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 ولو مر ة واحدة يتحم ل المسؤولية  ونتنياداغان: الحرب األخيرة عل  غز ة كانت فشال  م دوَيا ولم أر   .0
رئيس جهاز االستخببارات البارجيةت  ، أن زهير أندراوس، عن 27/2/2102، رأي اليوم، لندنذكرت 

ٍ  بتا   متح صت يي  )يتديعوت أ رونتوت( السترائي ية وفتي  )الموساد( السابق، مئيتر دااتان، شتنة ، لقتا
وقتتاف فتتي معتتر  ردةس ع تتن ستت اف  نةتت   ،نخنيتتاهوين رئتتيس التتوزراٍ الستترائي ي بنيتتامهجوًمتتا ستتافًرا  تتدة 

طي   فخرة بدمخ  في منصب ، لم يَر نخنيتاهو ولتو مترةًة وا تدًة يخ متف المست ولي ، بتف كتان دائًمتا يخهترة  
منها، ع تن  تدة قولت ، فتي  شتارة  وا ت     لتن عجتز وارخبتا  نخنيتاهو عتن اخبتاذ القترارات ال استم  فتي 

 ال  ظات العصيب .
، والختي 2102ال ديث الص افية خطرةق دااان  لن ال ر  العدوانية  األبيرة، صيف العام وفي سياق 

شنةخها  سرائيف  دة قطتا  اتزةة، وخستاٍف بستبرية  : متاذا أنجزنتا متن هتذس ال تر ، ال شتيٍ، مشتيًرا  لتن 
نت  متح أنة عم ي  )الجرف الصامد( كتان فشتً  موتدوي ا، ومتا خمكةنتت  سترائيف متن ال صتوف ع يت  هتو هد

 ماس، الفخًتا  لتن أنة األبيترة خقتوم ببرقهتا مختن خشتاٍ، واعخبتر أنة متا يوهةتم نخنيتاهو هتو الخقتاط الصتور 
 مح البرائط العسكرية .

تف  تف عتدم الق تاٍ ع تن  متاس، ألنةت  بشتي متن أن  ي ة وب سب ، فإنة نخنيتاهو فتي ال تر  األبيترة ف ة
ع تن  سترائيف، ع تن  تدة قولت . وأ تاف: يقولتون  مكان  ماس، خنظتيم الدولت  الست مية  األكختر بطتًرا

 نة نخنيتتاهو فتتي عم يتت  )الجتترف الصتتامد( خصتترةف بمستت ولي ، وأنتتا أجتتزم بتتدنة خصتترةفاخ  كانتتت بهتتدف 
الخغطيت  ع تتن صتتير األعمتتاف الختي قتتام بهتتا بتت ف ال تر  ع تتن اتتزةة، وال شتتيٍ فتي النختتائ  متتن نا يتت  

، ع تتتن  تتتدة خعبيتتترس. خ قيتتتق أهة هتتتدف وو تتتح فتتتي هتتتذس ال تتتر  متتتن قبتتتف الم ستتتخويين السياستتتية واألمنتتتية
وأ تتاف كتتان يخ تتخةم ع ينتتا  ستتم المعركتت   تتدة  متتاس، وج تت  رئتتيس الستت ط  م متتود عبةتتاس، برعايتت  

 الجامع  العربية ، لكي يودير األمور في قطا  ازةة.
، زاعًمتا وشدةدة دااان ع ن أنة  ال ينخمي  لن ما يوط ق ع ي  في خف أبي  باليسار الصهيونية الستر  ائي ية

أنةتت  ينخمتتي  لتتن معستتكر الوستتط، كمتتا أنةتت  دأ  ع تتن الخشتتديد بدنةتت  يوشتتاطر رئتتيس التتوزراٍ بتتدنة الخهديتتد 
سخراخيجًيا ووجودًيا ع ن  سرائيف، في خ ميح  مباشر   لن البيار العستكرهة االنووهة اليرانية يوشكةف بطًرا 

، مح أنة ، أه  دااان، ًقا أنةت  يوعتار  قيتام  سترائيف بخوجيت   ترب   عستكرية   كان قد صترة  ستاب االنيرادهة
، ولكنة  اليوم قاف ل ص يي   نة  سرائيف ال يومكنها أن  خخعايش متح  ليران بهدف خدمير برنامجها النووهة

  يران نووية ،  سبما ذكر.
رانيةت ، موشتدةًدا لسترائيف فتي المستدل  النوويةت  الي استخراخيجينخنياهو خسب ة بدكبر  ترر    ن وقاف دااان

 ع ن الطريق  الخي يوعال  فيها رئيس الوزراٍ نخنياهو األمور لن خ دةه  لن أهة فائدة.
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دااان شدةدة أيً ا في معر   ديخ  ع ن أنة  ال يكةن العداٍ الشبصية لنخنيتاهو، الفخًتا  لتن أنةت  عنتدما 
وأو تح أنة الموستاد السترائي ية مر  وكان ب اجت   لزراعت  كبتد، قتام رئتيس التوزراٍ بخقتديم العتون لت . 

، وبعتتتد أربتتتح ستتتنوات، عنتتتدما كتتتان أرئيتتتف 0998بتتتدأ يو  تتتظ خوجهتتتات  يتتتران النوويةتتت  متتتح   تتتوف العتتتام 
شتتارون، رئيًستتا ل تتوزراٍ، فهمنتتا ًكتتم  هتتو الخ تتدةه التتذه أمامنتتا بتتات صتتعًبا جتتًدا، ع تتن  تتدة خعبيتترس. وقتتاف 

الق اٍ ع ن البرنام  النووهة اليرانتية عتن طريتق العم يتات أيً ا: لقد ق ت مراًرا وخكراًرا بدنة  ال يومكن 
السرية . وخابح قائً : نج نتا فتي  قنتا  المجخمتح التدولية ببطتورة برنتام   يتران، وستجة نا نجا تات كخيترة 
ف الق تتي  اليرانيةتت   لتتن  فتتي هتتذا الستتياق، ولكتتنة نخنيتتاهو قتترر أن  يبطتتو بطتتوة أكختتر  لتتن األمتتام، ف تتوة

  ية  ، األمر الذه دفح بالعديد من الدوف ألن  خرى بنيسها اير مس ول  عن مواجه   يران.مشك     سرائي
، قتتاف دااتتتان: جميتتتح األجهتتتزة األمنيةتتت  عار تتتت ال تتترب   و تتوف خنتتتازف نخنيتتتاهو عتتتن البيتتتار العستتتكرهة

ولي ، العستكرية ، وكتان ع تتن نخنيتاهو أن  يخبتذ القتترار، ولكنةت  تختتر، كعادخت ، أن  يهتر  متتن خ مةتف المستت  
قاف وأ اف: نخنياهو قوهة في األقواف ولتيس فتي األفعتاف. وعتن فتي بطتا  نخنيتاهو أمتام الكتونغرس، 
األسبو  القادم، قاف رئيس الموساد السابق  نة هدف نخنياهو هو ال صتوف ع تن الخصتييق، مشتيًرا  لتن 

 موسبًقا.زيارخ  المورخقب  ل واليات المخ دةة األمريكية  هي عبارة عن فشف  معروف   نأ
وختتابح قتتائً   نةتت  يخ تتخةم ع تتن أهة رئتتيس وزراٍ الستترائي ية أن  يويكةتتر فتتي المبتتاطر الختتي ينطتتوه ع يهتتا 

تت  متتن قيتتام واشتتنطن  الييختتو فتتوق  ستترائيف،  برفتتح مظ تت البتت ف متتح الدارة األمريكيةتت ، موعبةتتًرا عتتن خوجسة
اف  نة الموبتاطرة متن هتذس المواجهت  لتن وعندها سخجد األبيرة نيسها بسرع   أمام عقوبات دولية ، كما قت

خ خمتف، وأنة  يتتران خشتعر بدنةهتتا خمكةنتتت متن دق  ستتيين بتين  ستترائيف و  ييخهتتا، بتين الشتتيطان األصتتغر 
 والشيطان األكبر، ع ن  دة وصي .

تتا  وفتتي معتتر  ردةس ع تتن ستت اف  تتوف الع قتتات األردنيةتت  الستترائي ية  قتتاف دااتتان: ال أوريتتد الفصتتا  عمة
لعاهف األردنية عن نخنياهو، اآلن بسب  الدول  الس مية   صف خقار  بين عمةتان وختف أبيت ، يقول  ا

ألنة ، أه  الم   عبد هللا الخاني ب اج   لسرائيف، أكخر ممةا  سرائيف ب اج    لي . وب و   لن القتوف  نة 
ذا اسخمرةت ال ال   ع ن ما هتي اآلن، فإننةتا الو ح الذه خخواجد في   سرائيف اليوم هو بطير ل غاي ، وا 

سنصف  لن دول   خنائي  القومية ، مو يًيا أنة مواص   فر  الوقائح في ال ية  الغربية  من قبف  سرائيف 
،  سبما قاف.  سيو وةف األبيرة  لن دول  أبرخهايد، عزف عنصرهة

بتدأت  قتاف  ن  سترائيفاتان ا د، أن وديتح عتواودة، عتن 28/2/2102، القادس العرباي، لنادنونشرت 
خسدد خمن النزا  المع ن مح الرئيس األمريكي، مشيرا  لن بع  البسائر السري  الختي يترف  الخ تدث 
فيهتتتتا مكخييتتتتا بتتتتالقوف  ن البيتتتتت األبتتتتي  أع تتتتن وقيتتتت   شتتتترا   ستتتترائيف بالمع ومتتتتات الستتتتري  الباصتتتت  
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فتتتي يتتتنعكس موقتتتف أوبامتتتا ستتت با ع تتتن ر ستتتاٍ الم سستتت  األمنيتتت  »بالمياو تتتات متتتح  يتتتران. وي تتتيف 
 .االسخراخيجيالواليات المخ دة الخي خرخبط بها  سرائيف من نا ي  الس   

اان ما قال  في الصيف الما ي من أن  سرائيف فش ت فتي مواجهت  ا وفي مو و  قطا  ازة يكرر د
 تتتر   ارختتتا وا النخهتتتاٍ متتاس والجهتتتاد الستتت مي فتتتي اتتتزة. وعتتتن ذلتتت  يقتتتوف  ن أا بيتتت  الستتترائي يين 

 يوما مح خنظيمين صغيرين. 20بعد بيب  أمف من قخاف طاف  "الجرف الصامد"
مخستائ  متاذا كستبنا "فشف فش  مدويا  "الجرف الصامد"اان يخوصف السخنخاج أقسن ويعخبر ا بف أن  د

عتدا وقتتف  طتت ق ل نتتار خوقيتت  المنظمتتات الي ستتطيني  مختتن شتتاٍت. كمتتا قتتاف  ن  ستترائيف لتتم خستتخب   
الختتي اسخب صتتت التتدروس متتن ال تترو  التتخ ث األبيتترة  فتتي اتتزة عبتترة بعكتتس المنظمتتات الي ستتطيني 

ع تتن اتتزة وأهمهتتا خجتتاوز الجتتدار متتن خ ختت  ومتتن فوقتت  باألنيتتاق والصتتوارية وبخ فتتي الهجمتتات الجويتت  
 ."باالسخ كامات الباطني 

وكشف هو اآلبر ع ن ارار عسكريين سابقا أن  سترائيف ع متت مستبقا باألنيتاق وعنتدما خ ولتت هتذس 
قصتتتيت فخ اخهتتتا متتتن الجتتتو وفشتتت ت فتتتي العختتتور ع يهتتتا بال م تتت  البريتتت . ويعتتتزو فشتتتف  ستتترائيف لمشتتتك   

يومتتا استتخبدمنا  20طي تت  »بتتال ر  ليشتت ها ب تتر  قيتتادات  متتاس والجهتتاد وبناهمتتا الخ خيتت ، مخابعتتا 
 «.وذبائر كخيرة دون   راز مكس  اسخراخيجي أس    
أستير فتي صتيق  متح  متاس  0111يقتوف  نت  أط تق اان انخقتادات لدارة نخنيتاهو السياستي  و ا ويوج  د

متتن الدرجتت  الستتابع  و ولنتتاس  "مبتتربين"لكنتت  يخبتتاهن بع تت خ  أمتتام أبتتو متتازن ورفتت  ط بتت  بخستتريح 
لرهابي بسب  خياو   مح  ماس. وع ن المسخوى الي سطيني العام يو ح لبرجف، وهو رمز ل س و  

   متح الي ستطينيين وطالمتا خعتار  عتودة ال جئتين الدموه السرائي ي، أن  سرائيف سخبقن خواج  مشك
اتان بالخصتريح  ن متن ا سخكون هنا  قتوة كيديت   تدها ومتن أجتف ختدميرها. وبتدال متن الخ متيح يقتوف د

ي ترس ال تتدود الشتترقي  لستترائيف هتو العاهتتف األردنتتي الم تت  عبتتد هللا، الفختا  لتتن منعتت  خهريتت  الستت   
 الخوصف لخياهم عميق مع .والرها  ل  ي  الغربي  ولذا ينبغي 

ال أريد الشارة لخقديره  وف ما ييكتر فيت  الم ت  عبتد هللا الختاني عتن نخنيتاهو وهتو يخ قتن دعمتا "وخابح 
أمريكيتتا كتتام  بعتتد ال تتر  ع تتتن داعتتش وي ختتاج لستترائيف أقتتف متتتن الما تتي، منخقتتدا ستتما  نخنيتتتاهو 

. وفتتي "ان التتذه يختتولن األردن رعايختت لتتبع  اريبتتي األطتتوار زيتتارة ال تترم القدستتي الشتتريف وهتتو المكتت
اتتان ع تتن متتا بتتدأ بتت  بتتدن استتخمرار الو تتح التتراهن مق تتق وبطيتتر ع تتن  ستترائيف. ا نهايتت   ديختت  ي كتتد د

فتي طريقت   دارخت  ستيقود نخنيتاهو لدولت  خنائيت  القوميت  وأنتا ال أريتد هتذس ألنتي ال أريتد عبتاس "وي تيف 
ن األر  ستتتيقود  خمتتتا لدولتتت  فصتتتف عنصتتتره رئيستتتا ل كومتتت  دولختتتي. واستتتخمرار فتتتر  ال قتتتائق ع تتت

 .")أبرخهايد(
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 المركزي سيشرع في "مراجعة شاملة " لكل أشكال العالقة مع االحتالل المجلسيوسف:  واصل أبو .2

العام لجبه  الخ رير الي سطيني  ع و ال جنت  الخنييذيت   األمينيوسف  أبوالدكخور واصف  : أكدرام هللا
انعقتتاد المج تتس المركتتزه فتتي هتتذس المر  تت  الدقيقتت   أهميتت ي ع تتن لمنظمتت  الخ ريتتر، فتتي  تتديث صتت ي

الختتتتي خمتتتتر بهتتتتا الق تتتتي  الي ستتتتطيني ،  يتتتتث سيشتتتتر  فتتتتي "مراجعتتتت  شتتتتام  " لكتتتتف أشتتتتكاف الع قتتتت  متتتتح 
اال خ ف، بما في ذل  الخنسيق األمني، والع ق  االقخصادي ، في ظتف  تر  اال تخ ف الميخو ت   تد 

ان  يج  أن خخم مراجع  كام   والبروج بآليات وا   ، خكتون   لنيرا الشع  والقيادة الي سطيني ، مش
 عبر الخ  ف من االخياقيات السياسي  أو االقخصادي  الخي أبرمت مح  كوم  اال خ ف.

ال جنت  الوطنيت  الع يتا المست ول  عتن المخابعت  متح الم كمت  الجنائيت  الدوليت  خستير   نيوسف  أبووقاف 
يوجد أه معيق أمام عم ها، وان ال جن  خجخمح كف يومين  لن خ خت  أيتام،  بشكف دوره ومخواصف، وال

 يتتتث خقتتتوم بخجهيتتتز م يتتتي االستتتخيطان والعتتتدوان الستتترائي ي األبيتتتر ع تتتن قطتتتا  اتتتزة، لخقديمتتت   لتتتن 
 الم كم ، بالخزامن مح  ع ن ف سطين ع وا فيها في األوف من ابريف المقبف، في الجنائي .

مستتتتار المياو تتتتات الخنائيتتتت  بمرجعيتتتت  أميركيتتتت  من تتتتازة   لتتتتنيمكتتتتن العتتتتودة يوستتتتف انتتتت  ال  أبتتتتوورأى 
والمطالبت   األمتنمج تس   لتنل  خ ف، ويج  خدويف الق ي  الي سطيني  من ب ف نقف م ف الق ي  

بخنييذ قرارات الشترعي  الدوليت ، ومطالبت  المجخمتح التدولي بيت  ال صتار عتن قطتا  اتزة وخنييتذ قترارات 
 شروط. أهعمار دون لجه  الم خمر المان ين 

 28/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مدير األمن العام اللبناني يبحث وضع المخيمات الفلسطينية مع السفير الفلسطيني في بيروت .3
ب ث سيير دول  ف سطين لدى لبنان أشرف دبور، أمس تبر الخطورات ع ن السا خين  :وفا –بيروت 

و تتتح فتتتي المبيمتتتات الي ستتتطيني  متتتح المتتتدير العتتتام ل متتتن العتتتام ال تتتواٍ عبتتتاس ال بنانيتتت  والق يميتتت  وال
 ، وذل  في المديري  العام  ل من العام ال بناني. براهيم

 28/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 بسبب االعتقال السياسي الضفةبيحذر من انفجار الوضع الداخلي  عن فتح بالتشريعينائب  .4

النائت  عت ٍ يتااي، ع تو المج تس الخشتريعي عتن  ركت   : قافد الغني الشاميعب -ازة )ف سطين( 
"فخح"، وعن مدين  ازة ، والمقيم في ال ي  الغربي  لت "قدس برس": " ذا األمور بقيت ع ن هذا ال اف، 
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فتتان ال تتي  الغربيتت  خختتد رج ختتد رًجا ستتريًعا كمتتا  صتتف فتتي اتتزة ) ينمتتا وقعتتت أ تتداث االنقستتام عتتام 
 ال يكون في نيس الشكف لكن في النهاي  نيس النخيج ".(، قد 2112

واستتخعر  النائتتت  الم ستتتو  ع تتن خيتتتار ع تتتو ال جنتت  المركزيتتت  الميصتتتوف عتتن  ركتتت  "فتتتخح" م متتتد 
د  ن متا يخعتر  لت  أبنتاٍ اتزة فتي ال تي  الغربيت  متن  م ت  اعخقتاالت وصت ت  لتن مداهمت  مكاخت  

خ  ومكخ  زمي   ماجد أبو شمال  و ترق ستيارات نوا   رك  "فخح" من ازة، ع ن ارار ما  دث لمك
ط ق النار، م ذًرا أن خصف األمور  لن اعخقالهم.  وا 

ونين أن يكون لهذس األ داث أه أبعتاد جغرافيت  أو خنظيميت  داب يت  فتي  ركت  "فتخح"، معخبتًرا أن البعتد 
 الو يد الذه يير  نيس  في هذس ال ال  هو البعد األمني فقط.

