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*** 
 

 عمرو: قنوات اتصال فعالة مع واشنطن لتعديل "صفقة القرن"نبيل   .0
ق ففففواص ا صففففا  فعالففففة مفففف  ا دار   كشففففق الييففففادي فففففي حركففففة ففففف    بيفففف  عمففففرو عففففن وجففففود: رام هللا

ن هفففال الة فففو   فففن ي ففففي امفففن اا ف فففاا السياسفففي الفففاي   حفففاور فيففف  المبفففادراص أ مع بفففرا   األمريكيفففة 
ففففي حفففدي  ةفففا    وقفففا  عمفففرو والمواقفففق دون ااففف رار أي  فففرق لم ةمفففي عفففن مواقفففف  األساسفففية.

الفرييس محمفود عبفاس مبفادر   عفر  أني غيفر ال ك يفا الفمسف ي ي بعفد  أني بغي  :لف"اليدس"دوص كوم
الشفرعية الدوليفة والمبفادر  العربيفة لمسفام  وال في أكافد فيرفا اسف مرار اع مفاد  إلف سياسية م كاممفة  سف  د 

 ال فاو  وسيمة لم يدم  حو األهداق الو  ية.
هفال  أنالكق عن ااادواجية ففي المغفة السياسفية  حيف   إل ودعا عمرو ال بية السياسية الفمس ي ية 

عمفف  مصففداقية المجمففس المركففاي مففن ةففا  اليففراراص ال ففي ا ةففاص باسففم  وجففر   أجرففاصااادواجيففة 
ففففي رام هللا بفففين الحكومفففة  الميفففال الفففاي  فففما  إلففف وأشفففار عمفففرو  ففففي األيفففام ال اليفففة. ال راجففف  ع رفففا فعميفففا  
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ي ومعالجففة رعايففة مصففال  الشففعس الفمسفف ي  أن الفمسفف ي ية ومميمففين عففن الحكومففة ا سففراييمية  م كففدا  
ا   ر فففس عميرفففا   فففاااص سياسفففية فمفففدي ا ع فففد  أنالعاقفففاص الم داةمفففة مففف  الجا فففس ا سفففراييمي ي بغفففي 

 ا سراييميين حيوق مصادر  وي عين عمي ا  حصيمرا لمصمحة الموا ن الفمس ي ي.
لففففد   إن عمففففن فيفففف  صفففففية  رامففففس  قففففا  عمففففرو  أنوفيمففففا ي صفففف  بالمسفففف يب  اليريففففس الففففاي يح مفففف  

ليفف  فففي معففالج رم لم حففدياص ال ففي س فراففرا عمففيرم هففال إيسفف  دون  قويففا   سياسففيا    ي يين رصففيدا  الفمسفف
الفففرييس محمفففود عبفففاس لفففم ييفففنس مفففن  جفففاا الجرفففود الحيييفففة ال فففي  بفففا  ل عفففدي   أن وأةفففا الصففففية  

الموقق األمريكي و امي   إشاراص واافحة لمحيفوق األساسفية لمشفعس الفمسف ي ي بمفا ففي الفا إقفرار 
 دولي كاس . بإجماعبح  الدول ين الاي يحظ   وا قراريدس عاصمة لمدولة الفمس ي ية الع يد  ال

وأكافد عمففرو عمفف  أن الف فرم الففدولي الشففام  لح ميفة  مبيففة الحيففوق الو  يفة الفمسفف ي ية فففي أي محاولففة 
افففمان كفففي   األمريكيفففةإقميميفففة  يشفففك  عامففف  افففغ  عمففف  ا دار   أوالسفففام بصفففيغة ي اييفففة   حفففا 

كف  مفا يجفري ال يفال حولف  مفا  أنالمبادر  مواقق م واا ة يمكن ال عا ي معرا وااعين في ااع بار 
 ال سريباص وليس بين أيدي ا أي ورقة رسمية من جا س ص ااع المبادر . إ ارياا  في 

 1/3/2018 ،القدس، القدس
 

 سطينية توجه دوليإقامة الدولة الفل... ويؤكد أن عباس متمّسك بآلية دولّية للسالم .1
ــاة، لنــدن شففرص   محمففود عبففاس  مسففا ةالفمسفف ي ي السففم ة ريففيس   أنرام هللا  مففن 2/3/2018 ،الحي

ب شكي  آلية دولية م عدد  األ راق  عم  عم  إحيال عممية السام  فيما أبدص البرااي  دعما  لم وج   
  ما اآللية.المشاركة في  إل ب  وأكدص اس عدادها ل مبية الدعو  الفمس ي ية 

وعيففد عبففاس أمففس  اج ماعففا  مفف  وايففر الةارجيففة البراايمففي الويايففو  ففو يس فيرييففرا فيمففو  وكففرر عبففاس 
 شديدل عم  ارور  " شكي  آلية دولية م عدد  األ فراق   بيفق مفن مف  مر دولفي لمسفام   عمف  عمف  

م العففاد  والشففام  فففي إحيففال العمميففة السياسففية وفففق قففراراص الشففرعية الدوليففة  مففن أجفف   حييففق السففا
قامففة دولففة فمسفف ي ية مسفف يمة وعاصففم را اليففدس الشففرقية". ويمففن مواقففق البراايفف  الداعمففة  الم  يففة  واا

 لمفمس ي يين  م كدا  الحر  عم   عايا العاقاص الي ايية.
ولفففة الفففدول ين   قامفففة الد وأكفففد الفففواير البراايمفففي دعفففم بفففادل لمعمميفففة السياسفففية اليايمفففة عمففف  مبفففدأ حففف ا 

 الفمس ي ية  م عردا  اس مرار دعم بادل لمشعس الفمس ي ي في مة مق المجااص.
ــت، الدوحــةوأاففافص  ــرة ن الففرييس محمففود   أن وكففااص   يففا  عففن مراسففمرا وعففن ال1/3/2018 ،الجزي

قامة الدولة الفمسف ي  دوليا   عباس قا  إن ه اا  وجرا   ية ل وسي    اق الدو  الراعية لمعممية السممية واا
 المسفف يمة  والففا مفف  ا  ففاق اج ماعففاص الففدور  العاديففة لممجمففس اليففوري لحركففة ففف   مسففال الةمففيس.
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لاففرور   وسففي    ففاق الففدو  الراعيففة لمعمميففة السففممية  بمففا  م اايففدا   دوليففا   قففا  عبففاس إن ه ففاا قبففوا  و 
لدولفففة الفمسففف ي ية ل حييفففق السفففام وااسففف يرار ففففي الم  يفففة والعفففالم  عبفففر إقامفففة ا يافففمن ء فففال دوليفففا  

وأكفففد عبففاس عمففف  اففرور  عيفففد مففف  مر  حيففال العمميفففة السياسففية   بيفففق ع فف  آليفففة م عفففدد   المسفف يمة.
 األ راق   س  د إل  قراراص الشرعية الدولية ل عم  عم  إ اق مفاوااص جاد .

ب   أ رففا مصففمحة و  يففة عميففا يجففس  حيييرففا بكفف  السفف و  ففرق عبففاس إلفف  المصففالحة الو  يففة  م كففدا  
 والا لمواجرة الظروق الدقيية والصعبة ال ي  مر برا الياية الفمس ي ية والم  ية.

 
 المالكي يدعو البرازيل إلى تسهيل استيراد المنتجات الفلسطينية لتشجيع االقتصاد .1

ريففا  المففالكي   ظيففرل البراايمففي الويايففو  ففو يس  الفمسفف ي ي رام هللا: دعففا وايففر الةارجيففة والمغ ففربين
را فيمفو ل كفون بفادل دولفة أساسفية ففي الرعايفة الم عفدد  األ فراق لممفاوافاص وعمميفة السفام فففي فيرييف

الشفرق األوسفف . وقفا  المففالكي إن الييفاد  الفمسفف ي ية  ركففا عمف  أن   ففول  رعايفة المفاواففاص جرففاص 
مكا ية أن  كون دولية م عدد  األ راق  وأا  بي  رعاي را حكرا  عم  الواياص الم حد   م  أهمي را  و  اا

 جالا من الرعاية الم عدد  األ راق.
إل  اليدس "   اس  أن هفاا ال فاريه هفو  فاريه  "إسرايي "في  األمريكيةقا  المالكي إن  ية  ي  سفار  و 

 كبففة الشففعس الفمسفف ي ي و شففريدل مففن أراففف "  مبففراا أن الييففاد  الفمسفف ي ية  ففرف  اليففرار األمريكفففي 
 وق الشعس الفمس ي ي  وم لما  بك   فاصيم   وعم  رأسرا  وقي  .بوصف  قرارا  مجحفا  بحي

 شفجي   كما  مس المالكي من  ظيرل البراايمي دعم و سري  اس يراد الم  جاص الفمس ي ية المة مفة  بغيفة
ااق صاد الفمسف ي ي عمف  ال رفو   و سفري   حفررل مفن ةفا  دعفم البراايف  لفمسف ين ففي اا افمام 

 اص لكو را    ج في األر  الفمس ي ية المح مة.عمر وميا عة م  وجاص المس لف"الميركيسور"  
وا فق ال رفان عم  البدل ب  فيا اا فاقياص الموقعة بين الجا بين عم  مدار الس واص العشر المااية  

 وعددها سب  ا فاقياص  ودعم البرااي  لفمس ين لا امام إل  "الميركيسور"  وا فاقية ال جار  الحر .
 2/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 على ما ترتكبه من جرائم "إسرائيل"إدارة ترامب تقوم بمكافأة عريقات:  .4

مسفاللة  إلف أمين سر المج ة ال  فياية لم ظمة ال حرير صايس عريياص  المج م  الدولي دعا  :رام هللا
ةفا    وأكد عرييفاص الدولية. ومحاسب را  عم  اس مرار ةروقا را لميا ون الدولي  والشرعية "إسرايي "

ليففالاص م فصففمة عيففدها مفف  المبعففو  األوروبففي لعمميففة السففام فر ا ففدو ج  مي ففي  والي صفف  البري ففا ي 
العام فميس ها   وممي  سويسرا لد  فمس ين جوليان  و ي  وممي  هول دا لد  فمس ين بي ر مولمفا  
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اع بفار  فسفرا سفم ة  "إسفرايي " مي  في رفف  أن المشكمة    و ايس واير ةارجية اليابان  اكيو موري
اح ا   حي   يوم ب  بيق قوا ين "العيما ية"  وقفوا ين اا  فداس البري فا ي  و صفدر أوامفر عسفكرية  
و  صفففرق ةفففار  إ فففار اليفففا ون الفففدولي  و ر كفففس الجفففرايم بحفففق شفففعب ا ففففي الاففففة الغربيفففة  واليفففدس 

 عم  ما  ر كب  من جرايم. "إسرايي " رامس  يوم بمكافن  وأكد أن إدار  الرييس  الشرقية  وق اع ءا .
 2/3/2018 ،الحياة، لندن

 
 أحمد مجدالني ينفي وجود ضغوطات سعودية على السلطة للعودة إلى المفاوضات .5

 فف  عافو المج فة ال  فيايفة لم ظمفة ال حريففر الفمسف ي ية  أحمفد مجفدا ي  ممارسفة السففعودية  :رام هللا
د  الفمسففف ي ية   عمفففق بإحيفففال المفاوافففاص مففف  ااحففف ا  ا سفففراييمي برعايفففة ألي افففغو  عمففف  الييفففا

وصفففراا مجفففدا ي فففي حفففدي  لفففف"قدس بففرس" الةمفففيس  بفففنن الموقففق السفففعودي مفففن اليافففية  أمريكيففة.
  داول  عن الة ة األمريكية لمسام المسما  بف"صفية اليرن". الفمس ي ية "لم ي غير"  بعد  ما 

ي  في  لما ي م  داول  من أ بال عن عود  قريبة لممفاوااص م  ااح ا  كجال وجدد الييادي الفمس ي 
أن "الييففاد  الفمسفف ي ية لففن   ففوا   فففي ا عففان عففن  إلفف وأشففار  مففن الصفففية األمريكيففة فففي الم  يففة.

 ممارسة أي اغو  عربية عميرا لمعود  لممفاوااص  في حالة وقوعرا".
 2/3/2018 وكالة قدس برس،

 
 : االحتالل يستغل ضعف الحراك الرسمي والشعبي للضغط على األسرىمحرر طينينائب فلس .6

ال ايفس فففي المجمففس ال شفريعي الفمسفف ي ي  إبفراهيم دحبففور  إن سففم اص و   قففا  األسفير المحففرر :ج فين
ااحفف ا  ا سففراييمي  واصفف  إجرالا رففا اليمعيففة بحففق األسففر  داةفف  سففجو را  مسفف غمة بففالا اففعق 

ففففي   وأواففف  ال ايفففس دحبفففور الشفففعبي لم افففامن معرفففم والم البفففة بفففا فرا  عففف رم.الحفففراا السياسفففي و 
حدي  لف "قدس برس"  أن سمسمة السياساص ال ي   بعرا إدار  سجون ااح ا   من إهما   بي وم ف  
ايففاراص واق حففام ألقسففام وءففرق األسففر   يح ففا  ل حففرا دولففي عمفف  الصففعيد ا  سففا ي والحيففوقي  فففي 

   ااح ا  ومحاسب   عم  ةرق اليا ون ا  سا ي.محاولة لماغ  عم
 2/3/2018 وكالة قدس برس،

 
 نعمل على تغيير برتوكول باريسو جد صعوبة في استيعاب موظفين جدد ن: الفلسطيني وزير العمل .7

الحكومة ا  سف  ي   أنمنمون أبو شرا  الفمس ي ي أكد واير العم  في حكومة الوفاق الو  ي: ءا 
 شكمة الب الة الم فاقمة بسبس ا حسار الموارد وعدم قدر را عم  اس يعاس موظفين جدد.م لوحدها ح ا 
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في كممة لف  ةفا  مف  مر صفحفي  ظم ف  م سسفة "ففورورد ي كف ج" البري ا يفة بمدي فة   شرا أبووقا  
 وأبفوقفا   بعفد الحفدود.أعمف   %13م الدولي في مواا ة الحكومة لراا العام ا   جاوا اسرا ن إ :ءا 

جففف   غييفففر برو وكفففو  بفففاريس ااق صفففادي الفففاي كبففف  أن "الحكومفففة  عمففف  بشفففك  مكيفففق مفففن إشفففرا 
 ااق صاد الفمس ي ي وكالا دراسة  باعة عممة فمس ي ية".

 1/3/2018 ،فلسطين أون الين
 

 الحساينة يعلن إمداد مشروع تيكا بالكهرباءغزة:  .8
  وبال  سفيق مف  سفم ة ال اقفة الةمفيسحسفاي ة  مفيفد ال .أعمن واير األشغا  العامفة وا سفكان د :ءا 

ومن ةا  شركة الكرربال  عن  وصي  الكرربفال لموحفداص السفك ية ففي مشفروع إسفكان " يكفا" ال ركفي 
 بم  ية جحر الديا وس  ق اع ءا .

 1/3/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مخابرات السلطة تعتقل صحفيًا بقناة "القدس" .9
ا المةابراص الفمس ي ية الةميس الصحفي بي ا  اليدس عماد أبفو عفواد بعفد اق حفام اع ي  جرا: رام هللا

وقالص عايمة المع ي  لمراس  "صففا" إن ع اصفر ففي  م ال  بمدي ة البير  وس  الافة الغربية المح مة.
  جراا المةابراص داهموا الم ا  بحجة  ف يش  في البداية  دون أن ييفدموا عمف  ال ف فيل بصفور  فعميفة

 جراا الحاسوس.  مبوا الرا ق الشةصي ل  ومن يما  يما 
 وبحسس العايمة  فيد أعمن أبو عواد فور اع يال  ا اراس المف وا عن ال عام والمال.

