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 لمواجهة العمليات الفلسطينيةواضحة : الجيش ل يملك استراتيجية مسؤول سابق بـ"الشاباك" .1
قال المسؤول السابق في جهاز الشاباك ليئور أكرمان في صحيفة معاريف إن إسرائيل ال ترى نهاية 
وشيكة لموجة العمليات الفلسطينية، رغم حالة التهدئة في المناطق الفلسطينية، ألن أخذ معطيات 

يها تقدير غير دقيق، فالهدوء قد يكون بسبب ميدانية عن شهر واحد بتراجع العمليات والبناء عل
 السياسة اإلسرائيلية، وربما يكون بسبب إعياء الفلسطينيين، وتعبهم في ظل أجواء الصيف الحارة.

تموز الماضي،  وأشار إلى أن المعطيات التي نشرها الجيش اإلسرائيلي عن عمليات شهر يوليو/
، مع بداية اندالع 2015تشرين األول  ي أكتوبر/وتتحدث عن وقوع ست عمليات فقط مقابل سبعين ف

موجة العمليات الحالية، بسبب ما يقوم به الجيش اإلسرائيلي من مالحقة أمنية، معطيات غير دقيقة، 
بشرقي  24عملية في الضفة الغربية، و 77ألن اإلحصاءات التي نشرها الشاباك تحدثت عن وقوع 

 القدس.
واضحة لمحاربة العمليات الفلسطينية، رغم أن هناك خطة عمل وأكد عدم وجود سياسة إسرائيلية 

 ميدانية على األرض، تكتيكية ومهنية لدى الشاباك والجيش.
وختم أكرمان بالقول إن الجيش اإلسرائيلي ال يملك استراتيجية واضحة في السنوات القادمة لمواجهة 

ت إسرائيل على الفور حدودها األمنية، العمليات الفلسطينية، ألنه لو توفرت مثل هذه السياسة ألغلق
واستكملت جدار الفصل مع األراضي الفلسطينية، ونجحت كليا في منع وصول العمليات إلى 

 أراضيها.
 4/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يطالب بمعاقبة الكنيست على قوانينه العنصرية الفلسطيني المجلس الوطني .2

اقبة "الكنيست" اإلسرائيلي على ما تقوم به من تشريع طالب المجلس الوطني بإدانة ومع: عمان
لعنصرية االحتالل، واستعماره وجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني، وكان آخرها ما أقرته من قانون يسمح 

 عاما. 14عاما، بدال من  12بسجن األطفال الفلسطينيين فقط، ببلوغهم سن 
االتحاد البرلماني الدولي والجمعيات يوم الخميس،  وطالب المجلس الوطني في بيان صدر عنه،

البرلمانية المتوسطية واألورومتوسطية والعربية واإلسالمية واآلسيوية ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية 
واإلقليمية بمتابعة ملف القوانين العنصرية، التي تقرها "الكنيست" اإلسرائيلية وفضحها، وفرض 
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األمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء رئاسة إسرائيل  ودعا المجلس الوطني عقوبات صارمة عليها.
 للجنة القانونية باألمم المتحدة.

 4/8/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 طلع ممثل سويسرا على انتهاكات الحتاللالحمد هللا ي   .3
ه، على آخر التطورات أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، ممثل سويسرا بول جارنيي :رام هللا

 السياسية، واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق المواطنين، وممتلكاتهم.
وبحث رئيس الوزراء مع الممثل السويسري، اليوم الخميس، في مكتبه برام هللا، سبل دعم المناطق 
المسماة "ج"، خاصة في ظل تصعيد الحكومة اإلسرائيلية من عمليات التهجير القسري التي تستهدف 

 المواطنين فيها، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت، خاصة الممولة من الدول المانحة.
لوقف سياسية االعتقال  "إسرائيل"وفي السياق، طالب الحمد هللا المجتمع الدولي بالضغط على 

 م.اإلداري، واالنتهاكات بحق األسرى، والتدخل الفوري إلنقاذ حياة المضربين عن الطعام منه
 4/8/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المؤسسة األمنية: جهودنا مستمرة في توفير األمن للمواطنين  اجتماعالحمد هللا خالل ترؤسه  .4

قال رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد هللا، "إن جهود المؤسسة األمنية في توفير  :رام هللا
، وال رجعة عنها، حتى تحقيق أهدافها، في فرض النظام العام، وتطبيق األمن للمواطنين مستمرة

 القانون، وتسليم الخارجين عن القانون للعدالة".
جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماع قادة المؤسسة األمنية، اليوم الخميس، في مكتبه برام هللا، حيث بحث 

 من، وتحقيق االستقرار.معهم آخر التطورات الميدانية، والجهود المبذولة لتوفير األ
 4/8/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مع سعدات بغزة تضامناً  الفلسطيني تشريعيالمجلس وقفة تضامنية لل .5

 األميناحمد سعدات  األسيراعتصم نواب المجلس التشريعي اليوم الخميس تضامنا مع النائب  :غزة
ربين عن الطعام. ودعا احمد بحر النائب األول لرئاسة المجلس العام للجبهة الشعبية واألسرى المض
العسكرية للتوحد من اجل إخراج األسرى من سجون  أذرعهاالتشريعي فصائل المقاومة بكافة 

وقال بحر خالل الوقفة التي نظمها المجلس التشريعي بغزة:" يجب على المقاومة  االحتالل.
وطالب بحر السلطة الفلسطينية بوقف  لى تحرير األسرى".الفلسطينية المسلحة أن تقف وان تعمل ع
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"التنسيق األمني ووقف االعتقاالت بحق أبناء الشعب الفلسطيني" وأضاف:" يجب أن نتوحد على 
 عملية واحدة لتحرير األسرى".

 4/8/2016، وكالة معًا اإلخبارية

 

 ز حماست خوفًا من فو نادم على دعوته لالنتخابا عباسخبيران إسرائيليان:  .6
]محمود عباس رئيس  "عباس، ال اإلسرائيلياكتب الخبير في الشؤون العربية آفي يسخاروف موقع و 

يحفر قبره بيديه لدعوته إلجراء االنتخابات المحلية"، مشيرا إلى أن هذه  السلطة الفلسطينية[
 االنتخابات يتوقع أن تشهد فوزا كبيرا لحماس وهزيمة مدوية لحركة فتح.

الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم في مقال له على موقع المعهد  لقامن جهته 
المفاجأة الكبرى في هذه االنتخابات تمثلت في موافقة حماس على المشاركة فيها بعد إن األورشليمي 

وقال بن  أن قاطعتها قبل ثالث سنوات، علما بأن عباس فوجئ كذلك برغبة الحركة بالمشاركة.
احيم إن عباس يشعر بالندم على دعوته لالنتخابات، في ظل معلومات بأن حماس وخصمه اللدود من

 القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن قد ينسقان معا في االنتخابات القادمة.
 4/8/2016الجزيرة.نت، 

 

 اطنينويؤمن اإلفراج عن ستة مو  الفلسطيني يفتح شارعاً  العسكري جهاز الرتباط الخليل:  .7
قال جهاز االرتباط العسكري الفلسطيني، الخميس، إنه تمكن من فتح طريق في محافظة  :رام هللا

 الخليل، وتأمين اإلفراج عن ستة مواطنين.
وقال االرتباط في بيان صحفي: لقد تم فتح الطريق الواصل بين بلدتي الظاهرية والرماضين والمغلقة 

 ى الجانب اإلسرائيلي.منذ حوالي شهر، بفضل تدخل الجهاز لد
 4/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الحريات لتعزيز المشاركة بانتخابات الضفة بضمانمنصور تطالب منى  .8

طالبت النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، منى منصور، أن تشكل : نابلس
 قيًا" للحريات في الضفة الغربية.االنتخابات البلدية وما يسبقها من أجواء تحضيرية "مدخال حقي

وفي تصريح خاص بـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، يوم الخميس، شددت منصور على أن جميع 
الوثائق التي تم االتفاق عليها لتعزيز حرية المشاركة باالنتخابات البلدية لن تكون مهمة ما لم يرافقها 

 توفير أجواء حقيقية على األرض.
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ر إن ما يجري بالضفة المحتلة من اعتقاالت وتضييق على الفصائل الفلسطينية وقالت النائب منصو 
 ال يبشر بأجواء حقيقية لالنتخابات المحلية.

  4/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ستكون للمقاومة في حينها كلمة الفصل: بناء جدار حول غزة من "إسرائيل"حماس تحذر  .9
مــن تــداعيات إقــدام "إســرائيل" علــى بنــاء جــدار حــول قطــاع  حــذرت حركــة حمــاس: أحمــد صــقر - غـزة

غزة، مرجحة نشوب حرب جديدة إلفشـال المشـروع الصـهيوني الـذي يهـدف إلـى تشـديد الحصـار علـى 
حركــة طــالل نصــار، إن "الجــدار الــذي تنــوي إســرائيل إقامتــه حــول قطــاع الوقــال القيــادي فــي  القطــاع.

االحـتالل فـي جميـع خطواتـه وخططـه السـابقة التـي أراد غزة؛ سيفشل في حصـار المقاومـة، كمـا فشـل 
" أن االحـتالل "يعمـل جنبـا إلـى جنـب مـع المتـآمرين 21وأضـاف لــ"عربي بها أن نرفـع الرايـة البيضـاء".

على شعبنا إلحكام الحصار على المقاومة الفلسـطينية"، الفتـا إلـى أن الشـعب الفلسـطيني "الـذي تعـود 
 سبل؛ يمتلك القدرة على هدم هذا الجدار".على مقاومة االحتالل بكافة ال

وحول الوسـائل التـي يمكـن للمقاومـة الفلسـطينية، وعلـى رأسـها كتائـب الشـهيد عزالـدين القسـام، الجنـا  
العسكري لـ"حماس" أن تقاوم بها بنـاء الجـدار؛ قـال نصـار: "سـتكون للمقاومـة فـي حينهـا كلمـة الفصـل 

لـن تسـمح بخطـوات إضـافية لتشـديد الحصـار علـى أبنـاء في هـذا الموضـوع"، مشـددا علـى أن حركتـه "
 شعبنا، والتي يمكن أن تتسبب باندالع حرب جديدة؛ ستكون للمقاومة فيها الكلمة العليا".

 4/8/2016، 21موقع عربي 
 

 غزة فشال إنشائه جدارإلرب مع الحتالل خيار الححول معمقة بدراسة  المقاومة" تطالب الشعبية" .11
بنـاء االحـتالل مـن تـداعيات إقدامـه علـى  جبهة الشـعبية لتحريـر فلسـطينالحذرت : أحمد صقر - غزة

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغـول، إن . و جدار حول قطاع غزة
ـــه مـــن مقاومـــة الشـــعب  ـــة ل ـــى وضـــع كـــل العقبـــات التـــي يعتقـــد أنهـــا تشـــكل حماي االحـــتالل "يعمـــل عل

أن بنــاء الجــدار "محاولــة بائســة لمنــع تســلل مقــاومين عبــر األنفــاق إلــى األراضــي  الفلســطيني"، مؤكــدا
 المحتلة".

" أنه "يمكن أن يكون الجدار عقبة أمـام المقـاومين، لكـن المقاومـة سـتجد دائمـا مـن 21وأضاف لـ"عربي
جــدار الوســائل مــا يمكنهــا تجــاوز مثــل هــذه العقبــات"، الفتــا إلــى أن "إســرائيل تســعى مــن خــالل بنــاء ال

 ".1948لتكريس فصل القطاع عن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 
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وطالب الغـول أذرع المقاومـة الفلسـطينية المختلفـة بــ"امتالك رؤيـة موحـدة، والقيـام بدراسـة معمقـة حـول 
خوض أي حرب أو مواجهة قادمة مع االحتالل، وذلك مـن أجـل إفشـال إنشـائها هـذا الجـدار"، مشـددا 

ى أن "الـــرد علـــى بنـــاء هـــذا الجـــدار يجـــب أن يكـــون وفـــق اســـتراتيجية وطنيـــة متفـــق عليهـــا، تجنبـــا علـــ
 لخسائر إضافية".