ما أوعطي ل من خصريح خيوي  كامف أن خصف يدس لكتف مكتان بمتا فتي ذلت  النتوا  وقاف يااي: "طال
 ومكاخبهم وممخ كاخهم الخي ع يها  صان  اعخقد أن األمن سريًعا سيغرق".

 27/2/2102قدس برس، 
 
عمار غزةوحدة المؤسسات المصالحة و  الوطنيةأولوياتنا : أبو مرزوق .5  واالنتخابات  وا 

ي  رك   ماس الدكخور موسن أبو مرزوق أن خدكيد المشتاركين فتي اجخماعتات أكد القياده ف: القاهرة
مج س أمناٍ م سس  الرئيس ياسر عرفات ع ن  رورة خنييذ ما خم الخوافق ع ي  وطنيًا، وبتدن يخ  تن 
المستت ولون الي ستتطينيون بالشتتجاع  ل  تتديث عتتن المصتت    الوطنيتت  بتتدون بتتوف متتن  ستتا  أو ستتٍو 

 أهمي  خيعيف اخياقات المصال   دون اسخخناٍ.عقا ، يجدد مرة أبرى 
( أوردهتتا ع تتن صتتي خ  الشبصتتي  ع تتن 2-22وقتتاف أبتتو متترزوق فتتي خصتتري ات لتت  اليتتوم الجمعتت  )

موقتتتح الخواصتتتف االجخمتتتاعي "الييستتتبو ": "ستتت اف خكتتترر عنتتتد أا تتت  ال  تتتور الجخمتتتا  مج تتتس أمنتتتاٍ 
ب ف هذا األستبو : متا هتو المبترج متن م سس  الرئيس ياسر عرفات ر م  هللا، والذه خم في القاهرة 

 أزماخنا الوطني ؟".
وختتتابح: "ن تتتن أمتتتام فشتتتف فتتتي المياو تتتات، وانستتتداد فتتتي المصتتتال  ، وكارختتت   نستتتاني  فتتتي قطتتتا  اتتتزة 
الم اصر، وبسران أمام الق اٍ األمريكي؛ )البسارة األكبر  ذا اعخبرت سابق  قانوني (؟. الجوا : ما 

ن يخ  ن المس ولون بالشجاع  ل  ديث عن المص    الوطني  بدون بوف خم الخوافق ع ي  وطنيًا، وبد
 من  سا  أو سٍو عقا ".

وجتتدد أبتتو متترزوق الختتذكير بالنقتتاط األساستتي  فتتي اخيتتاق المصتتال  ، وقتتاف: "ن تتن خوافقنتتا ع تتن اآلختتي: 
دعتتتوة الطتتتار القيتتتتاده الم قتتتت كإطتتتار جتتتتامح ل كتتتف التتتوطني؛ ل جخمتتتتا ، دعتتتوة المج تتتس الخشتتتتريعي 

  نعقاد، وقراراخ  بالخوافق الوطني،  كوم  و دة وطني ، يشار  فيها ر وس اليصائف وأعيانها".ل
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و تتوف أولويتتات المر  تت  المقب تت ؛ قتتاف أبتتو متترزوق: "أولوياخنتتا الوطنيتت ؛ وك هتتا أولويتتات:  تتف مشتتك ت 
القطتتا ،  عتتادة اتتزة )الكهربتتاٍ، الموظيتتون، الميتتاس، المعتتابر(، و تتدة الم سستتات والقتتوانين بتتين ال تتي  و 

ص   الع قات بين مصر و ماس".  العمار، العداد ل نخبابات، وا 
 27/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بخالفات إسالميي األردن لحماس عالقة: ال سامي خاطر .6

استتتخغر  ع تتتو المكختتت  السياستتتي فتتتي  ركتتت   متتتاس ستتتامي بتتتاطر التتتزج باستتتم  ركختتت  فتتتي : الدو تتت 
أليتتام بتتين قيتتادات ال ركتت  الستت مي  فتتي األردن، واعخبتتر "أن هتتذا التتزج يتتنم عتتن البتت ف التتدائر هتتذس ا

لتت " متاس" والمقاومت  الي ستطيني ، أو متن  الستاٍةأ د أمرين:  ما أن  من طرف جهتات مغر ت  خريتد 
 أطراف ال خمخ   المع ومات الكافي ".

"الخكالت  ع تتن الستتاٍة  وأعتر  بتتاطر فتي خصتتري ات باصت  لتتت "قتدس بتترس"، عتتن أستي  لمتتا أستماس بتتت
العربيتت ، وقتتاف: "خخعتتر   العتت مل ركتت   متتاس والمقاومتت  الي ستتطيني  هتتذس األيتتام" فتتي بعتت  وستتائف 

 ركتت  " متتاس" والمقاومتت  الي ستتطيني  فتتي اليختترة األبيتترة ل متت ت  ع ميتت  مغر تت  متتن بعتت  وستتائف 
ا خ تت  التتتدوف، وهتتي اخهامتتتات العتت م المصتتري  والعربيتتت  فتتي م اولتتت  لربطهتتا بالب فتتتات الختتي خعيشتتته

باط   مبني  ع ن أباطيف ومع ومات كاذب  ال خصتمد أمتام الوقتائح. وقتد  اولتت بعت  الجهتات مت برا 
التزج ب متتاس فتي البتت ف التدائر بتتين قيتادات ال ركتت  الست مي  فتتي األردن، وهتو أمتتر اريتت ،  ذ أن 

س ال ع قتت  لهتتا بالشتتدن األردنتتي كافتت  األطتتراف األردنيتت  متتن الستت ميين وايتترهم، يتتدركون أن  متتا
التداب ي ع تن الطت ق، وأنهتا  ركتت  خ ترر وطنتي و ركت  مقاومت  ف ستتطيني  ال شتدن لهتا ايتر خ ريتتر 

 ف سطين ومواجه  اال خ ف الصهيوني".
ورأى باطر أن الذين يعم ون ع ن الزج باسم " ماس" في ب فتات  ست ميي األردن همتا  متا أطتراف 

ل ماس والمقاوم  الي سطيني  من ب ف الوقيع  بينها وبين عمقها العربي، أو  بالساٍةمغر   معني  
 أطراف خنقصها المع وم .

وأ تتاف: "يجتتد المتتٍر صتتعوب   قيقتت  فتتي فهتتم مختتف هتتذس االدعتتاٍات عتتن أه ع قتت  ل متتاس ببتت ف 
 قت  السياستي ، ف متاس  ركت  ف ستطيني  ب خت  ال ع األ تزا فتي األردن، بتف و ختن بتاقي  الس ميين

ذا كانتت خخ قتن فتي الب ييت  الست مي  متح بعت  الخيتارات  لها خنظيميا بده أطراف بارج ف ستطين، وا 
العربي  فهذا ال يعني ع ن الط ق وجود ع قات خنظيميت  بينهتا، واألطتراف األردنيت  الرستمي  خعترف 

 ذل  جيدا"، ع ن  د خعبيرس.
 27/2/2102قدس برس، 
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سناد األسرى  الشعبيةحركة فتح والجبهة  .7  تؤكدان عل  العمل الوحدوي في دعم وا 

أكتتتدت  ركتتت  فتتتخح والجبهتتت  الشتتتعبي  ع تتتن الجمتتتا  التتتوطني الي ستتتطيني  تتتوف ق تتتي  األستتترى  :اتتتزة
والمعخق تتتين فتتتي ستتتجون اال تتتخ ف و تتترورة خكخيتتتف الجهتتتود متتتن أجتتتف البتتتروج ببرنتتتام  ي تتتمن و تتتدة 

سناد األسرى.  الصوت الي سطيني في دعم وا 
ف ال قتاٍ التذه جمتح لجنت  األسترى الخابعت  ل جبهت  الشتعبي  لخ ريتر ف ستطين وع تن رأستها جاٍ هذا بت 

األستتير الم تترر الرفيتتق عتت م الكعبتتي القيتتاده فتتي الجبهتت  الشتتعبي  متتح ميو تتي  األستترى والم تتررين 
ب ركتتت  فتتتخح فتتتي الم افظتتتات الجنوبيتتت  وع تتتن رأستتتها األستتتير الم تتترر خيستتتير البردينتتتي ع تتتو الهيئتتت  

ل ركت  فتخح وميتو  عتام األسترى والم تررين وال جنت  االجخماعيت  وب  تور ومشتارك  عطيت  القيادي  
البسيوني ممخف الجبهت  الشتعبي  فتي لجنت  األسترى ل قتوى الوطنيت  والست مي  وأ متد العبتويني القيتاده 
في الجبه  واألسير الم رر أيمن اليار ع و قيادة  ركت  فتخح فتي  ق تيم اتر  اتزة وميتو  األسترى 

 م ررين بالق يم ونشدت الو يده ممخف  رك  فخح في لجن  األسرى ل قوى الوطني  والس مي . وال
وقتتتتاف األستتتتير الم تتتترر خيستتتتير البردينتتتتي ع تتتتو الهيئتتتت  القياديتتتت  ل ركتتتت  فتتتتخح وميتتتتو  عتتتتام األستتتترى 
ستتناد  قيقتتي بعيتتدا عتتن أه  والم تتررين بالم افظتتات الجنوبيتت  أن ق تتي  األستترى ب اجتت   لتتن دعتتم وا 

ات سياستتي  باصت  أن ق تتي  األستترى خمختف ف ستتطين شتعبا وهويتت  ولتتيس  زبتا أو فصتتي  بعينتت  خجاذبت
وأن اليصتتائف وجتتدت لبدمتت  ق تتي  األستترى والق تتايا الي ستتطيني  عمومتتا وم تتذرا متتن بطتتورة الهجمتت  

 السرائي ي  المخواص    د األسرى.
عمتتق الع قتت  الخاريبيتت  بتتين  وشتتدد األستتير الم تترر عتت م الكعبيتتي القيتتاده فتتي الجبهتت  الشتتعبي  ع تتن

 رك  فخح والجبه  الشعبي  م كتدا أن ق تي  األسترى والمعخق تين فتي ستجون ال تخ ف السترائي ي هتي 
أمان  في أعناق الجميح فصتائ  وم سستات وجمتاهير وال بتد متن خو يتد الجهتود وال مت ت ن تو عمتف 

هتالي األسترى بعيتدا عتن ال زبيت  وطني ي من خعزيز الخياعتف والمشتارك  فتي االعخصتام األستبوعي أل
 والخجاذبات السياسي .

 28/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 غان اعتراف بانتصار المقاومةاد تصريحاتحماس:  حركة .8

،  ن خصتتتتري ات رئتتتتيس جهتتتتاز المبتتتتابرات 2102-2-22قالتتتتت  ركتتتت   متتتتاس، مستتتتاٍ يتتتتوم جمعتتتت  
يس وزراٍ اال خ ف السترائي ي بنيتامين نخنيتاهو فشتف اان بدن رئا السرائي ي  "الموساد" السابق مائير د

 في عدوان األبير ع ن قطا  ازة خمخف "اعخرافا بانخصار المقاوم  الي سطيني ".
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اان خمخف اعخرافتا  سترائي يا   تافيا ا وأ اف المخ دث باسم ال رك  سامي أبو زهره، أن "خصري ات د
يف( ل خبييتف متن هزيمخهتا أمتام المقاومت  قتد بتاٍت بهزيم  اال خ ف في ازة وبدن كف م اوالت ) سترائ

 باليشف".
 28/2/2102، فلسطين أون الين

 

 الجهاد تدعو فتح وحماس لتخفيف معاناة الشعب حركة  .9
أشرف الهور: هخف شبان ف سطينيون برجوا في مسيرة جماهيري  انط قت في مدينت  اتزة  تد  -ازة 

ولو الخنظيمتتات الي ستتطيني  ب تترورة  نهتتاٍ االنقستتام ، بينمتتا طالتت  مستت  «سياستتات  ستترائيف الرهابيتت »
 السياسي وخو يد الك م  الي سطيني ، لمواجه   سرائيف، م كدين ع ن بيار المقاوم  لخ رير ف سطين.

وانط قتتتتت المستتتتيرة الجماهيريتتتت  الختتتتي دعتتتتت  ليهتتتتا  ركتتتت  الجهتتتتاد الستتتت مي وشتتتتاركت فيهتتتتا اليصتتتتائف 
وستط مدينت  اتزة، وستارت فتي شتار  عمتر المبختار الرئيستي،  الي سطيني  من المسجد العمتره الكبيتر،

 «.معًا نواج  الرها  الصهيوني»خ ت شعار 
نهتاٍ الب فتات  وطال  نافذ عزام ع و المكخ  السياسي ل رك   ماس ب رورة الخو تد الي ستطيني وا 

م المبخ يتين وشتدد ع تن  ترورة قيتا الداب ي ، مشيرا  لن أن هذس الب فات خ وف دون  نهتاٍ االنقستام.
بإنهاٍ ب فاخهم، الفخا  لن أن الشع  الي سطيني لم يعد لدي  قدرة ع ن خ مف األو ا  الراهن ، وقاف 

 «.ع ينا كمس ولين أن نبيف هذس األزم ، وال ن يف ع يها عبئا تبر»
نهتاٍ م تف االنقستام بشتكف كامتف  وأكد  رورة أن خبتادر  ركختا فتخح و متاس  لتن خجتاوز ب فاخهمتا، وا 

 «.من أجف خبييف معاناة الشع  الي سطيني في ازة»ذل  و 
وأشار عزام  لن أن  رك  الجهاد الس مي بذلت كخيرا من الجهود من أجف خترميم البيتت الي ستطيني، 
وخرخيتتت  الو تتتح التتتداب ي، واستتتخعادة ال  متتت . وقتتتاف  ن  ستتترائيف ايتتتر را تتتي  عتتتن أه متتتن األطيتتتاف 

ازن )التترئيس م متتود عبتتاس( التتذه ج تتس معهتتم وبتتا  فهتتي خصتتف أبتتو متت»الي ستتطيني ، مستتخطردا 
وطال  عزام بدن ختولي اليصتائف الي ستطيني   «.عشرات من جوالت الخياو  بالرهابي ولم يعد شريكاً 

كذل  طال  القياده فتي  ركت  الجهتاد الست مي، العتالمين العربتي  أولوي  كبيرة لنهاٍ معاناة الناس.
 بخ مف مس ولياخها خجاس ازة.والس مي، وكف الجهات المعني ، 

من جهخ  قاف الدكخور ب يف ال ي  ع و المكخ  السياسي ل رك   ماس فتي ك مت  لت  بت ف المستيرة 
نهاٍ االنقسام.   ن  ماس قدمت كف ما يمكنها خقديم  من أجف  نجا  المصال   الداب ي  وا 

ر وأا قتتت المعتتابر وشتتدد لتتن يستتقط  ختتن لتتو ختتدبر العمتتا»وأكتتد فتتي الوقتتت ذاختت  أن بيتتار المقاومتت  
 «.سرا  لن يخ قق» لن أن ال غط ع ن ازة من أجف خ قيق ذل  ًا ، مشير «ال صار
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المصتتتال   خعنتتتي »ورفتت  أن خغيتتتر  متتاس متتتن برنامجهتتا أو سياستتتاخها فتتتي  طتتار المصتتتال  ، وقتتاف 
 .«الشراك  وليس الخيرد في القرارات وال كم، وخعني  نهاٍ الخنسيق األمني و ماي  المقاوم 

  28/2/2102، القدس العربي، لندن

 

 الجيش اإلسرائيلي يزعم إحباط محاولة من فلسطيني لطعن جندي في الضفة .01
أع تتتن الجتتتيش الستتترائي ي مستتتاٍ أوف متتتن أمتتتس أن و تتتدة أمنيتتت  أ بطتتتت م اولتتت  متتتن جانتتت  : نتتتاب س

 جنو  ال ي  الغربي .« جوش عخصيون»شب  ف سطيني لطعن جنده عند ميخرق طرق 
نتتت  ختتتم القتتتب  ع تتتن وقتتتاف الجتتت يش الستتترائي ي  نتتت  لتتتم خقتتتح أه  صتتتابات بتتتين الجنتتتود فتتتي ال تتتادث، وا 

 السرائي ي .« جيروزاليم بوست»المهاجم، ونق    لن جهات الخ قيق السخجواب ، ب س  ص يي  
 28/2/2102، الشرق األوسط، لندن

 
 و الصهيوني"الشعبية": حرق المقدسات يؤكد الطابع الفاشي للعد .00

وصيت الجبه  الشعبي  لخ ريتر ف ستطين  قتدام مستخوطنين ع تن  ترق كنيست  "دور : )ف سطين( رام هللا
مخسيون" وكخاب  شعارات مسيئ ، ومتن قب هتا  ترق مستجد الهتدى بم افظت  بيتت ل تم ع تن أنت  "امختداد 
لجتتتترائم المستتتتخوطنين الختتتتي وجتتتتدت الستتتتناد وال مايتتتت  لهتتتتا متتتتن قبتتتتف الم سستتتتات الرستتتتمي  فتتتتي الكيتتتتان 

؛ في م اول  منها لعطاٍ الصرا  مح الي سطينيين طابًعا دينًيتا، وكجتٍز متن  الت  الخرهيت  الصهيوني
 الخي خسخهدف خهجير الي سطينيين من أرا يهم". 

