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 خالل أسبوع كسر حصار غزةلستولي على ثاني سفينة ياإلسرائيلي  االحتالل .1
قدا  جديا اتحدتا  ااسدرا،يليا  دلاو اليدوم السدبتا وند  اسدتولن علدن سد ين  : تحرير هاشم حمددان

كسدر الح دار اللحدرل الم دروى علدن قزدام  دبل مدن قبدل قدوات اتحدتا  أوروبي  كانت تهدف ولن 
ولحسد  المتحدددا لاسددم جديا اتحددتا  فدةن السدد ين  كانددت قيدد المتالعدد ا وأن الجدديا  .عامددا   12مند  

وادعدددن المتحدددددا أن قددددوات الجددديا أو ددددحت للناشددددزين  اسدددتولن عليهددددا الموجددد  اللددددانون الدددددوليا.
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ايخرقدون الح دارا الم دروى علدن قزددام  دبلا وأند  لاامكدان نلددل  الملحدرين علدن مدتن السد ين  أنهددم
 أل مواد و اثي  ونساني  ولن  بل عن زريق ميناء أسدود.

 احتجاب الناشزين علن متنها. اقتياد الس ين  ولن قاعدل عسكري  في أسدودا وتم   وجاء أن  تم  
 اا استثنا،ي .وأ اف المتحدا لاسم الجيا أن العملي  قد انتهت دون وقوم أل أحد

في الملابلا قا  ر،يس اللجن  الدولي  لكسر الح ار عن  بلا باهر بيدراولا وند  انلزدال اتت دا  مدال 
( في تمدام 2018س ين  احري ا السويدي  وهي ثاني س ين   من )س ن كسر الح ار الثاث  عن  بل 

وتوقدال بيدراول  قزدام  دبل.مدن  لحريا   ميا   40الساع  العاشرل من مساء أمس الجمع ا وهي علن لعد 
وحدد ر مددن تعددرى  فددي ت ددريف  ددح يا أن اللحريدد  ااسددرا،يلي  اعتر ددت السدد ين  وسدديزرت عليهددا.

علن متنهداا كمدا حددا مدال سد ين  اعدودلا حيدا  12 سلزات اتحتا  ااسرا،يلي للس ين  والنشزاء الد
دد المت ددامنين الدددوليين. تددم اتسددتياء عليهددا قبددل عدددل أيددام فددي الميدداد الدوليدد ا واتعتددداء علددي ل وحم 

 بيراول اتحتا  المسؤولي  عن سام  المت امنين الدوليين علن متن الس ين  احري ا.
ناشدزا دوليداا أ لدبهم مدن السدويدا ومدن  دمنهم زداقم ف دا،ي   12وتحمل السد ين  احريد ا علدن متنهدا 

 ابرس تي فيا اللندني .
 4/8/2018 ،48عرب 

 
 تهالجنة إلدار وُتشكل  اء دائرة شؤون األسرى والشهداءمنظمة التحرير تنفي إلغ .2

ردت اللجن  التن ي ي  لمنظم  التحريدر ال لسدزيني  علدن  :رام هللاا من 4/8/2018 ،الحياة، لندننشرت 
اتهددام وجهتدد  الجبهدد  الديموقرازيدد  لتحريددر فلسددزين ولددن الليددادل بةلألدداء دا،ددرل شددؤون ا سددر  والشددهداء 

سددرا،يلي اا بن ددي هدد ا الخبددر جملدد  وت  دديا ا و لدد  والجرحددن فددي المنظمدد  ا ر ددوخا  لشددرور أمريكيدد  وال
 لالتبامن مال قرار الر،يس محمود علاسا تشكيل لجن  ادارل هي،  شؤون ا سر  والمحررين.

ن ددن ع ددو اللجندد  التن ي يدد  لمنظمدد  التحريددر ر،دديس دا،ددرل حلددوا اانسددان والمجتمددال المدددني فددي  فلددد
مدددي ات دددريحات لدددلعى الجهدددات السياسدددي  ال لسدددزيني  تتحددددا عدددن ولألددداء دا،دددرل المنظمددد  أحمدددد التمي

وأفددداد  شدددؤون ا سدددر  والشدددهداء والجرحدددناا مؤكددددا  أنهدددا اعاريددد  مدددن ال دددح  ولددديس لهدددا أل أسددداسا.
التميمدي فدي ت دريف أمدسا لجند  جدر  التددداو  فدي ونشداء دا،درل لاسدر  والشدهداء والجرحدنا علددن أن 

هاا وت أن  أشدار ولدن أن الدرأل اسدتلر لعدد  لد  علدن تدولي أماند  سدر اللجند  يتولن هو شخ يا  ر،است
التن ي يدد  لمنظمدد  التحريددر هدد د المهمدد ا مددا يشددكل دلدديا  و ددافيا  علددن ا هميدد  اتسددتثنا،ي  التددي توليهددا 

وأكدددد أن الليدددادل ال لسدددزيني  وعلدددن رأسدددها علددداسا اكاندددت وت تدددبا  وسدددتللن  قيدددادل المنظمددد  لاسدددر ا.
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مسك  لل ي  ا سر  ومتالع  لهاا ورف ت كل ال ألور ا مريكي  وااسرا،يلي  لوقد  رواتدبهما مدا مت
 عر ها لعلولات أمريكي  قاسي  سياسي  واقت ادي ا.

ــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا وأ ددافت  ر،دديس اللجندد   ا أنرام هللاا مددن 2/8/2018 ،وكال
سا قددرر تشددكيل لجندد  ادارل هي،دد  شددؤون ا سددر  والمحددررين التن ي يدد  لمنظمدد  التحريددر محمددود علددا

بر،اس  قدرل عمر أبو لكرا وع وي  كا من جما  حويلا عبد ال تاو دول ا فددو  العلاسديا محمدد 
 حسن جلارينا سليم البريعيا شري  عزا هللاا عبد هللا أبو سمهدان ا أحمد ال لاو.

 
 تيطانية في سلوان محاولة إلشعال حرب دينيةالحكومة الفلسطينية: تدشين كنيسًا وبؤرة اس .3

 بل: قا  المتحدا الرسمي لاسم حكوم  الوفاا الوزني ال لسزيني  يوس  المحمودا في بيان أ ددرد 
الجمع ا ون تدشين السلزات ااسرا،يلي  كنيسا  وبؤرل استيزاني  جديدل في حي سلوان جنوبي المسدجد 

مدددن محددداوتت هددد د الحكومددد  المتزرفددد   اهو يعتبدددر واحددددا  المشدددارك  وبراء فدددي حكومددد  نتنيدددوا ق دددن 
اشعا  نيران حر  ديني   ريل  عنا وعن لادنا وعن ثلافتناا كما يعتبر تحديا  سافرا  لامتدين العربيد  

وأ ددددداف أن اتل يدددددق وقامددددد  هددددد د البدددددؤرل  وااسدددددامي  وللمجتمدددددال الددددددولي وقدددددرارات الشدددددرعي  الدوليددددد ا.
تدددراا يهدددود الددديمنا يهددددف ولدددن التألزيددد  علدددن العن دددري  التدددي بلألدددت  اتسدددتيزاني  تحدددت اسدددم مركدددب

وزالدد  المحمددود الحكومددات العربيدد  وااسددامي  لالعمددل علددن  الحندداجر لددد  المسددؤولين ااسددرا،يليينا.
تلديم الدعم الابم ل مود ال لسزينيين في اللدس العربي  المحتل  وال ين يتعر ون لمخدازر التهجيدر 

هم ومددددينتهم. وجددددد مزاللددد  المجتمدددال الددددولي لدددالتحر  العاجدددل لوقددد  ااجدددراءات والترحيدددل عدددن ديدددار 
 اتحتالي  والت عيد اتستيزاني الخزير ال ل يهدد اللاد والمنزل  والعالم.

 4/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 دولة فلسطين توقع أولى اتفاقيات التعاون مع جمهورية موزمبيق .4
ا ات اقيد  3/8/2018 عدت دولد  فلسدزينا وجمهوريد  موبمبيدقا يدوم الجمعد وق :وفا –موبمبيق  مابوتو/

تعاون هي ا ولن بين البلدينا وتهددف ولدن تعبيدب التعداون فدي مجداتت التعلديما والبراعد ا وال دح ا 
والزاقددد  النظي ددد ا والميدددادا و يرهدددا مدددن المجددداتت التنمويددد  المختل ددد ا وتلددداد  الخبدددرات ونلدددل الخبدددرل 

 لتخ  ي  لدعم جهود بناء المؤسسات في موبمبيق.ال لسزيني  ا
وأكد سد ير دولد  فلسدزين لدد  جمهوريد  موبمبيدق فدايب عبدد الجدوادا خدا  مراسدم التوقيدال التدي جدرت 
فددي ملددر وبارل الخارجيدد  فددي العا ددم  مددابوتو بتكليدد  مددن وبيددر الخارجيدد  ريدداى المددالكيا أن هدد د 
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التعددداونا مؤكددددا علدددن الددددور الددد ل لعبتددد  الوكالددد   اتت اقيددد  خزدددول أولدددن فدددي وزدددار توسددديال مجددداتت
 ال لسزيني  للتعاون الدولي من خا  برامجها الزبي  في نلل المعرف  التخ  ي  ولن موبمبيق.

مددن جانلدد ا جدددد وبيددر الخارجيدد  والتعدداون الدددولي فددي موبمبيددق جوبيدد  لاشدديكوا أهميدد  هدد ا التعدداون 
 يخي  اللوي  بين البلدين.وياد ترجم  عملي  للعاق  التار  معتبرا  

 3/8/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "األخبار": الحديث عن اتفاق هدنة لمدة خمس سنوات بين حماس و"إسرائيل" برعاية مصرية  .5
ا  الف العارورلا للمرل ا ولن حماس  ل نا،  ر،يس المكت  السياسي لحرك : و قاسم س. قاسم

السياسي لداحماسا الموجود في الخارج وال   ا وي م موسن  ولن  بلا و ل   من وفد من المكت 
أبو مربوا وعبت الرشق وحسام بدرانا من أجل للاء قيادات الحرك  في الداخلا واتخا  قرار لما 

في العا م   اتحتا  ااسرا،يلييتعلق لالهدن  التي يجرل الت اوى  ير الملاشر عليها مال 
االشور ا )برلمان احماسا( أي ا  في الت ويت علي ا ووفق الم ري  اللاهرل. اللرار ستشار  

م ادر ملرب  من الحرك ا يدور ااتت اا حو  هدن  لخمس سنواتا وسيزبق علن مراحلا. لكن  
الوفد البا،ر تعرى للتجخير في الدخو  حتن ساعات متجخرل من مساء أمسا و ل  في ظل زل  

 ل  م ادر فلسزيني . الجان  الم رل ت تيا الموك ا وفق ما أفادت
تلو  الم ادر لداا خلاراا ون المرحل  ا ولن تبدأ خا  أسبوما وهي اونهاء اتست بابات علن 
الحدودا أل ظاهرل الزا،رات الورقي  الحارق  وعمليات اختراا الحدود وحرا المواقال الحدودي  علن يد 

حتل ا وفتف معبر رفف )مال م ر( الشلانا ملابل وعادل فتف معبر كرم أبو سالم مال فلسزين الم
ل ورل دا،م ا. تليها المرحل  الثاني  التي تت من اتحسين الظروف المعيشي  وف  الح ار كليا  عن 
سكان اللزاما والسماو بدخو  الل ا،ال كاف  وبيادل التيار الكهربا،ي عبر الخزور ااسرا،يلي ا. أما 

ن ي  مشاريال ونساني  كانت قد زرحتهاا مثل ونشاء ميناء في الثالث ا افتزبق ا مم المتحدل تعهداتها بت
)في ااسماعيلي  في م ر( وتشأليل مزار علن ا را ي الم ري ا و اف  ولن بناء محز  كهرباء 

 في سيناءا ثم وعادل وعمار اللزاما.
مانال ا خ و ا  أن جهاب ااتستخلارات العام ا الم ري  ت يبا  يحماس تجتي البيارل الحالي  لوفدو 

وجراء قيادل المكت  السياسي في  بل جول  خارجي . وعلمت اا خلارا أن ه د البيارل يواكبها 
ااستن ار عسكرل لكتا،  اللسام تحسلا  من أل  در وسرا،يلياا مال أن  ثم  ات اا بين ا  رم 

 بل من العسكري  للملاوم  علن اوتاح  المجا  للجسد السياسي ايجاد حل  للح ار الم روى علن 
دون اللجوء ولن معرك ا. وقالت م ادر في احماسا ون اهنا  موافل  مبد،ي  أعزتها الحرك  حو  
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خريز  الزريق الم ري  والدولي  للتهد،  في اللزاما لكنها زلبت ومهالها حتن انتهاء اجتمام مكتبها 
 السياسي للبدء في الم او ات النها،ي ا. 
فلسزيني  أن ه ا االمل  سيعاد اللحا في  من جديدا وأن أما في مل  ا سر ا فجكدت م ادر 

عملي  تلاد  لاسر  يمكن أن ُتجر  خا  الهدن ا علن أن يبدأ اللحا لالمو وم لعد شهرين من 
اتت اااا م ي   أن اعلن العدو وزاا سراو   ل  شاليطا قبل الملاشرل لجل ت اوى حو  عملي  

جميال اللو  ات لت علن الهدن ا لكن التخو ف هو من رد فعل  التلاد ا. ويؤكد أ ل  المعنيين أن
السلز  التي قد تعرقلهاا خ و ا  أن  في وحد  مراحل اتت اا ستحو   روات  موظ ي احماسا من 
الملا   )ال را،  ال لسزيني  التي تجمعها وسرا،يل لم لح  السلز ( ملاشرل ولن  بل. وقبل أن 

بلغ الم ريون وفد افتفا في اللاهرل أن االم الح  هي بوال  السلز  ي ير ه ا السيناريو ناف ا ا أ
والواجه  الرسمي  تت اا الهدن  ولعودتها ولن  بلا وفي حا  رف ها )السلز ( السير فيهاا فةن  

 سُي ار ولن تخزيها وف  الح ار عن اللزام من دونهاا.
 3/8/2018األخبار، بيروت، 

 
 يق أهدافها ونريد كسر الحصار لألبدحماس: مسيرة العودة أقرب لتحق .6

قالت حرك  حماسا يوم الجمع : ون مسيرات العودل وكسر الح ار في قزام  بل؛ أ حت :  بل
 اليوم أقر  ولن تحليق أهدافها وجني ثمارها لعد الت حيات العظيم  التي سزرها شعبنا ال لسزيني.