 1/3/2018 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 السلطة ترحب بأول زيارة لألمير ويليام إلى األراضي الفلسطينية .01
فمسففففف ي ية بايفففففار  مر يبفففففة لقميفففففر ويميفففففام  دوق كامبريفففففد   هفففففاا الصفففففيق رام هللا: رحبفففففص السفففففم ة ال

وقالص الرياسة الفمس ي ية إن األمير البري فا ي سفياور فمسف ين   مبيفة  ووصف اها بالمرمة وال اريةية.
لففدعو  مففن الففرييس محمففود عبففاس. فيمففا أوافف   ففا ق رياسففي أن الايففار  المرمففة س سففرم فففي  عايففا 

عفففد ال فففالي ففففي ورايفففة العفففرل أن "ايفففار  األميفففر ويميفففام  الفففاي ي   الشفففعبين  مافففيفا  روابففف  الصفففداقة بفففين 
البري فففا ي بعففففد والفففدل   شففففك  فرصفففة لا ففففاع عمفففف  أوافففاع الشففففعس الفمسففف ي ي  و عايففففا ال عففففاون 

 والشراكة بين البمدين والشعبين الصدييين".
 2/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 هة االحتالل وغير مطروح للنقاش على طاولة المصالحةالحية: سالح المقاومة مخصص لمواج .00

في ليال م مفا عم  فاايية األقص  مسال   قا  عاو المك س السياسي لحركة "حماس" ةمي  الحية
إن ايففففار  وفففففد الحركففففة األةيففففر  لمصففففر   اولففففص ممفففففاص عففففد   أبراهففففا أامففففاص ق ففففاع ءففففا     الةمففففيس

 مصالحة الفمس ي ية  والعاقة الي ايية بين ال رفين.والمةا ر المحدقة بالياية الفمس ي ية  وال
وأوا  أن وفد الحركة   رق ةا  ايار   لمياهر  إل  قافية الشفبان األربعفة المة  ففين ففي مصفر  

 مشيرا  أن ا ةو  المصريين وعدوا ببح  جدي لمياية.
صفرارها وعبار الحية عن أسف  لرف  السم ة إدةا  البااي  من معبر رف  مباشر  إلف  ق  فاع ءفا  واا

عم  دةولرا عبر معبر كرم أبو سفالم ا سفراييمي  مبي فا أن ا ةفو  المصفريين  فالبوا السفم ة بإدةفا  
وحفار الحيفة مفن اسف مرار حالفة الافغ  الم واصفمة عمف   ك  ما يمكن مفن البافاي  عبفر معبفر رفف .

  سراييمي.ق اع ءا ؛ ما سييود ا فجارل في وج  محاصري  وفي ميدم رم ااح ا  ا
  وهففي مم امففة بمففا  ففم ال وقيفف  عميفف  اسفف را يجيوأكففد أن المصففالحة بال سففبة لحركففة حمففاس هففي ةيففار 

وةا ففس الحيففة الففرييس أبففو مففاان بففاليو :  ومااففية فففي ال  فيففا  قففايا:  جح ففا فففي ق فف  شففو  كبيففر.
ا  إيففال إلفف  ايففار  الةيففار الوحيففد هففو أن  عمفف  سففويا لمواجرففة مشففاري   صفففية الياففية الفمسفف ي ية  داعيفف

ا فابد من البح  عن حكومة أةر .بودعا الحكومة إل  أن  يوم بواجبرا كاما   ق اع ءا .  غا   واا
وجدد ال نكيد أن ساا المياومة مةص  لمواجرة ااحف ا  ا سفراييمي  وءيفر م فروا لم يفال عمف  

  اولة المصالحة.
ل فا أي مفن المسف ولين العفرس الفاين ال يي فا برفم   وقا  الحية إن ما يشاع حفو  صففية اليفرن لفم ي كفدل

م ابعا : لك  ا  ر  عم  األر  مام  لرال الصفية من ةا  إعان مدي ة اليدس عاصمة لاحف ا  
وأكفد الحيفة حففر  حركفة حمففاس عمف  إقامفة عاقففاص م واا فة مفف   و يف  ميفر السفففار  األمريكيفة إليرففا.

 ا  ييم عاقة م   رق اد آةر.مكو اص األمة كافة  مشددا  عم  أ را 
 1/3/2018موقع حركة حماس، 

 
 خياراتها مفتوحة ومتعددة في التعامل مع أي تطورو حماس تحمل مشروعًا تحررياً متكاماًل الرشق:  .01

ال يففص جريففد  "اليففدس" عففااص الراشففق  عاففو المك ففس السياسففي  وريففيس مك ففس  :ةالففد أحمففد - اليففاهر 
فففي حركففة حمففاس  وعاففو الوفففد الففاي  واجففد فففي اليففاهر  ةففا  الايففار   العاقففاص العربيففة وا سففامية

ال ويمفة لوفففد "حمفاس" بييففاد  إسفماعي  ه يففة ريفيس المك ففس السياسفي لمحركففة الف  العاصففمة المصففرية 
وقا  الرشق ان هال الايفار   فا ي ففي إ فار سفعي الحركفة الفدايم لبحف  وم اقشفة واقف  اليافية  الياهر .
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 ر ال في  حفدق برفا  وسفب   وحيفد الجرفود العربيفة وا سفامية مفن أجف  الفدفاع عفن الفمس ي ية والمةا
لفن  وافاع اام يفة ففي سفي ال اكفد الرشفق بفنن "حمفاس"وحفوا األ الحيوق واليوابص الو  ية الفمسف ي ية.

  سم  بنن يكون ق اع ءاا  ممرا  أو ميرا  ألي  رديد لقمن اليومي المصري.
مفف  حركففة "ففف  " مففن أجفف   ففالي  العيبففاص  اا صففااصس" عففن اسفف مرار وكشففق ةففا  حففوارل مفف  "اليففد

أمففام المصفففالحة  وقفففا  الرشفففق بففان "حمفففاس"  حمففف  مشفففروعا   حرريففا  م كفففاما   وأن ةيارا رفففا مف وحفففة 
اا ما فكرص إسرايي  في شن عفدوان جديفد عمف  ق فاع ءفا  ففنن  وم عدد  في ال عام  م  أي   ور  واا

ام دوما   ْن عد م عد ا/". " يد ك ايس اليسا  عم  الا اد  وشعارها /واا
وأكففد الرشففق رففف  حرك فف   سفف عداد بعفف  األ ففراق الفمسفف ي ية أو العربيففة لم عففا ي مفف  حمففو   مغففي 

 حق العود   وقا  بنن هاا األمر مرفو   ماما.
ورأ  الرشففففق أن "صفففففية اليففففرن" ومففففا رشفففف  ع رففففا إعاميففففا  ح فففف  اآلن؛ يففففراد م رففففا  صفففففية الياففففية 

 ي ية  ومفففا  فففروا  لففف  بعففف  األوسفففا  السياسفففية ي كافففد الفففا  مشفففيرا الففف  ا ففف  لفففد  عمففف  الشفففعس الفمسففف
الفمسفف ي ي اليففدر  دومففا أن ييففو  كمم فف ؛ مشففددا عمفف  عففدم قففدر  أي قففو  مرمففا كا ففص ان  فففر  عمفف  

 الشعس الفمس ي ي ما يرفا .
من أ    م  را هفاا وحو  ممق  باد  األسر   ف  الرشق بع  ما روجص ل  بع  وساي  ا عام 

الممق ةا  هفال الايفار ؛ وقفا : يفدرا المح مفون كيفيفة ال عامف  مف  هفاا الممفق؛ الفاي ا يف م ال عامف  
وأكفد الرشفق وقفوق حرك ف  "حمفاس" مف  كف  ال حراكفاص والفعاليفاص الشفعبية  مع  عبفر وسفاي  ااعفام.

 و  ية  وعم  رأسرا حق العود .ال ي  صسا في مسار حماية اليوابص الفمس ي ية و حيق األهداق ال
وحففو  العاقففاص مفف  إيففران؛ قففا  بففنن إيففران  ع بففر مففن أكيففر الففدو  ال ففي دعمففص المياومففة الفمسفف ي ية 

 بالما  والساا في أحما الظروق ولرا الفا  في الا وهاا يسج  لرا.
 1/3/2018القدس، القدس، 

 
 غزةفي هنية يلتقي الوفد األمني المصري  .01

اعي  ه يفففة  ريفففيس المك فففس السياسفففي لحركفففة حمفففاس  يفففوم الةمفففيس  الوففففد األم فففي ال يففف  إسفففم: ءفففا 
 المصري الموجود في ق اع ءا  م ا أيام لبح  ممفاص   بيق ة واص المصالحة.

وشارا في الميفال عفن حركفة حمفاس ةميف  الحيفة وف حفي حمفاد مفن أعافال المك فس السياسفي  المفاان 
  وال ي اس مرص  حو ياية أسابي   حي  عادوا أمس إلف  الي فاع رافيا ه ية في ايار   األةير  لمياهر 

 بعد مباحياص  ويمة م  المس ولين المصريين  إاافة لعيد اج ماعاص لممك س السياسي لمحركة.
 1/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 كشف مصير الجنود اإلسرائيليين األسرى بال ثمن مصرحماس رفضت طلب "األخبار":  .01

حمفففففاس رفافففففص  مفففففس المةفففففابراص المصفففففرية كشفففففق مصفففففير الج فففففود حركفففففة أن  "األةبفففففار"عممفففففص 
السفففابية  ودون أن ي كشفففق  "وففففال األحفففرار"ا سفففراييميين األسفففر  لفففديرا مفففن دون حففف  إشفففكالية صففففية 

  وةاصففة أن الحففدي  عففن أربعففة أسففر  وقففد يكو ففون أكيففر. وأبمغففص الحركففة "يمففن دسففم"المصففير بففا 
مففن هففال الياففية  وأن أي حففراا يجففس أن يمففر بففال اام إسففرايي    بيففق  "يابففص"المصففريين أن موفيرففا 

يبففدو أن الحكومففة ا سففراييمية ا  رءففس فففي  حريففا هففاا "  لكففن 2011عففام  "صفففية شففالي "كامفف  ب ففود 
  وهو ما يع ي  جميد أي ة واص  فيد إسرايي   وةاصة أن الياهر  هي الوسي  لمصففية "الممق حاليا  

واجرففص الافغ  المصففري بفنن رب ففص ال حففرا  "حمفاس"عميرفا أةففا دورهفا كففاما . لكففن السفابية ويجففس 
 في صفية جديد  بإ مام المصالحة الفمس ي ية  وهو ما بدا م اور  ل ةفيق الاغ .

 2/3/2018، بيروت، األخبار
 

 2017القاهرة نجاح جهود القاهرة إلنهاء االنقسام مرتبط بتنفيذ حماس اتفاق  فايز أبو عيطة .01
أكففد الففدك ور فففايا أبففو عي ففة   ايففس أمففين سففر المجمففس اليففوري لحركففة ففف   لففف  أشففرق الرففور: -ا  ءفف
اك وبر/  12  أن  جاا الجرود المصرية مر ب  ب  فيا حماس لب ود اا فاق الموق  يوم "اليدس العربي"

   شففرين األو  المااففي  فففي الوقففص الففاي بحفف  فيفف  ريففيس المك ففس السياسففي لحركففة حمففاس إسففماعي
ه يففة  مفف  الوفففد األم ففي المصففري الموجففود فففي ءففا   لإشففراق عمفف    بيففق إ رففال اا يسففام    ففوراص 

وأكد أن  جاا مرمة الوفد األم ي المصفري الموجفود ففي  المباحياص ال ي جرص ةا  األيام المااية.
ا ففي مفر ب  باسف جابة حركفة حمفاس لمجرفود المصفرية  و مكفين حكومفة ال واففق مفن عممرفا كفام"ءفا  

واع فففرق بوجفففود بعففف  العيبفففاص ال فففي  ع فففر   ريفففق ا مفففام  ."ءفففا   و  بيفففق ا ففففاق اك فففوبر الماافففي
يع في أمفا "المصالحة  لك   في الوقفص اا ف  أشفار إلف  أن وجفود الوففد األم في المصفري ففي الي فاع 

ارا . وأشار أبو عي فة  وهفو مفن أعافال وففد حركفة فف   المشف"في إمكا ية ال يدم في ممق المصالحة
في حواراص المصالحة  إل  وجود قرار لفد  حرك ف  ييافي بإ رفال حالفة اا يسفام الفمسف ي ي  و عايفا 

 الوحد  الو  ية.
 2/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 مقاومة الفي ظل ِحراب وال ميليشيات أساءت استخدام السالح تحت بند  لن نعيشالرجوب:  .01
يففة لحركففة "ففف  " المففوال جبريفف  الرجففوس فففي حففوار مفف  ق ففا  قففا  عاففو المج ففة المركا : صفففا –الجاايففر 

إن  عامف  وايفر المةفابراص المصفرية السفابق ةالفد ففواي مف  الممفق الفمسف ي ي كفان   ال رار الجاايرية
 "بشك  ةا ئ وي عار  م  مصمحة مصر".

ففففي سفففياق م صففف   قفففا  الرجفففوس إن "إ جفففاا الوحفففد  الو  يفففة ي عفففار  مففف  مصفففال  سياسفففية وأم يفففة 
 اق صادية أل راق إقميمية".و 

وجفففدد الييفففادي ففففي فففف   حدييففف  عفففن افففرور  م اقشفففة قافففية سفففاا المياومفففة عمففف   اولفففة مباحيفففاص 
ففففراس وا  المصففففالحة. و ففففاب  "السففففاا سففففي اقل عمفففف   اولففففة الحففففوار. ا أسفففف  ي  العففففيل فففففي ظفففف  ح 

 ا".ميميشياص أسالص اس ةدام الساا  حص ب د مياومة. لن  سم  ب كرار الا إ اق  
ففا حركففة حمففاس "ب  فيففا ا يابرففا  ففا عمفف  جماعففة ا ةففوان المسففممين  م رم  ففا ااع  وشففن الرجففوس هجوم 

وقفا :  لصال  مشفروع حركفة ا ةفوان المسفممين الرفادق ل فدمير الفكفر الفو  ي والو  يفة الفمسف ي ية".
أن "ا ةففوان واكففر  "حركففة ا ةففوان  حكففي (  حففد ، با سففام  وبال سففبة لرففم كففابو  واليففدس واحففد".

أكبففففر ة ففففر بعففففد ااحفففف ا  عمفففف  مشففففروع ا  وأج ففففد رم ا   يففففا   مفففف  الفكففففر الففففو  ي وا األهففففداق 
 وأااق أن "أسممة الياية الفمس ي ية مصمحة إسراييمية". الو  ية".

 1/3/2018، غزة ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 لتخزين قذائف جنوب لبنان سلحمامخطط  أحبطتمحاولة اغتيال حمدان في صيدا : "معاريف" .01
مفم أن محاولفة اء يففا  الكفادر الحمسفاوي محمففد حمفدان ففي صففيدا مف ةرا  والم سفوبة  سففرايي   أدص  ع 
ففففي  رايفففة الم فففاق الففف  إحبفففا  مة ففف  لحرك ففف  ل ةفففاين قفففاايق صفففاروةية ففففي ج فففوس لب فففان برفففدق 

ية ءربيفففة لمعمفففق ا اقرفففا عمففف  إسفففرايي  ففففي حفففا  ا فففداع حفففرس ففففي ءا .واكفففرص مصفففادر اسففف ةبار 
صففحيفة "معففاريق" يوسففي ميممففان  أن حمففاس لففم    مفف  حففاس هللا عمفف  هففاا المة فف   وان الم ظمففة 
المب ا يففففة لففففم  ك شففففف  إا بعففففد محاولففففة ااء يففففا . وأد  األمففففر الفففف   ففففو ير العاقففففاص بففففين ال ففففرفين  

 فاا  رص حماس ال  ال ةمي عن المة   الماكور.
 2/3/2018إسرائيل،  –هيئة البث اإلسرائيلي مكان 

 
 االحتالل يدعي إحباط عملية تفجير على حدود قطاع غزة .01

ادع  جيل ااح ا  ا سراييمي  يوم الةمفيس  إحبفا  عمميفة  فجيفر بواسف ة عبفو   اسففة  : ال اصر 
 كا ص معد  اس رداق ج ودل  عم  الشري  الحدودي م  ق اع ءا .
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وجفود عمفم فمسف ي ي عمف  السفيا  األم في مف  ق ففاع واكفر بيفان لجفيل ااحف ا   أن ج فودل احظفوا 
 ءا   فن ميوا عمي  عد  قاايق  ما أد  ا فجار عبو   اسفة كا ص ميب ة عمي .

