
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 باعتبارهم موظفين شرعيينبغزة رفع القيود عن كامل الموظفين العسكريين والمدنيين يطالب ب هنية
 " الموجه ضّد المنازل العربيةالتخطيط والبناء"بالقراءة األولى على قانون  الكنيست يصادق
 في غزة ألف اسم بالسجل االنتخابي 25حماس تكتشف تكرار "موقع الجزيرة": 

 خالل تموز/ يوليو الماضي 539واعتقال  233جديدة وارتفاع عدد الشهداء إلى  مستعمرة 850: تقرير
  يكرس جهود  ليتابع حقوق الشعب الفلسطيني في حين يدعم ارإرهابعباس ال :عبد اللهيان

تشمل لغزة العمادي: المنحة القطرية 
البنوك الفلسطينية ... و المدنيين فقط
 هارفضت استقبال
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  السلطة:
 5 يوقع على إعالن دعم حرية ارإعالم في العالم العربي عباس  2.
 5 ت المحلية يحدد نسبة مقاعد المسيحيين في االنتخاباعباس   3.
 5 غزة المستمر لعملية إعادة إعمار بدعم الدوحة الحمد هللا يستقبل السفير القطري ويشيد  4.
 6  والدعوات للتظاهر تدين التصريحات الصادرة عن مسؤولي بلدية طولكرم الفلسطينية الحكومة  5.
 6     2016/ يونيو ألف شيك مرتجع بالبنوك الفلسطينية بحزيران 39: طينيةسلطة النقد الفلس  6.
 7 النائب دراغمة: االعتقاالت التي تقوم بها أجهزة السلطة في "طوباس" تنذر بتعطيل االنتخابات  7.
 7 ًا من فتح خالل األيام األخيرة: لم نعتقل أحدالفلسطينية في غزة" الداخلية"  8.
 8 من خطة إسرائيلية رإفراغ قرى القدس من أهلها يحذر وزير شؤون القدس  9.
 8 إقامة ميناء في قطاع غزة إمعان في الحصار "إسرائيل": رفض الخضري   10.

 
  المقاومة:

 9 باعتبارهم موظفين شرعيينبغزة رفع القيود عن كامل الموظفين العسكريين والمدنيين يطالب ب هنية  11.

 9 في غزة ألف اسم بالسجل االنتخابي 25حماس تكتشف تكرار "موقع الجزيرة":   12.

 10 للبعد الطائفي تعزيزاً  وتعّد المسيحيين  "كوتة"ـالخاص ب عباسلمرسوم ها علن رفضتحماس   13.

 11 ب مزاعم االحتالل حول تنامي عالقتها بـ"داعش"حماس تكذّ    14.

 12 المحاوالت ارإسرائيلية الرامية إلى تهويد التعليم في القدس الرشق يعبر عن رفض حماس  15.

 12 فتح: سنخوض االنتخابات بقوائم خاصة  16.

 12 حركة األحرار: االنتخابات المحلية ذات أبعاد سياسية  17.

 13 بالقرارات الشرعية االحتاللألسرى وعقد مؤتمر دولي يلزم بالتضامن مع اتطالب  القوى الوطنية  18.

 14  خطر الموت يهدد األسير كايد المضرب عن الطعام  19.

 14 ة إلى سجون أخرى نفح سجن منهم من 200أسرى حماس يعلنون االستنفار بعد نقل   20.
 

  :ارإسرائيليالكيان 
 15 " الموجه ضّد المنازل العربيةالتخطيط والبناء"ى قانون بالقراءة األولى عل الكنيست يصادق  21.
 15 بسبب اختالف مواقف بين حزبها وحزب الليكود شاكيد تستبعد سقوط الحكومة  22.
 16 ارإسرائيلية "الخدمة المدنية"شابة مقدسية يؤدين  مئةيزعم:  إلكين  23.
 16 : مصاريف مبالغ بها في حملة نتنياهو االنتخابية األخيرة"هآرتس"  24.
 17 حاخامات يلتفون على قرارات الجيش ارإسرائيلي للتأثير على جنود  25.
 17 ثوانمرة كل ست  "إسرائيل"العرب في  حريض على العنف ضدّ بحث إسرائيلي: ت  26.
 18 "داعش" : الجيش ارإسرائيلي يستعد لقتال تنظيم الدولة"الاو "موقع   27.
 19 : مقاطعة "إسرائيل" تحقق نجاحات وتتسع عالمياً "معاريف"  28.
 19 جذب المهارات التقنيةتخفف نظام التأشيرات ل "إسرائيل": "فايننشال تايمز"  29.
 20 تجربتها بمواجهة المقاومة الستخدامها ضّد "داعش" "إسرائيل" تطلب من "معاريف": الواليات المتحدة  30.
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 21 حصل فضوى تفس في غزة مستشرق إسرائيلي: إذا أطيح بحماس  31.
 

  :األرض، الشعب
 21  : جنود االحتالل يعتدون على طفلة ويسرقون دراجتهاالخليل  32.
 21 من مغادرة قطاع غزة "ريو دي جانيرو""إسرائيل" تمنع رئيس بعثة فلسطين في أولمبياد   33.
 22 االحتالل يشدد حصار  على مصانع وتجار غزة  34.
 22 أسيرًا في سجن "جلبوع" ينضمون لإلضراب عن الطعام 32هيئة شؤون األسرى:   35.
 23 لحماس في االنتخابات المحلية المقبلة %19سيصوتون لفتح و %73القدس": موقع صحيفة استطالع "  36.
صابة ثالثة فلسطينيين في المواجهات مع االحتاللمئات المستوطنين يقتحمون   37.  23 "قبر يوسف" و"األقصى" وا 
خطارات بالهدم قرب نابلس هدم معرضاً ي االحتالل  38.  24  للسيارات ومخازن في القدس وا 
 24  في الضفة الغربية مواطناً  11االحتالل تعتقل  قوات  39.
 25 خالل تموز/ يوليو الماضي 539واعتقال  233جديدة وارتفاع عدد الشهداء إلى  مستعمرة 850: تقرير  40.
 26 الي"ي يزور األسير بالل كايد في "برز وفد طبي فلسطين  41.
 27 نحة القطرية تناغم مع الحصارالبنوك استقبال الم محلل فلسطيني: رفض    42.

 
  : ثقافة
 27 كنوز قرون يحتضنها المتحف ارإسالمي بالقدس  43.

 
  األردن: 

 28 يدين اعتقال االحتالل ارإسرائيلي لحراس المسجد األقصىاألردني وزير األوقاف   44.

 28  "القدس الثقافي" يعقد ورشة عمل بعنوان "األقصى كل السور"  45.

 28 تأجيل النطق بالحكم على األسير األردني الزيتاوي   46.
 

  لبنان: 
 29 تقيم منطقة عازلة على الجدار الحدودي مع لبنان "إسرائيل"  47.

 
  ي، إسالمي:عرب
 29 أبو الغيط يدعو االتحاد األوروبي لتحّمل مسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية  48.
 30 عباس ال يكرس جهود  ليتابع حقوق الشعب الفلسطيني في حين يدعم ارإرهاب :عبد اللهيان  49.
 30 مقاطعة "إسرائيل" واجب وفرض على كل إنسان يؤمن بالقانون الدوليالجامعة العربية:   50.
 30 "إسرائيل"بمناورة عسكرية مع  يباكستانوال رإماراتياأنباء عن اشتراك طواقم من سالح الجّو   51.
سرائيل"ين القومي ارإيراني رئيس لجنة األم  52.  31 ستنكر "التطبيع بين السعودية وا 
 31 سبتمبر المقبل الستقدام معلمينأيلول/  6 في وزير التربية الكويتي يزور فلسطين  53.
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  دولي:
 32 إعالن لدعم حرية ارإعالمتوقيع عباس على يشيد ب االتحاد الدولي للصحافيين  54.

 
  : مختارات

 32 مليار يورو 90الفاشل كلف االقتصاد  : االنقالبوزير التجارة التركي  55.
 

  حوارات ومقاالت:
 32 الحسين شعبان عبد... "ارإسرائيلي"قانون ارإقصاء   56.
 34 شريف أيمن... برنامج عشقي للتطبيع  57.
 37 عمر عياصرة... عباس والمعارضة ارإيرانية  58.
 37 اليكس فيشمان... العضالت األمريكية أقوى من ارإسرائيلية  59.
 39 سموشيه آرن... انتقام فاينبرغر  60.

 
 41 :كاريكاتير

*** 
 

 هاالبنوك الفلسطينية رفضت استقبال... و تشمل المدنيين فقطلغزة العمادي: المنحة القطرية  .1
مسؤول اللجنة القطرية إلعمار قطاع غزة السفير  ، أنغزة، من 3/8/2016 ،الحياة، لندننشرت 

متها قطر لدفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس محمد العمادي قال إن المنحة التي قد
 "خاصة بالموظفين المدنيين فقط، وستكون لشهر واحد، وال تشمل الموظفين العسكريين".

وأعلننن العمننادي خننمل مننؤتمر صننحافي عقنندز فنني مدينننة غننزة أمننس عننن قننرب توقيننع رزمننة مننن عقننود 
ملينون دوالر، وستصنرف  31"قيمة المنحة تبلغ  مليون دوالر. وأضاف أن 40المشاريع القطرية بقيمة 

وكشف أن "المبلغ تنم إيداعنه فني حسناب بنكني للجننة  ".23,800للموظفين المدنيين فقط البالغ عددهم 
 القطرية بعد عيد الفطر، وسيتم صرف المنحة خمل أسبوعين".

الها للجهننننات ولفننننت العمننننادي إلنننن" أن اللجنننننة "تسننننلمت أسننننماء المننننوظفين اليننننوم  أمننننس  وسننننيتم إرسنننن
الفتنا  إلن" أننه تنم "التنسنيك منع كنل األطنراف المعنينة، وكنان هننائ لقناء منع ر نيس النوزراء  المختصة".

وأوضن  أن بنمدز  رامي الحمند   ووزينر الشنؤون المدنينة حسنين الشنيه لوضنعهم فني صنورة المنحنة".
يند أن تخفنف عنن أهنل "تناقش مع إسرا يل كل ما يمس غزة، بخاصة عل" الصعيد اإلنساني، وهي تر 

التنسنيك بنين قطنر "وقال: "نحن نتبرع للشنعب فني غنزة، وال نندفع للحكومنة"، و غزة بأي طريقة كانت".
 والسلطة الفلسطينية يتم بطرق قانونية وُمتابعة دولية".
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كشف عن إيداع أموال المنحة  السفير محمد العمادي، إل" أن 2/8/2016 ،قدس برسوكالة وأشارت 
 لمصرفي الخاص بلجنة اإلعمار، نظرا لرفض البنوئ الفلسطينية استقبالها.في الحساب ا

 
 يوقع على إعالن دعم حرية ارإعالم في العالم العربي عباس .2

، عل" إعمن دعم حرية 2/8 محمود عباس، يوم الثمثاء ر يس السلطة الفلسطينيةوقع  :رام  
 ، يوما  لحرية الرأي والتعبير في فلسطين.اإلعمم في العالم العربي، قرر اعتبار األول من آب

جاء ذلئ خمل استقبال سيادته، في مقر الر اسة بمدينة رام  ، وفد االتحاد الدولي للصحفيين، 
الذي ضم نا ب األمين العام جيريمي بيير، ومنسك العالم العربي في االتحاد منير زعرور، ومسؤولة 

 المشاريع فيه سارة بوشطوب.
األمين العام لمتحاد الدول للصحفيين، أن توقيع الر يس عباس عل" اإلعمن لدعم حرية وأكد نا ب 

 اإلعمم، كأول دولة عربية هو بمثابة يوم تاريخي لحرية الصحافة في فلسطين والعالم العربي.
 2/8/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المحليةنتخابات يحدد نسبة مقاعد المسيحيين في اال عباس  .3

بتحديد نسبة المقاعد المخصصة  ر اسيا   غزة: أصدر الر يس محمود عباس مرسوما   - رام  
للمسيحيين في االنتخابات المحلية في بعض المدن والبلدات في الضفة الغربية، حيث أظهر المرسوم 

   ثمانية وفي بيت لحم مقاعد،  ثمانية أن عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين في مدينة رام   هي
سبعة مقاعد، الزبابدة سبعة مقاعد، بير زيت عشرة مقاعد، بيت جاال عشرة مقاعد، بيت ساحور 

 مقاعد.
 3/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 غزة المستمر لعملية إعادة إعمار بدعم الدوحة الحمد هللا يستقبل السفير القطري ويشيد .4

 استقبل ر يس الوزراء رامي الحمد   يوم: مد جمالأشرف مطر ومصعب اإلفرنجي ومح: غزة
السفير محمد العمادي ر يس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة الذي أطلعه عل"  2/8الثمثاء 

المشاريع التي ستنفذها اللجنة القطرية إلعادة اإلعمار في قطاع غزة، باإلضافة إل" ما تم إنجازز من 
أشاد الحمد   بالدعم القطري المستمر لعملية إعادة  فقد ر اسة الوزراء، وحسب بيان مشاريع حيوية.

ا أهمية تنفيذ باقي التعهدات القطرية في هذا السياق، بما يساهم في التخفيف  إعمار قطاع غزة، مؤكد 
 من معاناة أبناء شعبنا في غزة.
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ة المقدمة من حضرة صاحب وقال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في غزة إن آلية صرف المكرم
لموظفي غزة ستتم وفك المعايير التي طبقت في عام  قطرالسمو الشيه تميم بن حمد آل ثاني أمير 

، حيث تم الصرف في ذلئ الوقت فقط للموظفين المدنيين، وسوف تطبك نفس المعايير 2014
 باستثناء موظفي جهاز الشرطة العسكرية بالكامل "الكادر العسكري".

الكيالي لن"الشرق" أن الوزارة ستعمل عل" صرف المستحقات حسب المتفك عليه مع الجهة وأوض  
 األممية التي بدورها ستعمل عل" تسليم األموال للموظفين عبر مكاتب البريد العاملة في القطاع.

 3/8/2016، الشرق، الدوحة

 
 والدعوات للتظاهر  تدين التصريحات الصادرة عن مسؤولي بلدية طولكرم الفلسطينية الحكومة .5

أدانت الحكومة، البيانات وتصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم، تجاز ر يس الوزراء : وفا -رام  
، يوم الثمثاء، األسبوعيودعت الحكومة في اجتماعها  ووزير الحكم المحلي والدعوات للتظاهر.

يطلقها المسؤولون في البلدية، بهدف  أبناء مدينة طولكرم إل" إدانة هذز التصريحات واالتهامات التي
صرف األنظار عن مسؤوليتهم وتقصيرهم تجاز المواطنين، والتي ال تنم عن أي مسؤولية وطنية، وال 

 تخدم المواطنين، وال تخدم البلدية، وتساهم في ضرب السلم األهلي وضرب مصال  المواطنين.
لحكومة قد أولت قطاع الكهرباء في محافظة وأوضحت الحكومة أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وا

طولكرم عامة ومدينة طولكرم خاصة، االهتمام والرعاية من خمل تنفيذ مشاريع نوعية إلعادة تأهيل 
شبكات التوزيع وتوسعة الشبكات وتحسين الفاقد وغيرها من مشاريع، لم تحسن البلدية استغملها 

الكرمي، كما أن فشل البلدية في إدارة مشروع الكهرباء والبناء عليها لمستمرار في خدمة المواطن 
في المدينة أدى إل" آثار سلبية عل" المواطن الكرمي في الدرجة األول"، وحّملت الحكومة مبالغ 

 بم ات المميين.
 2/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 2016 / يونيونألف شيك مرتجع بالبنوك الفلسطينية بحزيرا 39: سلطة النقد الفلسطينية .6

/ يونيو في شهر حزيران ملحوظا   سجلت أعداد الشيكات المرتجعة  بدون رصيد  ارتفاعا  : رام  
وبحسب بيانات سلطة النقد  الماضي؛ بما يشكل انعكاسا لتردي الحالة االقتصادية في فلسطين.