الملرر المشارك   الجمع ليلا  علن مسيرات وأكد المتحدا لاسم حماس عبد اللزي  اللانوم في بيان تع
الواسع  فيها لليادات حماس وال  ا،ل أنها استظل ما ي  حتن آخر رمق انجاب كامل أهدافها 

وشدد علن أن ه د المشارك  اتعكس التحام الليادات الوزني  لشعبنا ال لسزيني وانخرازهم  الوزني ا.
وأ اف اللانوم: اجمع  الوفاء لشهيد  ل ي  ال لسزيني ا.في ملحمت  السلمي  لمواجه  مشروم ت  ي  ال

 اللدس امحمد دار يوس ا هي تجكيٌد علن وحدل شعبنا وتمسك  بخيار الملاوم  لكاف  أشكالهاا.
أكد ع و المكت  السياسي لحرك  احماسا حسام بدران خا  مشاركت  في فعاليات من جهت ا 

ين   بل أن شعبنا ال لسزيني يريد كسر الح ار مرل مسيرات العودل الكبر  وكسر الح ار شرا مد
لن ا بد. لن  واحدل وال وقا  بدرانا ون مسيرات العودل محز  عبا ونريد كسر الح ار مرل واحد وال

ا بدا وسندفال كل ما يلبم من ت حيات لكسردا م ي ا سنجرل حراكا سياسيا مال كل ا زراف 
 ن يجبر علن رفال الح ار.للو و  ولن ه ا الهدفا وسنؤ ل ه ا العدو حت

 3/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حذر من سياسة التفرد والهيمنة التي يتبعها عباس"الشعبية": ت .7
ح ر باهر الششترلا الليادل في الجبه  الشعبي  في ال    المحتل ا مما أسماد سياس  : رام هللا

في أروق  مؤسسات منظم  التحرير من الهيمن  والت رد التي يتلعها ر،يس السلز  محمود علاس 
وأكد الششترلا في ت ريف ل  عل  قرارات علاس  خا  قرارات  ا خيرل لالعب  وااقال  والتعيين.

ا خيرل المتعلل  بةقال  وبير ا سر  عيسن قراقال وثر مواق   الداعم  لاسر   د قزال رواتبهم من 
أنها تعبر عن وشكالي  وا ح  في ودارل المل  السلز ا ولعى اللرارات ا خر  داخل المنظم ا 

 ال لسزيني لمختل  اتجاهات العملا وخ و ا فيما يتعلق بت رد الر،يس.
وأ اف اه ا كان وا حا لسلسل  اللرارات التي تم اتخا ها مؤخرا؛ ون كان بتعيين نا،  لر،يس 

اللرارات تؤكد نهج الت رد  ورأ  الششترل لجن ه د مجلس الوبراء أو في وقال  الوبير عيسن قراقالا.
والهيمن  ال ل يسود في مؤسسات منظم  التحرير ال لسزيني ا وه ا يتزل  من ال  ا،ل اتخا  موق  
وا ف من ه ا السلو ا خ و ا فيما يتعلق لانعلاد المجلس الوزني ا خير ومحاوتت علد 

 المجلس المركبل.
 3/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس الحقيقي إرادة الشعب الفلسطيني  الرشق: سالح .8

قا  ع و المكت  السياسي لحرك  حماس عبت الرشق: ون االحرك  ستدافال عن أبناء شعبنا :  بل
في قزام  بل مهما كل ها  ل  من ثمن؛ فساحنا الحليلي هو الشع  ال لسزيني واارادل التي 

  مشاركت  لمسيرل العودلا أن مسيرات وشدد الرشق خا يمتلكهاا وليست الساو وا ن اا فلطا. 
العودل الكبر  أسلزت   ل  اللرنا وأن شلا   بل وشيوخها ونساءها ي نعون التاريخ بدما،هم 

وأ اف الرشق للشلا  الثا،ر: اأنتم تسيرون علن زريق التحرير والن را  و مودهم وت حياتهم.
 لن زريق وسلار   ل  اللرنا.وعلن زريق كسر الح ار واستعادل فلسزين وتحرير اللدسا وع

 وتالال: انحن حري ون كل الحرص علن تجني  شعبنا الحرو ا وملاومتنا يدها علن البنادا. 
وفيما يتعلق لمل  الم الح ا قا  الرشق: اشعبنا ي ر علن ونجاب الوحدل علن قاعدل الشراك  

 زرف مكان زرفا. الوزني ؛ فكلنا نريد تحمل أعلاء الوزنا والم الح  ت تعني استبدا  
وشار  أع اء المكت  السياسي لحرك  حماس في الخارج كاف   و  مرلا في مسيرات العودل وكسر 

 الح ار في مخيمات العودل شرا قزام  بل مساء اليوم الجمع . 
 3/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 االحتالل يقصف نقطة للضبط الميداني شرق رفح .9
ا  ااسرا،يليا مساء يوم الجمع ا نلز  لل لط الميداني شرا محافظ  ق  ت قوات اتحت: رفف

و كرت وكال  ا نا و ا أن دلال  وسرا،يلي   رفف جنوبي قزام  بلا دون االاغ عن وقوم و الات.
متمركبل علن الحدود الجنوبي  الشرقي  لللزاما ق  ت نلز  مراقل  تالع  لداكتا،  عب الدين اللساما 

ولم تعلن وبارل ال ح  ال لسزيني  حتن اللحظ ا عن وقوم و الات  سلف لحرك  احماسا.الجناو الم
 جراء استهداف الموقالا كما لم ي در تعليلا فوريا من اتحتا  حو  الحادث .

 3/8/2018، فلسطين أون الين
 

 / يوليو انتهاكًا لالحتالل بالضفة والقدس خالل تم وز 2,515حماس:  .10
انتهاكا   2,515لدا،رل ااعامي  لحرك  حماس لال    المحتل ا ما يبيد علن ر د تلرير أ درت  ا

يوليو  /ن  تها قوات اتحتا  ااسرا،يلي في ال    الألربي  واللدس المحتل  خا  شهر تموب
انتهاكا  من مجموم اتنتهاكات وقعت في محافظ  اللدس وحدهاا  327وأفاد التلرير أن  الما ي.

 .109موازناا واعتلا  واحتجاب ما يبيد علن  39بينها و ال  
ا 927ويبين أن  مجموم عدد اتقتحامات والمداهمات والحواجب التي ن  ها جيا اتحتا  بلغ 

وأ افا أن  قوات  حال  هدم وتدمير ممتلكاتا ف ا  عن انتهاكات أخر . 39لاا اف  ولن 
في الخليلا والثاني في بيت لحما والثالا  فلسزينيين في ال    الألربي ا أحدهم 3اتحتا  قتلت 

منهم في  42موازنا   172من بلدل كوبر لعد اقتحام  مستوزن  آدم وتن ي د عملي  زعنا كما أ ي  
وحو  اعتلاتت اتحتا ا أشار التلرير ولن أن محافظ  اللدس نالها الن ي   محافظ  رام هللا.

حال  اعتلا ا وبيت لحم بد  76تا تلتها رام هللا بواقال اعتلات 107ا علن من عدد اتعتلاتت بواقال 
في  16في قلليلي ا و 32حال  اعتلا ا لاا اف  ولن  36ا ونابلس بد 43ا وجنين بد 59ثم الخليل بد  65

 في زولاس. 4في أريحاا و 5اعتلات  في سل يتا و 12زولكرما و
في اللدسا واثنان في  9ا منبت   14وعمدت قوات اتحتا  لحس  ااح ا،ي ا ولن هدم وتدمير 

موازنا  من  364ملدسيا عن المدين ا ومنعت  25نابلسا واثنان في كل من الخليل وأريحاا وألعدت 
اقتحاما  للمسجد ا ق ن  27وأو ف التلرير أن المستوزنين ن  وا  الس ر من أنحاء ال    واللدس.

اعتداء للمستوزنين تنوعت بين  60كما ُسجل ا مستوزنا   3,743تحت حماي  قوات اتحتا ا بواقال 
 قزال زرا واعتداء لال ر  واعتداء علن ا را ي والمحا يل.

 3/8/2018موقع حركة حماس، 
 



 
 
 
 

 

 10 ص             4707 العدد:             8/4/2018 السبت التاريخ:  

                                    

 وتصفه بصديق فلسطين واألقصى حماس تعزي عائلة الصحفي الروسي أورهان جمال .11
داروفيتا جما ا لعثت حرك  حماس برقي  تعبي  ولن عا،ل  ال ح ي الروسي أورهان  ي: موسكو

وشازرت  ( في دول  جنو  أفريلياا والمعروف لمنا رت  ل لسزين.07-31ال ل للي حت   اتثنين )
 الحرك  أهل ال ح ي الروسي المسلم وأحد أبرب المراسلين العسكريينا مشاعر الحبن وا لم.
الروسي وقا  الليادل في حماس عبت الرشق في تألريدل علن تويتر: ا ديق فلسزين ال ح ي 

اللارب أورهان جما  في  م  هللا.. ترجل في الميدان لاحثا عن الحليل  كما عهدناد.. ت كرد أسوار 
 اللدس وشوارعها ولا  ا سلار مدافعا عن كلم  الحق. رحم  هللا يا #أورهان_جما ا.

 3/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

ق على "أعمال بناء" في ساحة البر  .12  اقنتنياهو ُيصد ِّ
قت  :اللددددس المحتلددد   كدددر موقدددال اواتا ااخلدددارل العبدددرلا أن لجنددد  اا مددداكن الملدسددد  اليهوديددد ا  دددد 

ا سددبوم الما ددي اول ددورل هاد،دد ا علددن أعمددا  بندداء فددي لاحدد  ال ددال المختلزدد  لسدداح  البددرااا لمددا 
 .ي ال حدا  للخافات السياسي  في الكيان التي اندلعت حو  ه د ا عما  الشهر الما ي

الد ل أخد  مكدان ميدرل ريألد  فدي  ار،ديس حكومد  اتحدتا  اووفق اواتا العبرلا فةن بنيامين نتنياهو
قا علدن تن يد  هد د ا عمدا   ر،اس  اللجن ا ويوفدا  شدياينتس الد ل اسدتبد  ويليدت شدكيد لع دويتها  دد 

 ولم يشار  في الت ويت الوبير دافيد أبوتل ال ل زل  اتستلال  من ع وي  اللجن .
ويتعلق ااعمار لساح  ال ال اليهودي  اللا،م  للرجا  والنساء في منزل  ما يسمن اقوس روبنسونا 
لحدددا،ط البدددرااا و لددد  لم دددلح  اا ددداحيين والمحدددافظين ا مدددر الددد ل يشدددكل جدددبءا  مدددن قدددرار تبنتددد  

ت بتوسدديال ا ولعددد ولألدداء ات اقيدد  سدداح  البددراا العددام الما ددي وجدد  نتنيدداهو تعليمددا2016الحكومدد  عددام 
 الساح  التي تستخدمها الزوا،   ير ا رثو كسي .

 3/8/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عاموس هرئيل: تل أبيب تتوقع انفراجة في ملف التهدئة بغزة .13
قددا  عدداموس هر،يددلا المحلددل العسددكرل فددي  ددحي   اهددصرتسا العبريدد  ال ددادرل يددوم الجمعدد   :النا ددرل

 تحليددق الهدددوء فددي قزددام  ددبلا. ولددنقددال ان راجدد  فددي الم او ددات الهادفدد  ون اوسددرا،يل تتو ا 3/8/2018
وأ دداف أن اا يددام اللادمدد  حاسددم  لكددل مددا يتعلددق لالم او ددات حددو  م ددير قزددام  ددبلا وأندد  لدديس 

كولومبيددا كدددليل علددن  ولددنبيارتدد  الملددررل  نتنيدداهوهنددا  شدديء أبلددغ مددن ولألدداء ر،دديس الحكومدد  بنيددامين 
اتت بددين ال رقدداء فددي اللدداهرل قددد تنتهددي لان جددار مدددور فددي اللحظدد  ا خيددرل كمددا ورأ  أن ااتت دد  لدد ا.
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ح ل في مرات سالل ا وت أن المؤشرات تؤكد لجن ال رقاء المشاركين في م او ات اللداهرل يتوقعدون 
 بجمل  من ا حداا. كام ودلل المحلل ااسرا،يلي علن  احتمالي  حدوا ان راجا.
م ري  تمارس  ألزا  كبيرا  علدن حركد  حمداس والسدلز  ال لسدزيني  للتو دل وادعن أن المخابرات ال

وأشددار أن المسددجل   بدددا .أتت دداا م ددالح  جديددد بينهمددا بدددت  مددن ات دداا العددام الما ددي الدد ل لددم ين دد  
 الجوهري  التي تللت تتمثل في ق ي  الجنود ا سر  في قزام  بل. 

 3/8/2018 وكالة قدس برس،
 

 ز بشأن قانون القوميةو مع مجندين در  حواراتعقد سلسلة يلي الجيش اإلسرائي .14
علد الجيا ااسرا،يلي سلسل  من الللاءات والمحادثات مدال مجنددين مدن الزا، د  الدربيد ا وسدط  : بل

مخدداوف وسددرا،يلي  مددن حدداتت تملمددل قددد تتسددر  ولددن الجدديا  ددمن موجدد  ت دداعد اتحتجدداج علددن 
يا ااسرا،يلي  ادل آيبنكوتا جميدال قدادل الجديا وجندودد ولدن دعا ر،يس أركان الجو . اللومي  قانون 

وللدداء المسددا،ل السياسددي  الخافيدد  خددارج المؤسسدد  العسددكري . وجدددد الجنددرا  آيبنكددوت اتلتددبام لالح ددا  
 علن كرام  اانسان لمعب  عن العرا والدين والجنسي .

 4/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 النازي ناشطان درزيان ينعتان ديختر ب .15
 بل: تهجم عدد من أبناء الزا،   الدربي  علن ع و حب  الليكود ااسرا،يلي آفي ديختر ال ل لدادر 

قانون اللومي  خا  مشاركت  في ح ل توبيال منف دراسي  علن جنود مسرحين دروب. وقدازال  ولن سن  
الناشدددزان ولدددن ناشدددزان اثندددان مدددن أبنددداء الزا، ددد  ديختدددر خدددا  الح دددلا وقدددات لددد : ااخجدددلا. وتوجددد  

 الزا  الدروبا وزاللاهم برفى تسلم المنف.
لعددد أن  ار،دديس منتددد  الدددروب المندداهى للددانون اللوميدد  اوأوق ددت الشددرز  ااسددرا،يلي  أميددر خنددي س

 تهجم علن ديختر ونعت  لالنابل. قبل أن تزلق سراح  لعد عدل ساعات من التحليق مع .
 4/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 هدف قانون القومية جعل العرب يشعرون بانعدام األمن وبمستقبل مجهولسرائيليون: كت اب إ .16

اقدددانون اللوميددد ا العن دددرل  رأ  ا ديددد  ااسدددرا،يلي دافيدددد  روسدددمان أن سدددن  : تحريدددر لدددا   ددداهر
قرازيدد  نددالال مددن االر لدد  فددي الح ددا  علددن جددرو العاقددات بددين الدولدد  وا قليدد  العربيدد  و والمعددادل للديم

ا. ورجدددف أن هددد د النيددد  للحكومددد  ااسدددرا،يلي  ومهدددددا   ومشدددتعا   ا زدددوا  الوقدددتا م توحدددا  م توحدددا   فيهدددا
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ور،يسدددهاا بنيدددامين نتنيددداهوا تريدددد بددد ل  أن اتللدددن جدددروو هددد د ا قليددد  م تدددوو كدددي تكدددون هشددد  أكثدددرا 
 ومريح  أكثر للت ليل والتحريى والتخوي  والشر م ا ولسياس  فرا تسدا.

