى أن أغلب الفصائل وافقت على البرنامج والخطوات ويجري التنسيق مع  البيان.
ون الحملة شاملة تبدأ بها الحركة األسيرة ويساندها الشارع الفلسطيني بكل أطيافه الخارن حتى تك

 ومكوناته.
 20/2/2102قدس برس، 

 
 خطوات احتجاجية لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل 

انضمامهم إلى أسرى سجن  "إيشل"قرر األسرى في سجني نفحة و: كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
ل القيام بخطوات احتجاجية تضامًنا معهم، إثر حملة التنقالت األخيرة التي أجرتها ، من خال"رامون"

 استخبارات مصلحة سجون االحتالل.
 "ايشل"نقاًل عن األسرى داخل السجون السبت، أن أسرى نفحة و "إعالم األسرى"وأفاد مكتب 

ق األقسام داخل ، وذلك من خالل إغال"رامون"سيقومون بخطوات احتجاجية تضامًنا مع أسرى 
وأوضح المكتب أن األقسام التي أعلنت انضمامها هي أقسام حركتي  السجن، والدخول إلى الغرف.

شهد حالة من التوتر الشديد بعد  "رامون"وكان سجن  حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية.
 حملة التنقالت التي استهدفت قيادات الحركة األسيرة داخل سجون االحتالل.

يذكر أن استخبارات مصلحة السجون والمعتقالت اإلسرائيلية تنفذ خطة مبرمجة تستهدف قيادة 
الحركة األسيرة من خالل توزيعهم على السجون كل فترة، وذلك بهدف تشويش حياة األسرى، وخلق 
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نوع من الفراغ التنظيمي داخل السجون.وعلى إثر ذلك، قرر األسرى داخل السجون الثالثة اتخاذ 
 قف وطني رافض لهذه السياسة بجانب إبالغ إدارة السجون بةغالق األقسام كخطوة احتجاجية.مو 

 22/2/2102، الرأي، عّمان
 
 القدس: لجنة إسرائيلية ترفض االعتراض على إقامة مكب للنفايات على أراضي العيسوّية وعناتا 

ئيلية في القدس االعتراض على رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء االسرا عبد الرؤوف ارناؤوط:
دونم من األراضي الخاّصة  211على نحو  "حديقة"مخطط البلدّية إقامة مكّب للنفايات الصلبة و

التابعة ألهالي قرية عناتا وقرية العيسوّية في القدس الشرقية والتي ستتم مصادرتها ونقل ملكّيتها 
 طوير القرى ال سيما على صعيٍد اقتصادّي.لبلدّية القدس الغربية، وهي أراٍض حيوّية لتخطيط وت

وجاء في االعتراض الذي قّدمه مركز عدالة واالئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في 
، باسم المجلس المحّلي في عناتا، بأن المخطط سيؤدي إلى هدم بيوٍت 2102القدس نهاية العام 

 خطط.كثيرة بحّجة أنها غير قانونّية وتعرقل تنفيذ الم
واعتمدت اللجنة االسرائيلية في قرارها على االدعاء بأن أراضي المواطنين التي ستتم مصادرتها من 
أجل إقامة مكّب النفايات هي أراٍض غير مالئمة للتطوير والتخطيط لهذه القرى، بحيث أنها أراض 

دقت عليها في مفصولة عن القرى بواسطة شوارع رئيسّية وبنى تحتّية كانت لجان التخطيط قد صا
أما االعتراض فأكد من جهته أن هذا المخطط في حال تنفيذه، سيمنع تطوير قريتي عناتا  السابق.

والعيساوية، كما سيمنع التواصل السكاني الفلسطيني في المنطقة ويقّطع أوصال المناطق 
 الفلسطينية.

 22/2/2102، األيام، رام هللا
 
 بوع يحول دون سفر المقدسيين إلى األردنإضراب "الداخلية" اإلسرائيلية منذ أس 

األيام: يحول اإلضراب الذي ينفذه الموظفون في وزارة الداخلية اإلسرائيلية دون سفر  -القدس
 الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة إلى األردن.

ن بحل هذه وبمرور سبعة أيام على هذا اإلضراب فقد تفاقمت مشكلة المقدسيين الذين باتوا يطالبو 
المعضلة من خالل السماح لهم باستخدام وثائق السفر اإلسرائيلية )ال سيه باسيه( لدى تنقلهم عبر 

ويتوجب على المقدسي الذي يرغب بالمرور إلى األردن عبر جسر الكرامة  جسر الكرامة )اللنبي(.
مكتب خاص في  )اللنبي( الحصول على تصريح خاص تصدره وزارة الداخلية اإلسرائيلية من خالل

 الجسر ذاته ويسلمه لدى عودته من األردن على ذات الجسر.
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ولكن وبسبب إضراب موظفي وزارة الداخلية اإلسرائيلية فةن المقدسيين ال يتمكنون من الحصول على 
 هذا التصريح، وبالتالي ال يتمكنون من السفر.

ي السفر جوا إلى العاصمة األردنية وتبقى الوسيلة الوحيدة للمقدسيين من اجل الوصول إلى األردن ه
 عمان عبر مطار اللد)بن غوريون( غير أن التكاليف المالية تزداد في هذه الحالة.

 22/2/2102، األيام، رام هللا
 
 "العاصفة جنى" تضاعف معاناة نازحي حرب غزةتقرير:  

ئيلية األخيرة، تضاعفت معاناة الغزيين الذين دمرت بيوتهم في الحرب اإلسرا: أحمد عبد العال
والنازحين الفلسطينيين في مراكز إيواء وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، بسبب 

 البرد الناجم عن المنخفض الجوي الذي تمّر به المنطقة.
وتتأثر منطقة بالد الشام ومصر والعراق منذ الخميس الماضي بمنخفض جوي عميق وعاصفة ثلجية 

 "جنى"، رافقها هطل أمطار وثلون غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة.أطلق عليها اسم 
وأثرت العاصفة على معظم مظاهر الحياة في قطاع غزة، حيث تسببت بتعطيل عمل المؤسسات 
الحكومية والمدارس، وامتد تأثيرها إلى اآلالف من أصحاب البيوت المدمرة جراء الحرب اإلسرائيلية 

 األخيرة على القطاع.
  

 البرد واألمطار
الفلسطيني طارق مقبل وأفراد أسرته العشرة يعيشون في غرفة من ألواح الخشب المضغوط في مدرسة 

 إليواء النازحين غربي مدينة غزة، ال تحميهم من البرد القارس ومياه األمطار.
نات( التي ال تقي حالهم ال يختلف عن المواطنين المدمرة بيوتهم القاطنين في البيوت المعدنية )الكرفا

 من البرد ومياه األمطار.
الذي دمرت شقته في أبران حي الندى شمالي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة -ويعاني مقبل 

نسانية قاسية في مركز اإليواء الذي يفتقر ألبسط  -خالل العدوان األخير من ظروف اقتصادية وا 
 أساسيات الحياة.

 
 دون تدفئة

طب في موقد قديم على باب غرفته كي يحصل أطفاله وزوجته على ويضطر مقبل إلشعال الح
 بعض الدفء، فةدارة مركز اإليواء لم توفر لهم مدفئة من أي نوع  منذ حلول الشتاء.
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ويقول مقبل للجزيرة نت "نريد إعمار بيوتنا والعودة إليها. هذه عيشة ال تطاق. وليست لدينا أساسيات 
ال يمكن ل طفال الخرون إليها خالل الليل بسبب البرد واألمطار، إضافة الحياة، فدورات المياه بعيدة و 

 لعدم وجود وسائل تدفئة أمنة".
ويضيف "بات أقصى أحالم أطفالي الحصول على مالبس مناسبة لهذه األجواء الباردة والنوم في 

 سرير دافئ كما كانوا سابقا".
  
 

 مواجهة المنخفض
ر مركز إيواء النازحين غربي مدينة غزة، إن إجراءات اتخذت من جهته، قال عائد أبو حمام مدي

لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي، من خالل توفير التيار الكهربائي على مدار الساعة، وتأمين 
 مطافئ الحريق.

وأضاف للجزيرة نت "نحن نحاول وفق اإلمكانيات المتوافرة التخفيف من معاناة النازحين، فظروفهم 
 سية واألحوال الجوية السيئة تضاعف معاناتهم".اإلنسانية قا

وأكد "محمد المدينة" مدير العالقات العامة واإلعالم في جهاز الدفاع المدني أن إجراءات اتخذت 
 لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي، وأن لجنة طوارح تعمل على مدار الساعة.