  جففال مففن الةمففيسوكا ففص مصففادر محميففة  أكففدص لففف "قففدس بففرس"  أن قففواص ااحفف ا  فجففرص صففباا 
 عممْين فمس ي يْين عمي .السيا  الحدودي شرق مدي ة رف  قبالة حي ال راة بعد اك شاق وجود 

ومففن الجففدير بالففاكر أن عبففو   اسفففة واففعص بففااص ال رييففة قففرس السففيا  الفاصفف  شففرقي ةففا يو س 
ج ففوبي ق فففاع ءففا   قبففف   حفففو أسففبوعين  ا فجفففرص بيفففو  إسففراييمية  وأسففففرص عفففن إصففابة أربعفففة ج فففود 

 إسراييميين بجراا وصفص جراا اي ين م رم بالة ير .
 1/3/2018قدس برس، 

 
 بد من تعزيز المقاومة : "صفقة القرن" كارثية وال"الشعبية" .01

حففار الييففادي فففي الجبرففة الشففعبية ل حريففر فمسفف ين ااهففر الششفف ري مففن مغبففة  مريففر "صفففية : الةميفف 
 اليرن" وال عا ي معرا  لما لرا من مآاص وآيار كاريية عم  الياية الفمس ي ية برم را  وفق  عبيرل.

  ل   بارور  العم  عم  مواجرة هال الصفية  من ةا   ماسا اليو  و الس الشش ري  في  صري
عاد  ااع بار لم ظمة ال حرير  الفمس ي ية و عايا المياومة  والعم  عم  إ رال اا يسام الفمس ي ي  واا
الفمسفف ي ية عمفف  أسففس كفاحيففة  و عايففا محففور المياومففة فففي الم  يففة. وأوافف  أن صفففية اليففرن هففي 

سجم م  ر ية الكيان الصريو ي  بمباركة بع  الفدو  العربيفة ال في رافيص ل فسفرا وصفة أمريكية   
 أن  كون في مس  ي  اا ح ا  السياسي وبي  الياية الفمس ي ية  كما قا .

 1/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "مشاريع التصفية"لمواجهة بغزة عن سلسلة فعاليات " تعلن الشعبية" .11
أعم ففص الجبرفة الشففعبية ل حريففر فمسفف ين  عفن سمسففمة فعاليففاص جماهيريففة سفف بدأ  أشففرق الرففور: -ءفا  

مشففاري  "ب  فيففاها فففي مففارس/ آاار الحففالي  فففي م ففا ق م فرقففة مففن ق ففاع ءففا   لمواجرففة مففا اسففم را 
ال ففي  سفف ردق الياففية الفمسفف ي ية  ومففن أجفف  إ جففاا و حييففق المصففالحة والحيففوق المد يففة  "ال صفففية

 س أوااع ال ظام السياسي وم سسا   ال ي ا يسمص عم  اا را.والحيا ية  و صوي
أااقص أب ال شعب ا ةاصة الشباس مرار  الينس والب الة والحصار "وقالص في بيان لرا إن  ما الممفاص 

 ."وال جوي 
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مفن أجف  إيصفا  صفوص "ودعص الجماهير الفمس ي ية  عال صو را ففي هفال ال حركفاص الجماهيريفة 
ر فففي الي ففاع والففدفاع عففن حيففوق العامفف  والمففاارع والشففاس والةففريج والمففرأ  والمرافف  الجمففاهير الرففاد

 ."واأل فا  والفيرال والموظفين وك  م ارر من هاا الواق 
 2/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
  اإلدارة األميركية اتلقرار  وقفة احتجاجية رفضاً بغزة تنظم  القوى الوطنية واإلسالمية .10

يو  الو  ية وا سامية وقففة اح جاجيفة وسف  مةفيم جباليفا لاجيفين شفمالي ق فاع  ظمص ال ص:وكاا
ءفففففا   رفافففففا ليفففففرار ا دار  األميركيفففففة  يمفففففي  مسفففففاهم را الماليفففففة لوكالفففففة ءفففففو  و شفففففغي  الاجيفففففين 

 الفمس ي يين (أو روا،.
ل صفففية قاففية  ودان المشففاركون فففي الوقفففة ااح جاجيففة مففا سففماوها المحففاواص األميركيففة وا سففراييمية

و فففدد المح جفففون بفففاليراراص األميركيفففة األةيفففر  بشفففنن مدي فففة اليفففدس المح مفففة   الاجيفففين الفمسففف ي يين.
 مجددين  مسكرم بحق العود  وباليدس المح مة عاصمة لدولة فمس ين.

 1/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 عتقل فتاة فلسطينية بدعوى حيازتها سكيناً ياالحتالل  :بيت لحم .11
اع يمففص قففواص ااحفف ا  ا سففراييمي  يففوم الةمففيس  ف ففا  فمسفف ي ية  شففما  مدي ففة بيففص لحففم : لحففم بيففص

واكفففر موقففف  صفففحيفة "يفففديعوص أحر فففوص"  أن الجفففيل  (ج فففوس اليفففدس المح مفففة،  لحياا رفففا "سفففكي  ا".
بفة " العسفكري أو مفا ي مفق عميف  "ق300عاما،  ع د حاجا " 18ا سراييمي اع ي  ف ا   بمغ من العمر (

راحيف " شففما  بيفص لحففم  بفدعو  وجففود سفكين فففي حييب رفا. وأاففافص  أن المع يمفة الفمسفف ي ية هففددص 
الج فففود ب  فيفففا عمميفففة  عفففن قبففف  أن ييومفففوا ب ف يشفففرا  والعيفففور عمففف  سفففكين بحوا رفففا  حيففف   فففم  يمرفففا 

 لم حييق  دون معرفة أي  فاصي  أةر  حو  هوي را.
 1/2/2018، قدس برس

 
 قادمةالحرب لرس الحدود في الضفة الغربية تحسبًا لتنشر ح "إسرائيل" .11

   أبيس: كشق ال ياس في إسرايي  عن ة ة بدأ العم  فيرا    امن  شر قواص كبير  من حرس 
م ل الفراغ الاي يمكن أن يحدي   يمي  عدد أفراد الجيل "الحدود في الافة الغربية  بردق 

 ."ةا  الحرس الميبمة ا سراييمي في الافة  و ي  هال اليواص لمجبرة
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وقالص مصادر عسكرية إن الجيل ا سراييمي بدأ ال  سيق م  الشر ة  ال ي ي ب  لرا حرس الحدود  
مدربة بشك  ةا  عم   "حرس الحدود"ل ر يس  شر عدد كبير من ه ال الج ود  عمما بنن قواص 

 س ي يين.قم  المظاهراص  وقد در  الجيل عم  اس ةدامرا في المواجراص م  الفم
و  امن الة ة  شر  س  وحداص اح يا  من حرس الحدود  بي را وحد  من اليواص الةاصة  ال ي 

. وأواحص "قو  اس را يجية وقص ال وارئ لم عام  م  المرام األم ية في الافة الغربية"يع برو را 
وسي ر را المصادر اا را أن الة ة  س ردق  عايا قواص الجيل بشك  كبير في حالة ال وارئ  

 ."سي اريوهاص م  رفة  مي  الحرس"عم  جمي  الي اعاص بالافة الغربية في حا  حدو  
م ل الفراغ الاي سي رك  الجيل وقص "وقا  مصدر عسكري  إن مرمة هال اليواص س  مي  في 

  مايفا أن "ا داع الحرس  وربما  سي ر عم  ك  الافة الغربية وقص ال وارئ والحااص الم  رفة
  أ ر ا  دريبا رما قب  أيام  "بركان"و "أشكو "د ين من قواص ااح يا  في حرس الحدود هي وح

 ودةم ا أمس الةدمة في الافة الغربية.
كما أشار المصدر اا   إل  أن هال هي المر  األول  ال ي  عم  فيرا وحداص اح يا  من حرس 

ياص الةاصة  مشيرا إل  أن قوام اليو  الحدود بشك  كام  في الافة الغربية  وليس كجال من العمم
 . 2014ج دي اح يا   وأ را عممص ةا  الحرس األةير  عم  ق اع ءا  صيق  700الجديد  يبمغ 

  2/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيل"قانون التجنيد يهدد االئتالف الحكومي في  .11
سراييمي ب يامين    ياهو الميمة عيد رييس الوارال ا  :(د س أ، -"اليدس" دوص كوم  -   أبيس 

المااية اج ماع ا م  ر سال األحااس الدي ية اليرودية  في مسع   يجاد ح ا لقامة ال اجمة عن 
 مشروع قا ون ي عمق بإعفال اليرود الم شددين من الةدمة العسكرية.

م مش را  برياسة واكرص هيية الب  ا سراييمي يوم الةميس أ    يرر في ة ام ااج ماع  شكي   اق
الواير يريق ليفين وعاوية مميمين عن ك   ااي اق الحكومي والمس شار اليا و ي لمحكومي  

 ليعم  عم  ال وص  إل  صيغة م فق عميرا لمشروع اليا ون في اليرال  ال مريدية.
ا ة و ردد األحااس الم شدد  المشاركة في ااي اق الحكومي بعدم ال صويص لصال  مشروع الموا

وقالص مصادر في أوسا  األحااس  إاا لم ي م المصادقة عم  مشروع اليا ون. 2019العامة لعام 
الدي ية إ   "لم ي م حصو  اة راق فعمي في ة ام ااج ماع"  ولك را أشارص إل  أن هاا ا يع ي 

  سق جرود ال سوية.
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 فاق ااي اق  و  وق  من جمي  و يو  األحااس الم شدد  إن "قا ون ال ج يد هو جال ا ي جاأ من ا
ومن المف ر  ال صويص ال رايي  أحااس ااي اق دعم اليا ون إن كا وا يريدون اس مرار ااي اق".

 آاار/مارس الجاري. 18عم  المواا ة قب  اب دال ع مة الك يسص في 
 1/3/2018القدس، القدس، 

 
 باألجواء السعوديةعال" اإلسرائيلية تطلب مساعدة دولية للتحليق "ال شركة .11

 يدمص شركة العا  اليوم ب مس رسمي إل  م ظمة ال يران المد ي الدولي أن  ساعدها عم   ميي 
 رةي  من سم اص الريا  اس ةدام المجا  الجوي السعودي ل  ظيم رحاص جوية بين إسرايي  

وقد افيد  ين    ياهو.و وجرص الشركة الو  ية لم يران ب مس مماي  إل  رييس الوارال ب يام والر د.
قب  حوالي ياية اسابي  بان السم اص السعودية سمحص لشركة ال يران الر دية إير ا ديا باس ةدام 

 مجالرا الجوي ل سيير رحاص من مومباي إل     ابيس اا ان الريا  سارعص إل   في اامر.

 1/3/2018، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 

  بكرة اليد لطالب المدارس  المرتبة الثالثة في بطولة العالم يحرز منتخب إسرائيليقطر:  .11
حيق م  ةس إسرايي  بكر  اليد ل اس المدارس إ جااا كبيرا ع دما ح  في المر بة اليالية في ب ولة 

وقا  رييس البعية ا سراييمية أن المشجعين  العالم ال ي أقيمص في العاصمة الي رية الدوحة.
ص م يد  لمم  ةس ا سراييمي في المبارا  ال ي  غمس فيرا عم  ءريم  البول دي. الي ريين رددوا ه افا

ويفيد مراسم ا أن هال هي المر  األول  ال ي يشارا فيرا م  ةس  ابي إسراييمي في ب ولة  يام 
وه ن واير ال ربية وال عميم  ف الي بي ص الم  ةس ال ابي براا اا جاا قايا إ   يشك   بدولة ق ر.

مبعيا عم  الفةر وااع ااا لدولة إسرايي . وأااق أ   إل  جا س ا  جاا الريااي    وي 
 المشاركة في هال الب ولة عم  أهمية ةاصة كو را أقيمص في ق ر.

 1/3/2018، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 

 يخضعان للتحقيق في قضية بيزك اإلسرائيلي وزوجتهرئيس الوزراء  .11
 ة في هال الساعة م  رييس الوارال ب يامين    ياهو   حص  ايمة ال حاير في ألو  مر    حيق الشر 

  حي  ي م اس جواب  بشنن المعموماص ال ي أدل  برا 4000قاية الرشو  المعروفة إعاميا بممق 
 شاهد الحق العام  المدير العام السابق لواار  اا صااص شمومو فيمبر.
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في م ال    دلي عييم   سار  بإفاد را في مير الوحد  الشر ية  وبي ما يةا  رييس الوارال لم حييق
كما ي جر  في مير هال الوحد  حاليا  حييق م  اي ين من الاالعين في الياية  ".433"اَهق 

 ير حيف س   ا عاميالماكور   وهما صاحس شركة بياا لا صااص شا و  ألوفي ل والمس شار 
 .الماين ا يااان قيد ااع يا 

 1/3/2018، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 

 من الخبز 48مرضى فلسطينيي المستشفيات اإلسرائيلية تحرم : "الفصح العبري" .11
قدم مركا "عدالة" الفمس ي ي الحيوقي الاي مركال في مدي ة حيفا  ال ماسا  :برهوم جرايسي -ال اصر 

در عم  مر الس ين  عميماص جارفة إل  المحكمة ا سراييمية العميا  اد واار  الصحة  ال ي  ص
وحاامة لممس شفياص وكافة المرافق ال بية   م   بموجبرا ادةا  األ عمة المحظور  في عيد الفص  

أيام  وأولرا الةبا  وكافة األ عمة ال ي  ع مد عممية ال ةمير. والم ارر  8العبري الاي يس مر 
  عدا باقي المرا  الاين ليسوا مع يين 48ااساس من هال ال عميماص هم المرا  من فمس ي يي 

 بال ييد بالشراي  الدي ية.
كراها دي يا ي فر  عم   وقا  مركا "عدالة" في ال ماس   إن "هال السياسة  شك  مسا ة يرا واا

 المرا  العرس وعايا رم واوارهم".
  2/3/2018الغد، عّمان، 

 

 في الجوالن "داعش"ترصد معسكرًا لـ "إسرائيل" .11
: أعمن الجيل ا سراييمي أ   رصد في األيام األةير  ع اصر من   ظيم داعل  وهم    أبيس

وقا  مصدر عسكري إن ك يبة جم  المعموماص  ي دربون ع د حدود هابة الجوان السورية المح مة.
الي الية  ال ي شكمرا الجيل ا سراييمي لرصد ما يجري في سوريا في ظ  الحرس الداير  ه اا  

  ةدام  ك ولوجيا م  ور  من ال يا  صور و وييق  دريباص لمع اصر المسمحة. مك ص باس
  2/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 تتحضر لقصف القاعدة العسكرية اإليرانية بسورية "إسرائيل"هيوم":  "يسرائيل .11
هيوم"  يوم الةميس  أن  شر صور بةصو   اع برص صحيفة "يسرايي : محمد و د - حرير 
لعسكرية ا يرا ية  من شن را أن  كون ميدمة ليصق ال يران الحربي ا سراييمي لمياعد  الياعد  ا

 ا يرا ية بسورية.
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وحسس الصحيفة  فإن  شر الصور بميابة إشرار ب اقة صفرال  وبحا  لم ي غير أي شيل  فمن 
ا ية  وال ي المح م  أن الب اقة الحمرال سوق  رف  قريبا عم  شك  قصق لمياعد  العسكرية ا ير 

واكرص الصحيفة  أ   حد  سي اريو مماي  في  عاد  ما   سس إل  وفق مصادر أج بية إل  إسرايي .
كا ون األو /ديسمبر المااي  حي  أفادص هيية ا ااعة البري ا ية "بي بي سي" البري ا ية في الا 

 فرم  رران ال ممي  في الا الوقص أن إيران  ب ي قواعد "لمميميشياص الشيعية" باليرس من دمشق. ولم 
ورجحص الصحيفة أن الرسالة هال المر   الوقص أو اة ارص  جاهم   وبعد الا بيمي  دمرص الياعد .