 ملددددا  نشددددرت   ددددحي   اهددددصرتسا فددددي  دددددر  دددد حتها ا ولددددنا يددددوم الجمعدددد وأكددددد  روسددددمانا فددددي 
ا أن اللوانين العن ري  والمعادي  للديملرازي  التي سنتها وسدرا،يل اهدي نتيجد  نمدط الت كيدر 3/8/2018

المشددو د لخمسدد  علددود مددن اتحددتا . وهددي نتيجدد  شددعور لددالت وا العرقددي... وزددرد كددل مددن هددو لدديس 
 ء كان ابن شع  آخرا دين آخرا جنس آخرا.انحنا من االبيتاا سوا

اسدددتهبأ ا ديددد  ااسدددرا،يلي م،يدددر شدددالي ا فدددي ملالددد  ا سدددبوعي فدددي  دددحي   ايدددديعوت ومدددن جهتددد ا 
ا ولددن يددوم السددبتاقددانون اللوميدد ا فددي تددل أبيدد ا  ا مددن تحويددل المظدداهرل  ددد  الجمعدد  أحرونددوتاا يددوم

هدو قدانون  بديا تمييدبلا مشدر م وت حاجد   امظاهرل عسكري ا. وشدد شالي  علن أن اقانون اللوميد 
قرازيدد ا المسدداوال والعلددل المسددتليما ولدديس لاسددم مشدداعر مثددل و لدد . وينلألددي محاربتدد  لاسددم ملدداد  الديم

 ا....بمال  الملاتلين ولاسم وهانات لمن خدم في الجيا ويتوقال ملالا  
ون بدن دافيددا فددي ملالد  ا سددبوعي ل دت المحلدل العسددكرل فدي اللندال العاشددرل للتل بيدون ااسدرا،يليا ألددو 

)اليمينيد (ا بنيدامين نتنيداهوا  20في  حي   امعاري اا أن  ابنظر ارسو  هللااا كما و  ود في اللنال 
هدد ا اللددانون هددو نجدداو كبيددر. للددد نجددف مددرل أخددر  فددي جعددل الللا،ددل فددي المجتمددال ااسددرا،يلي تهدداجم 

وشددد بدن دافيدد علدن أن  جرل اتنتخالدات الملبلد .لع ها وأن يحدد ا جندل الم  ل  والتي عليها ست
ا ايدد  قددانون اللوميدد  هددي شددق الزريددق مددن أجددل  ددم يهددودا والسددامرل )ال دد   الألربيدد (ا مددال الثاثدد  

 مايين ال ين يسكنون هنا ا. 
 3/8/2018 ،48عرب 

 
 "غالف غزة"مستعمرات حريقًا ب 15 .17

 حريلددا   15ن فددرا ااز دداء سدديزرت علددن قالددت م ددادر وعاميدد  عبريدد ا ظهددر يددوم الجمعدد : و : ددبل
و كدر موقدال ام دبا   ات ا اف قزام  بلا من  ساعات ال دلاو.عمر اندلعت لمنازق مختل   من مست

 تي ا العبرل أن الحرا،ق اندلعت ل عل سلور لالونات تحمل مواد حارق  أزللت من اللزام.
 3/8/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من الحدود كيلومتراً  40: إيران على بعد يمسؤول عسكري إسرائيل .18

لل دد  مواقددال ويرانيدد   ددر   اوسرا،يلدالعددد سدداعات مددن بددا أنلدداء تنسدد  لدد: نظيددر مجلددي - تددل أبيدد 
دمشدقا الليلدد  قبددل الما ددي ا فندد مسددؤو  عسددكرل كبيددر فدي تددل أبيدد ا مددا تلولد  روسدديا مددن أن ويددران 
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اتشتلا  في الجوتن المحتدل. وقدا  ون هد د كيلومترا  عن حدود فى  85سحبت قواتها ولن خط يلعد 
 .اوسرا،يلاكيلومترا  عن الحدود مال  40اللوات موجودل في محيط دمشق وتلعد حاليا  

 4/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 الحرب اإلسرائيلية على لبنان... ما زالت مستبعدة .19
متزددداللينا وشدددارات مدددن  العبريددد ا فدددي تلريدددرين شدددل  11عر دددت  دددحي   هدددصرتس واللندددال  :يحيدددن دبدددوا 

جلس  خا   للمجلس الوبارل الم ألر للشؤون ا مني  والسياسي  في تدل أبيد ا عدرى خالهدا الجديا 
ااسرا،يلي تلديراتد  للحدر  الملبلد  فدي مواجهد  حدب  هللاا ومخدازر الخلدل ومكامند  فدي الجبهد  الداخليد  

ن كدددان التلريدددران يؤكددددان أن عدددرى السددديناريوه ااسدددرا،يلي . ات فدددي المجلدددس الدددوبارل الم دددألر قبدددل وال
أسابيالا ت يعني أن الحر  لاتت وشيك ا وهو ما شددت علي  الم ادر ا مني ا بل هدو امجدرد عدرى 
ل ر يات و ا نشبت الحر  ن سهااا التي ما بالت مستلعدل ا ن حب  هللا  ير معني  بهااا وهدي العلدارل 

سددرا،يلي  للدتلدد  علددن اسددتلعاد الحددر ا دون ااشددارل ولددن التددي تددرد تلليددديا  فددي تلددديرات اتسددتخلارات اا
ن كانددددت هددددي ن سددددها معنيدددد  لشددددن االحددددر  المسددددتلعدلاا خا دددد  أن أ ددددل  اوسددددرا،يلانيددددات  وتوثبهدددداا وال

 ا ت لحب  هللا أو  يرد من ف ا،ل الملاوم .اوسرا،يلداالحرو  وقرار شن ها واستمرارهاا تتعلق تلليديا  ب
 3/8/2018 ،األخبار، بيروت

 
 تخفي زيارة وفد رفيع لتايوان "إسرائيل" .20

أع داء كنيسدت كدان  5وفد وسرا،يلي مؤلد  مدن ا 3/8/2018الجمع  د يوم اع: تحرير محمود مجادل 
فدي البيدارلا أند  للنظدر والافدت  في بيدارل ولدن تدايوان للحدا العاقدات اتقت دادي  والتجاريد  المتلادلد .

يلي بر،يسدد  تدايوان ور،دديس الددوبراء المحلددي لاا دداف  ولددن ر،دديس علدن الددر م مددن اجتمددام الوفددد ااسددرا،
البرلمددان التددايوانيا وت أن البيددارل تمددت لعيدددا  عددن رادارات وسددا،ل ااعددام. و  لددم تخ ددص وكدداتت 

 ا نلاء واللنوات وال ح  المحلي  في تايوان أل مساح  لتألزي  بيارل الوفد ااسرا،يلي.
وعليدبل  اليدا فديددلو يو،يدل حسدونا و ناحمان شالا وأميدر أوحنداا  ال ل  م  كما امتنال الوفد ااسرا،يلي 
عدن أمدداكن تواجددهم خددا  البيدارل التددي شدملت العا ددم  تايبيد  ومديندد   وتفديا عددن ااف داو بو ددو 

 تايتشونغا وسط حال  من التعتيم ااعامي المل ود علن أحداا البيارل.
  أجراها ا اع  الجيا ااسرا،يلي وند  افدي بيدارل وحدد  ي كر أن ع و الكنيست أوحناا قا  في ملابل
التدددي تحكدددم السياسدددات الخارجيددد   اتبدواجيددد ا مدددا يعكدددس االددددو  اوسددديوي  التدددي يتعددد ر  كدددر اسدددمها

 ااسرا،يلي  في سبيل تحليق الم الف.
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تدايوان لدن وعند التوج  لوبارل الخارجي  ااسرا،يلي  أو للكنيسدت لزلد  معلومدات حدو  بيدارل الوفدد ولدن 
تح دل علدن تعداون يد كرا حيدا تدرفى الددوبارل التعليدق وتحولد  ولدن الكنيسدت التدي تلدو  بدددورها ون 
ن الوفددد ت يمثدل الكنيسددت ولالتددالي تددرفى التعليدقا لحسدد  مددا أشددارت  ددحي    البيدارل  يددر رسددمي  وال

 .الجمع  ايديعوت أحرونوتاا في نسختها الورقي  ال ادرل يوم
مددد  تددايوان وجهدددت الدددعوات لوفددد أع ددداء الكنيسددتا وقامدددت بتمويددل رحاتهدددم وأكددد الم دددر أن حكو 

واست افتهم في تايوانا ااجراء ال ل  ادقت علي  لجن  ا خاقيات في الكنيسدتا وعلدن الدر م مدن 
خ اء  لألتها الرسمي .   ل  فةن الكنيست حريص علن وبال  الزالال الرسمي للبيارل وال

سددرا،يلي  لتحليددق مكاسدد  فددي السددوا التايوانيدد  لعيدددا  عددن الخافددات يددجتي  لدد  فددي سددبيل المسدداعي اا
الدبلوماسي  التي قد تنش  مال ال ينا التي تعتبر تايوانا والتي تزلق عليهدا اسدم اجمهوريد  ال دينا 

ن المشدكل  مدن افي تدايو  جبءا من جمهوري  ال ين الشعبي  الكبر ا وترفى وقام  دول  مستلل  رسميا  
 في شرا اللارل اوسيوي . مجموع  جبر تلال

وخا  البيارل لحا الوفد ااسرا،يلي تزوير العاقدات التجاريد  واتقت دادي  المشدترك ا لاا داف  ولدن 
 تعبيب الوفود السياحي  المتلادل .

 3/8/2018 ،48عرب 
 

صابة أكثر من شهيدان فلسطينيان  .21  بمسيرات العودة شرق غزة.. واعتقاالت بالضفة 220وا 
موازنددداا يدددوم  220استشدددهد شدددا  وُأ دددي  ا أنددد  3/8/2018، غـــزة، فلســـطين أون اليـــن  كدددر موقدددال

الجمع ا بجراو مختل   ولاتختنااا جر اء استهداف جيا اتحتا  ااسرا،يلي للمتظاهرين السدلميينا 
وأعلدن الندازق لاسدم وبارل ال دح  د.  قر  السياج ال ا ل بدين شدرقي قزدام  دبل وا را دي المحتلد .

عامدددا( وثدددر و دددابت  بر ددداص  25للددددرل عدددن استشدددهاد الشدددا  احمدددد يحيدددن عزدددا هللا يدددا ي )أشدددرف ا
فلسددزينيا أ دديبوا بجددراو  220وقددا  اللدددرل فددي ت ددريف مكتددو ا ون ا اتحددتا  ااسددرا،يلي شددرا  ددبل.

وأو دددف أن الزدددواقم الزبيددد   مختل ددد  ولاتختنددداا لالألددداب المددددمالا علدددن الحددددود الشدددرقي  للزدددام  دددبلا.
مال عشرات اا الات في الميدانا فيم تم تحويل اا الات المتوسدز  والحرجد  ولدن مشدافي تعاملت 

و دال  لالر داص الحدي خدا  ال عاليدات السدلمي  فدي الجمعد  الدد  90و كر ان  تم تسدجل  قزام  بل.
 من مسيرات العودل وكسر الح ار. 19

ل ال دح  للزدام  دبل أعلندت وبار ا أن هاشم حمدانا عن مراسل  4/8/2018، 48موقع عرب وأ اف 
بجراحد  التدي أ دي  بهددا  عامدا( متدجثرا   15 دلاو يدوما السدبتا استشدهاد الز دل معدا  بيدداد ال دورل )

 يوم أمسا الجمع ا خا  مشاركت  في مسيرات العودل شرا مخيم البريج وسط  بل.
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 ن حدود  بل.ولاستشهاد الز ل ال ورل ترت ال ح يل  جمع  االوفاء لشهيد كوبرا ولن شهيدين عل
بجدرووا  وافلسدزينيين ُأ ديب ثاثد ا أن قلليليد ا مدن 3/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعـالموجاء فدي 

مسدداء الجمعدد ا بر دداص جدديا اتحددتا  ااسددرا،يليا فددي بلدددل حبمدداا شددرقي اللدددس المحتلدد ا وبلدددل 
و دالات لالر داص  3ن  كرت وبارل ال ح  أو  المألي را شرقي رام هللاا وسط ال    الألربي  المحتل .

الحددديا واحددددل فدددي الدددلزن مدددن بلددددل حبمددداا واثنتدددين فدددي اللددددما مدددن بلددددل المألي دددرا و دددلت ولدددن مجمدددال 
واندددلعت مواجهددات داخددل بلدددل  وبي نددت أن حالدد  الم ددابين الثاثدد  مسددتلر ل. فلسددزين الزبددي بددرام هللاا.

لر داص الحدي وقنابدل الألداب حبماا بين شلان فلسزينيين وجيا اتحدتا ا اسدتخدم خالهدا الجديا ا
كما اندلعت مواجهات أخر  في بلدل المألي را لعد و ال  مستوزن وسرا،يلي لالحجدارل  المسيل للدموم.

 علن الشارم الر،يسي المحا ل للبلدلا وفق م ادر محلي .
 

 خالل تموز/ يوليو في ممارسات االحتالل  2000فلسطينيًا وجرح  26 تقرير: استشهاد .22
ح دديل  ل ددحايا أحددداا شددهر يوليددو )تمددوب( الما ددي فددي المنددازق ال لسددزيني ا أكددد فددي : تددل أبيدد 

شددهيدا قتلدددوا  26مركددب عبددد هللا الحددوراني للدراسددات والتوثيددق التددالال لمنظمدد  التحريددر ال لسددزيني ا أن 
بر دداص قددوات اتحددتا  ااسددرا،يلي فددي ال دد   الألربيدد  وقزددام  ددبلا وأن سددلزات اتحددتا  ت تددبا  

شددهيدا  مددن ا سددابيال ا خيددرلا معتبددرل  لدد  امخال دد   ددارخ  لللددانون  27ي ثاجاتهددا جثددامين تحتجددب فدد
وأشدار المركددب ولددن أن سدلزات اتحددتا  اعتللدت خددا  هدد ا الشدهر الما ددي نحددو  اانسداني الدددوليا.

موازندا  فدي كدل مدن ال د   الألربيد  واللدددس وقزدام  دبلا مدن بيدنهم عشدرات ا ز دا ا لاا دداف   450
 دحافيا ا كمدا جرحدت  21عتلا  خمس   حافيين ليرت ال عدد ال حافيين في سجون اتحتا  ولن ت

موازن لالر اص الحي والمعدني المألل  لالمزار والألاب السام  2000قوات اتحتا  وأ ابت نحو 
المسيل للدموما في كل من قزام  دبل وال د   الألربيد  لمدا فيهدا اللددس المحتلد ا و لد  خدا  وزداا 
النار علن المشاركين في المسيرات السلمي ا لاا اف  ولن وزاا الندار أثنداء اقتحدام قدوات اتحدتا  

 لللر  والبلدات والمخيمات في ال    الألربي .
 4/8/2018، لندن، الشرق األوسط

  
 بظروف قاسية االحتاللطفل فلسطيني يقبعون في سجون  300 :نادي األسير .23

ز ل فلسزينيا في السدجون ااسدرا،يلي  فدي ظدروف اعتلدا   300يللال نحو  قيس أبو سمرل: –رام هللا 
فدددةن ا ووفدددق ندددادل ا سدددير ال لسدددزيني  دددعل ا حسددد  مخت دددين ومؤسسدددات تعندددن لل دددايا ا سدددر .

 عاما ( فلسزيني في ثاث  سجون.  16ز ل )أقل من  300السلزات ااسرا،يلي  تعتلل نحو 
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ا  ربدددي رام هللا وسدددط ال ددد   الألربيددد  المحتلددد ا وامجددددوا ويللدددال ا ز دددا  الددد كور فدددي سدددجني اعدددوفرا
 شمالي وسرا،يلا بينما ااناا في سجن اهشارونا )شما (. 