(، ع تن أن استخهداف 2|22وأكدت الشعبي  فتي بيتان استخ مت "قتدس بترس" نستب  منت  اليتوم الجمعت  )
الطتتابح الياشتتي العنصتتره لدولتت  العتتدو، ولعصتتابات  األمتتاكن المقدستت  الستت مي  والمستتي ي  مًعتتا ي كتتد

 المسخوطنين.
 27/2/2102قدس برس، 

 

 األموال المجمدةمليون شيكل من  60مبلغ الضفة باقتطاع ب الكهرباءستستبدل تقنين  "إسرائيل" .02
أع تتن مستت وف  ستترائي ي، مستتاٍ أوف متتن أمتتس، أن  ستترائيف ستتخوقف خقنتتين : الشتترق األوستتط - نتتاب س

ي ال تتتي  الغربيتتت  الم خ تتت  بتتتداعي عتتتدم دفتتتح المتتتدن الي ستتتطيني  اليتتتواخير المستتتخ ق  لشتتترك  الكهربتتتاٍ فتتت
الكهرباٍ السرائي ي ، وقاف  نها سخعمد بالمقابف  لن االقخطا  من أمواف ال رائ  الي ستطيني  المجمتدة 

 لديها لسداد جٍز من هذس اليواخير.
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م يتتتون شتتتيكف  01خطتتتا  مب تتت  قتتتدرس ن تتتو وقتتتاف المستتت وف، التتتذه ط تتت  عتتتدم ذكتتتر استتتم ،  نتتت  ستتتيخم اق
، وذلتتتت  بهتتتتدف منتتتتح ختتتتراكم المبتتتتال  «كتتتتف شتتتتهر متتتتن األمتتتتواف المجمتتتتدة لتتتتدينا»م يتتتتون يتتتتورو(  0332)

المستتخ ق  ع تتن الي ستتطينيين لشتترك  الكهربتتاٍ الستترائي ي ، م تتييا أن المبتتال  الختتي ستتيخم اقخطاعهتتا لتتن 
اعف هتتذس اليتتواخير. لكتتن هتتذا الجتتراٍ ستتيزيد خستتخبدم لستتداد اليتتواخير المستتخ ق ، بتتف ل  ي ولتت  دون خ تت

من  دة معاناة الس ط  الي سطيني  ألنها خعاني أص  نقصا  ادا في األمواف، ومتن عتدم قتدرخها ع تن 
الوفتاٍ بالخزاماخهتا الماليت ، وهتو متا جع هتا خط ت  متن المجخمتح التدولي مترارا ال تغط ع تن  سترائيف متن 

 أجف الفراج عن أمواف ال رائ .
 27/2/2102، األوسط، لندن الشرق

 
 جريمة والمجرمون طلقاء 630فاق الا  "تدفيع الثمن"عدد جرائم : المشتركةالقائمة العربية  .03

اليهوديت  المخطرفت  ب تق  "خدفيح التخمن"وديح عواودة: أدانت القائم  المشخرك  جرائم منظم   -الناصرة 
فتتي القتتدس. واخهمتتت القائمتت   كومتت   جتتامح فتتي قريتت  الجبعتت  قتتر  بيتتت ل تتم األربعتتاٍ، وب تتق كنيستت 

بنيتامين نخنيتتاهو واأل تتزا  الصتتهيوني  بتتالخ ري  ع يهتتا والمشتارك  فيهتتا، مشتتددة ع تتن ب تتو  عتتدد هتتذس 
 جريم  فيما المجرمون مازالوا ط قاٍ. 031الجرائم  خن اآلن 

لصتتهيوني وقالتتت القائمتت  المشتتخرك  فتتي بيتتان لهتتا  ن اال تتخ ف المتتدعوم متتن ال كومتت  ومتتن الجمتتا  ا
يغذيان هذس الجرائم الخي خشعف نار الكراهيت  وستط خشتجيح متن األ تزا  الصتهيوني  الختي خخنتافس فيمتا 

لتتن خبتتدعنا "بينهتتا ع تتن الخ تتري  العنصتتره والمواقتتف المعاديتت  ل عتتر  والي ستتطينيين. وخابعتتت القتتوف 
عان دمو  خماسيح نخنياهو ويخس اق هرخسو  )المعسكر الصهيوني(، ال ذين بسياسخهم ا ومواقيهما يشجة

 ."العنصري   د العر 
و مة تتت القائمتت  المشتتخرك  الشتترط  المستت ولي  الكام تت  عتتن هتتذس الجتترائم وعتتن فشتت ها المريتتح،  ذ خخيتتر 

جريمتت  بينمتتا لتتم خعخقتتف الشتترط   031معطيتتات الشتترط  نيستتها بتتدن عتتدد جتترائم ختتدفيح التتخمن فتتاق التتت 
رهتتا  العنصتتره. وأكتتدت القائمتت  أن مختتف هتتذس الجتترائم الجنتتاة ممتتا ي كتتد أن شتترط  شتتريك  فتتي هتتذا ال

العنصتتري  الختتي ال خيتترةق بتتين المستتاجد والكنتتائس، هتتي نخيجتت  مباشتترة لسياستتات اال تتخ ف والخ تتري  
 العنصره.

 28/2/2102القدس العربي، لندن، 
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 نتخابات يتيح للمستوطنين في األرض المحتلة باإلدالء بأصواتهم في اال "إسرائيل": تعديل قانون  .04

خشخد المنافس  فتي األيتام األبيترة بتين أ تزا  اليمتين المخطترف فتي  سترائيف : أسعد خ  مي  - الناصرة
ألتتف  211المقتتدر عتتددهم بن تتو  0902ل ستتخئخار بدصتتوات المستتخوطنين فتتي األرا تتي الم خ تت  عتتام 

 ألف مسخوطن في ال ي  الغربي  والقدس الم خ خين(. 211مقخر  )من مجمو  ن و 
، متتتح بتتتدٍ المشتتترو  االستتتخيطاني الكبيتتتر فتتتي ال تتتي  0921عتتتدةلت عتتتام  الستتترائي ي انتتتت الكنيستتتت وك

متتن يخواجتد يتتوم االنخبابتات ع تتن "الغربيت ، قتانون االنخبابتتات التذه نتت ة ع تن متتنح  تق االقختترا  لكتف 
نح . وق تتن الخعتتديف بمتت"األرا تتي الستترائي ي ،   تتاف   لتتن الديب وماستتيين وجنتتود ستت   الب ريتت  فقتتط

، "لكف من سجف عنوان  في دائرة النيوس، ويقيم في أرا   خ ت سيطرة الجيش السرائي ي"ال ق ذاخ  
ليمتتنح بتتذل   تتق الخصتتويت ل مستتخوطنين فتتي األرا تتي الي ستتطيني  الم خ تت . ولتتم يمتتنح الخعتتديف  تتق 

ر عتتدد الخصتتويت لستترائي يين يعم تتون بارجهتتا أو اادروهتتا أو  ختتن يقومتتون بتتر  ت استتخجمام، ويقتتد  
، )أه  تم القتدس الشترقي  "خو يتد القتدس"وبموج  الخعديف ذاخ ، وقب ت  قتانون  أليًا. 231ه الٍ بن و 

الم خ    لن األرا تي السترائي ي (، ي تق لي ستطينيي القتدس الم خ ت  المشتارك  فتي انخبتا  الكنيستت، 
 ون ال م. ال أنهم بسوادهم األعظم يقاطعون هذس االنخبابات لرف هم االعخراف بقان

، اذ خ اعف 2111ويييد ب ث أكاديمي ان عدد المسخوطنين ارخيح بشكف هائف، بصوصًا بعد عام 
أليتًا فتي ال تي  و تدها،   تاف   لتن  381أليتًا  لتن  081متن  2113قياستًا بعتام  2102عددهم عام 

  ألتتف مستتخوطن تبتتر فتتي القتتدس الم خ تت  و تتوا يها. وفتتي  تتٍو هتتذا االرخيتتا ، ختتولي األ تتزا 311
المبخ ي  ع تن يمتين البريطت  السياستي  اهخمامتًا بهتذا الجمهتور التذه يخمختف فتي ال كومت  ال اليت  بعتدد 

 نائبًا. 21  اف   لن ن و  "أفيغدور ليبرمان واوره أريئف ورئيس الكنيست يولي ادلشخاين"من الوزراٍ 
 28/2/2102الحياة، لندن، 

 
 قوة الثالثة بالكنيستالمشتركة ستكون ال العربية"معاريف": القائمة  .05

ص يي  "معاريف" أمس، أن  تز  ال يكتود، ورئيست   اسخط   نشرخ أظهر : برهوم جرايسي -الناصرة
بنيتتامين نخنيتتاهو، قتتد ختتدخر بخقريتتر اليستتاد المتتالي بشتتدن الصتترف ع تتن بيتتوت نخنيتتاهو، وخقريتتر مراقتت  

مقعتتدا،  22يكتتود أمتتس ع تتن الدولتت  العتتام، بشتتدن فشتتف سياستت  لجتتم ارخيتتا  أستتعار البيتتوت، و صتتف ال 
مقعدا ل قائم  المنافس  "المعسكر الصهيوني"، الخ اليي  بين  ز  "العمف" برئاست  يخست اق  22مقابف 

وفتتي  تتين ي صتتف  تتز  المستتخوطنين "البيتتت اليهتتوده"  هيرخستتو ، و"ال ركتت " بزعامتت  خستتيبي ليينتتي.
 ت  المختدينين المختزمخين ل يهتود مقاعتد، وسخ صتف كخ 2مقعدا، و تز  "يسترائيف بيخينتو" ع تن  00ع ن 
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مقاعد، ومخ ها  رك  "شتاس" ل يهتود الشترقيين، بينمتا سخ صتف كخ ت   2االشكناز "يهدوت هخوراة" ع ن 
مقعتدا،  20مقاعد، ووهو في مجموع  متح  تز  ال يكتود ي ظتن بتت 2"يا د" المشنق  عن "شاس" ع ن 

ر فتي استخط عات األشتهر الخ خت  مقعدا، وهي أدنن نخيج   صف ع يها هذا المعسك 021من أصف 
 ال أن هذا المعسكر سيخ قن دعما فوريا من  ز  "كوالنو" بزعام  المنشق عن  ز  ال يكود  األبيرة.

مقعتتتتدا، وفتتتتي  02مقاعتتتتد، متتتتا يعنتتتتي  تتتتمان أا بيتتتت  متتتتن  8موشتتتتي  ك  تتتتون، التتتتذه سي صتتتتف ع تتتتن 
ه ت  األولتن فتإن لنخنيتتاهو مقعتدا كدقصتن  تتد، ول و  00استخط عات أبترى، وصت ت هتذس األا بيتت   لتن 

أا بي  يسخطيح خشكيف  كوم  ع ن أساسها، ولكن فتي هتذا االئتخ ف، ستخكون  شتكالي  لنخنيتاهو ب تم 
كخ   "يا د" متن أربعت  مقاعتد، بستب  ع توي  الرهتابي بتارو  متارزف فيهتا، وهتي نيتس المعادلت  الختي 

 مقعدا. 02 لن  02رخكز ع ن ، ما يعني أن  كوم  كهذس سخ2119ظهرت أمام نخنياهو في العام 
وأمام نخنيتاهو بيتار ب تم كخ ت  "يوجتد مستخقبف"، الختي خمن هتا استخط عات الترأه بشتكف خابتت متا بتين 

 كومتتت    لتتتنوبتتتات الكخيتتتر متتتن الم  يتتتين يرج تتتون ا خمتتتاف أن يخوجتتت  نخنيتتتاهو  مقعتتتدا. 02  لتتتن 00
 تتتز  المستتتخوطنين   بتتتراج واستتتع ، ب تتتم "المعستتتكر الصتتتهيوني"، ولكتتتن خ اليتتتا كهتتتذا، قتتتد يتتت ده  لتتتن

"البيتتتت اليهتتتوده" متتتن االئتتتخ ف، ومعتتت   تتتز  "يستتترائيف بيخينتتتو"، وهنتتتا سخنشتتتد أزمتتت  فتتتي دابتتتف  تتتز  
وأظهتتر االستتخط   أي تتا، أن  تتز  "ميتترخس"  ال يكتتود، التتذه يطغتتن ع يتت  الخطتترف اليمينتتي الشتترس.

أن القتوة الخالخت  فتي   لتنوأشتار استخط   معتاريف مجتددا،  مقاعتد. 2اليساره الصهيوني مسخقر عنتد 
مقعدا، وهي  03،  ذ من ها االسخط   28الكنيست قد خكون "القائم  المشخرك " الو دوي  لي سطينيي 

مرش   لزيادة مقاعد أكخر، ما سيب ق  ال   ربا  لدى األ زا  الصهيوني  في الكنيست، لتدى خوزيتح 
مت  المشتخرك ، ال صتوف ع تن رئاست  مقاعد ال جتان، وباصت  ال جتان المهمت ،  ذ ستيكون متن  تق القائ

وا تتدة متتن أهتتم ال جتتان،  ذا لتتم خبتتادر األ تتزا  الصتتهيوني  لخغييتتر األنظمتت ، قبتتف خوزيتتح ال جتتان، متتن 
 منط قات عنصري .

 28/2/2102الغد، عم ان، 
 
 حنين الزعبي.. نائبة عربية تحارب المؤسسة اإلسرائيلية من الداخلتقرير:  .06

، لتتتم خكتتتف  نتتتين الزعبتتتي عتتتن استتتخيزاز ممخ تتتي الم سستتت  2119  ييتتتا: منتتتذ دبولهتتتا الكنيستتتت عتتتام
السرائي ي  والشار  في  سرائيف، ولذل  يعخبرها بصومها عدوة ل دابف، بينما يترى فيهتا م يتدوها بط ت  

 في الدفا  عن الق ي  الي سطيني .
ر  ختتارة عامتتا(، الختتي ستتخبو  انخبابتتات الكنيستتت ل متترة الخالختت ، الشبصتتي  األكختت 22وخعتتد الزعبتتي )

ل جتتتدف ع تتتن الستتتا   السياستتتي  الستتترائي ي ، ألنهتتتا ال ختتتد  فرصتتت  خمتتتر دون مهاجمتتت  الم سستتت  ومتتتن 
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مرات أمام الق اٍ بخهمت  العتداٍ  2يمخ ها. وقد واجهت م اوالت عدة لبراجها من الكنيست، ومخ ت 
 ل دول  العبري .

يتتتدة بتتت ف الشتتتهر ال تتتالي، لكتتتن ومتتتح اقختتترا  موعتتتد االنخبابتتتات الخشتتتريعي ، قتتتام اليمتتتين بم اولتتت  جد
الم كمتت  الع يتتا قتتررت الستتما  لهتتا بالمشتتارك  فتتي االنخبابتتات، الختتي سخبو تتها فتتي المرخبتت  الستتابع  

  من القائم  العربي  المشخرك .
، الختتي خخقتتدم فيهتتا األ تزا  العربيتت  بقائمتت  وا تتدة 0928وهتذس هتتي المتترة األولتن منتتذ قيتتام  ستترائيف فتي 

ت، وذل  ردا ع ن وزير البارجي  أفيغدور ليبرمان الذه كان وراٍ مشترو  قتانون  لن انخبابات الكنيس
أقرس البرلمان بزيادة نسب  األصوات المط وب  لدبوف الكنيست ويعرقف وصوف القوائم الصتغيرة. وخركتز 

أ تتتزا  عربيتتت  خبخ تتتف فتتتي برامجهتتتا وتيتتتديولوجياخها، ع تتتن  2القائمتتت  العربيتتت  المشتتتخرك ، الختتتي خ تتتم 
 اليمين الصهيوني، الذه خعخبر أن  يشكف خهديدا لوجود العر . مواجه 

عامتتا فتتي الناصتترة، أكبتتر مدينتت  عربيتت   ستترائي ي ، ودرستتت الي ستتي  فتتي جامعتت   22ولتتدت الزعبتتي قبتتف 
 ييتا، وخبرجتتت متتن الجامعتت  العبريتت  فتتي القتتدس، ختتم نالتتت شتتهادة الماجستتخير فتتي العتت م، وفتتي ستتن  

لسترائي ي ل مترة األولتن، لخصتبح بتذل  أوف امترأة عربيت  فتي قائمت   تز  انخببت في البرلمتان ا 2119
 الخجمح الوطني الديمقراطي )قومي عربي( في الكنيست.

