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ترفع المعارضة عن المبادرة المصرية للسالم شرط  الفلسطينية السلطة :سرائيليةاإل اإلذاعة .1

 التنسيق مع المشروع الفرنسي
أن السلطة الفلسطينية رفعتت تقارير إسرائيلية كشفت  ، أن20/8/2016، لندن، القدس العربيذكرت 

معارضتتتتلا للمبتتتادرة الماتتترية، الداعيتتتة إلتتتي عقتتتد متتتاتمر إقليمتتتي ودولتتتي فتتتي القتتتاهرة لتحريتتت  عمليتتتة 
الستتت م، شتتتريطة أن   تكتتتون بتتتدي  عتتتن المبتتتادرة الفرنستتتية للستتت م، المنتتتو  طرحلتتتا قبتتتل نلايتتتة العتتتام 

 الجار .
قوللتتا إن التترئيم محمتتود عبتتام، التقتتي متتا را  ونقلتتت ااذاعتتة ااستترائيلية عتتن ماتتادر فتتي رام  ،

شتريطة أ  يتت تي »متوظفين ماتريين فتتي رام  ، وأوضت  للتم أنتتض   يعتار  عقتتد مثتل هتذا المتتاتمر 
، وأن يكون منسقا معلا. وأوضحت أن الجانب الفلسطيني يطالب ب ن يشتار  «بدي  للمبادرة الفرنسية

 في هذا الماتمر ممثلون دوليون.
ذاعتتتة عتتتن دبلوماستتتي أوروبتتتي قولتتتض إن ا تحتتتاد اتوروبتتتي يايتتتد إجتتترا  تحتتتاور بتتتين إستتترائيل ونقلتتتت اا

والتتتدول العربيتتتة فتتتي هتتتذغ المرحلتتتة، رغتتتم التحفظتتتات الفلستتتطينية إزا  ذلتتت . واستتتتبعد أن تتتتتم ا ستتتتجابة 
 علي إسرائيل في القضية الفلسطينية.« مجموعة ضغط دولية»للمطلب الفلسطيني بتشكيل 
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ئيم عبام، كرر أكثتر متن مترة شتكرغ لجلتود ماتر الداعمتة للقضتية الفلستطينية، و  رهتا ورغم أن الر 
في برقية تلنئة لنظيرغ السيسي، بمناسبة الذكرى الستنوية لثتورة يوليتو، حيتن ثمتن   للتا بتدعم ماتر 
 وانشغاللا الدائم بقضايا اتمة العربية، وما تقدمض من دعم وجلود اادقة لدعم الشعب الفلسطيني في
قامتتة دولتتتض المستتتقلة وعااتتمتلا القتتدم  نضتتالض العتتادل متتن أجتتل إنلتتا  ا حتتت ل ترضتتض ومقدستتاتض وات
الشتتريف، إ  أن ذلتت  لتتتم يمنتتت ذلتتت  ا عتتترا  غيتتتر المعلتتن، للمبتتادرة التتتتي قتتدمتلا ماتتتر متتن أجتتتل 
ستترائيل، إضتتافة إلتتي  استضتتافة مفاوضتتات ستت م جديتتدة فتتي القتتاهرة، بمشتتاركة ممثلتتين عتتن الستتلطة وات

 مار واتردن وأمريكا. 
عضتو اللجنتة التنفيذيتة لمنظمتة التحريتر أحمتد ، أن 19/8/2016القدس، القددس، رام هللا، وجا  في 

مجتتتتد ني، نفتتتتي متتتتا أوردتتتتتض وستتتتائل إعتتتت م إستتتترائيلية يتتتتوم الجمعتتتتة، بشتتتت ن رفتتتتت الستتتتلطة الفلستتتتطينية 
حري  عملية الس م بتين إسترائيل معارضتلا للمبادرة المارية بعقد ماتمر إقليمي ودولي في القاهرة لت

وقال مجتد ني لوكالتة أنبتا  شتين وا، و  يوجتد شتي  استمض مبتادرة ماترية ومتن ا تتر   والفلسطينيين.
هتتتذا الماتتتطل  هتتتو بنيتتتامين نتنيتتتاهو تنتتتض يريتتتد مبتتتادرة ماتتترية كبتتتديل عتتتن المتتتاتمر التتتدولي للستتت م 

 م دعملا فلسطينياو.بموجب المبادرة الفرنسية ولو كان هنا  مبادرة مارية لت
وأضتتاف مجتتد ني إن ومتتا هتتو مطتتروا ابن فقتتط المبتتادرة الفرنستتية، والموقتتف الفلستتطيني   يتعتتار  

 بتاتا مت موقف مار التي تدعم الشعب الفلسطيني وقيادتض كلياو.
وأردف أن إسرائيل وت تلق هذغ اتستطوانة والحتدين المتكترر عتن وجتود مبتادرة ماترية بلتدف واضت  

 هو  لق انطبا  عن   ف فلسطيني مار ، ولقطت الطريق علي المبادرة الفرنسيةو.ومكشوف 
وأكد مجد ني أن وهنا  تنستيقا عتالي المستتوى بتين الفلستطينيين وماتر، وأنتض   يوجتد شتي  رستمي 

 اسمض مبادرة مارية، كما أن الجانب المار  نفسض لم يتحدن عن مبادرة مارية للس مو.
 

 بالشهيدين بني شمسة والطرايرة ُيهاتف معزياً  عباس .2
رام  : هاتف الرئيم محمود عبام، مسا  أمتم، إبتراهيم عبتد بنتي شمستة غالجتاغوبد، والتد الشتليد 

ياد الطرايرة، عم الشليد محمود الطرايرة، معزيًا باستشلادهما.  شبلي الجاغوب، وات
  عتتز وجتتل أن يتغمتتدهما بواستتت وقتتدم التترئيم أحتتر التعتتاز  والمواستتاة إلتتي عائلتتة الشتتليدين، داعيتتًا 
 رحمتض ويسكنلما فسي  جناتض وأن يللم أهللما الابر والسلوان.
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وأكد الرئيم أنض سيتم محاسبة ال ارجين علتي القتانون وتقتديملم للعدالتةن لينتالوا الجتزا  علتي جتريمتلم 
ني فتي الحفتاظ علتي أمتن النكرا ، مشيرًا إلي أن بني شمسة والطرايرة ارتقيا وهما ياديان واجبلما الوط

 المواطنين والدفا  عن مالحة الوطن وحماية المجتمت.
 20/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 الحمد هللا: سنالحق الخارجين عن القانون ولن نسمح بعودة الفلتان األمني .3

رجين قال رئيم الوزرا  رامي الحمد   إن القيتادة والحكومتة عازمتة علتي اجتثتان ال تا ا:وف - ال ليل
 عن القانون، والعابثين بالسلم اتهلي.

وأكد   ل تقديمض واجب العزا  لعائلة شليد الواجب الوطني محمود الطرايرة في بلدة بني نعتيم شتمال 
 شرق ال ليل، الجمعة، أن اتجلزة اتمنية ستضرب بيد من حديد لم حقة عاابات ااجرام والفلتان.

ود عبتتام لتتذو  الشتتليد الطرايتترة، التتذ  ارتقتتي شتتليًدا علتتي أيتتد  ونقتتل الحمتتد   تعتتاز  التترئيم محمتت
  ارجين عن القانون   ل حملة أمنية في مدينة نابلم.

وأكد لذو  الشليد وأهالي بلدة نعيم والماسسة العسكرية أن السلطة الوطنية الفلسطينية بكل ماسساتلا 
انون، وأن   ست ا شترعي ستوى ست ا وأجلزتلا ست حق العابثين بالستلم اتهلتي وال تارجين عتن القت

وأكد أن حكومتض لن تسم  بعودة الفلتان اتمني، وأنلا ست حق العاتابات المستلحة  اتجلزة اتمنية.
ب ستلحة متنوعتة ومتطتورة وتنفتذ أجنتدة ا حتت ل التذ  ينتلت  أرضتنا ويحتارب مشتروعنا التوطني، بكتتل 

ل الشرعية الفلسطينية. وثمن الموقف الشعبي التداعم ودعا إلي الوحدة الوطنية وا لتفاف حو  الوسائل.
للحكومة في طريقلا لمحاربة الفلتتان اتمنتي وم حقتة ال تارجين عتن القتانون للقتب  علتيلم وتقتديملم 

وأشار أن الحكومة ستبقي الوفية لدما  شلدا  اتجلزة اتمنيتة، ولتن تستم  بت ن يكتون هنتا   للقضا .
 تعديات علي أفرادها.

 19/8/2016، رام هللا، لجديدةالحياة ا
 

 ثمن التفاف شعبنا حول القيادة والمؤسسة األمنيةحكومة الوفاق: ن .4
جددت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمتد  ، الجمعتة، الت كيتد واااترار أكثتر : وفا -رام  

أبنتتا  شتتعبنا متتن أ  وقتتت مضتتي علتتي ا ستتتمرار فتتي ت ديتتة الواجتتب التتوطني فتتي تتتوفير اتمتتن لجميتتت 
 البطل ومحو أية م م  للفوضي والفلتان ومظاهر ال روج عن القانون.
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وحتتول هتتذا الموضتتو ، قتتال المتحتتدن الرستتمي باستتم الحكومتتة يوستتف المحمتتود فتتي بيتتان اتتحفي: إن 
الحكومة تثمن عالًيا وقفة جماهير شعبنا الواسعة والتفافلم حول القيتادة والماسستة اتمنيتة الباستلة فتي 

 ا عن أمن شعبنا وتفانيلا في الحفاظ علي حياة المواطنين.دفاعل
وأضاف إن الموقف الشعبي الواست المطالب باستمرار تتوفير اتمتن وم حقتة ال تارجين علتي القتانون 
والم تتالفين هتتو موقتتف يتستتم بتت علي درجتتات المستتتاولية والتتروا الوطنيتتة الستتامية، ولتتيم غريبتتا علتتتي 

بمثل هذغ المساولية العالية التي طالما حملتلا، ومازالت في أاعب جماهير شعبنا العظيم أن تتحلي 
الظروف وأحل  المواقتف وكانتت الست ا التذ  أفشتل وظتل يفشتل كافتة الم ططتات اللادفتة للنيتل متن 

 عزيمة شعبنا وامودغ وكفاحض المجيد في سبيل نيل الحرية وا ستق ل.
 19/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 المتحدة يطالب بإجراءات حازمة ضد االحتالل األممفلسطيني لدى السفير ال .5

طالتتب المراقتتب التتدائم لدولتتة فلستتطين لتتدى اتمتتم المتحتتدة الستتفير ريتتا  : زينتتة ات تترم -نيويتتور  
مناتتور، المجتمتتت التتدولي بات تتاذ إجتترا ات حازمتتة ضتتد الممارستتات ااستترائيلية غيتتر القانونيتتة بحتتق 

 وقف جميت اتنشطة ا ستيطانية. الشعب الفلسطيني، إلي جانب
ونتتو غ الستتفير الفلستتطيني فتتي رستتائل بعتتن بلتتا لكتتل متتن اتمتتين العتتام لتمتتم المتحتتدة ورئتتيم جمعيتلتتا 
العموميتتتتة، بااضتتتتافة إلتتتتي رئتتتتيم مجلتتتتم اتمتتتتن، إلتتتتي والمعانتتتتاة المستتتتتمرة للشتتتتعب الفلستتتتطيني جتتتتر ا  

حت ل، في حملتة ا ستتعمار ا ستتيطاني ا حت ل غير الشرعي ومضي إسرائيل، السلطة القائمة با 
وقتتال والفلستتطينيون   زالتتوا يتعرضتتون للقتتتل متتن قبتتل قتتوات ا حتتت ل ااستترائيلي،  المتتدمرة والشرستتةو.