موجرة في الميام األو  إل  إيران  ولكن ليس في  لرا. وقد دفعص سورية يم ا باهظا لمم اوشاص 
ة أ   عم  الرءم من أن الساا الحربي و يدر الصحيف ا يرا ية األةير  في أراايرا.-ا سراييمية 

 ا سراييمي فيد  اير  ميا مة  فإن  ظام الدفاع الجوي السوري أصيس بنارار بالغة. 
 1/3/2018، 48عرب 

 

 مبايحذر نتنياهو من قبول صفقة تر  "إسرائيل"اليمين المتطرف في  .10
   ياهو ة    عم  ال عا ي في الوقص الاي يب ي في  رييس الوارال ا سراييمي ب يامين :    أبيس

الفمس ي ي  والسير عم   -ا يجابي م  المي رحاص األميركية  الم وقعة ل سوية الصراع ا سراييمي 
   الس   ظيم يرودي يمي ي م  رق برف  الة   "جع  الفمس ي يين هم الاين يرفاو را"مبدأ 

ري  في مساحاص أةر  من أر  أي  عام  إيجابي معرا سي دي إل  ال ف"األميركية  باع بار أن 
 "إسرايي 

  إن ما " سال باألةار"  ال ي  نسسص قب  باعة أسابي  في مير م ظمة "حركة السياد "وقالص  
من  فاصي  عن صفية اليرن ال ي يعدها الرييس دو الد  رمس  "الشرق األوس " شر في صحيفة 

راي ا ب يامين    ياهو ي عر  لرجوم رييس وا "و اقم  في البيص األبي   ياعاع البدن  مايفة أن 
مشبول من إدار   رمس  و حن  حار من أن يكون الغر  م را هو ال وص  إل  صيغة  فاي إل  

 ."إقامة دولة إرهاس فمس ي ية في قمس أر  إسرايي 

وقالص يروديص كا سوفر و اديا م ر  وهما من قاد  الحركة الماكور   في بيان مش را لرما أمس  
يسم  بصفية اليرن  إاا  ام ص فعا ما ورد في الصحيفة الم د ية  يع بر كارية  اريةية ما "إن 

 لمم  ية. وشعس إسرايي  يح ا  في هاا الوقص إل  قايد ميا   يس  ي  أن يصد هال الرجمة. 

 2/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 شخصية 1,000صحافي إسرائيلي يكشف عن تورط الموساد بقتل  .11
وفا: أبرا الصحفي ا سراييمي رو ين بيرءمان  في ك اس  رجم من العبرية إل  ا  كمياية   - رام هللا

في الواياص الم حد  األمريكية  ويحم  ع وان "بادر واق   أ ص أوا: اليصة السرية لاء يااص 
و ور   في  الموجرة من  رق إسرايي "  عممياص ااء يا  ال ي قام برا جراا "الموساد" ا سراييمي 

 قاية اء يا  الاعيم المغربي المعار   المردي بن بركة  م سس اليسار المغربي الحدي .
ويي  الك اس  حسس ما اكرل الرييس الم سس لجريد  "جون أفريا" الفر سية  ال و سي البشير بن 

ق صفحة  لم لف  رو ين بيرءمان  وهو صحفي إسراييمي معرو  750يحمد  في ميا   حميمي  في 
بمعارا   لممارساص إسرايي  ال ي واعص ك   اق را  وموارد مالية ءير محدود   واب كرص عد  
 رق و ي ياص م يدمة اء يا  المياص من ال اس  بمن فيرم كبار الياد  المد يين والعسكريين  الاين 

  ع برهم أعدال حييييين أو مح ممين.
اء يااص ال ي قام برا "الموساد"  وصمص في اليرن وا  رص األبحا  ال ي قام برا بيرءمان إل  أن ا

شةصية  مشيرا إل  أن هال األبحا   1,000عممية اء يا   ق   ةالرا  500العشرين وحدل إل  
من ر سال حكوماص  6ر سال سابيين لمموساد  و 6شة   بي رم  100 حد  ةالرا م   حو 

يرود أولمرص  وم  ر  ييس وارال ااح ا  ا سراييمي الحالي ب يامين اسراييمية مي  إيرود باراا  واا
    ياهو.

 2/3/2018األيام، رام هللا، 

 

 "إسرائيلفي "التجنيد ورقة "ابتزاز" األحزاب الدينية  .11
اكرص صحيفة "إسرايي  اليوم" أن األحااس الدي ية  ردد بح  ااي اق : الصحافة ا سراييمية

الاي  البص بال صويص عمي  في اليرال  ال مريدية أمس  الحكومي عم  ةمفية مشروع قا ون ال ج يد 
لك   لم يص  إل  الريية العامة لمك يسص  والا قب  ال صويص عم  المياا ية  مما ي ار بنامة 

وي الس    اليا ون الجديد الميير لمجد   امن جممة أمور  بإعفال  اس ال ورا   اي اق حيييية.
أم عمما يين. وفي حا  الموافية عم  الا  س فيد واار  األمن  من ال ج يد  سوال كا وا م دي ين

وهدد رييس حاس "يردوص ه ورا " يعيوس لي سمان أمس  والجيل اليدر  عم  مراقبة اال اام باألهداق.
بعدم دعم المياا ية إاا لم ي را قا ون ال ج يد لم صويص. وحار من أن األمر قد يار بسامة 

"يسرايي  بي ي و" أفيغدور ليبرمان بشد  عم  الا  قايا إن قا ون ال ج يد  ورد رييس حاس ااي اق.
 هو قا ون ال ررس من الةدمة  مع برا قرار "يردوص ه ورا " ا يي  عن ااب ااا بال رديد.

 1/3/2018الجزيرة.نت، 
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 رفحفي إصابة مواطن فلسطيني بسقوط قذيفة مصرية على منزل  :غزة .11
فمس ي ي بجراٍا  فيفة صباا الةميس جرال سيو  قايف ين  ا نأصيس مو : ةا  صفا -رف  

و ي   مصدرها األرااي المصرية  بمةيم الشعوص في محافظة رف  الفمس ي ية؛ ج وبي ق اع ءا .
مراس  "صفا" عن شرود عيان بإصابة موا ن  م عاج  ميدا ي ا بجراا س حية  بعد سيو  قايفة 

ولفص المراس  إل  أن  ال  عم  م ا  مرجور بالمةيم الحدودي.مصرية جرال األحدا  الداير  في سي 
 قايفة أةر  سي ص بجوار  ي ة أم ية فمس ي ية عم  الحدود مياب  المةيم؛ دون وقوع إصاباص.

 1/3/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 قوات االحتالل تتوغل جنوب شرق خان يونس وتشرع بعمليات تجريف   .11
ص جرافاص ااح ا   يوم الةميس  بشك  محدود ج وس شرق محافظة ةان يو س  وءم :ةان يو س

واكر شرود عيان  أن عد  جرافاص  وفي ظ   حميق مكيق ل ايراص ااس  اع  ج وس ق اع ءا .
الحربية في سمال الم  ية   وءمص بشك  محدود شرق بمد  الفةاري شما  شرق المحافظة في م  ية 

  الميام عم  الة  الفاص   وشرعص بعممياص  جريق في ا سراييميي من موق  "صوفا" العسكر 
 المكان.

 1/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 أمر اعتقال إداري بحّق أسرى بينهم صحفية 46االحتالل يصدر  .11
أمر اع يا  إداري بحقا أسر  بي رم صحفية   46أصدرص سم اص ااح ا  ا سراييمي  :رام هللا

ادر  في شرر فبراير المااي إل  (وبالا ير ف وأوا   ، أوامر.110  عدد األوامر ا دارية الصا
حفية  محامي  ادي األسير محمود الحمبي  يوم الةميس  أن ااح ا  أصدر أمرا  بحقا األسير  الصا
ر  وأعاد ااح ا  اع يالرا ف ي بشر  ال وي   من البير   لمدا  أربعة شرور  عمما  أ را أسير  محرا

وأااق أن من بين األوامر    وأصدر بحيارا أمرا  أو  لمدا  س ة شرور.2017األو  من شرر  وفمبر 
ادر  عشر  أوامر صدرص بحقا أسر  اع يموا ألو  مر  أو أعاد ااح ا  اع يالرم بعد ا فرا   الصا

 . ع رم
 1/3/2018القدس، القدس، 
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 دود غزة خشية كمين جديد فلسطينية على ح قوات االحتالل تفّجر أعالماً  .11
رام هللا: في سياق ااح يا اص األم ية ال ي ا  رج را قواص ااح ا  ا سراييمي عم  حدود  -ءا  

  قامص قواص إسراييمية مة صة ب فجير أعام فمس ي ية عن بعد  " فجير العمم"ءا   عيس حادية 
ما واصمص هجما را اد م ا ق ارعرا شبان ةا  المواجراص األةير  عم  السيا  الفاص   في

 م فرقة في ق اع ءا  والافة الغربية.
 2/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 كفل حارسوبلدة  المسجد األقصىاليهود يقتحمون  عشرات المستوطنين .11

اق حم مس و  ون م  رفون  باحاص المسجد األقص   من باس المغاربة بحراسة مشدد  من شر ة 
م ظماص "ن ي هال ااق حاماص  وس  دعواص يرودية أ مي را ما  سم  ااح ا  الةاصة  حي   

 ."عيد المساةر"أل صارها لممشاركة في اق حاماص واسعة  اح فال  بف "الريك 
وفي السياق أياا اق حم عشراص المس و  ين بمد  كف  حارس  الواقعة قرس مدي ة سمفيص شما  

  شرص في أحيال البمد   وأءميص مداةمرا  و صبص الافة  بحماية من قواص جيل ااح ا   ال ي ا
وس  البمد   بندال  يوس  "يوش  بن  ون"وقام المس و  ون الاين اق حموا ميام  حواجا في داةمرا.
 ."عيد المساةر"دي ية واح فاا رم بف 

 2/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 جابًا على مستوى الحقوقلن ينعكس إي في لبنان: التعداد السكاني للفلسطينيين "شاهد" .11
أكد  يرير الم سسة الفمس ي ية لحيوق ا  سان (شاهد، عن أوااع الاجيين الفمس ي يين : بيروص

شرد  راجعا  إاافيا  عم  مس و  اح رام حيوق الاجئ الفمس ي ي في لب ان   2017عام "في لب ان أن 
م ا سيما الحق في ال مما  والعم  و وسي  ولم  ق الحكومة المب ا ية بال ااما را الدولية  جال حيوقر
 سجي   راج  كبير في "وأشار إل  أ    م  ."مساحة المةيماص بما ي  اسس م  الاياد  السكا ية

مس و  و وعية الةدماص ال ي  يدمرا م ظمة أو روا الدولية  وأاافص ال رديداص األميركية بوقق 
 ."ين الفمس ي يينالدعم لموكالة قميا  شديدا  لد  مج م  الاجي

حي   م  سجي  الماحظاص عم  ك  م را سوال " يرير الةدماص ال ي  يدمرا الوكالة الواس عر  
 الس  1,300م حة قدم را أو روا من أص   14في الصحة أم في ال عميم أم في الم   الجامعية (

ري  الب   ال ح ية أم مشروع  يريبا   جحوا في اام حا اص الرسمية،  أم في أامة  رر البارد أم في مشا
عم  رءم أهمية هاا ال عداد "وعن ال عداد السكا ي لفص ال يرير إل  أ    ."الةدماص ااج ماعية
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السكا ي إا أن   ايج ال عداد لن   عكس إيجابا  عم  مس و  الحيوق في المد  الم ظور أو ح   
 . "ر من قاية أرقامالم وس   ألن ال عييداص  جال م   الحيوق لمفمس ي يين أكب

 2/3/2018الحياة، لندن، 
 

 ةبسيارة مصادر  من رشق الحجارة  أنفسهم ونتوثيق: جنود االحتالل يحم .11
صفادر ج فود ااحف ا  ا سفراييمي ي بعفون لوحفد  المظميفين  مركبفة مفوا ن فمسف ي ي : محمود مجادلة

برم  ةفا  مواجرفاص ا فدلعص ع و   والا اس ةدامرا كفدرع مفن الحجفار  الفمسف ي ية ال في ألييفص صفو 
ويويافففق الشفففري  المصفففوار الفففاي  شفففر   م ظمفففة  ةفففا  األيفففام الماافففية ففففي الاففففة الغربيفففة المح مفففة.

يفففوم الةمفففيس  كيفففق أجبفففر ج فففود ااحففف ا  المفففوا ن الفمسففف ي ي هفففا ي الجعبفففري وأ فالففف    "ب سفففيميم"
عامففا  لمةففرو  مففن مففركب رم الةاصففة واسفف ةدامرا كعففاا   13و 4األربعففة والففاين   ففراوا أعمففارهم بففين 

 بين قواص ااح ا  وحجار  الشبان الفمس ي يين.
 1/3/2018، 48عرب 

 
 سوق الذهب في حالة من الركود التام: قطاع غزة .10

ءففا : يففدة  سففوق الففاهس بي ففاع ءففا  فففي حالففة مففن الركففود ال ففام  جففراال سففول األواففاع ااق صففادية  
ويشفففكو  ب وقفففق العشفففراص مفففن ورل  صففف ي  الفففاهس عفففن العمففف   بشفففك  جايفففي. األمفففر الفففاي  سفففبس

أصفففحاس  مفففا الفففورل والمحفففا  ال جاريفففة  قمفففة إقبفففا  المفففوا  ين عمففف  الشفففرال؛ ل راجففف  اليفففدر  الشفففرايية 
ويعففا ي ق ففاع ءففا   حيفف  يعففيل أكيففر مففن مميففو ي  سففمة  أواففاعا   و يفف  السففيولة ال يديففة لففديرم.

 . عاما   12صار ا سراييمي المس مر م ا  حو معيشية م ردية  جرال الح
 90“بففدورل  ييففو  ياسففر حباففوس  عاففو فففي  يابففة الففاهس (ءيففر حكوميففة،  ورييسففرا السففابق  إن  حففو 

بالماية من مصا   الاهس  وقافص عن العم  بسبس سول األوااع ااق صادية  وقمة إقبا  المفوا  ين 
العففاممين فيرففا  أو أبمغفف رم بن فف  سففي م ال واصفف   معظففم المصففا    ةمففص عففن“وياففيق:  .”عمفف  الشففرال

معرم حا  وجود عم  داة  المص  ؛  ظرا  لعدم وجود سيولة لد  ال اجر لفدف  روا فس العمفا  بشفك  
و ظرا  ليماة إقبا  الموا  ين عم  شرال الاهس و كداس البااي  عم  رفوق المحفا   يعمف   .”م واص 

مفففس بعففف  الابفففاين  وعفففا  أو شفففكا  معي فففا  مفففن الفففاهس  أصفففحاس ورل  صففف ي  الفففاهس فيففف  حي مفففا ي 
 وبكمياص قميمة قد ا   جاوا الكيمو الواحد  بحسس حبوس.