من عدد الشيكات المقدمة ؛ فقد بلغ عدد الشيكات الراجعة 2/8 الفلسطينية التي نشرتها، يوم الثمثاء
 مليون دوالر أمريكي. 69.02ورقة شيئ بقيمة إجمالية بلغت  48,859للتقاّص في شهر حزيران 
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مليون دوالر أمريكي خمل  51.40ألف شيئ بقيمة إجمالية بلغت  40,392وأضافت أنه وبمقارنة مع 
 .%34الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فإن نسبة التغير بلغت 

 2/8/2016، الفلسطيني لإلعالمالمركز 
 

 "طوباس" تنذر بتعطيل االنتخابات االعتقاالت التي تقوم بها أجهزة السلطة فيالنائب دراغمة:  .7
قال النا ب أيمن دراغمة إن اعتقاالت األجهزة األمنية واستدعاءاتها في محافظة : القدس المحتلة

 ت البلدية، وربما إل" تعطيلها.طوباس، تهدف إل" التأثير المباشر عل" إجراء االنتخابا
وحذر دراغمة، خمل ندوة نظمتها الهي ة المستقلة لحقوق اإلنسان، مساء أمس في مدينة طوباس، 
من اآلثار السلبية لحملة االعتقاالت عل" الروح اإليجابية، التي يجب أن تسود قبيل االنتخابات، 

 محافظ طوباس بتأمين اإلفراج عن المعتقلين. داعيا إل" االبتعاد عن سياسة تعكير األجواء، ومطالبا
وعّد أن هذز الحملة تنسف كل الوعود التي قطعت من الحكومة ولجنة االنتخابات، وتطعن في 

 صدقية التواقيع عل" ميثاق الشرف الخاص بعملية االنتخابات وتنذر بتعطيلها.
اطنين: نادر صوافطة، وكانت أجهزة السلطة شنت حملة اعتقاالت في مدينة طوباس طالت المو 

براهيم عبد الرازق، ود. نوح خريوش.  وثا ر صوافطة، وعلي خريوش، وأشرف صوافطة، وا 
 2/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 : لم نعتقل أحدًا من فتح خالل األيام األخيرةالفلسطينية في غزة" الداخلية" .8
بالقطاع  فت تقال عناصر تابعين لحركة نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة اع: غزة

بوئ:  وقال الناطك باسم الداخلية إياد البزم في تصري  عبر صفحته الفيس خمل األيام األخيرة.
"ندين التصريحات واالدعاءات الصادرة عن الناطك باسم حركة فت  أسامة القواسمي حول اعتقاالت 

مي ال أساس لها من الصحة؛ ونتحداز أن لعناصر من فت  في غزة، ونؤكد أن تصريحات القواس
يعطينا اسما واحد من فت  تم اعتقاله خمل األيام األخيرة عل" خلفية تنظيمية أو سياسية أو متعلقة 

 بالنشاط االنتخابي".
وأكد البزم أن جميع الفصا ل بما فيها حركة فت  تمارس أنشطتها التنظيمية واالنتخابية بكامل الحرية 

ن التصريحات الصادرة عن حركة فت  هدفها تشويه الواقع وتضليل الرأي العام  دون أي تضييك، وا 
ودعا وسا ل اإلعمم للحذر من  وحرف األنظار عن االعتقاالت التي تجري في الضفة الغربية.

 التعاطي مع هذز التصريحات الممسؤولة والتثبت من حقيقتها عل" أرض الواقع قبل التعامل معها.
 2/8/2016، ينفلسطين أون ال
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 من خطة إسرائيلية رإفراغ قرى القدس من أهلها يحذر وزير شؤون القدس .9
عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، من اإلجراءات التي  .تل أبيب: حذر م

رج إن هذز اإلجراءات تند تقوم بها سلطات االحتمل اإلسرا يلية في المدينة المقدسة وضواحيها. وقال
في خطة واضحة المعالم إلفراغ السكان الفلسطينيين من بلداتهم وتوسيع السيطرة اإلسرا يلية عل" 

في األقص"، وزيادة التدخل في شؤون دا رة  الحياة الداخلية للسكان، بما في ذلئ تغيير الواقع
 األوقاف اإلسممية.

عن هذز األخطار، إنه في وقال الحسيني، في مؤتمر صحافي دعا إليه خصيصا من أجل الحديث 
فلسطينية في محيط القدس،  الوقت الذي تتحدث فيه قوى إسرا يلية عن ضرورة االنسحاب من قرى 

بهدف تخفيض عدد السكان الفلسطينيين وتعزيز األكثرية اليهودية داخل المدينة، تقدم السلطات 
ل القرى المحيطة. فإل" الفلسطينيين أيضا داخ اإلسرا يلية عل" إجراءات تؤدي إل" تخفيض عدد

جانب اإلكثار وعل" نحو غير مسبوق، من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس، تسع" 
بالمدينة إل" مناطك معزولة يصعب عل" السكان العيش فيها، ما  لتحويل القرى الفلسطينية المحيطة

نطقة قلنديا، خمل شهر شقة في م 25مبن" تضم  11هدم  يدفع كثيرين منهم إل" الرحيل. فقد تمّ 
توجيه إنذارات إل" أصحاب هذز المنازل من قبل ست جهات إسرا يلية،  مرة، تمّ  واحد. وألول

والبناء  مجتمعة، هي: وزارة الدفاع والبلدية اإلسرا يلية واإلدارة المدنية التابعة للجيش ولجنة التنظيم
 ووزارة الداخلية ودا رة األممئ في وزارة المالية. 

  3/8/2016شرق األوسط، لندن، ال

  

 

 إقامة ميناء في قطاع غزة إمعان في الحصار "إسرائيل": رفض الخضري  .11
غزة: ندد النا ب جمال الخضري ر يس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بالرفض اإلسرا يلي إلقامة 

ار والمعاناة. ميناء بحري في قطاع غزة يربط فلسطين بالعالم، واعتبر ذلئ إمعانا وتشديدا للحص
وأشار الخضري في تصري  صحافي إل" أن ميناء غزة يعد "حقا للشعب الفلسطيني نصت عليه 
االتفاقيات الدولية". وأكد أن الميناء هو "أحد محددات إنهاء الحصار كليا ، إل" جانب فت  المعابر، 

وا عادة بناء وتشغيل مطار وحرية التبادل التجاري، وفت  الممر اآلمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية 
 عرفات  غزة  الدولي.

ودعا إل" ضرورة العمل الفلسطيني المشترئ، والضغط العربي واإلسممي والدولي تجاز إنشاء الميناء 
 باعتبارز "مكمم  وليس بديم  عن المعابر التجارية، وتنفيذ هذز المحددات كافة".
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ار إغمق المعابر وتشديد الحصار، ووضع وأشار إل" أن الواقع في غزة "صعب" في ظل استمر 
 قا مة طويلة من السلع في قا مة االستخدام المزدوج ومنع دخولها لغزة.

وقال "رغم التحذيرات الدولية من وضع مأساوي غاية في الخطورة، وتقارير اللجنة الشعبية 
اجه كل ذلئ بمزيد نسبة فقر في غزة إال أن االحتمل يو  %80والتصريحات الدولية التي تتحدث عن 

 من الحصار وقرارات تشديدز".
  3/8/2016القدس العربي، لندن،   

 
 باعتبارهم موظفين شرعيين بغزة عن كامل الموظفين العسكريين والمدنيين القيودرفع يطالب ب هنية .11

أكد السنفير القطنري محمند العمنادي أن المنحنة القطرينة المقدمنة منن أمينر دولنة قطنر مخصصنة : غزة
 ي حكومة غزة بالشك المدني دون العسكري.لموظف

هنية ر يس الوزراء السابك نا ب ر يس المكتب السياسي لحركة حماس عن  إسماعيلمن جانبه، عبر 
شننكرز لدولننة قطننر لتقننديمها المنحننة األميريننة بشننأن رواتننب المننوظفين فنني غننزة، معتبننر ا أنهننا تننندرج فنني 

طيني عامنننة وقطننناع غنننزة تحديننندا والمتمثلنننة فننني سنننياق الموقنننف القطنننري األصنننيل تجننناز الشنننعب الفلسننن
 المشاريع القطرية.

وطالنننب هنينننة كافنننة األطنننراف إلننن" رفنننع القينننود عنننن كامنننل المنننوظفين العسنننكريين والمننندنيين باعتبنننارهم 
 موظفين شرعيين تم تعيينهم بقرار حكومة شرعية.

وعسننكري وتنكننر  وأمننام التضننييك الننذي تقننوم بننه بعننض األطننراف للفصننل بننين منندني وقننال هنيننة إنننه:
حكومنة التوافنك لكنل التزاماتهنا فإننننا نؤكند االلتنزام الكامنل تجناز المننوظفين وبندأنا التواصنل منع الجهننات 

 الحكومية في غزة ونبذل جهودا معهم لصرف راتب كامل للموظفين العسكريين هذا الشهر.
 2/8/2016، فلسطين أون الين

 
 في غزة م بالسجل االنتخابيألف اس 25حماس تكتشف تكرار "موقع الجزيرة":  .12

ألننف اسننم فنني السننجل  25قالننت مصننادر خاصننة للجزيننرة إن حركننة حمنناس اكتشننفت تكننرار أكثننر مننن 
ويأتي هنذا التطنور بعند أينام منن انتهناء مرحلنة التسنجيل اسنتعدادا لمسنتحقاقات  االنتخابي الفلسطيني.

أن ممثلننين عننن حركننة حمنناس  وأوضننحت المصننادر البلديننة المقننررة فنني أكتوبر/تشننرين األول المقبننل.
 قاموا مساء الثمثاء بتسليم القا مة التي تحتوي األسماء المكررة للجنة االنتخابات في غزة.

وكانت حماس أكدت مؤخرا أنها سنتعمل علن" إنجناح االنتخابنات المحلينة وتسنهيل إجرا هنا فني الضنفة 
 رص.الغربية وقطاع غزة، عل" أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الف
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علن" ضنرورة إجنراء االنتخابنات اسنتنادا إلن" اإلرادة الشنعبية الحنرة وعبنر  -فني بينان-وشددت الحركنة 
صننناديك االقتننراع، وقالننت إنهننا حريصننة علنن" ترتيننب البيننت الفلسننطيني وترسننيه مبنندأ الشننراكة وتحّمننل 

 المسؤولية الوطنية في هذز المرحلة الدقيقة.
 2/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 للبعد الطائفي تعزيزاً  وتعّد المسيحيين  "كوتة"الخاص بـ عباسلمرسوم ها علن رفضت حماس .13

أشرف الهور: أعلنت حركة حماس عن رفضها للمرسوم الر اسي النذي أصندرز النر يس محمنود  -غزة 
للمسيحيين في بعض المجالس المحلية فني الضنفة الغربينة، ووصنفته بأننه  "كوتة"عباس، والذي يحدد 

عنند الطننا في، وذلننئ فنني الوقننت الننذي أصنندرت فيننه لجنننة االنتخابننات المركزيننة نشننرة إرشننادية يعننزز الب
توضنن  الشننروط واإلجننراءات المزمننة لعمليننة تسننجيل وترشنن  القننوا م االنتخابيننة، وقيامهننا بنشننر سننجل 

 الناخبين الجدد، بهدف إتاحة الفرصة أمام االعتراض أو الطعون، مع اقتراب موعد الترش .
ي أبنو زهنري المتحندث باسنم حركنة حمناس لنن القندس العربني علن" هنامش نندوة ناقشنت ملنف وقال سام

لألخننوة المسننيحيين يعتبننر  "كوتنة"االنتخابنات المحليننة فنني مديننة غننزة إن المرسننوم الر اسني الننذي يحنندد 
 قرارا غير مبرر في ظل وجود قانون لمنتخابات البلدية.

نتخابننات البلديننة، ومحاولننة للننتحكم المسننبك بالنتننا  ، معبننرا ورأى أن المرسننوم يشننكل انتهاكننا حقيقيننا لم
، الفتننا إلنن" أن حمنناس سننبك وأن وضننعت المسننيحيين "اإلخننوة المسننيحيين"عننن تقنندير حركننة حمنناس لننن
ودعا أبو زهري الر يس عباس للتراجع عن هذا القرار، وقال إننه يعكنس عندم  عل" قوا مها االنتخابية.

 ابات البلدية.الجدية وعدم االهتمام باالنتخ
وشندد أبننو زهننري وهننو ينتقنند قننرار الننر يس، بأنننه يعنزز البعنند الطننا في، وقننال إنننه يخننالف القننانون، الننذي 

 ينص عل" اختيار ر يس البلدية من بين األعضاء المنتخبين، وال يحتاج إل" قرار ر اسي.
كنين النوطني، علن" إل" ذلئ فقد أكد أبنو زهنري خنمل النندوة التني عقندت فني المجلنس الفلسنطيني للتم

المجنالس البلدينة. وقنال إنهنا تندعم النذهاب لهنذز االنتخابنات  أن حماس لنيس لنديها الرغبنة فني احتكنار
 الجهناد اإلسنممي.و بنشكل توافقي، الفتا إل" قيام الحركة بعقد لقاءات من أجنل ذلنئ منع قنوى اليسنار 

 يكون أعضاؤها من الكفاءات.وأكد أن الحركة حت" اللحظة ال تزال تدعم تشكيل قوا م مشتركة، 
 3/8/2016، لندن، القدس العربي
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 ب مزاعم االحتالل حول تنامي عالقتها بـ"داعش"حماس تكذّ   .14
نفنت حركنة حمناس، المنزاعم اإلسنرا يلية التني تتحندث عنن تننامي عمقتهنا بتنظنيم : أحمد صقر - غزة

 ة، مؤكدة أنها "ادعاءات كاذبة".غز ب"والية سيناء"، ودخول عناصر من تنظيم الدولة بمصر للعمج 
وزعننم موقننع "تننايمز أوف إسننرا يل"، فنني تقريننر نشننرز االثنننين، أن هنننائ "غضننبا شننديدا فنني القنناهرة؛ مننن 
التعنناون المتزاينند بننين حركننة حمنناس، التنني تسننيطر علنن" قطنناع غننزة، وبننين القننوات التنني تنتمنني لتنظننيم 

أن "القناهرة علمنت أننه تنم تهرينب مقناتلين منن وزعنم الموقنع اإلسنرا يلي  داعش في شنبه جزينرة سنيناء".
داعش كانوا قد أصنيبوا فني هجنوم علن" قواتهنا فني سنيناء إلن" غنزة عبنر األنفناق؛ لتقنديم العنمج لهنم"، 
مؤكدا أن مصر "وفي محاولتها لكب  هذا التعاون؛ نقلت إل" قادة حماس أنها عل" علم بنالروابط بنين 

 ة في تنظيم والية سيناء التابع لتنظيم داعش".نشطاء كبار في الحركة برف ، وبين قاد
وأضاف أن هذا "التطور المثير للقلك للمصريين بدأ قبنل بضنعة أشنهر؛ عنندما انتقنل أعضناء بنارزون 
فننني جنننناح حركنننة حمننناس العسنننكري  كتا نننب القسنننام  إلننن" سنننيناء؛ لمسننناعدة داعنننش فننني وضنننع بنيتهنننا 

بانتظنام قنادة منن والينة سنيناء؛ منن أبنرزهم سنليمان التحتية العسكرية، كمنا أن قنادة القسنام يستضنيفون 
 السواركة" وفك زعمه.