ومتتن قبتتل المستتتوطنين ااستترائيليين، فضتتً  عتتن تعرضتتلم لعمليتتات ا عتقتتال دون تلمتتة أو محاكمتتة، 
 ت غير مسبوقةو.وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية بمعد 

وفيمتتتتا يتعلتتتتق بالنشتتتتاط ا ستتتتتيطاني ل حتتتتت ل فتتتتي اتراضتتتتي الفلستتتتطينية، أكتتتتد مناتتتتور أن ستتتتلطات 
ا حت ل تواال حملتلا ا ستعمارية ا ستيطانية في الضفة الغربيتة المحتلتة، بمتا فيلتا شترقي القتدم 

فتي مستتوطنة  ومتوديعينو غيتر وحدة استيطانية   4200المحتلة، مشيرًا إلي موافقتلا ما رًا وعلي بنا  
القانونيتتة المقامتتة غتترب رام  ، وعلتتي  طتتط لتوستتيت مستتتوطنة ورامتتوتو غيتتر القانونيتتة المقامتتة فتتي 
القدم الشرقية المحتلتة، متا يشتكل انتلاكتا  طيترا  تفاقيتة جنيتف الرابعتة، وجترائم حترب بموجتب نظتام 

 روما اتساسي للمحكمة الجنائية الدوليةو.
 19/8/2016قدس برس، 
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 أبو دياك: إطالق الرصاص على األمن اعتداء على رمزية وسيادة فلسطين .6
وفتتا قتتال وزيتتر العتتدل علتتي أبتتو ديتتا ، إن إطتت ق الراتتاا القاتتتل علتتي اتمتتن الفلستتطيني  -رام  

نما هو إط ق  وناب الكمائن لدوريات قوى اتمن،   يراد منض قتل اثنين من عناار اتمن فقط، وات
لي رمزية وسيادة وتاريخ وحاضر ومستقبل فلسطين، بما تحتضنض من حلم لشتعب يطمت  للرااا ع

نجازات وانتاارات.  للحرية وا ستق ل، وبما تحملض من تضحيات وات
وأضاف وزير العدل، في بيان احفي، مسا  الجمعة، أن وهذغ الجريمة البشعة يراد منلتا إشتعال نتار 

د تتال شتتعبنا وقضتتي تنا الفلستتطينية فتتي نفتتق مظلتتم   يعتترف   تترغ، وحتترف المستتيرة الفتنتتة الدا لي تتة، وات
الوطنية عن مسارها الاحي ، والمسام بالماال  الوطنية العليا لشعبنا وتلديتد أمتن مجتمعنتا وبنيتتض 

 وس متض واستقرارغو.
كبتتتار للشتتتليدين محمتتتود الطرايتتترة، وشتتتبلي بنتتتي شمستتتة غالجتتتاغوبد،  وتقتتدم أبتتتو ديتتتا  بتحيتتتة إجتتت ل وات

 الوطن والشرف الوطني والعسكر  والواجب المقدم.شليد  
 19/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 االعتقال السياسي إلجهاض أي عملية سياسية أو عمل مقاومنائب بالتشريعي: السلطة تستخدم  .7

 تعاني كوادر حركة وحمتامو فتي الضتفة الغربيتة المحتلتة متن سياستة وا عتقتال: رنا الشرافي –رام   
السياستتيو والتتذ  زادت أجلتتزة أمتتن الستتلطة متتن وتيرتتتض عقتتب ااعتت ن عتتن بتتد  إجتترا ات ا نت ابتتات 
المحلية المرتقبتة فتي تشترين أولك أكتتوبر القتادم، وهتذا إلتي جانتب استتلدافلم متن قبتل قتوات ا حتت ل 

 لضفة.عبر عمليات ا قتحام للمدن الفلسطينية وحواجزها العسكرية المنتشرة في كافة أرجا  ا
رأت النائتتتب عتتتن كتلتتتة التغييتتتر واااتتت ا فتتتي المجلتتتم التشتتتريعي ستتتميرة ح يقتتتة، أن  فتتتي الستتتياق،

ا عتقتتتا ت السياستتتية لكتتتوادر حركتتتة حمتتتام بالضتتتفة الغربيتتتة ليستتتت أمتتترًا جديتتتدًا علتتتيلم، وأن الستتتلطة 
 تست دملا اجلا  أ  عملية سياسية أو عمل مقاوم.

ذا لتم تتتوفر حمايتة وقالت ح يقة في حدين لتوفلسطينو:  وا نت ابات المحلية قامتت بمرستوم رئاستي وات
للمشاركين فيلا ف  داعي للا أاً ،  ااة وأن السلطة   تمل  تقديم ضمانة للمرشحين من اعتقتال 

وأضتتتافت: وزادت شتتتدة ا عتقتتتال السياستتتي بعتتتد اعتتت ن ا نت ابتتتات وتضتتتاعفت حملتتتة  ا حتتتت ل للتتتمو.
لي أن هذغ ا عتقا ت سوف تاثر علتي ا نت ابتات بشتكل أو بتو ر ودليتل ا حت ل ضدهمو، مشيرًا إ

 ذل  اعتقال ممثل حركة حمام في لجنة ا نت ابات بالضفة الغربية حسين أبو كوي .
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وبينتتتت أن أبتتتو كويتتت  تحتتتدن عتتتن جلوزيتتتة حمتتتام ل نت ابتتتات وهتتتذا متتتا ستتتر  متتتن اعتقالتتتض متتتن قبتتتل 
ت ابات في هذا الظرف هو يدر  حقيقة ا عتقا ت التي ا حت ل، مشددة علي أن من أعلن عن ا ن

 ستحدن من قبل السلطة أو ا حت ل اضعاف حمام.
وفسرت اارار حركة حمام علي المضي قدما رغم ما تواجلض من اعتقا ت وتلديدات، بت ن الحركتة 

نما حقلتا قانونتًا أن تتدعم قتوائم معينتة او المشتاركة وكتذل   متن حقلتا ااتدار ليم لديلا قوائم حزبية وات
 ضمان لمرشحيلا وهو حق لكل فلسطيني.

 19/8/2016فلسطين أون الين، 
 

 بالضفة السلطة الفلسطينية تلعب دورًا مكماًل لالحتالل في مواصلة اعتقال كوادر الحركةحماس:  .8
تعتتاني كتتوادر حركتتة وحمتتامو فتتي الضتتفة الغربيتتة المحتلتتة متتن سياستتة وا عتقتتال : رنتتا الشتترافي - غتتزة
ياستتيو والتتذ  زادت أجلتتزة أمتتن الستتلطة متتن وتيرتتتض عقتتب ااعتت ن عتتن بتتد  إجتترا ات ا نت ابتتات الس

المحلية المرتقبتة فتي تشترين أولك أكتتوبر القتادم، وهتذا إلتي جانتب استتلدافلم متن قبتل قتوات ا حتت ل 
 .عبر عمليات ا قتحام للمدن الفلسطينية وحواجزها العسكرية المنتشرة في كافة أرجا  الضفة

الناطق باسم حركة حمام، حازم قاسم، أكد أن ما يتعر  لض كوادر حركتض من اعتقا ت فتي الضتفة 
الغربية، هو جريمة وطنية مكتملة اتركان، معتبرًا أن السلطة الفلستطينية تلعتب دورًا مكمتً  ل حتت ل 

 في مواالة اعتقال كوادر الحركة.
محاولتة لت ريتب ا نت ابتات، وتعطيتل  يتار وافقتت  وقال في حدين لاتحيفة وفلستطينو: وا عتقتا ت

عليتتض جميتتت اتطتتر السياستتية، بلتتدف التفتترد فتتي الحكتتم واقاتتا  حركتتة حمتتام عتتن القتترار السياستتي، 
 والت ثير المسبق علي نتائج ا نت اباتو.

وأضتاف: والستتلطة الفلستتطينية ت شتتي متتن ارتفتتا  شتتعبية حمتتام وفوزهتتا فتتي ا نت ابتتاتو، نافًيتتا بشتتكل 
طت أن تكون الحركة ت شي من أن تاثر هذغ ا عتقتا ت عليلتا إذ إنلتا تتراهن علتي وطنيتة الشتعب قا

 الفلسطيني ووعيض لمحاو ت التضييق عليلا والت ثير علي نتيجة ا نت ابات.
وتتتابت قاستتم أن الشتتعب الفلستتطيني يتتدر  تمامتتا متتا هتتو اللتتدف متتن هتتذغ ا عتقتتا ت، ماكتتًدا أنلتتا لتتن 

ستتتتر شتتتتوكة حمتتتتام، و  أن تتتتتاثر علتتتتي حضتتتتورها فتتتتي الشتتتتار  الفلستتتتطيني، والتتتتتي تتتتتتمكن متتتتن أن تك
 استلدفلا ا حت ل علي مدار انتفاضة اتقاي.

ورأى أن ا عتقتتا ت السياستتية هتتي سياستتة متبعتتة متتن قبتتل الستتلطة، وأن ميثتتاق الشتترف التتذ  وقعتتت 
سي في الضتفة الغربيتة حتتي عليض الفاائل الفلسطينية ينبغي أن يطالب السلطة بوقف ا عتقال السيا
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وطالتتب لجنتتة ا نت ابتتات المركزيتتة والماسستتات الوطنيتتة بتت ن    تتتاثر علتتي ستتير العمليتتة ا نت ابيتتة.
 تعلن موقفلا من هذغ ا عتقا ت والتي تمم شفافية ا نت ابات.

 19/8/2016فلسطين أون الين، 
 

 الضفة ويجب تغيير حكومتهفي إدارته للوضع في  ذريعاً  زكارنة: الحمد هللا أثبت فشالً  .9
قتتال عضتتو المجلتتم الثتتور  فتتي حركتتة فتتت  بستتام زكارنتتة إن رئتتيم : يحيتتي اليعقتتوبي - غتتزة ،رام  

التتتوزرا  رامتتتي الحمتتتد   أثبتتتت فشتتت  ذريعتتتا فتتتي إدارتتتتض للوضتتتت فتتتي الضتتتفة الغربيتتتة، مطالبتتتا بتغييتتتر 
ركة بالضتتتفة الغربيتتتة شتتت 1300وأضتتتاف زكارنتتتة فتتتي تاتتتريحات لاتتتحيفة وفلستتتطينو: وإن  حكومتتتتض.

، في ظل زيادة حالة الفقتر والفقتر %29أغلقت العام الماضين وأن نسبة البطالة بالضفة والت إلي 
وأوضتت  أن الحمتتد   يقتتوم بتتاقرار قتتوانين فتتي ظتتل غيتتاب  المتتدقت، والتتديون علتتي الشتتعب الفلستتطينيو.

، متممتًا: وإن ذلت  يتدل علتي المجلم التشريعي، وهو ما سيقضي علي الطبقة العاملة وطبقات أ رىو
 فشل وتفرد وعدم است دام الماسسات بشكل كاملو.