 2/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 تنازل عن الجباية الداخلية وتسليم ملف األمن "األخبار": ضغوط مصرية على حماس لل .11
الاي  افاا السبص المااي عم  حدود  "ن العممكمي"أبدص الياهر  ا اعاجرا من : ها ي إبراهيم -ءا  

مي  هال العممياص قد  جر إل  حرس "الي اع وأد  إل  إصابة أربعة ج ود إسراييميين  محار  من أن 
أن الوفد المصري الاي يواص  جوا   في ءا   "األةبار"عممص و  ."جديد   ءا  في ء   ع را اآلن
اغو  في الياهر   وكمرا  ردق إل  دفعرا إل  مشابرة لم "حماس"حاو  ممارسة اغو  عم  

ال  اا  عن الجباية الداةمية و سميم ممق األمن من دون مياب  فعمي أو اما اص  رءم أن الحركة 
  لكن الوفد "ف  "هدفص من ايار  الوفد إل  واع  في صور  الممفاص كافة والعرقمة ال ي   رم برا 

ماغ  عم  الحركة  وهو ما ردص عمي  بنن موقفرا يابص المصري هدد عد  مراص بمغادر  الي اع ل
عرا ا أن يوا  مبمغ الجباية ع د جرة محايد   وبعد "ولم ي غير  لكن الحية عاد أمس وقا  إ   

 ."شرر إاا لم  دف  رام هللا  يجري دف  الما  لمواا ة ءا  وروا س الموظفين
 2/3/2018األخبار، بيروت، 

 
 عفة القوات المصرية في سيناءتوافق على مضا" إسرائيل" .11

سمحص إسرايي  لمجيل المصري مااعفة عدد ج ودل وقوا   الم  شر  في سي ال امن : محمد و د
الحممة العسكرية ال ي يةوارا اد ال  ظيماص المسمحة و"داعل"  حسس ما أفادص ا ااعة 

ا ية لمجيل المصري حشد واكرص ا ااعة أن إسرايي  سمحص م ةرا ولممر  الي ا سراييمية الرسمية.
من شبا / فبراير المااي ا  اق عممياص  9المايد من اليواص والج ود إل  سي ال م ا أن أعمن في 

  ال ي  س ردق  عبر  دة  جوي وبحري وبري وشر ي  مواجرة ع اصر مسمحة في 2018"سي ال"
 ل ي .شما  ووس  سي ال  وم ا ق أةر  بدل ا مصر والظرير الصحراوي ءرس وادي ا

وأدص الموافية ا سراييمية إل  مااعفة الجيل المصري ليوا   في سي ال. ووفيا لرييس أركان الجيل 
ألق ج دي   42ك يبة   مركا حاليا في سي ال إل  جا س  88المصري  محمد فريد حجااي  فإن 

 .ألق ج دي م مركاين في شب  الجاير  قب  عام 25ك يبة م لفة من حوالي  41ميار ة م  
 1/3/2018، 48عرب 

 
 عبد هللا الثاني يحّض على كسر جمود التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .11

 كييق الجرود "هللا اليا ي أمس  عم   ح  العاه  األرد ي المما عبد: "الحيا " –عمان   يودلري
أن ال وص  إل   . وشدد عم "الدولية لكسر الجمود في عممية السام بين الفمس ي يين وا سراييميين
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الح  الوحيد   رال الصراع  وبما يفاي إل  إقامة دولة "سام عاد  ودايم وفق ح  الدول ين  
 ."فمس ي ية مس يمة وعاصم را اليدس الشرقية

 2/3/2018الحياة، لندن، 
 

 "فلسطين النيابية" تلتقي أمين عام "الخيرية الهاشمية" .11
المحامي يحي  السعود لد  ليال المج ة اليوم الةميس أمين قا  رييس لج ة فمس ين ال يابية ": ب را"

 إنمن المفم  لبح  مواوع حصار ءا  والمساعداص الميدمة لرم  أي عام الريية الةيرية الراشمية
راشد بن الحسن  األميروال شا اص ال ي  يوم برا "الةيرية الراشمية" ودور  ا  جاااصالمج ة  يدر ك  
في عموم فمس ين  أهم ا"المج ة  حيي صمود  أن إل ولفص  ة براا الشنن.الريي أم الرييس مجمس 

المس فيدين من مساعداص الريية   أعدادالمج ة باياد   أعاالبدورهم   الس  وةصوصا ق اع ءا ".
ميم ين الدور الاي  يوم اليواص المسمحة األرد ية في فمس ين واا شال مس شفياص ميدا ية لةدمة 

 ه اا.  األه 
 1/3/2018، عّمان، يلالسب

 
 ةة الفلسطينيالمركزي األردني" ينفي أنباء حول ودائع شخصيات من السلطالبنك " .11

 ف  المدير ال  فياي لمدراساص واألبحا  في الب ا المركاي األرد ي الدك ور حسان بركاص : رام هللا
حو  قيمة  ةا سراييميفي  صري  ةا  لبوابة اق صاد فمس ين صحة ما  داول   إحد  الصحق 

قد  شرص  0404وكا ص وكالة األ بال العبرية  مبالغ الوداي  لشةصياص من السم ة الفمس ي ية.
كشق عن قيمة الوداي  لشةصياص من السم ة  األرد يادعالها م ةرا ومفادل بنن الب ا المركاي 

ر  وهاا المبمغ مميار دي ا 3.61الفمس ي ية  بمغص قيم را ح   العام المااي في الب وا اارد ية 
مميار  4مميار دوار أمريكي  ويع بر قياسيا ميار ة  في السابق  حي  كان المبمغ في حدود  5يساوي 
 دوار.

 1/3/2018، وكالة معًا اإلخبارية
 
 إسرائيلي الجيش اللبناني: جاهزون لمواجهة أي عدوان .11

حدود الج وبية  لمواجرة أيا جاهاية الجيل عم  ال"أكد قايد الجيل المب ا ي العماد جوايق عون 
. وشدد عم  أن "عدوان عسكري إسراييمي  أو أيا محاولة م   ليام جال من الحدود البرية والبحرية
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مكا ا   الم احة  ومرما " الجيل لدي  كام  ا راد  لمدفاع عن الحيوق المب ا ية بك ا وسايم  واا
 ." صاعدص  رديداص العدو واس فاااا  

ن أمس  قياد  فو  ال دة  اليال  وا ام  عم  أوااع  ومرما   األم ية  يم اج م  و فياد العماد عو 
دهم ال وجيراص الاامة. و فياد مركا ال دريس ال اب  لمفو  وجا  في  م  الابا  والعسكريين واوا

 مشاءم   وحار م اور  ق الية  فاا را مجموعة من الم دربين.
 2/3/2018، الحياة، لندن

 
 ن وسويدي وجورجية للمحاكمة في قضية استهداف مسؤول بحماسي  إحالة لبناني   .11

أحا  الياال العسكري المب ا ي يوم الةميس أربعة أشةا   هم لب ا يان وسويدي وجورجية  إل  
المحاكمة ب رمة اس رداق مس و  في حركة المياومة ا سامية "حماس" ب فجير في مدي ة صيدا 

وقالص الوكالة الو  ية لإعام الرسمية المب ا ية "إن   اير المااي.بج وس لب ان في كا ون اليا ي/ي
قااي ال حييق العسكري فادي صوان  أصدر اليوم قرارل اا رامي في قاية ال فجير الاي اس ردق 

 أحد كوادر حماس في صيدا" ج وس لب ان في كا ون اليا ي/ ي اير.
اقبة حمدان (مس و  حماس، اس غرقص عاما وأواحص الوكالة "أن ال حييياص أظررص أن عممية مر 

كاما وأن الجورجية جا جيو  هي من واعص العبو  الم فجر  في سيار  حمدان  فيما قام بي ية 
وبامار ي ب فجيرها"  مشير  إل  "أن الم رمين األربعة ءادروا لب ان مباشر  بعد ال فجير إل  سوريا 

 و ركيا".
 1/3/2018، القدس، القدس

 
 يؤكد السيادة الفلسطينية الكاملة على األراضي المحتلة كافة الخليجي" تعاونال"مجلس  .11

 رأس األمين العام المساعد لمش ون ال شريعية واليا و ية باألما ة العامة لمجمس ال عاون : (وكااص،
لدو  الةميج العربية السفير حمد بن راشد المري  األربعال بج يق  وفد األما ة العامة لمجمس 

وأكد  لمجمس حيوق ا  سان. 37عاون لدو  الةميج العربية ةا  الجمسة ااف  احية لمدور  ا ال 
السفير المري في كمم   أمام ااج ماع  أن مجمس ال عاون  ي كد أن قاية الشعس الفمس ي ي ا 

أن أي  شدد عم  " اا  الياية األول   وأن ل  السياد  الكاممة عم  األرااي المح مة كافة  وقا : 
 غيير في الوا  اليا و ي أو السياسي أو الدبموماسي لمدي ة اليدس سيفاي إل  مايد من ال عييداص 

 . "عم  ال ااع ومفاوااص الح  ال رايي
 2/3/2018الخليج، الشارقة، 
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 خيرة لن تغير او تمس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس محمد بن سلمان: الخطوة األ .11
 مي  الرييس محمود عباس  رسالة من اامير محمد بن  :وفا -رام هللا -ة فمس يناليدس عاصم

سممان  ولي العرد السعودي  ايس رييس مجمس الوارال  واير الدفاع  أكد فيرا ان الياية 
الفمس ي ية  حظ  بنهمية ةاصة وكبير  وأولوية ةاصة لد  ةادم الحرمين الشريفين المما سممان بن 

 عبد العايا.
  حر  المممكة العربية السعودية  وعامرا الم واص  عم  دعم الياية األمير بن سمماناكد و 

وأشار ولي  الفمس ي ية  وحصو  الشعس الفمس ي ي عم  حيوق  المشروعة بما فيرا اليدس الشرقية.
العرد السعودي  إل  ان الة و  ااةير  لن  غير او  مس بالحيوق الياب ة والمصو ة لمشعس 

 س ي ي في اليدس وءيرها من اارااي الفمس ي ية المح مة.الفم
 1/3/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"ألمانيا تتوسط لصفقة تبادل لألسرى بين حماس و ":"يديعوت .10

أفاد الموق  ا لك رو ي لصحيفة "يفديعوص أحرو فوص"  اليفوم الةمفيس  أن الما يفا س  وسف  : محمد و د
ركفففة حمفففاس لعيفففد صففففية  بفففاد  لقسفففر   حيففف  أعمفففن الفففرييس األلمفففا ي فرا فففا ففففال ر بفففين إسفففرايي  وح

شفف اي ماير  أ ففف  سففي مس مفففن أجرفففا  المةففابراص ففففي الفففباد اا صففا   بييفففاد  حركفففة حمففاس ففففي ءفففا   
وبحففف  مفففا إاا كفففان بإمكا ففف   عايفففا حمفففو   عفففاد  الج فففود ا سفففراييميين هفففدار ءولفففدن وآرون شفففا و  

ييميين فراهام م جيس و وجمعة أبو ء يمة وهشام السيد الاين  ح جفاهم الحركفة  وففق والموا  ين ا سرا
 اعم .

وحسس الموق   فيد  حد  ش اي ماير حو  اس عداد بادل لصففية  بفاد  لقسفر   ةفا  مراسفم اف  فاا 
مفون ق يف  بعافرم مفن اليرفود كفا وا يعم 1,400موق   اكار  بمةبن "فالي  ين" فف  مدي فة بفريمن لفاكر  

 ه اا ةا  الحرس العالمية اليا ية في ظ  ظروق لب ال الغواصاص لم ظام ال ااي.
واكر الموق  أن عام الرييس األلما ي ش اي ماير لرعاي ف  هفاا األمفر جفال بعفد  مفس مرسف  مفن عايمفة 
شفففاو  وءولفففدن لممسفففاعد  ففففي الافففغ  عمففف  حمفففاس  عفففاد  الج فففود الفففاين  ح جفففاهم الحركفففة ةاففففا 

 ج يق  عم  حد  عبيرل.ا فاقية 
 1/3/2018، 48عرب 
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 ودول أخرى استغلوا عدم خبرة كوشنر وتالعبوا به "إسرائيل"مسؤولون من : تسريبات إعالمية .11
بفففنن  "واشففف  ن بوسفففص"ال اصفففر : أكفففدص ا ااعفففة ا سفففراييمية العامفففة  أمفففس  مفففا  شفففر   قبمرفففا صفففحيفة 

ل اعس بصرر الرييس األمريكي دو الد  رامس مس ولين من إسرايي  ويا  دو  أةر    اقشوا سب  ا
وكبيفففر مس شفففاري  جاريفففد كوشففف ر  مفففن ةفففا  اسففف غا  عممففف  وصفففعوبا   ااق صفففادية وا عفففدام ةبر ففف  
السياسية. و اقشفص إسفرايي  وا مفاراص العربيفة الم حفد  والصفين والمكسفيا سفب  ال فنيير عمف  كوشف ر  

ة  . و ف  محفامي كوشف ر مفا جفال ففي هفاا ال شفر  فيمفا بيد أ   لم يعرق بعد ما إاا  م   فيا هال ال
 ام  عص السفار  ا سراييمية في واش  ن عن ال عييس.

واكرص ا ااعة أن مس شار األمن اليومي األمريكي  هربرص ماكماس ر  كشق أن كوش ر  حد  مف  
أعفففرس مسففف ولين أجا فففس دون أن يبمفففغ مجمفففس األمفففن اليفففومي األمريكفففي بفففالا. وحسفففس مفففا رشففف  فيفففد 

فففي محاديا فف  مفف  كبففار  "الةففداع"مسفف ولون فففي البيففص البففي  عففن  ةففوفرم مففن  عففر  كوشفف ر إلفف  
المسفف ولين  الففاين رففف  بعاففرم ال حففد  مفف  أشففةا  اوي ةبففر  أكيففر م فف . واكففرص مصففادر فففي 
ا دار  األمريكيفففة أن جمسفففاص ا حا فففة ااسففف ةبارا ية اليوميفففة ال فففي  ظمرفففا ماكماسففف ر   اقشفففص  يفففا  

وشفف ر  كمفففا ي ظففر إليرفففا فففي الففدو  األج بيفففة. وأشففارص أ ففف   ففم فففي اآلو فففة األةيففر   ةففففي  اففعق ك
 ص يق كوش ر األم ي  وأ   ا يسم  ل  اآلن بيرال  الويايق ااص ال ص يق السري  و فم م ف  دةولف  
إلفف  اج ماعففاص ا حا ففة اليوميففة مففف  الففرييس دو الففد  رامففس  ومفف  الفففا فرففو مففا اا  ميربففا جففدا م ففف  

 يعة الحا .ب ب
 2/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 والواليات المتحدة "إسرائيل"معارضة من رغم باليدخل حيز التنفيذ  "الهولوكوست"بولندا: قانون  .11

 "يم ف  ا رفام البول فديين بمشفاركة ال فاايين ففي جريمفة محرقفة اليرفود"األ اافو : دةف  قفا ون  -وارسو 
  أمففس الةمففيس  بعففد  حففو شففرر مففن  مريففرل مففن قبفف  ريففيس (الرولوكوسففص،  حيففا ال  فيففا فففي بول ففدا

سففرايي   حيفف  قال ففا إ فف   الففباد. يففن ي هففاا رءففم رففف  اليففا ون مففن جا ففس كفف  مففن الوايففاص الم حففد  واا
األمريكيففة  أ فف  بففال اامن مفف   "أسوشففيي د بففرس"واكففرص وكالففة  سففيمحق الاففرر بالعاقففاص مفف  بول ففدا.
بول دي إل  إسرايي  لعيد أو  اج ماع عم  لح  األامفة الميفار   دةو  اليا ون حيا ال  فيا  وص  وفد

العبرية  يام الوفد البول دي م رةين ومميمفين مفن واار   "هآر س"وحسس صحيفة  بشنن الا اليا ون.
 الةارجية.

 2/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 المقبلفي الصيف  و"إسرائيل"م يقوم بزيارة رسمية لفلسطين واألردن ااألمير ولي .11

م دوق كامبريد    ج  ولي العرد البري ا ي األمير  شارلا  دعفو  مفن الفرييس ايمبي األمير ولي :ل دن
الفمسففف ي ي محمفففود عبفففاس لايفففار  فمسففف ين  حسفففس بيفففان مفففن السفففم ة الفمسففف ي ية. وسففف  م الايفففار  ففففي 

سفففرايي . وسففف كون هفففال أ و  ايفففار  الصفففيق الميبففف   افففمن جولفففة ففففي الم  يفففة  شفففم  أيافففا األردن واا
 رسمية ييوم برا أحد أفراد أسر  و دسور الممكية الحاكمة في بري ا يا لفمس ين.