وخو ح الزعبي الخي خشتار  فتي المظتاهرات الشتعبي  المبخ يت ، متن النقت  فتي الجنتو   لتن  ييتا فتي 
يتتر منظتتورين، بينمتتا خعختترف  ستترائيف خعام نتتا كعتتر  فتتي هتتذس الدولتت  ع تتن أننتتا ا»الشتتماف، أن  ستترائيف 

، وخقتوف بهتتذا البصتتو : «بالي ستطينيين فتتي ال تي  الغربيتت  واتزة، وخعتتام هم ع تن أستتاس أنهتم أعتتداٍ
ن تتن معار تت .. لكتتن ال نشتتب  أه معار تت  فتتي دولتت  هتتي لكتتف مواطنيهتتا مختتف أوروبتتا.. وجتتوهر متتا »

ن تن ن متف »وخ تيف مو ت  : «. م شتعبنانمخ   هو أننا نمخف شعبنا أمام الدول  وال نمخف الدولت  أمتا
مشتتتتروعا وطنيتتتتا نخ تتتتدى فيتتتت  المشتتتترو  الستتتترائي ي التتتتذه ينتتتتاق  مواطنخنتتتتا، وال ننتتتتدرج  تتتتمن  طتتتتار 

 «.المواطن  في المشرو  السرائي ي
28/2/2102، الشرق األوسط، لندن  

 
ق  .07  "عيد المساخر"كلب بلباس بابا الفاتيكان بمناسبة  دميةشركة إسرائيلي ة ت سو 
قتتدةم مركتز )وجتتود( ل مايتت   قتتوق العتتر  فتي النقتت ، شتتكوى ق تتائي   تتد  زهيتتر أنتتدراوس: –ناصترة ال

(، بستتب   ع نهتتا عتتن دميتت  Effectonlineالشتترك  الستترائي ي  الختتي خبيتتح  اجيتتات عبتتر النخرنتتت، )
لهتذا  "عيد المستابرت"ك   ي بس لباس قداست  بابتا الياخيكتان فرنستيس،  تمن خشتكي   األزيتاٍ الخنكريةت  لت

في هذس الدمي  الخي أط قت ع يها الشرك  ‘وقاف مدير مركز )وجود(، الم امي نبيف دكور،  نة   العام.
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تتتا فتتتتي ذلتتتت   ستتتتاٍة  استتتم )الك تتتت  المقتتتتدةس( وختتتروةج لهتتتتا،  ستتتتاٍة وخ قيتتتتر لشتتتب  ال بتتتتر األعظتتتتم، ممة
، وعنصري  خ اف  لتن العنصتري  المعهتودة  تدنا كعتر   ، ع تن  تدة ل مسي يين في الب د بشكف  عام 

 ، خعبيرس. وخابح المو امي دكور قائً  لقد قدةمنا ل شرط  والنياب  العامة  شكوى وط   فخح خ قيتق جنتائية
بال اف   لن أننةا قمنا بخوجي  رسال  ل شرك  عينها نوطالبها فيها بالكف عن المخاجرة بهذس الدمي  الخي 

 كر.شبةهخها بال بر األعظم عبر االسم وال باس،  سبما ذ
 27/2/2102، رأي اليوم، لندن

 
 التسريبات أكاذيب الجيش اإلسرائيلي بحرب غزة األخيرة؟ فضحتكيف تقرير:  .08

نشرت ص يي  "هآرخس" العبري  خقريًرا موسًعا عن عمف و دة الناطق : خرجم  صيا -القدس الم خ   
يبدمون في جنده  311 باًطا و 21ب سان جيش اال خ ف السرائي ي والخي خ م أكخر من 

 صيوف شخن الو دات العسكري .
وجاٍ في الخقرير الذه  مف عنوان "هكذا يعمف جيش الع قات العام  الخابح ل ناطق ب سان الجيش 
لخ سين صورخ "، مو ً ا أن االبي  الخقارير العسكري  وأف م الييديو المصورة يخم اقخطا  أو  بياٍ 

مري   ل مشاهد السرائي ي وبباص  ب ف العدوان الكخير من مقاطعها في م اول  لنقف صورة 
 األبير ع ن القطا .

ونق ت الص يي  عن بع  المراس ين العسكريين لوسائف الع م السرائي ي  المبخ ي  قولهم: " ن 
و دة الناطق ب سان الجيش خسخغيف المواطن السرائي ي وخبيي عن  المع ومات الخي خظهر الجان  

 ي م اول  لبعاد الجيش عن االنخقادات  وف نشاطاخ  المبخ ي ".اآلبر من الجيش، ف
و ر  المراس ون مخااًل ع ن انكشاف بدا  الجيش ل مراس ين العسكريين والجمهور السرائي ي في 
خسري  مقاطح من عم ي  اقخ ام كوماندوز من كخائ  القسام الجنا  العسكره ل رك   ماس 

 ف العدوان األبير.لكيبوخس "زيكيم" شمالي القطا  ب 
 ذ بخت و دة الناطق ب سان الجيش فيديوهات "خجمي ي " فقط عن العم ي ، خظهر انكشاف أمر 
المقاخ ين وخصييخهم فور نزولهم ع ن السا ف دون  ظهار مشاهد االشخباكات مح عناصر موقح 

ب  "ميركافا"،  يث خمكن الب ري  السرائي ي  وقوات السناد السرائي ي  الخي جاٍت ال قا وب منها دبا
 أن مقاخ ي القسام من خيجير عبوة ناسي  بها بعد و عها ع ن بابها الب يي.

كما بين الخقرير قيام الكخير من  باط الجيش ببث األببار الكاذب  ونشرها ع ن المراس ين 
ف مقخف العسكريين بهدف خسويق الرواي  المري   والجمي   عن الجيش، بما في ذل  رواي  الجيش  و 
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اليخيين بنيران  في ب دة بيخونيا اربي رام هللا العام الما ي،  ذ صرة  الناطق ب سان الجيش  ينها أن 
 الييديوهات ميبرك  وخبنن المراس ون العسكريون روايخ  كام  .

واخهم الخقرير المراس ين العسكريين بالخواط  مح الجيش في نقف الصورة الباطئ  عن عم يات الجيش 
 ي ، وذل  بال اف  لنس  الناطقين لخقارير الجيش الكاذب  وبباص  ب ف العدوان األبير ع ن المبخ

 القطا   لن أنيسهم في م اول  لخ ميح الذات.
 

 تسريبات عملية "زيكيم"
ًٍ مح الم  ف العسكره المب رم رون بن يشاه، والذه واك   وفي السياق، أجرت الص يي  لقا

اخهم الجيش بم اول  خجميف صورخ  ع ن  سا  الدق  والمهني  االبي   رو  الكيان،  يث 
وليت بن يشاه  لن أن الجيش ق ة  دبوف الص ييين السرائي يين لسا   المعرك  في  وال قيق .

 القطا ، وأبقن الجمهور مخع ًقا بخقارير الجيش الممنهج  فقط.
مح المراس ين العسكريين  وكشيت الص يي  عن قيام و دة الناطق العسكره بعمف لقاٍ "سابن"

يوًما من العدوان ع ن القطا  الط عهم ع ن تبر المسخجدات،  20صبا  كف يوم وع ن مدار 
 والخي  ر  ب لها ع ن  بياٍ األ داث "الخي خرفح من معنويات البصم"، ع ن  د خعبيرها.

لغرف  عم يات  وقالت الص يي   ن و دة الناطق ب سان الجيش سم ت لمراس ها العسكره بالدبوف
بقاٍ  الناطق ب سان الجيش، والخي يخم خجميح المواد البصري  المبخ ي  داب ها، وخوزيح ما خريد من  وا 

و ربت الص يي  مخااًل ع ن خوريط الجيش نيس  في ف ي   خسجي ت عم ي   الباقي طي الكخمان.
الخي قاف ب لها  ن  ال يمكن "زيكيم" بخصري ات سابق  لرئيس هيئ  األركان في  ينها بيني اانخس، و 

وصف مقاخ ي  ماس سوى أنهم شجعان، مشيًرا  لن أن من يرك  ب ف دباب  وي صق ع يها عبوة 
 ال يمكن وصي  بغير "الجرأة والشجاع ".

وليخت  لن أن أ ًدا من المراس ين العسكريين لم يسدف نيس  في  ينها ما الذه يقصدس اانخس بهذا 
و ح مقاخ و  ماس خ   العبوة ع ن الدباب ، قبف أن خكشف الخسريبات الخصريح، ومخن  صف أن 

 لخ   العم ي  صورة أ د مقاخ ي  ماس وهو ي ح العبوة ع ن الدباب  وييجرها.
وعكست العم يات الخي نيذخها كخائ  القسام الجنا  العسكره ل رك   ماس عبر األنياق أيً ا  ال  

مس  ا هاجموا موقح "صوفا"  03 يث ادعن اال خ ف أن  قخف االرخبا  وكذ  الرواي  السرائي ي ، 
، خم الخراجح عن قخف أه 8شرق رفح عبر نيق، خم ما لبث أن خراجح الجيش عن عدد القخ ن  لن 

 عنصر، وخمكن مقاخ ي القسام من االنس ا  وذل  بعد خدكيد الكخائ  عودة كاف  المنيذين.
 27/2/2102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 عشرات اإلصابات واعتقاالت خالل قمع قوات االحتالل للمسيرات األسبوعيةالضفة:  .09

أصي  أمس، عشرات المواطنين بجرو  والعشرات ب االت ابخناق «: وفا« ،«األيام»مندوبو 
مخياوخ ، واعخقف تبرون ب ف قمح قوات اال خ ف المسيرات األسبوعي  الخي نظمت في عدة مناطق 

 من ال ي .
مواطنين باألعيرة المعدني ، وذل  جراٍ قمح قوات اال خ ف خظاهرة  01، أمس، الب يف، أصي فيي 

شار  فيها المئات من المواطنين ونشطاٍ الس م من دابف البط األب ر، ل مطالب  بإعادة فخح 
 .0992شار  الشهداٍ في مدين  الب يف، المغ ق منذ المذب   المروع  في ال رم البراهيمي عام 

كما أصي  أمس، شابان باألعيرة المعدني ، فيما أصي  تبرون ب االت ابخناق، جراٍ القنابف 
المسي   ل دمو  الخي أط قخها قوات اال خ ف ب ف مواجهات مح مجموعات من الشبان، في ب دة بيت 

 أمر شماف الب يف.
خقف أربع  تبرون بينهم كما أصي  عشرة مواطنين بجرو  والعشرات ب االت ابخناق مخياوخ ، واع

مخ امنان ب ف قمح قوات اال خ ف مسيرة قري  ب عين الخي خزامنت، أمس، مح الذكرى السنوي  
 العاشرة النط ق  المقاوم  الشعبي  في القري .

وشاركت شبصيات وطني  رسمي  وشعبي  ومئات المواطنين والمخ امنين األجان  ونشطاٍ الس م 
القري  المناه   لجدار اليصف العنصره الذه خقيم  س طات اال خ ف ع ن  السرائي يين في مسيرة

أرا ي القري . وأط ق جنود اال خ ف قنابف الغاز المسيف ل دمو  بكخاف  في اخجاس المشاركين في 
عادة قنابف الغاز باخجاس الجنود.  المسيرة الذين ردوا بإلقاٍ ال جارة وا 

ن المواطنين ب االت ابخناق، جراٍ  ط ق قوات اال خ ف وفي بيت ل م، أصي ، أمس، العديد م
قب  »قنابف الغاز المسيف ل دمو ، وذل  ب ف مواجهات اندلعت في م يط مسجد ب ف بن ربا  

 ، ومنطق  الميخا ، في مبيم عايدة، وفي  ي ام ركب  في ب دة الب ر جنوبًا.«را يف
القري  بالقر   أهاليل م، اعخصم العشرات من وفي قري  الجبع ، في الريف الغربي لم افظ  بيت 

، ا خجاجا «كير عصيون»من ال اجز العسكره، وقطعوا الطريق االسخيطاني الم ده لمسخوطن  
 ع ن   راق المسخوطنين لمسجد القري .

كما قمعت قوات اال خ ف، أمس، مسيرة كير قدوم األسبوعي ، بم افظ  ق قي ي ، المناه   
ب  بيخح شار  القري  الرئيس المغ ق منذ ما يزيد ع ن اخني عشر عامًا لصالح ل سخيطان والمطال

مسخوطني مسخوطن  )قدوميم( المقام  ع ن أرا ي القري ، ما أدى  لن  صاب  مصور ص افي 
 بجرو  والعشرات ب االت ابخناق مخياوخ .
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خ ف الخي دهمت مواجهات عنيي  اندلعت بين مئات الشبان وقوات اال  م  ي  أنوقالت مصادر 
القري  خ ت وابف كخيف من األعيرة المعدني  وقنابف الغاز المسيف ل دمو ، ما أدى  لن  صاب  مصور 

عبد الر يم قوصيني بجرو  بعد اسخهداف  بقنب   ااز مباشرة في رقبخ  والعشرات « رويخرز»وكال  
 .ب االت ابخناق وا اماٍ عالجخها طواقم جمعي  اله ف األ مر ميدانياً 

28/2/2102، األيام، رام هللا  
 
 خالل مواجهات في محافظة بيت لحم باالختناقإصابة العشرات  .21

 سن عبد الجواد: أصي ، أمس، العديد من المواطنين ب االت ابخناق، جراٍ  ط ق قوات اال خ ف 
 قب »قنابف الغاز المسيف ل دمو ، وذل  ب ف مواجهات اندلعت في م يط مسجد ب ف بن ربا  

ركب  في ب دة الب ر  أم، ومنطق  الميخا ، في مبيم عايدة، شماف بيت ل م، وفي  ي «را يف
 جنوبًا. 

، في منطق  الميخا  بمبيم عايدة، أمسوقاف شهود عيان:  ن مواجهات عنيي  اندلعت، بعد ظهر 
و ، وقنابف العسكري  قنابف الغاز المسيف ل دم األبراجب لها جنود اال خ ف المخمركزون في  أط ق

الصوت، والرصا  المطاطي، باخجاس عشرات الشبان الغا بين من جرائم اال خ ف، وسياساخ  
 العدواني ، فيما رشق الشبان جنود اال خ ف بال جارة والزجاجات واليارا .

وفي ساعات المساٍ، خجددت المواجهات بين قوات اال خ ف، والعديد من الشبان، في م يط مسجد 
الجنود قنابف الغاز المسيف ل دمو   أط قبا ، رشقوا ب لها جنود اال خ ف بال جارة، فيما ب ف بن ر 
 باخجاههم.

وفي ب دة الب ر، أصي  عدد من المواطنين ب االت ابخناق جراٍ  ط ق الغاز المسيف ل دمو ، 
 ب ف مواجهات اندلعت في  ي ام ركب ، في الجه  الجنوبي  من الب دة.

ع ، في الريف الغربي لم افظ  بيت ل م، اعخصم العشرات من اهالي القري  بالقر  وفي قري  الجب
، ا خجاجا «كير عصيون»من ال اجز العسكره، وقطعوا الطريق االسخيطاني الم ده لمسخوطن  

 ع ن   راق المسخوطنين لمسجد القري .
28/2/2102، األيام، رام هللا  
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 واالحتالل يقمعها  ومن أجل فتح شارع الشهداءمسيرة في ذكرى مجزرة الحرم  :الخليل .20
قمعت قوات اال خ ف أمس مسيرة  اشدة في الب يف انط قت في الذكرى الت  :وسام الشويكي -الب يف
ول مطالب  بإعادة فخح شار  الشهداٍ المغ ق بدمر عسكره ا خ لي منذ  البراهيميلمجزرة ال رم  20

 المجزرة.
ف  قنابف الصوت والقنابف المسي   ل دمو  والرصا  المطاطي وال ي ما قوات اال خ ف بكخا وأط قت

المسخشين لخ قي الع ج وخم ع ج   لنخم نق هم   اماٍو االت  الصاباتوقو  العديد من   لن أدى
البع  ميدانيا. وخواص ت المواجهات في منطق  الزاهد وبا  الزاوي  وشار  الش ل  وسط مدين  

 المساٍ.الب يف  خن ساعات 
وقاف منسق خجمح شبا   د االسخيطان عيسن عمرو،  ن اال خ ف هاجم المشاركين بالخظاهرة 

بكاٍ في  ارة الشية باخجاس شار  الشهداٍ، وشر  بإط ق ال ع يالس مي  الخي انط قت من مسجد 
خ ف ناشطين وعق  المسيرة اعخق ت قوات اال  األعيرة ال ي  والمطاطي  والقنابف الدباني  والصوخي .

  د الجدار واالسخيطان بعد خوقييهم ع ن  اجز عسكره ع ن المدبف الشمالي لمدين  الب يف.
28/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 قوات االحتالل تدمر موقع خربة أم الجمال األثري شرق القدس .22

ب  أم الجماف بيت ل م ت  سن عبد الجواد: أقدمت قوات اال خ ف، أمس، ع ن خدمير موقح بر 
األخره "بواب  القدس" الواقع  في أرا ي ب دخي العيزري  وأبو ديس، شرق مدين  القدس، في انخها  

 صريح ل مواخيق واألعراف الدولي  الخي خعنن ب ماي  الخراث الخقافي.
وأو  ت وزارة السيا   واآلخار: أن موقح البرب  يعود  لن العهد الروماني، ويعخبر من المواقح 

 ألخري  المهم  في م يط مدين  القدس، وي م بقايا مبنن أخره ومقابر وتبارًا ومعاصر وجدرانًا أخري .ا
وأشارت  لن أن قوات اال خ ف منعت طواقمها من دبوف الموقح ب ف وبعد عم ي  الهدم الخي طالت 

 البرب  األخري  بزعم أن المنطق  عسكري  مغ ق  وخب ح ل راس  أمني  مشددة. 
دت الوزارة أن االعخداٍ يعخبر جريم  ب ق الخراث الخقافي ل شع  الي سطيني، ويشكف انخهاكًا وأك

ل قانون الدولي واالخياقيات الدولي ، وخ ديدًا اخياقي  "الهاه" ل ماي  الممخ كات الخقافي ، وميخاق منظم  
خياقيات خمنح دول  اليونسكو ل ماي  الخراث العالمي الخقافي والطبيعي، مشددة ع ن أن هذس اال

 اال خ ف من العمف في المواقح األخري  في األرا ي الخي خ خ ها.
28/2/2102، األيام، رام هللا  
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 االحتالل يهاجم مزارعي الحدود ويرفض إصالح خط الكهرباء المغذي لغزة .23
مقرب  أشرف الهور: هاجمت قوات اال خ ف السرائي ي مزارعين ف سطينيين كانوا يعم ون ع ن  -ازة

من ال دود الشرقي  لجنو  قطا  ازة، في وقت رف ت  ص   أ د بطوط الكهرباٍ المغذي  
 ل قطا .

