
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 نتنياهو يهاجم تقرير األمم المتحدة: "المشكلة تتمثل في الرفض الفلسطيني للدولة اليهودية"
 أبو ردينة: اتصاالت سريعة لعقد جلسة لمجلس األمن حول تصريحات نتنياهو
 البردويل: المصالحة بحاجة لقرارات تنفيذية من الرئيس عباس نفسه ليس إال

 صالح محمد محسن... د. سيد قطب.. ذلك المظلوممقال:  
 صوص األراضي الفلسطينية المحتلةخطورة تصريحات نتنياهو بخ فتح" تعب ِّر عن مركزية"

: لفتح اجتماع اللجنة المركزيةفي  عباس
االنتخابات المحلية في موعدها تكريسًا 

 قراطيةو للديم
 

 4ص ... 

 

 4037 31/8/2016 األربعاء



 
 
 
 

 

 2 ص             4037 العدد:        31/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 أبو ردينة: اتصاالت سريعة لعقد جلسة لمجلس األمن حول تصريحات نتنياهو  2.
 5 %70الحمد هللا: الدعم الخارجي لنا تراجع بنسبة   3.
 6 : استمرار االستيطان يدمر "مبدأ الدولتين"تقي نائب وزير الخارجية األمريكيعريقات يل  4.
طالق : وقف االستيطان و السلطة الفلسطينية  5.  6 األسرى متطلبات أي مفاوضاتا 
 7 طان"االستيبإدانة  االكتفاء"عدم رياض منصور يدعو مجلس األمن إلى   6.
 7 فتح معبر رفح استثنائيًا لسفر حجاج قطاع غزةالفلسطينية:  األمنيةمدير القوى   7.
 8 "سرقوا القوائم"تشن  حملة على فتح تحت عنوان  بالتشريعي حماسنائب عن   8.
 8 يعتقل ويعتدي بالضرب على منتقديه بالضفة وغزة الفلسطيني : األمن"هيومن رايتس"  9.

 9 : تقرير "رايتس ووتش" يحمل ُمغالطات كثيرةداخلية غزة  10.

 9 : ملتزمون بالمعاهدات الدولية حول حقوق اإلنسانردًا على اتهامات "هيومان رايتس" الضميري   11.
 

  المقاومة:
 10 البردويل: المصالحة بحاجة لقرارات تنفيذية من الرئيس عباس نفسه ليس إال  12.
 11  الحية: االنتخابات في مهب الريح إذا استمرت تجاوزات السلطة  13.
 12 االنتخابات الداخلية لتعطيلالقواسمي: حماس توتر األجواء   14.
 13 : ممارسات فتح القمعية لن تمنعنا من أخذ دورنا بخدمة شعبناحماس  15.
 13 غزةبعدد من كوادرها ومرشحيها لالنتخابات البلدية فتح تحم ل حماس مسؤولية االعتداء على   16.
 14 حماس تستهجن محاوالت الزج بها في صراعات فتح الداخلية  17.
 14 حماس تقدم شكوى رسمية حول انتهاكات السلطة لمرشحي الضفة  18.
 14 خطورة تصريحات نتنياهو بخصوص األراضي الفلسطينية المحتلة فتح" تعب ِّر عن مركزية"  19.
 15 تبذل لعودة المفاوضات مع االحتالل مساع   :أمين مقبول  20.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 16 نتنياهو يهاجم تقرير األمم المتحدة: "المشكلة تتمثل في الرفض الفلسطيني للدولة اليهودية"  21.

 16 الواليات المتحدة عن اليهوديةفي استنفار إسـرائيلي لوقف تحول الشباب اليهود تس": "هآر   22.

 17 إعالن اإلضراب العام في السلطات المحلية الدرزية والشركسية  23.

 17 : إيلي كوهين باع أسلحة أمريكية إلى إيران"آرتس"ه  24.

 18 العالقات اإلسرائيلية الروسية في مرحلة ازدهار: "إسرائيل اليوم"  25.

 18 النرويج لدعمها حركة المقاطعة تحريض إسرائيلي ضد    26.

 18 تتأهب لهجوم من تنظيم الدولة بسيناء "إسرائيل"  27.

 19 اإلرهابية تتدرب على االعتداء على الفلسطينيين "ليهافا"حركة   28.

 19 النائب أبو عرار يطالب بإخراج "ليهافا" اإلرهابية عن القانون   29.

 20 "إسرائيلـ"أهلية ب رئيس الموساد السابق ال يستبعد حرباً   30.



 
 
 
 

 

 3 ص             4037 العدد:        31/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 20 قراطيات غربيةو توقف تدريس موضوع سقوط ديم "إسرائيل"  31.

 20 عائلة جندي محتجز بغزة تهاجم ليبرمان  32.

 21 يهوديًا األسبوع الماضي 233 " استقدمتإسـرائيل: "القناة السابعة العبرية  33.
 

  :شعباألرض، ال
 21 تل فيها إسرائيليتهدم منزل فلسطيني شارك في عملية قُ  "إسرائيل"  34.
 22  بؤرة استيطانية عشوائية  مئةتعمل على شرعنة  "إسرائيل"نيويورك تايمز:   35.
 22  من موظفيها  خمسةسنابل" وتعتقل الخليل: قوات االحتالل تغلق إذاعة "ال  36.
 22  توغل محدود آلليات االحتالل شرق البريج   37.
 23 الصخرةقبة مستوطنون يقتحمون األقصى ويحاولون الصعود لصحن مسجد   38.
 23 عبر معبر رفح من السفر فلسطينياً  حاجاً  14مصر تمنع   39.
 23 شبان عرب بعد مطاردة في مطار اللد أربعةاعتقال   40.
 24 اشتباكات مع االحتالل تسفر عن إصابات واعتقاالت بين المواطنين  41.
 24  فلسطينياً  20ائيلي يعتقل االحتالل اإلسر و  الشهيد ثائر أبو غزالة تشييع جثمان  42.
 25 االحتالل يعالج نفاياته بمحاذاة بيوت المقدسيين  43.
 26 بوك نع من خطبة الجمعة فبثها على الفيسفلسطيني مُ   44.
 26 م لـ "تهديدات أمنية"رام هللا.. مرشحون لالنتخابات المحلية يؤكدون تعرضه  45.
 27 الخطيب: االنتهاكات اإلسرائيلية باألقصى ُتدار على مستوى حكومي    46.
 27 مركز حقوقي يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين األربعة المختطفين في مصر  47.
 28 في القدس المملوكي ة في الخضيرة وبناء مركز صهيوني داخل خان العيناكتشاف قنبلة حجري  48.

 
  : مصر
 28 مصر تفتح معبر رفح استثنائيًا لعبور حجاج قطاع غزة  49.

 
  األردن: 

 29 بالقدس يةاإلسالمالكيالني: مخططات إسرائيلية علنية لمسح اآلثار   50.
 

  عربي، إسالمي:
 29 علن استقالته على خلفية ُمقابلته مع صحافية إسرائيليةيالمتحد ث باسم "جيش اإلسالم"   51.

 
  دولي:

 29 مقررة أممية: إجالء الفلسطينيين أزمة حقوق إنسان  52.

 30 من مبالغ المساعدة إلعمار غزة %46ول المانحة صرفت البنك الدولي: الد  53.

 31 بمحاكمة علنية ألحد موظفيها "إسرائيل"منظمة "وورلد فيجن" تطالب   54.



 
 
 
 

 

 4 ص             4037 العدد:        31/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 31 آمنة الفلسطينية كاغ في عين الحلوة: المخيمات  55.
 

  حوارات ومقاالت:
 32 صالح محمد محسند. ... سيد قطب.. ذلك المظلوم  56.
 37 د.أحمد جميل عزم... صندوق االنتخابات البلدية الفلسطينية األسود  57.
 39 هاني حبيب... أبعاد عربية "للمصالحة الفتحاوية"!!  58.
 41  حلمي موسى... من سيرة بن أليعازر و"شارلي" اللبناني  59.
 43 موشيه آرنس... الجيش اإلسرائيلي أخطأ  60.

 
 44 :كاريكاتير

*** 
 

 قراطيةو ها تكريسًا للديم: االنتخابات المحلية في موعدلفتح اجتماع اللجنة المركزيةفي  عباس .1
أكد الرئيس محمود عباس أن نجاح المرحلة األولى في إطار التحضيرات لالنتخابات  وفا: -رام هللا 

المحلية، يشكل خطوة مهمة نحو عقد وتنظيم االنتخابات المحلية بداية تشرين األول المقبل، داعيا 
ف الديمقراطية في مرحلة الدعاية االنتخابية كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة االلتزام باألعرا

وصواًل ليوم االقتراع، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة األمنية والمدنية ستعمل إلنجاح العملية 
 الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية.

جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أمس، برئاسة الرئيس، بمقر الرئاسة في مدينة رام 
 ناقشت خالله التطورات السياسية واالستعدادات لعقد االنتخابات المحلية. هللا،

، إن الرئيس استعرض ةوقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، عضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردين
طالق المفاوضات، مؤكدا أنه  الجهود المبذولة في إطار المحاوالت الدولية لتحريك عملية السالم وا 

با أمام أي جهد دولي ال ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل منفتح إيجا
الوطني، وأن يخدم وال يعطل المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي المزمع عقده قبل نهاية العام، مشددا 
ا على مكانة ودور روسيا والعالقة العميقة التي تربطه بالرئيس بوتين، وتربط فلسطين وروسيا، كم
ثمن الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل، وفي دعمها للشرعية الفلسطينية في 

قامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.  سعيها إلنجاز االستقالل الوطني وا 
  31/8/2016األيام، رام هللا، 
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 ات نتنياهوأبو ردينة: اتصاالت سريعة لعقد جلسة لمجلس األمن حول تصريح .2
وفا: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اتصاالت سريعة تجرى مع  -رام هللا 

األمين العام لجامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء العرب الذي سيعقد في القاهرة، إلقرار 
ت الصادرة عن ضرورة التوجه إلى مجلس األمن الدولي، حيث ال يمكن السكوت على التصريحا

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بخصوص األراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، التي تخالف 
الشرعية الدولية واإلجماع الدولي الذي يعتبر االستيطان غير شرعي، ويتحدى قرار الجمعية العامة 

وعاصمتها  1967ام ، الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود الع29/12/2012لألمم المتحدة في 
 القدس الشرقية.

  31/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 % 70الحمد هللا: الدعم الخارجي لنا تراجع بنسبة  .3

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا يوم الثالثاء، إن الدعم المالي الخارجي : رام هللا
 بالمئة عن األعوام السابقة. 70لحكومته تراجع بنسبة 

لحمد هللا، لدى لقائه في رام هللا وفدا ألمانيا برئاسة سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة وذكر ا
التعاون االقتصادي والتنمية األلمانية توماس سيلبرهون، أن تراجع الدعم المالي "أثر بشكل كبير 

 على قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريع تنموية والنهوض باالقتصاد الفلسطيني".
عا الحمد هللا إلى بذل مزيد من الجهود ال سيما من قبل ألمانيا، لحث الدول المانحة على اإليفاء ود

بالتزاماتها خاصة تجاه إعادة إعمار قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لوقف عقباتها في وجه 
وحسب بيان صادر عن مكتبه، بحث الحمد هللا مع الوفد األلماني آخر  االقتصاد الفلسطيني.

التطورات على صعيد التعاون المشترك، ال سيما في مجاالت االقتصاد والتنمية خاصة في المناطق 
 المضنفة "ج" من الضفة الغربية.

وأطلع الوفد على "العقبات اإلسرائيلية في وجه التنمية االقتصادية، خاصة سيطرتها على الموارد 
ستفادة منها، كما أطلعهم على انتهاكات الطبيعية في المناطق "ج " وحرمان الفلسطينيين من اال

 االحتالل خاصة تصعيد حملة هدم البيوت والمنشآت ال سيما الممولة من الدول المانحة".
 30/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 : استمرار االستيطان يدمر "مبدأ الدولتين"عريقات يلتقي نائب وزير الخارجية األمريكي .4
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع نائب  أريحا: التقى الدكتور

وزير الخارجية األمريكي للشؤون السياسية يرافقه القنصل األمريكي دونالد بلوم، حيث أطلعه على 
آخر المستجدات الحاصلة على الساحتين اإلقليمية والدولية، مؤكدًا أن استمرار الحكومة اإلسرائيلية 

ياسة اإلمالءات والمستوطنات وفرض الحقائق على األرض والعقوبات الجماعية، هدفه تدمير بس
 .1967مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران العام 

وأكد عريقات أن الطريق الوحيدة لألمن والسالم واالستقرار في المنطقة تتمثل بإنهاء االحتالل 
قامة دولة فلسطين المست ، وحل 1967قلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران اإلسرائيلي وا 

قضايا الوضع النهائي كافة )الحدود، االستيطان، الالجئين، القدس، المياه، األمن، واألسرى( استنادًا 
 لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة.

  31/8/2016األيام، رام هللا، 
 

طالق: وقف االستيطان و السلطة الفلسطينية .5  األسرى متطلبات أي مفاوضات ا 
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام األحمد، إن "فكرة عقد لقاء  :نادية سعد الدين -عمان

إسرائيلي مطروحة، ولكن لم يتم حتى اآلن تحديد موعد لها"، وذلك خالفًا لما تردد من  –فلسطيني 
 ول )أكتوبر( القادم.أنباء مؤخرًا حول مساعي موسكو لتنظيمه في تشرين أأل

وأضاف األحمد، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إنه "حتى اآلن لم تحدد مواعيد معينة لعقد اللقاء، ألنه 
 يحتاج إلى تحضير جيد، من أجل خروجه بنتائج ملموسة".

طالق سراح الدفعة الرابعة من  وأكد "الموقف الفلسطيني الثابت من ضرورة وقف االستيطان، وا 
في سجون االحتالل، ما قبل اتفاق "أوسلو"، وااللتزام "بحل الدولتين"، باعتبارها متطلبات األسرى 

 أساسية ألي لقاء قادم".
نما يريد لقاء ذو مغزى"، الفتًا إلى أن  وأوضح بأن الجانب الفلسطيني "ال يريد لقاءات بروتوكولية، وا 

 الجانب اإلسرائيلي"."تلك المتطلبات تعّد أساسية ألي لقاء يتم ترتيب عقده مع 
ويقف االستيطان "عقبة أساسية في طريق السالم، مثلما يعّد تمّردا إسرائيليا على القانون الدولي، 
وتحد للجهود الدولية واإلقليمية الرامّية إلطالق مفاوضات جادة بين الجانبين، ومحاولة لحسم قضايا 

 طينية.الحل النهائي من طرف واحد"، وفق وزارة الخارجية الفلس
وأدانت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، تصريحات المتحدث باسم نتنياهو، "أوفير جندلمان"، التي 
ادعى فيها أن "الحديث عن عدم شرعية المستوطنات يشّوه التاريخ والقانون الدولي ويبعد السالم، وأن 
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حسب مزاعم المسؤول ورشليم" غير شرعي يعّد ادعاء سخيف"، بأاالدعاء بأن البناء اليهودي في "
 اإلسرائيلي.

فشال أية فرصة  وأكدت أنها "تعبير عن اإلمعان اإلسرائيلي في االستيطان وتقويض "حل الدولتين"، وا 
متاحة إلحياء المفاوضات بين الجانبين وتحقيق السالم العادل، ألجل تزوير الحقائق على األرض 

جنيف، التي تنص صراحة على عدم شرعية  وتشويه القانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقيات
 االستيطان".