 وأو حت بيانات لنادل ا سيرا أن من بين ا سر  اثنين قيد اتعتلا  اادارل )دون تهم (. 
 651نحددو  2018العددام  وأشددارت البيانددات ولددن أن السددلزات ااسددرا،يلي  اعتللددت فددي الن دد  ا و  مددن

 ز ا  فلسزينيا ا ُأفرج عن  البيتهم لعدل فترات تحليق امتدت  يام. 
 4/8/2018القدس العربي، لندن، 

 
 األسير شوكة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام .24

 30أفددادت هي،دد  شددؤون ا سددر  والمحددررينا يددوم الجمعدد ا لددجن ا سددير حسددن حسددنين شددوك  ): رام هللا
لحددددما قددددد علددددق و ددددرال  الم تددددوو عددددن الزعددددام ظهددددر اليددددوم فددددي مستشدددد ن اكددددلانا  عامددددا( مددددن بيددددت

 ااسرا،يليا لعد التو ل تت اا بين محاميت  أحام حداد ونيال  اتحتا  ااسرا،يلي.
: اون ا سير شوك  علق و رال  لعدد شدهرين مدن اا درا  المتوا دلا وقدد تدم  وقالت الهي،  في بيانر

ديددد اتعتلددا  اتدارل لاسددير شددوك  شددهرين فلددط لعددد انتهدداء المدددل الحاليدد ا اتت دداا علددن أن يددتم تج
 من العام الحاليا. 12لحيا ي رج عن  بداي  شهر 

 3/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تؤذي أهالي غزة بإطالق النار ورش مبيدات من الجو "إسرائيل"تقرير حقوقي:  .25
 ا الحلوقيد  ااسدرا،يلي ا كيد  ت در وسدرا،يل لسدكان اللزدام النا رل: يكش  تلريدر جديدد لجمعيد  امسدل

الددد ين يعيشدددون ويعملدددون فدددي المنزلددد  المحا يددد  للسدددياج ال ا دددل ومنزلددد  ال ددديد. التلريدددر لعندددوان اأيدددن 
الحددد،اا تعددرى امسددل ا ويحلددل ا  ددرار الشخ ددي  واتقت ددادي ا الاحلدد  لسددكان قزددام  ددب لا نتيجدد  

لدددن االمنزلددد  التلييددددات الشدددامل  التدددي ت ر ددد ها وسدددرا،يل علدددن ومكانيدددات الو دددو  ولدددن الحيدددب اللحدددرل وال
كمددا يبددين التلريدر تددجثير اسددتخدام اللدول مددن قبددل وسدرا،يل ل ددرى تلييددداتها  العابلد ا داخددل أرا ددي اللزدام.

داخدددل تلددد  المندددازق علدددن حيدددال السدددكان وعلدددن فر دددهم فدددي كسددد  الدددربا. وحسددد  هددد ا التلريدددر أي دددا 
ال ديادينا ورعدال  اسدات مددمرل و يدر قانونيد ا تت دمن وزداا الندار علدن السدكانتستخدم وسرا،يل ممار 
وكدد ل  را مبيددددات أعشددا  بواسدددز  زدددا،راتا ا مددر الددد ل يلحددق أ دددرارا  لدددصتف  اا  نددام والمدددبارعين

 22ومند  أن بددأت وسدرا،يل لممارسد  عمليدات الدراا تعدرى لل درر قرالد   الدونمات البراعي  والمراعي.
 آتف دونم من المراعيا خا  الن   سن  ا خيرل.  8من ا را ي البراعي ا ومن  منها أل  دونم 

 4/8/2018، لندن، القدس العربي
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 جائر بامتياز ويجب شطبه "قانون القومية"لجنة الوفاق الوطني:  .26
د دعددت لجندد  الوفدداا الددوزني أبندداء شددعبنا ولددن انبدد  المبايدددات والتراشددلات الكاميدد  وجلدد: قاسددم لكددرل 

الدد اتا واتلت دداف حددو  لجندد  المتالعدد  العليددا واللا،مدد  المشددترك  فددي مسدداعيها وكافدد  الخزددوات التددي 
جاء  ل  فدي بيدان أ ددرت  لجند  الوفداا الدوزنيا و دلت نسدخ   تب لها في سبيل ولألاء ه ا اللانونا.

الكنيسدت مدن االددعول لاسدتلال  الجماعيد   ع داء وبيندت أن  ا  لاو يدوما الجمعد .48عن  لداعر  
كما دعت لجن  الوفاا ولن ابنداء خزد  ن دا  وت ددل وا دح  . اللا،م  المشترك  دعول  ير مجدي ا

 المعالم تحت مظل  المتالع  والمشترك ا يشار  في بنا،ها خبراء ومخت ون مهنيونا.
ي المجتمال وأعربت عن تلديرها لدادور الهي،ات وا حبا  والمؤسسات والمثل ين وا كاديميين والكتا  ف

اليهددودل لالت دددل لللددانون والسددعي الألا،دد ا وندددعو أبندداء شددعبنا ولددن تكثيدد  التعدداون معهددا لتحليددق 
وشدددددت االوفدددااا علدددن اترسددديخ مكانددد  العربيددد  وتعبيبهدددا والعدددودل ولدددن  هددددف االألددداء التدددام لللدددانونا.

مسدداءا الخمديسا فددي وكانددت لجند  الوفدداا الدوزني قددد اجتمعدت  اسدتعمالها فددي كدل المحافددل الممكند ا.
بلدل يركا لح ور ر،يس اللجن ا ا دي  محمد علدي زد ا والندازق الرسدمي لاسدم اللجند ا البروفيسدور 
لياس جبور والشيخ محمد رما .  م ز ن كبهاا وكل من محمد بيدان وسعيد رابي وماجد  عابن  وال

 3/8/2018، 48عرب 
 

 "قوميةقانون ال"تظاهرتان في الناصرة والمكر احتجاجًا على  .27
شددددار ا مسدددداء يددددوم الجمعدددد ا العشددددراُت مددددن المددددوازنينا فددددي تظدددداهرتين : ربيددددال سددددواعدا بكريددددا حسددددن

المكددرا جاءتددا احتجاجددا علددن قددانون اللومي دد  الدد ل تددم   -من  ددلتين فددي مديندد  النا ددرلا وقريدد  جديدددل 
را. فدي وزدار سلسدل   ف ي الن ا درلا شدهدت التظداهرلا حملد ا تواقيدالر مناه د  للدانون اللوميد ا سن   مؤخ 

فعاليددات احتجاجيدد ا أعلنددت عنهددا لجندد  المتالعدد  العليددا للجمدداهير العربيدد  فددي الددلادا واللجندد  الشددعبي  
وشار  في التظاهرل عشرات الناشزين مدن مختلد  ا حدبا ا ورفعدوا العلدم  لمناه   اللانون اللومي .

وق دد  اتحتجاجيددد  التددي تدددجتي تحدددت ال لسددزينيا والشدددعارات المنددددل للدددانون اللوميدد  العن دددرلا فدددي ال
وفدددي المكدددرا تظددداهر  عندددوان اسدددن هم ال دددخر ون لدددم ي هدددم اللشدددر أن الشدددعو  و ا هبدددت ستنت دددرا.

 العشرات من أهالي اللري ا والمنزل ا في الم را الشمالي لللري  احتجاجا علن اقانون اللومي ا.
 3/8/2018، 48عرب 
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 اريخها للفترة الرومانيةاكتشاف مقبرة أثرية غرب الخليل تعود بت .28
اكتشدد  موازنددونا يددوم الجمعدد ا ملبددرل أثريدد  خددا  توسددع  أحددد الشددوارم الر،يسدد  فددي بلدددل و نددا  ددر  

جددراء  الخليدل. ولاشددرت زددواقم وبارل السددياح  واوثدار وجددراء ح ريددات ونلا يدد  واستكشدافي  فددي الموقددالا وال
ر الرجددو  أن  اللبددور تعددود بتاريخهددا لل تددرل مددن جهتدد ا أفدداد الخبيددر ا ثددرل جبدد عمليددات توثيددق للملبددرل.

وأو دف  الروماني ا وتتكون مدن العديدد مدن حجدرات الددفنا ومنحوتد  فدي ال دخر الزلاشدير )الحدو ر(.
أن هد د اللبددور تعر ددت للنددلا قددديما مددن ل ددوص اوثدارا تفتددا ولددن أن  العمددل الجددارل حاليددا لتوثيددق 

 ثار الخليل.ه د اللبور من خا  زواقم مخت   من دا،رل آ
 3/8/2018األيام، رام هللا، 

 
 من أسلحة حزب هللا الجديدة يإسرائيلمخاوف  :القناة الثانية اإلسرائيلية .29

وكاتت: كش  احب  هللاا اللبنداني عدن أحددا أسدلحت ا والمتمثلد  فدي الزدا،رات مدن دون  -تل أبي  
أن احددب  هللاا كشدد  عددن سدداح   وكتبددت اللنددال الثانيدد  ااسددرا،يلي  زيددار و ددواريخ كتدد  السددوفيتي .

 الجديدا والمتمثل في زا،رل من دون زيارا التي شاركت في الحر  لسوري .
ق العسددكرل لللندالا أن احددب  هللاا نظ دم معر ددا  حدددا وفدي هدد ا اازدارا  كددر يدارون شددنايدرا المعلد

أسلحت ا من بينهدا  دواريخ كتد   دد الزدا،راتا والتعريد  لدالموقال الخداص لدالهجوم علدن المروحيد  
 .2006ااسرا،يلي ا التي سلزت أثناء الحر  ااسرا،يلي  الثاني  علن لبنانا  ي  

فددي لبنددانا شددوهدت فيدد   سددياحيا   ا افتددتف متنبهددا  وأفددادت اللنددال علددن موقعهددا االكترونددي لددجن احددب  هللا
ا وهدددو المتندددبد الددد ل يمدددنف الخبدددرل مجموعددد  مدددن ا سدددلح  الجديددددل للحدددب ا و دددور فوتو رافيددد ا أي دددا  

ا فندددون االملاومددد اا وأهددددافهاا وتثليددد  الشدددلا  عامدددا   18-6للتاميددد  والزدددا  اللبندددانيينا مدددن أعمدددار 
 اوم ا  د وسرا،يلا لحس  اللنال.وتعليمهم وتعري هم بةنجابات االمل

وأظهر المعرى أو المتندبد السدياحي لدداحب  هللاا عدن  دواريخ كتد  روسدي   دد الزدا،راتا مدن ندوم 
اا ومركلددداتا كمدددا تدددم عدددرى زدددا،رات  يدددر مجهولددد ا واسدددتعراى أدوات ومعددددات SA-14اا واSA-7ا

 ي سوري .عسكري  جديدل ساعدت الحب  في تحليق أهداف  في المعار  ا هلي  ف
 الحددب مددن امددتا   لللنددال الخددوف فددي أوسددار المؤسسدد  ا منيدد  ااسددرا،يلي  خوفددا   وأثددار المعددرى وفلددا  

 .  تزورا   أكثرأسلح  
 4/8/2018 ،األيام، رام هللا
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 القوات اإليرانية لم تنسحب على الحدود ويؤكد أن قوات شيشانيةيحذر من انتشار "ديبكا"  ة:سوري .30
يلكاا العبرل اتستخلاراتي عن وجود قوات شيشاني   من الجيا الروسي الد ل لندن: كش  موقال اد

ن قدوات شيشداني  ترتددل بدبات الجديا ووقدا  الموقدال  سيتشر علن زو  الحددود السدوري  مدال الجدوتن.
الروسددي العسددكري  سددتتمركب فددي المواقددال ولددن جاندد  قددوات ا مددم المتحدددل لمراقلدد  فددى اتشددتلا  فددي 

من ومكاني  استدعاء ه د العنا را لاللو  اما ا سن عل و ا ما  وتساء  الموقال مح را   المنزل  اومن .
أمددرت روسدديا اللددوات الشيشدداني  لددالتحر  لمددا يتعددارى مددال الم ددالف ااسددرا،يلي ا أو و ا عرقلددت هدد د 

تواجدددد عنا دددر الشدددرز   أنويتخدددوف الموقدددال مدددن  اللدددوات عمليدددات وسدددرا،يل فدددي الددددفام عدددن ن سدددهاا.
 من تن ي   ارات في المنزل  لو ال حد لهجمات احب  هللاا. اوسرا،يلا  قد يمنال الروسي

 د   قانونيد  حيدا  ألوتواجدد ت يحمدل  اوسدرا،يلاواعتبر اديلكداا تواجدد اللدوات الروسدي  عرقلد   مدن 
 قوات أجنبي . أللم تنص علن وجود  1974معاهدل ف  اتشتلا  عام  أن

وا بت دددريحات ومواقددد  موسدددكو حيدددا و ددد  ت دددريف الملعدددوا مدددن الوثددد اوسدددرا،يلاوحددد ر الموقدددال 
ن اللوات اايراني  في الجندو  السدورل ستنسدح  جا ألكسندر تفرنتيي ا ل الروسي الخاص ولن سوري

 لألير الدقيل . وسرا،يليكيلومترا  عن الجوتن المحتل لالل   الخيالي ا فيما و  ها مسؤو   85مساف  
 ت ريحات كا ل .  تل أبي  تخازر لجمنها في ظل   أند واعتبر الموقال في ختام تلرير 

 4/8/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 سفينة "العودة"نشطاء ترحيل جميع  .31
أعلنت اللجن  الدولي  لكسر الح ار عن  بل قيام السدلزات ااسدرا،يلي  بترحيدل : تحرير هاشم حمدان

ناشزا   22سر الح ار عن  بل وعددهم جميال المت امنين الدوليين المشاركين في س ين  االعودلا لك
كانت اللحري  ااسرا،يلي  قد احتجبتهم لعد سيزرتها علدن سد ين  االعدودلا فدي الميداد الدوليد  ظهدر يدوم 

 ا حد الما ي.
 4/8/2018 ،48عرب 

 
 "إسرائيل"ناشطو "سفينة العودة" تعرضوا للتعذيب والسرقة في  .32

عددرى الُمشدداركون فددي نشددار اسدد ين  العددودلا لكسددر ت: تحريددر لاسددل مألربددي - ا نا ددو و  ا48عددر  
الح ددار عددن قزددام  ددبلا للتعدد ي ا يددوم الجمعدد ا فددي مددا تعددرى أحدددهم للسددرق ا لعددد أن احتجددبتهم 

ونللددت اا نا ددو ا عددن دي انددا ل ريندديا وهددي  السددلزات ااسددرا،يلي ا وفلددا  لمددا قالدد  ناشددزان سددويديان.
 عتر ت اس ين  العودلا بينما كانت في المياد الدولي .ناشز  سويدي ا قولها ون بوارا وسرا،يلي  ا 
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وقالدددت ل رينددديا وثدددر عودتهدددا وموازنهدددا الناشدددط تشدددارلي أندرسدددونا ولدددن مزدددار أرتندددداا فدددي العا دددم  
 ونهددم فددي الميدداد الدوليدد ا وت أن جنددودا   السددويدي  اسددتكهولما لعددد اافددراج عنهمددا وندد  ر ددم قددولهم مددرارا  

 ا ومارسوا العن  لحق النشزاءا ما عر ى حياتهم للخزر.س ين الوسرا،يليين  عدوا ولن 
 3/8/2018 ،48عرب 