وطالتتب رئتتيم نقابتتة المتتوظفين الستتابق، الفاتتائل التتتي توافقتتت علتتي الحكومتتة بالعمتتل علتتي تغييرهتتا، 
داعيًا إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية وتتحسم هموم الشار ن وليم ارضا  البن  التدولي والستفارات 

 يعارضلا الشعب والمعلمون والمجلم التشريعي والعمال والموظفونو.ا جنبيةن و 
وقال: وإن الحكومة للا مالحة فتي استتمرار ا نقستامو، مطالبتًا بت ن تكتون هنتا  رايتة قبتل أن تتفجتر 
اتوضا  بتغيير حكومي سريت، وانلا  قضايا ال  فن اتمر الذ  سيساهم في انلا  حالتة ا نقستام 

 ا نت ابات.والذهاب للوحدة و 
 19/8/2016فلسطين أون الين، 

 
 مدان وهدفه تخريب العملية السياسيةلكوادر حماس بالضفة االعتقال السياسي محلل سياسي:  .11

تعتتاني كتتوادر حركتتة حمتتام فتتي الضتتفة الغربيتتة المحتلتتة متتن سياستتة وا عتقتتال : رنتتا الشتترافي - غتتزة
ب ااعتت ن عتتن بتتد  إجتترا ات ا نت ابتتات السياستتيو والتتذ  زادت أجلتتزة أمتتن الستتلطة متتن وتيرتتتض عقتت

المحلية المرتقبتة فتي تشترين أولك أكتتوبر القتادم، وهتذا إلتي جانتب استتلدافلم متن قبتل قتوات ا حتت ل 
 عبر عمليات ا قتحام للمدن الفلسطينية وحواجزها العسكرية المنتشرة في كافة أرجا  الضفة.

المتدلل فتي تاتري  لتتوفلسطينو: وا عتقتال السياستي قتال الكاتتب والمحلتل السياستي، وليتد في السياق، 
مدان، وهدفض ت ريب العملية السياسية، وحركة حمام تدر  ذل ، ومت هذا فلي متجلة ل نت ابتاتو، 
مشتتتيرًا إلتتتي أن ا عتقتتتا ت قتتتد تعكتتتر اتجتتتوا  ولكتتتن حمتتتام ستتتوف تعتتت  علتتتي الجتتتراا ولتتتن تبتتتادر 
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وشتتتفافية العمليتتتة ا نت ابيتتتة وستتتيرورتلا بالشتتتكل وأضتتتاف أن حركتتتة حمتتتام طالبتتتت بنزاهتتتة  بت ريبلتتتا.
الاحي ، منبًلا إلي مبادلة اتدوار بين ا حت ل ااسرائيلي والسلطة الفلسطينية، للت ثير علي العملية 

واعتبر أن اعتقال مرشحي حمام قد ياثر علي انت تاب النتام للتم، وقتد يكتون هنتا  ردة  ا نت ابية.
فلستتطيني، فلتتو يعتتي أن هتتذغ ا عتقتتا ت هتتي تطبيتتق ل طتتة سياستتية فعتتل عكستتية متتن قبتتل الشتتار  ال

 .2006وسيعطي اوتض لمن يقدر أن يحمل اتمانة و ير دليل انت ابات 
وعتتن موقتتف لجنتتة ا نت ابتتات المركزيتتة متتن ا عتقتتا ت السياستتية بالضتتفة قتتال: وهتتي تستتتطيت إدانتتة  

ن تستتتطيت أن تتتتد ل، إ  فتتي حتتال وجتتود اتمتتر لكتتن المبتتررات اتمنيتتة لتتن تعجتتز الستتلطة واللجنتتة لتت
  روقات تمم القانون ا نت ابيو.

 19/8/2016فلسطين أون الين، 
 
 مدن فرنسية تشهد فعاليات تضامنية مع األسير كايد  "الشعبية": سبعة  .11

تشتتلد متتدن فرنستتية، الستتبت، فعاليتتات تضتتامنية متتت اتستتير بتت ل كايتتد المضتترب عتتن الطعتتام  :رام  
 14ا، فتتي ستتجون ا حتتت ل، احتجاًجتتا علتتي اعتقالتتض إدارًيتتا بعتتد انقضتتا  متتدة محكوميتتتض يوًمتت 66منتتذ 

 عاًما وناف العام.
مدن فرنسية تشلد، السبت، فعاليات  7وقالت الجبلة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان الجمعة، إن و

  ل كايدو.احتجاجية وتضامنية مت المعتقل والمضرب عن الطعام في السجون ااسرائيلية ب
وأضتافت الجبلتتة، أن أفتراًدا متتن الجاليتات العربيتتة والفلستطينية، وناشتتطون فتي حملتتة التضتامن الدوليتتة 

 مت المعتقل كايد، سوف ينظمون تل  الفعاليات في فرنسا.
وعلمتتت أن المتتدن التتتي ستشتتلد الفعاليتتات التضتتامنية هتتي: بتتاريم وليتتون ودوا  وشتتالون ستتور ستتاون 

 متز.وبواتييض وبيزييض و 
 20/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 "إسرائيل"السالم لن يعود بفائدة اقتصادية على ويعتقد أن  الجيش قوةفقط ب يؤمنهآرتس": نتنياهو " .12

يحتتتار معلقتتون إستترائيليون فتي قتترا ة دوافتتت رئتتيم الحكومتتة بنيتتامين نتنيتتاهو : أستتعد تلحمتتي –النااترة 
اعتتت م المستتتتقلة والتجاريتتتة الرائتتتدة بحكمتتتة قيادتتتتض للحملتتتة المكثفتتتة التتتتي يقودهتتتا أ يتتترًا اقنتتتا  وستتتائل ا

شاون الدولة العبرية من   ل لقا ات مطولة يجريلا معلم يقدم فيلا إيجازات وتفاايل عن سياساتض 
 في المجا ت الم تلفة.
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يوسي فيرطر عن دوافت هذغ اللقا ات التي يجريلا  هورتم وتسا ل معلق الشاون الحزبية في احيفة
لتقريتتر «  ئحتتة دفتتا  استتتباقية»كنتتض أبقتتي اتجوبتتة مفتوحتتة فتتي متتا إذا كتتان الغتتر  منلتتا نتنيتتاهو، ل

المتوقت قريبًا في ش ن قاور العدوان ات ير علي قطا  غزة قبل عامين، أو تحقيق « مراقب الدولة»
التذين »الشرطة معض في شبلات فساد مالي، أو ربما سعيض إلي تحسين اورتض فتي نظتر ااسترائيليين 

 .لعشر سنوات، منلا سبت متتالية« ئموا جلوسض علي كرسي أرفت منابس
وكبتتار مراستتليلا، ب نتتض « هتتورتم»ويل تتا المعلتتق لقتتا  الستتاعات اتربتتت بتتين نتنيتتاهو وطتتاقم محتترر  

 تترج بانطبتتا  أن نتنيتتاهو متتا زال يشتتعر ب نتتض فتتي أوج طاقتتتض، وأن الدولتتة بحاجتتة لبقائتتض فتتي مناتتبض، 
ي طتت ، وأنتتض لتتو  ستتنوات حكمتتض العشتتر وستتنتان أ ريتتان وزيتترًا للمتتال لكانتتت  حتتتي أنتتض يعتقتتد أنتتض لتتم»

إستتترائيل اليتتتوم دولتتتة عتتتالم ثالتتتن، ضتتتعيفة وملزومتتتة اقتاتتتاديًا وسياستتتيًا وعستتتكريًا... إنتتتض يعتتتي  هتتتذا 
 «.الفيلم

من جلتض،  رج أحد أبرز كتاب اتعمدة في الاحيفة اليسار  جدعون ليفي من اللقتا  بانطبتا  ب نتض 
رجً  هائجًا وهستيريًا متشددًا يامن بعدالة طريقتض، ذا ميتول » غ التقوا في مكتب رئيم الحكومة وزم 

نرجستتتية، متكبتتترًا ومليئتتتًا بالتناقضتتتات، تحركتتتض أيتتتديولوجيا متاتتتلبة ومتطرفتتتة لتتتن تستتتم  لتتتض ذات يتتتوم 
، «تكنولوجيتتابالاتتالحة فتتي أمتتور يعتبرهتتا ملمتتة، إذ أنتتض يتتامن فقتتط بتتالقوة، قتتوة الجتتي  وا قتاتتاد وال

 وباعتقادغ أن الس م لن يعود بفائدة اقتاادية علي إسرائيل. 
 20/8/2016، الحياة، لندن

 
 "األقصى"منظمات يهودية تطالب نتنياهو بتحجيم دور األوقاف في  .13

البروفيستتورات متتن أجتتل حاتتانة إستترائيل سياستتيًا  ودائتترةأفتتادت ماتتادر عبريتتة، امتتم، بتت ن متتا يستتمي 
، قتدمت التماستا إلتي محكمتة ا حتت ل العليتا طالبتت فيتض رئتيم التوزرا  «ريغتافيم»ة ، وحركوواقتاادياً 

ااسرائيلي بنيامين نتنيتاهو ووزيتر اتمتن التدا لي أردان بالعمتل علتي تحجتيم دور اتوقتاف ااست مية 
في المستجد اتقاتي المبتار ، والعمتل ضتد مستاولي ا وقتاف لمضتايقتلم فتي اقتحامتات المستتوطنين 

 ي.لتقا
 20/8/2016المستقبل، بيروت، 

 
 دولة ديمقراطية أمام المجتمع الدولي "إسرائيل"للتشكيك بأن  أموالهيستثمر ملياردير يهودي  .14

اتلمتتت دراستتة إستترائيلية المليتتاردير اليلتتود  اتميركتتي جتتورج ستتوروم بتتتو دمة أعتتدا  إستترائيلو وتقتتديم 
 المقاطعة ضد إسرائيل.تبرعات مالية للماسسات الفلسطينية والداعمة لحركة 
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 86وجا  في دراسة أعدها الباحن ااسرائيلي إيتتي راوفينتي بموقتت ميتدا للدراستات أن ستوروم البتال  
 عاما ويستثمر أموالض للتشكي  ب ن إسرائيل دولة ديمقراطية أمام المجتمت الدوليو.

ن بتتين منظمتتات أن ستتوروم يستتعي لتوثيتتق أوااتتر التعتتاو  -التتتي نشتترت قبتتل أيتتام-وذكتترت الدراستتة 
المجتمت المدني باسرائيل مت أطراف دولية،  ااة في ا تحاد اتوروبي والو يات المتحتدة، ووكشتف 
ما يعتبرغ سياسة عنارية غير ديمقراطيتة تتبعلتا إسترائيل، ومتا يستفر عتن ذلت  متن تت ثير ستلبي علتي 

 ع قاتلا با تحاد اتوروبيو.
ر أن ستتوروم تبتتر  ب ربعمئتتة ألتتف دو ر لمنظمتتة عدالتتة وذكتتر راوفينتتي أن لديتتض وثتتائق مستتربة وتظلتت

ألفتتا لمنظمتتة متتدى الكرمتتل  150التتتي تنشتتط بمجتتال دعتتم حقتتوق اانستتان الفلستتطيني دا تتل إستترائيل، و
  ف لمنظمتة مستتاواة، ومئتتة ألتتف  110العاملتة بالتتدعم القتتانوني لحمايتة الفلستتطينيين دا تتل إستترائيل، و

 اد دعم جماهير  وسياسي ضد المستوطنات ااسرائيليةو.لمعلد اتبحان ومولدو الناشط بايج
وأضافت الدراسة أن العديد من المنظمات ااسرائيلية الحقوقية والقانونية حالت علي دعتم متالي متن 
الاتتتناديق الماليتتتة التابعتتتة لثتتتروة ستتتوروم، ومنلتتتا وبيتستتتيلمو، وكستتتر الاتتتمتو، وعيتتتر عمتتتيمو، وحتتتاجز 

يتتة م يتتين الشتتواكل ااستترائيلية. علمتتًا بتت ن ستتوروم لديتتض مواقتتف ووتتت و. وقتتد واتتلت التبرعتتات المال
 معلنة يتلم فيلا السياسة اتميركية وااسرائيلية بالتسبب بمظاهر ومعاداة الساميةو.