 31/8/2016الغد، عم ان، 

 
 االستيطان"بإدانة  االكتفاء"عدم رياض منصور يدعو مجلس األمن إلى  .6

دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير رياض : نادية سعد الدين - عمان
اإلسرائيلية غير قانونية  االستيطانية، باعتبار األنشطة ستيطاناالبإدانة  االكتفاءمنصور، إلى "عدم 

وأكد،  ".االستيطانفي األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، دون طرح خطوات عملية لوقف 
خالل مؤتمر صحفي عقده بمقر األمم المتحدة في نيويورك عقب جلسة مجلس األمن الشهرية حول 

بما في ذلك القضية الفلسطينية، ضرورة "اّضطالع مجلس األمن الحالة في الشرق األوسط، 
 ، واعتماد قرار جديد يتضمن خطوات عملية لوقفه".االستيطانبمسؤولياته إزاء مسألة 

إلى أن "البعثة قامت، منذ شهر آذار )مارس( الماضي، بإعداد مشروع قرار بهذا الشأن النظر ولفت 
وبيّن "مواصلة االتصاالت حتى يتحمل مجلس  العربية". بين أيدي الدول األعضاء في المجموعة

األمن مسؤولياته إزاء قضية االستيطان التي تشكل العقبة الرئيسة أمام تحقيق السالم وحل الدولتين، 
 من أجل إنهاء االحتالل وتحقيق استقالل دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة".

 31/8/2016الغد، عم ان، 

 
 فتح معبر رفح استثنائيًا لسفر حجاج قطاع غزةالفلسطينية:  نيةاألممدير القوى  .7

، أمسالسلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استثنائيا  : أعادت)اف ب(
 مكة المكرمة. إلى، لسفر حجاج قطاع غزة أياملمدة ثالثة 

 أعيدالمعبر " إنكة حماس في القطاع التي تديرها حر  األمنيةنعيم مدير القوى  أبووقال اللواء توفيق 
"تقوم  أنمن اجل سفر حجاج بيت هللا الحرام من قطاع غزة" معربا عن امله  أيامفتحه لثالثة 

 عبر المعبر".  الحجاجالسلطات المصرية بتسهيل وتسريع دخول 
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د "عد إنوالشؤون الدينية التي تديرها حماس في غزة  األوقافوقال حسن الصيفي وكيل وزارة 
حاج من ذوي الشهداء،  500حاجا من بينهم  2818الثالثة هو  األيامالحجاج المقرر مغادرتهم في 

 وهم ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين".
  31/8/2016المستقبل، بيروت، 

 

 م" سرقوا القوائ"تشن  حملة على فتح تحت عنوان  بالتشريعي حماسنائب عن  .8
ميرة الحاليقة النائبة في المجلس التشريعي عن حركة حماس إنه فادي أبو سعدى: قالت س –رام هللا 

ال يحق ألي حركة أو فصيل أن يتبنى أي قائمة لم تخض االنتخابات باسمها، خاصة فيما يتعلق 
 بالقوائم التوافقية التي لم تشكل إال بجهد كبير وتوافق بين الفصائل أو العائالت.

ركة فتح لبعض القوائم في عدد من المناطق واحتسابها جاءت هذه التصريحات تعقيبا على تبني ح
إعالمًيا عليها، معتبرة أن هذا تنصل من اتفاق الشرف بين الفصائل، وخديعة واضحة وتنكر 

 لتضحيات المواطنين الذي أجمعوا على مصلحة البلد ورفعوها فوق مصالحهم الخاصة.
دأت بالزج بخالفاتها الداخلية للتأثير على ورأت النائبة في التشريعي "أن حركة فتح على ما يبدو ب

القوائم التوافقية العشائرية أو الفصائلية األخرى وذلك من أجل التأثير على أصوات الناخبين وتفتيت 
قوة الفصائل الكبيرة المؤثرة في القاعدة الجماهيرية مثل حركة حماس والعشائر الكبيرة وذلك في 

 حيها والتأثير عليهم من خالل التهديد والوعيد".محاولة للتقليل من ثقة الناس بمرش
 31/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 يعتقل ويعتدي بالضرب على منتقديه بالضفة وغزة : األمن الفلسطيني"هيومن رايتس" .9

في الضفة الغربية  األمن الفلسطينية أجهزة إنقالت منظمة هيومن رايتس ووتش : القدس المحتلة
 تعتدي بالضرب" على ناشطين يوجهون انتقادات للسلطات.تعتقل و" وقطاع غزة

وبحسب المنظمة، فإن االعتقاالت وقعت في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية 
 .اإلسالميةوفي قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس 

حكومتان وقالت سري بشي، مديرة مكتب إسرائيل وفلسطين في المنظمة في بيان "تستعين ال
الفلسطينيتان العاملتان، بشكل مستقل، بأساليب مشابهة في المضايقات والترهيب واالعتداء الجسدي 

 ضد من ينتقدهما".
وأضافت "خاض الشعب الفلسطيني الصعاب للحصول على الحماية المصاحبة للعضوية في 

 المجتمع الدولي، وعلى قادته االلتزام بالمعاهدات جديا".
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 في قطاع غزة. 3في الضفة الغربية و 2حاالت  5ايتس ووتش في تقريرها ووثقت هيومن ر 
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن قوات األمن الفلسطينية اعتقلت او استجوبت صحفيين وناشطا 

 سياسيا وموسيقيي راب "النتقادهم السلمي للسلطات".
 إنفي الضفة الغربية قالوا  اثنين من المعتقلين في غزة واثنين من المعتقلين أنالمنظمة  وأكدت

 "قوات األمن اعتدت عليهم جسديا أو عذبتهم".
وحذرت هيومن رايتس ووتش من انه "في وقت ينتقد فيه العديد من الفلسطينيين قادتهم، أثرت 

 ( سلبا على النقاش العام في وسائل اإلعالم التقليدي والتواصل االجتماعي".األمنيةالحمالت )
 29/8/2016، ووتش ن رايتساهيومموقع 

 
 : تقرير "رايتس ووتش" يحمل ُمغالطات كثيرةداخلية غزة .11

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني إياد البزم، أن ما ورد في تقرير منظمة : غزة
 "هيومان رايتس ووتش" يحمل ُمغالطات كثيرة، وتجنيًا على حقيقة الواقع القائم في قطاع غزة.

في تصريح صحفي، وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، يوم الثالثاء،  –وقال البزم 
تعقيبًا على تقرير صادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إن وزارة الداخلية واألمن الوطني 
ُملتزمة بشكل كامل بحرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين وحرية العمل الصحفي، وأنها ال تمارس 

 عتقال على خلفية سياسية أو حرية الرأي.التوقيف واال
ولفت البزم إلى أن التحريف لبعض الوقائع يهدف "لتشويه الواقع ووضعه في سياق مقارنات 

 ُمجحفة".
 30/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 : ملتزمون بالمعاهدات الدولية حول حقوق اإلنسانردًا على اتهامات "هيومان رايتس" الضميري  .11

"األيام"، أ ف ب: قال اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم األجهزة األمنية  -س، غزة القد
 غير موضوعي وعاٍر تماما عن الصحة".  "ووتش "هيومان رايتس منظمة في الضفة: "إن تقرير

 ".اإلنسانوقال: "نعيد تأكيد التزامنا بالمعاهدات الدولية التي وقعناها فيما يتعلق بحقوق 
يأخذوا الرواية من  أن اإلنسانبع "نأمل من هذه المنظمات عندما تضع تقريرا عن وضعية حقوق وتا

 ، وليس من خالل الحديث مع طرف واحد".األطرافكافة 
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واعتبر الضميري أن مقارنة الوضع في الضفة الغربية بالوضع في قطاع غزة، هو إجحاف، قائاًل: 
عنصر قد تحصل لكنها ليست سياسة أو نهجا لدى "إن التجاوزات من هذا الضابط أو ذاك ال

 السلطة".
وأضاف: "إن التقرير اكتفى بشهادات فردية قد يكون هدفها سياسيا وغير مهني، دون العودة إلى 
نقابة الصحافيين أو أخذ رأي الطرف اآلخر المتمثل بالمؤسسة األمنية، مشيرًا إلى أن السلطة 

 ء في تقريرها".ستتواصل مع المنظمة الستيضاح ما جا
 31/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 بحاجة لقرارات تنفيذية من الرئيس عباس نفسه ليس إال المصالحةالبردويل:  .12

أكــد القيــادي فــي حركــة حمــاس صــالح البردويــل، أن "حركتــي حمــاس وفــتح اتفقتــا علــى مجمــل : غــزة
حــوارات أو وســاطات جديــدة القضــايا الخالفيــة المتصــلة بالمصــالحة، ولــم تعــد هنالــك أي حاجــة ألي 

نما المطلوب فقط تنفيذ ما تم التوصل إليه".  وا 
ونفى البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، يـوم الثالثـاء، علـم حركـة "حمـاس" بوجـود مبـادرة 
جديدة للمصالحة مـع "فـتح" تقودهـا لجنـة المتابعـة العربّيـة العليـا، وهـي )أعلـى هيئـة سياسـّية فلسـطينّية 

خّط األخضر، وتضّم رؤساء المجالس المحلّيـة العربيـة )رؤسـاء البلـديات(، وأعضـاء الكنيسـت داخل ال
 العرب من األحزاب، وممّثلين عن أحزاب سياسّية عربّية غير برلمانّية(.

وقال البردويل: "الحديث عن مبادرة جديدة للوساطة هي محاولة لاللتفاف على الوقائع والتضليل ليس 
ال فالمصـا لحة بيننــا وبـين فــتح تمـت حــول مختلـف القضــايا، فقـد اتفقنــا علـى إيجــاد قيـادة موحــدة إال، وا 

لمنظمــة التحريــر حتــى إجــراء االنتخابــات، وتفعيــل المجلــس التشــريعي وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة 
جراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، واتفقنا على حل لموظفي قطاع غزة مع خالف بسيط".  وا 

نمـا إلــى قـرارات تنفيذيــة مــن وأشـار البردو  يــل، إلـى أن "المصــالحة ال تحتـاج إلــى أي حـوارات جديــدة، وا 
 الرئيس محمود عباس نفسه ليس إال".

وأضـــاف: "لقـــد فوجئنـــا فـــي ختـــام جلســـات المصـــالحة بالدوحـــة وبعـــدما تـــم التوافـــق علـــى كـــل القضـــايا 
ار إلــى القــاهرة مــع أن هــذه بانســحاب وفــد حركــة فــتح المشــارك فــي االجتماعــات، ثــم بطلــب لنقــل الحــو 

األخيــرة لــم تكــن معترضــة علــى حــوارات الدوحــة، وبــرفض تفعيــل المجلــس التشــريعي، وبمحاولــة فــرض 
 برنامج منظمة التحرير بدل برنامج وثيقة الوفاق".
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وأشــار البردويــل إلــى أن "الحــديث عــن إعطــاء عبــاس الضــوء األخضــر للجنــة المتابعــة العربيــة لقيــادة 
بين فـتح وحمـاس ال معنـى لـه وال هـدف لـه وفـق هـذه المعطيـات إال التعميـة السياسـية  مبادرة للوساطة

 ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية".
وحسب البردويل، فـإن "عبـاس يعطـل المصـالحة ألسـباب شخصـية تتصـل بموقفـه مـن حمـاس وحزبيـة 

 ليمية والدولية".تتعلق بضعف حركة فتح وعدم قدرتها على مواجهة حماس ومراعاة الضغوط االق
أشــار البردويــل إلــى أن "موقــف عبــاس الــرافض للمصــالحة مــع حمــاس تترجمــه أيضــا مواقــف أجهزتــه 
األمنيـة مـن مشـاركة حمـاس فـي االنتخابـات المحليـة، حيـث لـم تتـرك السـلطة وسـيلة إلقصـاء مرشـحي 

 حماس إال ومارستها بما في ذلك التنسيق األمني مع االحتالل"، على حد تعبيره.
 30/8/2016، دس برسق

 
 في مهب الريح إذا استمرت تجاوزات السلطة  االنتخاباتالحية:  .13

أشرف الهور: قال الدكتور الحية خالل لقاء تلفزوني بثته قنـاة "األقصـى الفضـائية" إن العمليـة  –غزة 
تهـم االنتخابية ستكون في مهب الـريح فـي حـال اسـتمرت انتهاكـات السـلطة بحـق القـوائم االنتخابيـة. وا

الســلطة وفــتح بتهديــد مرشــحين، وعبــر فــي الوقــت ذاتــه عــن تقــديره ألهــالي الضــفة الغربيــة ومرشــحيها 
 وعائالتها وقوائمها الذين رفضوا التهديد، وقال إنهم "مضوا الستكمال العملية االنتخابية".
تــأثير علــى وحّمــل الحيــة فــتح والســلطة والحكومــة ولجنــة االنتخابــات مســؤولية اســتمرار االنتهاكــات وال

بيئتهــا، متهمــا فــتح بتهديــد "كــوادر وشخصــيات وزوجــات مرشــحين فــي غــزة بقطــع رواتــبهم، فــي الوقــت 
ـــة". ـــة فـــي غـــزة بكـــل أريحي ـــه أنشـــطتها االنتخابي ـــذي تمـــارس في ـــل بمـــرور  ال وأضـــاف "ال يمكـــن أن نقب

 االنتخابات في بيئة غير مواتية"، داعيًا فتح والسلطة إلى "التوقف عن تهديد الناس".
وكشـــف أن حمـــاس ستســـلم للجنـــة االنتخابـــات وجمعيـــات حقـــوق اإلنســـان فـــي غضـــون يـــومين مـــذكرة 
احتجــاج بوقــائع التجــاوزات واالنتهاكــات التــي جــرى توثيقهــا فــي الضــفة الغربيــة، مشــددا علــى أنــه "ال 
 يمكن أن يستمر الوضع القائم على ما هو عليه". وقال "إذا استمر مسلسل التهديدات والتجاوزات فـي
االنتخابــات مــن قبــل األجهــزة األمنيــة بالضــفة فــإن العمليــة االنتخابيــة ســتكون فــي مهــب الــريح". وعــاد 
واتهـم أجهـزة األمـن بالضـفة بتهديـد عـدد مــن المرشـحين. وقـال "بعضـهم تعرضـوا لعمليـات إطـالق نــار 
ا علــى بيــوتهم لثنــيهم عــن المشــاركة فــي االنتخابــات". وكشــف كــذلك عــن تهديــدات أخــرى تعــرض لهــ

 المرشحون من قبل االحتالل.
وقـال الحيــة "تـدخل االحــتالل فـي العمليــة االنتخابيــة إلـى جانــب األجهـزة األمنيــة بالضـفة الغربيــة يــدلل 

انتهاكــًا مــا بــين حــاالت  60علــى مــدى التخــوف مــن نتــائج االنتخابــات". وأشــار إلــى أن حمــاس وثقــت 
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ة وقراها للمرشحين. وأكد رغم ذلك أن حماس اعتقال وتهديد واستدعاء ومالحقة في مدن الضفة الغربي
ماضـية فـي االنتخابـات ودعــم القـوائم االنتخابيـة، وقــال "واثقـون مـن أن القــوائم التـي سـندعمها ســتحقق 
النتائج األفضل في االنتخابات". وشدد على أن حماس تريد قوائم تخدم المواطنين، مشـيرا إلـى إمكـان 

 كوادر من الحركة وفق قاعدة "خدمة المواطن".دعم قوائم عائلية وفصائلية ليس بها 
وحول الدعوى المقدمة في المحكمة العليا فـي رام هللا حـول الوضـع اإلداري فـي غـزة، اتهـم الحيـة فـتح 

 بأنها "تخشى االنتخابات وال تريدها."
وهنـــاك دعــــوى قضـــائية مرفوعــــة تـــدعو إلرجــــاء انتخابــــات الهيئـــات المحليــــة لحـــين اتخــــاذ اإلجــــراءات 

رتيبات القانونية الالزمة إلتمامها لـ"عدم معالجة قرار مجلس الوزراء الفراغ القـانوني فـي قطـاع غـزة والت
 والمتمثل بالرقابة، واستثناء القدس المحتلة من العملية االنتخابية".