وأضاف أن "خيار الحرب في مقاومة االحتالل ومخططاتـه؛ غيـر مسـتبعد ضـمن الخيـارات الوطنيـة"، 
دائمــــة مــــع تخضــــع لمنطــــق الهدنــــة ال أالمعتبــــرا أن "قــــوى المقاومــــة يجــــب أن تكــــون جــــاهزة، وعليهــــا 

االحتالل، كما أنه من المهم أن تدار هذه العملية النضالية مـن قبـل قيـادة وطنيـة موحـدة، تعمـل علـى 
 تحقيق األهداف المتفق عليها".

 4/8/2016، 21موقع عربي 
 

 غزة خارج حدود لينشاط إسرائيأي ن تقف مكتوفة األيدي تجاه لالمقاومة ": قراطيةو الديم" .11
صـحيفة "يـديعوت أحرونـوت" العبريـة، أن وزارة الحـرب اإلسـرائيلية وزعـت كشـفت : أحمـد صـقر - غزة

شــركة كبيــرة للبنــاء فــي  20كيلــومترا حــول قطــاع غــزة، علــى  60عطــاءات لبنــاء جــدار خرســاني بطــول 
"إسـرائيل"، عقــب رفــض شـركات دوليــة المشــاركة فــي تنفيـذ هــذا المشــروع، الـذي يهــدف لمواجهــة أنفــاق 

 المقاومة الفلسطينية.
قراطية لتحرير فلسطين، طالل أبو ظريفة، أن االحتالل "يريـد أن و دوره؛ أكد القيادي في الجبهة الديمب

يتسـتر خلــف هــذا الجـدار األمنــي للقيــام بأنشـطة تمكنــه مــن تـدمير األنفــاق الهجوميــة، التـي يعتقــد أنهــا 
تقـف مكتوفـة األيـدي " إن "المقاومة صبرها لن يطـول، وال يمكـن أن 21وقال لـ"عربي اجتازت الحدود".

 تجاه أي نشاط إسرائيلي خارج خط التحديد )الحدود(، وستدفع إسرائيل الثمن".
، بـالتحرك للضـغط علـى إسـرائيل 2014وطالب كافة األطراف "التي لعبت دورا فـي اتفـاق التهدئـة عـام 

 من أجل وقف مشاريعها ومخططاتها العدائية".
فــي تلــك األنشــطة؛ ســيؤدي تــدريجيا إلــى تآكــل التهدئــة"،  ولفــت أبــو ظريفــة إلــى أن "اســتمرار إســرائيل

 محمال االحتالل مسؤولية أي مواجهة يمكن أن تقع.
 4/8/2016، 21موقع عربي 

 
 رد فيجن" األمريكية العاملة في غزةو مدير منظمة "و تنفي اتهام الحتالل بالتواصل مع  حماس .12

رد فــيجن" األمريكيــة العاملــة فــي و و نفــت حركــة حمــاس أن يكــون محمــد الحلبــي مــدير منظمــة ": غــزة
ووصـف المتحـدث اإلعالمـي باسـم الحركـة عبـد اللطيـف القـانوع، فـي  قطاع غزة، على تواصـل معهـا.
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تصــريح لـــ"صوت األقصــى" مســاء الخمــيس، "االتهامــات" التــي نقلتهــا وســائل اإلعــالم الصــهيونية عــن 
 .جهاز "الشاباك" الصهيوني حول الحلبي بأنها "ادعاءات كاذبة"

وقال القانوع: "محمد الحلبي ليس له اتصال أو تواصل مع حركة حمـاس"، مشـيرًا إلـى أن الهـدف مـن 
اعتقالــه التنكيــل بأبنــاء شــعبنا الفلســطيني علــى المعــابر الصــهيونية وتشــديد الحصــار ومنــع المنظمــات 

 الدولية من تقديم خدماتها اإلنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
الصهيونية، ظهر الخميس، بنشر نبأ اعتقـال مـا قالـت إنـه أحـد نشـطاء حركـة حمـاس وسمحت الرقابة 

 في غزة على حاجز بيت حانون/ إيرز خالل يونيو الماضي.
 4/8/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 مسؤول إسرائيلي: حماس تمتلك صواريخ كتف مضادة للطيران .13

لكــوري الشــمالي يشــهد انتشــاًرا واســًعا فــي منــاطق قــال مســؤول إســرائيلي إن "الســال  ا: القــدس المحتلــة
 قتال مختلفة بما فيها الشرق األوسط وأفريقيا"، مشيًرا إلى أنها وصلت سوريا وغزة بعدة طرق.

وأضـــاف تـــال عنبـــر رئـــيس مركـــز دراســـات الفضـــاء والطـــائرات لموقـــع "إســـرائيل ديفـــنس"، إن "الســـال  
وغـراد مـرورا  107مـن أنـواع مختلفـة بمـا فيهـا صـواري  يتراو  ما بين أسلحة خفيفة وذخيـرة، وصـواري  

 ".HT-16PGJ MANPADSبمنظومات صواري  كتف متطورة مضادة للطيران من نوع 
وزعم المسؤول اإلسرائيلي أن "هذه الصواري  تصل غزة وسوريا بعدة طرق، مسار بحري إلى الالذقيـة 

ار آخر عبر أفريقيا وتبـدأ العمليـة هنـا أيضـا بسوريا )..( إيران تشتري األسلحة من كوريا الشمالية مس
في البحر حيث تصل السفن إلى أحد الموانئ في أفريقيا سواء السودان، الصـومال أو أي مينـاء آخـر 

 ومن هناك ينتقل إلى مسار بري عبر السودان ومصر وصواًل إلى غزة".
ا تمــوالن أحيانــا شــراء وأضــاف "إلــى جانــب إيــران، تقــارير أخــرى تشــير إلــى أن قطــر والســعودية أيضــ

أســلحة إلــى منطقتنــا، علينــا أن نتــذكر أن المعادلــة هــي أن كوريــا الشــمالية تبيــع وتــزود األســلحة لمــن 
يدفع، وبهذه الصورة فالجهة الممولة تبقى نظيفة ومن الصعب الوصول إليها ألنه من الصـعب تعقـب 

لكتـف فتقريـر آخـر يتحـدث عـن رصـد وأشار إلـى أنـه بشـكل مـوازو لصـواري  ا انتقال وتحويل األموال".
زعــم أن و  بحــوزة حمـاس بغــزة وهــو سـال  مضــاد للــدبابات. Bulsae-2أسـلحة كوريــة شــمالية مـن نــوع 

"األســلحة الكوريــة شــمالية التــي وصــلت الجبهــة الجنوبيــة )غــزة( ليســت مقتصــرة علــى الصــواري ، ففــي 
 ف هاون وقنابل يدوية".أعوام ماضية ضبطت أسلحة ضمت صواري  وقطع صواري ، ذخيرة، قذائ

 4/8/2016، فلسطين أون لين
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 عين الحلوةفي مخيم ستقرار العلى تثبيت ت جمع قوى وفصائل فلسطينية  .14
قيــادة الفصــائل والقـــوى الوطنيــة واإلســالمية الفلســطينية فـــي لبنــان بعــد اجتماعهــا فـــي  : أكــدتيــروتب
قرار فـــي مخـــيم عـــين الحلـــوة وفـــي كـــل ضـــرورة تثبيـــت األمـــن واالســـت"، الفلســـطينية فـــي بيـــروتســـفارة ال

المخيمات ومتابعة التحقيق في حوادث االغتياالت اإلجرامية وتسليم المطلوبين للعدالة وتكليف اللجنة 
 ."األمنية والقوة األمنية المشتركة القيام بالترتيبات واتخاذ االجراءات الالزمة

وضـع مخـيم عـين الحلـوة "علـى أن  وشدد قائد األمن الـوطني الفلسـطيني فـي لبنـان صـبحي أبـو عـرب
مـا يتحـدث عنـه بعـض وسـائل اإلعـالم عـن "، مشـيرًا إلـى أن "ممسوك أمنيًا وليست هناك أي مخـاوف

أهلنـا وشـعبنا داخـل "، وقـال: "وجود خاليا أو مجموعات إرهابية أو تكفيرية في المخيم أخبار مضخمة
 ."المخيم لن يسمحوا بوجود خاليا أو جماعات كهذه

 5/8/2016لندن،  الحياة،
 

 ستقراراليعلن رفض استخدام المخيمات لضرب  في لبنان ممثل حماس .15
أكد ممثل حركة حماس في لبنان علـي بركـة، علـى حـرص الفلسـطينيين علـى وحـدة لبنـان وأمنـه  :غزة

وجدد رفض حركته الستخدام المخيمـات الفلسـطينية مـن أي جهـة كمنطلـق لضـرب اسـتقرار  واستقراره.
 ن تكون المخيمات صندوق بريد ألحد.لبنان أو أ

وقال بركة خالل لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان، على أن مشروع الفلسطينيين 
وأوضــحت حركــة حمــاس فــي تصــريح صــحافي أن بركــة  فــي لبنــان هــو مشــروع العــودة إلــى فلســطين.

ـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــين  الفلســـطينيين األونـــروا وتقليصـــها أطلـــع الـــرئيس ســـليمان حـــول أزمـــة وكال
 خدماتها لالجئين الفلسطينيين، وتحركات الفصائل الفلسطينية إزاء هذه األزمة.

وأكد بركة خـالل اللقـاء بـالرئيس سـليمان علـى أن األونـروا هـي الجهـة الدوليـة المعنيـة بإغاثـة وتشـغيل 
هم في لبنان وليس الدولة اللبنانية. الالجئين الفلسطينيين لحين العودة، وهي الجهة المسؤولة عن إغاثت

وطالــب بركــة باســتراتيجية لبنانيــة فلســطينية لــدعم قضــية الالجئــين ودعــم صــمودهم حتــى العــودة إلــى 
فلســـطين، مشـــيرًا إلـــى أنـــه طلـــب مـــن الـــرئيس ســـليمان بـــأن تكـــون لـــه اتصـــاالت مـــع الجهـــات اللبنانيـــة 

 والدولية لدعم مطالب الالجئين الفلسطينيين.
 5/8/2016، لندن، ربيالقدس الع
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 خيمة اعتصام وتضامن مع األسير بالل كايد" تقيم الجبهة الشعبية" .16
خيمة اعتصام وتضامن مع األسير  أقامت الجبهة الشعبية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة: غزة

 يوما بالل كايد. 51المضرب عن الطعام منذ 
ت تندد باالعتقال اإلداري، وألقيت كلمـات مـن ووضعت في خيمة التضامن صورا لألسير كايد، والفتا

 عدة جهات تؤكد على بطالن األحكام اإلدارية التي تخالف القانون الدولي.
وفي مدينة غزة نظم التجمع الديمقراطي الصـحافي، التـابع للجبهـة الشـعبية وقفـة تضـامنية شـارك فيهـا 

ضــــو األمانــــة العامــــة لنقابــــة العديــــد مــــن الصــــحافيين، تضــــامنا مــــع األســــير الصــــحافي عمــــر نــــزال ع
 الصحافيين الفلسطينيين.