و تم معد الدراسة بالقول إن العديد من المنظمات الفلسطينية التي تتلقي دعما من اتناديق ستوروم 
ة وترتكتتب جتترائم حتترب، وتن تترط العديتتد منلتتا فتتي حركتتة المقاطعتتة تتتتلم إستترائيل ب نلتتا دولتتة عناتتري

العالميتتتة وبتتتي.د .أمو وتقتتتوم بم حقتتتة العديتتتد متتتن المستتتاولين ااستتترائيليين بالمحتتتاكم الدوليتتتة، ومنلتتتا 
منظمتتة والحتتقو ووالميتتزانو ووالمركتتز الفلستتطيني لحقتتوق اانستتانو وهتتي ماسستتات تقتتوم بالتتت ثير علتتي 

 حاد اتوروبي والو يات المتحدة.دوائر انت القرار با ت
 19/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "معاليه أدوميم" تعمرةلتوسيع المنطقة الصناعية في مسنشر عطاءات  :أسبوعية "كول هعير" .15

، وبالتعتاون إسترائيلقالت أسبوعية وكول هعيرو العبرية، إن إدارة أراضتي  :والقدمو دوت كوم -رام  
دية لتطوير مستتوطنة معاليتض أدومتيم، نشترت أربعتة عطتا ات م تلفتة لبنتا  فنتدق، مت الشركة ا قتاا

 ومناطق تجارية، ومنطقة لتانيت المحركات ومكاتب في المستوطنة.
التمديد لمدة  إمكانيةعاما، مت  49 ست دامات تجارية لمدة  أراضيويتضمن عطا ان استئجار قطت 

متتتة فنتتتدق فتتتي وستتتط المدينتتتة ا ستتتتيطانية، أمتتتا العطتتتا  ، ويتعلتتتق احتتتد العطتتتا ات باقاأ تتترىعامتتتا  49
 ات ير فيتعلق ببنا  منطقة لتانيت محركات في وسط المنطقة الاناعية.
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الم ااتة لبنتا  فنتدق فتي وستط المدينتة ا ستتيطانية قترب مركتز تستويق وعتوفر  اتر وتقت قطعة 
 مترا مربعا. 2300ادوميمو ومقر البلدية، وتبل  مساحتلا 

لحااتتل علتتي العطتتا  فنتتدقا متتن ستتتة طوابتتق فتتوق ستتط  اتر ، وذلتت  بمستتاحة بنتتا  ث ثتتة وستتيقيم ا
 متر مربت تقريبا، حين سيكون الفندق اتول الذ  يقام في المستوطنة. اتف

كما ستقام منطقة تانيت المحركتات شترق المنطقتة الاتناعية، وتمتتد علتي مستاحة حتوالي مئتة دونتم. 
ل دمتة  إسترائيلمتن نوعلتا فتي  اتولتيالمنطقتة  إقامتةيم إن واللدف هتو ويقولون في بلدية معاليض ادوم

 سكان معاليض ادوميم والمنطقة جميعلاو.
 19/8/2016صحيفة القدس، القدس، 

 
 بشهادات لصالح الجندي قاتل "الشريف" لإلدالءضباط  ثالثةتجنيد  .16

لادات لاتتال  الجنتتد   ستتيقوم ث ثتتة ضتتب اط احتيتتاط فتتي جتتي  ا حتتت ل بتتااد   بشتت: الطيتتب غنتتايم
تتريف بينمتتا كتتان ماتتاًبا ممتتد ًدا علتتي اتر ، غيتتر  القاتتتل، إليئتتور أزريتتاغ، التتذ  أعتتدم عبتتد الفت تتاا الش 
قتتتادر علتتتي ااتيتتتان بحركتتتة. وستتتيقد م كتتتل  متتتن عتتتوز  دي تتتان، شتتتموئيل زكتتتا  ودان بيطتتتون، بشتتتلادات 

 م.للمحكمة العسكري ة، من ش نلا أن تساعد أزرياغ في اعتبارات الحك
تتتباط الث  ثتتتة ستتتوف يتتتدلون  وكانتتتت القنتتتاة الث انيتتتة للتلفزيتتتون ااستتترائيلي  كشتتتفت أمتتتم ال متتتيم، أن  الض 

 بشلادات تبريري ة للجند   القاتل.
 19/8/2016، 48عرب 

 
 فلسطينيين ولم أدن الجنود خمسة مقتلعوزي ديان: رأيت  .17

تتابط فتتي جتتي  ا حتتت ل، ونائتتب قائتتد هيئتتة: الطيتتب غنتتايم اتركتتان ستتابًقا، ورئتتيم معلتتد  اتتر ا الض 
ابق، عوز  ديتان، ششتلدت حالتة شتبيلة الجنتد   القاتتل إليئتور أزريتاغ ، وحت تي بحالتة  اتمن القومي  الس 

فلسطيني ين من قبل مظلي ين علي معبتر ترقوميتا، ولتيم أن لتم  5أكثر  طورة، أكثر بكثير، إذ قتل فيلا 
م يكونوا مقيمين غير شترعي ين. كتان هتا   أش اًاتا عتادوا لم يكونوا إرهابي ين فحسب، بل أن لم حت ي ل

من عمللم من إسترائيل، فوقتت ستو  فلتم. قمتت باعتقتال الجنتود بترغم أن تض، فتي حينلتا، لتم يحب توا اتمتر 
  بتاًتاش.

ًرا اذاعتة شدرومش غالجنتوبد واتف تفااتيل القتتل بتدم  وواال ديان في تاريحاتض التي أدلي بلا ما  
ل متتت اتمتتر بستتلولة وتواطتتا شقلتتت، ابن ث ثتتة أي تتام، تجل تتزون لجنتتة تحقيتتق، تمنحتتونني بتتارد والت عامتت
 وأضاف ديان ش  الن يابة العام ة، و  شرطة الت حقيقات العسكري ة، الن تائج ُتمن  ليش. نتائجلاش.
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، الجنتود لتم وا تتم ديان تاريحاتض المستفزة شرأيت الن تائج. قلت أربعة أمور، نتائج، متاذا يمكتن العمتل
يقتد موا للقضتتا . اليتتوم، الوضتتت مغتتاير بمفلتتوم وجتتود اتتور وااعتت م كل تتض يتعامتتل، هنتتا  ضتتغط كبيتتر 

 جًدا علي مت  ذ  القراراتش.
 19/8/2016، 48عرب 

 
 طالبوا بقتل الفلسطينيين وسرقتهم اإلسرائيليين: مئات "يديعوت" .18

، أن المئتتات متتن ستتكان البلتتدات الزراعيتتة ذكتترت اتتحيفة ويتتديعوت أحرونتتوتو العبريتتة :الحيتتاة الجديتتدة
اليلودية في منطقة ما يسمي المجلم ااقليمي وبرينرو شاركوا ما ًرا في مظاهرة في مركز بلدة وبيت 
اليعازرو قرب تل أبيب ت ييًدا للمستوطن الذ  قتل فلسطينًيا قبل عدة أيام بادعا  أنض حاول مت   رين 

لمتظتتاهرين اليلتتود رفعتتوا  فتتتات ُكتبتتت عليلتتا عبتتارات تنتتاد  وأضتتافت الاتتحيفة أن ا ستترقة شتتاحنتض.
 بقتل الفلسطينيين وسرقتلم.

 19/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 في وسط الضفة معرضة لخطر التهجير القسري سكنيةمنطقة  46: "أوتشا" .19
ين منذ : أعرب مساول أممي عن تضامن المجتمت الدولي مت سكان ال ان اتحمر، المعرضمالقد

 مدة ل طر الترحيل القسر .
وقال ديفيد كاردن، مدير مكتب تنسيق الشاون اانسانية في اتر  الفلسطينية المحتلة، في بيان 

منطقة سكنية في وسط الضفة الغربية  46كما نعلم، ُيعتبر ال ان اتحمر من بين »احافي: 
لية. وسكان هذا التجمت وعشرات ااسرائي« الترحيل»المعرضة ل طر التلجير القسر  بسبب  طط 

التجمعات الفلسطينية الضعيفة في جميت أنحا  اتر  الفلسطينية المحتلة يكافحون يوميًا لتلبية 
احتياجاتلم اتساسية وتحايل حقوقلم في بيئة قسرية بلدف الضغط عليلم اجبارهم علي تر  

 «.منازللم
، وتقييد الواول إلي ال دمات اتساسية وأضاف: عمليات اللدم، وعدم وجود نظام ت طيط عادل

والموارد الطبيعية، المتالة غالبًا ب نشطة ا ستي   علي اتراضي والتوست ا ستيطاني، هي 
الم م  الرئيسة للذغ البيئة. وي تي هذا في السياق اتوست وهو ا حت ل ااسرائيلي الذ  طال أمدغ 

 والقانون الدولي لحقوق اانسان. و نعدام احترام القانون اانساني الدولي
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وتابت: و  يزال المجتمت اانساني ملتزم بدعم التجمعات مثل ال ان اتحمر، من   ل توفير 
لي جانب ذل  أيضًا، يواال المجتمت اانساني جلودغ في  مجموعة واسعة من المساعدات، وات

 حيل القسر .المناارة للدفا  عن السكان وحماية حقوقلم اانسانية لمنت التر 
لغا  جميت السياسات  وقال:   نزال ندعو السلطات ااسرائيلية إلي الوفا  بالتزاماتلا كقوة محتلة، وات
والممارسات التي، بشكل مباشر أو غير مباشر، تاد  إلي ترحيل العائ ت البدوية الفلسطينية 

 قسريًا.
 20/8/2016األيام، رام هللا، 

 
مبادرة إلنهاء االنقسام بحكومة وحدة وطنية وتحديد مواعيد  حتطر " 48 المتابعة العليا في" .21

 االنتخابات
وكا ت: ارا محمد بركة، رئيم لجنة المتابعة العربية العليا في الدا ل، ب ن اللجنة  -الناارة 

قدمت مبادرة انلا  ا نقسام الفلسطيني و قت تجاوبًا من قبل الرئيم محمود عبام، وهنا  ضو  
شارا  ت إيجابية واضحة من أطراف أ رى.أ ضر وات

إن لجنة المتابعة بادرت إلي التوسط قبل نحو ث ثة أشلر، «: الانارة»وقال بركة، في حدين لموقت 
مشيرًا إلي أن الحل الذ  تطرحض اللجنة يتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية وا تفاق علي موعد 

لمبادرة أن يحترم الطرفان نتائج هذغ اجرا  انت ابات رئاسية وتشريعية في السلطة، وتقضي ا
 ا نت ابات.