وقال الحية في رده على ذلك "فـتح هـي التـي قـررت إجـراء االنتخابـات، وعنـدما أعلنـت حمـاس موقفهـا 
فــي فــتح ليقولــوا إن حمــاس تعــزز االنقســام بموافقتهــا علــى إجــراء االنتخابــات". وأضــاف أن خــرج قــادة 

شـــراف  ميثـــاق الشـــرف الـــذي وقعتـــه الحركـــة مـــع الفصـــائل فـــي إطـــار التوافـــق يشـــمل تـــأمين الداخليـــة وا 
 القضاء في غزة على االنتخابات.

تتعــاطى معــه حــول نــزع وجــدد الحيــة التأكيــد علــى رفــض حمــاس قــرار المحكمــة، وأكــد أن حمــاس "لــن 
 الصفة اإلدارية عن قطاع غزة".

 31/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
 االنتخابات توتر األجواء الداخلية لتعطيل حماسالقواسمي:  .14

مـــا أســـمته التهديـــد المباشـــر الـــذي طـــال أحـــد أعضـــاء لجنـــة  فـــتح أشـــرف الهـــور: أدانـــت حركـــة –غـــزة 
كــان رمضــان بركــة منســق الحملــة فــتح، قــد تعــرض و  ه.بتكســير أطرافــ بغــزة اإلشــراف علــى االنتخابــات

لالختطاف والضرب من قبل مجهولين، قبل أن يطلق سراحه في منطقة غير مكتظة بالسكان. وحمل 
أســــامة القواســــمي النــــاطق باســــم فــــتح حركــــة حمــــاس المســــؤولية عــــن "االعتــــداءات اآلثمــــة واألعمــــال 

ســهيال. وقــال إنــه تــم اختطافــه "تحــت تهديــد البلطجيــة" التــي طالــت منســق حملــة فــتح فــي منطقــة بنــي 
نـــه تـــم االعتـــداء عليـــه بالضـــرب المبـــرح ورميـــه علـــى قارعـــة الطريـــق. وقـــال القواســـمي إن  الســـالح"، وا 

حمـــاس تتحمـــل "المســـؤولية الكاملـــة عـــن هـــذه األفعـــال المشـــينة"، بهـــدف "تعطيـــل االنتخابـــات". واتهـــم 
 لداخلية وا عادة عقارب الساعة للوراء".حماس بوجود نية مبيته لديها لـ "توتير األجواء ا
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دانــــة هــــذه العمــــل  ــــي، وا  ــــادات الفصــــائل الوطنيــــة واإلســــالمية باتخــــاذ "موقــــف واضــــح وجل ــــب قي وطال
الالأخالقــي، الــذي يضــر بالمصــلحة الوطنيــة، ويعيــدنا إلــى األيــام الســوداء التــي مــرت علــى شــعبنا فــي 

 ".2007القطاع في عام 
الحــدث بـــ "حكمــة وطنيــة" حرصــا منهــا علــى إنجــاح االنتخابــات وأضــاف أن حركــة فــتح ســتتعامل مــع 

 المحلية، والتأسيس لمرحلة جديدة عنوانها "الوحدة والمصالحة وتصليب الجبهة الداخلية."
 31/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 القمعية لن تمنعنا من أخذ دورنا بخدمة شعبنا فتح: ممارسات حماس .15

مي أبو زهري، إن ممارسات حركة فتح القمعية لن تفلـح فـي كسـر قال الناطق باسم حركة حماس، سا
 شوكة الحركة أو منعها من أخذ دورها في خدمة شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة.

وشـــدد أبـــو زهـــري، فـــي تصـــريح صـــحفي، يـــوم الثالثـــاء، علـــى أن شـــهادة الطالـــب باســـل فليـــان عضـــو 
ون السـلطة األســبوع الماضـي علــى خلفيــة مجلـس الطلبــة فـي جامعــة بيــر زيـت الــذي اختطـف فــي ســج

نشاطه النقـابي تعكـس حالـة القمـع األمنـي وانتهـاك الحريـات فـي الضـفة المحتلـة وحجـم التعـذيب الـذي 
وكانت حركة حماس قدمت صباح الثالثاء شـكوى رسـمية  يتعرض له المختطفون في سجون السلطة.

ي مارسـتها أجهـزة أمـن السـلطة فـي الضـفة إلى لجنـة االنتخابـات المركزيـة حـول مجمـل االنتهاكـات التـ
 المحتلة، مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه هذه االنتهاكات وضمان وقفها.

 30/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
 غزةبعدد من كوادرها ومرشحيها لالنتخابات البلدية على  االعتداءفتح تحم ل حماس مسؤولية  .16

ركـــــة فـــــتح االعتـــــداء علـــــى عـــــدد مـــــن كوادرهـــــا ومرشـــــحيها اســـــتنكرت ح: أ ف ب -القـــــدس المحتلـــــة 
لالنتخابات البلدية في غزة، معتبرة أن هذا االعتـداء مرفـوض وطنيـًا، محملـة حركـة حمـاس المسـؤولية 

طالة أمد االنقسام.  عن ذلك، متهمة حماس أنها تسعى إلفشال انتخابات البلدية وا 
ان بركــة منســق الحملــة االنتخابيــة لقائمــة وأوضــحت الحركــة أن مجهــولين اعتــدوا علــى الــدكتور رمضــ

تح في بلدية بني سهيال بمحافظة خانيونس بالضرب وخطفه لمدة سـاعتين مـن قلبـل مسـلحين، فحركة 
كما تم االعتداء اللفظي على المحامية اعتدال الشامي مرشحة حركة فتح في قائمة بلدية بني سهيال، 

فــتح فــي بلديــة خزاعــة، والــدكتور وســام أبــو رجيلــة  وتهديــد جمعــة النجــار عضــو لجنــة اإلشــراف لقائمــة
 والمهندس أحمد قديح مرشحي حركة فتح في قائمة بلدية خزاعة.

 31/8/2016الحياة، لندن، 
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 الزج بها في صراعات فتح الداخلية محاوالتحماس تستهجن  .17
لصـراع استهجنت حركة حماس محاولة الزج باسمها في صراعات فتح الداخلية مثلمـا جـرى فـي حالـة ا

بين قوائم حركة فتح المتنافسة ضد بعضها البعض فـي منطقـة بنـي سـهيال والـذي نـتج عنهـا االعتـداء 
 على السيد رمضان بركة.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي يوم الثالثاء، إن حركة حماس ترفض 
 محاوالت فتح تصدير خالفاتها الداخلية.

اولة يائسة للتغطية على حجم المجزرة األمنية التي تعرضت لها حركة حماس وعّد أبو زهري ذلك مح
لغاء عدد من قوائمها االنتخابية.  في الضفة المحتلة والتي أدت إلى انسحاب المئات من مرشحيها وا 

 30/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
 حماس تقدم شكوى رسمية حول انتهاكات السلطة لمرشحي الضفة .18

اس صـــباح الثالثـــاء شـــكوى رســـمية إلـــى لجنـــة االنتخابـــات المركزيـــة تتضـــمن تقريـــرًا قـــدمت حركـــة حمـــ
موسعًا حول مجمل االنتهاكات التـي مارسـتها أجهـزة أمـن السـلطة فـي الضـفة المحتلـة ضـد المرشـحين 

 في القوائم المدعومة من الحركة.
أو االسـتدعاء أو االعتقـال  وبّين الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري تنوع االنتهاكات سواء بالتهديـد

أو إطــالق النــار ووضــع العبــوات ومداهمــة المســلحين لمنــازل المرشــحين، إلــى جانــب الــدور المـــزدوج 
 لالحتالل في تهديد بعض المرشحين واعتقالهم خاصة في مدينة الخليل.

ـــر للمؤسســـات الحقوقيـــة  ـــو زهـــري فـــي تصـــريح صـــحفي تســـليم الحركـــة نســـخة مـــن هـــذا التقري وأكـــد أب
 فصائل الفلسطينية، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه هذه االنتهاكات وضمان وقفها.وال

 30/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
 خطورة تصريحات نتنياهو بخصوص األراضي الفلسطينية المحتلة فتح" تعب ِّر عن مركزية" .19

بمقـر ًا ، اجتماعمحمود عباس ساللجنة المركزية لحركة فتح أمس، برئاسة الرئيعقدت  وفا: -رام هللا 
 الرئاسة في مدينة رام هللا، ناقشت خالله التطورات السياسية واالستعدادات لعقد االنتخابات المحلية.

وأكــدت اللجنــة المركزيــة خطــورة التصــريحات الصــادرة عــن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو 
وعلى رأسـها القـدس  1967ألراضي المحتلة العام بخصوص األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن ا

ــة فلســطين تحــت االحــتالل، حســب قــرارات الشــرعية الدوليــة وقــرار الجمعيــة  الشــرقية هــي أراضــي دول
 .1967، الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود العام 2012العامة لألمم المتحدة العام 
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ئيلية مرفوضـــــة، والعـــــالم بأســـــره أدان وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن اللجنـــــة المركزيـــــة تعتبـــــر التصـــــريحات اإلســـــرا
 االستيطان، واعتبره خرقا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وقد تم استعراض التقارير الخاصة بعمل اللجنة الحركية العليا لالنتخابات، واللجان المشـرفة فـي كافـة 
انتخابيـة عنوانهـا المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخوض الحركـة االنتخابـات بقـوائم 

كتلة التحرر الوطني والبناء، من أجل تعزيز صمود المواطن وتقديم أفضـل الخـدمات للمـواطنين عبـر 
 الهيئات المحلية المختلفة.

وأكــدت اللجنــة المركزيــة أنهــا ســتخوض هــذه االنتخابــات فــي إطــار تعزيــز وحــدة ومنعــة وقــدرة الشــعب 
فــي إطــار التعدديــة والقــانون، وأدانــت بــذلك أي ســلوك الفلســطيني، وعلــى أســاس التنــافس الــديمقراطي 

شاذ وعلى نحو محدد تجاوزات "حماس" في قطاع غزة والمتمثلة في التضييق على المرشحين وتوتير 
 األجواء العامة.

ـــاء الحركـــة وكوادرهـــا المختلفـــة وأطرهـــا  ـــي بـــذلها أبن ـــديرها للجهـــود الت ـــة عـــن تق وعبـــرت اللجنـــة المركزي
ان لبناء وتشكيل قوائم الحركة القادرة على العمل، وأكدت فـي هـذا السـياق أنـه ال التنظيمية في كل مك

يمكــن قبــول أي تشــكيل لقــوائم منافســة للحركــة مــن أبنائهــا فــي االنتخابــات، وأن اللجنــة المركزيــة بــذلك 
ســتفتح المجــال أمــام أيــة قائمــة أو أعضــاء خرجــوا علــى قــرار الحركــة، ســتفتح لهــم المجــال لالنســحاب 

لتحاق بـاألطر الحركيـة والطـواقم االنتخابيـة، وبخـالف ذلـك فـإن اللجنـة المركزيـة وباإلجمـاع سـتنفذ واال
القــــرارات الحركيــــة المســــتندة للنظــــام، بفصــــل األعضــــاء غيــــر الملتــــزمين، وتحــــت طائلــــة الصــــالحيات 

حب والمسؤولية الحركية، والتأكيد علـى فصـل كـل مـن يترشـح خـارج قـوائم فـتح، معتبـرة أن مـن لـم ينسـ
 يعتبر مفصواًل من الحركة. 5/9قبل 

 31/8/2016األيام، رام هللا، 
 
 تبذل لعودة المفاوضات مع االحتالل مساع   :أمين مقبول .21

كشـف أمــين مقبـول، أمــين ســر المجلـس الثــوري لحركــة فـتح، عــن جهــود ومسـاع تبــذل إلعــادة : رام هللا
 المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واالحتالل "اإلسرائيلي".

وأوضــح مقبــول فــي تصــريح خــاص بـــ"المركز الفلســطيني لإلعــالم"، اليــوم الثالثــاء، أن هــذه المســاعي 
تأتي وفق مطالب وضعتها السلطة من ضـمنها إطـالق سـراح الدفعـة الرابعـة مـن األسـرى الـذي تراجـع 

قـف االحتالل باإلفراج عنهم العام الماضي، وفق اتفاق مسبق مع السلطة في حينه، وكذلك مطلـب بو 
 االستيطان، إلى جانب اعتراف االحتالل بالمرجعية الدولية وقرارات األمم المتحدة.

 وأشار مقبول إلى أن المساعي المبذولة تأتي من بعض األطراف العربية والدولية، دون أن يحددها.
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وتحــدث فــي اآلونــة األخيــرة عــدد مــن وســائل اإلعــالم عــن جهــود روســية تبــذل لعقــد لقــاء يجمــع رئــيس 
لطة الفلســـطينية محمـــود عبـــاس بـــرئيس حكومـــة االحـــتالل بنيـــامين نتنيـــاهو بهـــدف تحريـــك ملـــف الســـ

 المفاوضات، وهو ما قد يؤشر إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في األمد القريب.
وعلــى الــرغم مــن وضــع الســلطة شــروطا عــدة فــي كــل مرحلــة للعــودة إلــى طاولــة المفاوضــات، إال أنهــا 

ن بعضــها، أو يتراجــع االحــتالل بتنفيــذها، وهــو مــا حــدث فــي رفــض اإلفــراج عــن تتراجــع عنهــا أو عــ
الدفعة الرابعة من األسرى القدامى، وكذلك عدم تخلي االحتالل عن مطالب وقف االستيطان، وغيرها 

 من الممارسات على األرض.
 30/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شكلة تتمثل في الرفض الفلسطيني للدولة اليهودية"نتنياهو يهاجم تقرير األمم المتحدة: "الم .21

وكاالت: هاجم مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بشدة مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق  -القدس 
األوسط، نيكوالي مالدينوف، في أعقاب توجيه األخير انتقادات لسياسة االستيطان خالل نقاش في 

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، عن بيان صادر عن  ة.مجلس األمن الدولي، الليلة قبل الماضي
مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زعمه أن "أقوال مندوب األمم المتحدة لمجلس 

 األمن الدولي تشوه التاريخ والقانون الدولي وُتبعد السالم".
 واعتبر مكتب نتنياهو ما ورد في التقرير بأنه سخيف وعبثي.

نما رفض الفلسطينيين و  كرر بيان مكتب نتنياهو أن المستوطنات ليست عقبة أمام السالم، وا 
 االعتراف بإسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي".

واعتبر البيان أن "المطلب الفلسطيني بتطهير عرقي من الدولة الفلسطينية المستقبلية يثير االشمئزاز 
 نكره بدال من تبنيه".وعلى األمم المتحدة أن تست

  31/8/2016األيام، رام هللا، 
 
 الواليات المتحدة عن اليهوديةفي تحول الشباب اليهود  لوقفاستنفار إسـرائيلي "هآرتس":  .22

في ظل تواتر المؤشرات على تحول حوالي نصفهم عن الديانة اليهودية، قررت الحكومة اإلسرائيلية 
لجمعيات يهودية دينية في الواليات المتحدة، لمحاولة تقريب تحويل عشرات الماليين من الدوالرات 
 الشباب اليهودي األمريكي من اليهودية.

وكشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن أن وزير التعليم والشتات اليهودي نفتالي بنات، قرر تحويل 
 المبلغ لجمعيات يهودية حريدية تعمل في الواليات المتحدة للقيام بهذه المهمة.
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رت الصحيفة إلى أن بنيت أطلق على مشروعه "تقوية الهوية اليهودية والعالقة مع إسرائيل"، وأشا
وعهد إلى منظمتي "حباد" و"عولمي" الحريديتين القيام بمهمة محاولة المحافظة على يهودية الشباب 

 اليهودي األمريكي.
اليهودي ومحاولة وقف  وقد جاء استنفار إسرائيل الرسمي للحفاظ على يهودية الشباب األمريكي

 ظاهرة تركهم للديانة اليهودية، في ظل مؤشرات تدلل على تعاظم هذه الظاهرة بشكل الفت.
  31/8/2016الدستور، عم ان، 

 
 إعالن اإلضراب العام في السلطات المحلية الدرزية والشركسية .23

وم الثالثاء، عن أعلن منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية صباح ي: ربيع سواعد
، احتجاًجا على عدم تلقيهم 2017-2016اإلضراب المفتوح وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة 

 ميزانيات من الحكومة اإلسرائيلية.
 30/8/2016، 48عرب 

 

 : إيلي كوهين باع أسلحة أمريكية إلى إيران"هآرتس" .24
كما بتسليم تاجر سالح إسرائيلي إلى ذكرت صحيفة هآرتس أن المحكمة العليا اإلسرائيلية أصدرت ح

 الواليات المتحدة متهم بتهريب قطع غيار طائرات أمريكية إلى إيران خالل السنوات الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن التاجر اإلسرائيلي يدعى إيلي كوهين، وأنه نقل قطع غيار عسكرية وأسلحة 

وحتى  2000اليونان في الفترة بين عامي  أمريكية الصنع من إسرائيل إلى إيران عبر دولة ثالثة هي
، وهو ما يعارض القانون األمريكي الذي يحظر إجراء صفقات سالح 2013و 2012، وعامي 2004

 مع إيران.   
وقال الخبير األمني في صحيفة معاريف يوسي ميلمان إن كوهين نقل قطع السالح األمريكية هذه 

سبق لمحكمة أمريكية أن أدانته بتوريد أسلحة أمريكية إلى إلى إيران عبر دول أوروبية وآسيوية، وقد 
إيران، مما دفع قضاة المحكمة العليا اإلسرائيلية الثالثة إلى إصدار قرار جماعي بتسليمه إلى 

 السلطات األمريكية.
 30/8/2016الجزيرة.نت، 
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 العالقات اإلسرائيلية الروسية في مرحلة ازدهار: "إسرائيل اليوم" .25
فة إسرائيلية عالقة إسرائيل وروسيا هذه األيام بالغرامية، وقالت إن ذلك يتجلى في وصفت صحي

مستويات مختلفة تشمل التجارة والثقافة، فضال عن توطد الروابط السياسية بين حكومة بنيامين 
دارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين.  نتنياهو وا 

اهو عن ازدهار التبادل التجاري بين تل أبيب وقد تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتني
 وموسكو، وأشارت إلى انتشار البضائع اإلسرائيلية في المحالت التجارية في روسيا.

وقال الكاتب في الصحيفة أرئيل بولشتاين إن إسرائيل باتت تشكل للروس هدفا سياحيا مفضال رغم 
رى، كما أن النظرة السائدة في روسيا تجاه أنها تعتبر بلدا مكلفا وغاليا للسياح قياسا ببلدان أخ

إسرائيل أنها "دولة إيجابية ومنفتحة". وزاد توافد السياح الروس على إسرائيل بعدما قررت إلغاء شرط 
 حصول الروس على التأشيرة لزيارتها.

 30/8/2016الجزيرة.نت، 
 

 النرويج لدعمها حركة المقاطعة تحريض إسرائيلي ضد   .26
ئيلي أريئيل كهانا إن النرويج قدمت أمواال قيمتها ستمئة ألف دوالر لدعم نشاط قال الكاتب اإلسرا

 حركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، المعروفة باسم "بي دي أس".
إلى أن الدعم يوجه إلى منظمات غير حكومية تعمل في  -في موقع "أن آر جي"-وأشار كهانا 

ئيل، مضيفا أن دوال أوروبية سبق أن دعمت هذه إطار "بي دي أس" وأنشطة أخرى معادية إلسرا
 الحركة مثل السويد والدانمارك وسويسرا وهولندا.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مظاهرة إسرائيلية بمشاركة المئات شهدتها 
 العاصمة السويدية ستوكهولم أول أمس األحد، لمعارضة حركة المقاطعة.

المالية اإلسرائيلي السابق يائير البيد وزعيم حزب "هناك مستقبل" وأعضاء وشارك في المظاهرة وزير 
 في البرلمان السويدي وممثلون عن الجالية اليهودية هناك.

 30/8/2016الجزيرة.نت، 

 

 تتأهب لهجوم من تنظيم الدولة بسيناء "إسرائيل" .27
ئيلي يتأهب لهجوم من قال "يوحاي عوفر" المراسل العسكري لموقع "أن.آر.جي" إن الجيش اإلسرا

تنظيم الدولة اإلسالمية على الحدود الجنوبية مع مصر، وهو ما يشغل جهاز االستخبارات العسكرية 



 
 
 
 

 

 19 ص             4037 العدد:        31/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

اإلسرائيلية )أمان( حول توقيت إرسال التنظيم لعناصره الموجودين في شبه جزيرة سيناء، والذين 
 يقع الهجوم القادم.يتجولون بمركباتهم العسكرية باتجاه الحدود مع إسرائيل، وكيف س

وأضاف أن التقدير السائد في إسرائيل يفيد بأن التنظيم سوف ينفذ هجوما كبيرا داميا، وهو ما يتطلب 
تكثيف العمل االستخباري باتجاه الحدود مع مصر، مشيرا إلى أن أجواء القتال التي تشهدها سيناء 

آالف المقاتلين التابعين لتنظيم الدولة  تطرح أسئلة كثيرة أمام المنظومة األمنية اإلسرائيلية، ألن
 يتسببون بأضرار كبيرة للجيش المصري.

 30/8/2016الجزيرة.نت، 

 

 اإلرهابية تتدرب على االعتداء على الفلسطينيين "ليهافا"حركة  .28
، عن تنظيم حركة "ليهافا" اإلسرائيلية أمسكشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، : القدس

لشبان في المستوطنات منضمون لتنظيم "شبيبة التالل" اإلرهابي، وذلك بالتزامن مع اإلرهابية دورات 
 مساعي جيش االحتالل اإلسرائيلي إلى تجنيدهم.

وتتألف "شبيبة التالل" من غالة المتطرفين اليهود الذين ينفذون جرائم "تدفيع الثمن" اإلرهابية ضد 
م المتطرفة، كما أنهم يبادرون إلقامة البؤر الفلسطينيين وأمالكهم ومقدساتهم، وفقا ألفكاره

 االستيطانية العشوائية في أراض بملكية فلسطينية خاصة، وينفذون أعماال إرهابية في الضفة الغربية.
وتشمل هذه الدورات، بحسب الصحيفة، تدريبات على االعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية 

ام بعمليات مراقبة، إضافة إلى محاضرات حول التصرف أثناء والقدس، وتعلم اللغة العربية، والقي
 تحقيقات الشرطة وجهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( في حال اعتقالهم.

  31/8/2016الرأي، عم ان، 

 

 النائب أبو عرار يطالب بإخراج "ليهافا" اإلرهابية عن القانون  .29
عن تدريبات عسكرية لتنظيم "ليهافا" عقب النائب طلب أبو عرار، حول الكشف : بالل ضاهر

اإلرهابي، بهدف االعتداء على الفلسطينيين، وقال إنه "لطالما طالبنا بإخراج هذا التنظيم عن القانون 
ألنه مصدر إرهاب إلخواننا الفلسطينيين، وقد وجهت رسالة لوزير "األمن" اإلسرائيلي بهذا الخصوص 

العديد من األعمال اإلرهابية التي مازالت غامضة وخاصة مجددا، ونعتقد أن هذا التنظيم يقف خلف 
 تلك الموجهة ضد العرب".

 30/8/2016، 48عرب 
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 "إسرائيلـ"أهلية ب رئيس الموساد السابق ال يستبعد حرباً  .31
ال يستبعد رئيس الموساد السابق، تمير باردو، نشوب حرب أهلية في إسرائيل على : بالل ضاهر

 داخل إسرائيل، وذلك على غرار ما يحدث في دول في المنطقة.خلفية االنقسام والتقاط 
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن باردو قوله خالل مؤتمر صحفي في قرية دالية الكرمل يوم 
ذا تجاوز مجتمعا منقسما  الثالثاء، إن "التهديد الداخلي يجب أن يقلقنا أكثر من التهديد الخارجي. وا 

أن تصل إلى ظاهرة مثل حرب أهلية في الحالة المتطرفة. والمسافات  سقفا معينا، فإنه بإمكانك
 وأخشى أننا )نسير( في هذا االتجاه". لألسف،تتقلص 

وأضاف باردو أن "ما يوحد أكثر مما يفرق في نهاية المطاف، لكن ألسباب متنوعة ثمة من يعتقدون 
النقسام الوصول إليها. ويوجد أن االنقسام يمكن أن يؤدي إلى الحصول على قوة يريد من يسعى ل

داخل المجتمع اإلسرائيلي من يرتاحون للتشديد على ما يقسم وليس ما يوحد. وليس بإمكاني أن أشير 
 إلى جهة ما أو زعيم ما. فهذا موجود في كل واحدة من الطوائف في الدولة".   

)بنيامين نتنياهو( قال إنه وردا على سؤال حول القضية الفلسطينية، اعتبر باردو أن "رئيس الحكومة 
 ستكون بين النهر والبحر دولتين وهو على حق".  

 30/8/2016، 48عرب 
 
 قراطيات غربيةو توقف تدريس موضوع سقوط ديم "إسرائيل" .31

قررت وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية إلغاء موضوع سقوط أنظمة ديمقراطية في : بالل ضاهر
ندا، من منهاج التاريخ. ويأتي هذا القرار في ظل تولي رئيس حزب وبول إيطالياأوروبا، بينها في 

 "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، هذه الوزارة في حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتحول  إيطالياوكان الفصل بعنوان "ديمقراطيات جديدة انهارت"، الذي تم إلغاؤه، يشمل مادة حول 

يمقراطي إلى فاشي في أعقاب صعود بنيتو موسوليني إلى الحكم. كذلك احتوت النظام فيها من د
المادة حول بولندا المصاعب التي واجهتها هذه الدولة من أجل التحول إلى نظام ديمقراطي وسيطرت 

 أحزاب اليمين فيها.
 30/8/2016، 48عرب  

 

 عائلة جندي محتجز بغزة تهاجم ليبرمان .32
جندي اإلسرائيلي المحتجز في غزة، هدار غولدين، عن غضبها من عبرت عائلة ال: بالل ضاهر

دور ليبرمان، في أعقاب تصريحاته بأنه لن تتم إعادة جثماني غولدين جوزير األمن اإلسرائيلي، أفي
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والجندي اآلخر أورون شاؤول. وأكد الجيش اإلسرائيلي أن هذين الجنديين ُقتال خالل العدوان على 
 يهما بأيدي حركة حماس.وأن جثت 2014غزة عام 

، يوم الثالثاء، إن "وزير األمن تخلى عن اإللكترونيوقال سيمحا غولدين، والد الجندي، لموقع "واال" 
 جنود الجيش اإلسرائيلي الموجودين بأيدي العدو. ولم يحدث أمرا كهذا من قبل".

ى حماس. ما هذا النفاق؟ واعتبر والد الجندي أنه "باألمس عبرت ألف شاحنة إلى غزة والتي تذهب إل
جنود الجيش اإلسرائيلي محتجزين لدى ". وشدد على أن "يجرون صفقات مع حماس طوال الوقت

 ".العدو وينبغي إعادتهم. ماذا تفعل حكومة إسرائيل؟
 30/8/2016، 48عرب 

 
 يهوديًا األسبوع الماضي 233 " استقدمتإسـرائيل: "القناة السابعة العبرية .33

على متن طائرة خاصة هبطت  18/8/2016 فييهودًيا وصلوا  233ابعة العبرية، أن ذكرت القناة الس
في مطار "بن غوريون" في تل أبيب. وقد جرت مراسم استقبال رسمية لليهود الذين قدموا من 
الواليات المتحدة األمريكية وكندا، بحضور رئيس الكيان اإلسرائيلي رؤوفين ريفيلن، ووزير "الهجرة 

" تساحي هنغبي. فيما ذكرت مصادر صحفية أنه جرى استقدامهم من قبل وزارة "الهجرة واالستيعاب
واالستيعاب"، بالتعاون مع "الوكالة اليهودية" و"الصندوق القومي اليهودي". وتأتي هذه الهجرة في 
إطار سعي االحتالل المتواصل الستقدام اليهود من مختلف أنحاء العالم وتوطينهم في فلسطين؛ 

 تغيير الواقع الديمغرافي في األراضي المحتلة وزيادة عدد سكانها اليهود. بهدف
 31/8/2016، الدستور، عم ان

 
 في عملية قتل فيها إسرائيلي شاركتهدم منزل فلسطيني  "إسرائيل" .34

ب: هــدمت جرافـات الجــيش اإلسـرائيلي الليلــة قبــل الماضـية فــي قريـة دوار قــرب مدينــة .ف.أ –الخليـل 
 تل فيها إسرائيلي.الضفة الغربية المحتلة، منزل فلسطيني شارك في عملية قُ الخليل جنوب 

 وقال مسؤولون أمنيون احتالليون إن جنود جرافة عسكرية هدمت منزل محمد العمايرة في قرية دوار.
والعمايرة هو أحد أفراد قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ومتهم بنقل أحد منفـذي هجـوم بأسـلحة 

مقتــل ســائق  إلــىيــة اســتهدف فــي األول مــن تمــوز/ يوليــو ســيارة إســرائيلية قــرب الخليــل، ممــا أدى نار 
 السيارة.

 31/8/2016القدس العربي، لندن، 
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 بؤرة استيطانية عشوائية   مئةتعمل على شرعنة  "إسرائيل"نيويورك تايمز:  .35
ليــوم األربعــاء، بــأن ســلطات أفــادت صــحيفة نيويــورك تــايمز فــي تقريــر مفصــل لهــا ا ":وفــا" –رام هللا 

، علــى شــرعنة النقــاط االســتيطانية العشــوائية، اإلعــالماالحــتالل اإلســرائيلية تعمــل، بعيــدًا عــن وســائل 
 وعددها حوالي مئة.