 
 الدفاع المدني

لها من عدد من األجهزة الشرطية ووزارة الحكم المحلي وأوضح للجزيرة نت أن لجنة الطوارح تم تشكي
 وبلديات محافظات القطاع، وهي تبذل قصارى جهدها.

وأشار إلى أن تداعيات العاصفة كانت بسيطة مقارنة بالمنخفضات السابقة التي ضربت القطاع، 
ابير الالزمة خالل الفتا إلى أن الدفاع المدني وجه تحذيرات وتعليمات للفلسطينيين في غزة بأخذ التد

 المنخفض.
ولفت إلى أن أحد البيوت الجاهزة الصنع التي تأوي نازحين شمالي قطاع غزة، انقلب بسبب شدة 

 الرياح، ونتج عن ذلك إصابات.
  

 إمكانيات متواضعة
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وأشار محمد إلى إخالء عائالت في منطقة "جميزة السبيل" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة خشية 
لغرق كما يحدث في كل منخفض بسبب ارتفاع منسوب المياه في بركة تجميع لمياه تعرض المنطقة ل

 الصرف الصحي في تلك المنطقة.
وتابع قائال "اإلمكانيات المتوافرة لدى الدفاع المدني قليلة جدا، ولو كانت العاصفة أقوى لخرجت 

 األمور عن السيطرة".
ويرجع ضعف اإلمكانيات لدى جهاز الدفاع المدني في غزة إلى عدم تواصل حكومة التوافق مع 

 وزارة الداخلية في غزة، وعدم تلقي الوزارة أي ميزانية تشغيلية.
 22/2/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مصر: براءة وزير البترول األسبق في "تصدير الغاز إلسرائيل" 

 2محكمة مصرية، اليوم السبت، سامح فهمي وزير البترول األسبق، و برأت: خيري حسين -القاهرة 
 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول المصري، في قضية تصدير الغاز إلسرائيل.

وكانت محكمة النقض قد ألغت حكم صادرا بةدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين 
رت بةعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة سنوات، وأم 3عاًما و 02السجن المشدد 

 الجنايات.
 22/2/2102، الشرق، الدوحة

 
 ألف مراجع 09تقدم خدماتها لـفي غزة المستشفى الميداني األردني  

"، خةةةةالل األسةةةةابيع األربعةةةةة 34تعاملةةةةت طةةةةواقم المستشةةةةفى الميةةةةداني األردنةةةةي "غةةةةزة  : )بتةةةةرا(-غةةةةزة 
ألف مراجةع مةن األهةل فةي قطةاع غةزة مةن مختلةف التخصصةات الطبيةة.  09الماضية، مع أكثر من 

" العقيد الركن أحمةد العضةايلة إن طةواقم المستشةفى تقةدم خةدماتها يوميةا مةع مئةات 34وقال قائد "غزة 
 المراجعين من خالل مختلف العيادات وعيادة الطوارح وغرف العمليات والمختبر واألشعة والصيدلية.

 22/2/2102، الغد، عّمان

 
 وفد من حركة فتح أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان  معيبحث  فيصل كرامي 

فةةي « فةتح»اسةتقبل الةوزير السةةابق فيصةل عمةةر كرامةي فةةي مكتبةه فةي طةةرابلس، وفةدا مةةن قيةادة حركةةة 
هنةةاك تطمينةةات بةةأن »قةةال كرامةةي: و  لبنةةان تقدمةةه مسةةؤول منطقةةة الشةةمال ابةةو جهةةاد )محمةةد فيةةاض(.

ممسةةوك مةةن قبةةل الفصةةائل الفلسةةطينية وهنةةاك حةةرص ]الفلسةةطينية فةةي لبنةةان   مخيمةةاتالوضةةع فةةي ال
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المخيمةات فةي الصةراعات الداخليةة اللبنانيةة  إدخةالللتعاون مع الدولة واألجهةزة األمنيةة مةن اجةل عةدم 
وسنسةةعى جاهةةدين باتصةةاالتنا مةةع الدولةةة اللبنانيةةة لكةةي تعةةاود األونةةروا تقةةديماتها الصةةحية مةةن خةةالل 

 «.مج الطوارح وتقييم وضعها من جديد واالهتمام باألخوة الفلسطينيينبرنا
 22/2/2102، المستقبل، بيروت

 
 فلسطينية بالضفةأسرة  2611اإلماراتية توزع مساعدات على  الخيريةاألعمال هيئة  

األسر  شتوية ومادية على إعاناتتواصل طواقم هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تقديم : وام – رام هللا
 ."تراحموا"المتضررة والفقيرة في كافة المحافظات الفلسطينية ضمن حملة 

وأوضح إبراهيم راشد، مدير مكتب هيئة األعمال في الضفة الغربية، أن طواقم الهيئة واستجابة 
أسر متضررة من العاصفة الثلجية التي  614للحملة قامت بتوزيع المساعدات الشتوية على ألفين و

 ستمرة حتى اآلن، حيث تتعرض األراضي الفلسطينية لهذه العاصفة هذه األيام.ال تزال م
وذكر أنه بسبب الظروف الشتوية الصعبة التي تعيشها األسر الفلسطينية فقد وضعت الهيئة 

أسرة يتيم تكفلهم  031برنامجها وزعت بموجبه نحو خمسة ماليين درهم على أكثر من ثمانية آالف و
 لغربية. الهيئة في الضفة ا

 22/2/2102، االتحاد، أبو ظبي
 
 دقائق عشرةمسؤول إيراني: يمكننا تدمير تل أبيب في أقل من  

هدد "حجة اإلسالم مجتبي ذو النور"، ممثل المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية "آية هللا علي  :السبيل
ي حال ارتكب خامنئي"، في الحرس الثوري، بتدمير تل أبيب في غضون أقل من عشر دقائق ف

 النظام الصهيوني )إسرائيل( خطًأ".
وتطرق ذو النور في حديثه لنادي الصحفيين التابع لهيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية، إلى تهديدات 
وزير الخارجية اإلسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، باستهداف المفاعالت النووية اإليرانية، قائاًل: "إذا كان 

ثق بانتصاره في الحرب، لما كان أجل اليوم إلى الغد وبادر، ولكنه ال يملك القوة النظام الصهيوني وا
 لذلك، فهؤالء يقومون بالتخويف فقط، وال يفعلون شيًئا".

 1أو 6وتابع ذو النور: "في حال هجوم النظام الصهيوني بالصواريخ، فةن صواريخنا في غضون 
هيوني، ويتحقق بذلك أمر اإلمام )آية هللا علي دقائق ستصل إلى قلب تل أبيب، وتدمر النظام الص
 خامنئي(، قبل أن يصل غبار ودخان صواريخهم إلينا".
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ولفت ذو النور إلى أن الصهاينة جبناء، ولم يستطيعوا مقارعة حركة حماس، مضيًفا: "إن قوة حماس 
 يمكنهم الوقوف وحزب هللا تساوي جزًءا صغيًرا من قوة إيران العسكرية، كما أن الصهاينة الذين ال

بوجه المقاومة اإلسالمية، يدلون بهذه التصريحات من أجل رفع معنويات المستوطنين، ألن الهجرة 
 العكسية للمستوطنين تهدد الوجود الصهيوني".

 22/2/2102، السبيل، عّمان
 
 عدم تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية خطورةكيري يحذر من  

وزير الخارجية األمريكي جون كيري يوم السبت عن قلقه ازاء قدرة عبر : أحمد صبحي -لندن 
السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب اذا لم تتسلم قريبا عائدات الضرائب التي حجبتها 

واثيرت قضية تمويل السلطة الفلسطينية التي تعتمد على المحادثات بين كيري ووزير  إسرائيل.
يب هاموند في لندن. وحذر كيري من حدوث ازمة اخرى في المنطقة اذا لم الخارجية البريطاني فيل

وقال كيري في مؤتمر صحفي "اذا أوقفت السلطة الفلسطينية أو كانت  يتسلم الفلسطينيون األموال.
ستوقف التعاون األمني أو حتى قررت التوقف عن العمل نتيجة المأزق االقتصادي وهذا قد يحدث 

 يحصلوا على عائدات اضافية فوف سنواجه حينئذ ازمة اخرى." في المستقبل اذا لم
وأضاف من دون الخوض في التفاصيل "نعمل جاهدين للحيلولة دون حدوث ذلك وهذا هو السبب 
 في تواصلنا مع أطراف اساسية للتعبير عن قلقنا ونحاول ايضا العمل سويا اليجاد حل لهذا التحدي."