من جهته؛ أكد المتحدث الرسنمي باسنم "حمناس" عبنداللطيف القنانوع، أن االحنتمل اإلسنرا يلي وأذرعنه 
المختلفة، األمنية واإلعممية وغيرهنا "تهندف إلن" شنيطنة غنزة ومقاومتهنا الباسنلة، وكنذلئ شنيطنة حنك 

 طيني في التحرر من هذا االحتمل البغيض".الشعب الفلس
" عل" أن ما ورد في اإلعمم اإلسرا يلي "ادعاءات كاذبنة، 21وشدد القانوع في تصري  خاص لن"عربي

ومحننض افتننراء"، الفتننا إلنن" أن "الحنندود مننا بننين غننزة ومصننر محكمننة ومغلقننة تمامننا، واألجهننزة األمنيننة 
 كامل". الفلسطينية في قطاع غزة تقوم بدورها بشكل

وأضنناف: "يعمننل االحننتمل المننأزوم جنندا بننين الحننين واآلخننر علنن" تكننرار مثننل هننذز المننزاعم والتسننريبات 
دخال قطاع غزة المحاصر   صراعات إقليمية ودولية".بالكاذبة، من أجل إربائ الساحة الفلسطينية، وا 

مصنر ليسنت متنوترة، وحول "توتر" العمقة ما بين مصر وحركة حماس؛ قنال القنانوع إن "العمقنة منع 
فهنننائ اتصنناالت بيننننا وبينهننا، لكنهننا تتقنندم بشننكل بطننيء جنندا"، مشننيرا إلنن" أن وفنند حركتننه الننذي زار 
مصر مؤخرا "في انتظار موعد قادم إلجراء ترتيبات أخنرى بخصنوص بعنض اإلشنكاالت المتعلقنة فني 

 فد الحركة للقاهرة".وتابع: "ال يوجد حاليا موعد محدد لزيارة و  طبيعة العمقة بين الطرفين".
 2/8/2016"، 21موقع "عربي 
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 المحاوالت ارإسرائيلية الرامية إلى تهويد التعليم في القدس الرشق يعبر عن رفض حماس .15
عبننرت حركننة حمنناس عننن رفضننها المحنناوالت اإلسننرا يلية الراميننة إلنن" تهوينند التعلننيم فنني مدينننة القنندس 

وقننال عضننو المكتننب السياسنني للحركننة  واجهتهننا.المحتلننة، داعيننة إلنن" حننرائ شننعبي ورسننمي فاعننل لم
عزت الرشك في تغريدات له عل" موقنع تنويتر ينوم الثمثناء إن الحركنة تنرفض بشنكل قناطع محناوالت 

 االحتمل فرض مناه  دراسية تخدم سياسته القا مة عل" التحريف والتشويه في مدينة القدس.
يعند إجرامنا وانتهاكنا لحنك اإلنسنان الفلسنطيني وأضاف أن منع االحتمل اسنتخدام المنهناج الفلسنطيني 
 في التعليم، وهو مما كفلته األعراف والقوانين الدولية.

وتننابع أن حننرب االحننتمل المسننتمرة ضنند الشننعب الفلسننطيني وأرضننة ومناهجننه التعليميننة عبننر سياسننة 
 عنها. التهويد والطمس والتشويه لن تفل ، فجيل اليوم بات واعيا ومتمسكا بثوابته ومدافعا

 2/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 فتح: سنخوض االنتخابات بقوائم خاصة .16

المحلينننة خنننمل شنننهر تشنننرين أول/ أكتنننوبر  االنتخابننناتقالنننت حركنننة فنننت ، إن مشننناركتها فننني  رام  :
المقبل، ستكون وفقا لنظام القوا م الخاصنة منن داخنل وخنارج الحركنة، علن" أن تتمتنع بقبنول مجتمعني 

 خصيات أكاديمية ووطنية واجتماعية مقبولة تمتاز بكفاءتها في كافة المجاالت.وتتكون من ش
، إن المسنؤولية 2016-8-2وأضافت مفوضية التعب نة والتنظنيم التابعنة للحركنة، فني بينان لهنا الثمثناء 

يمنان  تجاز الشارع الفلسطيني ُتحتم علينا المضي قدما  تجناز مشناركة انتخابينة إنتاجينة، بخطن" ثابتنة وا 
وأشنننارت إلننن" ضنننرورة تغيينننر  بسنننممة برنامجننننا النننوطني النننذي سنننيكون نموذجنننا  للمشننناركة المجتمعينننة.

أنظمة العمنل داخنل مؤسسنات الحكنم المحلني، لبينت ينؤمن بننه  ومفناهيم التحنرر النوطني التني تعنزز 
 من ثقة وصمود شعبنا، وتفرض مزيدا  من الثبات والشرعية الفلسطينية عل" أرضنا.
 2/8/2016، الينفلسطين أون 

 
 حركة األحرار: االنتخابات المحلية ذات أبعاد سياسية .17

أكنند األمننين العننام لحركننة األحننرار، خالنند أبننو هننمل، أن االنتخابننات المحليننة، اسننتحقاق وطننني  غننزة:
 وذات أبعاد سياسية، للتأكيد حول التفاف شعبنا عل" خيار المقاومة.

كتلنننة األحنننرار الطمبينننة بعننننوان األبعننناد  2016-8-2جننناء ذلنننئ، خنننمل ورشنننة عمنننل نظمتهنننا الثمثننناء 
 السياسية لمنتخابات المحلية ودور الحركة الطمبية فيها.
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األمنر النذي يجنب  البلدينة،وأوض  أبو همل أن ساحة الضفة الغربية، غير مهيأة إلجراء االنتخابنات 
العتقنننناالت السياسننننية أن تقنننف عننننندز كننننل القنننوى والفصننننا ل الفلسننننطينية وال سنننيما فنننني ظننننل اسنننتمرار ا

 والممحقات األمنية المستمرة في الضفة.
وشنندد علنن" أن األبعننناد السياسننية الهامنننة مننن هنننذز االنتخابننات تكمنننن فنني االسنننتفتاء الجمنناهيري علننن" 

 برنام  المقاومة وبرنام  المفاوضات والتنسيك األمني. الساحة،نتا جها للبرام  الموجودة عل" 
تلة األحنرار الطمبينة إلن" االسنتنفار والمشناركة فني االنتخابنات البلدينة؛ ألن ودعا األمين العام أبناء ك

 شريحة الطمب شريحة هامة ولها تأثير كبير عل" الساحة الفلسطينية وخاصة في االنتخابات.
 2/8/2016، فلسطين أون الين

 
 ارات الشرعيةبالقر  االحتاللألسرى وعقد مؤتمر دولي يلزم بالتضامن مع اتطالب  القوى الوطنية .18

غزة: أكدت قيادة القوى الوطنية واإلسممية عل" أهمية تضنافر كنل الجهنود وتكثيفهنا منن أجنل مواكبنة 
وتفعيل الدور الشنعبي والرسنمي إلطنمق سنراح األسنرى فني سنجون االحنتمل، خاصنة المضنربين عنن 

نصنياع لتطبينك قنرارات الطعام، وطالبت بمؤتمر دولي تحت رعاينة األمنم المتحندة يلنزم االحنتمل بنن اال
الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عنن مجلنس األمنن الندولي والجمعينة العامنة 

وأكدت عل" أهمينة تفعينل قضنية األسنير المضنرب بنمل كايند واألسنيرين محمند وأحمند  لألمم المتحدة.
دس العربني نسنخة مننه عقنب بلبول في ظل وضنعهم الصنحي الصنعب. وقالنت فني بينان لهنا تلقنت القن

اجتماعها المركزي إن هذا األمر يتطلب تصعيد التحركنات الشنعبية فني كنل محافظنات النوطن مترافقنا 
 مع تكثيف االتصاالت الرسمية الهادفة إل" الضغط عل" االحتمل إلطمق سراح األسرى األبطال.

ياسنة التعنذيب والعنزل وكنل وشددت عل" ضرورة رفض سياسنة االعتقنال اإلداري واإلهمنال الطبني وس
 محاوالت االحتمل الهادفة لن كسر إرادة صمود األسرى األبطال.

ودعت السنتمرار الفعالينات التضنامنية أمنام اللجننة الدولينة للصنليب األحمنر الندولي للتراجنع عنن قنرارز 
 بتقليص زيارة األهالي إل" السجون لمرة واحدة في الشهر تحت ذريعة الوضع المالي.

 علننن" أهمينننة إنجننناح االنتخابنننات المحلينننة وضنننرورة إزالنننة أينننة عراقينننل أو عقبنننات أمنننام نجاحهنننا وأكننندت
والتمسئ بضرورة االقتراع وتداول السلطة وبما يؤسس خمل الفترة المقبلنة لنن االحتكنام إلن" االنتخابنات 

صنال  العلينا العامة وضرورة االقتراع لحسم ملف إنهناء االنقسنام وتعزينز وحندتنا الوطنينة فني إطنار الم
 لشعبنا وما يفرزز صندوق االنتخاب.

 3/8/2016، لندن، القدس العربي
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 خطر الموت يهدد األسير كايد المضرب عن الطعام  .19
حذر مسؤول فلسطيني أمس الثمثاء منن أن خطنر المنوت يهندد أسنيرا فلسنطينيا لندى إسنرا يل  رام  :

ن األسننرى والمحننررين فنني منظمننة التحريننر وقننال ر ننيس هي ننة شننؤو  يومننا. 50مضننربا عننن الطعننام منننذ 
عيس" قراقع، في بيان صحافي، إن األسير بمل كايد معرض لموت فجا ي في أية لحظنة، واألطبناء 
حننذروا مننن أنننه قنند يصنناب بنزيننف دمنناغي وجلطننة قلبيننة بسننبب اإلضننراب والضننعف الشننديد الننذي يمننر 

د مثل فقدان النطك والبصر وحاالت ونبه إل" أن أعراضا صحية خطيرة ظهرت عل" األسير كاي فيه.
 غيبوبة وضيك في التنفس وآالم في كل أنحاء الجسم.

ودعنا قراقننع إلنن" اسننتنفار جمنناهيري وشننعبي للتضننامن مننع األسننرى المضننربين عننن الطعننام فنني سننجون 
وذكر أن أكثنر منن  االحتمل والذين يتعرضون لعدوان شامل وقمع مستمر من قبل حكومة االحتمل.

يخوضون إضرابات تضامنية في السجون اإلسرا يلية منذ فترات متفرقة أغلنبهم تضنامنا منع م ة أسير 
 األسير كايد.

يومننا  منن فقندان جز ني للنظننر وضنيك فني التنننفس  50ويعناني األسنير كايند المضننرب عنن الطعنام مننذ 
 كيلوغرامَا من وزنه منذ بداية اإلضراب.  32ويتعرض لنوبات إغماء، وقد فقد 

 3/8/2016، لندن، ربيالقدس الع
 
 إلى سجون أخرى  نفحة سجن منهم من 200أسرى حماس يعلنون االستنفار بعد نقل  .21

حماس في سجون االحتمل الصهيوني، حالة الطوارئ  أعلنت الهي ة القيادية العليا ألسرى حركة: غزة
ا عل" قمع أسرى الحركة في سجن نفحة، ونقل العش  رات منهم.واالستنفار في كافة السجون؛ ردًّ

وقالت الهي ة في بياٍن لها مساء الثمثاء، تلق" المركز الفلسطيني لإلعنمم نسنخة  مننه: نعلنن منن هنذز 
اللحظننة حالننة الطننوارئ فنني كافننة قمعنننا، ونسننتنفر كافننة أسننرانا للجهوزيننة التامننة مننن أجننل الننرد علنن" 

ادمة عن خطواتها التصنعيدية؛ ساعة الق 24وأكدت أنها ستعلن خمل الن سياسة إدارة السجون القمعية.
 انتصارا  لكرامتنا، ونصرة لقا د حماس في السجون األسير المجاهد محمد عرمان. 

وأشارت إلن" أن هنذا الموقنف جناء بعند إقندام يوسني افجني مندير سنجن نفحنة علن" قمنع أسنرى حمناس 
ت عندوانها، ونقلنت والتنكيل بهم ونقل العشرات إلن" السنجون األخنرى، الفتنة إلن" أن إدارة القمنع واصنل

أسننير إلنن" مختلننف السننجون، كمننا عزلننت ر ننيس الهي ننة القياديننة ألسننرى حمنناس، الننذي  200أكثننر مننن 
ا عل" المساس بكرامة األسرى.  أعلن اإلضراب المفتوح عن الطعام؛ ردًّ

 2/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الموجه ضّد المنازل العربية "التخطيط والبناء"بالقراءة األولى على قانون  يصادقالكنيست  .21
صادقت الكنيست ليلة أمس بالقراءة األول" عل" قانون "التخطيط والبناء" العنصري، : قاسم بكري 

ا إل" استهداف "المنازل العربية غير المنظمة رسمي ا  بدون رخص بناء "، وهو  الذي يهدف تحديد 
الليكود ، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد  البيت القانون الذي بادر إليه ر يس الحكومة بنيامين نتنياهو  

اليهودي ، وجرى إقرارز في جلسة الحكومة في األسابيع األخيرة، وذلئ بهدف تسريع إجراءات هدم 
 المنازل العربية وتشديد العقوبات والغرامات عل" أصحاب المنازل المهددة بالهدم.

التخطيط والبناء في مجال تنفيذ أوامر هدم ويمن  القانون العديد من الصمحيات الجديدة لسلطات 
المنازل وفرض الغرامات الباهظة والمضاعفة عل" أصحاب المنازل باإلضافة إل" تحديد صمحية 

 المحاكم بتمديد فترة الهدم من أجل التسريع بتنفيذ هذا الهدم.
 مة المشتركة، د. وفي كلمته ليلة أمس في الهي ة العامة للكنيست ضد القانون قال النا ب عن القا

يوسف جبارين، إن "القانون هو قانون انتقامي وعنصري جديد، يأتي لممحقة ولمعاقبة المواطنين 
العرب دون ذنب وذلئ بسبب عدم الحصول عل" رخص البناء، ألن سلطات التخطيط لم تقم 

مواطنين من إصدار البلدات العربية من أجل تمكين الببواجبها حسب القانون بتوفير الخرا ط الهيكلية 
 وأكد أن "القانون يمس بأحد أهم وأبسط الحقوق للمواطنين، وهو الحك بمأوى ومسكن". التراخيص".