وقاف مزارعون أن جيش اال خ ف فخح نيران أس  خ  الرشاش  الخقي   خجاههم ب ف عم هم في منطق  
 صابات اير أن  ولم يسير الهجوم عن وقو   قريب  من ال دود شرق ب دة بزاع  جنو  القطا .

 أ دث أ ررا مادي  في ممخ كات المزارعين، وأجبرهم ع ن خر   قولهم بوفا ع ن  ياخهم.
وفي سياق الخ ييق السرائي ي ع ن قطا  ازة الم اصر، رف ت س طات اال خ ف  ص   أ د 

 البطوط الرئيسي  المزودة قطا  ازة بالكهرباٍ.
البطوط الناق   ل خيار والقادم  من  سرائيف أصيبت  وذكر مس ولون في شرك  كهرباٍ ازة أن أ د

بعط ، وأن الجان  السرائي ي يرف   خن ال  ظ   ص  ها. وهذا البط هو أ د خ خ  بطوط 
ناق   ل كهرباٍ الخي خزود مدين  ازة، ومن شدن اسخمرار خعط ها أن يق ف من ساعات وصف الخيار 

عات وصف لسكان مدين  ازة خب   ست ساعات، مقابف ل سكان، باص  وأن األيام ال الي  خشهد سا
ويعاني قطا  ازة، الذه يعخمد ع ن الطاق  الكهربائي  من خ خ  مصادر، هي  ساع  فصف. 02

 سرائيف الخي خزود الجٍز األكبر، ومن م ط  الخوليد، صا ب  الجٍز الخاني من الكمي ، ومن مصر 
 دات.الخي خزود مدين  رفح، من نق   اد في المدا

28/2/2102القدس العربي، لندن،   
 
 االحتالل يعيشون أوضاعا مأساوية بسجوناألسرى الفلسطينيون  .24

أكد أسير ف سطيني م رر، اليوم الجمع ، أن األسرى في سجون اال خ ف السرائي ي : قنا –جنين 
وخبخكر يعيشون أو اعا مدساوي .. مو  ا "أن س طات اال خ ف خعخمد سياس  القمح والخنكيف، 

أسالي  جديدة في خعذي  األسرى وخنخه  سياس  خصعيدي  عدواني  من كاف  الجوان  الص ي  
جراٍ  والنيسي  وسياس  العزف وال رمان والعقوبات، وال جٍو  لن فر  الغرامات المالي  الباهظ  وا 

 عم يات خنقف واسع  بهدف عدم خواصف األسرى".
ه خم الفراج عن  من سجن النق  الص راوه السرائي ي: عاما"، الذ 22وقاف زهير راشد األ مد "

" ن أو ا  ال رك  األسيرة مدساوي  من كاف  الجوان ، وباص  الص ي ، وهنا  مئات األسرى 
 بدمس ال اج  لجراٍ عم يات جرا ي  وخرف  س طات اال خ ف وخماطف في ذل ".
28/2/2102، الشرق، الدوحة  
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 ن غزة بالصالة في األقص مسن م 200تسمح لا  "إسرائيل" .25

«  يرز»رجف وامرأة من قطا  ازة من اجخياز معبر بيت  انون  211الهور: خمكن  أشرف-ازة
 السرائي ي، والخوج   لن مدين  القدس ل ص ة في المسجد األقصن المبار .

ووصف ه الٍ جميعا أمس الجمع   لن المدين  المقدس  وهنا  أدوا ص ة الظهر في المسجد 
 قصن، قبف أن يعودوا مجددا  لن القطا .األ

وقاف مس وف في هيئ  الش ون المدني  الي سطيني ، الخي خشرف ع ن اسخصدار الخصاريح ال زم  من 
عاما خوجهوا عبر المعبر  لن المسجد  01مواطن خيوق أعمارهم الت  211الجان  السرائي ي، أن 

 األقصن، وعادوا عصر اليوم نيس .
هي ت  من ما أدب خ  س طات اال خ ف لخ سين أو ا  السكان، بعد ال ر  وخدخي هذس الخس

األبيرة ع ن قطا  ازة الصيف الما ي،  ذ خسمح أسبوعيا ببروج مئات من المسنين من القطا  
 ل ص ة في األقصن.

عاما، وال خزاف  سرائيف الخي خ اصر قطا   01وال يسخييد من هذس البطوة من خقف أعمارهم عن الت 
ازة منذ خماني سنوات خير  قيودا مشددة أبرى ع ن السكان، منها منع  من اسخيراد العديد من 

 المنخجات والس ح وأهمها مواد البناٍ.
28/2/2102القدس العربي، لندن،   

 
 االحتالل يعتقل فلسطينيين تسلال من جنوب قطاع غزة .26

ين اخنين بعد اجخيازهما ل سياج األمني اعخق ت قوة من جيش اال خ ف السرائي ي، يوم جمع ، ف سطيني
 الياصف بين جنوبي قطا  ازة واألرا ي الي سطيني  الم خ  .

وقالت مصادر أمني  ف سطيني ،  ن دوري  من جيش اال خ ف السرائي ي اعخق ت شابين ف سطينيين 
وبذل  يرخيح    .بعد أن خس   عبر السياج األمني الياصف لمدين  رفح  لن األرا ي الي سطيني  الم خ

عدد الي سطينيين الذين اعخق هم جيش اال خ ف في قطا  ازة ب ف األسبو  الجاره  لن سخ  
 جميعهم كانوا ي اولون الخس ف من القطا   لن األرا ي الي سطيني  الم خ  .
ف سطينًيا ب ف شهر  00ووفق مراكز  قوقي  ف سطيني ، فإن جيش اال خ ف السرائي ي اعخقف 

ير/كانون خاني الما ي، بعد دبولهم لمسخوطنات ا ف ازة قادمين من القطا  ب خًا عن فرص  ينا
 عمف.

28/2/2102فلسطين أون الين،   
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 في غزة "كوكاكوال"أتاحت الموافقة اإلسرائيلية تأسيس  الكونغرسوساطة من : زا ي خوري .27

،  ن «ال ياة»يني زاهي بوره لت قاف رجف األعماف الي سط: بهاٍ الطويف -أخ نخا )والي  جورجيا( 
األوف دابف قطا  « كوكاكوال» صوف شركخ  ع ن الموافق  من الس طات السرائي ي ، لبناٍ مصنح 

ازة، كان وراٍس عدد من كبار أع اٍ الكونغرس األميركي. وليت بوره ع ن هامش م خمر 
، الموافق  ع ن 2102في العالمي  قررت « كوكاكوال»المنعقد في أخ نخا،  لن أن « كوكاكوال»

االسخخمار في أوف مشاريعها دابف قطا  ازة، بالمشارك  مح شرك  المشروبات الوطني  الي سطيني ، 
الخي يرأسها بوره. لكن ذل  القرار خعطف خنييذس لخ ث سنوات بسب  خعنت الس طات السرائي ي ، 

 .2112الخي خير   صارًا اقخصاديًا بانقًا ع ن القطا ، منذ صيف 
وقاف بوره  ن الصعوبات الخي واجهت المشرو ، لم خنخ  بال صوف ع ن الموافق  السرائي ي ، 
فالمشرو  ا خاج عددًا من الموافقات األبرى من أجف السما  بنقف مواد البناٍ، والماكينات الخي جرى 

االنخهاٍ من  كانت عم ي  شاق . لكننا أوشكنا ع ن»اسخيرادها من البارج،  لن قطا  ازة. وأ اف: 
 «. عداد المصنح. ويجره افخخا   الصيف المقبف في المنطق  الصناعي 

العالمي ، « كوكاكوال»م يون دوالر، وخشار  في   21وأشار بوره  لن أن خك ي  المشرو  خقدر بن و 
 في المئ . 02بنسب  

ن االسخخمار ، أن الشرك  خبو   اليًا مياو ات مح الوكال  الدولي  ل ما«ال ياة»وكشف لت 
)ميغا(، الخابع  لمجموع  البن  الدولي، والمس ول  عن الخدمين  د المباطر السياسي  وخعزيز 

 االئخمان. وقاف  ن المياو ات خهدف  لن الخدمين ع ن المصنح الجديد في ازة.
28/2/2102، الحياة، لندن  

 
 وفاة الفنان الفلسطيني غسان مطر في مصر .28

الينان الي سطيني اسان مطر مساٍ اليوم )الجمع ( في   دى  خوفي: األنا وف –القاهرة 
 22المسخشييات المصري ، عق  خعر   ألزم  ق بي  مياجئ  منذ ن و أسبوعين، عن عمر يناهز 

 عامًا.
وأع ن الممخف المصره سامح الصريطي، ع و مج س  دارة نقاب  المهن الخمخي ي  في مصر، عن 

بعد خعر   ألزم  ق بي  مياجئ  أدت  لن دبول  العناي  المركزة  وفاة الينان الي سطيني اسان مطر
 شباط )فبراير( الجاره. 02في 



 
 

 
 

 

           22ص                                     3212 العدد:    28/2/2102 سبتال :التاريخ

وانخشرت أنباٍ مخ ارب  األيام الما ي  عن  صاب  مطر بمر  سرطان المعدة، وهو ما نياس 
الصريطي، م كدًا أن ص ة الجنازة سخقام بعد ص ة ظهر الغد في مسجد مصطين م مود 

 في القاهرة. وسيوارى جخمان  في مقابر "الغيير" في م يط مدين  نصر )شرق القاهرة(.بالمهندسين 
27/2/2102، الحياة، لندن  

 
 إسرائيل والقتال بطريقة أخرى.. وعقيدة الحرب الجديدةعرض كتاب:  .29

 مراجع : د. عدنان أبو عامر
، 2102  ع ن ازة صيف يبرج هذا الكخا  في وقت  خنك   سرائيف ع ن خقييم  ربها الخالخ: مقدم 

يوًما، وهو يخناوف النموذج الجديد من ال رو  الخي بدأ يبو ها الجيش السرائي ي  20الخي امخد ت 
يها، يعني أقف  من مسخوى دول ، وخووصف  في السنوات الما ي  مح منظمات اير دولخي  كما يوَسمةِّ

ن جيوش عربي  نظامي ؛ سواٍ بدنها خبو   رو  عصابات، بعد خراجح الخهديدات الخق يدي  م
بسب  اخياقيات س م خربطها معها؛ مخف: مصر، واألردن، أو انبراطها في  رو  أه ي ؛ مخف: 

 سوريا، والعراق.
يخناوف الكخا  نماذج بعينها عن  رو  العصابات، أجبرت الجيش السرائي ي ع ن   داث انق   

ة الخجار  األميركي  في فيخنام والعراق في نظرياخ  العسكري ؛ وذل  في م اول  من  لم اكا
والصوماف، والخجرب  السوفيخي  في أفغانسخان، ألن المنظمات الخي خ اربها  سرائيف ع ن  دودها 
خبو   رو  عصابات، ويقصد خ ديًدا  رك   ماس في ازة، و ز  هللا في لبنان، واآلن دب ت 

خخبح لخنظيم القاعدة؛ مخف: أنصار بيت  ع ن البطةِّ خهديدات أبرى لسرائيف من قَِّبف مجموعات
 المقدس في سيناٍ، وخنظيم الدول  في سوريا.

م الكخا  اسخعراً ا لطبيع  المواجهات الميخر   أمام الجيش السرائي ي في قادم األيام ع ن أهة   يوَقدةِّ
، 2118في لبنان، و رو   2110من ال دود الميخر  ؛ وذل  من ب ف االسخيادة من  رو : 

في ازة، خمهيًدا لمكاني  أن خرى  سرائيف نيسها خبو   روًبا قادم  ع ن نمط  2102، 2102
  رو  العصابات ذاخ .

 
 انهيار النموذج التقليدي

يبدأ الكخا  بالشارة  لن أن الردود األمني  والعسكري  السرائي ي  خرك زت ع ن خ خ  أسس مركزي  
ألساس األوف ينشد رد  الدوف العربي  عن الدبوف في  ر  مهم  : الرد ، والنذار، وال سم. فا

ميخو   مح  سرائيف، وفي  اف لم ينجح هذا األساس المركزه، يخمُّ اسخدعاٍ األساس الخاني المخمخةِّف 
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في خوجي   نذارات سابن  سريع  لقيادة الدول  من قبف الجيش السرائي ي من مغب   أه هجوم م خمف. 
، وفي  اف اندلعت  ر   مياجئ  فإن  سرائيف خعمف ع ن نقف المعرك  القخالي   لن سا   العدوةِّ

م دودي  عمقها  اعخبارهاوالوصوف لمر    ال سم ب ف وقت قصير، السيما أن  سرائيف خ ح في 
 االسخراخيجي.

يوواج   وهكذا شك  ت األسس المذكورة: الرد ، والنذار، وال سم، جواًبا م ئما ل ردةِّ ع ن أهةِّ خهديد قد
  سرائيف، السيما في ال رو  الخق يدي .

يات الماخ   أمام مصمةِّمي العقيدة العسكري  السرائي ي  لمواجه  نموذجي   يخ د ث الكخا  عن الخ دةِّ
لمخف هذس المجموعات العسكري  الجديدة، السيما أن صيغ  "ال سم" في هذا النو  من الخهديدات 

لت  لن مع     قيقي  لدى ص انح القرار السرائي ي؛ باص  أن المرك بات الخ خ  الم يط  بهذا خ و 
النو  من الخهديدات قد طرأ ع يها خغيير دراماخيكي كبير؛ وهي: مواص   المواجه  بين  سرائيف 
والمنظمات الي سطيني  والس مي ، وسا   القخاف دابف الجبه  الداب ي  السرائي ي ، وطبيع  البصم 

 لمنظمات شب  الدولخي .المخمخ   في ا
 

 القدرات الصاروخية
ي كد الكخا  اسخناًدا  لن خقارير أمني  وعسكري   سرائي ي ، أن  يبدو وا ً ا من سياق الخطوُّر 
الخس ي ي لخ   المنظمات؛ خ ديًدا  ماس في ازة و ز  هللا في لبنان، أنهما بدأخا فع ي ا ببناٍ هذس 

، 2111جيش السرائي ي من منطق  ال زام األمني ال بناني عام الخرسان  العسكري  فور انس ا  ال
، وقد انخهيخا من سياق المواجهات الم دودة مع  الجيش السرائي ي، وبدأخا في 2112ومن ازة عام 

، و رو  2110الخيرُّ  ل مواجهات الكبيرة والواسع ، وهو ما خج  ن وا ً ا في  ر  لبنان الخاني  
 .2102، 2102، 2118ازة الخ ث: 

وقد أخبخت هذس ال رو  في لبنان وازة أن هاخين المنظمخين نج خا في اسخغ ف هذس القدرات 
الصاروبي ،  ين ظهر ج ي ا أن الجيش السرائي ي يوواج  صعوبات  قيقي  في الخعامف مح الخهديد، 

يف؛ وقد أد ى السيما في  ٍو قدرخيهما ع ن أن خشم  بخهديديهما الصاروبي معظم أرجاٍ  سرائ
عجز  سرائيف عن مواجه  مخف هذس القذائف الصاروبي   لن خشجيح خ   ع ن الم يةِّ قدًما في هذا 

 الطريق.
يخطر ق الكخا  بشيٍ من الخيصيف  لن ما أسماس: " بياق األنياق" في  ر  ازة األبيرة، وكيف أنها 

اخي ؛ الخي باخت خمخ   "ما خ ت شك  ت النموذج القادم ل رو   سرائيف أمام المنظمات العصاب
.  األر " لمواجه  الجيش السرائي ي؛ الذه يسيطر ع ن "ما فوق األر " عبر س   الجوةِّ
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 حروب غزة

ال اف مح األنظم  السياسي  والدوف النظامي  يبدو هيةًِّنا؛ ألن المهم   المخع ةِّق  بخوجي  الخ ذيرات يمكن 
كونها خخع  ق بالدرج  األولن بمخابع  خ رُّكات جيوشها، والب ث القيام بها دون مشاكف بنيوي ؛ ذل  ل

عن م  ظات أمني  يمكن االسخعان  بها لخعزيز هذا الخ ذير؛ ولكن في  ال  األنظم  اير الدولخي ، 
والقوى اير النظامي ؛ ك ماس و ز  هللا خبدو الشواهد م ى بالشكاليات والخعقيد، وهو ما  صف 

؛ وذل  من خبادف اخهامات بين المسخويين العسكره واألمني  وف 2102يرة عق   ر  ازة األب
 خوجي   نذارات جادة عن ني   ماس الذها   لن  ر  طا ن .

يسخعين الكخا  بمعطيات وفرخها لجن  البارجي  واألمن الخابع  ل كنيست وقيادات الجيش في المناطق 
ها أن  ع ن المسخوى الخنييذه الميداني، فإن خوفير الخ ث: الشمالي  والوسطن والجنوبي ، دل ت جميع

مع ومات اسخبباري  عن مجموعات مس    خودير قخااًل ع ن نطاق  يق، وخكون قواخها األساسي  من 
المقاخ ين منخشرة في السا ات العام ، يبدو مهم   صعب ؛ لذل  فإن بذف المزيد من الجهود 

القوى في خ صيف القدرات العسكري ، الخي خوَشكةِّف عص   االسخبباري  واألمني  لمخابع  جهود خ  
 قوخها الخس ي ي ، يبدو عامً  م خًرا و اسًما من النا ي  العم ياخي ، وي ظن بدهمي  بالغ  في ذل .