 5/8/2016، لندن، القدس العربي
 

 مع األسرى في طرابلس اً تضامني اً اعتصامفتح تنظم لبنان:  .17
نّظمـــت حركـــة فـــتح فـــي شـــمال لبنـــان، الخمـــيس، اعتصـــامًا تضـــامنيًا مـــع األســـرى فـــي  :وفـــا – بيـــروت

األحمر الدولي في مدينة طرابلس، بمشـاركة ممثلـي  سجون االحتالل اإلسرائيلي، أمام مكتب الصليب
 القوى واألحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وأبناء شعبنا في مخيمات الشمال.

شــدد أمــين ســر حركــة فــتح فــي شــمال لبنــان أبــو جهــاد فيــاض علــى ضــرورة إنهــاء االنقســام وتحقيــق و 
 ألسرانا بوجه عدونا المحتل لألرض". وحدة شعبنا وفصائله، موضحًا أن ذلك يعد "أهم دعم نقدمه

ودعا إلى توحيد الجهد الفلسطيني من كافة األطياف حمايـًة للمشـروع الـوطني الفلسـطيني الـذي يضـع 
قامة الدولة المستقلة على ترابنا الوطني. األسرى على رأس سلم أولوّياته قضية   وا 

 4/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 القدسبقرب محطة القطار الخفيف  زعم حيازته سّكيناً ب الحتالل يعتقل فتىً  .18
اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلية، صـــبا  يـــوم الخمـــيس، فتـــى : خلـــدون مظلـــوم -القـــدس المحتلـــة 

 فلسطينًيا قرب محطة القطار التهويدي الخفيف في القدس، بزعم حيازته "سكيًنا".
ار الخفيـف فـي القـدس، اشـتبهوا بتحركـات وذكرت شرطة االحتالل فـي بيـان لهـا، أن حـراس أمـن القطـ

 أحد الفتية الفلسطينيين، حيث قاموا بتفتيشه، مّدعين العثور على "سّكين" بحوزته.
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وأضــافت أن حــّراس األمــن أبلغــوا شــرطة االحــتالل بــذلك، حيــث قامــت باعتقــال الفتــى الــذي يبلــ  مــن 
يـة وال يحمـل تصـريًحا لـدخول القـدس، عاًما(، الفتة النظر إلى أنـه مـن سـكان الضـفة الغرب 17العمر )

 وأنه تم نقل الفتى للتحقيق.
 4/8/2016قدس برس، 

 
 رل دو مليون  14 حواليغالف غزة ب مستعمراتدعم  علىوزير العمل اإلسرائيلي يصادق  .19

مستعمرات القدس المحتلة: صادق وزير العمل والرفاه اإلسرائيلي حاييم كاتس، أمس، على دعم 
 وذلك كإضافة للميزانية السنوية.دوالر تقريبا(  14,371,500حوالي ) يون شيكل مل 55غالف غزة بـ 

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن المبل  ُمعد للمساعدة على صمود ودعم سكان 
إلقامة سكنات وتحصينها وكذلك تحصين  2018الغالف، ويأتي ضمن خطة سنوية تمتد حتى العام 

 .ت هناكمركزي للمؤسسا
 5/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 بتمويل نشاطات حماس في غزة األمريكية "وورلد فيجنمنظمة "تتهم  "إسرائيل" .21

إسرائيل اتهمت منظمة المشاريع الخيرية األمريكية أن ، 5/8/2016الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
غزة. وكشفت أن جهاز  بالمساهمة في تمويل الجنا  العسكري لحركة حماس في قطاع "وورلد فيجن"

)الشاباك( بمساعدة الجيش اإلسرائيلي والشرطة اعتقلوا مدير المنظمة الفلسطيني في  األمن العام فيها
 عاما( فأدلى باعترافات تدينه بالتهمة. 38القطاع محمد حلبي )

إن وقال الناطق بلسان ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أوفير جندلمان في بيان رسمي له أمس 
)بيت  "إيرز"غزة عبر حاجز  عندما كان عائدا إلى 2016يونيو )حزيران(  15حلبي اعتقل في يوم 

حانون( واعترف خالل التحقيق معه أنه عمل بالفعل لصالح الجنا  العسكري لحركة حماس واستغل 
 لصالح ولمصلحة حماس. ومواردها "وورلد فيجن"أموال منظمة 

لبي في أثناء التحقيق معه تفاصيل حول وجود آلية ممنهجة وحسب البيان اإلسرائيلي كشف ح
وورلد "المائة من ميزانية  في 60لتحويل األموال إلى حماس وأنه بهذه اآللية حرص على تحويل نحو 

 السنوية لها.  "فيجن
وقال حلبي في التحقيق حسب البيان اإلسرائيلي إن األموال التي قام بتحويلها إلى حماس كانت 

نشاء  لى حد كبير إلى تعزيز الجنا  العسكري لحركة حماس بما فيمخصصة إ ذلك حفر األنفاق وا 
 مواقع عسكرية وعلى شراء األسلحة وأنه استخدم بعض األموال لدفع رواتب عناصر. 
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وقال حلبي إن المعونات اإلنسانية التي أرسلت إلى سكان قطاع غزة أعطيت بشكل شبه حصري إلى 
حماس لم يتلقوا أي معونات  حيث سكان قطاع غزة الذين ال ينتمون إلى عناصر حماس وعائالتهم

رغم أوضاعهم الصعبة وذلك خالفا إلجراءات المنظمات اإلنسانية التي تعمل في قطاع غزة. وزود 
عناصر الجنا  العسكري لحركة حماس وذويهم شهريا بآالف  "وورلد فيجن"حلبي بواسطة منظمة 

 بية.طرود الطعام والمعدات الط
جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي )شين بت( ، أن أ ف ب، عن 5/8/2016الحياة، لندن، وأضافت 

 "وورلد فيجين"ُمنحت أصاًل إلى منظمة  -مليون دوالر  7.2قال في بيان إنه تم تحويل مبل  
 إلى حماس وتم تحويل جزء من -ألف شخص في العالم 40المسيحية األمريكية الدولية التي توظف 

 هذه األموال إلى كتائب عز الدين القسام، الجنا  العسكري للحركة.
 

 قرارات وزارة المالية اإلسرائيلية علىاحتجاجًا إضراب بمطار بن غوريون  .21
أعلن موظفو سلطة المطارات اإلسرائيلية يوم الخميس، عن أنهم سيضربون عن : بالل ضاهر

وسيتم إلغاء إقالع الطائرات من مطار بن العمل، بدءا من مساء الجمعة، وطوال يوم السبت، 
وأعلن مستخدمو سلطة المطارات عن  غوريون، لكن هبوط الطائرات القادمة ستسير بشكل عادي.
 ل تقريبا من صندوق سلطة المطارات. يكاإلضراب احتجاجا على قرار وزارة المالية بسحب ملياري ش

 4/8/2016، 48عرب 
 

  إضرابًا مفتوحًا عن الطعام  يخوضون أسير  300أكثر من : نادي األسير .22
أسيرًا في سجن "ريمون" سينضمون اليوم الجمعة  80"األيام": قال نادي األسير إن  –رام هللا 

لإلضراب المفتو  عن الطعام، إلى جانب زمالئهم في سجون أخرى، رفضًا لسياسات التنكيل التي 
 .ُتمارسها إدارة سجون االحتالل وقواتها القمعية بحقهم

وأشار النادي في بيان له، أمس، إلى أن دفعات جديدة من األسرى، في سجون أخرى، ستدخل 
أسير في سجون االحتالل يخوضون  300ولفت إلى أن أكثر من  اإلضراب يوم األحد المقبل.

 إضرابات مفتوحة عن الطعام، احتجاجًا على قضايا مختلفة.
و  في سجني "إيشل" و"نفحة"، احتجاجًا على أسيرًا شرعوا في اإلضراب المفت 285وأوضح أن 

الممارسات التنكيلية التي تمارسها إدارة سجون االحتالل، وقّوات القمع بحقهم، ومنها: االقتحامات، 
 والتفتيشات اليومية، إضافة إلى نقل عدد من زمالئهم األسرى تعسفيًا إلى سجون أخرى.
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على التوالي، احتجاجًا على تحويله  51يوم الـولفت إلى أن األسير بالل كايد يواصل إضرابه لل
عامًا ونصف العام في األسر،  14لالعتقال اإلداري في يوم اإلفراج عنه، وذلك بعد قضائه 

 أسيرًا من الجبهة الشعبية، وهم الدفعة الثالثة من أفواج التضامن. 40ويتضامن معه 
 5/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 ل لعتقال موظفي اإلعمارالكسواني يفند حجج الحتال  .23

كشف مدير المسجد األقصى الشي  عمر الكسواني عن هدف اعتقال : محمد أبو الفيالت -القدس 
هو وقف أعمال الترميم  والخميس، يومي األربعاءمدير وموظفي لجنة إعمار المسجد الشريف  

حاجة إلى التنسيق مع الجارية في الجدار الغربي لقبة الصخرة، نافيا أن يكون ترميم المصليات ب
 االحتالل.

اعتقال مدير لجنة اإلعمار بالمسجد األقصى بسام الحالق  الخميس وأعادت قوات االحتالل يوم
 وخمسة عمال آخرين، بعد أن قامت باعتقالهم أمس أثناء تأدية عملهم في قبة الصخرة.

ئيلية بهذا الشأن، مضيفا أن ونفى الكسواني للجزيرة نت وجود أي تنسيق بين األوقاف والشرطة اإلسرا
 األوقاف ال تنتظر أي إذن من شرطة االحتالل كي تقوم بمسؤولياتها داخل المسجد األقصى.

وبررت شرطة إسرائيل في بيان لها اعتقال موظفي اإلعمار بنصب حماالت حديدية وأخرى خشبية 
الحصول على التصاريح  داخل مصلى قبة الصخرة للقيام بأعمال الترميم فيها دون تنسيق معها أو

الالزمة من سلطة اآلثار، حيث قامت باعتقالهم أمس واليوم وقررت إبعاد مدير اللجنة عن المسجد 
 األقصى خمسة أيام.

الكسواني أكد أنه لم يسبق التنسيق مع االحتالل في ترميم المصليات المسقوفة باألقصى )الجزيرة 
 نت(

ت أردنية إسرائيلية تنص على وجوب التنسيق مع االحتالل فيما وأكد الكسواني أنه ال توجد أي اتفاقيا
 إذا أرادت األوقاف القيام بأعمال ترميم داخل المسجد.

 4/8/2016.نت، الدوحة، الجزيرة  
 

 األقصىبالمسجد من خطورة الوضع  تحذرهيئات إسالمية  .24
دائرة األوقاف ، الهيئة اإلسالمية العليا) حذرت هيئات تعنى بالقدس وشؤون المسجد األقصى

من خطوة  ،يوم الخميس (،اإلفتاء الفلسطينية، دائرة، مجلس األوقاف اإلسالمي، اإلسالمية بالقدس
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الوضع في المسجد األقصى وما يخطط له، خاصة سلب األوقاف والحكومة األردنية صالحياتها 
 وحقوقها في إدارة األوقاف والمسجد األقصى المبارك.

إجراءات االحتالل غير المسبوقة ضد  -ه للشعب الفلسطيني وأحرار العالمالموج-واستعرض البيان 
األوقاف وبينها اعتقال رئيس لجنة اإلعمار وموظفين وحراس، مطالبا الشعوب العربية واإلسالمية 

 بتحرك عاجل بمنع مضي سلطات االحتالل في سياستها. 
 4/8/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 قيام الشرطة اإلسرائيلية بهدم بيتها بعد تحاول حرق نفسهافلسطينية من النقب امرأة  .25

سكبت السيدة فاطمة العثامين وقوًدا سائاًل على جسدها وأشعلت فيه النار وذلك إثر قيام قوات 
هرع أهل البيت إلى  الشرطة اإلسرائيلية بهدم بيتها أمس بدعوى أنه بني من دون ترخيص. وقد

وكانت القوات اإلسرائيلية قد اقتحمت صبا  أمس قرية  د حياتها.إطفاء الحريق قبل أن ينتشر ويهد
قرية ترفض السلطات اإلسرائيلية االعتراف بها وتعتبر  40خشم زنة في النقب التي تعتبر واحدة من 

 غير قانوني.  كل بيت فيها
 5/8/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 يؤدون طقوًسا دينية و شرق نابلس يهود يقتحمون مستوطنون  .26

اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الخميس، بلدة عورتا شرق مدينة نابلس شمال الضفة : نابلس
 الغربية المحتلة، بحماية أمنية مشددة، وأدوا طقوسًا دينية بأحد المقامات اإلسالمية.