 إلـىوقالت الصحيفة إن ما ال يقل عن ثلث هذه النقاط تمت شرعنتها بأثر رجعي أو أنها في طريقهـا 
تسبيه داني"  .1998التي أقيمت في منطقة رام هللا عام  الشرعنة، مثل نقطة "مل

 31/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 من موظفيها خمسةإذاعة "السنابل" وتعتقل  تغلقالخليل: قوات االحتالل  .36

فـي بلــدة دورا  إذاعيـة، فجـر اليـوم األربعــاء، محطـة اإلسـرائيليأغلقـت قـوات االحــتالل  ":وفـا" –الخليـل 
ثة أشهر، وحطمت وصادرت أجهزتهـا ومعـداتها الخاصـة، واعتقلـت خمسـة مـن جنوب الخليل لمدة ثال

 مسؤولي المحطة وموظفيها.
وقال مراسلونا، إن قوات االحتالل داهمت إذاعة سنابل، وحطمـت محتوياتهـا وصـادرت معـدات البـث، 

حمـد الــدراويش، والمــوظفين محمـد الصــوص، ونضـال عمــرو، ومنتصــر أقبـل أن تعتقــل مـدير اإلذاعــة 
 .اإلذاعةعلى باب  اإلغالقصار، وحامد النمورة، بعد مداهمة منازلهم، فيما علقت قرار ن

 31/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 شرق البريج   االحتاللتوغل محدود آلليات  .37

ـــريج  ـــا" –الب ـــات عســـكرية إســـرائيلية، صـــباح اليـــوم األربعـــاء، فـــي أراضـــي المـــواطنين  ":وف توغلـــت آلي
 مخيم البريج وسط قطاع غزة، وسط إطالق نار، وأعمال تجريف.الزراعية شرق 

آليات عسكرية إسرائيلية تضم أربع دبابـات وجـرافتين توغلـت لمسـافة تزيـد  ستةوأفاد مراسل "وفا"، بأن 
مترا في أراضي المزارعين شرق البريج، انطالقًا مـن مواقـع "المدرسـة" العسـكري الجـاثم علـى  150عن 

المخــيم، وقامــت بأعمــال تجريــف فــي األراضــي الزراعيــة، وســط إطــالق نــار،  الشــريط الحــدودي شــرق 
 وتحليق لطائرات استطالع في أجواء المنطقة.

 31/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 الصخرةقبة األقصى ويحاولون الصعود لصحن مسجد  يقتحمون مستوطنون  .38
بحراسـة معـززة مـن عناصـر الوحــدات "وكـاالت": حاولـت، أمـس، مجموعـة مــن المسـتوطنين  -القـدس 

الخاصـــة بشـــرطة االحـــتالل، الصـــعود إلـــى باحـــة صـــحن مســـجد قبـــة الصـــخرة فـــي المســـجد األقصـــى 
المبــــارك، ولكــــن حــــراس المســــجد ومصــــلين منعــــوهم مــــن الوصــــول، وســــط تهديــــد ووعيــــد مــــن شــــرطة 

 االحتالل.
، ونفــــذا فيــــه جولــــة فيمــــا اقــــتحم عنصــــران مــــن قــــوات االحــــتالل المســــجد القبلــــي الكبيــــر فــــي األقصــــى

 استكشافية، وذلك لليوم الثالث على التوالي".
اســتأنفت مجموعــات مــن المســتوطنين اقتحامهــا لألقصــى، مــن جهــة بــاب المغاربــة، بحراســة شــرطية و 

معــززة ومشــددة، تصــدى لهــا مصــلون بهتافــات التكبيــر االحتجاجيــة، فــي حــين حــاول مســتوطنون أداء 
 ة باألقصى.طقوس تلمودية في منطقة باب الرحم

 31/8/2016األيام، رام هللا، 
 
 من السفر عبر معبر رفح فلسطينياً  حاجاً  14مصر تمنع  .39

قال مسؤول فلسطيني في قطاع غزة، يوم الثالثـاء، إن السـلطات المصـرية : ووكاالت - هاشم حمدان
 حاجا من السفر عبر معبر رفح ، كانوا في طريقهم ألداء فريضة الحج. 14منعت 

( حاجــا إلــى 775ادر صــباح يــوم الثالثــاء، أول فــوج مــن حجــاج قطــاع غــزة والمكــون مــن )وكــان قــد غــ
 السعودية، عبر معبر رفح البري ألداء فريضة الحج.

وأوضـح مـدير الجانـب الفلسـطيني مـن معبـر رفــح، هشـام عـدوان، أن السـلطات المصـرية أخبـرتهم فــي 
الجانب الفلسطيني، أن بعض من أعيدوا من المعبر 'ُمدرجين ضمن قائمة المنع األمني' لدى مصـر، 

 دون ذكر عددهم.
أعيـدوا وليسـوا وتابع عدوان 'سنتواصل مع الجهات المعنيـة فـي مصـر لتسـهيل سـفر األشـخاص الـذين 

 مدرجين ضمن قائمة المنع األمني'.
 30/8/2016، 48عرب 

 
 بعد مطاردة في مطار اللد عربشبان  أربعةاعتقال  .41

اعتقلت أجهزة األمن في مطار اللد أربعة شبان عرب، مساء يوم الثالثاء، بذريعـة أنهـم : هاشم حمدان
ســلق بوابــة إحــدى محطــات الطيــران فــي لــم يســتجيبوا لطــواقم األمــن بــالتوقف علــى الحــاجز، وحــاولوا ت

 المطار.
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بمركبـة  الثالثـاءوبحسب موقع 'يـديعوت أحرونـوت' فـي الشـبكة، فـإن أربعـة شـبان عـرب وصـلوا مسـاء 
 3إلى بوابة مطار اللد، ولم يستجيبوا لطلب طاقم األمن فـي الحـاجز بـالتوقف، فهربـوا باتجـاه المحطـة 

لـى بوابـة المبنـى حيـث توقفـت المركبـة، وحـاول اثنـان مـن (، وبعد مطاردة قصـيرة وصـلوا إ3)تيرمينال 
 ركابها تسلق البوابة، وعندها قام الحراس باعتقالهما، واعتقال الشابين اآلخرين.

وجاء أنه بعد إجراء تحقيق أولـي تـم اسـتبعاد إمكانيـة أن يكونـوا قـد خططـوا لتنفيـذ عمليـة فـي المطـار. 
 التحقيق معهم. وتم تحويل الشبان األربعة للشرطة لتتولى

 30/8/2016، 48عرب 
 
 اشتباكات مع االحتالل تسفر عن إصابات واعتقاالت بين المواطنين .41

أنهــت ســلطات االحــتالل اســتعداداتها لتنظــيم مــا يســمى "مهرجــان الخمــور" : ناديــة ســعد الــدين -عمــان
 لخميس.على أرض مقبّرة مأمن هللا اإلسالمية التاريخية في القدس المحتلة، اليوم وغدًا ا

ونــدد خطيــب المســجد األقصــى المبــارك رئــيس الهيئــة اإلســالمية العليــا، الشــيخ عكّرمــة صــبري، "بقيــام 
 قوات االحتالل تنظيم المهرجان على أرض المقبرة اإلسالمية التاريخية"، مطالبًا "بعدم إقامته".

ددًا على أن "األموات وقال الشيخ صبري، في تصريح أمس، إن "هذا يعّد انتهاكًا لحرمة المقابر"، مش
 وسائر األديان السماوية". اإلسالميلهم حرمتهم وكرامتهم في الدين 

بينمـــا اســـتكملت قـــوات االحـــتالل عـــدوانها فـــي المدينـــة المحتلـــة، حينمـــا هـــّدمت جرافاتهـــا أربـــع منشـــآت 
فلســطينية فــي بلــدة ســلوان، شــرقي القــدس المحتلــة، وقريــة صــور بــاهر، جنــوبي شــرق المدينــة، بحجــة 

 البناء بدون ترخيص.
وأفـاد "المركــز الفلســطيني لإلعـالم"، نقــاًل عــن شــهود عّيـان، بــأن "قــوات االحـتالل اقتحمــت أحــد منــازل 
المــواطنين الفلســطينيين فــي قريــة صــور بــاهر، واعتــدت علــى صــاحبها وطــردت عائلتــه، المكونــة مــن 

 زوجته الحامل وأوالده الثالثة، بالقوة العسكرية، وذلك قبيل هدمه".
وأضاف أن "قوات االحتالل اتبعت نفس النهج اإلجرامي عنـد قيـام آلياتهـا بهـدم عـّدة منشـآت فـي بلـدة 

 سلوان، مما أسفر عن حدوث اشتباكات مع المواطنين".
 31/8/2016الغد، عمَّان، 

 
  فلسطينياً  20االحتالل اإلسرائيلي يعتقل و  الشهيد ثائر أبو غزالة تشييع جثمان .42

 11عامـًا( بعـد تسـّلم جثمانـه المحتجـز منـذ  19ط، جثمـان الشـهيد ثـائر أبـو غزالـة )شخصًا فقـ 25ع شي  
 .االحتاللشهرًا، إذ يعتبر أقدم شهيد محتجز في ثالجات 
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ووضعت المتاريس الحديدية  أمسمحيط باب الساهرة فجر حيث نصبت فجر  االحتاللوأغلقت قوات 
 طيع منها تصوير تسليم الجثمان.وطردت الطواقم الصحفية وأبعدتها إلى منطقة ال تست
الضــفة الغربيــة  أنحــاءفلســطينيًا فــي مختلــف  20كمــا شــنت قــوات االحــتالل حملــة اعتقــاالت طاولــت 

 مراكز التحقيق. إلىونقلتهم 
 31/8/2016المستقبل، بيروت، 

 
 االحتالل يعالج نفاياته بمحاذاة بيوت المقدسيين .43

عـــامين فـــي منطقـــة "عطـــروت" الصـــناعية مصـــنع أقـــام االحـــتالل قبـــل نحـــو : أســـيل جنـــدي - القـــدس
النفايـات علـى أراضـي بلـدة بيـر نبـاال شـمالي القـدس، ممـا حـول حيـاة السـكان إلـى جحـيم وحـرمهم مــن 

 متعة الجلوس خارج منازلهم واستنشاق هواء نقي.
، حيــث ُأصــيب عــدد مــن المســّنين القــدس وبــدأت اآلثــار الصــحية الســلبية تلقــي بظاللهــا علــى ســكان

ال بــأمراض فــي الجهــاز التنفســي كااللتهــاب الرئــوي والربــو والزكــام والســعال الــدائمين، دون أن واألطفــ
 تجدي الشكاوى التي تقدموا بها لبلدية االحتالل ووزارة البيئة اإلسرائيلية مدعمة بالتقارير الطبية.
ـــدائم جـــراء دخـــول عشـــ ـــة والصـــحية يشـــتكي الســـكان مـــن اإلزعـــاج ال رات وفضـــال عـــن األضـــرار البيئي

 الشاحنات يوميا لتفريغ حمولتها من النفايات في مصنع التدوير.
ووفق خبير البيئية جورج ُكرزم فإن االنبعاثات السامة الناتجة عن معالجة النفايات بما فيها العضوية 

 الملوثة، تؤثر بشكل كبير على األشخاص ذوي المناعة الضعيفة كاألطفال والمسّنين.
ن أمـراض الجهـاز التنفسـي، والجفـاف والتقيـؤ واإلسـهال لـدى سـكان المنـازل وأكد رصد حاالت كثيرة م

ـــواع  ـــة الناتجـــة عـــن أن ـــة والكبريتي ـــا أن "استنشـــاق بعـــض الغـــازات النيتروجيني المحيطـــة بالمصـــنع، مبين
المعالجــة المختلفــة للنفايــات بشــكل تراكمــي قــد يــؤدي لإلصــابة بالســرطان، لكــن ال بــد مــن التحقــق مــن 

 اكتشاف حاالت إصابات جديدة بالسرطان في تلك المنطقة".المسبب في حال 
وينفي الخبير ُكرزم صحة ادعاءات وزارة البيئة اإلسرائيلية بأنها تتبع طرقا حديثـة فـي معالجـة نفايـات 
القدس بشطريها الشرقي والغربي، موضحا أن نسبة التلـوث فـي المنطقـة عاليـة وآثـار المصـنع السـلبية 

 .واضحة على صحة السكان
ـــة تبعـــد عـــدة  وأشـــار إلـــى أن مثـــل هـــذه التـــراخيص تمـــنح عـــادة لمنشـــآت فـــي منـــاطق مفتوحـــة ومعزول
كيلــومترات عــن األحيــاء الســكنية اإلســرائيلية والمســتوطنات، لكــن الــدوائر الحكوميــة اإلســرائيلية تســمح 

 بإقامة هذه المنشآت الخطرة قرب األحياء السكنية الفلسطينية.
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ة والصــحية لمصــنع التــدوير علــى الســكان القــريبين مــن المنطقــة الصــناعية وال تقتصــر األضــرار البيئيــ
 وبلدة بيت حنينا القريبة فحسب، بل تتسع لتصل إلى قرى أخرى. 

 30/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 بوك نع من خطبة الجمعة فبثها على الفيسفلسطيني مُ  .44

لي الـذي يلقـي تطوعـا خطبـة الجمعـة فـي اتهم الكاتب الفلسـطيني وليـد الهـود: ميرفت صادق - رام هللا
المساجد، األوقاف الفلسطينية بمنعه من إلقاء الخطب بسبب تناوله لموضوع فريضة الحج في معناها 

 السياسي، األمر الذي دفع به لبث خطبه على مواقع التواصل االجتماعي.
، كمـا أبـدى الكثيـر وحصدت خطبته المصورة على اليوتيوب الجمعة األخيرة أكثر مـن سـتمئة مشـاهدة

بوك إعجابهم بخطوته. وكتب بعض المشاهدين أن بثها على مواقع التواصل  من متابعيه على الفيس
 االجتماعي ساهم في نشرها أكثر من حضورها في المسجد.

بوك، مع "المطالبة باستعادة حقه في  وقال إنه سيستمر في بث خطبه أسبوعيا على اليوتيوب والفيس
وفي رده علـى تصـريحات الهـودلي، قـال مـدير األوقـاف فـي رام هللا وفيـق عـالوي  اجد".الخطابة بالمس

 للجزيرة نت إن "الهودلي لم ُيسّلم قرارا بمنعه من الخطابة، ألنه ليس موظفا في وزارة األوقاف".
 30/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 دات أمنية"لالنتخابات المحلية يؤكدون تعرضهم لـ "تهدي مرشحون رام هللا..  .45

كشف مواطنون فلسطينيون ترشـحوا فـي قـوائم انتخابيـة، النقـاب : خلدون مظلوم، محمد منى -رام هللا 
عن تعرضهم لضغوطات وتهديدات أمنية خالل فترة الترشيح وتسجيل القوائم المشاركين فيها لخـوض 

  تشرين أول/ أكتوبر المقبل. 8االنتخابات المحلية الفلسطينية المقرر في 
أوضــح الصــحفي والكاتـــب صــالح حميـــدة، أن عــدًدا مــن مرشـــحي قائمــة "بيتونيـــا المســتقلة"، وردتهـــم و 

 اتصاالت من جهات مجهولة، تحذرهم من خوض االنتخابات المحلية المقبلة.
وأضاف حميدة، خالل حديث مع "قدس برس"، أن المتصلين توعدوا المرشحين باستهدافهم وعائالتهم 

 ح لخوض االنتخابات، مبّيًنا أن المتصلين رفضوا اإلفصاح عن هوياتهم.بحال أصّروا على الترش
وأشــار إلــى أن هــذه التهديــدات التــي حــدث جــزء منهــا أمــام مســؤولين فــي لجنــة االنتخابــات، أدت إلــى 
تراجــع عــدد قليــل مــن مرشــحي القائمــة، فيمــا أصــرت الغالبيــة علــى مواصــلة ترشــحهم، مــع اســتعدادهم 

 لتحّمل تبعات قرارهم.
 30/8/2016، قدس برس
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 اإلسرائيلية باألقصى ُتدار على مستوى حكومي   االنتهاكاتالخطيب:  .46
أكــــد مــــدير عــــام دائــــرة األوقــــاف والشــــؤون : خلــــدون مظلــــوم، فاطمــــة أبــــو ســــبيتان -القــــدس المحتلــــة 

والمقدســات اإلســالمية فــي القــدس، الشــيخ محمــد عــزام الخطيــب، أن مــا يمارســه االحــتالل اإلســرائيلي 
 سجد األقصى يدار على مستوًى حكومٍي إسرائيلٍي.ضد الم

جبــار  ورأى الخطيــب أن ســلطات االحــتالل تســتهدف مــن خــالل انتهاكاتهــا فــرض أمــر واقــع جديــد، وا 
 دائرة األوقاف على تطبيق القوانين اإلسرائيلية.