 
 القوة النارية

لن جان  النظرة الخق يدي  المخعارف ع يها بين أجهزة األمن في خ ذيراخها الدوري  من  مكاني  نشو   وا 
 ر   د   سرائيف؛ فإن القدرات الصاروبي  ل قو ة اير النظامي  لم َخعود  خوَشكةِّف و دها خ دًيا جديًدا، 

 السيما في  ٍو أنها هذس المرة قد خسخبدم أس    لم خشهدها  رو   سرائيف السابق ؛ مخف:
 21/2/2102، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات

 
 عل  المقدسات "اإلسرائيلية"عتداءات الجامعة العربية تحذر من مغبة اال .31

 م ت جامع  الدوف العربي  المجخمح الدولي واألمم المخ دة المس ولي  عن االعخداٍات "السرائي ي " 
وقاف السيير م مد صبيح  الم خ  .ع ن المقدسات الس مي  والمسي ي  في األرا ي الي سطيني  

ساع  خم  رق  22ي العربي  الم خ  ، ان  ب ف األمين العام المساعد لش ون ف سطين واألرا 
في جبف  األرخوذكسمسجد "الجبع " جنو  اربي بيت ل م وكذل  االعخداٍ ع ن كنيس  الروم 
و مف صبيح،  لآلبر.صهيون بمدين  القدس، م كدًا أن هذا يدف ع ن مدى الكراهي  وعدم قبوف 
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دًا ع ن  رورة دعم المقدسيين دعمًا كامً  المجخمح الدولي واألمم المخ دة مس ولي  ما ي دث، مشد
 القادم .في األيام 

 28/2/2102، الخليج، الشارقة
 
 إسرائيليين مسجد وكنيسة بفلسطين مستوطنينقطر تدين إحراق  .30

أعربت دول  قطر عن  دانخها الشديدة ل ادخي   راق مسجد في بيت ل م بال ي  : قنا - الدو  
  كنيس  اليوناني  األرخوذوكسي  بمدين  القدس الم خ  .الغربي  الم خ  ، ومبنن خابح ل

في بيان لها اليوم، أن هذس األعماف الجرامي  خخنافن مح كاف  المبادئ  البارجي ،وأكدت وزارة 
 النساني  والشرائح السماوي ، وانخها  بطير لجميح األعراف والقوانين الدولي .

مقدسات الس مي  والمسي ي  دليً  ع ن مدى الكراهي  واعخبرت قيام مسخوطنين  سرائي يين ب رق ال
 وعدم قبوف لآلبر.

 28/2/2102، الشرق، الدوحة
 
 مليون در م 66قدم مساعدات إنسانية أل الي غزة با  األحمر اإلماراتي الهالل .32

 أكد عماد أبو ال بن مدير مكخ  هيئ  اله ف األ مر الماراخي  في قطا  ازة، أن: ع ٍ المشهراوه
قدمت مساعدات ل ناز ين والمخ ررين ب ف العدوان السرائي ي، و م    "اله ف األ مر الماراخي "
م يون درهم(،  00م يون دوالر، ن و ) 08لمواجه  المنبي  الجوه بب د الشام بقراب   "خرا موا"

وا ااخي   شم ت طرودًا اذائي  وص ي  وخدفئ ، ومواد خنظيف وجالونات مياس وم بس ومواد طبي 
 أبرى، بال اف   لن المسخشين الميداني الماراخي لمعالج  جر ن العدوان.

 28/2/2102االتحاد، أبو ظبي
 
 "إسرائيل"ناقلة نفط كردستان العراق تفرغ حمولتها في  .33

قالت مصادر خجاري  وبيانات خخبح السين  ن ناق   نيط من كردسخان : م مد عبد العاف -لندن 
أشهر من خيري  ش نخها في خكساس بموج  دعوى ق ائي  أقامخها بغداد أب رت  العراق منعت طي  

 عائدة  لن الب ر المخوسط وس مت ش نخها لسرائيف.
وكانت الناق   يونايخد كاالفرفخا الخي خ مف م يون برميف من النيط البام من منطق  كردسخان أصب ت 

ال كوم  الق يمي  لكردسخان لزيادة  في ب م نزا  قانوني في خكساس في يوليو خموز مح سعي
وق ت الناق   ب ع  أشهر قبال  سا ف خكساس بعد أن  اولت بغداد  مبيعات النيط المسخق  .
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اسخصدار أمر من م كم  أمريكي  بالخ يظ ع ن النيط. وأب رت السيين  أبيرا من خكساس في أوابر 
كردسخان  لن اخياق م قت بشدن  يناير كانون الخاني بعد وقت قصير من خوصف بغداد و كوم 

وأظهرت بيانات خخبح السين هذا األسبو  أن الناق   كانت مب رة بكامف ش نخها ن و  مبيعات النيط.
من  22ميناٍ عسق ن السرائي ي قبف  ا ق جهاز االخصاف باألقمار الصناعي  في السيين  في 

الت مصادر الصناع  وبيانات خخبح وظهرت مرة أبرى يوم الجمع  وهي فارا . وق فبراير شباط.
السين  ن عدة ناق ت خم خ مي ها ببام كردسخان العراق من ميناٍ جيهان الخركي ع ن الب ر 

وكانت ال كوم  الق يمي  لكردسخان نيت في الما ي بيح  المخوسط خم خيريغها في موانئ  سرائي ي .
 نها العراق.نيط لسرائيف الخي ال خعخرف بها أا   الدوف العربي  وم

 27/2/2102، وكالة رويترز لألنباء
 
 صوتا   45مقابل  300بأغلبية  لالعتراف بفلسطين الحكومةالبرلمان اإليطالي يدعو  .34

لندن ت القدس العربي: ع ن ارار دوف أوروبي  أبرى صوت مج س النوا  اليطالي أمس بدا بي  
رعاي  االعخراف بي سطين كدول  سا ق  لصالح قرار اير م زم ل  كوم ، يدعو ال كوم   لن 

، ع ن أن خكون القدس عاصم  مشخرك ، مح األبذ في 0902ديمقراطي  ذات سيادة دابف  دود 
 االعخبار خماما المصالح المشروع  لدول   سرائيف.

وسط( الذه يخزعم  رئيس الوزراٍ  –وصوت لصالح القرار، الذه خقدم ب  ال ز  الديمقراطي )يسار 
 ع وا. 22ع و مقابف  311 ماخيو رينخسي،

 28/2/2102، القدس العربي، لندن
 
 "عصبة األنصار"و "حزب التحرير"و "جند الشام"و "الجهاد اإلسالمي"و" اإلخوان"روسيا تحظر نشاط  .35

أع ن جهاز األمن الييدرالي الروسي أمس  دراج جماع  البوان المس مين وخنظيم : كونا – موسكو
 الم ظورة في روسيا.)داعش( في قائم  المنظمات 

ونق ت وكال  )انخرفاكس( الروسي  ل نباٍ عن مس وف في الجهاز القوف  ن  جرى خعديف قائم  
منظم  وجماع  بينها هيئات أجنبي  ودولي  مشيرًا  لن أن القائم   22المنظمات الم ظورة لخشمف 

 «. داعش»المعدل  باخت خ م جماع  البوان المس مين وخنظيم 
ئم  الروسي  ل منظمات الم ظور نشاطها في األرا ي الروسي  جماعات أبرى بينها وخ م القا

) مارة القوقاز( و)القاعدة في ب د المغر ( و)الجهاد الس مي( و)جماع  المجاهدين( و)جند الشام( 



 
 

 
 

 

           31ص                                     3212 العدد:    28/2/2102 سبتال :التاريخ

و) رك  طالبان( و)الجماع  الس مي ( و) ز  الخ رير( و)عصب  األنصار( و)م خمر شعو  
 دااسخان(. اخشكيريا و 

 28/2/2102االتحاد، أبو ظبي
 
 الديمقراطيون يقاطعون خطاب نتنيا و أمام الكونغرس .36

مشرعًا أمريكيًا  رب   لن رئيس الوزراٍ "السرائي ي"، بنيامين نخنياهو، عندما  31وج  ن و : )قنا(
ف البرنام  أع نوا مقاطعخهم ل بطا  الذه يعخزم خوجيه  أمام الكونغرس األسبو  المقبف،  وف م 

 اليراني.النووه 
وبعد أن أخار ط   رئيس ال كوم  "السرائي ي "  لقاٍ بطا  أمام الكونغرس، من دون خنسيق مح 
البيت األبي ، ا بًا لدى  دارة الرئيس بارا  أوباما، أع ن عدد من أع اٍ مج سي النوا  

  أمامها.ياهو والشيو ، عدم   ورهم الج س  المشخرك  ل كونغرس الخي سيخ دث نخن
 28/2/2102، الخليج، الشارقة

 
 خالل أسبوع األبارتيد اإلسرائيلي الشعب الفلسطينيفعالية تضامنية مع  150جنوب إفريقيا تشهد  .37

أع ن سيير دول  ف سطين لدى جمهوري  جنو   فريقيا، عبد ال ييظ نوفف أمس عن  :وفا –بريخوريا 
 ي، بنسبخ  ال ادي  عشرة، يوم االخنين الموافق الخاني من انط ق فعاليات أسبو  األبارخيد السرائي

 تذار، في كاف  مدن ومقاطعات جمهوري  جنو   فريقيا.
وقاف نوفف:  ن أسبو  األبارخيد السرائي ي يعد موسما خ امنيا عالميا، خنظم  اليعاليات الخ امني  

م الست". وأشار  لن أن جنو  العالمي  مح شعبنا الي سطيني، في كف مكان مخا  من قارات العال
 فريقيا، خمخف رأس  رب  في العمف الخ امني الس مي مح الشع  الي سطيني، ما يجعف مشاركخها 

 اسخخنائي  وذات م مون كبير في كف عام، من  يث الكخاف  والنوعي  والخدخير.
ائف المنظمين وأفاد أن ال رك  الخ امني  مح الشع  الي سطيني في جنو   فريقيا، سخكون من أو 

فعالي ، لخخزامن معها أو خخبعها فعاليات الدوف األبرى،  021ليعاليات هذا األسبو  في العالم بواقح 
 ع ن امخداد أيام شهر تذار.

 82واعخبر أن "هذا العام سيكون هو األع ن من  يث خنو  المنظمات المشارك  في ، البال  عددها 
بما يشمف األ زا  المشارك  في االئخ ف ال اكم، ولجان  م سس  مدني ، وجه  رسمي  وشب  رسمي ،

الخ امن، وبع  مراكز الدراسات والب وث، والجامعات والمدارس، والم سسات الديني  الس مي  
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والمسي ي ، والنقابات العمالي  والط بي  والمهني ، واير ذل  من اليعاليات الناشط  في الخ امن مح 
 شعبنا الي سطيني.

 28/21/2102، الجديدة، رام هللا الحياة
 
 أ م البرلمانات األوروبية التي صوتت إلقامة الدولة الفلسطينية .38

أجرت بع  البرلمانات األوروبي  عم يات خصويت رمزي  خ ث  كوماخها : الشرق األوسط - روما
 ع ن االعخراف بدول  ف سطيني ، خ م ال ي  الغربي  والقدس الشرقي  وقطا  ازة.

مسبق فإن  في ظف ايا  اخياق س م"ئيف خعار  بشدة مخف هذس الدعوات، ب ج  أن  لكن  سرا
اعخرافا دوليا واسعا بمطال  لقام  دول  ف سطيني ، سوف يشجح الي سطينيين ع ن الخشدد في 

 ."المياو ات الخالي 
 وفيما ي ي أهم الخوارية الخي خعد  اسم  ع ن طريق االعخراف بالدول  الي سطيني :

أكخوبر )خشرين األوف( الما ي: أيد البرلمان البريطاني خدييدا سا قا  قام  دول  ف سطيني   03 -
 صوخا. 02صوخا مقابف  222بدا بي  

أكخوبر الما ي: أصب ت السويد أوف دول  اربي  باالخ اد األوروبي خعخرف رسميا بدول   31 -
 ف سطين.

صوخا، مقابف  309ان السباني اقخرا ا بدا بي  نوفمبر )خشرين الخاني( الما ي: أيد البرلم 08 -
 صوخين، ي ث  كوم  رئيس الوزراٍ ماريانو رابوه ع ن االعخراف بدول  ف سطيني .

صوخا، مقابف  339: أيدت الجمعي  الوطني  اليرنسي  بدا بي  2102ديسمبر )كانون األوف(  2 -
 ائيف.، خوصي  بدن خعخرف باريس بدول  ف سطيني   لن جان   سر 020

:  ث النوا  اآليرلنديون  كومخهم ع ن االعخراف بي سطين دول ، في بطوة 2102ديسمبر  01 -
  ص ت ع ن الخدييد عبر األ زا ، مما أدى االسخغناٍ عن ال اج   لن  جراٍ خصويت.

ديسمبر الما ي: صوت البرلمان البرخغالي بدا بي  كبيرة لصالح خوصي  ل  كوم  ل عخراف  02 -
 ف سطيني .بدول  

صوخا، وامخنا   88صوخا ومعار   298ديسمبر الما ي: خبنن البرلمان األوروبي بخدييد  02 -
صوخا، قرارا ي يد من  يث المبدأ االعخراف بدول  ف سطيني  وال ف ع ن أساس دولخين، ولكن   000

 أشار  لن أن هذا يج  أن يسير موازيا لم ادخات الس م.
في »ي: دعا البرلمان الب جيكي ال كوم   لن االعخراف بدول  ف سطيني  فبراير )شباط( ال ال 2 -

 «.وقت يكون أكخر م ٍم 
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صوت  311فبراير ال الي: أيد مج س النوا  )المج س األدنن( بالبرلمان اليطالي بدا بي   22 -
رعاي  االعخراف "صوخا، اقخرا ا ي ث ال كوم  ع ن  29صوخا، وامخنا   22مقابف معار   

األبذ في ال سبان ع ن ن و كامف المباوف والمصالح المشروع  لدول  "، ولكن مح " سطينبي
 ." سرائيف

 27/2/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 في غزة... يروي معاناتها عل  بقايا منازلها المدمرة "بانكسيالفنان البريطاني " .39

معاناة ازة عبر لو ات  "كسيبان"يروه فنان الغرافيخي البريطاني المعروف باسم : أ ف   -ازة 
األبيرة ع ن القطا  الصيف  السرائي ي جداري  رسمها ع ن بقايا المنازف الخي دمرخها ال ر  

خركت  أنها  الزيارة بانكسي، وهو أ د أبرز رموز فن الشار ، لغزة لم خكن مع ن ،  أنورام  الما ي.
  .بصم  برسوماخ  الخي وخةقها بخسجيف فيديو بخة  ع ن موقع

 28/2/2102، الحياة، لندن
 
 استعدادات إسرائيلية تحسبا  لحرب جديدةتقرير:  .41

يبدو أن القناع  السرائي ي  الخي رسبت بيشف العدوان األبير : القدس الم خ   تت ن اف م مد وخد
ع ن ازة، وما خبح ذل  من خ  ي ت  سرائي ي ، أفا  فيها م   و الش ون العسكري  في مبخ ف 

فشاف مساعي  عادة  عمار ازة الص ف ال سرائي ي ،  وف "نخيج  الخعادف" من جه ، وبطورة جمود وا 
من جه  أبرى، باخت اليوم خشكةف أساسًا جديدًا، لسيناريوهات عند األجهزة األمني  السرائي ي ، خو ذر 
د من مغب  انيجار األو ا  ك يًا في األرا ي الي سطيني ، وصواًل  لن  ر  جديدة خندلح بع

 االنخبابات السرائي ي .
فقد اعخبر الم  ف العسكره لت"هآرخس"، عاموس هرئيف، موعد اجخما  المج س المركزه لمنظم  
الخ رير الي سطيني يوم األربعاٍ المقبف، نقط  خ وةف في الع قات السرائي ي  الي سطيني ، وبصوصًا 

باالخجاس نهائيًا ن و وقف الخنسيق في  اف أقر المج س بطوات الرئيس الي سطيني م مود عباس، 
األمني بين الس ط  الي سطيني  وجيش اال خ ف. ورأى هرئيف أن األربعاٍ سيكون نقط  خ وةف ونقط  
انط ق ف سطيني ، لخذكير العالم بدن اال خ ف والق ي  الي سطيني ، هما م ور الصرا  في الشرق 

 األوسط وليس فقط البطر اليراني.
سقط هرئيف بيار خراجح الجان  الي سطيني، ولو مر  يًا عن الذها   لن وقف الخنسيق، مح ذل  ال يو 

مقابف خوفير دعم مالي يخيح ل س ط  الي سطيني  دفح رواخ  موظييها، وبالخالي العودة  لن سيناريوهات 
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ور في  سابق  ومماخ  ، بعدم اخباذ بطوات ف سطيني  "خقطح شعرة الخنسيق األمني"، لبقاٍ مخسح ينا
اليسار السرائي ي لغاي  االنخبابات، واالمخنا  عن لهج  ف سطيني  خدخي بنخائ  عكسي ، خكرس 
وخ من فوز رئيس الوزراٍ السرائي ي بنيامين نخنياهو، في االنخبابات النيابي  المقررة في السابح 

 عشر من مارس/تذار المقبف.
سرائي ي  خعخقد أن عباس اير معني  اليًا، ويكشف هرئيف، في هذا السياق، أن االسخببارات ال