 20/2/2102، وكالة رويترز لألنباء
 
قامة الدولة: ندعم اليونانيوزير الخارجية    كفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية واالستقالل وا 

أكد نيقوالسا كوتزياس، وزير الخارجية اليوناني، على الحقوق المشروعة : الشرق األوسط - رام هللا
يد بالده ودعمها للشعب الفلسطيني بةقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني. وشدد كوتزياس على تأي

جاء ذلك خالل لقائه بسفير  كفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية واالستقالل، وحقه في إقامة الدولة.
دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، لبحث العالقات الثنائية، والتأكيد على القضايا ذات 

قدما في تحقيق سالم عادل  أكد وزير الخارجية اليوناني على ضرورة المضيو  االهتمام المشترك. 
قامة دولة فلسطينية تعيش بسالم وأمن  وشامل في منطقة الشرق األوسط، وفق مبدأ حل الدولتين، وا 
بجانب دولة إسرائيل.وكان كوتزياس قد أعلن األسبوع الماضي أن االعتراف بالدولة الفلسطينية 

 ، لكنه لم يوضح متى سيحدث ذلك.«سيطرح على البرلمان اليوناني، وسنكون إيجابيين في البرلمان»
 22/2/2102، الشرق األوسط، لندن
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 نؤيد حل الدولتين ونطالب بتطوير مجلس األمن: وزير خارجية بولندا 

نوه وزير خارجية بولندا غجيغون شتينا، بأهمية العالقات مع العالم العربي ال سيما مع : عهود مكرم
، أن هناك ضرورة "عكاظ"التي تتعرض لها المنطقة. وأكد لةالمملكة ودول الخليج، الفتا إلى التحديات 

بناء على  2101ملحة لتطوير مجلس األمن، مشيرا أن بالده تتطلع لعضوية المجلس في عام 
نحن عند موقفنا الداعم للسالم وخيار الدولتين عبر مفاوضات شاملة قال: مبادرة بولندية سويدية. و 

لى دولتهم المستقلة، وتحافظ على أمن واستقرار إسرائيل، تحقق المطالب الفلسطينية للحصول ع
ونعتقد أن ملف السالم في الشرق األوسط وعودة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أمر 
ال بديل عنه، ونرحب بجهود لجنة المبادرة العربية ونرى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع 

لتفعيل عملية سالم شاملة تعتمد على المقررات الدولية وا عالن الدولة  الدولي تتطلب تحركا إيجابيا
 الفلسطينية بناء على مبدأ األرض مقابل السالم.

 22/2/2102، عكاظ، جدة
 
 : ال أمان في "إسرائيل"لنتنياهويهود أوروبا  

ن كشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" االقتصادية عن انخفاض عدد المهاجرين إلى الكيا: الناصرة
الصهيوني من دول أوروبا ألسباب أمنية وبعضها اقتصادي، مؤكدة أن يهود أوروبا يعّدون كل الدول 

وأكدت الوكالة أن دعوة نتنياهو اليهود للهجرة إلى "إسرائيل"  الغربية أكثر أماًنا لليهود من "إسرائيل".
د اليهود في أوروبا، عقب الهجوم على منشآت يهودية في فرنسا والدنمارك قوبلت بالرفض من عدي

 الفتين إلى أنهم لن يكونوا جزًءا من حملة نتنياهو االنتخابية.
 20/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األطفال الفلسطينيين المعتقلين ال يزال سياسة إسرائيلية منهجية  معاملةسوء  "اليونيسيف": 

ونيسيف( إن سوء معاملة األطفال الفلسطينيين وفا: أكدت منظمة األمم المتحدة للطفولة )الي -رام هللا 
 المعتقلين ال يزال سياسة منهجية وواسعة النطاق داخل نظام االحتجاز العسكري اإلسرائيلي.

وأضافت المنظمة في تقرير جديد لها صدر أمس، أنه في حين أصدرت سلطات االحتالل 
ات لتعزيز المعايير العسكرية ، أوامر عسكرية جديدة واتخذت خطو 2103اإلسرائيلية منذ آذار 

من قبل مجموعة  2103المعمول بها فيما يتعلق باعتقال األطفال، فةن األدلة التي تم جمعها منذ 
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تشير إلى استمرار سوء معاملة األطفال الفلسطينيين على يد القوات « اليونيسيف»العمل التي تقودها 
 اإلسرائيلية.

فلسطين خالل عام -الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  وقال التقرير: إن األدلة التي جمعتها
تظهر أن أكثر من ثالثة أرباع األطفال الفلسطينيين المحتجزين تعرضوا لشكل من أشكال  2104

? من 93العنف الجسدي بين فترة اعتقالهم واستجوابهم، ونصفهم تعرض أيضا للتفتيش العاري، وفي 
المشورة القانونية، ونادرا ما أبلغوا بحقوقهم خاصة حقهم في  الحاالت حرم األطفال من الحصول على

عدم تجريم ذاتهم، وأنه من بين التجارب األكثر إثارة للقلق كانت فترات طويلة من الحبس االنفرادي 
 ألغراض االستجواب، وهي ممارسة قد ترقى إلى التعذيب بموجب القانون الدولي.

الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول  0142سكري اإلسرائيلي األمر الع إلىتقرير اليونيسيف  وأشار
الماضي، وبموجبه تم وضع متطلبات محددة حول تسجيل الصوت والفيديو واللغة المستخدمة خالل 
استجواب األطفال الفلسطينيين من قبل الشرطة اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ويقول 

كري الجديد يظهر أن تغييرات جوهرية يتم تطبيقها فيما يتعلق التقرير: على الرغم من أن األمر العس
بالتحقيق مع األطفال الفلسطينيين، فةن مدى تطبيق هذا األمر الجديد مقيد بشدة، كونه ال يتم تطبيقه 

، هذه 0620على األطفال المشتبه بارتكابهم مخالفات أمنية كما هو موضح في األمر العسكري 
بها تقريبا كافة األطفال الذين يتم اعتقالهم على أيدي القوات اإلسرائيلية  المخالفات األمنية يتهم

 والتحقيق معهم عليها من قبل الشرطة اإلسرائيلية بدعوى ارتكابها.
األطفال في االحتجاز »تقريرا بعنوان  2103إلى أنها أصدرت في آذار عام « اليونيسيف»وأشارت 

سلطت من خالله الضوء على إساءة معاملة األطفال  «العسكري اإلسرائيلي: مالحظات وتوصيات
 في نظام االحتجاز العسكري اإلسرائيلي.

توصية لمعالجة صنوف المعاملة السيئة الممارسة على نطاق واسع ومنهجي  34وتضمن التقرير 
في حوار مع « اليونيسيف»ومؤسسي ضد األطفال الفلسطينيين، وبعد إصدار هذا التقرير شاركت 

 اإلسرائيلية حول حقوق األطفال المعتقلين لتحسين حمايتهم بما يتماشى والقانون الدولي.السلطات 
وأردف التقرير: وفق معايير قضاء األحداث الدولي، التي ألزمت إسرائيل نفسها بتطبيقها بعد 

، فةنه يجب فقط حرمان األطفال من حريتهم كةجراء 0990مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل عام 
 ر.أخي

 22/2/2102،األيام، رام هللا
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 لمحاربة غزة الصهيونيخطة المعسكر  
 

 د.فايز أبو شمالة
ألن اسمها غزة، فقد صار معناها في اللغة العبرية غضبًا ولعنةة وجحيمةًا، وطالمةا هةي كةذلك بالنسةبة 

فةوز  لكل غاصب إسرائيلي يقترب منهةا ، فهةي علةى جةدول اإلثةارة للمسةئولين اليهةود، وهةي علةى سةلم
األحةزاب بثقةة الناخةةب، الةذي مةةا عةاد يتمنةى إال السةةالمة مةن صةةواريخ غةزة التةي هةةدمت أحالمةه، ومةةا 

 عاد يرجو إال أن تتجاوزه صرخة المظلوم التي بعثرت أوهامه.
فلمةاذا غةةزة دون غيرهةا، لمةةاذا صةةارت الفقيةرة الصةةغيرة المحاصةرة عنةةوان فلسةةطينس لمةاذا اختزلةةت غةةزة 