 2/8/2016، 48عرب 
 
 بسبب اختالف مواقف بين حزبها وحزب الليكود الحكومةشاكيد تستبعد سقوط  .22

"البيت اليهودي"، سقوط استبعدت وزيرة القضاء اإلسرا يلية، أييليت شاكيد، من حزب : بمل ضاهر
الحكومة بسبب اختمف مواقف بين حزبها وحزب الليكود، وقالت إن ر يس الحكومة، بنيامين 

وقالت شاكيد خمل لقاء مع صحافيين في الكنيست، يوم  نتنياهو، هو الذي يقرر بشأن مدة واليتها.
مة، وتمرير الموازنة العامة الثمثاء، إنه "بإمكان عمر اال تمف أن يمتد حت" نهاية والية الحكو 

  المقبلة في غضون ذلئ".
واعتبرت شاكيد أن "هذز الحكومة أفضل من الحكومة السابقة. واال تمف الحالي متجانس ويعمل 
بشكل أفضل، لكن هذا األمر مرتبط بنتنياهو. فإذا أراد ر يس الحكومة إنهاء واليتها، فإني ال أرى 

 سببا لعدم حدوث ذلئ".
 2/8/2016، 48عرب 
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 ارإسرائيلية "الخدمة المدنية"شابة مقدسية يؤدين  مئةيزعم:  إلكين .23
زعم الوزير في حكومة االحتمل اإلسرا يلي ز يف إلكين، في تصريحات : برهوم جرايسي - الناصرة

ما يسم"  األيام، يؤدين في هذز 1967شابة من القدس المحتلة منذ العام  100صدرت امس، ان 
ية" الموازية للخدمة العسكرية في جيش االحتمل، وأنهن يؤدين الخدمة في مؤسسات "الخدمة المدن

تعليمية وأطفال وصحة في القدس المحتلة. وهي الخدمة التي تسع" الحكومة اإلسرا يلية نشرها بين 
 طوعا، ولكنها تجابه بحملة وطنية لردع الشبان عنها. 48فلسطينيي 

 3/8/2016، الغد، عّمان
 
 مصاريف مبالغ بها في حملة نتنياهو االنتخابية األخيرة :"هآرتس" .24

أن ميزانية حملة حزب الليكود كشفت صحيفة "هآرتس"، الّصادرة صباح يوم الّثمثاء، : الطيب غنايم
  تسعة مميين شيكل.تجاوزت  في االنتخابات البرلمانّية األخيرة

ّية لحزب الليكود، تلّقاها المحاسب آفي وكشف "هآرتس" أّن أكبر المرّتبات، خمل الحملة االنتخاب
ألف شيكل، والذي كان مسؤوال  عن إدارة حسابات المقّر. يليه في القا مة،  826يهوديوف، بقيمة 

 ألف شيكل مقابل كتابة تقرير. 767المستشار القضا ّي للحزب، آفي هليفي، الذي تلّق" مبلغ 
وتلّق" مدير المقّر االنتخابّي،   ألف شيكل. 413 ، أهرون شبيب، مبلغاالستراتيجيوتلّق" المستشار  

في  االستراتيجيةألف شيكل، خمل أربعة شهور من العمل، أّما مسؤول  300فيلبر، تلّق" مبلغ 
ألف شيكل، خمل عمل ثمثة شهور. أّما من تّم تعريفه من  296الحزب، نير حيفتس، تلّق" مبلغ 

 ألف شيكل. 230روئ، فتلّق" مبلغ قبل الحزب، كمدير مقّر الّتنظيم، يوسي د
ومن بين من اقتطعوا حّصة من كعكة حزب نتنياهو، خمل الحملة االنتخابّية األخيرة، كان نفتالي 
نؤور، وهو ابن قاضية المحكمة العليا، مريام نؤور. وقد تلّق" نؤور، خمل الحملة االنتخابّية، مبلغ 

  يوبّيين".شيكل مقابل كونه مدير ا لن"مقّر اإلث 19,500
ألف شيكل، لقاء عمله إل" جانب المستشار  140وتّم تشغيل محامي نتنياهو، دافيد شيمرون، مقابل 

 ألف شيكل. 110القضا ّي، هليفي. آري هيرو، الذي عمل كر يس مقّر حزب نتنياهو، فتلّق" 
 2/8/2016، 48عرب 
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 جنودحاخامات يلتفون على قرارات الجيش ارإسرائيلي للتأثير على  .25
القومي المتطرفين  –الديني والحريدي  -يجري حاخامات من التيارين الصهيوني : بمل ضاهر

اتصاالت مع جنود من أتباعهم، بهدف االلتفاف عل" قرارات اتخذتها قيادة الجيش اإلسرا يلي مؤخرا، 
 األمر الذي يؤكد عمك نفوذ هؤالء الحاخامات داخل صفوف الجيش.

ميني المتطرف، أمس االثنين، أن الحاخامات العسكريين، وبينهم حاخامات " الي0404وذكر موقع "
في االحتياط، "قلقون من أداء الجيش والمس بالدين"، وذلئ في أعقاب إخراج دا رة "الوعي اليهودي" 
رغام الجنود  من سلطة الحاخامية العسكرية وتحويلها إل" مسؤولية شعبة القوى البشرية في الجيش، وا 

ن عل" حلك ذقونهم ومحاكمة الجنود الذين ال ينصاعون لهذا األمر العسكري، وتجاهل المتديني
ضباط كبار في الجيش لطقوس إدخال كتاب توراة إل" قواعد عسكرية "وغيرها من األعمال التي 

وقرر هؤالء الحاخامات مراسلة الجنود من أتباعهم من خمل رسا ل عبر البريد  تمس بالدين".
ول أي مشكلة تتعلك بالدين والتقاليد الدينية". كما أوض  الحاخامات أن "أي جندي "ح اإللكتروني

وجه وطرح أس لة تسيتلق" إجابة، وكل شيء سيجري بصورة سرية" كما أن "ذوي الجنود مدعوون لل
 أو طلبات للمساعدة في هذز المواضيع".

 2/8/2016، 48عرب 
 
 مرة كل ست ثوان "إسرائيل" العرب في حريض على العنف ضدّ بحث إسرائيلي: ت .26

يستدل من بحث حول الكراهية في إسرا يل أن تحريضا عل" ممارسة : الشرق األوسط - تل أبيب
العنف ضد العرب ينطلك في الشبكات االجتماعية مرة كل ست ثوان يتضمن دعوات إل" 

 والقتل واإلحراق والتدمير وحت" التصفية والقتل. االغتصاب
لذي أجراز "صندوق بيرل كتسنلسون" اإلسرا يلي بالتعاون مع شركة الدراسات وجاء في هذا البحث ا

في اإلنترنت بنشر دعوة إل"  "فيغو" أنه خمل كل ثمث ثوان يقوم أحد رواد الشبكات االجتماعية
ممارسة العنف تجاز شخص آخر نحو نصفها موجه إل" العرب عل" أساس العداء القومي. وحسب 

البرلماني الجتثاث الحوار العنيف عل" الشبكة" في  ه أمس أمام "اللوبيالتقرير الذي تم عرض
ألف دعوة لممارسة العنف ثلثها  175الكنيست  البرلمان اإلسرا يلي  فقد تم في العام الماضي تسجيل 

بالعنف المباشر  مثل سأقتلئ  والبقية دعوات إل" ممارسة العنف بشكل غير  تضمن تهديدات
 في الما ة  هم رجال من بينهم 83يات فإن غالبية الذين يدعون إل" العنف  مباشر. وحسب المعط

في الما ة من هؤالء يتماثلون مع أحزاب  70عاما وأقل. كما يتبين أن  30في الما ة من جيل  66
 وحركات اليمين السياسية.
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خصص وبرز في التقرير أن حصة األسد من التهديدات تم توجيهها إل" العرب بشكل خاص حيث 
اليهودية والنشطاء في جمعيات  في الما ة . وجاء بعدهم بالدور قوى اليسار 50ألف تهديد   88لهم 

في الما ة  وطالبو اللجوء في إسرا يل من  15في الما ة  والمثليون   20وحركات حقوق اإلنسان  
جدول المرفك في الما ة ضد البقية. وحسب ال 10الما ة  و في 15األفارقة وغيرهم من األجانب  

ألف عبارة "يجب  27بالتقرير فإن العبارات الداعية إل" العنف عل" الشبكة تضمنت الكلمات التالية: 
آالف عبارة "يجب  9ألف عبارة "يجب التحطيم"  11ألف عبارة "يجب التصفية"  12القتل" 

 آالف عبارة "يجب اإلحراق". 6آالف عبارة "يجب التدمير"  9االغتصاب" 
النا ب أيمن عودة ر يس القا مة المشتركة  التي تضم جميع األحزاب العربية الوطنية في وقد عقب 

المجتمع اإلسرا يلي ضد  إسرا يل  أن هذز المعطيات بالغة الخطورة وتدل عل" مدى االنفمت في
اآلخر خصوصا إذا كان عربيا أو يساريا يهوديا أو أجنبيا. وهي توض  مدى تأثر المجتمع من 

الجمهور الشرعية ألنه يصدر عن كبار المسؤولين  ض السياسي العنصري الذي يكتسب لدىالتحري
في الدولة من ر يس الحكومة بنيامين نتنياهو إل" وزرا ه ونوابه وغيرهم من المسؤولين. وأضاف: "أنا 

المجتمع اإلسرا يلي برمته. ففي الماضي كان هذا التحريض يقتصر عل" شريحة  أريد أن أحذر
اليهود  ية محدودة من العرب. ثم وسعوز ليشمل كل العرب. واآلن نرى أن األمور تتفاقم ضدسياس

اليساريين وضد ناشطي حقوق اإلنسان. وغدا لن يسلم أحد في البمد من هذا العنف وسيصل إل" 
 ".اليمينكل شرا   المجتمع بمن في ذلئ اليهود في 

 3/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 "داعش" الجيش ارإسرائيلي يستعد لقتال تنظيم الدولة: "الاو "موقع  .27

كشف تقرير إخباري أن الجيش اإلسرا يلي يجري استعدادات مكثفة لخوض حرب محتملة ضد تنظيم 
عل" خلفية التقدم الحاصل في المفاوضات بين  ةالدولة اإلسممية والمعارضة المسلحة في سوري
 ر.النظام السوري والمعارضة لوقف إطمق النا

ال اإلخباري أن الجيش اإلسرا يلي يدرس كافة السيناريوهات المتوقعة، ومن بينها اوجاء بموقع و 
 إمكانية إطمق تنظيم الدولة صواريه موجهة نحو إسرا يل وتسلل مسلحيه عبر حدودها.

وأوض  أن المساعي الجارية للتوصل إل" اتفاق سمم برعاية الر يس الروسي فمديمير بوتين بين 
ظام الر يس السوري بشار األسد ومنظمات المعارضة المسلحة التي تقاتل ضدز تقترب من أن تؤتي ن

 ثمارها.
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ُتجرى استعدادات عل" جميع المستويات إلمكانية تحقك هذا االتفاق، سواء عل"  "إسرا يل"وفي 
الذي يتحسب صعيد المسار السياسي أو األمني، بما في ذلئ الجاهزية العسكرية للجيش اإلسرا يلي 

وفي هذا اإلطار، أقام  إلمكانية أن يتجه مسار النيران للمنظمات الجهادية في سوريا نحو إسرا يل.
لواء غوالني للنخبة في الجيش اإلسرا يلي في األيام األخيرة سلسلة تدريبات بهضبة الجوالن والحدود 

 مع لبنان للتدرب عل" منازلة مسلحي تنظيم الدولة.
 2/8/2016، دوحةالجزيرة نت، ال

 
 : مقاطعة "إسرائيل" تحقق نجاحات وتتسع عالمياً "معاريف" .28

أفادت صحيفة "إسرا يلية" بأن حملة المقاطعة العالمية لدولة االحتمل تجد آذانا صاغية، : الناصرة
 خصوصا في الدول الصديقة لن"إسرا يل".

المية ضد "إسرا يل"، والمعروفة وذكرت صحيفة معاريف في تقرير لها اليوم، أن حركة المقاطعة الع
اختصارا بحروفها األول"  بي دي أس  تحقك نجاحات عل" عكس ما رّوج له ر يس الوزراء بنيامين 

 نتنياهو مؤخرا عن توجيه ضربات متمحقة لها حول العالم.
ت وقالت إن خبراء "إسرا يليين" وصفوا تصريحات نتنياهو هذز بأنها تنطوي عل" مبالغة؛ "ألن دعوا

 مقاطعة إسرا يل تحظ" بتأييد متزايد في العديد من الدول والبلدان".
الباحث في معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب"  ونقلت الصحيفة عن عوديد عيران

أن ما ذكرز نتنياهو غير دقيك؛ "ألن منظمات المقاطعة العالمية إلسرا يل ال تزال نشطة في عملها، 
توقفها، ورغم أنها لم تصب االقتصاد اإلسرا يلي بأضرار كبيرة فإن ذلئ ليس مؤشرا ولم تعلن عن 

عل" هزيمتها، ول ن أصيب نشطاء المقاطعة العالمية ضد إسرا يل في اآلونة األخيرة ببعض 
 االنتكاسات والتراجعات، لكنهم في الوقت ذاته حققوا بعض النجاحات".

نجاح حركة المقاطعة توقيع أربعما ة فنان عالمي عل"  وأشارت معاريف إل" أن من الشواهد عل"
عريضة تدعم مقاطعة "إسرا يل"، بينهم األديبة اليهودية نعمي كمين، التي دعت قبل سبع سنوات 

  .2009-2008لفرض مقاطعة اقتصادية عل" "إسرا يل" عقب عدوانها عل" غزة  
 2/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تخفف نظام التأشيرات لجذب المهارات التقنية "إسرائيل": "فايننشال تايمز" .29

عل" تسهيل نظام التأشيرات في محاولة لجذب آالف العمال األجانب في مجال  "إسرا يل"تعمل 
التكنولوجيا المتقدمة، ومعالجة النقص الحاد في هذز المهارات التي تحذر الشركات من تعرض هذا 
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وأشارت فايننشال تايمز إل" أن إسرا يل تعّد واحدة من أكثر  صاد.القطاع للخطر بما يؤثر في االقت
التجمعات العالمية الحيوية في مجال التكنولوجيا المتقدمة خارج وادي السليكون بالواليات المتحدة، 

من العمالة من مجموع السكان، ومع ذلئ تشتكي الشركات من  %12حيث تمثل التكنولوجيا بها نحو 
لتوسع بسبب حجم المواهب المحلية المحدود والمنافسة الشديدة عل" العمال المهرة عدم قدرتها عل" ا

 بوئ. مع المجموعات األجنبية الثرية مثل غوغل وأبل وفيس
وألمحت الصحيفة إل" موافقة ر يس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس األول عل" استيعاب "عدد محدود 

اجهم تصاري  عمل كذلئ، وهذز الخطوة معناها من  من العمالة المتمرسة" من الخارج، ومن  أزو 
"آالف التصاري " ألصحاب التدريب العالي من المبرمجين والمهندسين والمتخصصين في 

 الرياضيات وغيرهم.
ورحبت شركات التكنولوجيا اإلسرا يلية بهذا القرار، نظرا ألن الكثير منها لديه عمليات في الواليات 

 لحك في نقل الموظفين إل" إسرا يل أو التوظيف بالخارج.المتحدة، وكانت تطالب با
لكن النقص في اإلسرا يليين المهرة يسبب ارتفاعا كبيرا في األجور، وهو ما جعل المديرين التنفيذيين 
يعبرون عن مخاوفهم من إمكانية أن تخسر إسرا يل وظا ف التقنية العالية أمام الواليات المتحدة أو 

 د وأوكرانيا.جهات أخرى مثل الهن
 2/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
تجربتها بمواجهة المقاومة الستخدامها ضّد  "إسرائيل" تطلب من "معاريف": الواليات المتحدة .31

 "داعش"
كشفت صحيفة "معاريف" اإلسرا يلية في عددها الصادر الثمثاء، أن الواليات : صال  النعامي - غزة

عل" تجربتها في مواجهة المقاومة الفلسطينية، من أجل توظيفها  المتحدة طلبت من إسرا يل االطمع
 في الحرب التي يشنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن عل" تنظيم الدولة.

وفي تقرير أعدز معلقها للشؤون االستخبارية يوسي ميلمان، نّوهت الصحيفة إل" أن ر يس هي ة أركان 
ي نهاية األسبوع الجاري بزيارة واشنطن، لمجتماع الجيش اإلسرا يلي، جادي إيزنكوت، سيقوم ف

 بنظيرز األمريكي جون دنفورد، وتقديم النص  لألمريكيين بشأن سبل مواجهة تنظيم الدولة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرا يلي بارز، قوله إن األمريكيين معنيون بشكل خاص 

ة السرية التي يقوم بها الجيش واألجهزة باالستفادة من الوسا ل والعمليات واألنشطة الميداني
االستخبارية اإلسرا يلية ضد المقاومة الفلسطينية ومصادر التهديد الخارجي، من أجل تطبيقها في 

 الحرب عل" تنظيم الدولة.
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، قا م: "لقد تحولت واستشاراتهاوتباه" المصدر باضطرار الواليات المتحدة إل" طلب خدمة إسرا يل 
 تبر ال يقصدز فقط جيش الواليات المتحدة، بل جيوش غربية كثيرة".إسرا يل إل" مخ

ونّوز المصدر إل" أن رؤساء أركان الجيوش اإليطالية والكندية واأللمانية، زاروا إسرا يل مؤخرا برفقة 
 وفود كبيرة، من أجل االستفادة من التجربة اإلسرا يلية في مجال الحرب عل" المقاومة الفلسطينية.