بمواجه  عنيي  مح  سرائيف، وبصوصًا أن  كان اخبذ بطوات لكبح جما  "الرد الي سطيني الشعبي"، 
ب ف ال ر  ع ن ازة،  ال أن من شدن  في ظف ق ق  من  ال  "خطبيح مكان  اال خ ف"، كو ح قائم 

ا  السيادة الي سطيني  في مدن ال ي  الغربي ، ال مير من ، افخعاف أزمات مو عي  خظهر اي
ومواص   سيف من الخصري ات  وف وقف الخنسيق األمني، وبي  مسخوى هذا الخنسيق الذه ال 

.  يزاف يجره  اليًا ع ن مسخوى عاف 
الخي أصدرخها شعب  االسخببارات  2102ويسخذكر هرئيف، في هذا السياق، الخقديرات الرسمي  ل عام 

عام انيجار األو ا  في السا   الي سطيني ، نخيج   2102"أمان"،  وف كون العام العسكري ، 
لخدهور اير من بط ل و ا  الميداني  في ال ي  الغربي ، بيعف  ادث "مو عي" كمواجه  ع ن 
ب يي  ديني  في القدس، أو مقخف طيف أو شا  ف سطيني، أو اسخشهاد أ د األسرى في السجون 

خالي فإن السيناريوهات الخي و عخها األجهزة المبخ ي  خقوم ع ن  رورة االسخعداد السرائي ي ، وبال
لسيناريو مواجه  عسكري  و ر  جديدة، وال سيما أن م ف ازة ال يزاف مشخعً  باعخراف عدد من 

 كبار قادة الجيش السرائي ي ورجاف السياس .
سرائي ي السابق بني اانخس،  وف  رورة وا  اف   لن الخ ذيرات الخي أط قها رئيس أركان الجيش ال

 ط ق مبادرة سياسي  لخياده المواجه  المقب  ، خدخي خصري ات وزير البارجي  السرائي ي أفيغدور 
ليبرمان، في معر  المعرك  االنخبابي  ال الي ، والخي اعخبر فيها أن  سيكون ع ن  سرائيف أن خ سم 

دورات القخاف مرة كف عامين. وخ اف هذس الخصري ات  لن  المواجه  المقب   ك يًا،  خن ال خخكرر
خقارير مخواخرة،  وف اسخعادة  رك  " ماس" قدراخها في  عادة  ير األنياق، وبناٍ خرسان  صاروبي  

 من صنعها، مح  جراٍ خجار  عديدة لط ق هذس الصوارية.
في جيش اال خ ف )وهي وب س  "هآرخس" وع ن  ٍو هذس القراٍة، فإن قيادة المنطق  الوسطن 

المس ول  عن ال ي  الغربي (، خعكف ع ن انهاٍ اسخعداداخها الميداني  والقخالي ، خ سبًا الندال  
مواجه  في ال ي  ابخداٍ من مط ح مارس/تذار، مح خس ةم القائد الجديد ل منطق  الشمالي  الجنراف 

 .روني نوما، لمهام  كقائد ل منطق  الوسطن في جيش اال خ ف
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وفي سياق هذس االسخعدادات، فقد خم اسخدعاٍ و دات اال خياط العسكري  العام   في ال ي  الغربي ، 
لس س   خدريبات مكخةي  لمواجه  سيناريوهات مبخ ي ، بينها مخً  خدريبات ع ن  عادة ا خ ف كامف 

نم ا لمواجه  نشاط لقري  ف سطيني ، وذل  عبر االسخعداد ليس لمواجه  خظاهرات  بم  وشعبي ، وا 
ب يا عسكري  ف سطيني  مس ة  ، مما يسخوج   عادة السيطرة ك يًا ع ن قرى ف سطيني  والخ كم 

 بمدابف المدن الي سطيني .
كما يعكف جيش اال خ ف بموازاة ذل  ع ن زيادة ال راس  ع ن المسخوطنات، وجمح المع ومات 

المنطق  الوسطن ل  خ ف في سيناريوهاخها، ع ن  وخعزيز األوامر ل عم يات الميداني . وخعخمد قيادة
ازدياد وارخيا  العم يات منذ الصيف الما ي، ناهي  عن الخدخير ال اسم الذه خرك  سقوط الشهداٍ 

 في ازة، ع ن الوعي الي سطيني العام في ال ي  الغربي ، والراب  في خنييذ العم يات االنخقامي .
فإن هرئيف ي يت  لن أن الس ط  الي سطيني  خرف  لغاي   أما ع ن صعيد األو ا  في القطا ،

اآلن، في ظف األو ا  المخياقم  في القطا ، خ مةف مس ولي  ولو جزئي  ع ن المعابر ال دودي  
سرائيف، مما ينذر عم يًا ببقاٍ  ال  ال باط والغ   الكبيرين في القطا ،  البري  ل قطا  مح مصر وا 

 ر معني   اليًا بمواجه  عسكري  مح  سرائيف.ع ن الرام من أن " ماس" اي
ويب   هرئيف  لن القوف  ن  ال يوجد في األفق بطر اندال   ر  ع ن أه من الجبهات الرئيسي  
الخ خ ، الشمالي  وفي ال ي  وفي قطا  ازة،  ال أن هنا  بطرًا ال يوسخهان ب  مح ذل ، الندال  

الممخدة بين االنخبابات السرائي ي  وبين   وف   ر  ع ن وا دة من هذس الجبهات، في اليخرة
الصيف، بعد أن بات وا  ًا أن  ال  االسخقرار األمني الخي ميزت طي   سنوات  كم نخنياهو، قد 

 ولت اآلن ولم خعد قائم .
28/2/2102، العربي الجديد، لندن  

 
 السلطة الفلسطينية  ل تنحل أم تنهار؟ .40

 عوني صادق
لمج س الوطني الي سطيني س يم الزعنون، في بيان ص يي، أن المج س قبف أيام، أع ن رئيس ا

المركزه لمنظم  الخ رير الي سطيني  سيجخمح يومي الرابح والبامس من شهر مارس/ تذار المقبف 
وكان الرئيس م مود  ".ليناقش "خ ديد طبيع  الع قات مح " سرائيف" في  ٍو الخطورات الراهن 

عن هذا االجخما ، وقاف  ن المج س المركزه سيب ث تليات لخ ديد عباس، قبف ذل ، قد خ دث 
الع ق  مح " سرائيف"، بما في ذل   مكاني  وقف الخنسيق األمني، ردًا ع ن  جز أمواف ال رائ  

 الي سطيني .
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وفي الطار نيس ، قاف م مد اشخي ، ع و ال جن  المركزي  ل رك  )فخح(، لوكال  أنباٍ األنا وف، 
ذا اسخمر الو ح، قد ال يكون هنا   عن الو ح المالي ل س ط : "اآلن الس ط  ع ن  اف  االنهيار، وا 

بخروف في سيارات األمن الي سطيني ل  ياظ ع ن النظام واألمن العام"! وأ اف: "ن ن في أزم ، 
الرئيسي واألمور ع ن  اف  االنهيار"! وخابح م ذرًا الس طات "السرائي ي ":  ن " سرائيف سخدفح الخمن 

من انهيار الس ط ، ألن هنا  خبعات أمني  جديدة سخعكس نيسها ع ن األمن السرائي ي"، لكن اشخي  
اسخبعد أن يسمح المجخمح الدولي بانهيار الس ط ، وقاف: "المجخمح الدولي لن يسمح بانهيار الس ط  

 الي سطيني " .
(، بعد عودخ  من جول  2102-2-22 -وفي السياق نيس  جاٍت أقواف نبيف شعث لجريدة )األيام

أوروبي  رافق فيها الرئيس عباس م برًا،  يث قاف: "ق نا ل عالم أجمح  ننا لن نسخطيح االسخمرار 
بالخنسيق األمني )مح  سرائيف(، وقد ال نسخطيح أن نسخمر بالس ط ،  ذا ما اسخمرت " سرائيف" بسرق  

با،  ن   ذا ما وص نا  لن اجخما  المج س أموالنا"! وأ اف شعث: "الرئيس قاف لكف دوف أورو 
المركزه القادم ولم خ وف " سرائيف" أموالنا، فإنني لن أسخطيح أن أوقف الوقف النهائي ل خنسيق 

 ".األمني
من ذل  خخبين لنا  قائق خ ث: األولن، أن "الق ي " الرئيسي  الخي خ رق الس ط  الي سطيني ، هي 

والخاني ، هي أن الغر  من اجخماعات المج س المركزه  م جوزة.الق ي  و عها المالي وال رائ  
المقب  ، هو الخذكير، وليس الخ ذير، بما يمكن أن يعني اسخمرار  جز خ   األمواف من وقف 
ل خنسيق  لن ا خماف انهيار الس ط ، وهما ما يعنيان ال كوم  "السرائي ي " والدارة األمريكي  

هم يعخرفون بدن خمن الخنسيق األمني هو األمواف، الخي هي أمواف والخالخ ، بذل   و  ياٍهما.
ف سطيني ! وم    أن خ اوف الس ط  أن يدخي خذكيرها في وقت خخصور أن  يسمح لها بال غط 
ع ن األطراف جميعًا، وبالذات ع ن نخنياهو،  ذ ينعقد المركزه قبف موعد  جراٍ انخبابات الكنيست 

 أسبوعين.العشرين بدقف من 
الواليات المخ دة األمريكي ، ع ن لسان الناطق  ب سان البارجي  جينير ساكي، أعربت عن "ق قها"، 
وقالت  ن ب دها منذ أسابيح خب ث األمر مح كف المعنيين، لكنها لم خدت ع ن  دان  أو شب   دان  

رس في الظروف ل موقف "السرائي ي"، مح خدكيدها أن  ال يمكن "خمرير مساعدات أمريكي  في الكونغ
الراهن "، بما يعني ع ن الدوف المان   أن خيعف ذل ! والسياس  األمريكي  يهمها أال خنهار الس ط  
الي سطيني  وأال يخوقف الخنسيق األمني بوفًا من خبعات ذل  ع ن مبططاخها في المنطق ، وهو ما 

   لن  يقاف الخنسيق عبرت عن  ساكي بقولها م ذرة من أن   ذا ما ا طرت الس ط  الي سطيني
األمني، أو  خن لو قررت خسريح الجهاز األمني، فيمكن أن نواج  أزم  يمكن أن خ خر بشكف بطر 
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في الي سطينيين و"السرائي يين" مح ا خماف  صوف خداعيات بطرة خ خر في المنطق ! والدارة 
سخطيعون أن يخدبروا أمرهم في األمريكي  ال يهمها ما ي دث ل ي سطينيين، وخعرف أن "السرائي يين" ي

ومن بوفهم أن خخدخر مبططاخهم في المنطق  يدخي  رصها  العسكري .النهاي  بال جٍو  لن قوخهم 
ع ن اسخمرار الس ط ، واسخمرار الخنسيق األمني، وبالخالي اسخمرار الو ح القائم ع ن ما هو ع ي ، 

 ال دود.يقها" وهو بال بط ما يسعن  لي  ويريدس بنيامين نخنياهو، "صد
لن جان  الخ ذير األمريكي، والخذكير الي سطيني، كان هنا  خ ذير قدمخ  قيادة الجيش  مح ذل  وا 
"السرائي ي" أشارت في   لن المباطر الخي يمكن أن يواجهها  ذا خوقف الخنسيق األمني،  يث أشارت 

قد ي ده  لن خدهور كبير،  لن أن  عف الس ط  )وليس انهيارها فقط أو وقيها ل خنسيق األمني(، 
 انيجارس.وربما يسمح ل منظمات "المخطرف " من السيطرة ع ن الو ح، ما ي ده  لن 

الس ط  الي سطيني  باجخما  المج س المركزه خ اوف فقط أن خخذاكن وخسخعر ! وفي الوقت الذه 
أما لماذا،  خذكر.بف فقط  خم   في  فعً  وواقعًا ورق  "الجوكر" في ال عب ،  ال أنها ال خنذر وال خ ذر

فببساط  ألن من خ اوف أن خذكرهم يعرفون  قيقخها!! وما خقول  اليوم قالخ  أكخر من مرة، ومنذ 
فبينما كنت أب ث عن مادة أرشييي ، عخرت مقاب   كانت ص يي  )األيام( قد أجرخها مح  سنوات.

خ دث األ مد فيها عن  2100،-01-01ع و ال جن  المركزي  ل رك  )فخح( عزام األ مد، م رب  
 ذل .الس ط  و  ها وانهيارها، كاشيًا الذه ابخين في أقواف اشخي  وشعث، وخطابق معهما في ما عدا 

ولذل  ن ن في انخظار نخائ  الخ ر   خن ف.في خ   المقاب  ، قاف األ مد: "الس ط  خنهار، وال 
  أمريكا، أن يخ مف المس ولي ، وأن السياسي ال الي"! وأ اف: "ندمف من المجخمح الدولي، وباص

 ".يبين  لن أين ذاهبون
أنا لست ع وًا في  رك  )فخح(، وطبعًا لست ع وًا في لجنخها المركزي ، وأقوف لكم: الس ط  

ف "هي" لن خ ف نيسها، و"هم" لن يخركوها خنهار، ف يس لها وليس  خنهار.الي سطيني  لن خن ف، ولن 
 ذل .لهم مص    في أه من 

28/2/2102، خليج، الشارقةال  
 
 فتاوى ال يرصد ا الرادار .42

 صالح النعامي
"أنا  رهابي فبور"، كان هذا عنوان مقاف كخب  ال ابام مئير دفيد دروكمان،  ابام "كريات 
موسكين"، وأ د أبرز مرجعيات الخيار الديني الصهيوني، وقد نشرس، مط ح الشهر الجاره، موقح 

ر عن  رك  " باد"،   دى أهم ال ركات الديني  في  سرائيف. وقد  مةن " باد أون الين" الذه يعبة 
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دروكمان مقال  هذا فخوى، خركت صدًى واسعًا في األوساط العام  في  سرائيف،  ذ شدةد ع ن أن 
اسخبدام العنف  د الي سطينيين ليس أمرًا خقرس الشريع  اليهودي  فقط، بف خعدس واجبًا، واصيًا منيذه 

رهابي   د الي سطينيين بت "الصديقين". وقد جاٍت هذس اليخوى من منط ق  ر  هذا العم يات ال
ال ابام المهم ع ن "الخدصيف اليقهي" لعم يات  رق المدارس الخي يدرس فيها ط   من اليهود، 
ومن ف سطينيي الدابف، كما  دث في القدس الم خ   أبيرًا. لم يقف ال ابام عند هذا ال د، بف جزم 

منح "جائزة  سرائيف" السنوي  ألع اٍ الخنظيم الرهابي "الهيا" الذه خبيةن أن  الذه يقف وراٍ  بوجو 
 رق المدارس، ع وة ع ن مس وليخ  عن   راق مساجد، وخنييذ عم يات اعخداٍ و شي   د 
الي سطينيين، ال سيما في القدس. خن م اليخوى الخي أصدرها دروكمان  لن مئات اليخاوى الخي 

رخها المرجعيات الديني  اليهودي ، في العقد األبير، والخي خشرة  االعخداٍ ع ن الي سطينيين، أصد
 لكونهم ف سطينيين فقط.

وال ش  في أن أهم وأبطر مادة خ ري ي  خ ثة ع ن قخف المدنيين الي سطينيين كانت كخا  "شريع  
"، في مسخوطن  "هاربرابا" الم  " الذه أصدرس ال ابام  س ق شابيرا، مدير مدرس  "قبر يوسف

القريب  من مدين  ناب س، وخ مةن فخاوى خرمي  لن "الخدصيف اليقهي" ل مسة باألطياف الي سطينيين، 
و منهم الر ح. وقد قدم شابيرا مسواًا الفخًا لخبرير المسة باألطياف الي سطينيين، و منهم الر ح، 

فإن  يجوز قخف أطيال ، من أجف الخدخير  بالقوف "كان هنا  خم  شب  يعاده  سرائيف وي اربها،
ع ن معنوياخ ". لو كان هذا "االجخهاد اليقهي" يمخف ال ابام شابيرا و دس، لكان يمكن اعخبارس رأيًا 
شاذًا. لكن، رويدًا رويدًا، أبذ  ابامات كخيرون، و منهم مرجعيات  فخاٍ معدودة، يع نون خدييدهم 

  لياهو، ال ابام األكبر لمدين  صيد عدة اليخوى " بداعًا فقهيًا". فخوى شابيرا، بف  ن ال ابام شموئيف
مظاهر خدخير هذس اليخاوى ع ن س و  المسخوطنين اليهود الرهابي في ال ي  الغربي  طااي . فكف 
ًٍ من الخنظيم السره اليهوده، مط ح  الخشكي ت الرهابي  اليهودي  الخي عم ت  د الي سطينيين، ابخدا

ًٍ بخنظيم "الهيا"، خسخند، في خمانينيات  القرن الما ي، ومرورًا بخنظيم "بات عاين" وايرس، وانخها
عم ياخها الرهابي ،  لن فخاوى ال ابامات. وال يقخصر خدخير هذس اليخاوى ع ن س و  الجماعات 
الرهابي ، بف يخعداها  لن س و  الجيش السرائي ي وأذرع . ص يح أن جميح ألوي  الصيوة الخي 
شاركت في العم يات البري ، ب ف ال ر  ع ن ازة أبيرًا، ارخكبت فظائح  د المدنيين الي سطينيين، 
ًٍ ع ن خع يمات قيادة الجيش. لكن، ال ش  في أن أكخر هذس األلوي  و شي  كان لواٍ "جيعاخي"  بنا

العقيد المخديةن الذه عمف في جبهخي بانيونس ورفح. وسيزوف العج ،  ذا عرفنا أن قائد هذا ال واٍ، 
عوفر فينخور، هو أ د ط   ال ابام دوف ليئور الذه أفخن، مح بدٍ ال ر ، بوجو  ال ر  ع ن 

(. وقد 2102-2-22قخف كف الي سطينيين، من دون الخمييز بين المقاخف واير المقاخف )هآرخس، 
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خددي  العدو الذه  اوف فينخور اسخنها  همم جنودس، وهم يوشكون اقخ ام القطا ، قائً : "هدفنا 
يس   ل   سرائيف". وقد أكدت أا بي  المع قين العسكريين في  سرائيف ع ن أن القادة المخدينين 
يخدخرون بيخاوى ال ابامات الذين خخ مذوا ع ن أياديهم. فجميح المدارس الديني  العسكري  المسماة 

ال ربي . ويمخف خعاظم خدخير  "يشييوت ههسدير" خدرس ط بها فخاوى ال ابامات المخع ق  بالش ون
المرجعيات الديني  اليهودي  ع ن الجدف العام في  سرائيف عامً    افيًا، ي من اسخمرار اندفا  
المجخمح السرائي ي ن و الخطرف. وقد كان رئيس الكنيست األسبق المخدين، أبراهام بور ، جازمًا في 

السخار ع ن أه  مكاني  لخ قيق خسوي    كم  أن سيف اليخاوى الخي يصدرها ال ابامات أسدف
، ي كد بور  أن 2102-0-22سياسي  ل صرا  مح الي سطينيين. وفي مقاف نشرخ  "هارخس" في 

فخاوى ال ابامات خمخف، في الواقح، عص  نظري  "صدام ال  ارات" الخي ي من بها معظم قطاعات 
ح ال ابامات في  سرائيف هم، في المجخمح السرائي ي. من األهمي  بمكان الخنوي   لن أن جمي
 األساس، موظيون رسميون، يخقا ون رواخ  جزل  من "الدول ".