طبيـق وشدد على أن ما ُيريده االحتالل في المسجد األقصى "لن يحصل أبـًدا، ولـن تسـمح األوقـاف بت
 أي قانون إسرائيلي مهما كان، حتى ولو تم وقف جميع مشاريع الترميم داخل المسجد األقصى".

 30/8/2016، قدس برس
 
 مركز حقوقي يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين األربعة المختطفين في مصر .47

بان طالـــب مركـــز حقـــوقي فلســـطيني بالكشـــف عـــن مصـــير الشـــ: إيهـــاب العيســـىه، ســـليم تايـــ -رام هللا 
الفلسـطينيين األربعــة، الــذين جــرى اختطــافهم فــي مصــر، كمــا طالــب الجهــات الدوليــة بالتــدخل لإلفــراج 

 عنهم.
وقال مركز "اإلنسان" في بيان صحفي يوم الثالثاء، بمناسـبة اليـوم الـدولي لضـحايا االختفـاء القسـري: 

تــرفض الجهــات التــي  إن الفلســطينيين المختطفــين فــي مصــر تعرضــوا لعمليــة االختفــاء القســري، حيــث
تحتجــزهم الكشـــف عـــن مصـــيرهم أو مكـــان احتجــازهم، وتعرضـــهم للتعـــذيب والمعاملـــة الالإنســـانية ممـــا 

 يحرمهم من الحماية القانونية.
وأشـار إلــى أن اختطـاف األشــخاص وتعرضــهم لالختفـاء القســري يحـرمهم مــن عديــد مـن الحقــوق التــي 

لحريــة واألمــان الشخصــي، والحــق فــي عــدم التعــرض أقرهــا القــانون الــدولي، ومــن أبرزهــا "الحــق فــي ا
للتعذيب والمعاملـة القاسـية والالإنسـانية، والحـق فـي محاكمـة عادلـة والضـمانات القضـائية، والحـق فـي 
معرفــة الحقيقــة فيمــا يخــص ظــروف االختفــاء، والحــق فــي التواصــل مــع أهلهــم وذويهــم"، وعليــه طالــب 

بحقـــوقهم المكفولـــة، و الكشـــف عـــن مصـــيرهم، ومطالبـــة المركـــز بضـــرورة تمتـــع الفلســـطينيين األربعـــة 
 الجهات الدولية بالتدخل لإلفراج عنهم.

 30/8/2016، قدس برس
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 في القدس المملوكي اكتشاف قنبلة حجرية في الخضيرة وبناء مركز صهيوني داخل خان العين .48
فـي البحـر  48أراضـي  ثر قبالة ساحل مدينة الخضيرة الفلسطينية داخل"القدس العربي": عُ  –الناصرة 

 3500 إلــىاألبــيض المتوســط، علــى موجــودات أثريــة نــادرة مــن حقــب تاريخيــة متنوعــة بعضــها يعــود 
ســنة. مــن هــذه المكتشــفات التــي عثــر عليهــا مــواطن خــالل عمليــات غــوص فــي بحــر الخضــيرة أدوات 

بـة اإلســالمية، معدنيـة معـدة بطريقـة فنيـة، ويبــدو أنهـا سـقطت مـن سـفينة فــي المرحلـة األولـى مـن الحق
 ".كما يؤكد الباحث في اآلثار الدكتور وليد أطرش لـ "القدس العربي

ـــرة. ومـــن  ـــك الفت ـــة فـــي تل ويوضـــح أطـــرش أن المكتشـــفات تعكـــس ازدهـــار تجـــارة المعـــادن فـــي المنطق
المكتشفات التاريخية النادرة قنبلة يدوية مصنوعة من الحجر كانت تسـتخدم بشـكل واسـع فـي فلسـطين 

يوبية، والمملوكية والصليبية، وهي تشبه جدا القنبلة اليدوية الحديثة لكن غالفها من حجـر بالفترات األ
 وحشوتها مواد مشتعلة.

في سياق متصل كشفت منظمة إسرائيلية عن بناء موقع سياحي صـهيوني فـي القـدس المحتلـة يـدعى 
عيـــة "عيمـــق شـــافيه" "رحلـــة إلـــى القـــدس" داخـــل بنايـــة أثريـــة مـــن الحقبـــة المملوكيـــة. ويوضـــح مـــدير جم

الباحـــث فـــي اآلثـــار "يونتـــان مزراحـــي أن الموقـــع الســـياحي المـــذكور مكـــرس لتعزيـــز الهجـــرة اليهوديـــة 
للمدينـة، وهـو يقــوم داخـل نفـق أســفل منـازل الحـي اإلســالمي فـي الشـطر الشــرقي مـن القـدس المحتلــة. 

برعايــة ســلطة اآلثــار  ويقــوم الموقــع فــوق آثــار حمــام وخــان مملــوكيين مــن القــرن الرابــع عشــر مــيالدي
اإلسرائيلية، ولـذا يعتبـر مزراحـي أن هـذا الموقـع مثـال جديـد علـى كيفيـة قيـام سـلطات االحـتالل بمحـو 
المــوروث الحضــاري متعــدد الثقافــات فــي القــدس مــن خــالل تقــديم روايــة صــهيونية خارجــة عــن ســياق 

 المكان.
 31/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 يًا لعبور حجاج قطاع غزةمصر تفتح معبر رفح استثنائ .49

فتحــت الســلطات المصــرية، أمــس، معبــر رفــح البــري مــع قطــاع غــزة اســتثنائيًا لمــدة : رائــد الفــي - غــزة
وقالــت الهيئــة العامــة  ثالثــة أيــام مــن أجــل ســفر الحجــاج الفلســطينيين إلــى الــديار الحجازيــة المقدســة.

ي غزة، إن معبر رفح سيفتح على مدار ثالثة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية واألمن الوطني ف
حجاج بعد وصول جوازات سـفرهم مـن الجانـب المصـري إلـى وزارة األوقـاف  2008أيام متتالية لخروج 
وقــال مســير معبــر رفــح فــي الجانــب الفلســطيني هشــام عــدوان إن اليــوم األول لفــتح  والشــؤون الدينيــة.

 حالت.حاج مقسمين على ثالثة ر  800المعبر سيشهد سفر 
 31/8/2016 ،الخليج، الشارقة
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 بالقدس اإلسالميةعلنية لمسح اآلثار  إسرائيليةالكيالني: مخططات  .51
ــــة القــــدس وأســــوارها"  ضــــدّ  اإلســــرائيليةوثــــق تقريــــر "االنتهاكــــات  :عّمــــان األمــــاكن المقدســــة وتــــراث مدين

ساجدها وكنائسـها منـذ في الحوض المقدس، والذي يشتمل على القدس القديمة بم اإلسرائيليةلالنتهاكات 
ويشـــتمل التقريـــر علـــى عشـــرات الرســـائل التـــي قـــدم فيهـــا األردن شـــكاوى لمنظمـــات دوليـــة،  .1967العـــام 

 وصفي الكيالني. .بحسب ما قال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى د
مســاء أول مــن أمــس،  دنــياألر برنــامج "عــين علــى القــدس" الــذي بثــه التلفزيــون  خــالل ،وقــال الكيالنــي

 .بمناسبة صدور التقرير الـذي أعـده الصـندوق وحققـه مـدير األكاديميـة الفلسـطينية للدراسـات الدوليـة د
انتهاكــات بحــد ذاتهــا تخــص  "التقريــر يوثــق لشــكاوى أردنيــة وفلســطينية ضــدّ  ، إنمهــدي عبــد الهــادي

القصور األموية وبيت الجـوهرة والقطـار  مواقع متعددة، ومشاريع أقرتها الحكومة اإلسرائيلية أخيرا مثل
النتهاك  كما يوثق التقرير الهوائي، وشكاوى حول وضع المدينة تحت االحتالل بكل تاريخها وتراثها".

 مسح حارة بكاملها لتوسيع حائط البراق على حساب الجدار الغربي للمسجد األقصى.
بمـوازاة الحـائط  اإلسـالميمعظـم الحـي لى أن هناك مخططـات إسـرائيلية علنيـة بتنظيـف إ النظر ولفت

أســفل ســاحة البــراق، وغيــر ذلــك مــن  اإلســالميةالغربــي للمســجد األقصــى، ومســح المئــات مــن اآلثــار 
 إسرائيلي في كل المحافل الدولية. إعالميالمشاريع والمخططات، متبوعة بتطبيع 

العتــداءات مختلفــة مــن ، فهنــاك العشــرات منهــا تعرضــت واكــد أن الكنــائس فــي القــدس لــن تســلم أيضــاً 
 حرق وتشويه، والتعرض واالستفزاز لرهبانها وراهباتها.

 31/8/2016 ،الغد، عم ان
 
 علن استقالته على خلفية ُمقابلته مع صحافية إسرائيليةيالمتحد ث باسم "جيش اإلسالم"  .51

قالته علـى عّلـوش تـداُرك مـا أوقـع نفسـه فيـه بإعالنـه اسـت إسـالم" اإلسـالمحاول المتحـّدث باسـم "جـيش 
 خلفية ُمقابلته مع الصحافية اإلسرائيلية اليزابيث تسوركوب.

 31/8/2016 ،السفير، بيروت
 
 مقررة أممية: إجالء الفلسطينيين أزمة حقوق إنسان .52

المقــررة الخاصـة المعنيـة بـالحق فـي الســكن والمعينـة مـن قبـل مجلــس  ،دعـت ليالنـي فرحـة :ارديـانالج
قادة العالم إلى التحرك إليجاد حل ألزمة حقوق اإلنسان المترتبة على  ،األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

وقالــت إن أهــالي قريــة سوســيا والبــدو الفلســطينيين هــم بعــض  عمليــات اإلجــالء األخيــرة فــي فلســطين.
نهم يتعرضون لتدمير منازلهم، مشيرة إلى أن خياراتهم  المجتمعات األكثر ضعفاً  في الضفة الغربية، وا 
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أت تنفد مـع تعنـت السـلطات اإلسـرائيلية فـي خططهـا إلجبـارهم علـى إخـالء نصـف القريـة، القانونية بد
  مما يجعل مصيرهم اآلن في يد مجلس األمن.

ونبهت فرحة إلى أن أهل قرية سوسيا يعيشون منذ عقود فـي تهديـد مسـتمر بـأن يصـيروا مشـردين مـرة 
جبــارهم علــى الجــ  2011و 2001الء حــدث فــي عــامي أخــرى، حيــث إن التــدمير الجمــاعي لمســاكنهم وا 

بــزعم عــدم وجــود تصــاريح بنــاء علــى األراضــي الزراعيــة، وفــي نفــس الوقــت تجعــل إســرائيل حصــولهم 
 على التصاريح أمرا مستحيال، إذ إن كل طلباتهم تقابل بالرفض.
مــن التجمعــات البدويــة فــي وســط  46وأضــافت أن محنــة سوســيا ليســت اســتثناء ألن هنــاك أكثــر مــن 

تواجــه ضــغوطا إســرائيلية لمغــادرة منازلهــا، وهــؤالء مــن  -نحــو ســبعة آالف فلســطيني-غربيــة الضــفة ال
بين األشخاص األكثر ضعفا في فلسطين فمعظمهم مـن الالجئـين الـذي اضـطروا للخـروج مـن جنـوب 

 .1948إسرائيل عقب الحرب العربية اإلسرائيلية عام 
 30/8/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 من مبالغ المساعدة إلعمار غزة %46ول المانحة صرفت البنك الدولي: الد .53

: قــال البنــك الــدولي أمـس، فــي بيــان إن مــا صـرفته الــدول المانحــة للمســاعدة فــي .(ب.ف.أ) –القـدس 
فقـط ممـا تعهـدت هـذه الـدول بدفعـه فـي مـؤتمر القـاهرة مـا بـين  %46غـزة حتـى اآلن بلـغ  إعمار إعادة

عنهــا فــي  أعلــنولي فــي بيانــه: "بلــغ إجمــالي التعهــدات التــي وقــال البنــك الــد .2017و 2014الســنوات 
بمبادرة من مصر والنرويج والسلطة الفلسـطينية،  2014 األولتشرين  12مؤتمر القاهرة الذي عقد في 

قطـاع  إعمـار إعادةمليار دوالر بهدف دعم  3.5الفلسطينية، بينها  األراضي إلىخمسة مليارات دوالر 
   .2014غزة، بعد حرب تموز 

مليــار دوالر مــن  1.596مبلــغ  أي ،%46غــزة هــو  إعمــار إلعــادةصــرفه  مــا تــمّ  أنكــد البنــك الــدولي أو 
مليــــون دوالر  251المســــتعجلة، و لألمــــورمليــــون دوالر  612تخصــــيص  مليــــار دوالر، تــــمً  3.5صــــل أ

ــة   253حتيــة، وللبنيــة الت مليونــاً  386مليــون دوالر للوقــود، و 89و األونــروا،للمســاعدة فــي ميزانيــة وكال
 لدعم الميزانية الحكومية. مليوناً  299طارئة، و إنسانيةعبارة عن مساعدات  مليوناً 

 31/8/2016 ،األيام، رام هللا
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 بمحاكمة علنية ألحد موظفيها "إسرائيل"منظمة "وورلد فيجن" تطالب  .54
رلـد فـيجن" كـيفن شكك الرئيس العـالمي للمنظمـة األمريكيـة المسـيحية غيـر الحكوميـة "وو .(: ب .ف.أ)

جينكينــز، باالتهامــات اإلســرائيلية لــرئيس فــرع المنظمــة فــي قطــاع غــزة محمــد الحلبــي بتحويــل ماليــين 
 الدوالرات من المساعدات لحركة حماس، وطالب بأن تكون "هذه المحاكمة علنية ومفتوحة للجمهور".

: "مــن الواضــح أن هنــاك وقــال رئــيس المنظمــة إن "المحاكمــة تكــون شــرعية إذا كانــت شــفافة"، مضــيفاً 
 أحد موظفينا ونحن نطالب بمحاكمة نزيهة له". ادعاءات خطيرة ضدّ 

واتهمت السلطات اإلسرائيلية محمد الحلبي الموقوف منذ منتصف حزيران/ يونيو، بتحويـل مسـاعدات 
 ة.نقدية وعينية بماليين الدوالرات خالل السنوات األخيرة إلى حماس وذراعها العسكرية في قطاع غز 

مليــون دوالر ســنويًا منــذ عــام  7.2وقــال جينكينــز أيضــًا إن "االدعــاءات بــأن الحلبــي كــان يحــول مبلــغ 
لى جناحها العسكري "ال يتطابق مع الواقع، 2010 " إلى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وا 

ك مـن الصـعب مليـون دوالر فقـط، لـذل 22.5ألن ميزانية المنظمة لغزة كانت للسنوات العشـر الماضـية 
 تصديق هذه االدعاءات، وهي شبه مستحيلة".