 2/8/2016، 21ي موقع عرب
 
 إذا أطيح بحماس في غزة فستحصل فضوى : مستشرق إسرائيلي .31

قال مستشرق إسرا يلي آيال زيسر في مقال صحفي إن الواقع اإلقليمي المحيط بنحركة المقاومة 
اإلسممية  حماس  قد يوفر لنإسرا يل ظرفا مناسبا التخاذ قرار بتصفية الكيان السياسي للحركة 

لمشكلة التي تواجهها إسرا يل ال تكمن في كيفية التعامل مع القوة العسكرية بقطاع غزة، لكن ا
 لحماس، ولكن في التبعات المترتبة عل" فوض" قد تنشب بغزة في حال انهار حكم حماس.

 2/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 يعتدون على طفلة ويسرقون دراجتها  االحتاللجنود الخليل:  .32

تسيلم اإلسرا يلية التي تعن" بتوثيك انتهاكات االحتمل بحك الفلسطينيين مشاهد نشرت منظمة ب
 العتداء جندي إسرا يلي عل" طفلة فلسطينية في مدينة الخليل وقيامه بسرقة دراجتها.

وأظهرت المشاهد الملتقطة خفية من نافذة أحد الجنود هجوم جندي إسرا يلي عل" طفلة وقيامه 
ام خمل قيامها باللعب في حي السميمة بالخليل وطردها من المكان بعد سرقة بترويعها قبل عدة أي

 دراجتها.
 2/8/2016، 21عربي

 
 من مغادرة قطاع غزة "ريو دي جانيرو"تمنع رئيس بعثة فلسطين في أولمبياد  "إسرائيل" .33

اد ريو دي جانيرو اتهمت اللجنة األولمبية الفلسطينية إسرا يل بمنع ر يس البعثة الفلسطينية في أولمبي
وقال األمين العام للجنة األولمبية الفلسطينية منذر  من مغادرة قطاع غزة والتوجه إل" البرازيل.

مسالمة، في تصري  أوردته وكالة األنباء األلمانية إن إسرا يل لم تمن  عصام قشطة ر يس البعثة 
حك بالبعثة في البرازيل، لكن تم من  تلالفلسطينية في األولمبياد تصريحا  لمغادرة غزة، وبالتالي لم ي

 تصري  لمدرب ولنا ب ر يس اللجنة األولمبية.
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ولم تعلك إسرا يل بعد عل" منع قشطة من السفر، لكنها في مواقف مشابهة أرجعت قراراها إل" دواٍع 
 أمنية.

يل، لكن والخيار الوحيد أمام قشطة اآلن هو المرور عبر معبر رف  إل" مصر ثم السفر إل" البراز 
 معبر رف  نادرا  ما يتم فتحه.

وأكد مسالمة من ناحية أخرى أن البعثة الفلسطينية اضطرت لشراء معدات وأدوات وأشياء أخرى في 
 البرازيل بعد منع السلطات اإلسرا يلية وصول الممبس واألدوات والمعدات إل" المناطك الفلسطينية.

 2/8/2016، 21عربي
 
 ى مصانع وتجار غزةاالحتالل يشدد حصار  عل .34

شددت سلطات االحتمل اإلسرا يلية في اآلونة األخيرة الحصار عل" قطاع غزة من خمل فرض 
 إجراءات جديدة ضد تجار ورجال أعمال من مختلف المجاالت في غزة.

وقد أثرت هذز التدابير عل" اإلنتاج وحركة السلع، وساهمت في زيادة نسبة البطالة المرتفعة أصم 
 طاع.في الق

وكانت قوات االحتمل قد حرصت خمل الحربين السابقتين عل" غزة عل" تدمير المصانع 
 الفلسطينية، وفرضت بعدهما قيودا تسببت في منع أو عرقلة عودة هذز المصانع إل" سابك عهدها.

 وأدت اإلجراءات اإلسرا يلية كذلئ إل" فقدان تجار القطاع قدرتهم عل" العمل والتحرئ.
أن اإلجراءات اإلسرا يلية غير مبررة،  -من هي ة الشؤون المدنية الفلسطينية-حمد المقادمة واعتبر م

 وتندرج تحت سياسة أمنية وسياسية تستهدف الفلسطينيين وتحاربهم في أرزاقهم.
من جهته، قال ماهر الطباع من الغرفة التجارية في قطاع غزة إنه ال مخرج لألزمة التي تعيشها غزة 

دخال كافة السلع واحتياجات القطاع إال بإنها ء الحصار الشامل عل" القطاع وفت  المعابر التجارية وا 
 من دون قيد أو شرط.

 2/8/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 أسيرًا في سجن "جلبوع" ينضمون لإلضراب عن الطعام 32: هيئة شؤون األسرى  .35

أسيرا في سجن  32م الثمثاء، بأن أفادت محامية هي ة شؤون األسرى والمحررين شيرين عراقي، يو 
"جلبوع"، قد انضموا إل" اإلضراب التضامني مع األسرى المضربين عن الطعام، وأن عل" رأس 

وقالت عراقي إن هؤالء األسرى قرروا  المتضامنين األسير سامر العيساوي وشادي الشرفي.
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ن حالة استنفار تسود االستمرار في اإلضراب المفتوح عن الطعام، تضامنا مع األسير بمل  الكايد، وا 
 سجن "جلبوع" ردا عل" هذز الخطوة.

 وأشارت المحامية إل" أن حالة توتر تسود سجن جلبوع، ومن المتوقع أن يتم قمع المضربين وعزلهم.
 2/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
المحلية لحماس في االنتخابات  %19سيصوتون لفتح و %73القدس": موقع صحيفة استطالع " .36

 المقبلة 
 %73أظهر استفتاٌء أطلقه موقع "القدس" دوت كوم أمس األول، أن  :"القدس" دوت كوم -رام   

من المستطلعة آراؤهم حت" اآلن  بعد ظهر اإلثنين ، سيصوتون في انتخابات المجالس المحلية 
 %1ة حماس، ولحرك %19المقبل، لحركة فت ، بينما سيصوت  / أكتوبرأولالمقبلة في تشرين 

 من المستطلعة آراؤهم أنهم لن يصوتوا ألي فصيل أو جهة. %6للعشيرة، فيما قال  %1لليسار، و
 ، موعدا  إلجراء االنتخابات المحلية.8/10/2016وقد حدد مجلس الوزراء يوم السبت الموافك 

 2/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
صابة ثالثة فلسطينيين في المواجهات مع مئات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" و"األ .37 قصى" وا 

 االحتالل
، فلسطينيان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، في مواجهات بين أمسأصيب، : حمد رمضانأ -رام   

الشبان وقوات االحتمل، عقب اقتحام م ات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس، في حين أصيب 
 ه العتداء بالضرب المبرح من قبل شرطة االحتمل.جراء تعرض األقص"حد حراس المسجد أ

عاما  من مخيم عسكر، أصيب  17وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن الفت" أحمد مازن سعد  
عاما ، في الفخذين ومنطقة  27برصاصة مطاطية بالوجه، كما أصيب الشاب محمد كمال شاهين  

 البطن بالرصاص المطاطي.
المدينة، كما أغلقت األحياء الشرقية من مدينة نابلس بلحواجز المحيطة وأغلقت قوات االحتمل كل ا

والمحيطة بن"قبر يوسف"، لتأمين الحماية للمستوطنين الذين رافقهم عدد من كبار الحاخامات 
 اُلمتطرفين.

وفي سياق جرا م المستوطنين، اقتحمت مجموعات منهم المسجد األقص" بحراسة شرطة االحتمل 
ت جوالت استفزازية فيه، وحاول عدد من المستوطنين أداء طقوس وصلوات تلمودية، الخاصة، ونفذ

 إل"الذي دفع شرطة االحتمل  األمرفشلوا محاولتهم، أتصدوا لهم و  المسجد األقص"حراس  أن إال
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 إل" أدىحد حراس المسجد بالقرب من باب السلسلة، ما أالتدخل واالعتداء بالضرب المبرح عل" 
 حد المشافي لتلقي العمج.أ إل"جسمه، ما استدع" نقله  أنحاءح مختلفة ورضوض في بجرو  إصابته

 3/8/2016المستقبل، بيروت، 
 
خطارات بالهدم قرب نابلس  هدم معرضاً االحتالل ي .38  للسيارات ومخازن في القدس وا 

قدس معرضا هدمت جرافات إسرا يلية تابعة لبلدية االحتمل في مدينة ال: فادي أبو سعدى -رام   
للسيارات ومخازن متنقلة في صور باهر جنوب مدينة القدس تحت حجة تبعية األرض لدا رة أراضي 

 إسرا يل بحسب مصادر إسرا يلية.
وتمت عملية الهدم بعد اقتحام المنطقة من قبل جيش االحتمل وجرافات عسكرية وطاقم تابع لبلدية 

 لحين االنتهاء من عملية الهدم. االحتمل حاصروا المكان ومنعوا االقتراب منه
كما أخطرت قوات االحتمل اإلسرا يلي بهدم غرف زراعية وآبار مياز وتدمير طريك زراعي في قرية 

وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية إن قوات  قصرة جنوب نابلس.
قصرة وتعود ملكية هذز المنشآت  االحتمل أخطرت بهدم غرفتين وآبار مياز وتدمير طريك زراعي في
 للمواطنين فت    أبو ريدة ومحمد عودة ورا د دعاس وفريد حسن.

 3/8/2016، لندن، القدس العربي
 
 مواطنًا في الضفة الغربية  11قوات االحتالل تعتقل  .39

أعلنت مصادر عسكرية إسرا يلية أن قوات االحتمل اعتقلت ستة مواطنين من مخيم شعفاط وسط 
 دس المحتلة والضواحي المحاذية له، وتم نقلهم إل" مراكز توقيف وتحقيك في مدينة القدس.الق

وداهمت قوة عسكرية إسرا يلية كبيرة المخيم من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم 
 وقامت بدهم العديد من منازل المواطنين في المخيم والضواحي المحاذية له قبل أن تعتقل ستة منهم

 بينهم فتاة.
كما اعتقلت قوات االحتمل اإلسرا يلي خمسة شبان من قريتي فرعون جنوب طولكرم وعنبتا. وداهمت 
قوة عسكرية كبيرة داهمت عددا من المنازل في قرية فرعون وفتشتها تفتيشا دقيقا واعتقلت أربعة 

 من منزله في بلدة عنبتا فجرا. مواطنافيما اعتقلت ، شبان
 3/8/2016لندن،  ،القدس العربي
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خالل تموز/ يوليو  539واعتقال  233وارتفاع عدد الشهداء إلى  جديدة مستعمرة 850تقرير:  .41
 الماضي

أظهر التقرير الشهري لدا رة العمقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن "االحتمل اإلسرا يلي 
مواطنا ،  539روح، واعتقل أكثر من مواطنا  آخرين بج 173قتل تسعة مواطنين فلسطينيين، وأصاب 

 آخرين، خمل الشهر الماضي". 95فيما احتجز 
وقال التقرير، الذي صدر أمس بعنوان "شعب تحت االحتمل" ويرصد االنتهاكات اإلسرا يلية بحك 
الشعب الفلسطيني وممتلكاته، إن "عدد الشهداء الفلسطينيين، ارتفع منذ مطلع شهر تشرين األول 

 سيدة فلسطينية". 16طفم، و 61شهيدا ، بينهم  233المنصرم، إل"  أكتوبر  
ونوز إل" "استمرار قوات االحتمل في ارتكاب جرا مها بحك المواطنين الفلسطينيين، والمتمثلة 
باإلعدامات الميدانية بدعوى مكافحة عمليات الطعن، واقتحامات المناطك الفلسطينية المحتلة، 

 واستهداف المدنيين". 
أسيرة فلسطينية في سجون  61فاد أن "معطيات هي ة شؤون األسرى والمحررين تشير إل" رزوح وأ

   عاما ". 16 -12أسيرة قاصرا ، تتراوح أعمارهن فيما بين   12االحتمل، بينهن 
مواطنا  فلسطينيا  عند الحواجز العسكرية التي أنشأتها بين المدن  95فيما "احتجزت قوات االحتمل 

نية المحتلة، وأثناء قيامها بمداهمة منازل الفلسطينيين، وكذلئ الحواجز المؤدية إل" مدينة الفلسطي
 القدس المحتلة، وفي داخل مدن الضفة الغربية المحتلة".

ولفت التقرير إل" "تصعيد األنشطة اإلسرا يلية االستيطانية، مؤخرا ، عبر المصادقة عل" خطة إلقامة 
في مستعمرات "راموت"  200في مستوطنة "معاليه أدوميم"، و 650منها  وحدة استيطانية جديدة، 850

 و"بزغات ز يف"، و"هارحوماز".
وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "كريات أربع"،  42وتبع ذلئ "المصادقة عل" طرح عطاء إلقامة 

ديدة، من وحدة استيطانية ج 770وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو"، باإلضافة إل" إقامة  90و
 ، في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو" وبلدة بيت جاال، محافظة بيت لحم".1200إجمالي 

وحدة في مستوطنة "هارحوماز"،  130وحدة استيطانية جديدة؛ بواقع  323وبين "تضّمن المخطط لن
" وحدة في مستوطنة "نفي يعكوف"، المقامة عل 36المقامة عل" أراضي مدينة بيت ساحور، و

وحدة في مستوطنة "بزغات ز يف"، المقامة عل" أراضي قرى شعفاط  68أراضي قرية بيت حنينا، و
 وحدة في مستوطنة "جيلو".  89وبيت حنينا وحزما، و
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وتوقف التقرير عند "جرا م المستوطنين المتطرفين بحك الشعب الفلسطيني، وضّد المسجد األقص" 
ا  المسجد، عبر "باب المغاربة"، تحت حماية قوات مستوطن 285المبارئ، حيث اقتحم أكثر من 

 االحتمل، ونفذوا جوالتهم وطقوسهم االستفزازية، مقابل منع دخول المواطنين الفلسطينيين إليه". 
بينما "تواصل سلطات االحتمل جرا م هدم المنازل، ومصادرة األراضي، وتهديد الممتلكات وتدمير 

شجرة زيتون واقتمع عدد من أشجار  150"قيام المستوطنين بإحراق المحاصيل الزراعية"، الفتا  إل" 
 الزيتون والعنب، وقطع األشجار المثمرة وتجريف الطرق الزراعية، ألغراض االستيطان".

 3/8/2016، انعم  ، الغد
 
 الي"ي يزور األسير بالل كايد في "برز وفد طبي فلسطين .41

طبي فلسطيني، صباح يوم الثمثاء، لزيارة األسير  توّجه وفد: زينة األخرس، محمد من" -رام   
 المضرب عن الطعام بمل كايد في مستشف" "برزالي" اإلسرا يلي بمدينة عسقمن المحتلة.