هي القضية، وصار الشعب الفلسطيني كله ممةثاًل بغةزةس ومةا غةزة إال بقعةة  مساحة فلسطين، فصارت
أرض منسةةةية دون همسةةةةات البندقيةةةةة، ومةةةةا كةةةةان السةةةةم غةةةةزة أن يخطةةةةر علةةةةى بةةةةال أي صةةةةهيوني لةةةةوال 
المقاومة التي أشغلت ذاكةرة اليهةودي واشةتعلت ذكةرًا فةي نشةرات األخبةار الخاصةة جةدًا بحيةاة المجتمةع 

ياسةةةةية؛ التةةةةي أمسةةةةكت بتالبيةةةةب غةةةةزة، كةةةةي تصةةةةعد إلةةةةى الحكةةةةم، وهةةةةي تطلةةةةق اإلسةةةةرائيلي ونخبةةةةه الس
التصريحات النارية، والوعةود الزهريةة بأيةام سةتخلو مةن وجةع غةزة؛ الةذي سةكن مفاصةلهم، وأجبةر زعةيم 
حزب العمل إسحاق هرتصوغ أن يقترب من الحدود مع غزة، ليلتقط الصور مع شريكته في المعسةكر 

رشةةةحهم لةةةوزارة الجةةةيش الجنةةةرال عةةةاموس يةةةادلين، فةةةي رسةةةالة طمأنةةةة الصةةةهيوني تسةةةفي لفنةةةي، ومةةةع م
لإلسةةةةرائيليين، مةةةةن خةةةةالل خطةةةةتهم األمنيةةةةة، والخطةةةةوات التةةةةي سةةةةيقومون بهةةةةا لتةةةةوفير األمةةةةن لسةةةةكان 

 المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
فمةةا هةةةي خطةةةة زعةةةيم المعسةةةكر الصةةةهيونيس ومةةةا الجديةةد الةةةذي يطرحةةةهس ومةةةا هةةةي نظرتةةةه إلةةةى العةةةرب 

نيينس وبمةةاذا تختلةةف خطةةة المعسةةكر الصةةهيوني الةةذي يةةدعو )للسةةالم( مةةع العةةرب عةةن خطةةة الفلسةةطي
 المعسكر اليميني الديني اليهودي المتطرف المتحالف مع نتنياهو زعيم حزب الليكودس

 استهل إسحق هرتصوغ حديثه بالتأكيد على فشل نتنياهو في حربه األخيرة على غزة. -0
أكةد أن معسةكره  -3نبلةة الموقوتةة التةي سةتنفجر فةي كةل لحظةة. وصف هرتصةوغ قطةاع غةزة بالق -2

 الصهيوني سيعمل فور فوزه على تحقيق األمن لسكان غالف غزة.
 أكد على ضرورة تقوية ودعم وتطوير القبة الحديدية. -3
 وعد بعودة الجنود إلى البلدات التي تركوها. -4
 قاومة في غزة.وعد اليهود بخلق عائق صناعي بري مضاد ألنفاق الم -2
 وأكد أنه لن يطلق سراح أسرى فلسطينيين. -6
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 وأقسم أنه لن يتحدث مع حماس. -1
 وقال إنه سيعيد قضية غزة إلى مركز االهتمام الوطني، وجدول األعمال اليومي. -4
 سيجند العالم لصالح اليهود، وضد حماس . -9

 د غزة من السالح.سيعمل على استصدار قرار من مجلس األمن يدعو إلى تجري -01
 سيطرح معادلة التخلي عن السالح مقابل الترميم االقتصادي واإلعمار. -00
 سيعمل على خلق فجوة بين سكان قطاع غزة وحركة حماس. -02
 سنغير الوضع اإلقليمي من خالل حلفائنا في اإلقليم والعالم. -03

 كتشف التالي:من يدقق في خطة المعسكر الصهيوني الذي يتزعمه إسحق هرتصوغ ي
ال تختلف خطة هرتصوغ عن خطة نتنياهو، الذي طبق من قبل معظم ما جاء في خطةة إسةحق  -0

 هرتصوغ، ولكن النتيجة كانت فشاًل ذريعًا.
أن حضور غزة على جدول أعمال الحملة االنتخابيةة ل حةزاب اإلسةرائيلية معنةاه أن المقاومةة فةي  -2

 تهم الرخوة.غزة قد صارت وجع اليهود، وطعنات خاصر 
نسي اليهود في حملتهم االنتخابية الضفة الغربية، وتجاهلوا وجود ثالثة ماليين فلسطيني هنالك،  -3

والسةةبب يرجةةع إلةةى اطمئنةةان اليهةةود لحيةةاتهم اليوميةةة فةةي الضةةفة الغربيةةة مةةع التنسةةيق األمنةةي، الةةذي 
 يحارب المقاومة بشراسة ال يقدر عليها الصهاينة أنفسهم.

 ى غزة هي حرب على كل فلسطين، وتصفية مقاومتها حلم كل يهودي.الحرب عل -4
أن غةةزة قةةد صةةارت هةةي الممثةةل الشةةرعي والوحيةةد لقضةةية الشةةعب الفلسةةطيني؛ وذلةةك ألنهةةا ترفةةع  -2

البندقيةةةة، وتسةةةتعد للقةةةاء الصةةةهاينة فةةةي الميةةةدان، وتةةةرفض المسةةةاومة علةةةى الثوابةةةت الوطنيةةةة، وتبصةةةق 
 .بسالحها في وجه الشروط الرباعية

مالحظة: ال أرى كثير فرق بين خطة إسحق هرتصوغ لتحقيق األمن للمستوطنين ومشروع توني بلير 
مبعةةوث الرباعيةةة الةةذي زار غةةزة، وهةةدد بمواصةةلة الحصةةار وتةةأخر اإلعمةةار حتةةى تحقيةةق أمةةن وسةةالمة 

 المستوطنين الغاصبين.
 20/2/2102، فلسطين أون الين

 
 48بين فلسطينيي  الصهيونيةاألحزاب  

 هوم جرايسيبر 
، لالنتخابةةات البرلمانيةةة اإلسةةرائيلية المقبلةةة، 44يعيةةد تشةةكيل "القائمةةة المشةةتركة" الوحدويةةة لفلسةةطينيي 

؛ حةةين 0940إلةةى الوضةةع الةةذي كةةان عليةةه المشةةهد االنتخةةابي بةةين الفلسةةطينيين حتةةى انتخابةةات العةةام 
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لكةةن بفةةارق كبيةةر مةةن حيةةث كانةةت قائمةةة واحةةدة تنةةافس كةةل األحةةزاب الصةةهيونية فةةي الشةةارع العربةةي، و 
 توزيع األصوات. فاليوم، تتراوح نسبة التصويت ل حزاب الصهيونية ما بين

بقليةةةل،  % 21كانةةةت هةةةذه النسةةةبة تتجةةةاوز  0914، بينمةةةا حتةةةى انتخابةةةات العةةةام % 23إلةةةى  % 06
 ولهذا أسبابه.

ات جةرت بعةد النكبةة فةي في االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية منذ أول انتخابة 44فقد شارك فلسطينيو 
، كمةا هةي بةين اليهةود فةي حينةه، وتطغةى عليهةا % 41. وكانت نسبة المشاركة تتجةاوز 0949العام 

أجةةواء الرهبةةة الكبيةةرة جةةراء النكبةةة، لجةةزء صةةغير مةةن شةةعب، بقةةي فةةي وطنةةه ووجةةد نفسةةه منقطعةةا عةةن 
جةدا مةن األصةوات تتجةه باقي شعبه ومحيطه العربي، ومحاصرا بأعدائةه. ولةذا، كانةت النسةبة الكبةرى 

إلةةةى األحةةةزاب الصةةةهيونية، والقةةةوائم "العربيةةةة" التابعةةةة لتلةةةك األحةةةزاب؛ وهةةةذه كلهةةةا مقابةةةل قائمةةةة الحةةةزب 
 الشيوعي التي كانت تستقطب أصوات الوطنيين، ومن تجرأوا على التحدي في تلك الفترة.