 
 ب حماس االعتراف بـ"إسرائيل"الالفريق األمريكي الخاص بعملية السالم يطالفلسطينية": األيام " .33

وكاتت: وج  ال ريق ا مريكي الخاص لعمليد  السدام فدي الشدرا ا وسدطا أمدسا رسدا،ل  -واشنزن 
ن من الس ير ا مريكدي  .اوسرا،يلداات لحرك  حماسا تزالبها اتعتراف ببثاا لأل وكت  ال ريق المكو 

لددد  تددل أبيدد  دي يددد فريدددمانا والمستشددار الخدداص جاريددد كوشددنيرا والملعددوا الخدداص لعمليدد  السددام 
علدددن قيدددام وسدددرا،يلا  عامدددا   70جيسددديون  دددرينلات الرسدددال  لحركددد  حمددداسا وجددداء فيهدددا: العدددد مدددرور 

 كون من الحكم  أن تعترف حماس لجن وجود وسرا،يل هو حليل  واقع  ودا،م ا.سي
 4/8/2018 ،األيام، رام هللا

 
 اإلدارة األمريكية توسع طاقمها المكلف "صفقة القرن" .34

كشد  مسدؤولون أمريكيدون أمدسا أن ودارل الدر،يس دونالدد ترامد  : االحيدالاا أ   -واشنزنا النا درل 
المكل  لسياس  الشرا ا وسطا استعدادا  اعدان ا د ل  اللدرنا خدا  مددل  تعمل علن توسيال فريلها

تتددراوو بددين سدددت  أشددهر وسدددن . وربزددت وسدددا،ل وعددام عبريدد  هددد د المهلدد  البمنيددد  لانتخالددات التجديدددد 
 .2019الن  ي في الوتيات المتحدلا واحتما  وجراء انتخالات في وسرا،يل مزلال عام 

هدت ولدن وكش  مسدؤولون أمريكيدون لو  كالد  اأسوشدييتد بدرساا أن وكالد  ا مدن اللدومي ا مريكيد  توج 
رسا ووكالدد  اتسددتخلاراتا مددن أجددل تجنيددد متزددوعين جوبارل الخارجيدد ا والدددفام )البنتددا ون(ا والكددون

لان مام ولن الزاقما ال ل سديعمل تحدت ودارل الثندا،ي المكلد  ا د ل  اللدرناا  دهر ترامد ا جاريدد 
 ولن الشرا ا وسطا جايسون  رينلات. كوشنيرا وملعوث 

ووفلددددا  للمسددددؤولينا سدددديتجل  ال ريددددقا الدددد ل يجددددرل ونشدددداؤد لتنظدددديم العددددرى العددددام لخزدددد  السددددام وأل 
م او ات قدد تترتد  علدن  لد ا مدن ثداا وحددات: ا ولدن تركدب علدن ت ا ديلها السياسدي  وا منيد ا 

 التسويق لها استراتيجيا  في وسا،ل ااعام. والثاني  تركب علن جوانبها اتقت ادي ا والثالث  علن
وعلددن ر ددم أن توقيددت وزدداا الخزدد  لددم يلددرر لعدددا وت أن المسددؤولين ا مددريكيين قددالوا ون مدددل عمددل 

 الزواقم ستستمر من ست  أشهر ولن سن .
 4/8/2018 ،الحياة، لندن
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 توسيع مبنى السفارة األمريكية في القدس .35
والبناء في بلديد  اللددس علدن مخزدط لتوسديال المبندن المؤقدت للسد ارل تل أبي :  ادقت لجن  التنظيم 

وقدا  م ددر فدي البلديد  ون مخزدط بنداء ملدر  ا مريكي  في المدين ا وم اع   مساح  المكات  في .
 جديد للس ارل سيحتاج ولن سنوات. 

 كبيرل. فريدمان الليام لمهام  كما يج ا يحتاج ولن زواقم عمل ي يدولكي يستزيال الس ير دا
مددن شددؤون  فددي ملددر السدد ارل فددي تددل أبيدد . وهددو يسددعن أن  %90واليددوم يتعامددل مددال هدد د الزددواقم فددي 

 يكون نلل الس ارل من تل أبي  فعليا  وليس  وريا .
اللدددسا لمسدداح   ربددي وبندداء عليدد ا تمددت الم ددادق  علددن و دداف  بندداء ولددن ملددر السدد ارل المؤقددت فددي 

 ن  ها تحت ا رى. وهنا  مشروم لبناء و افي لم يلر لعد.متر مربالا ن  ها فوا ا رى و  700
واعتبر ر،يس البلدي  ااسرا،يلي نير بركات ه د الخزول امرحل  جديدل في مسدار تعبيدب مكاند  السد ارل 
ا مريكيدد  فددي مديندد  اللدددس سيسدداهم لالتجكيددد فددي تعبيددب العاقددات المميددبل مددال الوتيددات المتحدددلا فددي 

 ونالد ترم ا. عهد ر،يسها المميب د
 4/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 االتحاد األوروبي ينتقد افتتاح مركز استيطاني جديد في القدس .36

أعربت لعثات اتتحاد ا وروبي في اللدس ورام هللا عدن قللهدا العميدق؛ جدر اء قيدام اوسدرا،يلا : )د. .أ(
وقا  بيان  ن شرقي مدين  اللدس.لافتتاو مركب استيزاني جديد في بلدل سلوان جنوبي المسجد ا ق 

 ادر عن ممثل اتتحاد ا وروبي ورؤساء لعثدات اتتحداد ا وروبدي فدي اللددس ورام هللاا ون المركدب 
. وأ اف البيان 2015وخاؤها قسرا  عام  الم كور يلال في بناي  كانت تلزنها خمس أسر فلسزيني  تم  

أسددرل فددي حددي لزددن الهددو  فددي بلدددل  100حددو نا أسددرل فلسددزيني  فددي اللدددس المحتلدد  منهدد 180حددو نأن 
سدددلوانا تواجددد  خزدددر ااجددداء مدددن بيوتهددداا مدددا يتددديف المجدددا  ولشدددكل ملاشدددر للنمدددو اتسدددتيزاني فدددي 

وجدد البيان معار   مجلس وبراء خارجي  اتتحاد ا وروبي  المدين ا كما هو ا مر في ه ا الحا ا.
 تخ ل  من ه ا السياا.لسياس  اتستيزان ااسرا،يلي  وااجراءات الم

 4/8/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 تحل مكانها "بوما"... و"أديداس" توقف دعمها التحاد الكرة اإلسرائيلي .37
ا ون شددرك  ااديدددداسا الريا دددي  لدددن 3/8/2018 (ا يدددوم الجمعددد BDSقالددت حركددد  الملازعددد  العالميدد  )

 تستمر في رعاي  اتتحاد ااسرا،يلي لكرل اللدم.
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واتدا ااسدددرا،يلي ون حملددد  عالميددد  لليدددادل نشدددزاء حلدددوا اانسدددان انزللدددت مدددن مختلددد  وقدددا  موقدددال ا
أنحدداء العددالم تدددعو الشددرك  ا لمانيدد  لوقددت مشدداركتها فددي قمددال الشددع  ال لسددزيني الدد ل يعدديا تحددت 
 اتحتا  ااسرا،يليا وفي اتستعمار المستمر لارا ي المحتل  في ال    الألربي  واللدس الشرقي .

ناديددا ريا دديا دعددا ااديددداسا ولددن ونهدداء رعايتهددا تتحدداد كددرل اللدددم ااسددرا،يلي فددي  130ن أكتددر مددن وكددا
ألدد  شددخص عري دد  عالميدد  تدددعو  160آ ار الما ددي. فيمددا وق ددالا فددي حبيددران الما دديا أكثددر مددن 

ي تسدددليم العري دددد  لملدددر الشددددرك  فدددد لكددددرل اللددددما وتددددم   ااسدددرا،يليرعايتهدددا لاتحدددداد  اسددددلارااديدددداسا 
 في  ل  الحين. أمستردام

ا مندد  عددام أديددداسا حيددا ون الحركدد  كانددت تلددازال شددرك  اكبيددرا   هدد ا الحدددا ن ددرا   BDSواعتبددرت الددد 
 وتدعو لملازعتها. 2012

الراعددي  حملدد  ملازعدد   ددد   اوسرا،يلداوتزلددق اون الحملدد  ال لسددزيني  للملازعدد  ا كاديميدد  والثلافيدد  لدد
 4مكدددان اأديدددداسا لات ددداا مدتددد   أخددد ترل اللددددما شدددرك  ابومدددااا والتدددي الجديدددد لاتحددداد ااسدددرا،يلي لكددد

 سنواتا انهاء مشاركتها لاتنتهاكات ااسرا،يلي  لللانون الدولي.
 3/8/2018 ،األيام، رام هللا

 
 "ديبورتيفو فلسطين" بتشيلي يجمع ترابًا من فلسطين لتشكيل ملعبه الجديد .38

ا فددي تشدديلي حملدد   لجمددال التددرا  مددن Deportivo Plestinoأزلددق نددادل ديبورتي ددو فلسددزين ا :تشدديلي
لمناسددل  مددرور  2020مختلدد  المنددازق ال لسددزيني  لتشددكيل ملعلدد  الجديددد الدد ل سددي تتح  النددادل عددام 

 عام علن تجسيس . 100
وعد  النادل أن  تل  الحمل  لجمال الترا  من مدن الخليل وبيت لحم وقلنديا واللدس و يرها مدن المددن 

 يني ا رسال   رمبي    لربط فلسزينيي الشتات في تشيلي لجر هم التي ينحدرون منها.ال لسز
 3/8/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قبل أن توق ع غزة على الهدنة .39

 معين الرفاعي
تتبايد المؤشرات علن اقترا  التو ل ولن ويجاد تسوي  ما حو  قزام  بلا تسوي  تلوم علن ملاي   

ل المعيشي  واانساني  المت اقم  في اللزدام ملابدل تحييدد سداو الملاومد ا عبدر التو دل لحلو  للمعانا
 ولن اهدن ا زويل  ا مدا تت اوت التلديرات والتسريلات لشجن مدتها.
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ت ش  في أن أهالي  بل يعيشون أ ع  معانال يعرفها أل مجتمال ونساني حاليدا  علدن وجد  ا رىا 
م ال ل يمارس  العدو ااسرا،يلي من  ما يلدار  اثنتدي عشدرل سدن ا والددمار معانال سب بها الح ار الظال

المنهجددي للبنددن التحتيدد  فددي ثدداا حددرو  كددان هدددفها التدددمير وبرم اليددجسا و دداف  ولددن ااجددراءات 
العلابيددد  التدددي تمارسدددها السددددلز  ال لسدددزيني  فدددي رام هللاا لحجددد  تمكددددين الحكومددد  واسدددتعادل السددددلز . 

بل ولملاومتهددا التددي خرجددت مددن نسدديجها اتجتمدداعي أنهددا سددجلت لزددوتت سددتللن ويسددجل  هددالي  دد
خالدل علن   حات التاريخا وأنها في كدل مدرل ُيظدن فيهدا أن الو دال و دل ولدن زريدق مسددود تبددم 
 بل وسا،ل جديدل للملاوم  واستمرار المواجه  مدال العددوا ويبددل أهلهدا دومدا  اسدتعدادا  منلزدال النظيدر 

ملاوم  واتستمرار في المواجه . كل  ل  ر م الجراو والمعانال التي يج  أن تنتهي فورا . لدفال ثمن ال
 فه ا أمر محسوما وخارج النلاا.

لكدددن مدددا ينلألدددي وثارتددد  للنلدددااا فدددي حدددا   ددددا التوقعدددات للدددر  التو دددل ولدددن التسدددوي  التدددي تحدددا  
قليميدد ا قيمددد  مثددل هددد د التسددوي  فددي السدددياا العددام للل دددي   خيوزهددا فددي أكثدددر مددن عا دددم   ربيدد  وال

ال لسزيني . فالتسوي ا لال يأل  التي يحكن عنهاا ت تلايى االمساعدات اانساني ا لالهدن  العسكري  
 فحس ا بل تلايى المساعدات لالل ي  ال لسزيني  كلها.

نشددجت جميددال حركددات الملاومدد  ال لسددزيني  لتحريددر فلسددزين واسددتعادل ا رىا كددل ا رى. فهدد ا هددو 
ار ال ل رفعت  كل ال  ا،لا عند انزاقتها علن ا قل؛ وهو الشعار ال ل كان يعب ِّر عن أهداف الشع

الملاومددددد  والن دددددا  ال لسدددددزيني. واسدددددتمدت حركدددددات الملاومددددد ا وت سددددديما ااسدددددامي ا وعلدددددن وجددددد  
الخ وص االجهاد ااساميا واحماساا شرعيتها من مواجه  اتنحدراف عدن الشدعار ا ساسدي لدد  

  التحريدر ال لسددزيني اا ومدن تمسدكها لالهدددف ا ساسدي للشددع . مدا يجدرل اليددوم مدن ملاحثددات امنظمد
لشجن التسوي  حدو   دبل يددفال ولدن التسداؤ ا علدن فدرى  دوابي  وجدراء مثدل تلد  الملاي د  للتخ يد  
مدددن معاندددال ا هدددالي: هدددل سدددتلبل الملاومددد  اتنك ددداء داخدددل اللزدددام وتدددر  العددددو ال دددهيوني يسدددتكمل 

ع  فددي تهويددد اللدددسا وم ددادرل ا را ددي فددي ال دد   المحتلدد ا وااعددداد لمخزددط ترحيددل جديددد مشدداري
ا وهدو مدا يمهدد لد  للدول وقدرار اقدانون اللوميد ا فدي 1948لمن للي من أهلنا في ا را دي المحتلد  عدام 

مددل الكنيسددت أخيددرا ، وهددل مسددمووا مددن الندداحيتين السياسددي  والشددعبي ا التراجددال عددن هدددف التحريددر الكا
والمواجه  اليوميد  المسدتمرل مدال العددو فدي كدل فلسدزينا حتدن ملابدل تحويدل  دبل ولدن اسدنألافورلا، أت 
يسمف  لد  للدلعى بت دوير قبدو  مثدل تلد  التسدوي ا فدي حدا  وتمامهداا لدجن قدو  الملاومد  المشدارك  

ها اادارل ا مريكي  انهاء الل ي  ا  ل لسزيني ،فيها لاتت جبءا  من ا  ل  اللرنا التي تعد 
يتبايد الحديا أخيرا  عن أن تجرب  الملاوم  ال لسزيني  لاتت تلتر  أكثر فجكثر مما انتهت ولي  تجرب  
امنظمدد  التحريددراا بددل و ددلت متددجخرل عنهددا بربددال قددرن مددن الددبمن. ت شدد  فددي أن الملاومدد  سددز رت 
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ب علدددن مثدددل هددد د لزدددوتتا وقددددمت ت دددحياتا وأفشدددلت الكثيدددر مدددن المدددؤامرات. لكدددن ألددديس اترتكدددا
اللزوتت والت حيات هو ما ت رم ل  ال ين ساروا فدي در  التسدويات، هدل يحدق ل  ديلا مهمدا عدا 

مثدددل تلددد  التسدددوي ا ويحددداو  تمريرهدددا أو  -أو لالشدددراك  مدددال ف ددديل آخدددر  -شدددجن ا أن يجدددرل من دددردا  
 فر ها علن الشع ،

يني  كاف ا علن اختاف مشاربهاا  يدا  يبدو أن المشكل  ا ساسي  التي تعاني منها ال  ا،ل ال لسز
آليدد   ددنال اتسددتراتيجياتا وأن كددل مددن يستشددعر فددي ن سدد  اللدددرل يحدداو  تمريددر رؤيددادا ارتكددابا  علددن 
ما ي  من جه ا أو اعتمادا  علن تلديرات  الخا  ا مدن جهد  أخدر ا وهندا مكمدن الخلدل الد ل يحدو   

ن خسدددا،ر سياسدددي ا وأت تتحدددو  اانجدددابات ولدددن كدددل اتنت دددارات العسدددكري  والت دددحيات الميدانيددد  ولددد
 تراكما بل ت يال علن أعتا  السياسات التكتيكي .