وأوض  وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، في بيان صحفي أن وفدا طبيا من الوزارة توجه لزيارة 
 ثب.األسير كايد، واالطمع عل" وضعه الصحي عن ك

يوما  متواصم ، يعاني من فقدان جز ي  49وأضاف البيان أن األسير كايد والمضرب عن الطعام منذ 
كيلوغراما من وزنه منذ  32للنظر، وضيك في التنفس، كما أنه يتعرض لنوبات إغماء، كما أنه فقد 

 بداية اإلضراب.
لحّثها عل" التدخل والضغط  ووجهت وزارة الصحة نداء  عاجم  لجميع المنظمات الصحية الدولية

 عل" دولة االحتمل لتحقيك مطالب األسير بمل كايد.
وفي السياق ذاته، طالب األسير كايد خمل رسالة نقلتها فرح ديابسة محامية مؤسسة "الضمير 
لحقوق اإلنسان" بنقله إل" السجن ليكون جنبا إل" جنب مع رفاقه وزمم ه األسرى الذين شرعوا 

 ح عن الطعام وبخطوات احتجاجية تضامنا معه.بإضراب مفتو 
وأكد المضرب كايد في رسالته عل" تصعيد خطواته الرافضة العتقاله التعسفي، وأنه سيرفض من 
اآلن فصاعدا كل أنواع الفحوصات الطبية، وسيمتنع عن العمج، وهو يطالب بنقله الفوري للسجن 

 تشف".في ظل التضييقات الشديدة المفروضة عليه في المس
 2/8/2016، قدس برس   
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 البنوك استقبال المنحة القطرية تناغم مع الحصار محلل فلسطيني: رفض   .42
قال المحلل االقتصادي الفلسطيني، سمير حمتو، إن : خلدون مظلوم، عبد الغني الشامي -غزة 

نها جزء من رفض البنوئ الفلسطينية استقبال المنحة القطرية لموظفي حكومة غزة السابقة، "يعني أ
 الحصار المفروض عل" القطاع".

ورأى المحلل االقتصادي الفلسطيني، أن البنوئ التي رفضت استقبال المنحة القطرية "تتناغم مع 
 الجهات التي تحاصر قطاع غزة، وجزء من منظومة الحصار منذ عشر سنوات".

ولفت النظر إل" أن هذز البنوئ رفضت سابقا  استقبال كفاالت األيتام، وأغلقت حسابات الجمعيات 
الخيرية التي تساعدهم والفقراء "دون مبرر"، وتمنع أي حواالت داخلية بين غزة والضفة الغربية عبر 

 نع أي حوالة ذات مبلغ كبير تصل من الخارج.حساباتهم الداخلية وتدقك وتم
 2/8/2016، قدس برس   

 
 ارإسالمي بالقدس كنوز قرون يحتضنها المتحف .43

مقتنيات تاريخية نادرة ُقّدم في القدس  اإلسممي حتضن المتحفي :أسيل جندي -المحتلةالقدس 
متحف، بينما نقل بعضها اآلخر من المسجد األقص" بعد إجراء الترميمات، رغبة في بعضها هدية لل

 حفظها بمكان مناسب لتعرض عل" جمهور أوسع من الزوار.
يتكون المتحف من قاعتين ر يسيتين األول" مملوكية كانت مسجدا ألتباع المذهب المالكي، والثانية 

 ، وأعاد الفرنجة تأهيلها لتخدم أغراضهم العسكرية.ُبنيت فترة الفاطميين واستخدمت مسجدا للنساء
تضم القاعتان حاليا نماذج نادرة من التحف الفنية اإلسممية تغطي فترات زمنية تمتد لعشرة قرون. 

يران وشرق آسيا.  ووصلت التحف من بلدان مختلفة منها شمال أفريقيا ومصر والشام وتركيا وا 
ل" مجموعة نادرة من المصاحف المخطوطة المذّهبة والمجلدة بشكل عالمتحف في يتعرف الزا ر 

 فاخر، ُكتبت عليها آيات قرآنية بالخط الكوفي والمغربي والنسه والثلث إضافة للخط الفارسي. 
ثم ة تحفة خشبية من عدة فترات إسممية أبرزها األموية حيث يضم المتحف أيضا نحو ثم

م، وهنائ 1940استخدمت هذز القطع في تغطية سقف المسجد األقص"، وأزيلت أثناء الترميمات عام 
 قطع أخرى تعود للعهد الفاطمي وزخارف عثمانية وغيرها.

تعرض في عمومها التاريه ، 14يعرض في المتحف نحو ألف وثيقة مملوكية تعود ألوا ل القرن الن
 االجتماعي لسكان القدس من زواج وطمق وميراث وبيع وشراء، إضافة للمراسيم السلطانية.

 2/8/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
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 يدين اعتقال االحتالل ارإسرائيلي لحراس المسجد األقصى األردنيوزير األوقاف  .44
وا نل عربينات بشنّدة، اعتقنال  .دان وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسممية األردني د :بتراوكالة 

قصننن" النننذين يقننندمون العنننون والمسننناعدة لضنننيوف سنننلطات االحنننتمل اإلسنننرا يلي لحنننراس المسنننجد األ
  المسجد األقص" المبارئ من المصلين والقا مين والمعتكفين في المسجد.

وقننال فنني اتصننال هنناتفي مننع برنننام  "عننين علنن" القنندس" الننذي بثننه التلفزيننون األردننني مسنناء أول مننن 
دس، ومنننن ضنننمنها دخنننول أمنننس "الحظننننا فننني اآلوننننة األخينننرة تكنننرار االعتنننداءات اإلسنننرا يلية فننني القننن

سنناحات المسننجد األقصنن"، وآخرهنننا كننان تطننور هننذز االنتهاكننات وهننو اعتقنننال  إلنن"المتطننرفين اليهننود 
موظنف فني أوقناف القندس، والعمنل  800وجنود  إلن"وأشار عربينات  حراس المسجد األقص" المبارئ".

 موظف آخرين. 200جار عل" تعيين 
 3/8/2016 ،الغد، عّمان

 
 عقد ورشة عمل بعنوان "األقصى كل السور"" يالثقافي"القدس  .45

بالتعاون مع أمانة سر اللجننة الوطنينة  األولمس أعقد ملتق" القدس الثقافي : حمدان الحاج -عّمان 
 األردنيننة للتربيننة والثقافننة والعلننوم فنني وزارة التربيننة والتعلننيم ورشننة عمننل بعنننوان "األقصنن" كننل السننور"،

 برز المفاهيم التي تتناولها.أارة بالمبادرة و تعريف عدد من إدارات الوز  حيث تمّ 
وتناولت الدورة مفهوم "األقص" كل السور" والمخاطر التي تهدد المسجد من  متدربا   35وحضر الدورة 

 تعريف المسجد وانعكاسات عدم المعرفة بهذا المفهوم عل" مستقبل المسجد. إدرائعدم 
 لها في إدارات وزارة التربية والتعليم المختلفة.  واختتمت بورشة تطبيقية لنقل هذز المعرفة وتداو 

 3/8/2016 ،الدستور، عّمان
  
 على األسير األردني الزيتاوي  بالحكمتأجيل النطق  .46

أجلنننت محكمنننة االحنننتمل الصنننهيونية ينننوم الثمثننناء : فنننداء –المصننندر: فرينننك دعنننم األسنننرى اإلعممننني 
وقند تنرددت  .17/8/2016الزيتناوي حتن" تناريه    عبند .جلسة النطك بالحكم عل" األسنير األردنني م

  سبع "ما يقارب أنباء تفيد برفع النيابة العامة الصهيونية الحكم عل" األسير الزيتاوي إل" ثمانين شهرا  
 سنوات".

 2/8/2016 ،السبيل، عّمان
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 عازلة على الجدار الحدودي مع لبنان منطقةتقيم  "إسرائيل" .47
ري أمننس إلنن" مشننروع جدينند للجننيش اإلسننرا يلي علنن" الحنندود اللبنانيننة وكنناالت: أشننار موقننع واال العبننلا

الجليل"، والمتمثل بمنطقة عازلة عل" الجدار الحدودي لمنع حدوث عملية  إصبعوبالذات في منطقة "
وقنند باشننر الجننيش اإلسننرا يلي بتنفيننذ المشننروع منننذ  ."إسننرا يل"خطننف أو تسننلل لعناصننر حننزب   إلنن" 

وجننرى تنفيننذ جننزء كبيننر منننه تحننت إشننراف قيننادة منطقننة الشننمال فنني الجننيش  2015شننهر شننباط العننام 
اإلسنننرا يلي، وشنننارئ فننني تنفينننذ المشنننروع وحننندات الهندسنننة فننني الجنننيش والعديننند منننن الحفنننارات الكبينننرة 

الجلينل"، وقامنت بحفنر طنرق جديندة  إصنبعوالجرافات، والتي قامت بتغيير معنالم الطبيعنة فني منطقنة "
 بحيث أصب  الصخر بمثابة جدار جديد عل" طرف الطرق الجديدة.في المنطقة الجبلية 

 3/8/2016 ،األيام، رام هللا
  
 أبو الغيط يدعو االتحاد األوروبي لتحّمل مسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية .48

االتحننناد  ،2/8 ينننوم الثمثننناء ،دعنننا األمنننين العنننام لجامعنننة الننندول العربينننة أحمننند أبنننو الغنننيط :األناضنننول
جناء ذلنئ، وفنك بينان  وبي لتحّمل مسؤولياته من أجل تسنوية عادلنة وشناملة للقضنية الفلسنطينية.األور 

األناضول نسخة منه، خمل استقبال أبو الغيط، بمقّر األماننة العامنة فني وكالة للجامعة العربية تلقت 
 ينتيليني.الممثل الخاص لمتحاد األوروبي لعملية السمم في الشرق األوسط فرناندو ج ،القاهرة

وقال المتحدث باسم األمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي فني البينان إن أبنو الغنيط جندد خنمل 
اللقاء الموقف الثابت والقوي لجامعنة الندول العربينة فيمنا يخنص القضنية الفلسنطينية باعتبارهنا القضنية 

 ."المركزية لألمة العربية
اد األوروبي أن يتحّمل مسؤولياته في هذا الصدد من خمل وأضاف البيان أن أبو الغيط طالب االتح 

العمل عل" حث الطرف اإلسرا يلي عل" االنخراط في عملية سياسية حقيقية ذات إطار محدد األبعاد 
 ولها أفك وسقف زمني واض .

وبني الغنيط عنن خيبنة أملنه تجناز التقرينر األخينر للرباعينة الدولينة، والتني يعند االتحناد األور  وأعرب أبو
سننناوى مسننناواة غينننر عادلنننة بنننين الجنننانبين الفلسنننطيني واإلسنننرا يلي، متناسنننيا  أن "أحننند أطرافهنننا، والنننذي 

الجانب الفلسطيني هو الذي يطالب بحقه في أرضه المحتلة، وأن الجانب اإلسرا يلي هو القوة القا منة 
 ، بحسب البيان."باالحتمل

 3/8/2016القدس العربي، لندن 
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 س ال يكرس جهود  ليتابع حقوق الشعب الفلسطيني في حين يدعم ارإرهابعبا :عبد اللهيان .49
هناجم المستشننار الخناص لننر يس مجلنس الشننورى اإلسنممي فنني الشنؤون الدوليننة بنإيران، حسننين : لنندن

أميننر عبنند اللهيننان، ر ننيس السننلطة الفلسننطينية محمننود عبنناس بعنند لقا ننه مننع زعيمننة منظمننة "مجاهنندي 
، وقننال إنننه ال يكننرس جهننودز ليتننابع حقننوق الشننعب الفلسننطيني، فنني أخيننرا  خلننك" مننريم رجننوي ببنناريس، 

العننندوان السنننعودي علننن"  وأضننناف عبننند اللهينننان أن "محمنننود عبننناس يننندعم يومنننا   حنننين يننندعم اإلرهننناب.
آخننر ينندعم اإلرهنناب بصننورة مننا بلقا ننه زعيمننة زمننرة المنننافقين  منظمننة  الشننعب اليمننني المظلننوم ويومننا  
عنن  وتابع: "إن دعم اإلرهاب بندال   بحسب ما أفادت وكالة األنباء  فارس . خلك  منتهية الصمحية"،

مكافحتننه مننن جانننب ر ننيس السننلطة الفلسننطينية ال يننؤدي فنني النهايننة إلنن" إضننعاف الكيننان الصننهيوني 
 عل" األسف لدى الشعب الفلسطيني". وتحرير القدس الشريف بل يبعث أيضا  

 2/8/2016 ،"21موقع "عربي 
 
 مقاطعة "إسرائيل" واجب وفرض على كل إنسان يؤمن بالقانون الدوليربية: الجامعة الع .51

 ،األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة ،رام  : قال السفير سعيد أبو علي
واجننب وفننرض علنن" كننل عربنني بننل  "إسننرا يل"إن مقاطعننة  "،إسرا يلن"ر ننيس مكتننب المقاطعننة العربيننة لنن

نسننان يننؤمن بالقننانون النندولي وحقننوق اإلنسننان خاصننة وأن المقاطعننة كمننا أثبننت الواقننع أداة وعلنن" كننل إ
 فعالة وقانونية لمعاقبة إسرا يل وفض  طبيعتها العدوانية العنصرية.

لضنننباط اتصنننال المكاتنننب اإلقليمينننة للمقاطعنننة العربينننة  90 وتحننندث خنننمل افتتننناح أعمنننال المنننؤتمر النننن
لثمثاء فني العاصنمة المصنرية بر اسنته وبمشناركة ضنباط االتصنال فني إلسرا يل والتي انطلقت أمس ا

عدد من الندول العربينة وهني فلسنطين وقطنر واإلمنارات والبحنرين والكوينت والجزا نر والعنراق والسنودان 
 والمغرب وموريتانيا واليمن إضافة إل" ممثلين عن منظمة التعاون اإلسممي والجامعة العربية.

جامعة العربية عل" استمرار تدعيم وتطوير المكتب الر يسي للمقاطعة بدمشك وأكد أبو علي حرص ال
إل" صندور قنرارات منن القمنة العربينة األخينرة  والذي يباشر مهامه في الفترة الحالية من القاهرة، مشيرا  

 وتطويرها.  "إسرا يلن"في نواكشوط بضرورة استمرار ودعم مكاتب المقاطعة العربية ل
 3/8/2016 ،لندنالقدس العربي، 

 
 "إسرائيل"بمناورة عسكرية مع  يباكستانوال رإماراتياأنباء عن اشتراك طواقم من سالح الجّو  .51

أعلنت مصادر باكستانّية أّن مناورة عسكرّية مشتركة وواسعة الّنطاق سنوف تنتّم : تحرير الطيب غنايم
بهننا سننمح الجننّو اإلسننرا يلّي، فنني علنن" األراضنني األمريكّيننة، بالّتعنناون مننع الواليننات المّتحنندة، سيشننترئ 
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 ، وسننتجرى بعنند أسننبوعين فنني واليننة Red Flag –حملننة أطلننك عليننه اسننم "رينند فننمغ"  العلننم األحمننر 
نيفننادا. وهننذز هنني الّسنننة الّثانيننة علنن" التّننوالي، التنني يشننترئ بهننا الجننيش اإلسننرا يلّي فنني هننذز المننناورة 

 دها ا تمف عسكرّي مكّون من عّدة دول.العسكرّية الموّسعة، والتي تحاكي حاالت حرب يقو 
، وطننواقم مننن وحنندات F-16وستشننترئ فنني المننناورة طننا رات مننن سننمح الجننّو اإلسننرا يلّي، مننن طننراز 

الّراجلة في الجيش اإلسرا يلّي. وستشترئ في المنناورة العسنكرّية الموّسنعة أربنع دول: الوالينات المّتحندة 
سبان"إسرا يل"األمريكّية،  يا. وتنقسم طواقم سمح الجّو إل" قّوتين، حمراء وزرقاء، يقومنان ، باكستان وا 

 بمحاكاة مهاجمة عسكرّية في الجّو.
وتننداولت منتننديات ومواقننع مختلفننة أنبنناء عننن اشننترائ طننواقم مننن سننمح الجننّو التّننابع لإلمننارات العربّيننة 

يلّي، فنني رّد علنن" سننؤال المّتحنندة فنني هننذز المننناورة، وهننو مننا لننم يؤّكنندز الّننناطك بلسننان الجننيش اإلسننرا 
 وّجهته صحيفة "هآرتس"، في عددها الّصادر صباح اليوم األربعاء.