وقال شهود لوكالة "صفا" إن عشرات المستوطنين وصلوا بعدة حافالت تحرسها دوريات االحتالل، 
 ى المقامات الواقعة على أطراف البلدة.إل

وأشاروا إلى أن قوات االحتالل انتشرت في المنطقة والمناطق القريبة، وأغلقت جميع مداخلها، في 
 الوقت الذي قام المستوطنون بطقوسهم.

 4/8/2016وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 

  قات والعنصريةالمعوّ  من رغم باللجامعات فلسطينيو الداخل يسجلون ارتفاعًا كبيرًا في اللتحاق با .27
رغم سياسة التمييز والقيود التي يواجهها فلسطينيو الداخل تظهر معطيات : وديع عواودة -الناصرة 

جديدة أنهم يتمكنون من اختراق حدود اليأس ويتسلقون الجدران الملساء ويحققون مكاسب هامة في 
 مجال التعليم األكاديمي.
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اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي ارتفاعا ملحوظا في نسبة الحاصلين على األلقاب  يظهر تقرير مكتب
الجامعية في جامعات إسرائيلية، والنسب باتت أعلى بما ال يقاس عما كان قبل عقد وعقدين من 

 الزمن.
ألف طالب من فلسطينيي  20بيد أن التقرير ال يعكس واقع الحال فهو ال يأخذ بالحسبان وجود نحو 

  خل يدرسون في جامعات فلسطينية وأردنية ودولية.الدا
، فإن عدد الحاصلين على األلقاب 2015 -2014وبحسب التقرير المذكور عن السنة الدراسية 

وقد بلغت نسبة الحاصلين العرب  ألف طالب. 73الجامعية في الجامعات والكليات في إسرائيل بل  
أما في اللقب الثاني . العام الدراسي الذي سبقفي  %9.7، مقابل نسبة %10.2على اللقب األول 

، كانت نسبة الطالب العرب 2015 -2014فقد كانت القفزة أكبر بكثير، ففي العام الدراسي 
في العام الدراسي الذي سبق. وكانت القفزة  %8.7ة مقابل نسب %9.2الحاصلين على الشهادة 

لين على هذه الشهادة في العام الدراسي األكبر في اللقب الثالث، فقد بلغت نسبة العرب الحاص
 . 2014 -2013في العام الدراسي الذي سبق  %3.2ة مقابل نسب %4.4الماضي 

كذلك يتضح أن نسبة العرب آخذة في االرتفاع في المواضيع المتقدمة والعصرية، وأولها الطب حيث 
ألف  24األطباء فيها ) من مجمل %12بات يشكل األطباء العرب في المستشفيات اإلسرائيلية نحو 

عما كان  %40طبيب(. ثم قطاع التقنية العالية، الذي سجل في العام الدراسي المنتهي قفزة بنسبة 
. في ذلك العام كانت نسبة العرب في مواضيع التقنية العالية، من برمجة 2012في العام الدراسي 

 .%14إلى  2016 -2015، وقفزت في العام الدراسي المنتهي %10وعلم حاسوب وغيره، 
 5/8/2016، لندن، القدس العربي

 
 الناصرة: اختتام مؤتمر الناصرة الدولي الثالث .28

اختتمت بلدية الناصرة، يوم الخميس، أعمال مؤتمر الناصرة الدولي الثالث 'تاري ، آثار : روى حالق
 وموروث حضاري'، في فندق ليجاسي بالناصرة، بحضور العشرات من الشخصيات الثقافية

 واألكاديمية والسياسية، من المجتمع العربي، وخارج البالد.
محاضرة  12وقدم عشرات الباحثين خالل المؤتمر الذي امتد ثالثة أيام ماضية، العديد من األبحاث، 

بمواضيع ومحاور مختلفة يتناولها المؤتمر، التاري ، الحفريات واآلثار، السياسة، واألدب، وكل هذه 
 ينة الناصرة، بعضها أثار جدل واسع.المحاور تتعلق بمد
' مع القائم على أعمال المؤتمر، بروفيسور محمود يزبك، قال إن 'ما خلصت 48وفي حديث لـ'عرب 

إليه األبحاث يشير إلى الحاجة الماسة لالستثمار بالبحث في مدينة الناصرة، فالبحث في هذه المدينة 
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هنا وعود من قوبل المحاضرين باستمرارية األبحاث ال ولن ينتهي من خالل المؤتمرات وحدها، وكان 
 سنوات'. ثالثستعرض في المؤتمر القادم، أي بعد  إضافيةإليجاد نتائج 

 4/8/2016، 48عرب 
 

 فلسطينيين في سيناء ثالثة توقفمصرية المنية األجهزة األ .29
ئية جنوب أفادت مصادر أمنية مصرية بأن حملة دهم استهدفت حي الصفا، أحد األحياء العشوا

مدينة العريش، تم خاللها توقيف ثالثة فلسطينيين من دون أوراق ثبوتية، اقتيدوا إلى جهة أمنية 
الستجوابهم عن سبب وكيفية وجودهم في سيناء. وكانت حملة استهدفت منطقة عشوائية في العريش 

المعنية بالتحقيق أوقفت أول من أمس أربعة فلسطينيين من دون أوراق ثبوتية تقوم الجهات األمنية 
معهم. وأوضحت المصادر أن الفلسطينيين السبعة تم توقيفهم في منطقة عشوائية محاصرة من قبل 
قوات األمن منذ أسابيع بحثًا عن مسلحين مطلوبين أمنيًا قد يكونون مختبئين بها أو يتخذون من 

 بعض البنايات العشوائية فيها أوكارًا لتخزين األسلحة والمتفجرات.
 5/8/2016ياة، لندن، الح

 
 مستوطنون يصيبون فتاة ويحاولون حرقها شرقي رام هللا .31

أصيبت فتاة فلسطينية بجرا ، يوم الخميس، بعد تعرضها للضرب المبر  من مجموعة من : رام هللا
 المستوطنين، بالقرب من قرية رمون شرق رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة.

رأس غنم، وأصابوها بجرا ،  11ي كانت ترعى األغنام، بعد أن طعنوا وهاجم المستوطنون الفتاة الت
 ونفقت بعضها، قبل أن يشعلوا النيران في المكان، لقتل الفتاة، وهم في طريقهم للهرب من المكان.

ووقع االعتداء شرق رام هللا، بالقرب من تجمعات البدو الكائنة في منطقة "المعرجات"، وهي الطريق 
 ام هللا وأريحا.المؤدية بين ر 

 4/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "بركسا" لبدو فلسطينيين شمال أريحا 20الحتالل يهدم  .31
 20هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلية، اليوم الخميس، : خلدون مظلوم، فاطمة أبو سبيتان  -أريحا 

 عائلة فلسطينية. 13" "بركًسا" للسكن وتربية المواشي في مدينة أريحا، ما أدى إلى "تشّرد
وذكر مختار عشيرة الزايد، سليمان سالمة، أن العشرات من القوات اإلسرائيلية برفقة اآلليات، 

منطقة "عرب الكعابنة" في منطقة المعّرجات  الخميساقتحمت بعد الساعة الخامسة والنصف فجر 
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شمالي أريحا(، وحاصرت المنطقة بالكاملة قبل أن ُتجبر المواطنين الفلسطينيين على الخروج من )
 منازلهم.

 4/8/2016، قدس برس
 

 فعاليات "يطا" تستعد إلعادة بناء المنازل التي هدمها الحتالل: الخليل .32
نزلي األسيرين شرع مواطنو يطا جنوبي الخليل بإزالة ركام م: محمود قديح، يوسف فقيه -الخليل 

 محمد وخالد مخامرة بعد ساعات من هدمهما من قبل جرافات االحتالل اإلسرائيلية.
وقررت مؤسسات وبلدية يطا إعادة بناء المنازل التي هدمها االحتالل فجر يوم الخميس، وا عادة بناء 

لمؤسسات منزل األسير مراد ادعيس الذي تم هدمه قبل عدة شهور، ضمن حملة وطنية تشترك فيها ا
 والبلدية والمواطنين لإلسراع في إعادة بناء المنازل الثالثة خالل شهور.

وأكد رئيس بلدية يطا، موسى مخامرة، لوكالة "قدس برس" أن طواقم البلدية شرعت بإزالة أنقاض 
، وأن عملية البناء ستبدأ مباشرة عبر حملة وطنية أطلقتها الخميسالمنازل التي هدمها االحتالل فجر 

 مؤسسات يطا إلعادة بناء المنازل التي يهدمها االحتالل على خلفية عمليات المقاومة.
 4/8/2016، قدس برس

 
 / يوليو الماضيمنشأة فلسطينية في تموز 96تقرير رسمي: الحتالل هدم  .33

رصد تقرير شهري رسمي هدم سلطات االحتالل اإلسرائيلي لـ : خلدون مظلوم، يوسف فقيه -رام هللا 
 شأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتْين؛ خالل شهر تموز/ يوليو الماضي.من 96

وأفاد تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، أن عمليات الهدم تركزت في مدينة القدس 
منشأة في الخليل ومنشأة واحدة  11منشأة، فيما تم هدم  28مسكن و 56عملية هدم؛  84بواقع 

 ي جنين.ومسكن ف
 14بواقع  ومنشأة؛ تركزت في محافظة طوباس منزاًل  35وقال إن سلطات االحتالل أخطرت بهدم 

وأربعة ، ومثلها في بيت لحم، لوان شرقي القدس، وخمسة في نابلسإخطاًرا، وستة إخطارات في س
 واحد في جنين.، و في الخليل

 4/8/2016، قدس برس
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 سخريةتثير الالجيش المخابرات و مؤسساتنا عدا  زواغالصهاينة  بأن مصري  تصريحات محام   .34
قال المحامي المصري، نبيه الوحش، إن هناك أدوات من أدوات اللوبي الغربي الصهيوني قد : القاهرة

 تغلغت في اإلعالم، والمثقفين، وحتى أجهزة الدولة في مصر، ما عدا المخابرات، والجيش.
ءلوا: "وما أدراك أنهم لـم يغـزوا المخـابرات والجـيش، أم وأثارت تصريحات "الوحش" سخرية نشطاء تسا

 أنه الخوف منهما، الذي دفعك إلى استثنائهما من وصفك؟".
وقال نبيه الوحش، في لقاء ببرنامج "الملف"، عبر فضائية "العاصمة"، األربعاء: "جميـع أجهـزة الدولـة 

قضـاء" وصـلنا فيـه إلـى أننـا نـدرب )بمصر( فيها أدوات من أدوات اللوبي الغربي الصـهيوني، حتـى "ال
 بعض القضاة في الواليات المتحدة اإلرهابية".