قبل نحو ث ثة أشلر وقلت « المتابعة»وفي تفاايل المبادرة، قال بركة: هذغ المبادرة  رجت من 
حينلا وأكرر اليوم، إننا لن نكون متفرجين إزا  ما يحال و ن اتوان أن ينتلي هذا الفال الم ز  

اتطراف المعنية، َمن نستطيت الحدين معض مباشرة قمنا بذل   في حياة ومسيرة شعبنا. وبعثنا إلي
وَمن   نستطيت أوالنا الرسالة، وس لناهم هل أنتم مستعدون لقبول أمر كلذا فرحبوا بذل ، بما في 

 ذل  الرئيم محمود عبام ش ايًا.
انلا   أننا   نتد ل لفت  كش  جديد»إلي أنض كان اشترط « الانارة«وأشار بركة في حديثض لت

ا نقسام.. فمثلما حالت م سسة ل نقسام يجب أن تاب  هنا  م سسة تطر إنلا  ا نقسام، لذل  
كان شرطنا أن كل َمن يعمل في هذا الموضو  يجب أن يكون تحت سقف واحد، أ  أن تعمل كل 

 «.اتطر الداعية والفاعلة انلا  ا نقسام بتناغم
ومركز مسارات « وطنيون انلا  ا نقسامغ»ذغ اتطر وأشار بركة إلي أنض تم التحدن مت ه

ومجموعة منيب المار ، وجميل مجد و  في غزة، والش ايات اتكاديمية البارزة في الشتاتد. 
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ويوم اتحد الماضي، عقد اجتما  أولي في رام  ، شاركت فيض غالبية اتطر التي تعمل بلذا 
 ر .المجال واتفق الجميت علي وسيلة و لية العمل المشت

إن المناة اتولي للتقدم نحو إنلا  ا نقسام تتمثل في ا نت ابات »وردًا علي ساال، قال بركة: 
البلدية القادمة، وذل  ب ن يكون هنا  تعلد وتوقيت علي ميثاق التزام وطني من كل مرش  بالعمل 

بية تلدف ليم علي إنلا  ا نقسام قبل وبعد ا نت ابات، سوا  نج  أو لم ينج . وهنا  حملة شع
لعقد مفاوضات مت هذغ الجلة أو تل  تن ا تفاقات انلا  ا نقسام موجودة وموقعة والمطلوب هو 

 تطبيقلا.
وأضاف: الحدين هو عن  لق وضت لدى اتطراف المعنية ب ن تنفذ هذا اتمر و لق حالة شعبية 

ذا اقتضي اتمر أن نقوم بن شاط واحد موحد وبنفم الوقت في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وات
يشمل كل أبنا  الشعب الفلسطيني في الضفة والقطا  والقدم والدا ل والشتات. وممكن أن نعلن 

 عن يوم واحد أو أكثر لمحاارة  طاب ا نقسام.
الحل يستند إلي »وعن  ليات أو أسم الحل المطروا للتوال إلي إنلا  حالة ا نقسام، قال بركة: 

 ما يلي:
إقامة حكومة وحدة وطنية ليم كالحكومة الحالية تكنوقراط، إنما حكومة وحدة وطنية بكل ما  أوً :

 .67تعنيض الكلمة، تتمثل فيلا كل اتطياف وتفر  سلطتلا علي كل المناطق المحتلة العام 
ثانيًا: ا تفاق علي موعد ل نت ابات في غضون ستة أشلر إلي سنة. انت ابات رئاسية وتشريعية، 

 نت ابات مجلم وطني إذا أمكن ذل .وا
ثالثًا: بعد ا نت ابات، يجر  احترام نتائج ا نت ابات بمفلوم أن َمن يحال علي اتغلبية يلتزم 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية مت اتقلية. بمعني قبل ا نت ابات وبعدها تكون هنا  حكومة وحدة 

 وطنية.
دين كثيرًا فيلا. معاشات وما غير ذل ، هذغ اتمور هذغ المبادئ اتساسية وهنا  قضايا يجر  الح
 «.إذا ما توفرت اارادة فان الطريق إليلا سالكة

 20/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 العرب والمسلمين بالتحرك لنصرة األقصى تطالب "القدس الدولية" .21
أحمد أبو  قال رئيم ماسسة القدم الدولية، والنائب في المحلم التشريعي الفلسطيني د.: غزة

حلبية، إن ممارسات سلطات ا حت ل لتقسيم المسجد اتقاي المبار  وتلويد القدم وتغيير طابعلا 
 العربي اتايل وهويتلا ا س مية والمسيحيةن وتشتد يوما بعد يومو.
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احراق المسجد اتقاي المبار  والتي تاادف يوم غالحاد   47جا ت تاريحاتض في الذكرى الت
، علي يد المجرم واليلود  اتسترالي الجنسية مايكل دينم 1969ن  بك أغسطمد، عام والعشرون م

 روهن وبتواط  واض  من قبل سلطات ا حت ل وأجلزتلا اتمنية.
وتابت إن والممارسات وا عتدا ات لم تقتار علي المعالم ودور العبادة فقط، بل تستلدف اانسان 

لمسجد اتقاي ويقيد واولض بالعمر والجنم والملف اتمني المقدسي الذ  يمنت من الواول إلي ا
 وتوقيت الد ول وال روج من المسجد، وأ يرًا سياسة اابعاد ضد أهل القدم والدا ل الفلسطينيو.

فشال م ططات  ودعا أبو حلبية الفلسطينيين للعمل الجاد لتقاي ودوام التواجد فيض للدفا  عنض وات
د اتمتين العربية وا س مية مطالبًا إياها التحر  لنارة اتقاي تفريغض والسيطرة عليض، وناش

 والمقدسات وفلسطين وتقديم العون والدعم تهللا و اواًا المرابطين وأهل القدم.
 19/8/2016، فلسطين أون الين

 
 قراقع: األسرى المضربون عن الطعام على حافة الموت .22

وعزللم  اادار ن عن الطعام رفضا  عتقاللم بات اتسرى المضربو  :واال ال طيب -رام   
انفرادًيا، قاب قوسين او أدني من الموت، فيما يغيب عن هذا المشلد الم ساو  أ  تحر  دولي جد  

 بانلا  م ساتلم. إسرائيل الزام
والقدمو معض  أجرتضوالمحررين عيسي قراقت في اتاال هاتفي  اتسرىبدورغ، قال رئيم هيئة شاون 

 إليالمضربين عن الطعام وفي مقدمتلم ب ل الكايد نقلوا  اتسرىكافة  أنالماضية، الليلة 
: وب ل الكايد د ل المرحلة وأضافالمستشفيات إثر ترد  وضعلم الاحي بشكل  طير. 

عن الطعام، وهنا   طر  ااضرابيوًما من  66، فقد ااب  عبارة عن هيكل عظمي بعد اتاعب
 شديد يتلدد حياتضو.

ف: وفي حال حال للم أ   مكروغ، فان النتائج ستكون  طيرة في السجون وفي  ارجلا. وانا وأضا
 .واادار اعتقاللم  إنلا المساولية مسبقا عن هذغ النتائج فلي تماطل عمدا في  إسرائيلُأحمل 

 19/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 ل الحركة األسيرة: استهداف األجهزة األمنية خدمة لالحتال  .23

أدانت الحركة اتسيرة في سجون ا حت ل، إط ق النار من قبل  ارجين عن القانون  :وفا -رام  
اابة   رين،  علي أفراد اتجلزة اتمنية الفلسطينية في مدينة نابلم، ما أدى  ستشلاد اثنين وات
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كل الذين يترباون معتبرة أن مثل هذغ اتعمال الجبانة ترقي إلي مستوى  دمة ا حت ل وأعوانض و 
 ب بنا  شعبنا الفلسطيني وقضيتض.

ودعت الحركة اتسيرة، في بيان للا، اتجلزة اتمنية إلي ات اذ كافة ااجرا ات التي تضمن حماية 
المواطن وأمنض واستقرارغ، وأن تنزل أشد العقوبات بحق كل من يعبن ب رواا المواطنين وعدم التلاون 

أكدت التفافلا حول القيادة الفلسطينية والماسسة اتمنية السد المنيت من و  مت ال ارجين عن القانون.
أجل عدم العودة إلي مربت الفلتان اتمني الذ  أضر بقضيتنا وأمن أهللا، داعية كل الغيورين 
 والم لاين إلي نبذ ها   القتلة وعدم تقديم أ  شكل من أشكال الدعم أو الحماية أو المساعدة للم.

 19/8/2016جديدة، رام هللا، الحياة ال
 
 ةة في الضفعشرات اإلصابات خالل قمع االحتالل للمسيرات األسبوعي .24

أايب، أمم، عشرات المواطنين بحا ت ا تناق، في قريتي بلعين ونعلين،  مندوبو اتيام، وفا:
ي مسيرتي غرب رام  ، جرا  إط ق قوات ا حت ل قنابل الغاز المسيل للدمو ن لقمت المشاركين ف

 القريتين اتسبوعيتين السلميتين، المناهضتين ل ستيطان وجدار الفال العنار .
شبان بالرااا الحي، وعدد   ر بحا ت ا تناق، بعد تجدد المواجلات والماادمات  3وأايب 

بين شبان وقوات ا حت ل شرق محافظة غزة، وتحديدًا قرب حي الشجاعية،   ل ساعات مسا  
 أمم.
لماادر محلية وشلود عيان، فان الماادمات دارت شرق المحافظة، وبدأت بعد واول  ووفقاً 

العشرات من الشبان إلي مناطق محاذية ل ط التحديد، ورشق قوات ا حت ل بالحجارة، ورفت اتع م 
وكان عشرات المتظاهرين والوا إلي شرق م يم البريج قرب  ط  الفلسطينية علي السياج الفاال.

د، وسط القطا ، ورشقوا  ليات ا حت ل ومواقعض العسكرية بالحجارة، فيما أطلقت قوات التحدي
 ا حت ل النار، وقنابل الغاز المسيل للدمو ، ما أدى إلي إاابة شاب بالرااا.

 2016/8/20األيام، رام هللا، 

 

 المئات يؤدون الصالة على أنقاض المنازل المهدمة في قلنديا .25
ى مئات المواطنين ا ة ظلر اليوم الجمعة علي أنقا  المباني الملدمة في أد: القدم المحتلة

قرية قلنديا، شمال القدم المحتلة، بمشاركة نواب في المجلم التشريعي ورئيم لجنة المرابطين في 
 القدم يوسف م يمر.
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يستدعي وقال  طيب الجمعة النائب إبراهيم أبو سالم وإن ما حال في القرية من مجزرة هدم واسعة 
من الجميت في الوطن وال ارج التحر  لنارة المتضررين، واعادة المباني كما كانت بل وبشكل 

ووجض رسالة لسلطات ا حت ل أن وإجرا اتلا،  أفضل مما كانت عليض تحديا اجرا ات ا حت لو.
واارهابو  ااة هدم المنازل، ظلم لن يانت الس من فالظلم يزر  الحقد، والظلم هو الذ  يانت 

 فلدم منازل ابمنين طغيان، وماير الطغاة الل  و.
بناية تضم ما يزيد عن  12من شلر تموزكيوليو الماضي  25وكانت سلطات ا حت ل هدمت بتاريخ 

شقة سكنية، في اقتحام نفذتض قواتلا وجرافتلا ليً  بذريعة والبنا  دون تر ياو، ب وامر إدارية  30
 ااجرا ات القانونية المعمول بلا لدى قضا  ا حت ل. سياسية، ودون استنفاد

 19/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "إسرائيل"رفع شكوى ضد اعتداءات ب بعثة لبنان باألمم المتحدة لباباسيل يطجبران  .26

مم أرسل وزير ال ارجية اللبناني جبران باسيل، أمم، كتابًا إلي بعثة لبنان لدى ات: الحياة –بيروت 
المتحدة في نيويور ، عن ا عتدا ات ااسرائيلية التي طاولت أ يرًا بلدة الغجر ومزار  شبعا 

، وانتلاكًا لحقوق السكان والسيادة 1701اتمر الذ  يشكل  رقًا فاضحًا للقرار »المحتل تين، 
وأشار في  «.رفت شكوى عاجلة الي مجلم اتمن ومتابعة اتمر مت من يلزم«، مطالبًا بت«اللبنانية

سلطات ا حت ل تقوم بفر  أنظمة وقوانين جديدة علي الجز  المحتل من بلدة »الكتاب، إلي أن 
نشا  جماعات سكانية استيطانية  الغجر وعلي سكانض يتمثل بارغاملم علي دفت ضرائب من جلة، وات

 «.من جلة أ رى، وباشرت بشق طرق وأعمال بني تحتية أ رى في مزار  شبعا المحتلة
تزويد وزارة ال ارجية بكل ما »كان باسيل أرسل كتابًا عن ال روق إلي وزارة الدفا ، طالبًا منلا و 

 «.يتوافر لديلا من معلومات
 20/8/2016الحياة، لندن، 

 
 يحث الفنانين العرب على زيارة األراضي الفلسطينية فنان تونسي .27

انين العرب إلي زيارة اتراضي علي اوافطة: دعا المغني التونسي اابر الرباعي الفن –روابي
 الفلسطينية والتواال مت شعبلا بغ  النظر عن أ  مااعب أو انتقادات قد تعتر  طريقلم.