وأعمن قصر كي س غ ون في ل دن  الاي يييم ب  األمير وليم م  أسر    عن هال الايار  ال في لفم يحفدد 
وم لرفففا  فففاريه. وحسفففس البيفففان الممكفففي ففففإن األميفففر ولفففيم سفففياور الم  يفففة ففففي الصفففيق الميبففف   وسفففيي

 .باياراص رسمية لك  من إسرايي  واألردن وفمس ين
 2/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ندوة بالبرلمان األوروبي تطالب دول االتحاد باالعتراف بفلسطين فوراً  .11

دعففا م اففام ون أوروبيففون وفمسفف ي يون دو  اا حففاد األوروبففي إلفف  ااع ففراق فففور ا بالدولففة : بروكسفف 
 اصم را اليدس  بردق الدف  قدم ا بعممية ال سوية بم  ية الشرق األوس .الفمس ي ية المس يمة وع

جال الا في  دو   ظم را ال ايس البر غالية في البرلمان األوروبي آ ا ءفوميا األربعفال بميفر البرلمفان  
 حففص ع ففوان "المسفف و  اص ا سففراييمية فففي فمسفف ين واا حففاد األوروبففي"  والففا بال عففاون مفف  اا حففاد 

وقالففص ءففوميا فففي كمم رففا ااف  احيففة إن" م اقشففا  ا  ففر ب   م لممج معففاص الفمسفف ي ية فففي أوروبففا.العففا
ففا ار با  فا وييي ففا بالمسفف و  اص  ار با  فا وييي ففا بفنير ااحفف ا  ا سففراييمي عمف  فمسفف ين الفاي يففر ب  أيا 

"ال رديفد الحيييففي وأافافص أن  ءيفر اليا و يفة ال في لرففا عواقفس وةيمفة عمفف  حيفا  الشفعس الفمسفف ي ي".
لوجففود إسففرايي  يففن ي مففن سياسففا را واح الرففا ءيففر الشففرعي ومسفف و  ا را ءيففر اليا و يففة"  م كففد  أن 

 اا حاد األوروبي يجس أا يكون دافع ا ب  اعب ا رييسي ا في عممية ال سوية.
 1/3/2018، الرسالة نت

 
 شخصًا  هقتلبعد  يبداعي التطرف اإلسالم لطالب لجوء فلسطيني المؤبدا: ألماني .11

قاففففص محكمففففة فففففي مدي ففففة هففففامبورغ األلما يففففة بالسففففجن الم بففففد عمفففف  وكففففااص:  –موسففففكو  ج يففففق 
عاما ،  وهو  الفس لجفول  اع فرق ب  فيفا اع فدال بسفكين ففي  مفوا (يوليفو،  27الفمس ي ي أحمد الحو (

   أد  إل  مي   شة  وجرا س ة.2017
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  مفا يع في عيوبفة  إلااميفة  بالسفجن "ال  فرق ا سفامي"وأرفق الياا  حكمرفم بظفروق مشفدد   بفداعي 
 عاما  عم  األق   قب  أن ي مكان من  مس إفرا  مشرو  ع  . 15

قين بسفكين اسف ول  عميرفا مفن ج فاا  2017 موا  28وكان الحو دة  سوبر ماركص في  وهفاجم م سفوا
  قبف  "أكبفرهللا "ا  ها ففا  أشفة 6عاما  يم ففرا وجفرا ففي الشفارع  50أدواص الم به  في   رجا  عمرل 

 أن ي مكان مار  من السي ر  عمي  بعد م ارد    بي رم  الس لجول أفغا ي.
 2/3/2018الحياة، لندن، 

 
 المخططات اإلسرائيلية للتعامل مع األحياء العربية المقدسية .11

  شففغ  مراكفففا البحففو  والدراسفففاص فففي إسففرايي  بواففف  ة فف  و صفففوراص : عففد ان أبفففو عففامر -ءففا  
م عام  م  أحيال اليدس المعاولة بالجدار والمك ظة بالسكان  وا صدار األةير في هاا السياق جال ل

مففن "معرففد اليففدس لمشفف ون العامففة والدولففة"  ويسفف عر  أهففم المة  ففاص الحكوميففة والحابيففة  يجففاد 
فرا السياسففي حمففو  لمففا اع بففرل الك ففاس "المشففاك  اليايمففة فففي األحيففال العربيففة الميدسففية  وكيفيففة  صفف ي

ويحمففف  الك فففاس ع فففوان "مة  فففاص ال عامففف  مففف  األحيفففال العربيفففة ففففي اليفففدس ةمفففق الجفففدار  والبمفففدي.
الفاصفف "  وييففو  م لففف   ففداق شففرءاي إن داففف   نليففف  هففو  ففااحم ا شففكالياص المعيشففية واألم يففة ال ففي 

فففي الافففة الغربيففة   شففردها األحيففال العربيففة  ا سففيما بعففد أن قففررص إسففرايي  إقامففة الجففدار الفاصفف 
 عاما. 14وعم  حدود شرقي اليدس قب  

يواففف  شفففرءاي  وهفففو أحفففد أهفففم الةبفففرال ا سفففراييميين بيافففية اليفففدس  أن إقامفففة الجفففدار أسففففرص مفففن 
ال احية العممية عن إةرا  عد  أحيال وبمفداص عربيفة ومةيمفاص اجيفين فمسف ي يين مفن داةف  الحفدود 

رءففم أ رففا مففن ال احيففة الرسففمية مففا االففص اففمن  -شففعفا  ةاصففة كفففر عيففس ومةففيم-البمديففة لميففدس 
 األحيال ال ابعة لممدي ة الميدسة  وهاا الواق  الجديد أ  ج "إشكالياص ميدا ية يصعس  جاهمرا".

 
 قنبلة ديموغرافية

شففرءاي  حففد  فففي ك ابفف  الصففادر قبفف  أيففام ب وسفف  عمففا وصفففرا "بالي بمففة الديموءرافيففة" حففين اكففر أن 
أ عمف  أعفداد الفمسفف ي يين الميدسفيين المييمففين ةفار  الجفدار الفاصفف  بيايفة أاففعاق   مفوا سفريعا  ففر 
ألفففا  بمفا يعفاد  يمف  سفكان المدي فة ففي الم ففا ق  140  ووصف  اليفوم إلف   حفو %300أي بمفا  سفب   

  %71الواقعة ةار  الجدار الفاص   رءم أن  سبة ال مو في جمي  أ حال شرقي اليفدس ا  ايفد عمف  
اا ال اايد السكا ي بسفبس العوامف  الميدا يفة المشفجعة عمف  الفا ميف  قمفة  كفاليق الب فال وشفرال وجال ه
 الشيق.
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مففف رم  %40و 30الكا ففس يفففاعم أن ايففاد  عفففدد الفمسففف ي يين الميدسففيين أوجفففد حالفففة مففن الفواففف  ألن 
عربيفة إلف  ليسوا من سكان اليفدس أصفا  وا يممكفون إقامفاص رسفمية فيرفا  بف   حولفص هفال البمفداص ال

مكفففان  قامفففة عشفففراص اآلاق مفففن الفمسففف ي يين اليفففادمين مفففن الاففففة الغربيفففة  و  يجفففة الفففا ظرفففرص 
حففااص اوا  مة م ففة مففن الجففا بين: الميدسففيين والافففاويين  وأب ففال هففال الايجففاص يحصففمون بموجففس 

الكامن ففي  اليا ون ا سراييمي عم  حيوق كاممة  مما يصعس عم  إسرايي   حييق هدفرا بعيد المد 
سفففياد  أءمبيفففة يروديفففة ااص مع ففف  حيييفففي ففففي اليفففدس  ألن هفففال األءمبيفففة آةفففا  بال  فففاق  وال راجففف   

 .%59و ص  اليوم في  إل  
الك ففاس يشففرا جممففة مففن الة فف  والسففي اريوهاص ا سففراييمية الرادفففة إلفف  ال عامفف  مفف  البمففداص العربيففة 

اييمية عمففف  المدي فففة  وةفففف  ال واجفففد العربفففي الميدسفففية  ومعظمرفففا يرفففدق إلففف  ففففر  السفففياد  ا سفففر 
 الفمس ي ي قدر ا مكان لصال  اياد  األءمبية اليرودية.

 
 فرض السيادة

المة ففف  األو  ي الفففس بففففر  السفففياد  ا سفففراييمية الواحفففد  الحصفففرية عمففف  هفففال األحيفففال والبمفففداص  
 -ا حاليفا وا ففي المسف يب -ويسع  لةدمة المصال  األم ية والديموءرافيفة  وهفاا المة ف  ا يسفع  

لمففف   السفففم ة الفمسففف ي ية أي دور برفففال األحيفففال العربيفففة  بففف  يرفففدق إلففف  حمايفففة البففف ر ااسففف ي ا ية 
اليروديففة فففي اليففدس المجففاور  لقحيففال العربيففة  وا يسففع  لم  ففاا  عففن السففياد  ا سففراييمية عمفف  أحيففال 

 اليدس  بما فيرا العربية.
إلف   يف  المسف ولية ا داريفة والبمديفة عفن األحيفال العربيفة الميدسفية لمسفم ة  أما الة فة اليا يفة ف رفدق

الفمس ي ية  ةاصة مةيم شعفا  واواحي راس ةميس  وراس شفحاد   وافاحية السفام  وبمفد  كففر 
عيففس  وسففميراميس  بحيفف  يفف م فصففمرا عففن الحففدود البمديففة ا سففراييمية ومسفف ولي را ا داريففة  عمفف  أن 

 يال من ال احية السياسية ةااعة لمسي ر  ا سراييمية وسياد را. بي  هال األح
الم لق ينةا عم  هال الة ة  جاه  المةا ر األم ية الم ر بة عميرا  أل را  ياي بنن  كون لميدس 
بمففدي ان م فصففم ان؛ يروديففة وفمسفف ي ية  وبعففد إقففرار هففال الة ففة مففن الحكومففة والك يسففص  يفف م إجففرال 

 د بمدية اليدس ا سراييمية. غيير إداري في حدو 
لك   في المياب  ير  أن الة ة من شن را  حسين المياان الديموءرافي لصال  اليرود في اليدس  أل   

  في حين  بيف   سفبة %69سي م إةرا  العرس الفمس ي يين من حدود البمدية  ويرف   سبة اليرود إل  
ل  اليرفففففود فيففففف   كمفففففا  عففففففي البمديفففففة لصفففففا %59و 41  ألن ال سفففففبة اليفففففوم  يفففففق عمففففف  %31العففففرس 
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ا سففففراييمية مففففن  حمفففف  أي أعبففففال اق صففففادية فمسفففف ي ية  عممففففا بففففنن هففففال األحيففففال لففففن    يفففف  لمدولففففة 
 الفمس ي ية بال دريج  كالم ا ق الفمس ي ية المص فة (س، في الافة الغربية.
يفدس اليروديفة عمف  أسفاس الكا س ي  ي  لمحدي  عن ة فة ياليفة لمفواير حفاييم رامفون ع وا رفا إ يفاا ال

  و افم مي في ألفق  سفمة 1967 يسيمرا كميا   و ي  األحيال العربية ال ي سي رص إسرايي  عميرفا عفام 
داريا  و بي  السي ر  األم ية  سرايي   ويافمن الجفيل ا سفراييمي حريفة  لمسم ة الفمس ي ية: مد يا واا

  دون  غييففر عمفف  %75وديففة فففي المدي ففة إلفف  العمفف  وال حففرا فيرففا  وهففال الة ففة سفف ايد األءمبيففة الير
 واق  األماكن الميدسة لجمي  األديان.

 
 انفصال كامل

ة ة رابعة لعاو الك يسص ع اص باركو من حاس الميكود   ياي باا فصا  عن الير  الفمس ي ية  
ا  وديموءرافيا عم  و يمرا لمسي ر  ا دارية الفمس ي ية  أل را  ر  فيرا عبيا  أم يا   وسياسيا  واق صادي

إسففرايي   دون الييففام برففال الة ففو  بشففك  أحففادي الجا ففس مفف  الفمسفف ي يين  بفف  بال  سففيق مفف  الوايففاص 
الم حففد   وبموجبرففا يفف م  ففاع ب اقففاص ا قامففة مففن الفمسفف ي يين الميدسففيين  ممففا سففيرف  ايففاد  ال سففبة 

 .%85اليرودية إل  
ة في اليدس  ير بركاص  الم ادي بإبيال الوا  اليايم كما ة ة أةر  ةامسة لرييس البمدية ا سراييمي

هو  و  وير مس و  المعيشفة لقحيفال العربيفة و فرميم ظفروفرم الحيا يفة  ألن مفن يم مفا ب اقفة إقامفة 
ميدسفففية رسفففمية برفففال األحيفففال ا يايفففد عمففف  ةمسفففين ألفففق  سفففمة فيففف   ولفففالا ا مبفففرر لمةفففوق مفففن 

 المسنلة الديموءرافية".
عففر  ة ففة سادسففة ع وا رففا  يسففيم اليففدس  وقففدمرا عاففوا الك يسففص أحمففد ال يبففي وأسففامة الك ففاس ي

 سعدي بحي   بي  اليدس الغربية عاصمة إسرايي   والشرقية عاصمة الدولة الفمس ي ية حين  يام.
الكا ففس يةفف م م لففف  بوصففق األحيففال العربيففة فففي اليففدس بن رففا "ق بمففة موقو ففة قابمففة لا فجففار فففي أي 

ع صففر أرق ومففدعا   -حسففس رأيفف –ا سففيما فففي المجففالين الففديموءرافي واألم ففي؛ ممففا يجعمرففا لحظففة" 
 فكيففر لففدواير صفف   اليففرار فففي إسففرايي   لك فف  يففاعم أن الوافف  ااج مففاعي والمعيشففي السففيئ لقحيففال 

 العربية ا يع ي أن  يسيم المدي ة  أو سمه هال األحيال ع را  هو الح  الم اسس لرا.
 1/3/2018ت، الدوحة، .نالجزيرة
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 "حل الدولتين"اآلبارتايد يقوض  .11
 أسعد عبد الرحمن

 "ال  رير العرقي"م ا  نسيس الكيان الصريو ي  لجنص الحكوماص ا سراييمية األول  في حربرا إل  
لم ةم  من الفمس ي يين و ردهم من فمس ين ال اريةية  وهو ح  أيبص  جاحا   سبيا  قب  اس كما  

  1967. لكن هال الجريمة لم   ج  كييرا  في عام 1967 بي  من فمس ين ال اريةية عام  اح ا  ما
حي  شكمص المدن والير  الفمس ي ية في الافة الغربية وق اع ءا  حجر عير  في وج  مة  اص 

 ااح ا  لفر  السياد  ا سراييمية عميرا.
األر  في ظ  قوا ين ع صرية ييرها وم   سارع ااس ي ان  وعممياص ال رويد وااس يال عم  

(البرلمان ا سراييمي،   م حسم األمر وأ عمن عمميا  عن إسرايي  دولة  "الك يسص"بشك  م سارع 
اآلبار ايد اليا ية بعد ج وس أفريييا. فحكومة ب يامين    ياهو قالص كمم را عبر سياسا را بشك  واا  

األر . فسم اص ااح ا    فا مة   ب ال اس ي ا ي وحاسم  وهو ما   كدل الحيايق والوقاي  عم  
يكرس عا  ج وس الافة عن وس را وشمالرا وييو  فرصة إقامة دولة فمس ي ية عم  أساس ح  
قرار  الدول ين  فيما يواص  الك يسص الحالي األكير  شددا  في  اريه الكيان الصريو ي  دراسة واا

 ي ان  عاو  عم  قوا ين مباشر  أو ءير مباشر  قوا ين ع صرية داعمة لاح ا  وشرع ة ااس
  س ردق الفمس ي ي كفمس ي ي أي ما وجد في الافة ومن ام را اليدس الشرقية.