وهاجم الوحش )المشهور في مصر بـدعاواه ضـد فنانـات العـري(، المطـالبين بإلغـاء خانـة الديانـة مـن  
ة بطاقة الرقم القومي بأنهم "أداة من أدوات اللوبي الغربي الصهيوني لتنفيذ أجندة محددة، وتأجيج الفتن

 الطائفية".
وأضاف أن بينهم "بوتيكات" حقوق اإلنسان )يقصد المنظمـات(، التـي تتلقـى دعمـا مـن الخـارج، وتنفـذ 
أجندة غربية، وبعضهم كذلك من المتعصبين المسيحيين مثل المحامي ممـدو  نخلـة، مشـددا علـى أن 

 مصرية". "إلغاء خانة الديانة مخطط صهيوني لتأجيج الفتنة في مصر، وتفتيت الدولة ال
 5/8/2016 ،"21موقع "عربي 

 
 األحمرمقر الصليب  أمامالفلسطينيين  األسرى اعتصام تضامني مع  :عّمان .35

أمـس أمـام مقــر  أولمسـاء  أقــيم األردنيـةبـدعوة مــن القـوى الشـبابية والوطنيـة : حمـدان الحـاج -عّمـان 
الذين يخوضـون معركـة  الفلسطينيين األسرى الدولي في عّمان اعتصام تضامني مع  األحمرالصليب 

 بالل كايد المضرب عن الطعام منذ ما يزيد على خمسين يوما. لألسيراألمعاء الخاوية ودعمًا 
العام لحزب الوحدة الشعبية عصام الخواجا رسالة موجهة من قبل القـوى المشـاركة  األمينوالقى نائب 

مـة الصـليب األحمـر والمنظمـات منظ محمـالً  األحمـررئيس البعثة الدولية للصـليب  ىلإفي االعتصام 
المسؤولية الكاملة عن حيـاة األسـير بـالل كايـد واألسـير أحمـد سـعدات  اإلنسانالدولية المعنية بحقوق 

 ورفاقهم المضربين عن الطعام.
 5/8/2016 ،الدستور، عّمان
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 لبنان: اعتصام تضامني مع األسرى في طرابلس .36

، خـالل د نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم في كلمة لـهأك: الحياة الجديدةو  ،وفاوكالة  – بيروت
تضامني مـع األسـرى فـي سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي، أمـام مكتـب الصـليب األحمـر الـدولي  اعتصام

فـــي مدينـــة طـــرابلس، بمشـــاركة ممثلـــي القـــوى واألحـــزاب اللبنانيـــة والفصـــائل الفلســـطينية. أن التوقيـــف 
طيني مخــالوف للقــوانين الدوليــة فــي ظــل عــدم وجــود محــامي يــدافع التعســفي الظــالم بحــق أي أســير فلســ

عنه ويترافع عن قضيته، معتبرًا أن البطـل لـيس الشـهيد فقـط الـذي يضـحي بروحـه فـي سـبيل قضـيته، 
  بل أيضًا من يتحمل المآسي بصبر ورفعة وعزة نفس.

اإلسـرائيلي الـذي لـم  ووجه التحيـة لألسـرى الفلسـطينيين فـي سـجون االحـتالل، مشـددًا علـى أن السـجن
 يعد يتحّمل صبر األسرى سيكون يومًا برجًا عاليًا في المستقبل القريب.

من جانبه، قال مسؤول الحـزب الشـيوعي اللبنـاني فـي طـرابلس نزيـه المرعبـي إن األسـرى الفلسـطينيين 
 يسطرون أروع البطوالت في تحديهم للسجان بأمعائهم الخاوية.

المنتــدى القــومي العربــي الــذي اعتبــر أن االحــتالل قــد تجب ــر بغيّوــه فــي  كمــا ألقــى محمــود شمســين كلمــة
ظل حالة التردي العربي، مطالبًا بالتحرك الدائم للدفاع عن األسرى وضرورة تدويل قضيتهم وتقـديمها 

 إلى كل المحافل الدولية.
لس موجهــة وفــي نهايــة االعتصــام قــدم المعتصــمون مــذكرة لمنــدوب الصــليب األحمــر الــدولي فــي طــراب

إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر، تطالب بضرورة العمل على إنهاء معاناة األسرى وتحسـين 
 ظروف اعتقالهم.

 4/8/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
 

 العمادي: قطر ملتزمة بتنفيذ جميع مشاريعها في غزة بأيدي فلسطينية .37
رئـيس اللجنــة القطريـة إلعــادة  ،د الســفير محمـد العمــاديجـد أشـرف مطــر ومصـعب اإلفرنجــي: -غـزة 

تمســك دولــة قطــر وحرصــها علــى تنفيــذ كافــة مشــاريعها فــي قطــاع غــزة مــن خــالل  ،إعمــار قطــاع غــزة
شــركات المقــاوالت المحليــة الفلســطينية وعبــر االســتعانة باأليــدي العاملــة المحليــة والمــوردين المحليــين 

 ختلفة التي تمولها قطر في القطاع .لكل ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الم
ــــي مختلــــف مؤسســــات القطــــاع الخــــاص  ــــه مــــع لفيــــف مــــن ممثل وأعــــرب الســــفير العمــــادي خــــالل لقائ

ــه فــي أن إالفلســطيني والنقابــات واالتحــادات المهنيــة علــى هــامش مأدبــة عشــاء دعــاهم  ليهــا، عــن أمل
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ة أطيــاف الشـعب الفلســطيني يجتمـع ويتوحـد الكــل الفلسـطيني تحـت مظلــة المصـالحة والوحــدة بـين كافـ
 وأن يكون الكل الفلسطيني على قلب رجل واحد.

 5/8/2016 ،الشرق، الدوحة
 

 "إسرائيل"المقاطعة الدولية وتثير غضب حركة قطر تدعم  .38
 "إسرائيلـ"أكدت مصادر إعالمية بريطانية أن دعم قطر لحركة المقاطعـة الدوليـة لـ: هويدا باز -لندن 

تـل أبيـب. وأعربـت الحكومـة اإلسـرائيلية عـن غضـبها تجـاه الـدعم القطـري أثار غضب المسـؤولين فـي 
وفـــرض العقوبـــات علـــى  االســـتثماراتلحركـــة "بـــي دي إس" الدوليـــة، وهـــي حركـــة المقاطعـــة وســـحب 

وقالــت المصــادر إن إســرائيل غاضـبة ألن قطــر تعــد الــداعم المـالي الــرئيس لمــؤتمر للحركــة  ."إسـرائيل"
 الذي ينعقد في تونس.

 5/8/2016 ،، الدوحةالشرق 
 

 بتمويل حماس في غزة هامدير فرعل "إسرائيلاتهامات ""وورد فيجن" ترفض  .39
يـــوم  ،أكـــدت منظمـــة الرؤيـــة العالميـــة )وورد فيجـــين( المســـيحية الدوليـــة الخيريـــة: تحريـــر بـــالل ضـــاهر

ة، بــأن مــدير فــرع المنظمــة فــي قطــاع غــز  "إســرائيل"الخمــيس، أنــه "ال يوجــد أي ســبب" لتصــديق مــزاعم 
وقالــت المنظمــة غيــر الحكوميــة فــي  محمــود حلبــي، قــام بتحويــل ماليــين الــدوالرات إلــى حركــة حمــاس.

، ال يوجـــد لـــدينا أي ســـبب لالعتقـــاد بـــأن هـــذه إلـــى المعلومـــات المتـــوفرة لـــدينا حاليـــاً  بيـــان إنـــه "اســـتناداً 
الم، أن وأكـــدت المنظمـــة الخيريـــة التـــي يعمـــل معهـــا عشـــرات اآلالف فـــي العـــ االدعـــاءات صـــحيحة".

 برامجها تخضع "لتدقيق داخلي منتظم ومستقل، وتقييم مستقلة" لتجنب إساءة استخدام مساعداتها.
وتعمل المنظمة األمريكية بالتعاون مع األمم المتحدة، وتقوم في غالب األحيان بتنفيذ مشاريعها، وهي 

 .1975 سنة واألراضي الفلسطينية المحتلة في "إسرائيل"بدأت أنشطتها في 
إلـــى مـــا  ، إن المنظمـــة قـــدمت دعمـــاً 2015صــادر عـــام  اإللكترونـــيويقــول بيـــان علـــى موقـــع المنظمـــة 

 ألف شخص في القطاع. 90يقارب 
 4/8/2016 ،48عرب 

 
 "وورد فيجن" بعد اتهام ممثلها في غزة بتمويل حماسـأستراليا تعلق الدعم المالي ل .41

يــوم الجمعــة تعليــق التمويــل لعمليــات  ســترالياأأعلنــت  : إعــداد وجــدي االلفــي للنشــرة العربيــة -ســيدني 
ل ماليـين  "وورد فيجن"منظمة  لإلغاثة في المنـاطق الفلسـطينية بعـد اتهامـات بـأن ممثلهـا فـي غـزة حـو 
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ســـترالية االتهامـــات بأنهـــا ووصـــفت وزارة الشـــؤون الخارجيـــة والتجـــارة األ الـــدوالرات إلـــى حركـــة حمـــاس.
الحصـــول علـــى المزيـــد مـــن  إلـــىهـــا "تســـعى بشـــكل عاجـــل تبعـــث علـــى "قلـــق بـــال " وقالـــت فـــي بيـــان إن

ضــافت "نعلــن تعليــق تقــديم المزيــد مــن التمويــل أو  ."المعلومــات مــن وورلــد فــيجن والســلطات اإلســرائيلية
وقــال متحــدث باســم الــوزارة إن . فــي المنــاطق الفلســطينية لحــين اكتمــال التحقيــق" "وورد فــيجن"لبــرامج 
أمريكـــي( إلـــى  4.35نحــو ) أســـترالير مليـــون دوال 5.7حـــو ندفعـــت  أســتراليا  "وورد فـــيجن"مليـــون دوالر و

 على مدى السنوات المالية الثالث الماضية لتقديم معونات في المناطق الفلسطينية.
 5/8/2016 ،وكالة رويترز لألنباء

 
 "إسرائيلـ"واشنطن تؤكد قرب إنجاز اتفاق لتقديم مساعدات عسكرية ل .41

حققتـــا تقـــدمًا فـــي  "إســـرائيل"ريكـــي بـــارز: إن الواليـــات المتحـــدة ورويتـــرز: قـــال مســـؤول أم -واشـــنطن 
مفاوضات بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديـدة قيمتهـا عـدة مليـارات مـن الـدوالرات لحليـف واشـنطن 

ن الجانبين يأمالن التوصل إلى اتفاق نهائي قريبًا.  الرئيس في الشرق األوسط، وا 
جلس األمن القومي اإلسـرائيلي، ثالثـة أيـام مـن مناقشـات واختتم جاكوب ناجل، القائم بأعمال رئيس م

مغلقـة فــي واشـنطن حــول اتفـاق دفــاعي جديـد مدتــه عشـر ســنوات باجتمـاع مــع سـوزان رايــس مستشــارة 
 البيت األبيض لألمن القومي.

وأبل  المسؤول البارز "رويترز" بعد اختتام المحادثات: حققنا تقدمًا وقمنا بإغالق الكثيـر مـن الفجـوات 
الباقيــة. نأمــل أن يكــون بمقــدورنا قريبــًا التوصــل إلــى اتفــاق نهــائي. لكنــه امتنــع عــن ذكــر تفاصــيل أو 

 إعطاء جدول زمني محدد إلتمام المفاوضات.
وتعهد البيت األبيض بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة "ستشكل أكبـر تعهـد منفـرد للمسـاعدات العسـكرية إلـى 

 أي دولة في تاري  الواليات المتحدة".
 5/8/2016 ،أليام، رام هللاا

 
 الصليب األحمر يعلق نشاطه في القدس األحد المقبل .42

أعلنـت اللجنـة الدوليـة للصـليب األحمـر تعليـق نشـاطاتها  :الحيـاة الجديـدة ،وفـاوكالة  – القدس المحتلة
فــي مدينــة القــدس المحتلــة، األحــد المقبــل، الســابع مــن الشــهر الجــاري بعــد اقتحــام متظــاهرين مكتــب 

 جنة مساء األربعاء، وا عاقتهم عمل الموظفين وتعرضهم لسالمتهم، حسب بيان صادر عن اللجنة.الل
وقالــــت اللجنــــة إن "اقتحــــام مكتبنــــا غيــــر مقبــــول، ولــــذلك قررنــــا تعليــــق نشــــاطاتنا يــــوم األحــــد الموافــــق 

ر وقالـت نائـب مـدي لحين حصولنا على الضمانات الالزمة للقيام بعملنا في ظروف آمنة". 7/8/2016
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بعثــة اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر فــي القــدس والضــفة الغربيــة أجــاث ســتريكر إن هــذا التعليــق "لــن 
 يؤثر على عمل أي من مكاتب اللجنة الدولية للصليب األحمر في الضفة الغربية".