ر دم أن العدددو ال دهيوني نجددف فددي وقامد  دولدد  م دزنع ا وحكومددات فعالدد ا فةند  لددم يسدتألنِّ قاددط  عددن 
ددد  مددؤتمر  اللحددا عددن أزددر  يددر حكوميدد  ت ددال لدد  اسددتراتيجيات تتناسدد  مددال زبيعدد  كددل مرحلدد . وُيعا

هرتسدديلياا السددنول أحددد أبددرب ا زددر التددي تندداقا اتسددتراتيجياتا و دداف  ولددن مددؤتمرات أخددر ا مثددل ا
اأيلا ا و يرد. أما في الحال  ال لسزيني ا فتألي  مثل تل  ا زر تماما ا ف ا  عدن العجدب عدن مجدرد 

ر  بهدا الل دي  علد اجتمام لإلزار الليادل لللو  وال  ا،ل ال لسدزيني ا ر دم خزدورل المرحلد  التدي تمد
 ودقتها.

لنعترف جميعا  لجن نا نلتر  سريعا  من لحظد  الحليلد  العاريد : اسدتراتيجي  الم او دات أدخلدت الل دي  
فددي متاهدددات اسدددتأللها العددددو لإلزلددداا علدددن ا رى وتهديددد الوجدددود ال لسدددزيني لشدددكل  يدددر مسدددبواا 

و ددات. الخزي،دد  الكبددر  هددي فددي واسددتراتيجي  الملاومدد  فشددلت فددي وقدد  اتنهيددار الدد ل سددب بت  الم ا
اعتلار الت اوى والملاوم  هدفين ب اتهماا في حين أنهمدا مجدرد وسديلتينا وت يمكنهمدا أن تكوندا  يدر 

  ل .
ما نحتاج ولي  في ه د المرحل ا هو الخروج من عللي  الح ا  علن الوسا،ل ومدا حللتد  مدن مكاسد ا 

الهدددددف الحليلدددديا اسددددتراتيجيات مواجهدددد  العدددددو  والعددددادل توجيدددد  الددددوعي والت كيددددر لاسددددتراتيجيات نحددددو
نلددا  المسددجد ا ق ددنا وتحريددر  ال ددهيونيا والملاومدد  اليوميدد   ددد العدددوا علددن امتددداد فلسددزينا وال
ا رى. تل  اتستراتيجيات تتحلق لالتاقي والت كيدر خدارج ا زدر التدي لاتدت قيدودا  تجسدر أ دحابها. 

ن الشددع  ال لسددزيني وحددددا بددل مددن كددل العددر  وهددي تحتدداج لددا شدد  ولددن كددل  دداح  رأل لدديس مدد
 والمسلمين وأحرار العالم. فهل نجرؤ علن اتعتراف لجخزا،نا وفعل ما ينلألي لنا فعل ،

 4/8/2018األخبار، بيروت، 
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 الفشل الصهيوني في انتشار اليهود .40
 برهوم جرايسي

بيدددر الماليددد  موشدددي  يلددو  نلدددج اهامشدددياا فدددي الملحددق اتقت دددادل ل دددحي   ايدددديعوت أحرنددوتاا ون و 
كحلددونا سدديزرو مخززددا لنلددل السددجون اللا،مدد  فددي منزلدد  تددل أبيدد  الكبددر ا ولددن الشددما  والجنددو . 
لألي  استخدام ا را ي اللا،م  عليهاا لبناء أحياء سكني   خم . وقد يكون ه ا نلج عاديداا تجددد فدي 

نتشدار اليهدودا للددر متسداو فدي أل مكان في العالما وت أن  في وسرا،يلا يعكس فشل ال هيوني  في ا
ا وهددم يتكدسددون أكثددر فددي منزلدد  تددل أبيدد  الكبددر ؛ الللدد  اتقت ددادل النددالىا ومعلددل 48فلسددزين 

العلمددانيين والحيددال الع ددري  ا كبددرا مددا يخلددق أبمدد  سددكاني  واجتماعيدد ا تتخددوف وسددرا،يل مددن تلعاتهددا 
 المستلبلي .

لع  الما ي ا ولدن نشدر اليهدود فدي جميدال مندازق وسعت كل حكومات وسرا،يلا علن مد  العلود الس
ا ولكددن لالدد ات فددي منزلدد  الجليددل شددماتا والنلدد  جنولدداا وت أن كددل التلددارير تؤكددد أن ا جيددا  1948

الشال  اليهودي  لألالبيتهاا وما ون تنهدي الخدمد  العسدكري ا حتدن تتددفق ولدن منزلد  تدل أبيد  الكبدر ا 
لعليدددا أو لللحدددا عدددن العمدددل الجيددددا والحيدددال العامددد  ال ددداخل  أساسددداا سدددوي  مدددال التوجددد  للدراسدددات ا

والع ددري ؛ فددي حددين تللددن مسددتوزنات الشددما  والجنددو   اللدداا للمتلدددمين لالسددنا أو لدد ول اللدددرات 
ا وفددي النلدد  فددي حدددود %57هددم الألالبيدد  فددي الجليددل  48اتقت ددادي  ال ددعي  ا مددا أللددن فلسددزينيي 

43%. 
فددي اللدددس  %10ن اليهددودا يعيشددون فددي منزلدد  تددل أبيدد  الكبددر ا ومدد %60وأمددام هدد ا الحددا ا فددةن 

فددي منزلدد  حي ددا شددمات. وكددل مشدداريال تزددوير شددلك  الزددرا والموا دداتا لددن تن ددال  % 10و ربهدداا و
في وقنام ا جيا  الشال  لاتنتشدارا ولد ا ندر  مشداريال لدد  أحيداء سدكني  أ دخم فدي تدل أبيد ا التدي 

 (ا لما رأينا كل ه د المشاريال.%1.3حاج  التكاثر الزبيعي السنول ) لو لليت حاج  البناء لهاا لسد
ونلل السجون هو مخزط جديدا ولكن  ي اف ولن مخززات شبيه ا ظهرت فدي العلددين ا خيدرينا 
لألرى و ال حلو  لحال  الت جر السكاني في منزل  تل أبيد  الكبدر . فمند  سدنوات ا ل دين ا ولدنا 

معسكرات كبيرل لجيا اتحتا ا مثل معسكرات ر د وتن ت لوحدل و عت الحكوم  مخززا لنلل 
اتسدتخلاراتا وكليدات عسدكري  و يرهداا مدن وسدط منزلد  تدل أبيد  ولدن  دحراء النلد . والهددف مددن 
ه ا مدبدوج؛ ا و  اسدتخدام ا را دي لبنداء أحيداء سدكني   دخم . وثانيداا دفدال جندود و دلار الجديا 

 النل . النظاميا ولن اتنتلا  للسكن في
وحسدد  التلدداريرا فددةن هدد ا المشددروم لددم يخددرج ولددن حيددب التن يدد  لعدددا  ندد  لدديس م ددمونا قبددو  جنددود 
و لار الجيا النظامي لالعيا في  حراء النل ا ويتركون الحيال ال اخل  في تل أبي ا وتتخوف 
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جيددا  الشددال  وحدددات التلنيددات العاليدد  االهايتيدد ا فددي الجددياا مددن أن يددؤدل هدد ا النلددلا ولددن هجددرل ا 
 المهني  في الجياا نحو اتقت اد الم تووا لسب  مكان السكن.

ك ل  فةن وسرا،يل تسعن من  سنوات زويلد ا ولدن وخداء المزدار الدداخلي فدي مديند  تدل أبيد  امزدار 
دوفاا وأي ا من أجل بناء عشرات آتف البيوت الجديدلا وكمدا يبددو فدةن هد ا المشدروم هدو ا قدر  

   ت يحمل تعليدات مثل اللواعد العسكري .للتن ي ا كون
وه ا المشهد يعبب الللق لد  المؤسس  الحاكم ا والحرك  ال هيوني  من فوقها. وكما ورد سداللا هنداا 
فةن التدفق نحدو منزلد  تدل أبيد  لد  وجد  آخدرا وهدو هدرو  جمهدور واسدال مدن العلمدانيينا مدن مددن 

تهما وخا   المتبمتينا لي ر دوا أجدواء وكدراد ديندي علدن تتبايد فيها نس  المتدينين علن مختل  تيارا
 حيال العلمانيين.

وكانددت سلسددل  ألحدداا وسددرا،يلي  قددد حدد رت مددن أن اسددتمرار تدددفق العلمددانيين نحددو منزلدد  تددل أبيدد ا 
وبه ا اللدرا سيؤدل ولن حال  كثاف  سكاني  من  ير الممكن تحملهاا ول ا ح رت تل  ا لحدااا مدن 

قدد تبيدد مدن الت كيدر والر لد  فدي الهجدرل ولدن الخدارجا خا د  وأن أكثدر مدن ن د   أن و عي  كهد دا
اليهدود ااسدرا،يليين لحدوبتهم جنسدي  ثانيد ا وهندا  نسدل  أخدر   يدر محدددلا ممدن بةمكدانهم الح ددو  

 علن جنسي  ثاني ا من أوزان أهاليهم ا  لي .
 ا الملابلد  وتلريلدا الما دل  لمنزلد  وارتلازا بهد اا نشدير ولدن أن تكثيد  اتسدتيزان فدي وسدط ال د 

 تل أبي  الكبر ا هو أحد مخززات حكومات اتحتا  لحل ه د ا بم  المت اقم .
 4/8/2018الغد، عمان، 

 
 [2دحض الدعاية الصهيوني ة في وثائقي محطة "العربي ة": نبذة عن النكبة ] .41

 أسعد أبو خليل   
  االعربي د ا فدي حللتدي نا أن و دو  مهداجرين يهدود ولدن فلسدزين الدعا،يا ال ل بث تد-بوقاح ا يبعم الوثا،لي

اقت داد  -وت يدبا  -في الثاثيني ات قد امنف اتقت اد دفع   جديدلا. لكن أل اقت اد هو هد ا، هندا  كدان 
اقت ددداٌد من  دددٌل آخدددر للشدددع  الواقدددال تحدددت  -فدددي الجانددد  اوخدددر  -لدولددد  ومجتمدددال اتحدددتا ا وهندددا  

المددل التددي يتحددد ا عنهدا التلريددرا باد ال لددر فدي أوسددار الشددع  ال لسدزيني  ندد  كددان  اتحدتا . وفددي ن ددس
درون مدن الريد  ال لسدزيني يواجهدون االعمدل  ُيزرد من أر   في الر ي  عنددما يتمل كهدا يهدودا وكدان المهج 

دي د ( فدي العبدرلا )أل الملازعد  ال دهيوني   ال دارم  لتوظيد  عم دا  عدر  فدي المنشدصت اتقت دادي   اليهو 
المدددن. لددم يعددم  أل ن ددال اقت ددادل للعددر  مددن الهجددرل اليهودي دد ا علددن عكددس مددا تخي ددل ثيددودور هرتددب  فددي 
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ا ويسدلغ علدن الدولد  اليهودي د  1923الجديدلاا ال ل يتخي ل فيد  و دال فلسدزين عدام -كتال  اا رى اللديم 
  ورل زولا،ي   نافرل.

ددرين ومهندسددين وعلمدداء وفن ددانيناا كددجن  حددرص الوثددا،لي علددن ااشددارل ولددن أن المهدداجرين الجدددد كددانوا ام ك 
 لدد  يألي ددر زبيعدد  المشددروم اتحتالددي العن ددي الدد ل ان ددم وا وليدد . وقددد اسددتوردت محزدد  االعربي دد ا مددن هدد ا 

ااسدددرا،يلي ال  دددل العن دددرل بدددين العدددر  المتخل  دددين وبدددين اليهدددود االدددراقيناا فيتحدددد ا -الوثدددا،لي ال رنسدددي
كن اراقيدد ا فددي تددل أبيدد  )رب مددا  نهددا كانددت الوحيدددل  ات أكثري دد  يهودي دد ( وعددن أن الملدداهي التلريددر عددن أمددا

فيهدا كاندت اعلدن مسدتو  الملداهي فدي أورولداا. قدد يكدون الل دد مدن وراء  لد  أن الشدع  ال لسدزيني كددان 
 ات مسددتو  يجدد  أن يلبددل اتحددتا   ندد  أقددام ملدداهي ا ات مسددتو  أوروبدديا. مددا قيمدد  الددوزن أمددام ملددادر 

 أوروبي،
ددد  اارهابي ددد  االها انددددااا فكدددان أنهدددا االجماعددد  المسدددل ح  مددددن أجدددل الددددفام عدددن اليهددددود  أمدددا تعريددد  المنظم 
ال لسددددزيني ينا. وبهدددد ا التو ددددي ا يعتنددددق الوثددددا،لي مشددددروم فددددرى الدولدددد  اليهودي دددد  لددددالعن   ددددد السددددك ان 

مسدديرل احددتا  فلسددزين. ولمددا ا تكددون  ا  ددلي ين. هدد ا الو دد  هددو تددبن ر كامددل لإلرهددا  ال ددهيوني فددي
هندا  حاجد  ولددن الددفام عددن الدن س فيمددا كدان التسددل ف هدو فددي  دل  المشددروم ال دهيوني اليهددودلا ودور 
االها اناا فدي ونشداء الدولد  كمدنا مند  البدايد  فدي الهجدوم ولديس فدي الددفام. والمسدؤولي   الكاملد  عدن أعمدا  

ددا قبلهددا - 1948و 1943العندد  فددي فلسددزين بددين أعددوام  تلددال علددن االها اندداا وعلددن  -حتددن ت نتحددد ا عم 
( وتعدود جدد ور االها اندداا ولدن اللددرن التاسددال 1اور دونا وع ددال  اشدتيرنا اللتددي ن انشددلتا مدن رحددم اها اندداا. )

عشددر عندددما أنشددج المهدداجرون ال ددهاين  أولددن المسددتوزنات البراعي دد  وأحازوهددا لحددر اس مسددل حين. وتحددو  ا 
ميلشيا مسل ح  ومنظم   لعد الحر  العالمي   ا ولدن. وخافدا  لمدباعم التلريدرا كدان هددف ونشداء  الحر اس ولن

وتسددليف االها اندداا مددن أجددل التح ددير لاسددتياء علددن فلسددزين لدداللو ل المسددل ح  و ددد  ورادل السددك ان؛ وهدد ا 
 كان لال لط ما حدا علن أرى فلسزين. 
هداا كمدا ورد فدي التلريدرا فهد ا  يدر دقيدق. ون الحكومد  اتنتدابي د  أما أن السدلزات البريزاني د  احظدرت عمل