 31/8/2016 ،الحياة، لندن
 

 آمنةالفلسطينية كاغ في عين الحلوة: المخيمات  .55
حملـت زيـارة ممثلـة األمـين العـام لألمـم المتحـدة فـي لبنـان سـيغريد كـاغ إلـى مخـيم عـين  :محمد صالح

 الحلوة رسائل في كل االتجاهات تتعلق بملف المخيم.
كونهـــا ميدانيـــة  ، ثـــمّ األمنـــي -ؤكـــد مصـــادر فلســـطينية أن أهـــم مـــا فـــي الزيـــارة هـــو طابعهـــا السياســـيت

استطالعية وقد جاءت في السياق الطبيعي بعد استسالم عدد كبيـر مـن المطلـوبين لمخـابرات الجـيش 
ن أ اللبناني. ألن زيـارة كـاغ إلـى المخـيم لـم تكـن لتحصـل إال بسـماح الوضـع األمنـي بـذلك، خصوصـاً 

الزائــرة شخصــية بــارزة وقــد حلــت ضــيفة فــي مخــيم لطالمــا وصــف بأنــه بــؤرة لإلرهــاب وخــارج الســيطرة 
 المخيم هو المستفيد األكبر من الزيارة. أنتشدد المصادر نفسها، على  األمنية.

ماتيـاس شـمالي  األونـرواوكانت كاغ قد وصلت أمس إلـى مخـيم عـين الحلـوة يرافقهـا مـدير عـام وكالـة 
بالوكالـة  الحلـوة" فـي عـين األونـرواقة صـيدا فـي الوكالـة إبـراهيم الخطيـب، ومـدير خـدمات "ومدير منط

الفلسطينية في  السياسيةانتقلت كاغ إلى مدرسة الفلوجة حيث عقدت لقاءات مع القيادة و . أيوبحسن 
وكانــت خــالل اللقــاء مســتمعة، حيــث تولــت قيــادة  واإلســالميةلبنــان بحضــور كافــة الفصــائل الوطنيــة 

لغــاء  الفصــائل "شــرح األوضــاع اإلنســانية الســيئة التــي يعيشــها أبنــاء المخيمــات علــى ضــوء تخفــيض وا 
 على الصعيد الصحي والتربوي واالجتماعي".وخصوصا ً  األونرواالعديد من خدمات 
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ن أ" إلـىبدورها، أكدت كاغ أنها من خالل ما تمثل سوف تنقل الواقع والمعاناة في المخيمـات، مشـيرة 
بعــد القــرارات الشــجاعة التــي  ت آمنــه وال تقــل أمنــا عــن أي منطقــة أخــرى فــي لبنــان خصوصــاً المخيمــا

لة جيــدة أمســ ألنفســهمتســليم المطلــوبين  أنأدت إلــى تســليم العديــد مــن المطلــوبين أنفســهم". واعتبــرت "
 ياإليجـابتساعد في تحصين االستقرار في لبنان وفي المخيم". ونوهت بدور قيادة الجيش وبالتعـاطي 

 حمود حول المطلوبين الفلسطينيين الذين يسلمون أنفسهم". هالذي يبدي
والقواطع" و"اتحاد المرأة  األحياءكذلك عقدت كاغ اجتماعات مع "اللجان الشعبية الفلسطينية" و"لجان 

الفلسطينية"، الذين نقلوا إليها شجون وهموم الالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان، واكتظـاظ المخيمـات فـي 
". وطـالبوا بإيجـاد ميزانيـة ثابتـة للوكالـة، مناشـدين للفلسطينيينالتي تقدمها  األونرواتراجع خدمات ظل 

 ".مسؤولياتهااألمم المتحدة تحمل 
 31/8/2016 ،السفير، بيروت

 
 سيد قطب.. ذلك المظلوم .56

 صالح محمد محسند. 
. لــم تنفــع اتصــاالت خمســون عامــا مضــت علــى إعــدام المفكــر اإلســالمي الكبيــر ســيد قطــب رحمــه هللا

وتــدخالت العديــد مــن الزعمــاء )بمــن فــيهم الملــك فيصــل ملــك الســعودية، ورئــيس العــراق عبــد الســالم 
عارف( والمفكرين والشخصيات والهيئات العربية واإلسـالمية فـي إثنـاء الـرئيس المصـري عبـد الناصـر 

 .1966أغسطس/آب  29عن إعدامه، الذي نفذ في 
ت كــل مــن عبــد الناصــر وســيد قطــب عنــد تنفيــذ اإلعــدام ذلــك اللقــاء الــذي ربمــا مــر  علــى شــريط ذكريــا

)التـي أسـقطت الحكـم الملكـي فـي  1952يوليو/تمـوز  23تحول حفال تكريميا، والذي أقامه ضباط ثورة 
مصــر( لســيد قطــب بحضــور عبــد الناصــر نفســه وجمهــور واســع مــن الضــباط والدبلوماســيين واألدبــاء 

 في نادي الضباط في منطقة الزمالك. 1952والمهتمين، في أغسطس/آب 
قـال سـيد فـي هـذا اللقـاء "إن الثـورة قـد بـدأت حقـا، ولـيس لنـا أن نثنـي عليهـا، ألنهـا لـم تعمـل بعـد شـيئا 
يذكر، فخروج الملك ليس غاية الثورة، بل الغاية منها العودة بالبالد إلى اإلسالم..". ثم تابع سـيد "لقـد 

ي للسجن في كل لحظة، وما آمن على نفسي في هـذا العهـد أيضـا، كنت في عهد الملكية، مهيئا نفس
 فأنا في هذا العهد مهيٌئ نفسي للسجن أيضا، ولغير السجن، أكثر من ذي قبل"!!

وهنـــا وقـــف عبـــد الناصـــر وقـــال بصـــوته الجهـــوري "أخـــي الكبيـــر ســـيد، وهللا لـــن يصـــلوا إليـــك إال علـــى 
 أجسادنا، جثثا هامدة..".
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حضر الحفل، هو األديب السعودي المعروف، مؤسـس صـحيفة عكـاظ بعـد هذا الموقف كتبه شخص 
 .1967ذلك، أحمد عبد الغفور عطار؛ ونشره في مجلة كلمة الحق، العدد الثاني، مايو/أيار 

عامـــا صـــدقت توقعـــات ســـيد، وأُعـــدم بعـــد أن أمضـــى معظـــم مـــا تبقـــى مـــن حياتـــه فـــي ســـجون  14بعـــد 
 "تالميذه" من ضباط ثورة يوليو.

*** 
ن عاما مضت على استشهاد سيد.. ولكن ال يكاد يكون له بواٍك.. وال كلمات وفـاء؛ فقـد كثـرت خمسو 

عليــه الســكاكين، وتناوشــته ســهام المتنطعــين وأنصــاف المثقفــين، وعلمــاء الســالطين، وأتــت علــى فكــره 
ر فـي شخصـية  ومواقفه غيوم سوداء، وحمالت تحريض وشيطنة، حتى تـّم حصـر صـورته بشـكل ُمـزو 

 ية متطرفة منغلقة. تكفير 
إن معظــم مــن كتــب عــن ســيد قطــب ناقــدا أو متهمــا ركــز فــي كثيــر مــن األحيــان علــى ســيد وفكــره مــن 
خــالل مقــاطع مجتــزأة أو مــن خــالل مــا كتبــه آخــرون.. إن هــؤالء الــذين ركــزوا علــى بعــض الجوانــب 

والتجديديـة وروحـه "الملتبسة" في كتابات سيد، وغضوا النظر عن أدبياته الرائعـة ونصوصـه اإلبداعيـة 
الثوريــة ومواقفــه التــي دفــع حياتــه ثمنــا لهــا.. هــؤالء ظلمــوا ســيد، وشــاركوا فــي وضــع حــاجز نفســي بــين 
النــاس وبــين ســّيد، ولــم يخــدموا بــذلك ســوى أنظمــة الفســاد واالســتبداد وتيــارات التغريــب وأتبــاع "أذنــاب 

 البقر". 
تم نقـــد أفكـــاره وأدائـــه كغيـــره مـــن المفكـــرين نعـــم، لســـيد أخطـــاؤه كغيـــره مـــن البشـــر، فلتـــتم معرفتهـــا، وليـــ

والمصــلحين والسياســيين، فــال حــرج وال عيــب.. فكفــى المــرء نــبال أن تعــدت معايبــه، أمــا أن يــتم تشــويه 
لغاء دوره.. فال.  الشخص وشيطنته وا 

*** 
إن طه حسين الذي كان يوما مسؤوال عن سيد قطب في وزارة المعارف قال في اللقـاء التكريمـي الـذي 

رنا إليـه أعـاله "إن فـي سـيد خصـلتين همـا المثاليـة والعنـاد"، وبعـد أن تحـدث عـن أثـر سـيد فـي ثـورة أش
ورجالها ختم كلمته بالقول "إن سيد قطب انتهى في األدب إلى القمة والقيادة؛ وكذلك فـي  1952يوليو 

غيـر أنـه مـع التزامـه خدمة مصر والعروبة واإلسالم". ربما كانت " المثالية والعناد" وصفا دقيقا لسيد، 
اإلسالمي، كان معدنه األصيل يعكس صفات "التقوى والصبر والجرأة فـي الحـق"؛ وهـي أبـرز صـفات 

 المصلحين وقادة الدعوات.
*** 

سيد الـذي تعـرض للظلـم لـم يأخـذ حقـه كأديـب وناقـد أدبـي مـن الطـراز األول، ُفتحـت لـه أهـم المجـالت 
بية، كما أبرز إعجاز القرآن وعظمة آياته. وله شعر جميـل األدبية في عصره، وأبرز جمال اللغة العر 
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نسانيا والمس هموم الناس والمجتمع؛ وكتب في الوصف والحنين والتأمل  سالميا وا  أخذ طابعا وطنيا وا 
 والرثاء والتمرد والثورة وفلسطين..

*** 
ا ألبنــاء جيلــه مــن ناحيــة ثانيــة، عبــر ســيد عــن روح ثوريــة إســالمية ووطنيــة هائلــة كانــت حــافزا وملهمــ

ولمن بعده في مواجهة الساسة والمثقفين والعلماء الفاسدين واألنظمة الفاسدة والمستبدة. وأبرز اإلسالم 
بروحــه الحركيــة العمليــة التــي تــرفض الظلــم وتنتصــر للمظلــوم وتنــزع الشــرعية عــن الطغــاة؛ ولــذلك قــدم 

علـى الملكيـة فـي مصـر، وغيرهـا مـن الثـورات  بمقاالته "النارية" ورؤاه الفكرية بنية أساسية دافعة للثـورة
ه ضباط ثورة يوليو ملهما لهم. وقبل الثورة بأربعة أيـام ) ( كـان عـدد 19/7/1952وحركات التغيير. وعد 

مــن ضــباطها، بيــنهم عبــد الناصــر، يجتمعــون فــي بيتــه لوضــع ترتيباتهــا؛ وبعــد نجاحهــا كــان ســيد هــو 
 تماعات مجلس قيادة الثورة.الشخص المدني الوحيد الذي يحضر أحيانا اج

لم تمض ستة أشهر حتى افترق سيد عن الثورة ورجاالتها بعد أن رأى ما ال يعجبه، فتركهم وانتقدهم. 
ــــه نظــــام عبــــد الناصــــر بالســــجن  1954وفــــي ســــنة  عامــــا )ضــــمن حملتــــه ضــــّد اإلخــــوان 15حكــــم علي

صرارا، بالرغم مما عاناه في السجن من أ مـراض وآالم.. وكتـب قصـيدته المسلمين(.. فازداد صالبة وا 
الشهيرة "أخي أنـت حـر وراء السـدود"، كمـا كتـب قصـيدته "هبـل.. هبـل" التـي رأى فيهـا كثيـرون وصـفا 

 لعبد الناصر ونظامه.
واتخذت كتابات سيد في سجنه خطابا أكثر حدة وعمقا وتأصيال للثورة على الطغاة من خالل التركيز 

 1964ى هللا والحكـم بمـا أنـزل هللا. وعنـدما خـرج مـن السـجن سـنة على مبدأ "الحاكميـة" ورّد التشـريع إلـ
لــم يتــردد فــي قبــول اإلشــراف والرعايــة علــى تنظــيم إخــواني ســري، كــان يركــز فــي تلــك المرحلــة علــى 

 المعاني اإلسالمية التربوية والحركية.
ن بتهمــة قيــادة تنظــيم عســكري ســري إخــواني بهــدف زعزعــة أمــ 1965وعنــدما ُقــبض عليــه فــي صــيف 

البالد واغتيال عبد الناصر واالنقالب على النظام، وحكم عليه باإلعدام بهذه التهم الملفقة، تلقى قـرار 
 عاما من أجل الحصول على الشهادة". 15اإلعدام ببسمته الساخرة قائال "الحمد هلل، لقد عملت 

صـــدور حكـــم  ونقـــل كـــاتبو ســـيرة ســـّيد عنـــه عبـــارات عنـــدما ُطلـــب منـــه أن يســـترحم عبـــد الناصـــر بعـــد
اإلعـــدام، فقـــال: "إن أصـــبع الســـبابة الـــذي يشـــهد هلل بالوحدانيـــة، ليـــرفض أن يخـــط  حرفـــا يقـــر بـــه حكـــم 
ن سـجنت بباطـل فأنـا أكبـر  طاغية"، وقوله "لماذا أسترحم، إن ُسجنت بحق فأنا أرضـى حكـم الحـّق، وا 

 من أن أسترحم الباطل"!!
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ن كلماتـه وأفكـاره أمـرا طبيعيـا، بـل هـو مـا يعطـي كان سـيد يـرى أن دفـع حياتـه ثمنـا إليمانـه ودفاعـا عـ
لهذه الكلمات قيمتها ومعانيها وتأثيرها، فهو يقول "إن كلماتنـا تظـل عـرائس مـن الشـمع، حتـى إذا متنـا 

 في سبيلها دبت فيها الحياة".
*** 

يـر من ناحية ثالثـة، كـان سـيد مـن أبـرز مفكـري القـرن العشـرين العـرب المسـلمين الـذين كتبـوا فـي التعب
عن عزة اإلنسان وكرامته وحريته واستعالء إيمانـه ولـو اتسـع المقـام ألتينـا بعشـرات الشـواهد علـى ذلـك 
فـ"الظالل" مليء بهذه المعاني. ولعل مقالته في "العبيد" في كتابه دراسات إسـالمية مـن أروع مـا كتـب 

 في فضح السلوك البشري المنحرف عن معاني الحرية.
*** 

ن سيد قطب من أبرز المفكرين الذين قـدموا اإلسـالم بشـموله وحيويتـه وصـالحيته من ناحية رابعة، كا
لكل زمان ومكان، وقدرته على الحكم وعالج مشـاكل الحضـارة، وتحقيـق التـوازن بـين متطلبـات الـروح 

 والمادة.
وكــان فـــي الوقـــت نفســـه مــن أبـــرز الكتـــاب الـــذين نقـــدوا الحضــارة الغربيـــة، وكشـــفوا عوراتهـــا، وفضـــحوا 

ســتعمار الغربــي وأطماعــه فــي المنطقــة.. وقــدم نقــدا الذعــا لألنظمــة الرأســمالية والشــيوعية.. ولعــل اال
يفضــــح سياســــة أميركــــا  1952مقالـــه الشــــهير "إســــالم أمريكــــاني" الــــذي ُنشــــر فـــي مجلــــة الرســــالة ســــنة 