 4/8/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
 

 أبيب بضغط من حمالت المقاطعة المغني العالمي فاريل ويليامز يلغي حفلته في تل .43
رام هللا: أثمر الضغط المتواصل لحمالت المقاطعة العالمية عن إلغاء حفل المغني فاريل ويليامز فـي 

 تل أبيب في الـحادي والعشرين من الشهر الحالي.
المغنـي قد وجهت رسالة مفتوحة إلى  "إسرائيلـ"وكانت الحملة األمريكية للمقاطعة الثقافية واألكاديمية ل

الحائز على عشر جوائز غرامي دعته فيهـا إلـى التراجـع عـن إحيـاء حفلتـه فـي تـل أبيـب لكـي ال يبـدو 
 "غير مبال بمعاناة األطفال الفلسطينيين".

 5/8/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 إلسرائيل األميركيةالمساعدات  .44
 راشيل مارشال

ل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، على الرغم من الموقف الرسمي األميركي الرافض لالحتال
ومعارضة بناء المستوطنات، واعتبارها عقبة في طريق السالم، فإن هذه القضية لم تُعد محّل نقاش 

 في البرامج االنتخابية األميركية.
سرائيل منذ أوائل تموز مساومة حول حزمة مساعدات أميركية مقترحة  ُتجرى بين الواليات المتحدة وا 

 يل.إلسرائ
مليار دوالر من المعونة على مدى تلك الفترة، بزيادة  40فالواليات المتحدة تعرض على إسرائيل 

أضخم تعّهد بمساعدة عسكرية ألية دولة من الدول "مليارات دوالر، ما دعاه البيت األبيض  10قدرها 
 يطالبون بالمزيد.، ولكن هذا المبل  غير كاٍف لإلسرائيليين الذين "عبر تاري  الواليات المتحدة

َدقة أمر شديد  وغنيٌّ عن القول إن قيام طرٍف متلقٍّ للمعونة، بمساومة الجهة المانحة على حجم الص 
الخروج عن المألوف، ولكن إسرائيل تلقت من المساعدات األميركية عبر السنوات، أكثر من أية دولة 

في رفض طلبات واشنطن كلما ارتأوا  أخرى في العالم.  ومع ذلك، يشعر اإلسرائيليون بأنهم أحرار
 ذلك.

فكل الرؤساء األميركيين منذ جيمي كارتر، طلبوا من إسرائيل تجميد بناء المستوطنات، قائلين إنها 
عقبة في طريق السالم، ولكن إسرائيل واصلت بناء وتوسيع المستوطنات، بينما تالشت اعتراضات 
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لوضع قائمًا، فلن يكون هنالك اتفاق سالم بين واشنطن وابتلعها الصمت.  ولكن، ما دام هذا ا
 إسرائيل والفلسطينيين.

، مضت إسرائيل في بناء مستوطنات 1967بعد االستيالء على الضفة الغربية، وغزة، في حرب العام 
تحظر بناء مستوطنات  1945في المناطق المحتلة حديثًا، على الرغم من أن اتفاقيات جنيف للعام 

 التي تّم االستيالء عليها.مدنية في المناطق 
ومنذ ذلك الوقت أصدر مجلس األمن الدولي قرارات عديدة تدين استمرار إسرائيل في بناء 

 المستوطنات، وتدعو إلى انسحابها من الضفة الغربية وغزة.
 وتستخدم الواليات المتحدة حق النقض )الفيتو( في كل مرة.

ء اإلسرائيلي اتفاقية مع الرئيس الفلسطيني، ياسر ، وّقع رئيس الوزرا1993وفي أوسلو، في العام 
عرفات، تعّهد فيها بتجميد بناء المستوطنات في المناطق المحتلة، وتسهيل تنقل الفلسطينيين بين غزة 
والضفة الغربية. وقّدمت االتفاقية وعدًا بأن الفلسطينيين يمكن أن ينشئوا دولة مستقلة في الضفة 

ية أوسلو لم تطّبق أبدًا.. وكان اغتيال رابين على يدي إسرائيلي يميني في الغربية وغزة.  ولكن اتفاق
 ، بمثابة نهاية فعلية لالتفاقية.1995تشرين الثاني 

ومنذ ذلك الوقت، استمرت دورة القمع اإلسرائيلي، تتناوب مع فترات من الهدوء المضطرب، وقد تعث ر 
ينيين التي توسطت فيها الواليات المتحدة، والتي العديد من جلسات المفاوضات بين إسرائيل والفلسط

كانت محكومة بالفشل نتيجة انعدام التوازن في القوى بين الجانبين، ورفض واشنطن التدخَل لصالح 
 الفلسطينيين.

وفي هذه األثناء عانت غزة غارات جوية متكررة، وثالث حاالت غزو شامل من قوبل القوات 
سنوات.  وفي الضفة الغربية، ُيجرى بناء مئات المنازل  9ستمر منذ اإلسرائيلية، إلى جانب حصار م

لإلسرائيليين.  وقد أعلن نتنياهو بعد االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، أنه لن تقوم دولة فلسطينية في 
 عهده، وأعلن عدد من أعضاء حكومته صراحًة معارضتهم لحلّو الدولتين.

تي تصدر عن حليف وثيق للغرب، تثير الغضب في العالم ال ريب في أن مثل هذه التصريحات ال
العربي، ويستطيع المرء أن يراهن وهو مطمئنٌّ إلى الفوز، على أن االحتالل لن يكون قضية بارزة 

 في السباق بين هيالري كلينتون، ودونالد ترامب.
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تقلتين، أماًل بعيد ونتيجة لذلك، سيبقى تحقيق اتفاق سالم إسرائيلي فلسطيني على أساس دولتين مس
المنال، وسوف يستمر دافعو الضرائب األميركيون في دعم احتالل عسكري، يحرم ماليين 

 الفلسطينّيين من حريتهم.
 "فورين بوليسي إن فوَكس"

 5/8/2016، األيام، رام هللا
 

 نظام أمني لحل الدولتين .45
 زياد ابحيص

"نظام أمني لحل الدولتين"، وقد ترجمها نشر مركز أبحاث األمن األمريكي الجديد دراسة بعنوان 
من سلسلة ترجمات الزيتونة وصدرت نهاية  80مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ضمن الرقم 

 . 2016شهر تموز 
تأتي أهمية هذه الدراسة من أنها صادرة من مركز رئيسته التنفيذية، ميتشيل فلورنوي، مرشحة هيالري 

الدفاع، وهي التي شغلت موقع نائب وزير الدفاع لشؤون السياسات في كلينتون األبرز لمنصب وزير 
والية أوباما األولى، كما أن معد هذه الدراسة كان رئيس الطاقم التفاوضي لوزير الخارجية األمريكي 
جون كيري خالل إعداده مبادرته األخيرة التفاق اإلطار التي فشلت وأسدل الستار عليها نهاية عام 

أنه يحاول هنا تطوير تلك التجربة، وقد أوضح أنه استفاد في إعدادها من مشاركات  ، ويبدو2013
 عربية أردنية ومصرية إضافة إلى المشاركة الفلسطينية.

 ويمكن تلخيص مرتكزات النظام األمني لحل الدولتين الذي تقترحه الدراسة بالنقاط اآلتية:
"إقناع" اإلسرائيليين باالنخراط بها طوعا، ولذا أن المدخل األساس لتحريك أي عملية سياسية هو  -1

ال بد ألي عملية سياسية أن تنطلق من نقاط االهتمام اإلسرائيلية لتتعامل معها، ويشكل األمن العقدة 
األساسية التي تشغل الصهاينة، ولب مقترحات هذه الدراسة هو تحقيق األمن اإلسرائيلي عبر 

 ل أساس للوصول إلى اتفاق نهائي لحل الدولتين.إجراءات انتقالية طويلة األمد كمدخ
في المقابل تختصر الدراسة طموحات الفلسطينيين بفكرتي السيادة والكرامة، وتعتبر أن المفتا   -2

األساس لتحقيقهما هو تقليل ظهور اإلسرائيليين العسكري في وجه المدنيين الفلسطينيين، وهذا ما 
عين االعتبار، فهي تركز على رسم صورة السيادة والكرامة أمام تأخذه ترتيبات هذا النظام األمني ب
 الجمهور الفلسطيني بشكل أساس.

تعتمد مقترحات الدراسة منهجية تعدد المستويات مكانيا وزمانيا، فهي تجزئ دراستها لإلجراءات  -3
وي والبحري التفصيلية لتتناول: األمن الداخلي الفلسطيني، أمن الحدود والمعابر، أمن المجال الج
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والكهرومغناطيسي، األمن اإلقليمي. أما زمنيا فهي تتحدث عن انتقال تدريجي للصالحيات متزامن 
مع "بناء الثقة" ومستوى "االحتراف" الذي تظهره األجهزة األمنية الفلسطينية، والحلول التكنولوجية 

في أعالي جبال الضفة التي يمكن الوصول إليها، كأن ينحصر الوجود اإلسرائيلي بنقاط مراقبة 
الغربية، ثم يجري االستغناء عن الوجود البشري اإلسرائيلي فيها مثال، أو أن تنحصر المياه اإلقليمية 

كم المتبقية  6كم المتبقية، ثم تتحول الـ 6كم بينما تراقب بحرية االحتالل الـ 6الفلسطينية في عمق 
 إلى مساحة لرقابة الدوريات البحرية المشتركة.