 3/8/2016 ،48عرب 
 
سرائيل"يرئيس لجنة األمن القومي ارإيراني  .52  ستنكر "التطبيع بين السعودية وا 

اختنننار ر نننيس لجننننة األمنننن القنننومي والسياسنننات الخارجينننة فننني مجلنننس الشنننورى اإليرانننني عنننمء الننندين 
وجردي السرايا الحكومية لتوجيه انتقنادات للسنعودية، بعند لقناءات لنبعض الشخصنيات السنعودية منع بر 

: "أعربننا خنمل قنالتمنام سنمم،  اللبنانية إسرا يليين في الفترة األخيرة. وخمل لقا ه مع ر يس الحكومة
عودية فنني شننأن تطبيننع المملكننة العربيننة السنن اللقنناء عننن أسننفنا واسننتيا نا للخطننوات التنني اتخننذتها أخيننرا  

العمقننننات السياسننننية مننننع الكيننننان الصننننهيوني، الننننذي يعتبننننر العنننندو األول واألساسنننني لألمتننننين العربيننننة 
واإلسنننممية... منننا نشنننهدز الينننوم هنننو تفنننريط مجننناني بالقضنننية المركزينننة والمحورينننة واألساسنننية لألمتنننين 

 يع العمقات مع إسرا يل". العربية واإلسممية، وهي القضية الفلسطينية، من خمل محاوالت تطب
 3/8/2016 ،النهار، بيروت

  
 سبتمبر المقبل الستقدام معلمينأيلول/  6 في وزير التربية الكويتي يزور فلسطين .53

فنننني تصننننري   ،بنننندر العيسنننن" د. الكننننويتي كنننند وزيننننر التربيننننة وزيننننر التعلننننيم العننننالي: أكتبننننت رنننننا سننننالم
 2017/2018ام معلمنين منن فلسنطين للعنام الدراسني ن وزارة التربية جادة في اسنتقدأ ،مسأللصحافيين 

سننبتمبر المقبننل لبحننث هننذا أيلننول/  6الفلسننطينية المحتلننة فنني  األراضننيانننه سننيقوم بزيننارة  إلنن" مشننيرا  
 الموضوع مع نظيرز وزير التربية الفلسطيني.

 3/8/2016 ،السياسة، الكويت
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 عم حرية ارإعالمتوقيع عباس على إعالن لديشيد ب االتحاد الدولي للصحافيين .54
رام  : وقنننع النننر يس الفلسنننطيني محمنننود عبننناس علننن" إعنننمن دعنننم حرينننة اإلعنننمم فننني العنننالم العربننني 

يوما  لحرية الرأي والتعبير في فلسطين. جاء ذلئ خمل استقباله في  / أغسطسباعتبار األول من آب
نا نب األمنين العنام جيريمني  ضنمّ مقر الر اسة في مديننة رام   وفند االتحناد الندولي للصنحافيين النذي 

 بيير ومنسك العالم العربي في االتحاد منير زعرور، ومسؤولة المشاريع فيه سارة بوشطوب.
وأكد نا ب األمين العام لمتحاد الدولي للصحافيين أن توقيع الر يس عباس عل" اإلعمن لدعم حرينة 

 حافة في فلسطين والعالم العربي.اإلعمم كأول دولة عربية هو بمثابة يوم تاريخي لحرية الص
وبدورز أشار منسك العالم العربي إل" أن هنذا التوقينع بمثابنة مصندر إلهنام لكنل الصنحافيين فني العنالم 
النذين وضننعوا ثقنتهم بفلسننطين ونقيبهنا وصننوتوا لهننا لتكنون عضننوا فني اللجنننة التنفيذينة لمتحنناد النندولي 

 للصحافيين.
 3/8/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 مليار يورو 90النقالب الفاشل كلف االقتصاد زير التجارة التركي: و  .55

ملينار  90حنو ناالقتصناد التركني  / يولينوتمنوز 15كلف االنقمب الفاشنل فني :  ا ف ب  - إسطنبول
لغنناء مليننون مننن الحجننوزات السننياحية كمننا نقلننت الصننحف التركيننة أمننس عننن وزيننر إ إلنن"يننورو وادى 

 بولنت توفنكجي. التجارة
 3/8/2016 ،ستور، عّمانالد

 
 "ارإسرائيلي" ارإقصاءقانون  .56

 الحسين شعبان عبد
مشروع قانون يقضي بإقصاء النواب في حالة تحريضهم عل"  "اإلسرا يلي"تبّن" الكنيست 

. والهدف الحقيقي من هذا القانون هو إقصاء "إسرا يل"ضد  "الكفاح المسل "، وتأييدهم "العنصرية"
العنصرية من البرلمان، ومنعهم من االنتصار  "إسرا يل"ارضين لسياسة األعضاء العرب من المع

 للضحايا، والدفاع عن الفلسطينيين الذين يعانون من السياسات التمييزية والعنصرية.
نواب عرب في الكنيست إل" أقرباء منفذي  3ويأتي هذا القانون عل" خلفية جدل واسع أثارته زيارة 

، ورفضت تسليم جثامينهم إل" أهاليهم. وكان النواب "اإلسرا يلية"قوات هجمات فلسطينيين قتلتهم ال
الثمثة وهم: حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة، قد تعّرضوا إل" ضغوط مختلفة، وشّنت 

 عليهم أجهزة الدعاية الصهيونية حملة شعواء. 
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، أي ثمثة أرباع 120ل نا با  من أص 90واشترط القانون، إقصاء النواب بعد الحصول عل" دعم 
أعضاء الكنيست. ولمن يعرف حقيقة تركيبة الكنيست، يدرئ أن الحصول عل" هذا العدد ليس أمرا  
صعبا ، خصوصا  في ظل ارتفاع حرارة الجو العنصري ضد العرب، لدرجة أن مجرد بث اإلذاعة 

هيونية عل" توجهاتها، ، قصا د لمحمود درويش، وهو نادر الحدوث بسبب الهيمنة الص"اإلسرا يلية"
كان قد أثار ردود فعل رسمية وغير رسمية، نّددت بتلئ الخطوة، فما بالئ حين يتعّلك الموضوع 

في أعراف وقوانين الدولة العنصرية، وهم مقاومون  "إرهابيين"بإقصاء نواب يتم اتهامهم بالدفاع عن 
وفي إلغاء الطابع العنصري يستخدمون جميع األساليب للدفاع عن حقهم في البقاء في وطنهم 

التمييزي للدولة حيث يعيشون، كما ال يمكن حرمانهم من أحممهم في وطن حر ومستقل ودولة 
خوانهم في العودة إل" وطنهم، وتعويضهم عما لحك بهم  فلسطينية عاصمتها القدس، وحك أخواتهم وا 

 من غبن وأضرار.
ين نتنياهو عل" القانون قوله: إنه يضع حّدا  بنيام "اإلسرا يلي"وكان أول تعليك لر يس الوزراء 

ومواطنيها ال يمكنهم أن  "إسرا يل"للسخافة، وأضاف: إن أول ئ الذين يدعمون اإلرهاب ضد دولة 
 يكونوا أعضاء في الكنيست.

جدير بالذكر أن إقصاء النواب يستهدف إقصاء شعب بكامله، إْذ يبلغ عدد السكان الفلسطينيين ما 
ن ونصف المليون نسمة، وهؤالء يشكون من التمييز أساسا  بأشكاله المختلفة: في يقارب من مليو 

المواطنة بجوانبها السياسية والمدنية والحقوقية والقانونية، وفي الجانب االجتماعي واالقتصادي: 
العمل والسكن والتعليم والصحة والخدمات، وفي الجانب الثقافي والتربوي، حيث الثقافة الصهيونية 

 عنصرية هي السا دة بصورة رسمية، إضافة إل" التمييز القانوني.ال
واستهدف اإلقصاء الناخبين أساسا  ألنهم من يصّوت للنواب العرب، وبالتالي، فإنه استهدف حقهم 

 في التعبير والمشاركة، وهي حقوق أساسية لإلنسان وفقا  للشرا ع الدولية.
ج في إطار القوانين العنصرية التي تستهدف قمع الحريات ولهذز األسباب يمكن القول إن القانون يندر 

سكات المعارضة المناهضة لسياسات الصهيونية والجرا م التي ترتكبها، والتي ترفض وجود هوّيات  وا 
ن كان أصحابها من سكان البمد األصليين. ويتزامن ذلئ مع ارتفاع وتيرة  أخرى بجوارها، حت" وا 

من جانب المستوطنين ضد الفلسطينيين وزيادة نسب التطّرف في القتل وأعمال العنف بشكل عام 
وخارجه، األمر الذي سيشكل خطرا  حقيقيا  عل" التمثيل السياسي،  "الحكم اإلسرا يلي"مؤسسات 

 وسيكون عامم  من عوامل كبت المعارضة، في ظل طغيان التوجه الصهيوني.
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ذا كانت ثّمة قناعات لدى بعض األوساط الغربية، ب مكانية تسوية  "ديمقراطية إسرا يل"خصوص وا  وا 
وسواهما من  "قانون الوالء لدولة إسرا يل"، فإن مثل ذلئ القانون وقبله "إسرا يل"سلمية شاملة مع 

 القوانين والممارسات العنصرية، يبّدد من تلئ االحتماالت التي تبدو أقرب إل" األوهام.
، داخل الكنيست "األقّلية"السياسية عل"  "باألغلبية"م" ويجّسد هذا القانون محاولة إلممء رأي ما يس

، "إسرا يل"المساواة، وهو ما تفتقدز  والمبادئلما يمّثل من انتهاكات فّظة ألسس التشريعات البرلمانية 
التي ال تمتلئ دستورا ، حت" اآلن، ألن أي دستور عصري وديمقراطي يفترض أن يقّر مبادئ 

حدودها طبقا  للدستور، وهذا سيمنعها بالطبع من التوّسع وشّن الحروب  المساواة، كما يفترض تحديد
 والعدوان.

عل" نحو مبرم   "إسرا يل"إن تشريع قانون اإلقصاء يمّثل درجة عليا من العنصرية التي تعتمدها 
ليس ضد النواب، بل ضد الجمهور الذي انتخبهم، وهو موّجه ضد عرب فلسطين وحقوقهم الثابتة 

التي يطالبون بها كجزء من شعبهم الموزع في الداخل الفلسطيني وفي الضفة والقطاع،  والمشروعة
مميين فلسطيني في الشتات، من الذين يعملون ليل نهار من أجل حقهم في  6إضافة إل" نحو 

العودة وتقرير المصير، ومعهم أوساط واسعة من المجتمع الدولي، الذي بات اليوم يعرف حقيقة 
 ."اإلسرا يلية"ارسات عنصرية المم

  3/8/2016 ،الخليج، الشارقة
 

 عشقي للتطبيع برنامج .57
 شريف أيمن
تستمد المملكة السعودية ثقم روحيا هاما لوجود الحرمين بها، هذا الثقل الروحي تعزز مع مرور 
ي األيام إل" أن صار اآلن سياسيا، وهذا الثقل السياسي ساهمت فيه عوامل كثيرة، منها البعد الروح

المذكور، وأضيف معه عامل الثروة، وأخيرا الفراغ السياسي العربي النات  عن ضعف الدول العربية 
 الكبرى التي ساهمت في التأثير عل" القرار العربي كالعراق وسوريا وأخيرا مصر.

من ناحية أخرى، ساهمت حرب الخلي  في إدخال األمريكان في قلب المعادلة العربية، خاصة بعد 
اد الخليجي الكامل عليهم في التأمين من "أي غزو"، ثم ما لبث الدور األمريكي يغّير في االعتم

القراءة الخليجية للتعامل مع دولة االحتمل، وبدأ الدور يتكلل بالنجاح عقب أوسلو، إذ كانت هنائ 
م، وتم من اقتصاده %10قوا م سوداء للمتعاملين تجاريا مع دولة االحتمل تكبدهم خسا ر تقدر بن 

رفع هذز القوا م عقب أوسلو، أو بشكل أدق تم رفعها كإحدى نتا   الوجود األمريكي عل" أراضي 
 الجزيرة العربية.
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ال يمكن أن يتم إغفال العمقات العربية "غير الرسمية" مع دولة االحتمل في سياق مشاهد الوهن 
السعودية التي قدمها الراحل فهد عام العربي العام، الذي بدأ مع كامب ديفيد، واستمر مع المبادرة 

، وما بين تلئ المحطات لقاءات 2002، وأخيرا المبادرة العربية 1982وأقرت في قمة فاس  1981
سرية كثيرة، بين كل األطراف العربية ودولة االحتمل، حت" من هؤالء الذين يرفضون تبادل 

يام تحوي تحركات محمومة نحو تشكيل السفارات، كدول الخلي  والجزا ر، لكن ما يبدو أن تلئ األ
جديد لشكل المنطقة، وأيضا العمقات مع دولة الكيان الصهيوني، وهي ال تنطلك من أراض قبلت 

 ، لكنها اآلن تجري في المناطك التي 1994، األردن 1979التطبيع الرسمي في وقت سابك  مصر 
ركزها والسعودية هدفها، واستهداف لم تقم بالتطبيع الرسمي وبرعاية إقليمية، يبدو أن مصر م

السعودية باعتبارها األهم بين دول الجزيرة العربية، التي ستتهاوى مناعتهم "الرسمية" بمجرد االعتراف 
 السعودي ليلحتك الباقون بركب التطبيع.

من المهم إدرائ ما يجري في ترتيب تلئ الخطوات، وهي جرت عل" هذا النحو الذي ُأخبرت به من 
 د المطلعين عل" ما يجري هنائ:قبل أح

يوجد برنام  غير علني بعنوان عريض عن السمم العالمي، يتم فيه استقطاب األكاديميين ورجال •
في االستخبارات  -سابقا  -األعمال من المجتمع السعودي، ويقودز أنور عشقي "الضابط الكبير 

 السعودية".
لمحتل، إذ لم تكن النية واضحة في البداية لمن تفاجأ البعض من أن هدف البرنام  التطبيع مع ا•

 يشارئ في البرنام .
الدور الذي يقوم به عشقي ليس محصورا في المملكة بل يقوم به بشكل إقليمي، وكان حريصا في •

زيارته لمصر عل" االلتقاء بالتيار السلفي "الدعوة السلفية باإلسكندرية"، ويبدو أن هنائ ما تم توريط 
ية فيه نتيجة لما تم التنسيك عليه بينهم، ولكن ال بد من اإلشارة هنا إل" أن التنسيك ال الدعوة السلف

يعني أن لقاء بكار بليفني كان نتيجة له، وال أن اللقاء كان مرتبا، فهنائ من دخل البرنام  بدون علم 
بذلئ الدور  قد تقوم -رغم الخمف الكبير معها  -كما ذكرت من قبل، وال أظن أن الدعوة السلفية 

 التطبيعي "بقصد".
يبدو أن الهدف حت" اآلن من البرنام ، إيجاد تطبيع ثقافي واجتماعي، وهو ما يسم  بقبول التطبيع •

 الرسمي.
 ذروة ذلئ البرنام  كانت في زيارة الوفد السعودي لدولة الكيان بقيادة أنور عشقي.•

ضابط كبير سابك  -حت" اآلن  -ربته ما يمكن ممحظته في شأن التطبيع السعودي، أن رأسْي ح
باالستخبارات، واآلخر ر يس سابك لها "األمير تركي الفيصل"، الذي قام بلقاء أخير مع أحد 
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مستشاري نتنياهو أثناء مؤتمر بمعهد واشنطن لسياسات الشرق األدن"، والغريب في المجتمعات 
ور يحمي المجتمعات من الخطر العربية بشكل عام، أن أجهزة االستخبارات ُيفترض قيامها بد

الخارجي، وال أخطر عل" المجتمعات العربية من دولة الكيان، لكن عندنا يقوم الضباط الكبار في 
األجهزة القوية بالدول بدور تبشيري للتطبيع معهم، وال يمكن الجزم بدقة أن هذا الدور يحدث في 

في تعامله مع األطراف الداخلية مصر؛ إذ إن جهاز االستخبارات العامة يقوم بدور متوازن 
 والخارجية حت" المقاومة منها كحماس والجهاد اإلسممي، وهو أمر محمود لها حت" اآلن.