األجيةال الجديةدة، كانةت وعاما بعد عام، ومن مرحلة إلى أخرى، مع استيعاب الوضع القةائم، وظهةور 
تتراجةةع نسةةبة األصةةوات ل حةةزاب الصةةهيونية باسةةتمرار. ومةةع سةةنوات السةةبعينيات، كةةان قةةد نشةةأ جيةةل 
جديةةد؛ جيةةةل مةةةا بعةةةد النكبةةةة الةةةذي شةةةجع الجيةةةل السةةابق علةةةى كسةةةر جةةةدران الخةةةوف. ورأينةةةا فةةةي العةةةام 

األصةةوات ل حةةةزاب ، أن نسةةةبة 0916، فةةي االنتخابةةات األولةةةى التةةي تلةةةت يةةوم األرض العةةام 0911
 ، في حين صّبت األصوات بنسبة% 21الصهيونية قد هبطت بقليل عن نسبة 

تقريبا لقائمة الحزب الشيوعي الذي شّكل في ذلك العةام الجبهةة الديمقراطيةة للسةالم والمسةاواة.  % 22
 .0940وبقيت الحال ذاتها تقريبا في العام 

، بظهةةور قائمةةة 44ار الةةوطني فةةي شةةارع فلسةةطينيي ، بةةدأت حالةةة تعدديةةة للتيةة0944ابتةةداء مةةن العةةام 
جديةدة. وكانةةت "الحركةةة التقدميةةة للسةةالم"، فةةي غالبيتهةا، منشةةقة عةةن "الجبهةةة". وتنامةةت حالةةة التعدديةةة 
في السنوات الالحقة، وعززها ظهور الحركة اإلسالمية، ومشاركة جزئها األكبر في االنتخابات ابتداء 

، % 06بالةذات، هبطةت نسةبة التصةويت ل حةزاب الصةهيونية إلةى . وفي هةذا العةام 0996من العام 
استمرارا للتراجع الةذي بةدأ مةن قبةل. ومنذئةذ، صةارت تتةراوح نسةبة التصةويت ل حةزاب الصةهيونية بةين 

 .% 23إلى  % 06
وسةةةاهم تشةةةكيل "القائمةةةة المشةةةتركة" التةةةي تشةةةمل أربعةةةة أحةةةزاب، مةةةن الشةةةيوعيين واليسةةةار واإلسةةةالميين 

، فةةي تهدئةةة أجةةواء المنافسةةة الشةةديدة التةةي تعةةدت فةةي كثيةةر مةةن الحةةاالت مسةةتوى الخطةةاب والعلمةةانيين
الموضوعي. وعاد التركيز حاليا إلى مهمة محاصرة األحزاب الصهيونية التي تسعى إلى التغلغل بقوة 
أكبر في هذه االنتخابات، متوهمةة أن اصةطفاف القائمةة المشةتركة قةد يسةمح لبعضةها بكسةب أصةوات 

 ترق لهم "المشتركة"، بسبب توجهات معينة، أو انخراط أحد األحزاب فيها.من لم 



 
 
 
 

 

           26ص                                     3496 العدد:    22/2/2102 األحد التاريخ:

ليس لدى األحزاب الصهيونية، إن كانت الحاكمة أو التي تةدور فةي فلةك الحكةم وتتنةاوب عليةه، سةوى 
دفع األموال؛ أي الرشى االنتخابية، أو نثر وعود وأوهةام لةدى ضةعفاء النفةوس. وتسةعى هةذه األحةزاب 

بأجندة "قضاياكم الحياتية اليومية". وبكل وقاحة، فةنها توجه أصابع االتهام  44طينيي إلى إغراق فلس
، إلةى األحةزاب الوطنيةة الناشةطة بيةنهم، بةزعم أن 44بشأن األوضاع المعيشية السيئة لدى فلسطينيي 

هةةةةذه األخيةةةةرة ال تنشةةةةغل بقضةةةةاياهم، ولةةةةيس بسةةةةبب سياسةةةةة التمييةةةةز العنصةةةةري الصةةةةادرة عةةةةن العقليةةةةة 
 يونية؛ عقلية االستعمار واالحتالل.الصه

مةةةن المؤسةةةف أن يشةةةتري الةةةبعض أجنةةةدة "االنشةةةغال بقضةةةايا النةةةاس اليوميةةةة"، رغةةةم أن كةةةل هةةةدفها هةةةو 
بقضةةاياهم اليوميةةة الصةةغيرة، التةةي تعرقلهةةا وتضةةربها سياسةةة التمييةةز العنصةةري،  44إغةةراق فلسةةطينيي 

بعةةادهم عةةن القضةةية الفلسةةطينية ككةةل، القضةةية األسةةاس، إ ذ إن هةةذا هةةو الواجةةب الةةوطني األسةةاس وا 
واألول. ولنةةا كفلسةةطينيين دور مركةةزي فةةي النضةةال مةةن أجةةل الدولةةة والعةةودة، وفةةق أوضةةاعنا وآلياتنةةا، 
خة، بأنه طالما لم ُيحّل الصراع،  ومحظور علينا إضعافه. ولكن أيضا يجب أن تكون ثمة قناعة مترسِّّ

ري، ألنها سياسةات تنبةع مةن عقليةة واحةدة، ومةن دون فلن يكون باإلمكان إنهاء سياسة التمييز العنص
 إنهاء هذه العقلية، فلن يتغير شيء.

 22/2/2102، الغد، عّمان
 
 عن راهن الهجوم الصهيوني 

 علي جرادات
كمةا كةان متوقعةًا، مةا أن حةةل تنةافس األحةزاب الصةهيونية علةى كسةةب االنتخابةات الُمقةرر إجراؤهةا فةةي 

حكومةةةةة المسةةةةتوطنين القائمةةةةة بقيةةةةادة نتنيةةةةاهو وتيةةةةرة هجومهةةةةا  مةةةةارس/آذار المقبةةةةل، حتةةةةى رفعةةةةت 01
. وهو الهجوم الذي يصبو إلةى تحقيةق 2114السياسي والميداني الذي بدأته حكومته السابقة في عام 

المزيةةةد مةةةن األهةةةداف الصةةةهيونية، وتكةةةريس المزيةةةد مةةةن الحقةةةائق علةةةى األرض، إلغةةةالق أي إمكانيةةةة 
وفةرض "إسةرائيل" "دولةة للشةعب اليهةودي"، إذ  61يونيو/حزيران ، 4إلقامة دولة فلسطينية على حدود 

بينمةةا ينشةةغل طرفةةةا االنقسةةام الفلسةةطيني فةةةي لعبةةة تبةةةادل االتهامةةات عةةن تعطيةةةل خطةةوات المصةةةالحة 
الوطنية، بوصفها عامل القوة الفلسطينية األساس، وفيما تغرق مراكةز القةوة العربيةة فةي عمليةة انتحةار 

يخهةةا، أداتهةةا عصةةابات التكفيةةر اإلرهةةابي، تواصةةل حكومةةة االحةةتالل سياسةةتها ذاتةةي لةةم تعهةةدها فةةي تار 
 الهجومية ضمن مفاصل أساسية، أهمها:

* تكثيف عمليات مصةادرة األرض واالسةتيطان والتهويةد وفةق مخطةط لزيةادة عديةد المسةتوطنين حتةى 
 ألفًا إلى مليون مستوطن في الضفة وقلبها القدس. 121من نحو  2101عام 
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يةةد صةةرف العائةةدات الماليةةة ل  السةةلطة الفلسةةطينية" البتزازهةةا وتجويةةع الفلسةةطينيين فةةي محاولةةة * تجم
 إلجبارهم على اختيار لقمة العيش على حساب حقهم في النضال ألجل الحرية واالستقالل والعودة.

* مواصةةةةلة اقتحامةةةةات المسةةةةتوطنين االسةةةةتفزازية للمسةةةةجد األقصةةةةى فةةةةي إطةةةةار خطةةةةة لتقسةةةةيمه زمانيةةةةًا 
 مكانيًا، وربما لبناء "الهيكل" المزعوم على أنقاضه.و 

* تصةةعيد عمليةةات القتةةل وحمةةالت المداهمةةة واالعتقةةال والتنكيةةل باألسةةرى فةةي محاولةةة ل"ك ةةيي وعةةي" 
 المقاومة واجتثاثها ثقافة وأدوات فعل.