وقال في ماتمر احافي عشية إحيائض أمسية فنية علي مسرا مدينة روابي الجديدة في الضفة 
لما الواحد يفكر إنض هنا  معاناة حتي نال إلي هذغ اتر  الطيبة م  ك   معاناة.. »الغربية 
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راي  فلسطين شي اعب ولكن لما تكون اارادة موجودة وتحب هذا البلد تسلل علي نفس  معنويا 
 «هذغ الطريق.
حضور الفنانين العرب ملم جدا حتي نعطي انطباعا لآل رين أننا نحب الحياة وأن »وقال الرباعي 

قض أن يشوف فنانين بلدغ وكذل  الشعب الفلسطيني من حقض أن يعي  ومن حقض أن يفرا. من ح
 «الفنانين العرب.

لينا و زم نكون معلم قلبا وقالبا و  »وأضاف أن الفلسطينيين  م  معزولين عن العالم وهم منا وات
 «يمكن اسرائيل أن تلغي الفرا للشعب الفلسطيني.. هذا إارار الشعب الفلسطيني وامودغ.

 الحمد   في مكتبض في رام   المغني التونسي.كما استقبل رئيم الوزرا  الفلسطيني رامي 
ت تي في سياق كسر الحاار الثقافي »وقال بيان اادر عن مكتبض إن زيارة الرباعي إلي فلسطين 

 «.الذ  تفرضض إسرائيل علي الثقافة الفلسطينية
 20/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
تصاد متهالكا وغالبية السكان يعتمدون على المعونة : القيود اإلسرائيلية على غزة جعلت االق"األونروا" .28

 اإلنسانية
أنلا أكملت عدة « اتونروا»القدم العربي: أعلنت وكالة غون وتشغيل ال جئين الفلسطينيين  –غزة 

مشاريت من بينلا مشاريت بني تحتية ومدارم في مناطق متفرقة في قطا  غزة، لكنلا أكدت أن 
كة المعابر بسبب الحاار المفرو  منذ عشر سنوات، أدت إلي تقوي  القيود ااسرائيلية علي حر 

 مليون نسمة فلسطينيين يقطنون القطا . 1.8الظروف الحياتية لت 
وأوضحت في تقرير الطوارئ الاادر عنلا أنلا أكملت إعادة بنا  مدرسة في مدينة  ان يونم 

 45القطا ،  فتا إلي أنلا تنفذ حاليًا جنوب القطا ، إضافة إلي مدرسة ابتدائية في مدينة غزة وسط 
مليون دو ر. وأوضحت أن تكلفة المشاريت الموافق عليلا من قبل  82.1مشرو  بني تحتية بقيمة 

 مليون دو ر. 232,8د بلغت حوالي COGATمكتب تنسيق أعمال حكومة إسرائيل في المناطق غ
الموافقة علي إد ال المواد ال زمة لتنفيذ  أكدت أن الموافقة علي المشاريت   تعني« اتونروا»لكن 

 المشاريت.
مليون دو ر علي المتضررين في قطا  غزة  4.4أن توز  « اتونروا»ومن المقرر حسب ما أعلنت 

  ل اتسبو  المقبل، كمساعدات بدل اايجار الماقت واعادة ااعمار وأعمال ااا حات 
دو ر للربت الثاني من مساعدات بدل  201,300ا ست اا إنل« اتونروا»لتضرار البليغة. وقالت 
دو ر اا حات المساكن 473,668 مليون دو ر اعادة ااعمار و 3,78اايجار الماقت، ومبل  
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عائلة من  924المتضررة ب ضرار بالغة. وأوضحت أن المساعدات المالية ستوز  علي ما مجموعض 
 م تلف أنحا  القطا .
في تقريرها إلي استمرار القيود ااسرائيلية علي المعابر التي تحد من « تونرواا»إلي ذل  أشارت 

لي قطا  غزة التي طال أمدها،  فتة إلي أنلا ساهمت في  تقوي  »حركة اتفراد والبضائت من وات
وقالت إن إسرائيل تمنت أيضًا الد ول أو ال روج «. مليون نسمة فلسطينيين 1.8الظروف الحياتية لت 

لي غزة مقيدة في من غ معابر، وهي معبر رف ، معبر  3زة، كما أن حركة اتفراد والبضائت من وات
ومعبر كرم أبو سالم. وقالت إن السلطات المارية تتحكم بمعبر رف ، حين « إيرز»بيت حانون 

تسم  بعدد محدود مارا لض بالسفر من مرضي فلسطينيين وحا ت إنسانية فقط، فيما تتحكم 
وتسم  بحركة موظفي ااغاثة والمساعدات وعدد محدود من « إيرز»سرائيلية في معبر السلطات اا

نسانية فلسطينية. وأوضحت أن معبر كرم أبو  المسموا للم بالسفر، حين يشمل ذل  حا ت طبية وات
سالم الذ  تتحكم بض أيضًا السلطات ااسرائيلية تسم  من   لض بحركة ومرور البضائت المسموا 

 قط.د وللا ف
وأضافت أن الحاار والحروب علي غزة، جعلت ا قتااد في القطا  متلالكا وغير قادر علي 
اانتاج، وأن غالبية سكان قطا  غزة أابحوا معتمدين علي المعونة اانسانية لتلبية الحاجات 

 اتساسية.
أدت إلي تراجت »أن القيود القائمة منذ فترة طويلة علي حركة اتفراد والبضائت « اتونروا»وأكدت 

، وأعادت التذكير بالتقرير الدولي السابق الذ  يقول إن هنا  احتما  ب ن «التنمية في قطا  غزة
، وكذل  عدم ا حية م زون المياغ فيلا 2020بحلول عام « غير اال  للعي »تكون غزة مكان 
 .2016للشرب بحلول 

  ر مستجدات اايوا ، أنلا تمكنت من في التقرير الجديد الذ  تناول أيضا « اتونروا»وذكرت 
مليون دو ر اعادة إعمار المساكن المدمرة بشكل كامل، حين والت هذغ اتموال  2.2ارف مبل  
عائلة من م تلف أنحا  قطا  غزة،  فتة إلي أنلم سيتمكنون من است م المساعدة  189إلي حوالي 

   ل هذا اتسبو .
وقالت إن هنا  زيادة علي طلب  دماتلا، وهو أمر أرجعتض إلي زيادة وجددت مطالبتلا بزيادة الدعم، 

نمو وتزايد أعداد ال جئين الفلسطينيين المسجلين لديلا. وذكرت أنض بعد الحرب ات يرة علي غزة 
لإليوا  الطارئ، وذل  « اتونروا»مليون دو ر لدعم برنامج  257، تم التعلد بمبل  2014ايف عام 
ون دو ر قالت إنلا تحتاجلا لذات البرنامج،  فتا إلي أن ذل  يتر  عجزًا مقدارغ ملي 720من أال 

 مليون دو ر. 463
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ااسلام بس ا  لبرنامجلا لإليوا  الطارئ من أجل »المانحين بشكل عاجل لت « اتونروا»وناشدت 
ت واتعادة بنا  تقديم الدفعات النقدية بدل اايجار أو المساعدات النقدية للقيام ب عمال إا حا

 403وأضافت أنلا تسعي لتوفير مبل  «. المساكن المتضررة للنازحين الفلسطينيين في قطا  غزة
مليون دو ر لتغطية أقل ا حتياجات اانسانية ل جئين الفلسطينيين في اتراضي الفلسطينية 

 المحتلة.
قطا  غزة الذ  يشمل  مليون دو ر لبرنامج التد  ت في 355,95وأوضحت أنلا تطالب بمبل  

مليون دو ر  142,3مليون دو ر للمساعدة الغذائية الطارئة، و  109,7ات ا رى، م د إليإضافة 
مليون دو ر للمساعدات النقدية الطارئة العمل مقابل اايجار، و  60,4لمساعدات اايوا  الطارئ، و 

 مليون دو ر للتعليم في أوقات الطوارئ. 3.1مليون دو ر للعيادات الاحية الثابتة والمتنقلة، و 4.4
 20/8/2016القدس العربي، لندن، 

 

 من العقاب "إسرائيل": ال سالم في ظل استمرار إفالت "اإلسكوا" .29
تحقيق الس م يبقي »أكدت لجنة اتمم المتحدة ا قتاادية وا جتماعية لغربي  سيا غااسكواد أن  

 لتمم، مذكرة بما قالض اتمين العام «ل من العقاباعب المنال في ظل استمرار إف ت إسرائي
 «.من الطبيعة البشرية الرد علي ا حت ل»المتحدة بان كي مون ب نض 

علي موقعلا االكتروني مذكرة إلي اتمين العام لتمم المتحدة، والتي تعد ها » ااسكوا»فقد أطلقت 
ل ااسرائيلي علي اتحوال المعيشية للشعب سنويًا حول ا نعكاسات ا قتاادية وا جتماعية ل حت 

الفلسطيني في اتر  الفلسطينية المحتلة، بما فيلا القدم الشرقية وللسكان العرب في الجو ن 
 السور  المحتل.

إسرائيل مستمرة في انتلاكلا لمبادئ ميثاق اتمم المتحدة بما في ذل  عدم »وي لا التقرير إلي أن 
ر  بالقوة ومن   ل سياساتلا وممارستلا التمييزية، فضً  عن انتلاكاتلا جواز ا ستي   علي ات

 ». اانساني للقانون الدولي
بالتمييز »وتناول التقرير م تلف جوانب نظام ا حت ل ااسرائيلي وممارساتض وسياساتض التي تتسم 

ون الدولي اانساني، والعقوبات الجماعية وغيرها من الممارسات والسياسات التي تتناق  مت القان
 ».1967وانعكاسات ذل  علي المواطنين الفلسطينيين والسوريين الرازحين تحت ا حت ل منذ العام 
 20/8/2016المستقبل، بيروت، 
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 هل هو استطالع أميركي؟! .31
 نبيل عمرو
ية دون إع ن رسمي اا ب يجر  الحدين عن مائة مليون دو ر قدمتلا أو ستقدملا اادارة اتميرك

بكثير من اللدف المدفو  تجلض  لتغطية تكاليف ومااريف ا نت ابات المحلية. ومت أن المبل  أكبر
فان الفلسطينيين يميلون إلي التاديق ف   مال أميركي حتي لو كان من أجل بنا  مدرسة أو تعبيد 

ة تن أميركا   تنفق أهدافض السياسية وأحياًنا إدانات مسبق شار  أو حفر بئر يثير داًئما شكًوكا حول
 دوً را واحًدا كعمل  ير  و  تسم  بواول دو ر واحد ي رج عن إطار مشاريعلا السياسية.