ومح ذل ، لم ي دث أن عاقبت ال كوم  السرائي ي  أيًا منهم،  خن عندما يصدر فخاوى خ ري ي  
 اول  ع ن قرارات هذس ال كوم . مخً ، أفخن ال ابام  س ق ليينانون بوجو  الخصده بالس   ألي  م

من ال كوم  لب ٍ مسخوطنات  من أي  خسوي  سياسي  ل صرا . مح ذل ، لم خخم مراجع  هذا 
ال ابام، ولم يخدخر عم   موظيًا رسميًا. لكن أارا  اليخوى في  سرائيف خطاف مجاالت أبرى، ال 

ف، سيما المجاف االجخماعي، ويوعد كخير من هذس اليخاوى من  رو  الشعوذة. ع ن سبيف المخا
أصدرت المرجعيات الديني  ل رك  "شاس" فخوى خن  ع ن أن كف من يصوت ل  رك  "سي صف 
ع ن مكان في الدرج  البامس  من جن  عدن"، ع مًا أن هذس "الدرج " خعخبر أع ن درجات الجن ، 
ب س  النصو  الديني  اليهودي . ومن اليخاوى الشاذة الخي أصدرخها مجموع  من ال ابامات، 

،  يث  ظرت هذس اليخوى نقف الدم 2103-2-02 ليها ص يي  "يديعوت أ رنوت" بخارية وأشارت 
من ع ماني  لن مخدين، ومن امرأة  لن رجف. وب س  اليخوى،  ن كانت هنا   رورة لدم المرأة، فإن  

-00-22يخوج  نقف دمها  لن رجف مخزوج، وليس ألعز . وذكرت ص يي  "ميكور ريشون" في 
م شموئيف ه ييي، أ د أبرز ال ابامات الغربيين، قد أفخن بعدم جواز قيادة المرأة أن ال ابا 2103

السيارة، لخسببها في وقو   وادث سير كخيرة ع ن الطرقات، "ألن "مياخنها" خخير ارائز السائقين من 
 الرجاف، ما يسير عن  وقو   وادث الطرق".
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وخ   الخي خخير الخندر، ال ي خيت  ليها أ د في ال فت أن فخاوى ال ابامات الخي خ ر  ع ن القخف، 
العالم الغربي، وال يعيرها اهخمامًا  ع م الدوف العربي  المخ مس  لبو  ال ر  ع ن "الرها  

 الس مي".
28/2/2102، العربي الجديد، لندن  
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 برهوم جرايسي
اني  السرائي ي  ال الي ، المو و  المركزه الذه من يغي  عن مشهد  م   االنخبابات البرلم

العربي، -الميخر  أن يدور  ول  الجدف. فهذس ليست أوف انخبابات يغي  عنها الصرا  السرائي ي
ومجمف الق ي  الي سطيني ، لكنها أبرز انخبابات يغي  عنها المو و  الداب ي المركزه،  ذ هنا  

عبير. وهذا يعكس أكخر  ال  الخببط السياسي في الشار  ما يشب  "طوش  عمومي "  ن صح الخ
السرائي ي، وشرذم  البريط  السياسي ، وبما ي كد ديموم   ال  عدم االسخقرار السياسي في المر    

 المقب  .
ف ينما بادر بنيامين نخنياهو  لن  ف الكنيست في نهاي  خشرين الخاني )نوفمبر( الما ي، لم يكن 

ن طراز األسبا  الخي عرفخها السا   السياسي  سابقا، يسخوج  القدام ع ن هذس خم  سب  وا ح، م
البطوة. ولهذا، را  م   ون وسياسيون يطر ون افخرا ات بشدن دوافح نخنياهو. وبعد مرور خ خ  

يوما من االنخبابات، ما يزاف األمر ع ن  ال ؛ ف خن نخنياهو نيس   02أشهر ع ن هذا القرار، وقبف 
ر ذل . وهذا المشهد برمخ  يو ح اليو ن العارم  في الدعاي  االنخبابي ؛ ف  ق ي  مركزي  لم يو  يسة

يجره الجدف  ولها. وع ن األا  ، فإن أيده وراٍ الكواليس خخ ر  وخو ر  ال م   االنخبابي  لبدم  
نون الدول  مصال ها. وقيف، بداي ،  ن نخنياهو هر   لن االنخبابات بافخرا  أن  يريد خشريح "قا

القومي  اليهودي ". ولكن هذا لم يكن أمرا بهذا الل ا  الذه يسخوج  خغيير  كوم . وخبت ال قا أن 
هذا المو و  اائ  ك يا عن األجندة االنخبابي  لكف األ زا . وهذا ليس صدف ، ألن كف األ زا  

بنودس األبرى خب ق ب فات الصهيوني  مخيق  في ما بينها ع ن جوهر قانون "الدول  القومي "، ولكن 
 ادة خخع ق بع ق  الدين بالدول ، ومبدأ الديمقراطي  الذه قد يصبح ال قا خ ت ر م  خيسيرات القوى 
الديني  الخي سخصبح بعد ب ح سنوات الغالبي  المط ق  بين اليهود السرائي يين. ولهذا، خرى األ زا  

ا السخيزاز قسم من جمهور مصوخي كف وا د من الصهيوني  أن  من األف ف اسخبعاد القانون، منع
 هذس األ زا .
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أي ا، فإن الق ايا االقخصادي  االجخماعي  ليست مطرو   بهذس الجدي ؛ بمعنن أننا ال نرى  خارة 
الذين خصف نسب  اليقر بينهم  28لمو و  اليقر المسخي ف، طالما أن ال  ي  األساس هم ف سطينيو 

بين اليهود من دون جمهور المخدينين  % 01بين اليهود ككف، و % 02، مقابف % 22 لن ن و 
 المخزمخين، الذين يعيشون  ياة خقشيي   رادي .

في المقابف، فإننا نرى سي  من اخهامات اليساد الخي بدأت  د  ز  " سرائيف بيخنا" بزعام  أفيغدور 
سكخت فجدة، لخخج  اخهامات  ليبرمان. ورام  بامخها، وفقا لما نشر قبف أكخر من شهرين،  ال أنها

 اليساد  لن نخنياهو وزوجخ .  ال أن االخهامات  دهما، ليست بالقدر المقنح ل جمهور السرائي ي.
االنطبا  الوارد، هو أن الشار  السرائي ي ليس في وراد االنخبابات، لذا هنا  من يراهن ع ن 

خخبدف األمور.  ال أن أه خراجح لنسب  المقب  ، قد  02انبيا  نسب  الخصويت. لكن في األيام الت
الخصويت، سيكون فقط بين الجمهور الع ماني، أو الجمهور المرشح لدعم أ زا  "الوسط" و"اليسار"، 
ألن نسب  الخصويت بين اليمين المخطرف وجمهور المسخوطنين والمخدينين المخزمخين، خ افظ ع ن 

بين الع مانيين، وهذا ما  % 22 لن  % 21 ، مقابف% 92 لن  % 82 الها طي   الوقت، ما بين 
 سيعزز أكخر قوة أ زا  اليمين المخطرف في االنخبابات.

ليس هذا ف س ؛ فيي هذس االنخبابات يبرز أكخر دور  يخان الماف الذين ي عبون دورا بارزا من وراٍ 
دمون المصالح الكواليس، بداي  من ب ف دفق األمواف ال بم  ع ن األ زا  والسياسيين الذين سيب

ب ا  وسائف الع م المم وك  لهم،  ن كانت  الكبرى له الٍ ال يخان في المر    المقب  ، ومن خم 
 الص اف  المطبوع  أو اللكخروني  ع ن مبخ ف أنواعها، لخ   األ زا .

مون؛ نسخطيح القوف منذ اآلن،  ن السا   السرائي ي  مقب   ع ن مر    في اخجاهين، ال يغيران الم 
فإما المراو   في المكان، بمعنن  كوم  يميني  مخشددة ذات أا بي  هشة ، مح   اف  ليست خابخ ، أو 
 كوم  واسع  خ م ال زبين األكبرين. وفي ك  ال الخين، سخكون  كوم  ق قف  زبي ، لن خصمد 

 طوي ، ومن الم كد أنها لن خسخمر أربح سنوات، كما ع ةمت الخجرب .
28/2/2102، الغد، عم ان  
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 بن كسبيت
  نا ألسرار خقرير مراق  الدول  ال الي أو فشف العقارات، هيا ن اوف الخنب  بخقرير المراق   أخناٍ

العخيد الذه سيخم خبصيص  ل يشف في خدمير الع قات االسخراخيجي  مح الواليات المخ دة )رام أن  
 يوي ف خشكيف لجن  خ قيق رسمي (.
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ن طر  لن خجميح الشظايا ون اوف معرف  ماذا  دث هنا، ما هو مصدر هذا الجنون اذا مخن س
الذه يعرف أكخر من أه شب  تبر مدى االعخماد الكامف لدولخنا   سرائيفالذه خم   رئيس وزراٍ 

 م روق . أر ا. ومح ذل  قرر أن ييجر كف شيٍ ويخر  ب ي  األمريكي الهش  ع ن المظ   
و و  العقارات، فقد دققت أمس في رسال  أرس ها نائبان ديمقراطيان لرئيس بدال من الخعمق في م

ال كوم  نخنياهو، السناخورة ديان فاينسخاين والسناخور ريخشارد ديربن. لو ب خنا ف ن نجد داعمين أكخر 
طواف   سرائيف. فاينسخاين هي يهودي  لديها سجف ال مخيف ل  في الوقوف  لن جان  لسرائيفمنهما 

ات. وديربن هو من أهم الداعمين لنا. رسالخهما خ خوه ع ن اقخباسات لم خكن خبطر ببالنا، سنو 
اليكم  في فخرة أكخر عق ني . أر ي ق بيهما كانت سخخير هزة  أعماقالخي كخباها لنخنياهو من  األقواف
 زبي . هذس ، وعورف ل خنائي  اللسرائيف: هنا  خارية طويف لدعم الواليات المخ دة األمخ  بع  

الدعوة الخي خ قيخها من )…(. المقارب  بدمت طواف سنوات الع قات القوي  والمخين  بين دولخينا 
بطا  أمام مج سي الكونغرس أورس ت بدون الخشاور مح البيت  للقاٍرئيس الكونغرس جون باينر 

بطوة اير هذس )…(. االبي  أو مح زعام  ال ز  الديمقراطي في الكونغرس ومج س الشيو  
ق قون جدا.  لسرائيفمسبوق  خهدد بخبري  وخعطيف دعم ال زبين الهام جدا ون ن كداعمين قدامن 

سرائيفهذس البطوة خ  ي بالخعاون العميق والخابت بين الواليات المخ دة  من اجف مصالح  زبي   وا 
يكون لهذس البطوة  . ن ن نباف أن سرائيفقصيرة المدى، وهذا أمر م ظور القيام ب  بالنسب  ألمن 

 خدخيرات ع ن المدى البعيد.
 خن اليوم كف من مس  هذا اليشف وفي االساس من لم  2118فشف العقارات يعود ل جميح من سن  

اهود اولمرت والخاني  األوف، األوقاتيمس  ع ي  دفح الخمن، رئيسي ال كوم  ال ذين كانا في خ   
 بنيامين نخنياهو.

ال ريق في الكرمف، وكان « شب  أوال»ع ي  أال يصوت لهما. نخنياهو من من يعني  فشف العقارات 
أن يخم   مكاني عدم  أي امن شب   قيق  أن  ليس فقط ال يمكن العيش في هذس الب د بف  األبير

م اولخ  أن يدبر لنيس  مياس ل برك  ع ن  أخناٍكنت زوجا شابا.   ذاشراٍ شق  فيها، وبصوصا 
 السكن في شقخهم. هذس كف القص .  مكاني عد شبا  الدول  عن  سا  الدول  فقد ابخ

في منزف رئيس ال كوم ، وبعد أن  اولوا  األموافبعد أن انق وا ع ن مني نيخالي واخهموس بخبذير 
االفخراٍ ع ي  وخ ييق االخهامات الكاذب  )الخي يخم الخ قيق فيها اآلن في الشرط ( فقد قرر أمس 

بيخي. نير  ييخس أو أه   نخاجمن  أبرىل يكود أن يدبروا ألنيسهم عم ي  الرجاف الم خرمون في ا
أكخر با خماالت  األ رارشب  موهو  تبر أقف من ، قام أمس صبا ا وسدف نيس  كيف يمكن 

 موئيف.  ي يال يكود. خذكر. دعنا نهاجم ل ظ  
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مح اس ق هرخسو ، وهنا مركز ال يكود الخقوا  أع اٍقالوا وفع وا. قرأوا أن موئيف مح خ خ  من 
سرعان ما أصدروا كخا  طرد من ال يكود لموئيف. هكذا يويعف بمن خجرأ ع ن لقاٍ بوجي. وقبف أن 
يجف ال بر عن الكخا  فهم من فهم عظم الكارخ . هنا اخصف مدير عام ال يكود ااده اريئي ي فورا 

 للغاٍبموئيف 
د أجرى مقاب ت في عدد من البرام  المسائي  في الطرد، لكن هذا كان مخدبرا جدا، فقد كان موئيف ق

أنا ليكوده منذ الوالدة وسخكون هذس »الممكن . قاف رئيس ب دي  سدروت السابق  الذاعي كف القنوات 
 «.الخي ال أصوت فيها ل يكود فقط بسب  نخنياهو. هذس دكخاخوري ، مسر ي  لممخف وا د األولنالمرة 

الجرف »لشريط المسجف. لقد كوشف هنا فورا بعد انخهاٍ عم ي  يوجد ا األقوافع ن ب يي  هذس 
مكالم  هاخيي  لي ي  بين السيدة سارة نخنياهو وبين موني  بن مي ة، زوج  موئيف. البطد «. الصامد

كان كبيرا. موئيف الذه كان في سدروت الخي قصيت طواف فخرة العم ي  أجرى مقاب   خ يزيوني  وانخقد 
ال خسكت كما هو  األقواف)الذه قاف سدسقط س ط   ماس( نخنياهو. ع ن هذس  فيها أداٍ بنيامين

ال يسخ ق.  األمر، هف خوقظ في منخصف ال يف موشي  ا من؟ األمرمعروف، سارة. فقد فكرت في 
لهذا اخص ت مح بن مي ة، أرم   مات زوجها في ال ر ، الخي برجت ل خو من الم جد بعد صيارة 

 م.في جيعخاي أبرى  نذار
السيدة نخنياهو «. معاريف»لقد قمت بالكشف عن هذس الم ادخ  وعما قيف فيها في ذل  الصيف في 

 أمريكالو كان بيبي قد ولد في »قاسي  وأشارت  لن أن   أقواالصربت ع ن موئيف وقذفت في وجهها 
القص  هي أن  ، وقامت بشخم نيخالي بينيت ويئير لبيد ومني نيخالي. «ألصبح رئيسا ل واليات المخ دة

 ال يخم فهمها. األقوافقبف سماعكم هذس 
بن مي ة نج ت في خسجيف جٍز كبير من الم ادخ ، وقد خمكنت من سماعها. من اجف فهم ما يجره 

موئيف يعخقد أن هذا الخسجيف يج  أن يسمع  الجمهور.   ي يفي وكر الوقواق هذا يج  أن خسخمح. 
ال يكود بنقف زوجها أمس أن  أع اٍالجديدة المخمخ   بقيام  لإلهان موني  بن مي ة مخرددة. يمكن 

و و ا ل ق الجمهور في المعرف . فمن  ق  أن  األكخرخعطيها الَدفع  المط وب . هذا هو الخج ي 
خدخيرا من أه  األكخر، الخي هي األ مريعرف ما خقول  خ   الموجودة ع ن بعد مخر وا د من الهاخف 

 يوذعن لكف خع يماخها ويبشن صبا  مساٍ من ا بها. شب  تبر ع ن زوجها، والخي
21/2/2102معاريف   
28/2/2102القدس العربي، لندن،   
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