 * أما عن قطاع غزة فحدث وال حةرن: فمةن تشةديد الحصةار إلةى تعطيةل إعةادة اإلعمةار إلةى مواصةلة
انتهاكات تفاهم وقف إطالق النار، وصواًل إلى تعالي نبرة التهديةد بشةن عةدوان جديةد، واعتبةار وقوعةه 
مسةألة وقةةت، كمةةا يعلةن صةةراحة أكثةةر مةن مسةةؤول سياسةةي وعسةكري وأمنةةي صةةهيوني. وكةل ذلةةك فةةي 

 إطار محاولة لتحريض سكان القطاع على فصائل المقاومة وفك التفافهم حولها.
الزيادة غير المسبوقة في عملية هدم البيوت في قرى النقب "غير المعترف بها" في * هذا فضاًل عن 

ألف دونم من أراضةي النقةب وتهجيةر  411إطار "تنفيذ هادح" لمخطط "برافر" الذي يقضي بمصادرة 
ألةةف فلسةةطيني عنهةةا. هةةذا فضةةاًل عةةن التسةةابق القةةائم بةةين األحةةزاب الصةةهيونية علةةى تقةةديم  31نحةةو 

 عمومًا. 44شاريع القرارات "الدستورية" العنصرية ضد فلسطينيي المزيد من م
وللتغطيةةة علةةى هةةذا التصةةعيد فيمةةا يرتكةةب واقعيةةًا بحةةق الفلسةةطينيين مةةن جةةرائم حةةرب وتطهيةةر عرقةةي 
مخطةةط أطلقةةت حكومةةة المسةةتوطنين هةةذه حملةةة إعالميةةة عالميةةة منظمةةة وممنهجةةة متعةةددة العنةةاوين 

 هدفها األساس:
دول العةةالم مةةن اليهةةود فةةي صةةورة مةةن يعةةيش تهديةةدًا وجوديةةًا، أي كةةأنهم مةةا زالةةوا إظهةةار مةةواطني  -0

يعيشةةةون فتةةةرة صةةةعود النازيةةةة قبةةةل وأثنةةةاء الحةةةرب العالميةةةة الثانيةةةة. وقةةةد شةةةكل سةةةقوط ثالثةةةة مةةةواطنين 
فرنسيين يهود، ثم مواطن دنمةاركي يهةودي علةى يةد عصةابات التكفيةر اإلرهابيةة، فرصةة اسةتغلها قةادة 

، ونتنياهو خصوصًا، أبشع اسةتغالل، حيةث دعةوا مةواطني دول أوروبةا وأمريكةا الشةمالية مةن "إسرائيل"
اليهود إلى الهجرة إلى "إسرائيل"، وكأنهم رعايا لها وليسوا مةواطنين فةي دولهةم، بينمةا يعلةم الجميةع بمةا 

ا الحدث في ذلك جهات سياسية وا عالمية يهودية وصهيونية داخل "إسرائيل" وخارجها، أن تضخيم هذ
الهامشةةي إنمةةا يسةةتهدف جلةةب المزيةةد مةةن المسةةتوطنين اليهةةود لفلسةةطين والتغطيةةة علةةى مةةا يتعةةرض لةةه 

 شعبها من إرهاب منظم تمارسه عصابة بمسمى دولة.
يتم تصوير "إسرائيل" العنصرية العدوانية التوسعية في صورة "دولة" تدافع عن نفسها في مواجهة  -2

لجهةاد العةالمي"، أي تنظيمةات اإلرهةاب التكفيةري، بينمةا لةم يطلةق أي مةن تهديدات كبيرة تمثلها "قوى ا
هذه التنظيمات ولو رصاصة واحدة على "إسةرائيل"، بةل وتسةتخدم األخيةرة هةذه التنظيمةات، خصوصةًا 
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فةةي الجةةوالن السةةوري المحتةةل، وربمةةا فةةي شةةمال سةةيناء، حيةةث تحةةاول تحويةةل المنةةاطق التةةي تسةةيطر 
تابعةةة لتنظةةيم القاعةةدة و"أنصةةار بيةةت المقةةدس" التابعةةة لتنظةةيم "داعةةش" إلةةى عصةةابتا "جبهةةة النصةةرة" ال

مناطق عازلة تشبه المنطقة التةي أقامتهةا فةي جنةوب لبنةان فةي ثمانينةات القةرن الماضةي بالتعةاون مةع 
عصابة "جيش لحد"، هذا فضاًل عن المستور من عالقات "إسرائيل" بهذه العصابات، وعما تقدمه لها 

اتيجية بفعةةل مةةا تنفةةذه مةةن تةةدمير وتخريةةب وتقتيةةل وتةةذبيح فةةاق كةةل تصةةور فةةي العةةراق مةةن خدمةةة اسةةتر 
 وسوريا ولبنان واليمن وليبيا ومصر والحبل على الجرار.

إظهةار "إسةرائيل" فةي صةورة دولةةة تتعةرض إلةى تهديةد وجةودي وشةةيك تمثلةه إيةران لتبريةر التحةةالف  -3
سةتعادة السةيطرة األمريكيةة الصةهيونية المطلقةة علةى القائم بين "المحافظين الجدد" ومعسكر نتنيةاهو ال

العالم والمنطقة، والدعوة إلى استخدام القوة العسكرية لمعالجة الملف النووي اإليرانةي، حتةى لةو تطلةب 
األمر أال ُيعلم الرئيس األمريكي ووزير خارجيته بأمر دعوة نتنياهو إلى الواليةات المتحةدة إللقةاء كلمةة 

تحةةريض أعضةةائه علةةى فةةرض عقوبةةات جديةةدة علةةى إيةةران، وعلةةى رفةةض أي اتفةةاق أمةةام "الكةةونغرس ل
"دولي" بشأن ملفها النووي، ذلك ليس ألن إيران أصبحت على عتبة "دولة نووية"، ولةيس ألنهةا تشةكل 
تهديةدًا وجوديةًا ل"إسةةرائيل"، بةل خشةةية خسةارة األخيةرة ألهةةم أوراق تهمةيش الصةةراع العربةي الصةةهيوني، 

الفلسطينية. تبلغ وقاحة استخدام هةذه الورقةة أوجهةا فةي تحةذيرات نتنيةاهو مةن "النةووي  وجوهره القضية
اإليرانةي"، بينمةةا يحةةوز كيانةه أكبةةر ترسةةانة نوويةةة فةي المنطقةةة، إن لةةم تكةةن بةين األكبةةر عالميةةًا، فضةةاًل 

ل" رسةميًا عن أنها ال تخضع، برعاية أمريكية، ألي شكل من أشكال الرقابة الدولية. بل وتنكر "إسةرائي
 حيازة مثل هذه الترسانة وغيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل.

 22/2/2102الخليج، الشارقة، 

 

 حرب ضد الفلسطينيين جرائمارتكب  زبيني غانت 
 جدعون ليفي

. هةةو سةةاحر، متواضةةع، مسةةتقيم، عقالنةةي، معتةةدل، غةةانتزمعلةةم وطنةةي جديةةد: بينةةي  اآلنأصةةبح لةةدينا 
متغطرسا مثةل ايهةود بةاراك، لةيس منةاورا مثةل غةابي اشةكنازي، لةيس قاسةيا  ثري حتى انه ساحر. ليس

مثل شاؤول موفاز، ليس بليدا مثل دان حلوتس، وليس سةمينا مثةل موشةيه يعلةون. معلةم بقبعةة حمةراء 
 وضفيرتين.

، والتةةي مةةا زالةةت تشةةمل، بمةةا ال ُيصةةدق، األركةةانفةةي خضةةم طقةةوس العربةةدة الوطنيةةة السةةتبدال رؤسةةاء 
برعاية جريدة وشركة تأمين، كي يةتم تعليقهةا  إسرائيليالجديد في كل بيت  األركانرة رئيس توزيع صو 

الخةةةارن. مقةةةاالت إطةةةراء مربكةةةة،  األركةةةانفةةةي كةةةل كةةةران، تنةةةافس الجميةةةع علةةةى تعةةةداد حسةةةنات رئةةةيس 
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 –تحليالت لزجة، مشوهة بما ال يقل عن تلةك التةي ال يسةتطيع نشةرها سةوى نقابةة الكتةاب العسةكريين 
ة المشةةجعات الثابتةةة للجةةيش والتةةي تتشةةبه لسةةبب مةةا بالصةةحافة. ال احةةد شةةذ بةةالطبع عةةن مسلسةةل فرقةة

فةي  – غةانتز. قةالوا والسةعادة تغمةرهم: كةم كةان الوضةع جمةيال فةي فتةرة األحمةرالجوقة، جوقة الجيش 
ر كان ناعما اكث غانتزغمغمة ضئيلة:  أصدروامكتبه، في الجيش وفي ميدان القتال. فقط في اليمين 

 من اللزوم في غزة.
شةيقل فةي يومةه األخيةر فةي  211رجل جيد جدا، )انظرا كيف اعطةى متسةوال  غانتزوفي الحقيقة فةن 

انظةةةروا مةةةاذا فعةةةل الجةةةيش تحةةةت امرتةةةه، اي وحشةةةية وقسةةةوة  –الخدمةةةة(، وقةةةد عمةةةل امةةةورا سةةةيئة جةةةدا 
لةذي يعتةرف بأخطائةه ، ا«حارس العتبةة»أظهرها جيشه إبان فترته. ربما في يوم ما سوف يتحول إلى 

ويعبر عن ندمه عليها. فقد سبق أن أعطى تلميحًا عن ضرورة الوصول إلى حل مع الفلسطينيين. يا 
 للرقة.