اللواجم والم اوف تفت  داًئما أبواًبا  ستنتاجات سودا . وفيما يتال بالمبل  الذ  يقال إنض قدم أو 
الو يات المتحدة بحاجة إلي  ً  أنسيقدم من أجل ا نت ابات المحلية فان أكثر ا ستنتاجات تداو 

معرفة أحجام القوى علي الساحة الفلسطينية وليم غير انت ابات من هذا النو  ما يكشف ذل  علي 
المحموم بين فت  وحمام علي ادعا  السيطرة والنفوذ وقوة  نحو معقول من الدقة. ونًظرا للتنافم

را  انت ابات تشريعية ُتظلر اتحجام الحقيقية الت ثير علي الشوار  الفلسطينية ونًظرا لاعوبة إج
 الفلسطينية يبدو هذا ا ستنتاج منطقًيا ويمكن أن ُيبني عليض. للقوى السياسية

أما ا ستنتاج اب ر فيذهب إلي أبعد من ذل ن بحين يجر  الحدين عن  طة إسرائيلية يجر  
يعنيض ذل  من تلمي   ية والقطاعية بماتنفيذها ببط  مفادها تفضيل إسرائيل للعمل مت الليئات المحل

للماسسات السياسية الفلسطينية.. منظمة التحرير والسلطة الوطنية. ويعزز هذا السيناريو سلسلة من 
وكثير من التسلي ت التي تقدملا دون التنسيق مت  ااجرا ات التي تت ذها اادارة المدنية ااسرائيلية

وهذا مما يضاعف من الشكو  الفلسطينية ب ن إسرائيل وربما الجلات الم تاة في السلطة الوطنية 
تسعي إلي تثبيت أمر واقت في المناطق المحتلة يبدد إمكانيات التوال إلي ٍحل  بتغٍا  أميركي

والبيانات  تفاوضي ويبعد ربما إلي غير رجعة حل الدولتين الذ  ما يزال مطرًوحا في ال طب
 تحققض علي اتر  باورة متسارعة.والمبادرات إ  أنض يفقد احتما ت 

سرائيلية ودولية فالارا  الدا لي وليم مجالض  الفلسطينيون واقعون ابن تحت تقاطت نيران محلية وات
واتسًاعا مما يجعل ا نت ابات  الوحيد ا قتتال غير المسل  بين فت  وحمام يزداد تعمًقا وحدة

 حو الوفاق وا تفاق.المحلية حلقة جديدة من حلقات الارا  وليم  طوة ن
وااسرائيليون يتقاطعون مت اتميركيين اتفاًقا أو تواًطاا علي إهمال الحل التفاوضي لمالحة حل 

الثقة انتظًارا لظرف موٍات  أقاي ما يمكن أن يال إليض هو بع  إجرا ات تسمي إجرا ات بنا 
فرنسيون وورا هم ولو من قبيل لبلورة حل إقليمي يجر  الحدين عنض بايغة ا حتما ت البعيدة. وال

 دولًيا يتحفظ عليض اتميركيون ويرفضض ااسرائيليون بفظاظة. المجاملة اتوروبيون يقترحون ماتًمرا
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الفلسطينيون تحت هذا التقاطت يدركون مدى ضعف أوراقلم في هذغ اللعبة وبالتالي يجدون أنفسلم 
 طوة ي طونلا تثير م اوف  فضة وكلمضطرين للعمل في اللوام  الضيقة وتحت اتسقف المن 

ذا كانوا يظلرون حماسة ل نت ابات المحلية ويسقطون عليلا  أكثر مما تاد  إلي تقدم سياسي. وات
الفرنسية كنافذة في جدار الي م المحيط بلم فلذا هو حاللم   ماً  بحكم الضرورة ويلوذون بالمبادرة

ل كان في الماضي و  يزال في الحاضر إلي ك احاب القضية اتقوى واتوراق اتضعف وهو حا  
 زلزال يغير القوى والمعاد ت. أن يحدن

 20/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 القدس تعيش المعاناة والخذالن .31

 حافظ البرغوثي
يتكدم ركاب في الحافلة المتجلة إلي القدم بعد حاجز قلنديا المكتظ دومًا بالسيارات العابرة نحو 

ى نحو نابلم، أما السيارات الدا لة للقدم فانلا تمر عبر مسرب ي ضت للتفتي ، طريق أريحا وأ ر 
فبعد مرور الدا لين إلي القدم المحتلة من الحاجز سيرًا علي اتقدام عبر ما يسمي بالمعاطة، وهي 
قضبان معدنية تدور بعد أن يضغط عناار ا حت ل علي زر ويفرغ كل عابر ما بحوزتض من 

ب ستيكية يضعلا في جلاز فحا، ويبرز بطاقتض الش اية أو تاريحض من ورا  أغرا  في سلة 
زجاج تفراد ا حت ل في غرفة مغلقة. ففي هذا المكان   يوجد أ  احتكا  مت أفراد ا حت ل  شية 
عمليات الطعن. وبعد الد ول هنا  حاف ت وسيارات تنقل الركاب نحو القدم مرورًا ببيت حنينا 

وضت مشرو  القدم  1974لي اليمين هنا  مدرج مطار قلنديا القديم فا حت ل منذ سنة وشعفاط، وع
الكبرى، وضم إليض مناطق تقت حتي حدود رام   مرورا بقرية قلندية المواجلة للم يم الذ  يحمل 

في المئة من مساحة الضفة ويمتد  10اسملا، وكفر عقب وناف الرام، فالمشرو  يشكل ما نسبتض 
ال ان اتحمر علي طريق أريحا وبيت لحم وبيت جا ، ويتعمق حتي قرية حزما إلي الشمال حتي 

الشرقي. ويعتبر ا حت ل مستوطنة معاليض أدوميم جز ًا من هذا المشرو ، وهي مثل غيرها من 
المستوطنات دا ل و ارج القدم أحيا  تابعة للقدم، فا حت ل يتعامل مت القدم المحتلة وفق 

في المئة من مساحة  10ن استيطانيين، اتول القدم الكبرى أ  التي تضم ما نسبتض مشروعي
كيلومترًا مربعًا بعد أن كانت مساحة القدم المحتلة  72الضفة، والثاني القدم اتاغر أ  بمساحة 

 كيلومترات فقط، فالم طط ا ستيطاني يت رج  بين هذين المشروعين اللذين غيرا المعالم الجغرافية 6
سنة لتفريغلا  15والديموغرافية للمدينة المقدسة في إطار التطلير العرقي للمدينة التي تعرضت منذ 

من ماسساتلا الوطنية واتغ قلا بد ًا من بيت الشرق حين كان يمارم الراحل فيال الحسيني 
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بات  نشاطض. وتم نقل الكثير من الماسسات إلي  ارج المدينة تحت ضغط ا عتقال وااغ ق، حين
 ثلن سكان القدم يعيشون  ارجلا بفعل الجدار الذ  فاللم عن مدينتلم. 

وعند باب العامود  فف ا حت ل من تواجد قواتض بشكل كبير، تن كثافة تواجدغ أدت إلي نتائج 
عكسية، حين إن كثرة عناارغ تحفز علي عمليات الطعن، واكتفي بث ن دوريات، اتولي علي 

زل نحو باب العامود، وات رى علي يسارغ ودورية ثالثة عند الباب، ومنت يمين السلم الذ  ين
ا حت ل المقدسيين من الجلوم عند باب العامود، لكنلم تحدوا ذل  بالتواجد بكثافة. ورغم تضييق 
ا حت ل إ  أن أسواق البلدة القديمة تعج بالحياة والسياا، وقل وجود اليلود إ  في المنطقة المحاذية 

لمسجد اتقاي عند البوابات التي تاد  إلي حائط البراق، وحين توجد بار استيطانية ومراكز ل
لشرطة ا حت ل بكثرة. وعندما تجلم لتناول القلوة في مقلي الباسطي، اقدم مقلي في المدينة، تجد 

يقدم  وهو مقر نمساو  قديم كان في فترة من الفترات مستشفي« اللوسبيم»ث ثة جنود أمام  عند 
 دماتض للسكان، وأمام هذا المقلي حدثت أول عملية طعن في القدم، ومت تكثف وجود قوات 

 في المنطقة زادت العمليات فسحب ا حت ل أغلب عناارغ. « إسرائيلية»
و  توجد حتي ابن سياسة فلسطينية أو عربية تجاغ القدم المحتلة، بينما يعرف ا حت ل أهدافض 

ة   تحظي با هتمام الكافي، وهي ما زالت عرضة للنلب وا ستيطان، سوا  دا ل وينفذها، فالمدين
السور أو  ارجض، فالتكثيف ا ستيطاني   يتركز علي منطقة من دون أ رى، فلو في الشرق 
والشمال والجنوب. فاتوضا  في المدينة تتراجت اقتااديًا واجتماعيًا وسياحيًا، ويفر  ا حت ل 

لمالين، ويبعد النشطا  عن محيط البلدة القديمة حتي   يعتكفوا دا ل المسجد اتقاي قيودًا علي ا
دفاعًا عنض، في وجض ا قتحامات اليومية للمستوطنين التي باتت شبض يومية. و  تسمت من أفواغ 
المقدسيين سوى الحدين عن القمت اليومي، وهدم المنازل، أو ا ستي   عليلا، وأاعبلا إجبار 

ب البيت علي هدم منزلض بنفسض، وات  دفت أجرة اللدم إذا هدمتض جرافات بلدية ا حت ل بمبل  ااح
ألف دو ر، فا حت ل يرف  تر يا البنا  العربي، وقد تستمر إجرا ات الحاول 15يزيد علي 

 علي تر يا عشرين سنة وتبل  قيمة رسوم التر يا اكثر من تكاليف البنا  نفسض. ورغم ا نتفاضة
التي بدأها المقدسيون بالسكاكين دفاعًا عن مدينتلم وأدت إلي اعتقال المئات منلم، إ  أن الكيان 
استغل اتحدان ل ستفراد بالمدينة والتنكيل ب هللا ضرائبيًا واقتااديًا، فيشعر السكان ك نلم 

 م ذولون، ف  أحد يدعم امودهم وي فف من معاناتلم في رباطلم ضد ا حت ل.
 20/8/2016، يج، الشارقةالخل
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 التطبيع.. قرار خطأ في زمن الخطايا .32
 رأفت مرة
ازدادت وتيرة ا تاا ت بين عدد من الدول العربية وااس مية والكيان الاليوني، في ابونة 
ات يرة، وبرزت محاو ت ومشاريت جادة لتطبيت الع قات السياسية وا قتاادية بين عواام هذغ 

 .الدول وتل أبيب
وأ ذت تطورات التطبيت هذغ أشكال الع قات السرية والعلنية، ما يوحي بوجود ز م سياسي كبير، 

رادة رسمية قوية تقف  لف إقامة ع قات أكثر س ونة مت الكيان الاليوني.  وات
 وتعود أسباب ارتفا  وتيرة الع قات مت الكيان الاليوني لتسباب التالية:

اعية التي تعيشلا معظم دول المنطقة وانتشار العنف والاراعات اتزمات السياسية وا جتم -1
 الدا لية.

 وف عدد من اتنظمة في المنطقة من ثورات دا لية تاد  لتغيير أنظمة الحكم، وتجد هذغ  -2
 اتنظمة في الدعم ااسرائيلي سببًا أساسيًا لدعم أميركي لوجود اتنظمة.