  ييو  األديس ا سراييمي "وداعا  لمدول ين  أها  باليادمين لجر م الام"وفي ميا  كاشق بع وان 
ها  وسرا  باليادمين إل  جحيم ااح ا . باي باي لحمم الييظة لح  الدول ين  وأ ": "حيمي شميق"

معسكر السام ربما يفيد الراية ال ي وحد    لكن من اآلن سيفيد اليمين اليبة الحديدية ال ي كا ص 
 حمي . أياا  إاا كان ح  الدول ين وهما   فإ   يوفر م ا عشراص الس ين س ار الدةان الاي من ةمف  

أن   يدم وهي  شعر بن را   يدم  و س  ي  أن  جار ااح ا    س  ي  حكومة اليمين أن  سير دون
دون  يديم حساس عن الا  ليس لمرأي العام ا سراييمي وا لدو  العالم. ليس اليسار وحدل الاي 
سيا ر م ا اآلن إل  مواجرة الةيار الوحيد الم بيي  بين ال اعون والكوليرا: بين اآلبار ايد الواق  

 ."يومية المح ممةوالدولة ي ايية ال
في الواق  ا سراييمي يوجد  وعان "محددا :  " داق ايا "وفي ميا  حدي   ومن ااوية مة مفة  ك س 

من الحمو  الممك ة بال سبة لمافة الغربية وءا . األو  هو جممة اق راحاص بالام (دولة واحد ،. 
مااا يفعمون بالفمس ي يين الح  اليا ي هو فص  أحادي الجا س. م يدو الام ا يعرفون ميا  

بالاب   اق راحا رم   حرا بين الة ير (إع ا هم حق ال صويص وال  اا  عن األءمبية اليرودية 
 ."لدولة إسرايي ، واألة ر من الا (عدم إع ايرم حق ال صويص وبالا  نسيس دولة آبار ايد رسميا ،
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ال ي  نسسص عام  "الباد لمجمي "  وهي من اعمال حركة "موريا شموموص"ورءم ك  ما سبق    را 
كييرون ي ظرون إل  الصراع من م ظور ايق  أسير "  حا  مغايرا   حي  ك بص  يو : 2012

ال ماا  اليديمة. لكن هال ال ريية الي ايية الي بية  في ال ظر إل  األمور  ا  عكس الواق  ال اريةي 
حمو  لمصراع. إن الة  المرسوم بين الفردوس المعاصر المممول بال بياص واألبعاد وااح مااص وال

المفيود (فكر  دول ين يفص  بي رما جدار،  وبين الجحيم (آبار ايد و/أو دولة لجمي  موا  يرا،  ييدم 
ظاهريا  عالما  ي اييا    وجد في  ج ة وجحيم  وح   لو كان صحيحا  أن ا فاق أوسمو قد ماص م  ك  

وص  إل   سوية عادلة وأةاقية بين الشعبين ا  اا  قايمة. وهي  باا   و ر يبا    فإن فرصة ال 
ل  مااي ال ااعاص األ ةر  ال ي كا ص  اا  ظر ا إل  المس يب  واا موجود  إاا  اام ا من أجمرا  واا

ماص (إيرل دا الشمالية  ج وس أفريييا  ودو  البميان،  ." بدو ءير (قابمة لمح ،  ولك را ح 
  مياا  ييو  "شب اي شبي "األسبق   "الموساد"بعد مة مق  ك س رييس  وفي ااص السياق  لكن عن

ك  شة  اكي عمي  أن يفرم أن ح  الدول ين هو بوليصة  نمين لدولة إسرايي . هكاا يمكن "في : 
أن   يا  فسرا من  فسرا. هاا  موا  يجس عم   رامس أياا  فرم . وبال الي  هي أياا  بوليصة 

رايي  في الشرق األوس  كحميق قوي لمواياص الم حد  أمام اادياد قو  روسيا  نمين لمحفاظ عم  إس
ح  الدولة الواحد  أو أي  ركيبة م ااكية ". ويايق شبي : "و وس  إيران و رديد ا رهاس ا سامي

أةر   س دف  إسرايي   حو اآلبار ايد  و صب  دولة  دمر بمعرف را الديميرا ية (ليس في  بسبس 
أكير من الا بسبس ااس سام لميرودية الم دي ة،  وبالارور  س  حو  من اةر إل   الام  ب 

عسل عم  الواياص الم حد . في هاا الم حدر  فإن الصراع ليس في  لن ي يم   ب  سينةا أبعادا  
د   ."مردا 

ي أن ي بغ": "اهافا ءم ون"اليساري ا سراييمي المعار    "مير س"من جا برا  قالص اعيمة حاس 
ل ال إل  ح  دايم  ه اا اسم واحد في  لالا: الفص  الع صري  يكون ااح ا  حا  م ق ا   لك  ا حوا
(اآلبار ايد،. إن إسرايي   حكم مايين من ال اس و حرمرم من حيوق ا  سان األساسية. ااح ا  

 ."يمي  جرحا   اافا  في هال األر 
مة الفص  الع صري (اآلبار ايد،   عاا اليوم بواوا في ةاصة الحيايق وال عميياص  جام بنن جري

 عام  ااح ا  م  الفمس ي يين: الحرمان من الحق في الحيا  والحرية  إةااعرم لاع يااص 
العشوايية ومصادر  المم مكاص  حرما رم من الحق في مغادر  بمدهم والعود  إلي  و/أو حرية ال  ي  

ألفا   275  ا ياا   حو 48الا كيير. فمن امن األه  في فمس ين وا قامة  إ شال معاا .. وءير 
من أصحاس األر  الفمس ي يين يعيشون كاجيين لم ي سم  لرم بالعود  إل  م االرم وأراايرم 

 أما. "موا  ون شرعيون في إسرايي "رءم أ رم  باليا ون ا سراييمي   48ومم مكا رم بعد  راية حرس 
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 محا ة  ،أ الم  ية( ومعاا  جيوس في العيل عم  الفمس ي يون في جبر المح مة  الغربية الافة في
 مساحة من %61  حو  شك  ال ي،   الم  ية( أما. ،س الم  ية( ا سراييمية العسكرية بالم ا ق
 األرااي اس و  وا اينال ا سراييميين أن حين في مس و ن  ألق 300 منأكير  ف ام الافة
 الحكم  حص الافة فمس ي يو يعيل بي ما المد ية  الحيوق بكام  ي م عون 1967 عام المح مة
ري أو الع ص الفص   ظام ظ  في يعيشون أي مد ية  حيوق أي دون ا سراييمي  العسكري
 .اآلبار ايد

 2/3/2018االتحاد، أبو ظبي، 

  

 تسقط السماء على األرض عندما لم .11
 د. محمد السعيد إدريس
لم  سي  السمال عم  األر .. هاا ما يرددل كبار المس ولين األمريكيين  وفي ميدم رم السفير   يكي 
هايمي  رييسة الوفد األمريكي باألمم الم حد  في  برير قرار الرييس دو الد  رامس ال عجي  ب ي  

إل  اليدس  لي اامن هاا الحد  م  اكر  ال كبة. كا ص اليدس هي  "   أبيس"السفار  األمريكية من 
آةر الة و  الحمر العربية ال ي أةاص   ساق  الواحد   مو األةر  و  ساق  معرا الكيير من 

وجرة "الاي لم يعد صراعا   ب  باص مح   "ا سراييمي"اليوابص ال ي كا ص  حكم الصراع م  العدو 
 . " ظر

يس األمريكي قرارل ااع راق باليدس عاصمة لمكيان  وييرر  ي  سفار  بادل إليرا  قب  أن يعمن الري
إا "كان مي  هاا اليرار من المس حياص العربية وا سامية  وهاا ما أد  إل   كريس أس ور  

  ما جع  العالم ي ريس حدو  مي  هاا ا جرال  وي صوار أ   لو حد  سوق  سي  السمال "اليدس!!
ألر   وجال  رامس ليسي  المحرماص  ليجد قبوا  ام يا   أراد أصحاب   جميم  و مرير  جرع عم  ا

  وربما ي ج  ا  رال مفاوااص 2018السم رشفة  مو األةر   بنن هاا اليرار لن ي فا قب   راية عام 
 "نا سراييميي"ال ي ربما  فاي إل   يسيم اليدس بين  "صفية اليرن"مشروع  رامس لم سوية 

 والفمس ي يين. 
بعد  "السمال لم  ي  عم  األر "راقس األمريكيون ردود الفع  العربية وا سامية  وع دما  نكدوا أن 

روا إجبار العرس عم   جراع السم دفعة واحد   بإعان اليرار الجديد  أن ي م ال عجي   قرار  رامس  قرا
مايو الميب   بغية  14اكر   نسيسرا السبعين يوم ب ي  السفار   اام ا  م  اح فااص دويمة ااح ا  ب
 وا  المايد من المم  عم  جروا العرس ال اافة.
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صفعة أمريكية أةر  لمعرس  ي كرر المشرد. فيد اه م العرس وا شغموا ب وصيق اليرار و حميم   
مريكية  وبعارم اع برل عيابا  أمريكيا  عم   جاوااص الرييس الفمس ي ي محمود عباس لإراد  األ

  واهاب  لي مس من مجمس األمن عيد م  مر دولي ي ولا  مس ولية "صفية اليرن"ورفا  اليبو  س 
 ."الوسي  األمريكي"البح  عن مسار بدي  لمسام في الشرق األوس  بدا  من 

الافص أن اليرار الجديد لإدار  األمريكية ب ي  السفار  إل  اليدس م  اح فااص اكر   نسيس 
  جال م اام ا  م  اس عداداص المج ة العربية المع ية باليدس ااج ماع م  وارال ةارجية "رايي إس"

اا حاد األوروبي لمبح  في إمكا ية إحيال عممية السام  ما يع ي أن واش  ن  ريد ال نكيد أ   ا 
 بدي  عن الدور والح  األمريكيين.

شفون ك وس ال شو  بيرار الرييس األمريكي  وعم  وقاد را ير  "إسرايي "عم  الجا س اآلةر كا ص 
أ ص صديق "رأسرم رييس الحكومة ب يامين    ياهو الاي ةا س الرييس  رامس ام  ا ا  و يديرا   بيول : 

  كما وجا  الدعو  لمرييس  رامس لحاور حف   دشين السفار  في اح فااص "إسرايي "عظيم لدولة 
 مرا.بالاكر  السبعين لييا "إسرايي "

كا وا حريصين عم   وصي  رساي  أةر  موااية  "ا سراييميين"لم ي وقق األمر ع د هاا الحد  ولكن 
ليرار ال عجي  ب ي  السفار  األمريكية  "األبعاد بالغة المغا  وال اريةية"لمعرس  لرا عاقة وييية ب ما 

السابق في ميا   شر   صحيفة  "ا سراييمي"لميدس  عباروا عن الا عم  لسان شمومو شامير السفير 
كراس  لمسةرية من المسع  الفمس ي ي لمجول إل  مجمس األمن كبدي  عن الوسي   "معاريق"

هو المكان األةير في العالم الاي يمك    واليادر عم  الدف  "األمريكي باليو  إن مجمس األمن 
 ."لقمام ل  معاص الشعس الفمس ي ي

را يجي ألبي ماان هو الجرد المعمن وااس عرا  الاي ييوم ب  الة ن ااس "واع بر شامير أن 
  مايفا  أن "اع بار مجمس األمن جرة مركاية  م ير  وقايد  في المحاولة  يجاد ح  سياسي لم ااع

  وموجرا  ال ص  لمرييس الفمس ي ي "هي وحدها اليادر  عم  ال عا ي م  ال ظام"الواياص الم حد  
عة الوقص والجرد في عمرل الم يدم  ولبس يوس الاحية في اس عرا  لممسك ة بدا  من إاا"بن   

 ."في ة اب  أمام مجمس األمن  عمي  أن يس راي الرييس األمريكي ويحظ  بميال مع 
أما الرسالة األةر   فري المع   الاي أرادول بي   ياسين السرادي  بعد ساعاص من اع يال  من م ال  

بشعا   يحم  المغا  الاي فرم     ياهو من قرار  رامس. فيد كشفص   ايج  في مدي ة أريحا ق ا  
ال شري  أن الشريد  عرا  لمارس المبرا الاي أد  إل  إصاب   بكسور في الرقبة والرأس والصدر 

م  ية أسف  الب ن. إعدام "في  "المسافة صفر"واألك اق  وبعدها  عرا    اق ال ار عمي  من 
.. إعدام ليس لشة  الشريد ياسين السرادي  وحدل  ولك   "إصرار ودون محاكمةميدا ي وعن سبق 
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  المدعوم "ا سراييمي"إعدام عن عمد وسبق إصرار لك  مسع  لح  الصراع ةار    اق المشروع 
 أمريكيا   و حٍد صارخ لوهم العرس الم كرر  بنن السمال يمكن أن  ي  عم  األر .

 2/3/2018الخليج، الشارقة، 

  

 تحت سقف الكنيس! "متدينون"و "علمانيون"حروب إسرائيل:  .11
 صبحي حديدي

في اليدس المح مة  حين   حد  عن حرس  اح ة  "واش  ن بوسص"ا  بالغ رو  إءال  مراسمة الف
في دولة ااح ا  ا سراييمي؛ ليس حو  أقدار  "الم دي ين"و "العمما يين"س ة بين  70عمرها 

ما بعد الصريو ية كما ي يا   أو ال عميم الدي ي  أو قوا ين ال مييا الصريو ية المعاصر   و 
س ة هال  دور حو  ف   المحا ا والم اجر والمياهي ودور السي ما وال رفي   70معركة الف… الع صري

أيام السبوص   بيا  لف و  من المحكمة العميا ا سراييمية أباحص هاا ا جرال في    أبيس؛ أم إءاقرا  
 لقعراق اليرودية الدي ية أوا   وكالا اس  ادا  إل  اليا ون الاي س ا  الك يسص الشرر المااي.  بيا  

 "العمما يين"   س   ج إءال وهي  صغي إل  آرال الفرييين  "شةصية إسرايي "هال حرس  ة ا 
اجرين  وةمي ا    في بمد  أشدود  سادسة مدن إسرايي ؛ ال ي  اما ةمي ا  واسعا  من المر"الم دي ين"و

س ة بعد  فكا  20أوس  من عاداص العيل والمنك  والمشرس. الروس  الاين هاجروا إل  ه ا م ا 
اا حاد السوفيي ي  يواصمون ااف ةار با  مايرم الدي ي اليرودي؛ ولك رم يواصمون  أياا   اايي رم 

مسا ك ا ال مسا بالشراي  العريية في أك  لحم الة اير والمحار. ليس هاا رأي مراجر حريدي  م 
؛ ةاصة "إاا لم  حارس  حن لحماية الرموا ا سراييمية  فا أحد سيةو  الحرس"الدي ية اليرودية: 

 عم  أع اس ا  ةاباص محمية سوق  معس فيرا اع باراص كرال دورا  محوريا .
إل   "العمما يون"  يمجن وفي موااا  ال صو  ال ورا ية  أو  نويا را  بيا  لراا الفريق الم دين أو ااا

  1947دافيد بن ءوريون  أوا  رييس وارال إسراييمي  ورسال   الشرير  إل  مجم  الحاةاماص في س ة 
  ك س بن ءوريون؛ "ليس لدي ا  ياة  قامة دولة ييوقرا ية"أي قب  ال نسيس الرسمي لدولة ااح ا . 

بال الي جع  ا ءاق في  بميابة أمر واق   الاي  م  الا  أقرا يوم السبص ك رار ع مة وراحة  و 
. وأماا ف و  اليااي ميريام  اعور  ال ي أباحص "الم دي ون"وياكار ب   "العمما يون"وهاا ما ي  اسال 

بي ما يحافظ أيا فرد عم  "اف  اا الم اجر في    أبيس أيام السبوص  فيد سارص بع  حيييا را هكاا: 
صوغ سب    بيا  ل ريي   وق اعا   الةاصة  ويمقل بالمح و  شةصية السبص  ي وجس عمي  أن ي

 ."المايم ل 



 
 
 
 

 

 37 ص             4571 العدد:             3/2/2018الجمعة  التاريخ: 

                                    

أهاا سجا  عييم  قد يسن  ساي ؟ كا   يو  الوقاي  الم عاقبة ةا  حرس  اح ة بالفع   دور حو  
شةصية دولة ااح ا   وليسص ماامي را شكمية الب ة  ب  هي مح ا اس ي اس قو  اج ماعية 

وفكرية  فاا  عن  ما الدي ية والفيرية. وهال حرس مف وحة  رب  الراهن  واق صادية وسياسية
بالمااي  وعم  أسس مي  هال ال ي  فراها سجااص أشدود  ر د األعوام عم  أعيابرا  حو العيود 
األول  من اليرن. عم  سبي  الميا   في  ما العيود  م  وصو  الحاةام أفراهام إسحق كوا من 

ل ياراص الدي ية الم شدد   بدي الكيير من ااح يار لر ال العرس البدا  الاين يح مون لي وا يا؛ كا ص ا
أر  الميعاد  ال ي ة ا برا الرسا إسرايي  وحدها من دون األمم. ولك را كا ص   بد  اح يارا   ربما 

 ورا  بر ا ة   الاين ينكمون لحم الة اير  ويس بدلون ال"العمما يين"باليدر اا    ألوليا الصراي ة 
؛ ليسص  ولن  كون  أق ا من هر ية صريحة ادا ال ورا  وادا الرسا  "اش راكية"أو  "ليبرالية"عيايدية 

 كما ساج  أ صار كوا.
أ بيال "و "أ بيال الرسا "وعم  يد الا الحاةام  ومن بعدل اب   الحاةام  افي يرودا   ما جسر الروا  بين 

حجر أساس لييام عرل الرسا عم  "بو  مبدأ إقامة دولة لميرود كف  وا فق الجمي  عم  ق"الكيبو ااص
. لكنا ال ار بييص مش عمة  حص الرشيم  وفي محاار  اهبة ألياها عشية ا  صار دولة "األر 

  قا  الحاةام اابن إ   لم يكن في أيا يوم سعيدا  بيرار 1967ااح ا  في حرس األيام الس ة  
أين الةمي  ال ي  ةصا ا  حن؟ "م الم حد  وقامص بموجب  الدولة العبرية: ال يسيم الاي أصدر   األم