فةةةي القةةةدس او فةةةي الهةةةاي. مثةةةل المغتصةةةب  – أعمالةةةهيومةةةا مةةةا سيضةةةطر إلةةةى دفةةةع الحسةةةاب علةةةى 
رب التةةي ارتكبهةةا جةةرائم الحةة» –المهةةذب، فةةةن الجنةةرال اللطيةةف والسةةاحر مسةةؤول عةةن أعمةةال خطيةةرة 

مئةات القتلةى االبريةةاء مةن قتلةوا عبثةةا »مسةةجلة باسةمه، « الجةرف الصةامد«. »الجةيش فةي غةزة والضةةفة
، كافةةة األسةةود غةةانتزفةةي رفةةح هةةو كةةذلك يةةوم « األسةةوديةةوم الجمعةةة «. »منقوشةةة علةةى كعةةب بندقيتةةه

و « السةطح بصةاروخانقةر «، و«اإلنةذارات»فةي العةالم،  بمةا فةي ذلةك  أخالقيةة األكثةرالجةيش  أكاذيةب
ضةةرب المةةدنيين، تةةدمير البيةةةوت السةةكنية فةةوق سةةاكنيها، تةةدمير المةةدارس ومالجةةةئ « لةةم يكةةن بنيتنةةا»

كةل ذلةك  –دون االكتةراث بمةن هةو موجةود فيهةا « حمةاس»االنروا والنية المؤكةدة لتةدمير بيةوت رجةال 
 .غانتزالجنرال « الجرف الصامد»مسؤول عنه قائد 

الخجةةل مةةن هةةذه الحةةرب البشةةعة، والتةةي لةةم تحقةةق لهةةا اي انجةةاز ودفعةةت ستشةةعر اسةةرائيل ذات يةةوم ب
 بالمقابل ثمنا باهظا لها. حتى لو انه تم تناسي ذكراها ونسيت من القلب. ولكن غزة والعالم لن ينسوا.

عةودوا »علةى تصةرفات جيشةه فةي الضةفة الغربيةة،  أيضةامسةؤول  غةانتزهذا الرجل الطيب والعقالنةي 
طالق النار المنهجي على المتظاهرين ورماة الحجارة بالذخيرة الحية هذا  ،غانتزهذا « اخوتي  أيضاوا 
. لةيس هةؤالء هةم فقةط الجنةود الُمسةم مون غةانتز أيضةاوهةدم البيةوت  غةانتز، واعتقال االوالد هةو غانتز
لةةى. . القائةةد االعغةةانتز وأخيةةرا أوالهةةذا  – وأمةةروا، ولةةيس هةةؤالء هةةم الضةةباط الةةذين قةةادوا أطلقةةواالةةذين 

بينمةا كةان ذاهبةا لقطةف نباتةات العكةوب، او سةمير عةواد،  04الجيش الذي قتل يوسف شوامرة ابن الة 
الذي  األركان، رئيس غانتزهربه، هذا هو جيش  أثناءوالذي اطلق عليه في ظهره  06الصبي ابن الة 

 لم يعمل على منع عمليات القتل هذه.
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المحبون: مع هذا الرجل يمكننةا الةذهاب إلةى  سرائيليوناإلهو الوجه األجمل للجيش، هؤالء هم  غانتز
أي مكان، لن نشعر بالسوء، هةو المحتةل المتنةور، المتةوحش فةي لبةاس الحريةر، مةن يتصةرف بنعومةة 

أخالقيةةةة فةةةي  األكثةةةرالجةةةيش »بمقولةةةة  اإليمةةةانويقتةةةل بلطةةةف. مةةةع رجةةةال علةةةى شةةةاكلته، مةةةن السةةةهل 
اللطةف. مةا  أحاسةيسبدون مشةاعر النةدم  تغمةر قلوبنةا  مع وجهه الجميل يمكن النوم بهدوء.«. العالم
 .أجملنا
، بصةوت إنةذار مةدوي. غةادي آيزنكةوت يظهةر األركةانمالبةس رئةيس  غانتزارتدى بديل  األسبوعهذا 

)الضةةاحية الجنوبيةةة « دكتةةوراة الضةةاحية»أيضةةا وكأنةةه رجةةل طيةةب، متواضةةع، مسةةتقيم وغيةةر مشةةاكس. 
 ة على اسمه.من بيروت ... المصدر( المروعة مسجل

 «هآرتس»عن 

 22/2/2102، األيام، رام هللا

 
 ..نتنياهوأخطاء  

 بن كسبيت
عاما من العطاء للدولةة. يسةتحق هةذا الرجةل حتةى فةي هةذا الجةو  34، األسبوع، هذا غانتزأنهى بني 

كامةةل إال أنةةه لةةم  أركةةانكةةامال، فلةةيس هنةةاك رئةةيس  ل ركةةانالملةةوث أن نقةةول لةةه شةةكرا. لةةم يكةةن رئيسةةا 
المثةةالي لةةم يصةةمم علةةى هيئتةةه. إن قيادتةةه مبنيةةة مةةن مةةواد  األركةةانرئيسةةا عاديةةا ل ركةةان. رئةةيس  يكةةن

مختلفة تماما. مظهره يوحي بأنه ال يوجد شخص قتالي وكاريزماتي مثله، قامة طويلة وعيون خضراء 
وقبعةة حمةةراء، لكنةه مةةن الةداخل شةةيء مختلةف تمامةةا، معتةدل ونصةةف خجةول، كةةان هادئةا ولةةم يحةةافظ 

كانةت تكفةي نظةرة منةه  أخةرىعلى المسافات، ولم يفرض سلطته على أحد، هذا من جهة. ومةن جهةة 
 األولكي يفهموا ما يريد. شاعري يستخدم العبارات الرومانسية ويسبح في خياله وحالم قليال. الشاعر 

 .واألخير
هةو يغةادر،  عن سياقه توقف عن الحلم بصوت عال. إخراجهالذي تم « بخور مريم»بعد خطابه عن 

مرتبةة فةي الجةيش، تلةك الرتبةة التةي يةئس  اعلةي إلىالنه وصل  إرضاؤه، لكنه قلق. تم إرضاؤهوقد تم 
 أكثةرمنها بعد تعيين غالنت رئيسا لالركان. لهةذا فقةد اسةتقال وهةو محةبط. راض ألنةه كةان واحةدا مةن 

لخليفتةه آيزنكةوت )لكنةه يعةرف حجةم المشةاكل التةي تركهةا  ألنةهالمحبةوبين جةدا. وقلةق  األركانرؤساء 
لدولةةة  األهةةميضةةرب كفةةا بكةةف لمةةا يحةةدث للعالقةةات مةةع الةةذخر االسةةتراتيجي  ألنةةهيثةةق بقدراتةةه(. قلةةق 

ينظةةةر الينةةةا وال يةةةرى التكتةةةل الةةةداخلي المطلةةةوب. لقةةةد تحمةةةل الكثيةةةر مةةةن الضةةةربات  ألنةةةهاليهةةةود. قلةةةق 
ر عةةن مشةةاعره ممةةا حةةدث فةةي وبعةةد عمليةةة الجةةرف الصةةامد، لكنةةه امتصةةها، وقةةد عبةة أثنةةاء واإلشةةاعات
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لةةم ينتصةةروا علةةي، أمةةا احبةةائي فةةانني اغفةةر  أعةةدائياعةةرف ان »محادثةةة مغلقةةة فةةي االسةةبوع الماضةةي: 
 «.لهم

إن له خطوطا حمرا حتى مع المستوى السياسي، انه يبقي االمةور سةرية. لقةد هةدد باالسةتقالة وضةرب 
 .أرادلم يتم تعيين آيزنكوت. وقد حقق ما  إذاعلى الطاولة 

 
 «حماس»تأمين لـ 

« معةاريف»اآلن دعنا نغوص سويا الى بركة الوحل. استطالع بانلس بولةوتيكس الةذي اجةري لصةالح 
يثبت ان ما نشر عمةا يحةدث فةي الةبالط المقةرف لعائلةة نتنيةاهو كةان لةه تةاثير، لقةد قةالوا انةه كلمةا زاد 