سددمحت لليهددود فلددط )ولدديس للعددر  حكمددا ( لاتحت ددا  لالسدداو. كمددا أن م ددادرل السدداو مددن قبددل حكومدد  
اتنتدا  كانت وا ح  في مراميهاا وفي انحيابهاا و  ونهدا تسداهلت مدال اليهدود وتشدد دت كثيدرا  مدال العدر ا 

ا مددددثا ا  ددددادرت سددددلزات 1936عددددب ت  أمددددام الهجمدددد  ال ددددهيوني   واللمددددال البريزدددداني. ف ددددي كددددي تجعلهددددم 
 خيددرل للسدداو ال ددردل مددن العددر ا فيمددا لددم  10185مسد سددات و 108بندددقي ات و 205اتسددتعمار البريزدداني 

تلدد   ا ف ددادرت1937 خيددرل للسدداو ال ددردل. أمددا فددي  264مسد سددا  و 19ت ددادر مددن اليهددود وت بندددقي تي ن و
دا  و 1,340بندقي   و 1,240السلزات   خيدرل للسداو ال دردل مدن العدر ا فيمدا لدم ت دادر مدن  20,732مسدس 

 (2 خيرل للساو ال ردل. ) 1047مسد سا  و 75اليهود وت خمس بنادا و
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حتدددن حكومددد  اتحدددتا  البريزددداني التدددي كاندددت مولجددد  بتزبيدددق وعدددد بل دددور اعترفدددت فدددي اورقددد  بي ددداءا 
دد  عسددكري   مسددل ح  جيدددا . وقالددت ونهددا ت ددم  فددي مددا  1946م أ دددرتها عددا لددت ولددن منظم  أن االها اندداا تحو 

عن در. وقدو ل مت ر  د  )ابلمدا ا(ا وهدي  16,000عن درا وجيشدا  ميددانيا  للدو ل  40,000ت م : قو ل ثابتد  للدو ل 
ددن المخددبل أن فددي حددا  الحددر . ألدديس  6,000عن ددرا و 2,000معل ددجل لاسددتمرار وت ددم فددي حالدد  السددلم  مِّ

ال ل فداا فدي تنظيمد  وتعددادد مجمدل االجيدوا العربي د  التدي  -ت   االعربي  ا في تلريرها الجيا المنظ م 
لجند  جماعد  مسدل ح  للددفام عدن الدن س،  - بت فلسزيناا وفق الرواي  ال هيوني   المت دم ن  فدي التلريدر 

عن ددرا فيمددا  5,000ولددن  3,000عينهدداا فكانددت للددو ل  أمددا قددو ل ااار ددوناا وفددق االورقدد  البي دداءا البريزاني دد 
هدد ا ااعددداء لبندداء جيددوا لددم يكددن فددي حجمدد  أو تسددليح   .300ولددن  2,000كانددت ع ددال  اشددتيرنا للددو ل 

 )زا،رات في مرحل  تحل ( بدافال الدفام عن الن س.
 

 محطة محمد بن سلمان اعترفت بدولة االحتالل اإلسرائيلي قبل إنشائها
ا اخت ددددر التلريددددر مسددددب ِّلاتها لعدددداملي ن فلددددط: الهجددددرل 1939-1936ولددددن الثددددورل ال لسددددزيني   فددددي  وفددددي وشددددارل

اليهودي دد  وبيددال ا را ددي. لكددن اكتشدداف تهريدد  ها،ددل للسدداو ولددن المسددتوزنين اليهددود عبددر مرفددج يافددا عددام 
كشدد  التوازددؤ أشددعل   ددلا  فلسددزيني ا  عارمددا ا  ندد  كشدد  نيددات المخز ددط ال ددهيوني المسددل فا كمددا  1935

أندد  كددان عنددد اليهددود مددا يك ددي  1937البريزدداني معدد . وكددان التلدددير البريزدداني فددي تلريددر رسددمي فددي عددام 
 (3لتسليف وتجهيب جيا كامل من عشرل آتف جندل. )

وت يمكن زلعدا  و  دا  الحدديا عدن الحداج أمدين الحسديني فدي الروايدات ال دهيوني  ا و  ي دلف هدو ُمرتكد  
كما بعم بنيامين نتنياهو قبدل سدن  أند  ُمرتكد  المحرقد  وُمخز زهداا وأن هتلدر بدرلء مدن  النكل ا أو ي لف

فكرتهدددا. وأتدددوا لمدددؤر   وسدددرا،يلي كدددي ي تدددي أن تعددداز  الحسددديني مدددال ألمانيدددا لدددم يكدددن لسدددب  عدددداء ألمانيدددا 
يكدون عربدي   لبريزانياا بل  ند  تعداز  شخ دي ا  مدال العليددل النابي د . لكدن هد د ال كدرل م دحك  للألايد ا أن

دس النابي د ا هتلدر ن سد ا العدر   ا العرا اورلا فيما و   مؤس  ست علن فكرل ت و  ُمتعاز ا  مال عليدل تجس 
لجنهم اأن اف قرود م بو ينا. ما مكمن تعاز  عربي مدال عليددل ت تكدن  للعدر  وت اتحتلدار، ون هد ا 

السددوفياتي فددي الحددر  العالمي دد  الثانيدد  كددان  اللددو  أشددل  لدداللو  ون تحددال  الحكومدد  ا مريكي دد  مددال اتتحدداد
بندداء علددن تعدداز  أمريكددي مددال الشدديوعي  ا ولدديس بندداء علددن مبدددأ اعدددو  عدددو ل  ددديلياا وهددو المبدددأ الدد ل 
دفدال الحدداج أمددين للتوا دل مددال هتلددرا علدن مددا فددي هدد ا التوا دل مددن  ددرر للل دي   ال لسددزيني  . لكددن هددل 

نوا سدددديتعاز ون مددددال الحركدددد  الوزني دددد  ال لسددددزيني   لددددو أن الحسدددديني الحركدددد  ال ددددهيوني   والألددددر  برم تدددد  كددددا
تحددال ا مددثا ا مددال روبفلددت، والليددادل ال لسددزيني   التلليدي دد ا خافددا  للروايدد  السددا،دلا لددم تكددن هددي التددي تلددود 

( وكدددان الحددداج أمدددين يحددداو  المهادنددد  مدددال اتسدددتعمار 4الشدددارم للددددر مدددا كدددان الشدددارم يدددؤث ر فدددي الليدددادل. )
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( والمددباج اليهددودل فددي فلسددزين 5. )1936ريزددانيا لكددن المددباج ال لسددزيني العددام لددم يعددد يلبددل  لدد  لعددد الب
كدددان عسدددكري ا  للألايددد ا حتدددن أن ا ي دددام ا ولدددن مدددن الثدددورل ال لسدددزيني   شدددهدت مظددداهرات هتددد  فيهدددا اليهدددود 

 (6ُمزالبين بةنشاء جيا يهودل. )
 ددال هددوروفيتس للحكددم لدديس فلددط علددن الحدداج أمددين الحسدديني تا والتلريددر استشددهد لددالمؤر   ال ددهيوني ها

لللا،دد  مددال هتلددر بددل لو ددم االحركدد  اللومي دد  العربي دد ا لالنابي دد ا كددجن الحسدديني كددان بعيمددا  للحركدد  اللومي دد  
العربي   في يومر فدي حياتد . والُمريد  أن التلريدر تجاهدل لالكامدل العاقد  بدين الحركد  ال دهيوني   )ل  دا،لها 

اتهدددا المختل ددد ( وبدددين النظدددام الندددابلا الددد ل تزر قدددت وليددد  حنددد  أرنددددت بجدددرأل فدددي كتابهدددا اأيخمدددان فدددي وقياد
ن تزدر ا وليد   سرا،يل  د ها. ون ه ا المو دوم مدن المحر مدات وال اللدساا ما أثار ح يظ   هاين  أمريكا وال

أزروحتدد  للدددكتوراد ( وقددد كددر س محمددود عل دداس مو ددوم 7عدددد مددن المددؤر خين الشددجعانا مثددل لينددي برنددر. )
( لتلدد  العاقدد ا لكددن عل دداس جاهددٌل 8فددي جامعدد  الدداتريس لوموملددا للت ددامن بددين الشددعو ا فددي موسددكو )

وي تلددر ولددن العلددم والمعرفددد ا وهددو مددن ُمنكدددرل المحرقدد  )واستشددهد فددي أزروحتددد  لمعددادل السددامي   الكريددد ا 
عتلا  النابل(ا وله ا ت ُيعدو   عليد  فدي روبرت فوريسونا انكار استعما   ابات االادل في معسكرات ات

(ا 9التددجريخ )أو السياسدد ( خ و ددا  أندد  نسدد  بورا  قددو  اأرٌى لددا شددع  لشددع ر لددا أرىا ولددن هرتددب  )
ن أقدر  لاسدتعارت  مدن اللدورد البريزدانيا  في حدين أن اللدو  المد كور عم مد  ال دهيونيا وسدرا،يل بنألويدلا وال

 (10شافتسبرل. )
ر التلريددر الابمدد  ال ددهيوني   عددن و دداا بريزانيددا الحدددود ال لسددزيني   أمددام الاج،ددين اليهددود الهدداربين  ويكددر 

مددن ألمانيددا النابي دد  )كددجن الشددع  ال لسددزيني كددان ملبمددا  اسددتللا  الاج،ددين ل ددم هم ولددن مشددروم  ددهيوني 
لتلريدر لدم يدد كر أن يسدتهدف الل داء علدن الدوزن ال لسدزينيا كدجن النابي د  كاندت شدنيع  فلسدزيني  (. لكدن ا

أل الددد ين لجدددؤوا ولدددن فلسدددزين بدددة ن اتسدددتعمار  -التدددجريخ لتلددد  المرحلددد  يمي دددب بدددين الاج،دددين االشدددرعي ينا 
والاج،ين  ير الشرعي ين ال ين كانوا ُيهر بون عبر الحدود مال لبنان مثا . وقد قابلدُت مدبارعين  -البريزاني 

فددي قددر   ددور حيددا اعتددرفا لع ددهم لالمسدداهم  فددي تهريدد  مسددن ين فددي الثمانيني ددات مددن اللددرن الما ددي 
ا الدد ل أ دددرت  الحكومدد  1939مهدداجرين يهددود ملابددل نلددود أجنبي دد . أمددا عددن االكتددا  ا بدديىا فددي عددام 

ا  علن ثورل شع  فلسزينا فلا  التلرير ون  ايحدُّ كثيدرا ا عدددا المهداجرين اليهدود ولدن فلسدزين.  البريزاني   رد 
ألد  مهداجر يهدودل ولدن  25جل معيار، الملترو البريزداني فدي الكتدا  المد كور سدمفا بددخو  يحدُّ كثيرا ، ل

علدددن مدددد  السدددنوات  75,000سدددنوي ا  علددن مدددد  خمدددس سدددنوات )أل  15,000 فلسددزين مدددال و دددال كوتدددا بدددد
دل الخمس الملبل (ا علن أن تكون الموافل  العربي   شرزا  للدخو  اليهودل لعدد  لد . أل ون الددخو  اليهدو 
( 11المهدداجر ولددن فلسددزين علددن مددد  خمددس سددنوات سدديكون قسددرا  ور مددا  عددن أندد  السددكان ا  ددلي ين. )
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وأهمددل االكتددا  ا بدديىا مو ددوم تسددر   عدددد كبيددر مددن المهدداجرين ا يددر الشددرعي ينا ولددن فلسددزين )كددجن 
 الألبول ال هيوني    رى فلسزين لملارك  اتستعمار البريزاني كانت شرعي  (.

التلريددر علددن محزدد  االعربي دد ا بو را فددي نددص  وعددد بل ددور لخدمدد  الدعايدد  ال ددهيوني   التددي تشددك ل  وكمددا أن
محور ودافال الوثا،ليا فةن  بي  ا لشكل م  دوو أي دا  ندص  االكتدا  ا بديىا البريزداني عنددما يدرول أند  

فلسدزينا. تا لدم يدرد  لد  فدي  جاء لدايؤك د لحبم أن ني تهم )أل البريزاني ين( لم تكن ونشاء دول  يهودي د  فدي
ن كدان  تلرير الحكوم  البريزاني   علن اازداا. كدان كدام الحكومد  البريزاني د  وا دحا  فدي هد ا الشدجنا وال
ُمخادعددا  كالعددادل. هددو ن ددن فلددط أن تكددون ني دد  الحكومدد  البريزاني دد  اتحويددلا كددل فلسددزين ولددن دولدد  يهودي دد  

نددت تن ددي فلددط مددنف كددل فلسددزين ولددن اليهددود أو أنهددا ت ددرى علددن  ددد ورادل السددك ان العددر ا أل ونهددا كا
العدر  العديا تحدت حكدم دولد  يهودي د . لكدن  دديا   التلريدر لدم تند ِّ ني د  وقامد  وزندي لليهدود علددن أرى 
فلسزين. فات  ل  التلريدر المألدرىا الد ل سدمف لدداالخبراءا ال دهاين  ااسدرا،يلي فدي التلريدر لااشدارل ولدن 

اتنتدددا  كددداأرى وسددرا،يلاا أل ون محزدد  محمددد بددن سددلمان اعترفددت بدولدد  اتحددتا  فلسددزين فددي عهددد 
 ااسرا،يلي قبل ونشا،ها.