أين أريحا ال ي ل ا؟ ه  س  س  أريحا؟ ومااا عن الافة األةر  من األردن؟ إ را مما إسرايي  في 
 ؟"ك ا شبر م را  فَمْن اا الاي يمما الحقا في ال  اا  عن ممميم ر واحد م را

 قامة الدولة  شداد أب ال الحاةام كوا وأحفادل عم  أنا قداسة إسرايي   وفي اح فااص اليوبي  الفاي
ا عاقة لرا بب ي البشر  وبال الي ا صمة  جمعرا بالسياساص والحساباص والمعاداص والشراي   
محمية كا ص أم دولية. قداسة أر  إسرايي  هي كيفية روحية وفيايايية واعرا الرسا وفرارا عم  

ر أ  ا "  وعم  أر  إسرايي . وليد ه ق الحاةام بنعم  صو  : ب ي إسرايي  الرسا هو الاي قرا
ل  األبد  وهال حييية واقعة  ة ا األرواا كما األبدان  وهي حييية واقعة  الشعس المة ار مرا  واا
حو  األر  الميدسة ال ي اة ارها الرسا ل كون صريون إسرايي . إسرايي  الكبر  هي األر  

 ."ممة  امة  وهي الشعس المة ار شاما   اماا  الميدسة شا
الصور  والحييية "وكان باح  يرودي مرموق من  راا  ورمان ف كمش اين هو الاي كشق  في ك اب  

بن را  "العمما يون"  أنا الجاور األولي لمصريو ية (ال ي ي فاةر "في  ااع اسرايي  ف فمس ين
كيا  من ال اعة اليومية ال ي  ف ر  ف مسبيا   وفي مرجعي رم،  ا ةاص في األص  شكا  روما  ي

الجوهر ف أنا إفاس الديميرا ية الميبرالية ي ةمي الساحة  ماما  لمايج ع صري ف ديميرا ي ف أس وري  
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في آن معا . وهاا  عم  وج  الدقاة  ما  عيش  الدولة العبرية اليوم  في مساقاص ا ح ا را الحيي  
وع صرية من  راا ا يميق إا بالفكر اليمي ي الم  راق الاي ي  شر اليوم   حو فاشية من  وع جديد 

 كالف ر الساما في أرجال أوروبا المعاصر .
وعم  الصعيد ا يديولوجي  وقق ف كمش اين ع د  ما العاقة ااس ي ابية المحمومة ال ي  جمص عن 

امة أو السياساص اليومية في إسرايي ؛ وما هيم ة الديا ة (في شكمرا الم شداد  حديدا ، عم  السياسة الع
ةمي    عم  الدوام  من اح يان حادا بين راديكالية دي ية م شدد  ومعادية لمصريو ية (بوصفرا حركة 

براا الشك  أو ااا،  وبين ال ياراص الصريو ية وما بعد ف الصريو ية عم  اة اق  "عمما ية"و "قومية"
أين األءمبية؟ أين عاقاص اليوا  في هاا المشرد  وه  ي حرا أم ة و را وألوا را. أين األقمية و 

ي جمد؟ وأين المج م  من هاين اا يسامين؟ وه  الحرس  حو  إءاق المحا ا أو ف حرا أيام 
؟ وأيا  رديد    وي عمي  مسارا را "عمما ية"أم  "دي ية"السبوص  ييافية أم دي ية  سياسية أم اق صادية؟ 

 س ة؟ 70م ا 
س هاا ال رديد هو حجر األساس في العييد  الكاها ية ال ي دعص إل  مجابرة شاممة ا   بيي وا ألي

  أي أوليا الاين  يموا الييافة الغربية إل  ال ورا   وجمبوا أوبية الميبرالية "اليرود الريممي يين" ار م  
اليصو  لالا اا صرار وااش راكية والرأسمالية؟ ألم  كن أفكار الحاةام هاا بميابة الصيغة 

ا عجااي بين الكفاحية اليرودية اليومية الصرفة  وبين ال اوعاص الييامية الةاصية؛ حين شالص 
 المعجا  أن  م يي العمما ية الصريو ية الم شدد   بال اعة الدي ية الم شدد ؟

الريممي ية  وبالغوييم هال باد   غ  ب"  ألم يك س كاها ا بالحرق: "أربعون عاما  "وفي ك اب  األشرر 
الاين ا يجمعرم بالدين سوي ال  ق بالعبرية  والاين   اةم ع دهم  اعة األ ا إل  حدا الدوس عم  
الريك  و سق الديا ة. الريممي يون يسرحون ويمرحون في أر  الرسا  وحين ا فصمص اليرودية عن 

ريرة. اليرودي ادا الريممي ي  هال الصريو ية با ص هال األةير  مجرد شك  من ال اعة اليومية الك
 ؟"هي المعركة الحيييية الوحيد 

جدير ب رَفْي ال ااع في أشدود أن ي اكروا  إان  أنا سيق الك يس اليرودي هو الياسم المش را  كما 
رسم  صريو ي م سس مي   يودور هر ا ؛ الاي قا  بارور  أن يكون الحاةاماص عم  مرمي 

في الدولة اليرودية اليادمة  ا بدا من بيال "أبدا   وك س  بصراحة بميغة: دايما  و … حجر من الساسة
 ."الك يس مايا  أمام البصر. ي بغي أن يظ  مرييا  دايما  

!  وهو كالا  بالفع ؛ كان ويظ ا
 كا س وباح  سوري يييم في باريس 

 2/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 كل شيء بالنسبة لليمين أرض إسرائيل الكاملة تسبق .10
 حاييم رامون
محممون وسياسيون ممن ي م ون اس يالة    ياهو ماهولون من أن أحدا في معسكر اليمين ا ي ر  
لي الس با صراف  فورا. فكمما ءرق    ياهو أكير فنكير في ءياهس الفساد ظاهرا   اداد مفاجن رم 

إا ان سبس الا واا ؛ فمن فيصبون ال ار والكبريص عم  ر سال أحااس ااي اق. ف جد ي أعجس  
بين وارال الميكود ممن يرف  يدا اد    ياهو سيياي عم  مس يبم  السياسي. وكحمون؟ مااي  في 
الميكود  ومس يبم  في الميكود. ا اح ماا في أن ييو  ليكودي في اساس  حكم    ياهو. "حس ا  هاا 

ا ي راان وييومان بعم  قيمي؟" واا "  ءرد المحممون. "ولكن مااا عن بي يص وشكيد؟ لمااا 
 أاحك مو ي.

ان ما يوج  اليمين اايديولوجي بسي  وواا . فوق ك  شيل  السي ر  الشاممة في أر  إسرايي  
اا كان رف  عمم  الكاممة  "أر  ال ورا ". هال هي ةاصة وجودل اايديولوجي  هاا هو عمم   واا

   أن يمي  ب  إل  قارعة ال ريق. المس و  ون مكافحة الفساد يمس بعمم وحد  األر   فواحد حكم
هم الورية الوااحون لعييد  المعجا  الفريد  لجابو  سكي. وقد عبر عن الا بشك  كام  في رسالة 

  حين شرا بان من  احي   ا شيل أهم من اقامة دولة يرودية في ك  1934ك برا لبن ءوريون في 
ية  دي ية    كمم ا يدل (كما هو معروق  جابو  سكي أر  إسرايي . يمكن لمدولة ان  كون اش راك

عم  أن  يوم. اما الكفاا عم   –كان ليبراليا  حرا من الدين  والعبرية كا ص عايا  عم  قمب ، 
 جوهرها فيمكن ةوا  بعد أن  يوم.

مي  جابو  سكي  أل صار أر  ال ورا  فرياة واحد  من بين ك  الفراي    فوق ك  ما  بي : 
اس ي ان ك  أر  إسرايي  الكاممة. من اجمرا  ااا ما   مس األمر  فإ رم مس عدون ان فرياة 

يرجروا ك  باقي الفراي . ولة  بي يص هاا في جممة واحد : "لن أءفر ل فسي اسيا  حكومة   من 
ب رييرا". عمميا  أعمن بي يص با    الما ةمد    ياهو حكم معسكر أر  إسرايي  الكاممة  فا   لن 

 سي   مرما كان األمر  ح   لو رفعص ادل ايحة ا رام ة ير .ي
في الس واص ااةير   عم     ياهو ديميرا يا با جال مسير  ام يرودا والسامر  وااد عدد المس و  ين 

آاق  من أج  ااحبا  الفعمي لح  الدول ين.  110ألفا إل   حو  65ةمق جدار الفص   من  حو 
سية في أامة وأعمن با   لن ي  اا  عن أي شبر. هاا أهم بكيير لبي يص وقد أدة  المسير  السيا

و اةبي  من شجس فسادل الج ايي  وبال نكيد الجماهيري. السياسة هي أوا وقب  ك  شيل فن 
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ال ركيا. ليد فرم اليمين هاا قب  س ين  أر  إسرايي  الكاممة فوق ك  شيل  وعمي  فرو ي  صر 
 اب    سي اليسار والوس  مااا يع ي أن يكو وا مركاين.المر   مو ااةر . بالمي

ساهم مير س في  2000بةاق اليمين  اسي  اليسار والوس  مر ين حكومة آم ص ب ريي . في العام 
مميون شيك  من أج  ال عميم ال ورا ي لشاس. وكا ص  40سيو  حكومة باراا برفا   نييد  حوي  

ايرود باراا رييس  أسي   2008إل  الحكم. في المر  اليا ية  في ال  يجة عود  الميكود برياسة شارون 
الوارال في حي   ايرود اولمرص ح   قب   وصياص الشر ة  واعاد    ياهو إل  الحكم (باراا ا ييمق 

ففي حي    جا بصعوبة من ايحة ا رام في قاية الجمعياص،. هاا ما  –بالااص عم   ظافة اايادي 
   في معسكر اليمين.كان ليحص  ولن يحص

ليد هجر اليسار والوس   را  بين ءوريون  الاي مي  ةصم  الكبير جابو  سكي  كان ف ان ال ركيا 
السياسي. هكاا  ميا  سار بن ءوريون بعيدا  حو الحريديم والم دي ين كي يامن قيام و يبيص دولة 

حاف  في حاب   ج د من أج  إسرايي  الشابة. وقب  الا  من اج  اقامة الدولة ورءم معاراة م
 اق راح  شةصياص من ةار  الحاس.

لن يشب  اليسار والوس  من قاايا فساد    ياهو. عميرم أن يعودوا ليركاوا في المعركة الوجودية 
عم  مس يب  إسرايي  كدولة اليرود حيا     ياهو وبي يص  الماين يةميان عمميا دولة أبر رايد ي ايية 

الشيل ااكير فسادا من أي شيل آةر. كف  لا شغا  ب ر يس الكراسي عم  اليومية  وال ي هي 
 ال اي  ا ال ي  وشا عم  ال ح م. حان الوقص لممعركة الكبر  عم  دفة اليياد  قب  المصيبة.

 2/3/2018الغد، عّمان، 

  

 صالة الصيف في قطاع غزة .11
 جدعون ليفي

 عرق عمي  وا يعرف  أحد من قرال "هآر س"  أجد  فسي أفكر في اسماعي  أبو ريال . لم ا: هآر س
وربما لم يسم  عن اسم  أي إسراييمي. أ ا ا ظر إل  صور   وربما  كون هي الصور  الوحيد  في 

 حيا  : وج  شاس  بيايا اب سامة ةجولة  حاي ة  حاقة ا يية  شبكة صيد أو مجداق في الةمفية.
س ة من قب   11غمق أمام المراسمين ا سراييميين م ا ا اس  ي  رواية قص   كاممة  ألن ق اع ءا  م

إسرايي . أ ا ا أعرق الكيير عن حيا   وعن مو    وم  الا اسم  ل فسي بنن أك س ع   وأن أا  
س ة  صياد من ءا   وأياا ليس من  19ة و  لشةصي  . ا يصعس  صور حيا  شاس ابن 

 الصعس  صور مو  .
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وم ااحد المااي. هم ا ميوا ال ار عم  قارب  وق مول  هكاا ببسا ة. ج ود ساا البحرية ق مول في ي
 –صوبوا وا ميوا ال ار عم  الردق ميمما دربوهم. هو بال ب  لم يعر  حيا رم لمة ر ولو لمحظة 

كيق يمكن لصياد ءاي مسكين في قارس قديم  عري  ج ود ساا البحرية المسمحين والمجراين 
 بسفي  رم الم  ور .

ا سراييمي فسر عممية الي   بنن الصياد  جاوا الم  ية المسموحة لمصيد في بحر ءا .  الجيل
أميا . هكاا أمر المس و  الاي أ ر   6إسرايي   سم  لمصيادين في الي اع بالصيد ح   مسافة 

اح ال  في ءا  م ا ف ر   ويمة  المح   الاي ا يح  . الاي يب عد عن الشا ئ اكير من المسموا 
عمي  حكم واحد. فكروا بمراقس عم  شا ئ بحر    ابيس ي مق ال ار عم  ك  من يدة  إل   –

الميال في شا ئ مم وع. ااح ا  ا سراييمي في ءا  ا  ر   لكن ليس في البحر وا في البر وا في 
 الجو. في اليارس الاي اعيد لصيادي ءا  وجدوا آيار دمال وص دوق اسعاق أولي.

الكييرين. في الشعر واألدس وااسا ير الصيادون هم   عالةماا ااةير لرا  ماا بحر ءا  هو ال
دايما فيرال. وفي ءا  هم أكير فيرا. في يوم ما  في اام ة اةر   ةرجص في ليمة صيفية حار  م  
صيادين من ءا  إل  البحر  عد ا ع د الفجر وأكم ا مما صادوا وجبة اسماا ا ا ساها. اياا أبو 

إل  البحر ءير المف وا. ليد ا ميوا عمي   –هكاا يسمون قارس الصيد في ءا   –ل  ةر  بحسك   ريا
ال ار بعد أن اج اا الة  المسموا. ه  حارول؟ ه  سم   حايرهم؟ لن  عرق هاا أبدا. هم قالوا إ رم 

د ساا ال ار في البداية في الجو  كما ييولون دايما. حسس مع ياص "بي سيمم" فان ج و  أ ميوا
 وق موا صياد واحد. 10صيادا  واصابوا  35البحرية اع يموا في الس ة المااية 

 بإ اقأ ا أفكر اياا بالج ود الاين ق موا اسماعي  أبو ريال   وااب  ساا البحرية الاي امرهم 
  أي ال ار  والمس يب  الاي ي  ظرهم وامكا ية أن يصموا في حيا رم إل أ ميواال ار والج ود الاين 

مكان. وأفكر بالمس يب  الاي ا  ظر احي رم واح ما  أن يفع  أي شيل في حيا    باس ي ال أن 
ال ار؟ ه  هم حيا شاهدول؟ ه  فكروا  إ اقيرمي شبك   وينم  ةيرا. ه  شاهدوا احي رم قب  

 ار وق مول بحيا  ابن جيمرم في ءا   الاي يحاو  أن يع ال من البحر؟ ه  فكروا في  ع دما ا ميوا ال
 بدم بارد  صياد ءير مسم   شاس بيي شابا إل  األبد.

أبو ريال  لم يكن حاةام أو مس و ن  لراا فان إسرايي  لم  ر ا من ق م   ح   أ را لم  ر م ب  
لمحظة  ق م   ليسوا مةربين  هم ج ود الجيل ااةاقي وهو كان صياد  حيا   كا ص  ساوي السمكة 

يكن ل  شيل في حيا   باس ي ال محاول   البايسة لمةرو  إل  البحر ءير ال ي حاو  صيدها. لم 
 المف وا.
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بال سبة لج ود ساا البحرية كان هاا كافيا من اج  اعدام   ه  فكر أحد م رم عم  ااق  في  بعد 
أن ق مول؟ ه  فكر أحد ما بوالدي  واةو   وبمصيرل؟ ه  ياكرون عم  اا اق أ رم ق موا صياد 

ا سان؟ "ع دها ةرجوا بصمص  ير فعون م  المد ويرب ون م  الجار"  ك س   ان يو  ان في شاس  
 صا  الصيق ال ي ء اها ميير ب اي.

 لاكر  اسماعي  أبو ريال  الاي لن يةر  يا ية من البحر.

 2/3/2018الغد، عّمان، 
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