خسر مقعدين. وهرتسوغ زاد  الضرب على نتنياهو سترتفع اسهمه، وقد تبين ان هذا غير صحيح، فقد
 الفجوة مقعدين لصالح هرتسوغ. وأصبحتمقعدا، 

ربما تتغير االمور، لكن ال يتجاهل الجميع هذا االمر المروع وال يعتبره الجميع امرا هامشيا. وقبل ان 
اكمةةةل حةةةول ذلةةةك اريةةةد اسةةةتكمال المقةةةال السةةةابق الةةةذي عةةةرض الفشةةةل المةةةدوي لنتنيةةةاهو فةةةي الموضةةةوع 

رانةي. بنةةي حيفةتس سةيحاول اقناعنةةا ان منةي نفتةالي هةةو الةذي قةام بتخصةةيب اليورانيةوم فةةي النةووي االي
المقر السري فةي نتنةاز، لكةن فةي النهايةة ايةران اصةبحت دولةة علةى حافةة الةذرة فةي فتةرة نتنيةاهو الةذي 
 عندما حانت لحظة الحقيقة تأرنب ولم يتجرأ على استغالل الخيار العسكري الذي بناه من جهة ودمر
التحالف مع األميركيين مةن الجهةة االخةرى. حتةى ان اوبامةا اسةتبعدنا اخيةرا مةن قائمةة الةذين يطلعةون 

 على اخر المستجدات، هذا بفعل بيبي.
االمر اكثر سوءًا. السيد أمن، هذا الذي يلقب تسيبي لفني كخطر على الدولة، هو من « حماس»مع 

امةةر للجةةيش بالقيةةام بعملةةه فةةي غةةزة. رغةةم انةةه لةةم تراجةةع امةةام محمةةد ضةةيف ولةةم يتجةةرأ علةةى اعطةةاء االو 
في غزة عندما يتسلم « حماس»يمض وقت طويل على خطابه في عسقالن حينما توعد باسقاط حكم 

في عهد اولمرت. ولو كان االمر يتعلق به « الرصاص المصبوب»السلطة. كان هذا في ذروة عملية 
 لما نفذت عملية االنفاق.النتهت العملية بعد يومين من بدئها. ولوال بينيت 

 
 كلهم دفعوا ما عداه

احةةةد االمةةةور التةةةي قالهةةةا حيفةةةتس فةةةي المةةةذياع ان القةةةانون يلةةةزم الدولةةةة بتغطيةةةة كةةةل مصةةةاريف المقةةةر 
البركة الشخصةية ودفةع « استثناء»الشخصي لنتنياهو في قيصاريا. لكن بيبي الخائف هو الذي طلب 

يقلقنةةي كةةذب حيفةةتس، فقةةد اعتةةدت عليةةه منةةذ فترتةةه حسةةابها مةةن جيبةةه الخةةاص. هةةذا كةةذب وتلفيةةق. ال 
يقلقني انهم كذبوا علي، وهاكم القصة الحقيقية التي نشرتها قبل اربع سنوات «. معاريف»الكارثية في 
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، قبةل اقةةل مةن سةنتين مةن اعةادة انشةةاء القيصةارية النتنياهويةة فةي المقةةر 2100شةباط  9بالضةبط فةي 
المقال عن محاوالت السيدة نتنيةاهو عةن طريةق مبعوثهةا نتةان . تحدثت في ذلك 2المتهاوي في بلفور 

ايشل إقاء اكبر قةدر مةن مصةروفاتها فةي قيصةاريا علةى صةندوق الدولةة. حسةب القةانون الدولةة عليهةا 
ان تةةدفع المصةةروفات الجاريةةة علةةى المقةةر الشخصةةي لةةرئيس الحكومةةة فةةي قيصةةاريا، لكةةن فةةي مسةةتوى 

التي يفسر فيهةا قةرار  2110يمات خاصة بهذا الشأن من سنة )المحافظة على ما هو قائم وهناك تعل
 (.0942لجنة المالية لسنة 

المحافظةة علةى مةا »ما ارادته السيدة نتنياهو هو تغيير تلك التعليمةات، هةي ارادت شةيئا جديةدا ولةيس 
 ، لهذا طلةب ايشةل تغييةر كةل االجهةزة الكهربائيةة ولةم يكتةف بالتعليمةات التةي تةنص علةى أن«هو قائم

 بالمئة من تكاليف تأمين هذه االجهزة. 21تتحمل الدولة فقط 
لقد استدعى ايشل المستشةارة القانونيةة ونائبهةا والمةدير العةام وفةرض علةيهم حصةارا طالبةا مةنهم تغييةر 
التعليمات. المةدير العةام، غبةاي، اصةر علةى موقفةه وعنةدما لةم يسةتطع اقنةاع السةيدة دخةل الةى مكتةب 

لن يكون هناك تعبئة للبركة بالمياه على حساب دافع الضرائب. وقد فهةم نتنيةاهو نتنياهو وقال له انه 
الرسالة واهتم غباي بأن يرسل نتنياهو رسةالة الةى نائةب المةدير العةام كةي ال يةتم احالةة حسةاب البركةة 

 على دافع الضرائب. أما أن نأتي اليوم ونقول إن نتنياهو استثنى البركة فهذا كذب.
 

 اهويالواقع النتني
قال لي احد خصوم نتنياهو السياسيين )اليمين( قبل اسبوع انةه هةادح. لمةاذا هةو هةادح، الن نتنيةاهو 

 سيرتكب االخطاء النه مضغوط، وعندما يكون مضغوطا يرتكب االخطاء.
هذا االسبوع تحققت نبوءته، ان االنقضاض على مني نفتالي هو خطأ فادح، فهل نفتالي هو مةن قةام 

المبةالغ وعلةةى مسةةؤوليته الشخصةةيةس اقتةرح علةةى نفتةةالي أن يتقةدم بةةدعوى تشةةهير ضةةد  بتبةذير كةةل تلةةك
 نتنياهو في المحكمة. واعتقد ان احتماالت كسبه للدعوى كبيرة.

ال تأخةةذ »هنةاك شةةيء آخةر اساسةةي اكثةةر. لقةد دأب نتنيةةاهو علةةى ان يةردد علةةى مسةةامع مقربيةه القةةول 
ريةد ان تهةاجم فهةاجم: اليسةار، وسةائل االعةالم، الن وتفسةير االمةر عنةدما ت«. االمر بصورة شخصةية

اليسار واالعالم ال يستطيعان االدعاء بالتشهير في المحكمة، أما مني نفتالي فيمكنه ذلك. بعيدا عن 
االمةةر الشخصةةي فقةةد طفةةت علةةى السةةطح السةةمات االساسةةية لنتنيةةاهو: عةةدم تحمةةل المسةةؤولية، خةةوف 

ثمةةةن، ومةةةن المفضةةةل ان يكةةةون ضةةةعيفا وهشةةةا قةةةدر  مرضةةةي، القةةةاء التهمةةةة علةةةى شةةةخص آخةةةر وبكةةةل
 االمكان.
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االقتصةةادي، المسةةألة  –قةةد يقةةول قائةةل إن امامنةةا مسةةائل مهمةةة، النةةووي االيرانةةي، الوضةةع االجتمةةاعي 
الفلسطينية، داعش، في حين نحن مشغولون بقناني سارة. رأيي مختلف، نعةم قنةاني سةارة هةي األمةور 

ن عاما من المتابعة الدقيقة لبنيامين نتنياهو، هةذه المتابعةة لةم تةأت المهمة. رأيي هذا تبلور منذ عشري
مةن دوافةع يسةةارية أو يمينيةة. فةي اغلبيةةة المواضةيع انةا علةةى يمينةه. هةو يمينةةي بةاالقوال، أمةا باالفعةةال 
فهو ليس يمينيا وال يساريا. إن حقيقة ان هذا الشةخص لةيس ذا قةوة داخليةة الحةالل النظةام واخةذ زمةام 

واالعالن عن اسةتقالليته، وأن يكةون قةادرا علةى توظيةف مةن يحتاجةه وأن يقابةل مةن مةن المهةم  القيادة
 ليكون رئيسا للحكومة هناك أو هنا أو في أي مكان. األهليةمقابلته، هذه الصفات تجعله عديم 

 «معاريف»عن 
 22/2/2102، األيام، رام هللا
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