تركز الدراسة على وضع التكنولوجيا المتطورة بتصرف النظام األمني لحل المشكالت الشائكة،  -4
بالذات في تحقيق عنصر الرقابة للصهاينة عبر أدوات رقابية على المعابر والجسور وعلى الميناء 
والمطار، إضافة لمواصلة االستثمار في أنظمة مكافحة الصواري  قصيرة المدى وأنظمة مكافحة 

 األنفاق مع التزام أمريكي بتمويلها ومواصلة تطويرها.
تعول الدراسة على إشراك الدول المجاورة في النظام األمني لضمان عدم قدرة الفلسطينيين على  -5

اإلخالل به، والحصول على التزام عربي أوسع به، وذلك من خالل تشكيل آلية ثالثية على كل 
واإلسرائيليين واألردنيين لضمان أمن حدود الضفة الغربية، وآلية جبهة: آلية ثالثية من الفلسطينيين 

ثالثية من الفلسطينيين واإلسرائيليين والمصريين لضمان أمن حدود قطاع غزة. هذا يعني أن التسوية 
النهائية وضمانات االلتزامات لن تكون مع القيادة الفلسطينية وحدها، بل سيعاد استدعاء دور دول 

في الوصاية عليها لضمان التزامها. كما تعمل على إعادة تعريف التحديات المحدقة  الجوار العربية
بالدول العربية والدولة الصهيونية باعتبارها تحديات مشتركة تنحصر في "التدخل اإليراني" و 
"اإلرهاب"، ويمكن هنا التعويل على شراكة إسرائيلية أكثر فعالية لإلجابة على تحديات اإلقليم 

 رها تحديات مشتركة، وهي تتطلع بشكل أساس هنا إلى السعودية ودول الخليج. باعتبا
تعد الدراسة بدور أمريكي فعال في بناء هذا النظام األمني وضمان فعاليته: من خالل تعهد  -6

أمريكي بتدريب وهيكلة أجهزة األمن الفلسطينية، وتواجد مباشر للقوات األمريكية في دوريات رقابة 
د وفي نقاط المراقبة المتقدمة في الضفة الغربية، مع إشراك عناصر األمن اإلسرائيلية على الحدو 

ضمن القوات األمريكية بلباس مدني، ومن خالل التزام الواليات المتحدة بتطوير األنظمة الدفاعية 
لواليات المتقدمة تكنولوجيا، وأخيرا من خالل اقترا  اتفاق متزامن مع تطبيق هذا النظام تلتزم فيه ا

 المتحدة بدعم أي تصرف سياسي أو عسكري إسرائيلي منفرد خارج إطار هذا النظام.
يضع النظام األمني الذي تقترحه الدراسة في اعتباره منع الفلسطينيين من استغالل االتفاق أو  -7

في ، فيعطي لإلسرائيليين 2000تغييره بشكل منفرد، انطالقا كما يبدو من تجربة انتفاضة األقصى 
النهاية حق التصرف األمني المنفرد في الحاالت التي ترتأي فيها ذلك، فيعطيها حق إغالق المجالين 
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الجوي والبحري في حاالت التهديد، ويلزم طياري الطيران المدني الفلسطيني المزمع إنشاؤه بالتوقيع 
في حال خالفت في على إقرار بأنهم يتحملون المسؤولية عن إسقاط الجيش اإلسرائيلي لطائراتهم 

طيرانها المسار الدقيق المرسوم لها في الجو، كما أن النظام األمني ينص على أن قوات الدولة 
الفلسطينية بمجموعها تأخذ شكل الدرك وتعتبر قوات مدنية مسلحة لغايات األمن ومكافحة اإلرهاب، 

 الشكل العسكري.يمنع عليها التسلح بالسال  المتوسط والثقيل أو حتى أن تأخذ قواتها 
 سنة تطبق خالله هذه اإلجراءات بشكل تدريجي. 15تقتر  الدراسة اتفاقا انتقاليا مدته  -8

ولو أـردنا اختصار المنطق األساس لهذا المقتر  فهو يعتبر تحقيق المتطلبات اإلسرائيلية المدخل 
عملية التسوية لألمام، ومن  األوحد للتسوية السياسية، وعلى الفلسطينيين أن يجتهدوا في تحقيقها لدفع

هنا فإن تحقيق األمن اإلسرائيلي التام يمسي مدخل الفلسطينيين في الحصول على "دولتهم"، ويمسي 
من يهدد ذلك "عدوا مشتركا" بهذا المنطق، وتصبح مهمة الواليات المتحدة األساسية كوسيط هي 

ـ"كفاءة" ليحققوا دولتهم، ويأتي إشراك دول "مساعدة" الفلسطينيين لتحقيق متطلبات األمن اإلسرائيلية ب
 اإلقليم لتحقيق هذا الدور.

ما تقترحه هذه الدراسة ليس بعيدا عن المنطق الذي يستمر به التنسيق األمني في ظل االنتفاضة 
اليوم، وهي بذلك قريبة من الواقع وتبني على عناصر قائمة، وفي حال فوز المرشحة هيالري 

مريكية فقد ال يطول الوقت قبل أن نرى مقترحاتها تنزل إلى الواقع مع بعض كلينتون بالرئاسة األ
التكييف والتطوير، وهو ما يفتح باب انتقال الواقع الفلسطيني إلى حالة أسوأ من التردي والضعف 

 واالنكشاف التام أمام العدو ما لم تتخذ تحركات جدية ومؤثرة في االتجاه المعاكس.
 لي للدراسة باللغة اإلنجليزية هنا:يمكن مطالعة النص األص

http://www.cnas.org/2statesolution#.V5zokRKJeSq 

 
 كما يمكن مطالعة ترجمة مركز الزيتونة لها هنا: 

http://www.alzaytouna.net/2016/07/25/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8

-80-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%a9-a%a

-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2

-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1

%d8%a3%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85 

 5/8/2016، "21موقع "عربي 
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 اإلسرائيلية العنصريةجذور  .46
 عبد الرحمن أسعد

، مقااًل أعادت فيه مشهدًا عنصريًا رأته "شوالميت ألوني"على جوائز كبرى،  كتبت اإلسرائيلية الحائزة
، وزيرة التربية في عهد رئيس "شوالميت"شخصيًا وسّبب صدمة كبيرة للرأي العام اإلسرائيلي. وبدأت 

نعم بالتأكيد هناك عنصرية في "الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحق رابين، مقالها باالعتراف قائلة: 
االعتقاد بأن اليهود وحدهم على حق أعمى أبصارنا إلى حدٍّ أصبحنا معه ال "، ثم أكملت: "ائيلإسر 

نرى الصواب الماثل أمام أعيننا. إنه من المخزي أن يتصرف اليهود اليوم، بعد أن كانوا ضحايا 
شر ضد العنصرية البغيضة على مدى التاري ، تصرفًا عنصريًا بطريقة عنيفة مشّبعة بالكراهية وال

الشعب الفلسطيني. لقد اتخذت إسرائيل لنفسها سياسة عنصرية بغيضة ضد الفلسطينيين وهم 
 ."المواطنون األصليون 

علينا الفحص والتمحيص عن األسباب الجذرية التي أنتجت التفرقة العنصرية البغيضة السائدة في 
ًا الفلسطينيين، المسلمين إسرائيل خصوصًا تلك التي يرافقها فكر ديني تكفيري يهودي يلغي كلي

والمسيحيين، كي يتم تهويد فلسطين التاريخية كلها. وحسب علم النفس الحديث الذي تعلمه المعاهد 
العليا حول العالم، فإن الشعور االستكباري الذي ُيظهره أي شخص ما هو إال قناع زور يغطي 

ا أشد الكره فينّفث كرهه لنفسه على شعورًا بالنقص الشنيع يأكل المستكبر من داخل نفسه التي يكرهه
 ، خيرًا كان أم شرًا."كل إناء بما فيه ينضح"شكل كره لآلخرين، و

ُعقد النقص لدى المستكبرين المتدينين اليهود األشكناز عديدة، وهي تنّغص عيشهم ليل نهار. لنأخذ 
ي كلمة المولى لليهود التوراة معصومة من الخطأ وه"المثال األول لديهم وهو االعتقاد القائل بأن 

. لكن أساتذة التوراة، يهودًا ومسيحيين، في الجامعات األوروبية واألميركية، "شعب هللا المختار
يعلمون أن للتوراة مؤلفين عدة، وأن هؤالء الذين دّونوا التوراة نقاًل من التناقل الشفهي أثناء األسر في 

ص التوراتي. فقد دامت التوراة في التناقل الشفهي مدة بابل، نقلوا أيضًا أساطير كثيرة زادوها على الن
ذا ذهبنا إلى  700تزيد على   "ويكيبيديا"سنة بعد رحيل النبي موسى إلى أن تمت كتابتها في بابل. وا 

إن التوافق قد تم بين كل أساتذة التوراة الجامعيين على أن التوراة قد جرى تأليفها من "نجدها تؤكد: 
 . هذا أمر أول."تم تغييرها على مدى قرون  قبل مؤلفين عدة وقد

أما األمر الثاني فموجود في كتاب التلمود الذي ألفه الحاخامات ألجل تفسير التوراة، وبداًل من أن 
! فقد أصبح التلمود أقدس من التوراة نفسها لدى األورثوذكس اليهود، مع أن "يكحلوها.. أعموها"

ة لكل عين فاحصة سواء في فلسطين أم خارجها. فالحاخام ثمرات التلمود العنصرية الفاشية شاخص
إني أدّرس ": "سي بي إس"الذي أذاعته  "دقيقة 60"قال بصراحة تامة في برنامج  "ماير كاهانا"
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. وفعال، إذا تفحصنا التلمود نرى "لطالبي أن العرب كالب، وهذا مستوحى كليًا من التلمود المقدس
د هم البشر الوحيدون وغير اليهود ليسوا من البشر ألنهم بهائم إن اليهو "فيه مقاطع على غرار: 

. "كل سفح لدم غير اليهودي هو عمل مقبول لدى المولى ويمكن اعتباره قربانًا مقدسًا هلل"، و"حيوانية
لغائه من كتب المعابد  وغير ذلك من األقوال التي يمتلئ بها التلمود الذي أدى إلى طرحه جانبًا وا 

مجمع األورثوذكس اليهود في "ود المتجددين في الواليات المتحدة. وفي المقابل، فإن التابعة لليه
غير يهود ألنهم خرجوا على تعاليم التلمود العنصرية التي  "يهود أميركا المجددين"اعتبر  "إسرائيل

 تتحكم في إسرائيل اليوم.
هو االكتشاف الطبي من قبل  السبب الثالث الذي شّكل عقدة نقص كبرى لليهود المتدينين األشكناز

علماء وأطباء يهود أشكناز في تل أبيب وفي نيويورك. فهؤالء اكتشفوا من خالل فحص الحمض 
النووي أن األشكناز ليسوا ساميين، بل آريون ال صلة قرابة لهم بتاتًا بالنبي إبراهيم، ولم يكن لهم أي 

فإن األشكناز هم الخازار الذين كانوا وجود تاريخي في فلسطين. وحسب اإلنسكلوبيديا اليهودية 
يعبدون عضو الذكر التناسلي عندما كانوا وثنيين في خدمة اإلمبراطورية البيزنطية قبل أن يعتنقوا 

، 2012الديانة اليهودية في القرن الثامن الميالدي. ولقد اكتشف هذه الحقيقة العلمية، في عام 
في قسم الجينات، حيث تأكد له أن  "جون هوبكنز"الذي يعمل في معهد  "إيران الحايك"الدكتور 

الحمض النووي لألشكناز هو ذلك الحمض الخاص بالخازار اآلريين الذين كانت دولتهم على سواحل 
 بحر قزوين.