األمر الثاني أن المعلوم عن المجتمع السعودي بشكل عام أن رموز دولته حت" السابقين منهم ال 
حول ما يقوم به عشقي تحديدا يتحركون إال بموافقة من الجهات الرسمية، وهو ما يثير التساؤل 

واألمير تركي الفيصل أيضا، ومدى ارتباط تحركاتهم بالمؤسسات الرسمية السعودية، فم يبدو حت" 
 اآلن استنكار رسمي أو منع للتمادي فيه عل" األقل.

األمر الثالث أن تلئ التحركات ال يمكن عزلها عن السياق العربي العام والتحركات العربية المحمومة 
في أكثر من مكان، وخاصة في مصر، بدءا من خطاب السيسي عن السمم الدافئ، مرورا باللقاء 
الحميمي بين شكري ونتنياهو في القدس المحتلة التي يتجنبها الجميع في اللقاءات الرسمية؛ "ألنها 

القدس  محتلة" ولم يجد نظام السيسي حرجا في الذهاب إليها، وأيضا التوجه الكنسي المصري لزيارة
ن كان معلوما أن الرحمت  المحتلة في مخالفة لتوجهات كَنسّية سابقة استمرت حت" فترة قريبة، وا 

 للقدس لم تتوقف ولكن بصورة ضيقة وغير علنية أيضا، كباقي التحركات العربية.
إن أي تغير في العمقة مع الكيان الصهيوني ليس قضية تهّم البلد الذي يقوم بالتحول، بل هو 

رف يعني كل الشعوب العربية واإلسممية، والحفاظ عل" مناعة المجتمعات ضد التطبيع يعني تص
كل األمة، وينبغي أن تتحرئ المؤسسات األهلية في كل دولة لبيان خطورة التطبيع، والحفاظ عل" 
النبذ الشعبي للصهاينة، كما ينبغي للهي ات الرسمية أن تنظر في حال الدول التي تورطت في 

طبيع لترى مدى ما حققه "اإلسرا يلي" من تدهور في مناعة الدول وتغلغله السرطاني في التأثير الت
عل" قرارات المؤسسات الرسمية، وهو أمر ال يحتاج الستنساخه من أجل الرضا األمريكي، في مقابل 

 السخط الشعبي الذي قد ينفجر في أي لحظة.
والحرص عل" كل بقعة من بقاع األمة من االنزالق محبتنا للمملكة ولمقدساتها هي دافع الحديث، 

 لمستنقع التطبيع يدفعنا للتنبيه، لعل الضما ر تتلقف نداء المحبة وناقوس التحذير.

 2/8/2016، "21موقع "عربي 
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 عارضة ارإيرانيةمعباس وال .58
 عمر عياصرة

لف لمنطك يلتقي الر يس محود عباس مع زعيمة المعارضة اإليرانية مريم رجوي فهذا مخا أن
 السياسة الفلسطينية القا مة عل" عدم التدخل في شؤون اآلخرين.

طبعا اللقاء ال مضمون له، لكنه يرتكز عل" الشكل، فحين تنتشر صور عباس مع زعيمة المعارضة 
القضية الفلسطينية ليست حكرا عل" خامن ي بل  أن، فذلئ يصب في صالحها عل" اعتبار اإليرانية

 ."رجوي  مريم"هي سلعة بيد 
في حربها مع  أداةما الذي دفع عباس لمثل هذز الخطوة، ومن هي الدولة التي ضغطت عليه ليكون 

 ؟اإليرانيايران وتوجيه الضغط للداخل 
الرجل يسدد فاتورة للرياض، وانه لم يكن راضيا جدا عن اللقاء، فتعابير وجهه  أنهنائ من يقول 
 ذ اكثر من سنة.التي يعيشها الرجل من اإلكرازتشي بحالة 

حماس والجهاد ستستفيدان من الغضب اإليراني عل" السلطة، فالرد من طهران سيكون في أماكن 
 وعل" مستويات، وهنا تبدو فت  مرتبكة في التعامل مع سلوئ الر يس.
، فمن مصلحة القيادة اآلخرينشخصيا أنا ال أرى مبررا كي يدخل محمود عباس في انقسامات 

 عل" حالة التوازن مع الجميع. قاءاإلبالفلسطينية 
ضيقة، لذلئ يمر  أصبحتقيادة عباس باتت أضعف من المتوقع، وهامش مناوراتها  أنلكن الواض  

 الرجل بمرحلتي استجداء وعدم توازن وقد نرى منه في األيام القادمة المزيد من التصرفات المرتبكة.
 3/8/2016السبيل، عّمان، 

 

 من ارإسرائيلية العضالت األمريكية أقوى  .59
 اليكس فيشمان 

األمريكية عل" تنفيذ سياسة تتعلك بلباب مصلحتها القومية ال يمكن السرا يل أن  اإلدارةعندما تصمم 
تثنيها. يمكنها أن تقوم بالمناورات، باستعراض العضمت، ولكنها لن تنج  في تغيير أي شيء، كما 

و عل" الكونغرس. هذا درس تاريخي صحي  لكل أنها ال يمكنها أن تعتمد عل" رأي عام متعاطف أ
 االدارات، فما بالئ ادارة اوباما؟

 هذا ما حصل بشأن االتفاق النووي االيراني، وهذا ما يحصل حول اتفاق المساعدات االمنية.
في واشنطن سيضع يعقوب نيغل، القا م بأعمال ر يس قيادة االمن القومي، المسودة النها ية لمتفاق 

ع قبل التاسع من تشرين الثاني، الموعد الذي يتحرر فيه اوباما من قيود التزامه بالمرشحة الذي سيوق
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الديمقراطية ويكون بوسعه عمل ما يحلو له. ومن المرغوب فيه أن يحصل هذا قبل اقرار ميزانية 
الدفاع في اسرا يل في تشرين االول وقبل رأس السنة العبرية، بحيث يعرض االتفاق كهدية لشعب 

 اسرا يل عل" شرف العيد.
التواريه مهمة، إذ إن كل المفاوضات الصاخبة، كل الدرامات امام األمريكيين والجداالت السياسية 

 في اسرا يل عل" اتفاق المساعدات للسنوات العشر القادمة تأتي لخدمة أجندة في توقيت معين.
صلحة في خلك احساس بأن هذا عندما بدأ النقاش قبل اكثر من سنة، كان ألحد ما في اسرا يل م

 اتفاق يجب تجديدز في أقرب وقت ممكن.
هذا ليس صحيحا عل" االطمق، فاالتفاق الجديد عل" أية حال سيبدأ بالميزانية األميركية للعام 

. ما ستحصل عليه اسرا يل هو ال" هذا الحد او 2017، والتي لن تجمل اال في تشرين االول 2018
عطا ه عل" أية حال. في المرحلة االولية عرض الطرفان مبالغ غير ذائ ما خططت االدارة ال

 واقعية، لم يأخذها احد عل" محمل الجد.
الذي حصلت عليه  –بمبالغ واقعية  –االدارة منذ البداية قررت من  اسرا يل مساعدات بالحجم ذاته 
 في عهد ادارة بوش، مع بعض التكييفات والظروف المختلفة.

 مليار دوالر في السنة. 3.1بوش السرا يل فقد أعطت إدارة 
في الم ة بسبب التضخم المالي في العقد االخير في  20وأضاف االقتصاديون ال" هذا المبلغ 

الواليات المتحدة، وأدخلت االدارة االموال التي أقرها الكونغرس بشكل منفصل السرا يل لصال  الدفاع 
في السنة، وهذا ما سنحصل عليه الحقا، واذا كانت  مليار دوالر 3.9 – 3.8الفاعل.  حصلنا عل" 

 هنائ اضافة، فهذز ستكون طفيفة.
في هذز االثناء أوض  األمريكيون السرا يل بأنها لن تتمكن بعد اآلن من التوجه إل" الكونغرس 

 وطلب زيادات من خلف ظهر الر يس.
ساعدات بالشواكل، وفي هذز كما ستضطر اسرا يل ال" التنازل عن امكانية استبدال ربع مبلغ الم

اللحظة تحاول ان تلغي هذا االستبدال بالتدري  كي يتمكن االقتصاد االسرا يلي من ان يشف" من 
 االكسجين األمريكي.
وهو مبلغ يعيل عشرات المصانع الصغيرة  –مليار دوالر في السنة  1.2ويدور الحديث عن 

كبرى وقسما من الصناعات الكبرى التي لم والمتوسطة التي تشكل مقاولين فرعيين للصناعات ال
تستعد للتعاون مع المصانع األمريكية.  وفي تقدير غير دقيك يدور الحديث عن امكانية اقالة اكثر 

 االف عامل في االقتصاد. 3من 
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يمكن السرا يل ان تتجاوز ازالة أموال االستبدال من خمل مبالغ شراء تبادلي مع الصناعات 
، تتعهد "نمر"مثل جنرال ديناميكس، التي تنت  اليوم عناصر مركزية من مجنزرة  األمريكية. فشركة

.  وعل" وزارة المالية 35بعد صفقة اف  "لوكهايد مارتن"بأن تشتري في اسرا يل بضا ع مثلما فعلت 
أن تستعد بما يتناسب مع ذلئ، وذلئ ألنه حسب االتفاق الجديد يمكن شراء صواريه االعتراض لن 

 ."رفا يل"مثم بمال أمريكي في الواليات المتحدة فقط وليس في  "الحديديةالقبة "
كان يمكن انهاء هذا االتفاق منذ زمن بعيد، هكذا يفكرون في وزارة الدفاع، في وزارة المالية، وفي 
الجيش.  ولكن االزمات مع االدارة شكلت في السنة والنصف االخيرتين أداة عمل لتحقيك حاجات 

 لية وخارجية.سياسية داخ
 هذز االداة عل" ما يبدو استنفدت دورها، وعليه فان االتفاق سيوقع.

 يديعوت احرونوت
 3/8/2016 ،الغد، عّمان
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 موشيه آرنس
منذ أشهر تدور محادثات بين إسرا يل والواليات المتحدة حول رزمة المساعدات العسكرية للسنوات  

رر اذا كانت ستوافك عل" اقتراح االدارة الحالية أو المقامرة وانتظار القريبة. عل" إسرا يل أن تق
 االدارة القادمة عل" أمل أن يكون االقتراح أفضل.

بالنسبة إلسرا يل، المشكلة االساسية في االقتراح الحالي هي إلغاء الترتيب الذي يقضي بأن من 
التي تنقل كل سنة في اطار  –ة حقها استخدام ربع مليار دوالر من اموال المساعدات العسكري

من اجل الشراء في إسرا يل بدل الشراء في الواليات  –الخطة األميركية لتمويل الجيوش االجنبية 
 المتحدة. هذا الترتيب قا م منذ قررت الواليات المتحدة المشاركة في مشروع "الفي".

لتي تحصل من خملها خطة التمويل العسكري لألجانب تهدف ال" من  المساعدات والقروض ا
الدول عل" السمح والعتاد األميركي من اجل الدفاع عن نفسها. ومن يتمتع من هذز المساعدات هو 
الدول التي تحصل عليها وكذلئ الصناعات االمنية األميركية حيث يتم شراء منتوجاتها بأموال هذز 

 المساعدات.
ليار دوالر من مبلغ المساعدة في كل سنة الترتيب االستثنا ي الذي سم  إلسرا يل بتحويل ربع م

 للشراء الداخلي، له أهمية كبيرة من ناحية الصناعات االمنية هنا، والغاؤز سيشكل ضربة قوية.
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االتفاق غير المسبوق تحقك من اجل مشروع "الفي" في أعقاب جهد كبير قمنا ببذله أنا وداني 
 يل في واشنطن، اثناء منصبي كسفير إلسرا يل هالبرن، الذي كان مستشارا اقتصاديا في سفارة إسرا

 في الواليات المتحدة.
مجلسا الشيوخ والنواب في الواليات المتحدة، بمن في ذلئ الر يس ريغان، أيدوا هذا الترتيب، وأول ئ 
الذين كانوا يسعون للقضاء عل" مشروع "الفي" فهموا أنهم لن ينجحوا ألن إلغاءز سيعمل عل" إلغاء 

ستثنا ي. وقد وضعوا ألنفسهم هدف تغيير االتفاق الخاص بشكل يجعله ال يقتصر عل" الترتيب اال
مشروع "الفي". وبالنسبة لوزير الدفاع األميركي في حينه، كاسبر فاينبرغر، كانت هذز بمثابة حبة 

 دواء مرة يجب عليه بلعها لتحقيك هدفه وهو القضاء عل" مشروع "الفي".
يم، اللذان عمم ضد رغبة الكونغرس وضد سياسة الر يس، لم يتمكنا فاينبرغر ومساعدز دوف زكها

من القضاء عل" مشروع "الفي" بدون تعاون ناجع من بعض اإلسرا يليين، حيث أن كل واحد منهم، 
السبابه الخاصة، قرر الضغط عل" الحكومة من اجل الغاء المشروع. شمعون بيرس الذي زعم في 

". عيزر 2000بما يكفي وأنه يجب تطوير طا رة جديدة سماها "الفي الحكومة أن "الفي" ال يتقدم 
وايزمن الذي قال إنه يجب إلغاء هذا المشروع ألن "الفي" هي طا رة متطورة أكثر من المزم. قا د 
سمح الجو افيهو بن نون الذي قال للحكومة إن سمح الجو سيصب  أصغر، لذلئ ستكون حاجة 

طا رة كما ُخطط له. وأن سمح الجو عمليا يخطط لشراء  120ليس طا رة "الفي" فقط و  80ال" 
"، التي تتميز بمواصفاتها وتتفوق عل" "الفي". العاملون في وزارة المالية 22الطا رة األميركية "اف 

قاموا بتحذير الحكومة من انهيار االقتصاد في إسرا يل اذا لم يتم إلغاء هذا المشروع. وزيرة الصحة، 
يلي، التي أخافها بيرس واضطرت ال" االمتناع عن التصويت والدموع تنهمر عل" شوشانا ارب

 وجنتيها. هكذا، في نهاية المطاف وبأغلبية صوت واحد، تمت الموافقة عل" إلغاء مشروع "الفي".
بعض هؤالء االشخاص لم يعودوا معنا، وبعضهم يفضل نسيان ما قاله في ذلئ الحين. وقد تمت 

ي" وتلقت الصناعات الجوية اإلسرا يلية ضربة قاضية لم تصُ  منها حت" اآلن. تصفية مشروع "الف
فاينبرغر لم يعد معنا ايضا. ولكن بعد كل هذز السنين يبدو أنه ينتقم. االتفاق الذي سم  إلسرا يل 
باستخدام اموال المساعدات العسكرية األميركية من اجل الشراء من الصناعات األمنية اإلسرا يلية 

 أحد اإلنجازات الكثيرة لمشروع "الفي"، الذي سيتم إلغاؤز كما يبدو بشكل نها ي.هو 
 هآرتس

 3/8/2016 الغد، عّمان،
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