 ااس مي.  وف عدد من حكومات المنطقة من المد -3
ازدياد الاراعات العربية مت إيران، وشعور عدد من دول المنطقة ب ن إيران هي العدو، وهذا  -4

 يدفعلا للتحالف مت غإسرائيلد ضد إيران.
رغبة دول في المنطقة في الماالحة مت الكيان الاليوني، وهم يعتبرون أن تحسن الع قات  -5

مة ااسرائيلية للعودة ل يار المفاوضات مت الفلسطينيين، العربية مت الكيان سيكون دافعًا للحكو 
نلا  الارا .  واوً  إلي إعطا  الفلسطينيين دولة وات

في المقابل، يعتبر التطبيت مكسبًا استراتيجيًا للكيان الاليوني، فلو يوفر لض ا عتراف السياسي 
ادة ا حت ل أن التطبيت هو فراة ويعطيض مزيدًا من القوة اتمنية والعسكرية وا قتاادية، ويعتبر ق

تاري ية في ظل اتزمات الاعبة التي يعيشلا الجوار، واتسا  اتزمات لدرجة استنزاف مار 
يران.  وسوريا والفلسطينيين وحزب   ودول ال ليج والعراق وات

إن ذهاب عدد من أطراف المنطقة باتجاغ التطبيت هو تعبير عن  لل في التفكير السياسي لدى 
احاب القرار، وهو تحول استراتيجي سيكون فقط من نايب ا حت ل، وهو  يار  اط    ي  ذ أ

 بعين ا عتبار
المشاريت العدوانية والطبيعة العنارية للذا الكيان، و  يتوقف عند ثقافتض التي   تعترف باب ر، 

 السيطرة علي مواردها.ويتجاهل ممارسات ا حت ل في أعمال القتل والتدمير وت ريب المجتمعات و 
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إن التطبيت مت الكيان الاليوني هو قرار م الف لماال  اتمة، وهو ناتج عن قرار بائم في زمن 
 اتزمات، ولن يال أاحابض إلي نتيجة تسم  للم بتحقيق مكاسب سياسية أو اقتاادية.

 19/8/2016، فلسطين أون الين

 

 عصي ليبرمان وأوهام الصهيونية .33
 برهوم جرايسي 

قف وزير الحرب ااسرائيلي الشرم أفيغدور ليبرمان، في ماتمر احفي اتسبو  الماضي، ُمعربدان و 
بعرضض سلسلة من ااجرا ات العقابية الجماعية ضد كل عائلة وحمولة غعشيرةد وبلدة فلسطينية، 
ومة ينفذ أحد أبنائلا عملية مقاومة، وذل  في محاولة بائسة جديدة للجم، وحتي القضا  علي مقا

شعب يسعي إلي حريتض وكيانض المستقل. إ  أن تجارب السنين الماضية، وسلسلة ااجرا ات التي 
ات ذها ا حت ل، أكدت أن كل هذا   ينفت. لكن الاليونية ووليدتلا إسرائيل، تاران علي إغراق 

 جملورهما ب وهام لن تامد طوي . 
بلا عقوبات اقتاادية وتقييد حركةن إذ سيتم سحب فالعقوبات الجماعية التي أعلنلا ليبرمان، في ال

، إضافة إلي محاارة البلدة بالحواجز العسكرية، لتضييق 1948جميت تااري  العمل في مناطق 
ال ناق علي اتهالي ولفترة غير محددة. وفي الوقت ذاتض، عر  ليبرمان بع  المشاريت التافلة 

لية اعترفت ب نلا   تساو  شيئا، لتغيير الوضت اقامتلا في الضفة، إذ حتي الاحافة ااسرائي
 الم ساو  القائم في الضفة.

بعد كل هذا، أعلن ليبرمان أنض سيبحن، وباتا  سي تلق، ما سماها وقيادة بديلةو للرئيم محمود 
عبام، ليحاورها، وُيجر  معلا محادثات، حول ترتيب أمور الفلسطينيين في زنزانتي الضفة وقطا  

نقطة نعرف نتيجتلا مسبقا، كما تعرفلا إسرائيل ذاتلا من تجاربلا السابقة، إذ إن ليبرمان غزة. وهذغ 
لن يجد في الشعب الفلسطيني من يحاورغ، كبديل للقيادة الفلسطينيةن ولكن بفرضية إن وجد، فان 

لن يجد ها   سيمثلون أنفسلم فقط. ولكن علينا التمس  منذ ابن با ستنتاج المسبق، ب ن ا حت ل 
من يتمناهم ليحاوروغ باسم الشعب الفلسطيني. تن ال وف، بنا  علي تجارب سابقة، هو أن يتحول 
تاري  ليبرمان هذا، إلي نقطة لت جيج ال  فات الدا لية في الساحة الفلسطينية، من   ل بوراة 

ض، ما سيساهم في أسما ، تفترضلا هذغ الجلة أو تل ، ب نلا علي استعداد لمحاورة ليبرمان وحكومت
 شحن اتجوا  والتوتر، وهذا بالضبط ما يريدغ ا حت ل.

علي الرغم من مشلد العربدة الذ  عرضض ليبرمان، وشراسة العقوبات ا قتاادية،  ااة ما يتعلق 
بحرية الحركة، إ  أن هذا يعكم أزمة إسرائيل واحت للا. وهذا ليم ك ما عاطفيا، بل إن الحقائق 
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واقت تثبت هذا. إذ إن كل ا جرا ات والجرائم التي ارتكبتلا إسرائيل ضد الشعب علي أر  ال
ن كان اللليب في هذغ المرحلة من فضا  الفلسطيني، لم تلِ  وجودغ، ولم تطفْ  نار ثورتض، حتي وات

 نوعا ما.
فمنذ اليوم اتول ل حت ل، اتبعت إسرائيل أوامر حظر التجوال، والحاار علي  البلدات أو 

لمناطق، وتقييد حركة النام بالتااري ، ونحن نستعر  هنا العقوبات الجماعية، ناهي  عن القمت ا
واتسر والقتل، ولكن هذا لم ينفت. ثم جا  جدار ا حت ل الذ  ي نق الضفة من جميت الجلات، 
ال وب شكال متعددة، وكل هذا لم ينفت أيضان فالمقاومة عرفت دائما كيف تت قلم، لتستمر وب شك

متعددة. ثم جرى منت عشرات   ف العمال الفلسطينيين من ال روج الي العمل علي مدى سنوات 
عديدة في سنوات اتلفين، وسا ت اتوضا  ا قتاادية، وهذا أيضا لم ينفت. وتتبت إسرائيل دائما 

 سياسة تدمير بيوت المقاومين، وتنفذ هذغ الجرائم بكثرة، وهذا أيضا لم ينفت ولم يرد .
لكن هذا   ينم  عن عربدة فقط، بل أكثر من هذا، عن رف  الاليونية ا عتراف بوجود شعب، 
ن طفيف  وبحقض في الدولة والحرية. وتعتقد أن إسكات الفلسطينيين من الممكن أن يتم من   ل تحس 

ي عن في ظروفلم ا قتاادية، ليبقي اتنف قلي  فوق الما  لغر  التنفم،   أكثر، من دون الت ل
 هدف تجويت الشعب الفلسطيني، وجعلض يللن ورا  قوت يومض فحسب.

 طاب ليبرمان ليم موجلا للشعب الفلسطيني فقط. ففي الوقت الذ  يلدد فيض ليبرمان الفلسطينيين، 
فانض ينثر اتوهام بين الجملور ااسرائيلي، مدعيا أن هذغ ااجرا ات هي تطبيق لبرنامجض السياسي 

قادرة علي القضا  علي المقاومة وات ضا  الشعب الفلسطيني. وقد ينج  ليبرمان في  ورايتض، وأنلا
طم نة الشار  ااسرائيلي بنجاعة إجرا اتض، ولكن هذا لوقت محدود، إلي حين نشوب هب ة فلسطينية 

 جديدة، تنسف أوهام الاليونية من جديد، وتقترب بالشعب الفلسطيني من الحرية.
 20/8/2016، الغد، عّمان

 

 األقصى ال يقبل الشراكة وال التقسيم .34
 أ.د. يوسف رزقة
والتفكير القائم علي إمكانية السماا للمسلمين في اتقاي بالقيام بكل ما يفعلونض بمكة والمدينة 
بالسعودية من حين حظر د ول غير المسلمين إليلا، لن يحدن بالمسجد اتقاي، ولن نسم  

العبارة غ بفي دي ترد رئيم لجنة ال ارجية واتمن في الكنيست، بتحقق هكذا الفكر الظ مي؟!و هذغ 
 وهو رئيم الشابا  السابق..
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نحن نقرأ هنا عبارة  طيرة لقياد  مسئول، فلو يعني كل كلمة يقوللا، فلو   يريد أن يكون اتقاي 
يا  الاا للمسلمين، كالحرم المكي، والمسجد النبو  الشريف، هو يريد أن يكون شريكا أساس
ر لماذا يار اليلود غمتدينون وغير متدينين د علي  للمسلمين في المسجد اتقاي، وهذا القول يفس 
اقتحام المسجد اتقاي بشكل شبض يومي تقريبا، وتحت حراسة حرم الحدود والجي ، وعم   

 الشابا ..
ركين، وعلي أتبا  ما يجدر توضيحض أيضا أن المسجد الحرام، والمسجد النبو  حر ملما   علي المش

الديانات المحرفة من اليلود والناارى، والمس لة   ع قة للا بما أسماغ دي تر غ الفكر الظ مي؟!د. 
و  ع قة لض أيضا غبالسياسةد ، وعلي دي تر وأمثالض قرا ة الفقض ااس مي جيدا، قبل أن يست دم 

 عبارات إع مية تحمل حقدا وتشنجا ضد ااس م نفسض. 
سلمون في مكة والمدينة، وفي كل مكان يتعبدون   بمنت المشركين واليلود والناارى ممن بدلوا الم

دينلم أن يسكنوا هاتين المنطقتين، أو أن يزوروهما، ومن يفعل غير ذل  متعمدا فلو  ثم. والمسلمون 
. هم   في فلسطين واتردن حين يرابطون في اتقاي، يدافعون عنض، ويحافظون علي إس ميتض

يربطون بين عمللم هذا وعمل المسلمين في مكة والمدينة نحو الحرمين، ولكن المسجد اتقاي   
يمكن أن يكون محل نزا ، فلو للمسلمين  الاا، هكذا هو دينيا وتاري يا، وهو القبلة اتولي 

ليض تشد  الرحال، و  يجوز لدي تر وغيرغ أن يغي روا في هوية اتقاي  بقوة الس ا للمسلمين، وات
 وحرم الحدود، والمستوطنين.

لقد حذر مل  اتردن حكومة نتنياهو من المسام بمكانة المسجد اتقاي، بقولض : إن والمسجد 
اتقاي وكامل الحرم القدسي الشريف،   يقبل الشراكة و  التقسيمو. وقد كانت تاريحات المل  في 

 اقتحاماتلم لتقاي في أيام العيد.  عيد ما يسمي ب راب الليكل، حين كثف المستوطنون
ن قتال المسلمين  إن مكانة المسجد اتقاي عند المسلمين من مكانة الحرمين في مكة والمدينة، وات
لليلود المحتلين ستكون شرارتض من المسجد اتقاي، فيما لو تجرأ العدو علي تقسيمض، أو ات اذ 

رتين: غ التقسيم واللدمد تسكنان عقل نتنياهو وجل  إجرا ات كبيرة تعرضض لللدم ، وكلنا يعلم أن الفك
اليمين، والمتدينين، والمس لة عندهم مس لة وقت، والت جيل والتراجت هما بسبب حيطة المرابطين 

 وحذرهم، و شية حدون ملحمة كبيرة تعجل بزوال دولة العدو. 
مين يتقدمون نحو يقظة ونحن علي يقين أن الوقت المناسب للتقسيم أو اللدم لن ي تي تن المسل

 دينية وسياسية وفكرية لم تكن من قبل. غ إن رب  لبالمرااد د.
 19/8/2016، فلسطين أون الين
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