هذه األسباب كلها أخفاها اليهود األشكناز )خصوصًا المتدينين الذين يّتبعون تعاليم التلمود( في 
قص عديدة أخفوها داخل نفوسهم واستعاضوا عنها بأقنعة استكبارية نفوسهم فخلقت عندهم عقد ن

 تغطي نقصهم الذي جعلهم يتصرفون بوحشية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني ووطنه المحتل.
 5/8/2016، التحاد، أبو ظبي

 

 إلسـرائيـل .. تجسـيـد للـعـدالــة العامـةالمقـاطـعـة  .47
 دمتري شومسكي

تراجعت عن تشكيكها بحق تقرير المصير للقومية اليهودية،  "بي.دي.اس"لو افترضنا أن حركة الـ 
وقامت بالوقوف من وراء مبادرة السالم العربية، وأعلنت أن هدف المقاطعة الدولية السرائيل، التي 

. فهل في هذه الحالة يمكن 1967تؤيدها، هو تقسيم البالد إلى دولتين قوميتين سياديتين حسب حدود 
 ة أخالقية وأن نشاطها مهم من اجل الصراع الناجع ضد االحتالل االسرائيلي؟.اعتبارها حرك

 االجابة عن هذا السؤال، بالنسبة للناحية االخالقية، هي بيقين نعم.
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فمن الواضح أن اسرائيل بجميع مؤسساتها ودافعي الضرائب فيها، تتحمل مسؤولية وجود واستمرار 
 بشكل فظ القانون الدولي. مشروع االحتالل واالستيطان، ما يناقض

على خلفية ذلك، ومثلما في نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، فان فرض المقاطعة العامة 
على اسرائيل من اجل وضع حد لتآكل حقوق االنسان ومنح الحقوق القومية للشعب الفلسطيني، هو 

عملية مقرونة بالموافقة على حق بمثابة تحقيق العدالة االنسانية والقومية، شريطة أن تكون هذه ال
من اجل  "بي.دي.اس"اليهود االسرائيليين في تقرير مصيرهم القومي، تماما مثلما يطالبون في الـ 

 الفلسطينيين.
فيما يتعلق بالعامل الثاني وهو نجاعة المقاطعة، فال مناص من االعتراف بأنه ليس فقط المقاطعة ال 

عب الفلسطيني في وطنه، بل بالعكس، فان الضرر الذي تساهم في المعركة من اجل حقوق الش
 تسببه للصراع ضد االحتالل يفوق الفائدة منها لسببين:

السبب االول، خالفا لجنوب افريقيا، الذي هو مثل معظم الدول في العصر الحديث، تعتبر اسرائيل 
 ."دولة"لمفهوم  في نظر العالم كيانا مؤسساتيا قطريا جغرافيا بالمعنى البيروقراطي والجاف

 اسرائيل في نظر المجتمع الدولي تعتبر دولة الشعب العرقي اليهودي.
صحيح أن هذه النظرة تنبع من الدعاية التي ال تتوقف السرائيل، والتي بكل وقاحة تصور نفسها 

 كممثلة ليهود الشتات، بمن فيهم اولئك الذين ال يهتمون بها.
كما تراه دول  "الشعب اليهودي"وبين  "دولة اسرائيل"ين ولكن بغض النظر عن جذور هذه الصلة ب

 العالم، فليس من المناسب انكار وجوده ومركزيته.
على خلفية ذلك، فان المطالبة بالمقاطعة العامة السرائيل قد تبدو ببساطة في الالوعي الدولي 

 كهجوم على يهود العالم أينما وجدوا.
، حتى لو لم يكن أي أساس "ال سامية"يرها على أنها ومن هنا فان الطريق قصيرة إلى حين تصو 

 لذلك.
ثانيا، رغم ميل المجتمع الدولي إلى الربط بين اسرائيل وبين اليهود خارجها، هي نتاج اإلقناع 

ال يمكن تجاهل حقيقة أنه لدى كثيرين من يهود الشتات، فان حاجة الوعي السرائيل  –االسرائيلي 
 اليهودية. تلعب دورا مركزيا في هويتهم

يمكن القول إن االوساط الليبرالية ليهود الغرب بشكل عام، ويهود الواليات المتحدة بشكل خاص، 
 يتحفظون على االحتالل ألن اسرائيل عزيزة عليهم.

 وهم سيجدون صعوبة في تأييد الصراع ضد االحتالل تحت راية المقاطعة المطلقة السرائيل.
 حد أسس هويته الثقافية والتاريخية.يجب أال نتوقع مقاطعة أحد ما أل
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دون التجند الواسع ليهود الشتات الذين يحرصون على الصورة االخالقية والمستقبل القومي السياسي 
السرائيل، على خلفية استمرار االستعباد القومي للفلسطينيين، فان الصراع ضد االحتالل لن يحصل 

للقومية اليهودية المتنورة التي انحرفت عن الطريق  على المغزى المطلوب لنجاحه، والتغيير الداخلي
 المستقيم. وبالتالي لن تكون هناك ثمار حقيقية.

على خلفية المساهمة السلبية الواضحة لموقف المقاطعة الدولية الشاملة السرائيل في جبهة الصراع 
 ة.ضد االحتالل، يتم طر  سؤال اذا كان من االفضل التنازل كليا عن سال  المقاطع

كبيرة. طريقة المقاطعة كما هو معروف تم استخدامها دائما على مدى  "ال"وعن ذلك يمكن االجابة بـ 
 التاري  اليهودي كوسيلة ناجعة من اجل اصال  أخطاء المجتمع الداخلية.

وفي هذه االثناء ايضا، على خلفية تراجع اسرائيل االخالقي نتيجة سيطرتها المخجلة على مصير 
اس، فمن االفضل العودة والتمسك بهذه الوسيلة، مع التركيز على تلك الظاهرة التي تزعزع ماليين الن

منذ عشرات السنين الحدود السياسية واالخالقية لدولة اسرائيل، أال وهي مشروع االحتالل ومشروع 
 االستيطان.

ج حدودها القومية هل يمكن التمييز بين اسرائيل السيادية كقانون وبين المبادرة الكولونيالية خار 
المعروفة، في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بتمويل ذلك؟ هل من الممكن والمنطقي أن نقرر ما هي 
المؤسسات والجهات االسرائيلية التي هي جزء من مشروع االحتالل ومشروع االستيطان التي يجب 

اسرائيلي دون فروع وراء مقاطعتها، ومن هم خارج هذا التصنيف، في الوقت الذي ال يوجد فيه بنك 
 الخط االخضر؟

نة يقومون بطر  اسئلة  إن من يتحفظون على المقاطعة الموضعية ضد اسرائيل المحتلة والمستوطو
كهذه، والتي من الواضح أن االجابة عنها سلبية، لكن الحقيقة هي أن هذه االسئلة بحاجة إلى نقاش 

 ية.جماهيري عميق وجدي لم يسبق له أن تم بصورة منهج
 اآلن، وعلى أعتاب اليوبيل البائس لالحتالل، فان منظمات السالم تقوم بأعمال مباركة.

ذا تمت في أعقاب النقاش بلورة معايير واضحة ومفصلة  وقد حان الوقت للمبادرة إلى نقاش كهذا. وا 
افية مع كل مركباته االقتصادية والثق "مشروع االحتالل واالستيطان" –لتحديد عناوين المقاطعة 

والمؤسساتية حينها، دون شك، فان الصراع من اجل اصال  اسرائيل القومي، من دولة محتلة إلى 
 دولة تحافظ على القانون الدولي، سيرتفع درجة.

 5/8/2016، األيام، رام هللا
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 يوفال ديسكن

ليلي اثيوبيا. صديق عزيز فتح لي كوة تعرفت في السنوات األخيرة أكثر فأكثر على اخواني اليهود س
على المشاعر التي تسود أبناء الطائفة، المآسي العائلية القاسية التي شهدها بعضهم في اثناء 
هجرتهم إلى البالد واللقاء المركب جدا مع المجتمع اإلسرائيلي، مصاعب االستيعاب، المصاعب 

 تنبع معظمها من لون جلدتهم.االقتصادية وظواهر التمييز والعنصرية الخطيرة التي 
تعرفت على المزيد فالمزيد من االشخاص، بعضهم نشطاء اجتماعيون، واطلعت أكثر فأكثر على 
التواضع، النبل، الرفعة وكذا الفخار العميق لسليلي اثيوبيا بتراثهم وثقافتهم الرائعة. إلى جانب ذلك، 

سيما في أوساط الجيل الشاب، ويجري تعرفت على أنه من تحت السطح تعتمل عاصفة شديدة، وال 
صراع بين اولئك الذين يحاولون خوض حوار فاعل ومثمر مع الحكومة في محاولة الحداث تغيير 
عميق وعريض في موقف الدولة من سليلي اثيوبيا وبين اولئك الذين ال يؤمنون بالحوار ويتبنون نهج 

 ويحدثوا التغييرات الالزمة، وهم كثير. ، بكل معنى الكلمة، كي يحظوا باالنتباه"قلب الطاولة"
الحكومة، وقيادة نتنياهو اتخذت ظاهرا خطوة سليمة وشكلت اللجنة للقضاء على العنصرية ضد 
سليلي اثيوبيا، وتقف على رأسها المديرة العامة لوزارة العدل ايمي فلمور. بل وسار شوطا بعيدا ونقل 

س الوزراء بل وقال عدة اقوال هامة جدا في هذه تنسيق عموم العناية بالموضوع إلى ديوان رئي
المسألة االليمة. قرأت تقرير لجنة فلمور بعناية شديدة. أخذت االنطباع بأن الفريق قام بعمل جذري، 
معمق ونوعي جدا، وتبلورت خطة عمل شاملة تتعلق بكل الوزارات الحكومية ذات الصلة. ولكن 

الذي يفترض بالحكومة أن تقره وتجعله قرارا حكوميا،  "ناقترا  المقرري"بمراجعة التقرير وصيغة 
عرفت بأنه توجد مشكلتان جوهريتان وعميقتان من شأنهما أن تلقيا ظالال شديدة على القدرة الحداث 

 تغيير حقيقي.
االولى، وهي االفضل في نظري، هي انعدام التعاون بين وزارة األمن الداخلي وسلطة إسرائيل وبين 

منها تتعلق بشرطة إسرائيل. وفي اقترا  المقررين  15توصية،  53اتها. ففي تقرير اللجنة اللجنة وقرار 
توصية المتعلقة بالشرطة. وال شك أن االمر يثير  15للحكومة اغفلت في واقع االمر كل الـ 

أتي التساؤالت بل ويقلق وذلك الن جزءا كبيرا ـ ولعله الحاسم ـ في المشاعر القاسية لسليلي اثيوبيا ي
من االحتكاك االشكالي جدا مع الشرطة. ان اغفال البنود المتعلقة بالشرطة عن اقترا  المقررين 

 سيثير عن حق شبهات كثيرة بين أبناء الطائفة.
الثانية، والتي ال تقل أهمية هي غياب مادة مالية واضحة توضح مصادر التمويل للخطة في الوزارات 

نفيذ الخطة. ويلقي اقترا  المقررين على وزيرة العدل مهامة الحكومية المختلفة المسؤولة عن ت
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االهتمام بالموضوع في مداوالت الميزانية مع وزارة المالية، دون تحديد زمني واضح. ليس واضحا 
 أيضا كيف ستبحث شكيد في مطالب الشرطة أو وزارات حكومية اخرى.

م يكن فيها مادة مالية واضحة ومتفق العديد من اقتراحات المقررين، التي ل أنمن تجربتي عرفت 
قرارات حكومية عقيمة لم تنفذ. هكذا من شأن اجزاء  أصبحتعليها من قسم الموازنات في المالية، 

واسعة من خطة العمل النوعية والشاملة التي أوصت بها اللجنة ان تتبدد. في مثل هذا الوضع وحين 
لف من سليلي اثيوبيا، لن ينتهي االحباط أ 140ال تنتهي المشاعر القاسية التي تسود في أوساط 

والمرارة لدى أبناء الجيل الشاب الذي يتطلع إلى التغيير وستزداد الرغبة التخاذ اعمال احتجاجية 
 والصدام من أجل نيل االذن الصاغية. "قلب الطاولة"شديدة ـ بل وربما 

وأنا آمل بأن يصر رئيس الوزراء حقيقية لتغيير الوضع،  إمكانيةان عمل اللجنة وتوصياتها توفر 
على أن تتعاون الشرطة ووزارة األمن الداخلي بشكل كامل مع قرارات اللجنة، حتى وان كانت 
الشرطة تدعي بأنها سبق أن اتخذت اعماال كهذه، فيجب أن تنعكس بالشكل االوضح في التقرير 

 وفي اقترا  المقررين.
ها اللجنة على الدرب وكلما كان أبكر كان افضل. آمل أن تنطلق خطة العمل الهامة التي وضعت

 كما آمل أن تكون هذه بداية ترسم الطريق لمعالجة ظاهرة العنصرية بعمومها في دولة إسرائيل.
 4/8/2016يديعوت 

 5/8/2016، القدس العربي، لندن
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