 
 معيار الوثائقي على مقاس الدعاية الصهيوني ة: اليهود وحدهم ضحايا

والم ارقدد  فدددي التلريدددر أنددد  يسدددت يى فدددي و ددد  الوحشددي   النابي ددد   دددد اليهدددودا ويتناسدددن أنددد  كاندددت هندددا  
  بريزاني د  و دهيوني    دد العدر  علدن أرى فلسدزين فدي ن دس تلد  الحللد  التاريخي د . لكدن معيدار وحشدي  

الوثدددا،لي هدددو علدددن ملددداس الدعايددد  ال دددهيوني   الألربي ددد  وااسدددرا،يلي  : اليهدددود وحددددهم  دددحاياا وت يمكدددن أن 
لتعداز  فدي التلريدر يكون العدر   دحايا مدثلهما  نهدم ينتمدون ولدن درجد  متدني د  مدن العن در اللشدرل. وا

مددال ال ددهيوني   ي ددل ولددن جعددل المشدداهد )المشدداهدات عددورات فددي حكددم آ  سددعود( يتعدداز  مددال اليهددود 
الد ين ي ددو ر التلريددر محنددتهم لدجن فلسددزين فلددط كانددت الحددل  الوحيدد وال ددرورل لمشددكل  الشددتات اليهددودلا 

و ددا  الدددو  الألربي دد  التددي لهددا كجندد  لددم يكددن هنددا  بلدددان أخددر  يمكددن أن تست ددي  الاج،ددين اليهددودا خ 
سددجل  حافددل فددي تدداريخ مددن معددادال اليهددود وارتكددا  الجددرا،م  ددد هم. كددان بةمكددان حكومددات الألددر ا مددثا ا 
ن كاندددت دو   دددل أكثدددر مدددن  يرهدددا وبر الجدددرا،م  دددد اليهدددودا وال فدددرى عدددودل اليهدددود ولدددن ألمانيدددا التدددي تتحم 

 سؤولي   عن تاريخ من اللتل واللمال وال م   د اليهود.تتحم ل هي ا خر  الم -والكنيس  -أوروبي   أخر  
لكددن ورزدد  النظددام السددعودل مددن وراء نشددر التلريددر كبيددرل: عددو  ا علددن أن التركيددب علددن معانددال اليهددود فددي 

ددم المشدداهد منزددق  -وهددي معانددال حليلي دد  وأكيدددل وفظيعدد  -الحددر  العالمي دد  الثانيدد   يمكددن أن يددؤد ل ولددن ت ه 
تسددتياء علددن الددوزن ال لسددزيني وزددرد أهلدد  العددر . لكددن هدد د قددد تسددرل علددن الجمهددور ال ددهيوني   فددي ا
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ال لسدزيني. -الألربي )وهي تسدرل بدرجد  أقدل هد د ا ي دام( الد ل ت يعدرف الخل ي د  التاريخي د  لل درام العربدي
  لسزيني  ،لكن كي  يمكن أن تسرل ه د علن الجمهور العربي ال ل يعرف الخل ي   التاريخي   للل ي   ال

أما خل ي   اتنسحا  البريزاني من فلسزينا فكانت وفق التلرير و درار االمنظم دات اليهودي د ا علدن رفدى 
الحكم البريزانيا كجن الشدع  ال لسدزيني كدان كوملارسدا  فدي هد د الحكايد . وت يدرد فدي التلريدر مدا يدرد فدي 

أدخلت كل أعما  وأنساا اارها  التدي يعداني  كت  التاريخ الألربي   عن ورها  المنظمات ال هيوني   التي
منها الشرا ا وسط اليوم. حتن المدؤر   ال دهيونيا والتدر تكيدرا فدي كتالد  عدن تداريخ ال دهيوني  ا يد كر 

( يعتدرف ال دهيوني تكيدر فدي 12ورها  المنظم ات ال هيوني   بددءا  مدن الثاثني دات مدن اللدرن الما دي. )
  كانددددت مسددددؤول  عددددن ارمددددي قنابددددل ل ددددورل عشددددوا،ي   فددددي ا سددددواا العربي دددد  كتالدددد  أن المنظمددددات اليهودي دددد

( تألافددل التلريددر عددن كددل هدد ا اارهددا ا كددجن ال ددحايا العددر  لددم يعددن لهددم شددي،ا  13ومحزددات الحددافاتا. )
 علن اازاا. 

المتحدددل والكددام فددي التلريددر عددن أن التعدداز  مددال اليهددود هددو الدد ل أد   ولددن قددرار الجمعي دد  العامدد  لامددم 
ونشددداء دولددد  يهودي ددد  كدددام لازدددلا كمدددا أوردُت فدددي الحللددد  ا ولدددن. لدددم يكدددن التعددداز  لددد  عاقددد ا وكدددجن 
التعاز  مال ال حايا اليهود في أورولا ت يمكن ل  أن ُيترجم وت بةنشاء دول  يهودي   علدن أرى فلسدزين 

دددددكان ا  دددددلي ين منهدددددا. وسددددداهم وليددددداس  دددددنبر )الددددد ل و ددددد  حددددداييم و  ايمدددددبمن بدددددداالُمسالما أو وزدددددرد الس 
االاعن دديا( فددي  ددرى التلريددر عبددر لددوم الليددادل ال لسددزيني   لعدددم أخدد ها المحرقدد  فددي الحسددلانا كددجن دو  
الألددر  أنشددجت دولدد  يهودي دد  علددن أرى فلسددزين ووافلددت علددن زددرد السددكان ا  ددلي ين  سددلا  ونسدداني  

ليدداس  ددنبر وعميددرل هدد اس لللددو  ون العددر  ارتكبددوا خزددج  كبيددرا  محددى. واسددتعان التلريددر لسددرل نسدديل  وال
. لكن كي  ُيام الشع  ال لسزيني علدن رفدى تلسديم أر د  ومدنف 1947برفى قرار تلسيم فلسزين عام 

اليهددود )وجل هددم مددن المهدداجرين الجدددد( أكثددر مددن ن دد  فلسددزين )حيددا ا را ددي ا كثددر خ ددول (ا فيمددا 
? مدن ا رى، علدن العكدسا كدان مدن 90ملد  أكثدر مدن كان الشدع  ال لسدزيني يشدك ل أكثري د  السدك ان وي

الجندون أن يلبدل شدع  فلسدزين والعددر  هد ا اللدرار الجدا،را ولدو اختل ددت عميدرل هداس أو  يرهدا مدال الحددق 
 ال لسزيني.

دم فدي المو دوم( أن ال درام  كا لوا فريدق الحا والتلرير ير  )حسد  آراء ااسدرا،يلي ين المشداركين فيد   نهدم شدك 
ليهددود لددم يبدددأ وت لعددد قددرار التلسدديم  ن العددر  رف ددوا اللددرار. لكددن اارهددا  ال ددهيوني  ددد بددين العددر  وا

العر  بدأ في العشريني ات وتنامن كثيرا  وتنظ م في الثاثيني ات. لم ي كر التلرير أن ثاثد  آتف عربدي ُقتلدوا 
ين وت وكددان العندد  . لددم تكددن هنددا  حللدد  فددي تدداريخ الوجددود ال ددهيوني علددن أرى فلسددز1936فددي ثددورل 

سددم  مدددن سددمات اتنتشدددار اليهددودل المهددداجر فيهددا. وكدددان اليهددود يتعددداملون مددال الشدددع  ال لسددزيني علدددن 
 أساس أن العن  سي رى عليهم ما لم )ولن( يلبلود زوعا . 
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ويمي ب التلرير بين اارها  ال هيوني في  ل بين االها انادا ) احل  الدور ا كبدر فدي ااجدرام اارهدابي 
ال ل فرى تجسيس دول  احتالي   علدن أرى فلسدزين( وبدين ااار دونا واشدتيرنا )التلريدر يعزيهدا اتسدم 
ددات  ا كثددر احترامددا  لهدداا أل اليهددالاا لكددن الددراول يخزددي ل ظهددا لالعربي دد (. وعلددن ا رىا كانددت المنظم 

( وكددددان يددددتم 14لتلريددددر. )اارهابي دددد  ال ددددهيوني   الددددثاا تتعدددداون فددددي كثيددددر مددددن ا حيددددانا خافددددا  لمنحددددن ا
ددص فددي أعمددا   تخ دديص العمددل )أل اارهددا ( بددين التنظيمدداتا فكانددت اشددتيرنا وااار ددونا مددثا  تتخ  
ت جيددر عشددوا،ي فددي أمدداكن مكتظ دد  لددالعر . وت يمكددن الملارندد  فددي ا عمددا  الحربي دد  بددين الزددرف اليهددودل 

ي   يهودي دد  لمسدداندل الجدديا البريزدداني فددي والزددرف العربدديا و  ون اليهددودل اسددت اد مددن تشددكيل قددو ل عسددكر 
كان متوف را  لليهدود. ويلل دل التلريدر  -الممنوم علن العر   -الحر  العالمي   الثاني ا كما أن استيراد الساو 

منهم قد سلزوا )ت ي كر أنهدم رجدا  ونسداء وأز دا  وأن اللريد   200من عدد  حايا دير ياسين فيلو  ون 
ا فيمددا  كددرت انيويددور  240تددداء مددال االها انددادا(. لكددن مندداحيم بدديألن اعتددرف للتددل كانددت فددي حالدد  عدددم اع

( وخافا  لتبر،  االها انادا في التلرير مدن ديدر ياسدينا فةنهدا 15سلزوا  حايا في اللري . ) 254تايمبا أن 
لألدد  وفددق  -شدداركت فددي  ددخ الدعايدد  عددن المجددبرل لتخويدد  العددر  وزددردهم. أمددا عددن االألددبولا العربي دد  

 ا فه د ستلي في الحلل  الملبل .1948التلرير * ل لسزين عام 

 المراجع
اا ص. 1)  .51( سامي هداولا االح اد المر 
. هدد ا المجل ددد 845فددي كتددا  امددن المددجو  ولددن اتحددتا اا تحريددر وليددد الخالدددلا ص.  3( راجددال ملحددق 2)

ن ت يبا   ير متوف ر لاللأل   العربي  لاس  الشديد. ال خم عن النكل  هو أف ل مرجال وال
 .63( لاميا آن سمياا افلسزين وال لسزيني وناا ص. 3)
 في فلسزينا. 1939-1936( ي كر  سان كن اني  ل  في كتي ل ا اثورل 4)
دددن كدددل مدددا ُكتددد  عنددد ا ولدددم يتدددجث ر ت 5) ( يللدددن كتدددا  فيليددد  مزدددر عدددن الحددداج أمدددين الحسددديني أف دددل مِّ

 لألربي   عن .لالروايات الدعا،ي   العربي   أو ا
 .82( راجال دي يد هرستا االبندقي   و  ن البيتوناا ص.6)
وثيلدددد : التعامددددل  51( درس الكاتدددد  ا مريكددددي لينددددي برنددددر تلدددد  العاقدددد  ونشددددر وثا،لهددددا. راجددددال كتالدددد : ا7)

 ال هيوني مال النابي  ا.
وتحدادا مدال الُمشدرف ( الزري  أن عل اس لم يددرس اللألد  الروسدي  لنيدل تلد  الشدهادل التدي لدم يسدتحل ها 8)

علن ا زروح  لالعربي   واانكليبي   التي ت يجيدها. ه د ا زروح  هي مثدل أزروحد  رفعدت ا سدعد. وقدد 
دددانا  ُنشدددرت ا زروحددد  لالعربي ددد  لعندددوان: االوجددد  اوخدددر: العاقدددات السدددري   بدددين النابي ددد  وال دددهيوني  اا عم 

1984. 
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 .217وص.  207اانكليبي  ا اعبر أقني  سري  اا ص.  ( راجال كتا  محمود عل اس الُمترجم ولن9)
سداءل اسدتعما  علدارلاا اميدد  ويسدترن سدتاديباا 10) ( راجال ملال  أدام  رفنكلا اأ دل ومعندن واسدتعما  وال

 .27ا مجل د 1991تشرين ا و  
 .147ااسرا،يلياا ص.  -( راجال كتا  تشارلب دل سمياا افلسزين وال رام العربي 11)
 تر تكيرا اتاريخ لل هيوني  ا.( وال12)
 .375( المرجال ن س ا ص. 13)
 .185( راجال كتا  تشارلب دل سمياا ص. 14)
 .1948نيسانا  13( راجال عدد انيويور  تايمباا 15)

 4/8/2018األخبار، بيروت، 
 

 فصل جديد من المؤامرة .42
 يونس السيد

كدددونجرس  ددد الشددع  ال لسدددزيني تسددعن ودارل ترامدد  ولددن وقدددرار مشددروم قددانون أمريكدددي جديددد فددي ال
وق ديت  الوزنيدد ا ويسددتهدف هدد د المدرلا وعددادل  دديا   تعريدد  الاجدي ال لسددزينيا وشددز  مددا تللددن 
مدددددن احدددددق العدددددودلا ومعددددد  اا وندددددرواا؛ الوكالددددد  ا مميددددد ا التدددددي تجسسدددددت ا اثددددد  وتشدددددأليل الاج،دددددين 

 ال لسزينيين. 
لشع  ال لسزينيا والعداء لل يت  الوزني ا والحليل  أن  ف ل أمريكي جديد من ف و  التصمر علن ا

وهو تكريس لانحياب ا عمدن   اوسدرا،يلاا ويمثدل امتددادا  للسياسد ا التدي تنتهجهدا ودارل ترامد ا بددءا  
اوسرا،يلاا ثم نلدل السد ارل ا مريكيد  مدن اتدل أبيد ا وليهداا ناهيد  عدن دمن اتعتراف لاللدس عا م  ل
دودا والحماي  التي توفرها واشنزن  اوسرا،يلا وجرا،مها في المحافل الدعم السياسي والعسكرل الامح

 الدولي ا لما يجعل منها ادول  فوا اللانوناا ولمنج  عن أل محاسل .
واشدنزن التدي لدم تعدد ُتعيدر أيد  أهميد  لللدوانين الدوليد ا وت للمجتمدال الددولي أو قدرارات ا مدم المتحددلا 

لخددداص لحدددق العدددودل لاج،دددينا والددد ل لموجلددد  ُأنشددد،ت اا وندددرواا؛ (؛ ا194وفدددي ملددددمتها اللدددرار رقدددم )
لإلشددراف علددن رعايدد  هددؤتءا تسددعن اون لشددزل  مددن الدد اكرل التاريخيدد ا ومددن أرشددي  ا مددم المتحدددل؛ 
لعدددد فدددرى تعري هدددا هدددي لاجدددي ال لسدددزينيا اللدددا،م علدددن تبويدددر الحلدددا،قا وقلددد  معزيدددات التددداريخا 

لا؛ فالمشدددروم ا مريكدددي الجديددددا الددد ل قدمددد  ع دددو الكدددونجرس وتجييدددر كدددل  لددد  لم دددلح  اوسدددرا،ي
الجمهدددورل دوج تمبدددورنا ُيعيدددد  ددديا   تعريددد  الاج،دددين ال لسدددزينيين؛ لا شدددخاص الددد ين  دددادروا 

ا وت يشددددددمل أز ددددددالهم أو أح دددددادهما كمددددددا يسددددددتثني 1948و 1946ا را دددددي ال لسددددددزيني  بددددددين عدددددامي 
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لحسدد  هدد د ال دديا  ا فددةن عدددد الاج،ددين الرسددميا ا شددخاصا الدد ين حددابوا جنسددي  دولدد  أخددر ا و 
ألد ا لحسد  ا مدم المتحددل ولدن عشدرات اوتف فلدط. ولحسد   300سيت اء  من خمسد  مايدين و

ألدددد   600المشددددرم ا مريكدددديا فددددةن اا مددددم المتحدددددل خللددددت )أونددددروا( للمسدددداعدل فددددي وعددددادل )تددددوزين( 
ألد  تجدي  300أن هندا  خمسد  مايدين و عامدا  مدن  لد  )أوندروا( تددعي 70فلسزيني؛ ولكنا ولعدد 

فلسزيني فدي العدالما وقامدت بت دخيم ميبانيتهداا وخللدت مشدكل  تج،دين أبديد  ت تنتهديا وفدق تعبيدرد. 
وهنا يمكن ماحظ  التبويرا فا مم أنشجت اا وندرواا؛ لرعايد  وتشدأليل الاج،دين حتدن يدتم تن يد  احدق 

ف؛ يتمثدل فدي تهمديا وكالد  الألدوا سياسديا  واقت داديا ا العودلا وليس التوزينا والهدف كما هدو وا د
سددناد مهامهددا ولددن م و ددي  الاج،ددين التالعدد  لامددم المتحدددلا  والعمددل علددن ت دد ي  اا ونددرواا نها،يددا ا وال
التي ترعن الاج،ين حو  العالما أل نبم ال    السياسي  عدن الاج،دين ال لسدزينيينا وتحدويلهم ولدن 

تريددد تحويددل مايددين الاج،ددين ال لسددزينيين ولددن ل ددال عشددرات مددن اوتفا حالدد  ونسدداني . واشددنزن 
حتددن ت يشددكلوا أل مشددكل  فددي أيدد  م او ددات محتملدد ا ولالتددالي يسددهل عليهددا ت دد ي  مددا تللددن مددن 

 الل ي  ال لسزيني .
 4/8/2018الخليج، الشارقة، 

 
 :ركاريكاتي .43

 

 
 4/8/2018 ،الحياة، لندن