، ليس وعمالءها في المنطقة.. وفيه يقول "اإلسالم الذي يريده األميركان وحلفاؤهم في الشرق األوسط
هو اإلسالم الذي يقاوم االستعمار، وليس هو اإلسالم الذي يقاوم الطغيـان.. إنهـم ال يريـدون لإلسـالم 
أن يحكـــم، ألن اإلســـالم حـــين يحكـــم سينشـــئ الشـــعوب نشـــأة أخـــرى، وســـيعلم الشـــعوب أن إعـــداد القـــوة 

 . فريضة، وأن طرد المستعمر فريضة، وأن الشيوعية كاالستعمار وباء.. فكالهما عدو"
وبالنســبة لألميــركيين وعمالئهــم فاإلســالم "يجــوز أن يســتفتى فــي منــع الحمــل، ويجــوز أن ُيســتفتى فــي 
دخــول المــرأة البرلمــان، ويجــوز أن يســتفتى فــي نــواقض الوضــوء، ولكنــه ال يســتفتى أبــدا فــي أوضــاعنا 

 والقومية.."! االجتماعية أو االقتصادية أو نظامنا المالي، وال يستفتى أبدا في أوضاعنا السياسية
*** 

أما الروح اإلنسانية والتعبير العميق عن المعاني اإلنسانية فهي من ناحية خامسة، من الجوانـب التـي 
أبدع فيها سّيد، ومن الجوانب التي طمسها خصومه )وربما بعض محبيه(. ولعل كتيب "أفـراح الـروح" 

عالمي الذي لم يلق ما يستحق مـن بالرغم من صفحاته المحدودة يرقى إلى مصاف األدب اإلنساني ال
رعاية واهتمام من األدباء والباحثين.. وبالرغم من أنه عبارة عن خواطر كتبها وهو في السـجن، فإنـك 
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ـــة والكرامـــة اإلنســـانية، ومعـــاني الحـــب والعطـــف واســـتيعاب  ـــق فـــي أوســـع آفـــاق الحري تقـــرأ لمفكـــر ُيحل
 م.اآلخرين ومخالطتهم واالنفتاح عليهم والصبر على أذاه

*** 
من ناحيـة سادسـة، فقـد ُظلـم سـّيد بسـبب قيـام محسـوبين علـى بعـض االتجاهـات السـلفية بتكفيـره، بنـاء 
على نصوص اجتزؤوها من كتاباته. وفي المقابل، عانى سيد أيضا من اتهامه بأنه ُيكفّلر المجتمعات 

وم للتيـــار المســلمة، واســـتخدم متهمـــوه وخصوصــا مـــن بـــاحثين وكتــاب علمـــانيين ويســـاريين ومــن خصـــ
اإلسالمي، نصوصا مجتزأة إلثبات ذلك. وألن هذا المقال ال يتسع لمناقشة كل االتهامات، فإننا نضع 

 أبرز النقاط التي يجدر بيانها في هذا السياق:
يجـــب مالحظـــة التطـــور التـــاريخي اللتـــزام ســـيد اإلســـالمي وفكـــره الـــذي أخـــذ شـــكله الناضـــج فـــي  -1

لخطأ محاسبة سيد عن مرحلة تاب عنها أو عن أفكار تراجع عنها. السنوات األخيرة من عمره، ومن ا
وكما قال أخوه محمد قطب في رسالة بعثها إلى عبـد الـرحمن الهرفـي، فـإن سـيد أوصـى بقـراءة بعـض 
كتبه فقط قبيل وفاته، ومنها "في ظالل القرآن" وخصوصا األجزاء االثنا عشر األولى التـي تمكـن مـن 

ي الطريــق"، و"هــذا الــدين"، و"المســتقبل لهــذا الــدين"، و"خصــائص التصــور تنقيحهــا، وكتــاب "معــالم فــ
اإلسالمي"، و"مقومات التصور اإلسالمي"، و"اإلسالم ومشكالت الحضارة".. وهو ما ينبغي محاسبته 

 عليه، وليس ما تراجع عنه.
المتـداول.  إن سيد قطب كان أديبا ناقدا، قبل أن يكون عالما شرعيا وفقيها بالمعنى االصـطالحي -2

وقد أراد أن ينافح عن اإلسـالم عقيـدة وسـلوكا ومـنهج حيـاة. ودفـع حياتـه ثمنـا لـذلك؛ وقـد وفقـه هللا فـي 
آالف المواضــع والشــروح والمعــاني الرائعــة واللفتــات القيّلمــة.. ولربمــا خانــه تعبيــره فــي بعــض العبــارات 

 واالسترساالت.. لكن كثيرا منها يوضحها كالمه في مواضع أخرى.
إن العلماء الكبار لم ُيكفّلروا سيد، بمن فيهم علماء االتجـاه السـلفي.. ووقـف بعضـهم فـي وجـه مـن  -3

كف ـر ســّيد، كمــا فعــل العالمــة بكــر بــن عبــد هللا أبـو زيــد رئــيس مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي، وعضــو 
تهاماتـه لسـيد هيئة كبار العلماء بالسعودية، في رده علـى ربيـع المـدخلي؛ حيـث طلـب منـه عـدم نشـر ا

 لكثرة ما فيها من التجنّلي عليه، مؤكدا أن الواجب "الدعاء له بالمغفرة، واالستفادة من علمه..".
وفي الدراسة التي نال بها ماجد شبالة درجة الدكتوراه من جامعـة صـنعاء حـول "مـنهج سـيد قطـب فـي 

ماعة في الفهم، وأن سـيد اهـتم العقيدة"، توصل إلى أن سيد قطب كان موافقا لما عليه أهل السنة والج
بالعقيدة وخصائصها، ونواقضـها، وأنـه نقـض مـنهج مخـالفي السـلف الصـالح مـن المتكلمـين والفالسـفة 
والمتصوفة.. وأن كالمه المتوهم خطؤه، يقابله كالم واضح قاطع يوافق الفهم الصحيح كما في قضايا 

 خلق القرآن ووحدة الوجود.. وغيرها.
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ن نواقض اإليمان التي يقررها الكتاب والسنة، مع اهتمامـه الشـديد بــ"شرك الحاكميـة" إن سّيد قد بي   -4
المــرتبط بنبــذ شــرع هللا، وتبنــي أيــديولوجيات وتشــريعات مناقضــة للــدين وتعاليمــه، باعتبــاره أبــرز أنــواع 
تها فــي بعــض المواضــع، فــإن مــن درس  الكفــر فــي هــذا العصــر. وبــالرغم مــن قــوة عبــارات ســيد وحــد 

بــات ســّيد مــن العلمــاء المنصــفين، ومــنهم العالمــة الشــيخ عمــر األشــقر )وهــو مــا ســمعه كاتــب هــذه كتا
السـطور منــه( يــذكرون أن كتابــات ســيد لــم تححــول نصـا واحــدا ُيصــرّلح فيــه بتكفيــر المجتمعــات واألفــراد.. 

 كما أن العدد األكبر ممن خالط سيد من رفاقه ينفون عن سيد تهمة التكفير.
*** 

فقـــد آن األوان إلنصـــاف ســـيد قطـــب، وأن ُتقـــرأ كتاباتـــه بشـــكل موضـــوعي، وأن تحفـــ  مكانتـــه وأخيـــرا، 
 باعتباره أحد أبرز رواد الفكر اإلسالمي واإلصالح والتجديد في القرن العشرين.. رحمه هللا. 

وللمســـتزيد عـــن ســـّيد أن يطلـــع علـــى الدراســـات المرجعيـــة المتميـــزة للـــدكتور صـــالح الخالـــدي فـــي هـــذا 
 المجال.

 30/8/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 صندوق االنتخابات البلدية الفلسطينية األسود .57

 د.أحمد جميل عزم
هناك حاجة لرصد الكثير جدا من التفاصيل لفهم ما يجري في االنتخابات البلديـة الفلسـطينية. ويشـبه 

ة الفلسـطينية، ومـا األمر البحث في الصندوق األسود للطائرات، مع فـرق أّن الطـائرة لـم تقـع فـي الحالـ
تزال تحاول البدء بالتحليق. وأهم ما يجدر تتبعـه فـي هـذه االنتخابـات، هـو مـدى وجـود حركـة سياسـية 

 ووطنية، تحيط باالنتخابات.
أحــد األســباب التــي يجــري بســببها متابعــة أي انتخابــات بلديــة فــي العــالم، هــو رؤيــة مــوازين القــوى بــين 

ـــــه إذا كانـــــت هنـــــاك أطـــــر وانتمـــــاءات محـــــددة االتجاهـــــات السياســـــية أو المجتمعيـــــة ا لمختلفـــــة؛ أي إّن
للمرشحين، وهذه االنتماءات تقدم مؤشرا على وجهة الدولة أو المجتمع، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 
ال تعتبر االنتخابات شأنا محليـا  فإّن االنتخابات تكتسب أهمية لدى الرأي العام وجمهور السياسيين، وا 

جــرى فيهــا؛ تهــم األشــخاص، وربمــا العــائالت واألحيــاء، مــن دون بعــد وطنــي عــام فــي المواقــع التــي ت
 جامع. 

فــي االنتخابــات البلديــة الفلســطينية المتوقــع أن تجــرى فــي تشــرين الثــاني )نــوفمبر( المقبــل، فــإّن هــذه 
االنتخابــات يمكــن أن تحظــى بأهميــة لســببين سياســيين أساســيين. األول، معنــى هــذه االنتخابــات فــي 

 ة االحتالل. والثاني، ما تعكسه من موازين قوى بين الفصائل السياسية الفلسطينية األساسية.مواجه
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على صعيد مواجهة االحتالل، فإّن االنتخابات البلدية في السبعينيات، كانـت رافعـة مهمـة إلثبـات قـوة 
ــــة ــــادات بديل ــــر  وقــــدرات منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية فــــي مواجهــــة الخطــــط اإلســــرائيلية تكــــوين قي عب

االنتخابات. لذلك، إذا كانت المنظمة قاطعـت االنتخابـات فـي بـداياتها مطلـع السـبعينيات، فإّنـه عنـدما 
بعــاد هــؤالء، وأوقفــت 1976قــررت خوضــها )العــام  (، وفــاز المقربــون منهــا، قــام اإلســرائيليون باغتيــال وا 

 االنتخابات. 
مــع اإلســرائيليين. لكــن بوجــود الســلطة  مــن هنــا، فاالنتخابــات البلديــة كانــت جــزءا مــن مشــهد المواجهــة

الفلسطينية اآلن، ووجود مجـالس تشـريعية، تختلـف الوظيفـة الوطنيـة والسياسـية المتوقعـة. فعلـى سـبيل 
المثــال، عنــدما تصــاعدت هجمــات المســتوطنين علــى القــرى الفلســطينية، نهايــة العــام الماضــي، كــان 

لمسـتوطنين، مـا يوّضـح أهميـة التنظـيم المحلـي علـى تشكيل لجان "نواطير القـرى" رادعـًا مهمـًا لهـؤالء ا
ـــل التصـــدي لالســـتيطان والمســـتوطنين، أحـــد  مســـتوى البلـــديات والقـــرى. ويمكـــن أن تكـــون مهمـــات مث

 مجاالت العمل الوطني للبلديات. 
مثل هذه المهمة، وهي مجرد مثال على كيفية لعـب البلـديات دورا وطنيـا ممكنـا، كـان يمكـن أن تكـون 

فس أو برامج فصائلية جامعة، بحمالت موحدة لكل فصيل، فيها البعد السياسي الوطني، جزءا من تنا
 مع ترك الشق الخدماتي للمستوى المحلي في كل بلدية وقرية. 

عمليـا، ال يوجــد لـدى الفصــائل األساسـية، بــدءا مـن "فــتح" أو "حمـاس" أو اليســار، أي برنـامج متكامــل 
ل، وفــق رؤى واضــحة وشــاملة، وضــمن قــدر مــا مــن المركزيــة. للمواجهــة المدنيــة اليوميــة مــع االحــتال

 وبالتالي، طبيعي أن تفشل الفصائل في توظيف االنتخابات ضمن برنامج تحرري. 
رغـم كــل مــا مضــى، فــإن إجــراء االنتخابــات أمـر إيجــابي، ألنــه تجديــد مجتمعــي مهــم، وزيــادة لالهتمــام 

ي انتخابات أو عمـل انتخـابي يجـب أن يـأتي بعـد بالمجال العام. والواقع أّن بعض االحتجاجات بأن أ
توافق بين الفصيلين "فتح" و"حمـاس"، يحـاول تقـزيم المجتمـع الفلسـطيني ورهنـه للفصـيلين، مـع تناسـي 
ن  الشــرائح التــي تريــد االنخــراط فــي العمــل العــام، وال تنتمــي للفصــيلين، أو ال تريــد انتظارهمــا )حتــى وا 

االنتخابات البلدية كشفت ضـعف الماكينـة السياسـية للفصـيلين، وأّنـه  انتمت لواحد منها(. وعمليًا، فإنّ 
ال يمكـن ألي منهمـا أن يقـدم نفسـه بشـكل متماســك وجـامع، فاختبـأ كالهمـا خلـف مقـوالت التحــالف أو 
الــدعم للكفــاءات والطاقــات المهنيــة، أو التعــاون مــع العــائالت واألهــالي، ولــم تعــد االنتخابــات وســيلة 

 كل منهما شعبيًا. أيضًا لتبين قوة 
 -كمــا ســلف-يمكــن لهــذه االنتخابــات إذا جــرت كمــا هــو مخطــط، أن تكــون لهــا نتــائج إيجابيــة، منهــا 

التجديد المجتمعي، وتأكيد حيوية المجتمع الفلسطيني. لكن األهم أنـه يجـدر بهـذه االنتخابـات أن تنبـه 
أييد الشعبي، فإّن عليهـا النظـر فـي الفصائل إلى أّنها كي تؤدي وظيفتها الوطنية، وتحظى بالتالي بالت
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أطروحاتهــا وبرامجهــا، لتقــدم بــرامج واضــحة، كلمــة الســر فيهــا "كيــف يمكــن أن يصــبح كــل شــيء فــي 
الحياة اليومية جزءا من خطط االستقالل والتحرر"، وأن تكون هنـاك، بالتـالي، بـرامج سياسـية ووطنيـة 

ها بصـفتها برنامجهـا االنتخـابي، بجانـب تطرح على مستوى الوطن، وتتبعها كتل في كل موقع، تطرح
الشق الخدماتي المحلي، بدل االنحناء طلبا لرضى القوى العشائرية والتقليديـة، ورجـال أعمـال وتجـار، 

 أصبحوا أكثر قوة وشعبية من الفصائل. 
 31/8/2016 ،الغد، عم ان

 
 أبعاد عربية "للمصالحة الفتحاوية"!! .58

 هاني حبيب
مج تلفزيــوني علــى قنــاة "فلســطين اليــوم" بشخصــيتين فتحــاويتين إحــداهما قبــل يــومين شــاركت فــي برنــا

مقّربـة مــن دحـالن واأُلخــرى مـن "أبــو مـازن"، كــان الحـوار ســاخنًا باتجـاه وحــدة حركـة فــتح، وبــاردًا إزاء 
لغة الحوار، والتمسك بالنظام الداخلي للحركة كفيصل لنزع فتيـل الخالفـات، ولـم يـتم تبـادل االتهامـات 

وك، كانــت لغــة مصــالحة وتســاهل، األمــر الــذي أوحــى لــي، بــأن أجــواء "المصــالحة الفتحاويــة" أو الشــك
آخذة بالتسّيد على حساب لغة االتهام والتنديد والوعيد والتشكيك، وال شك أن هذه اللغة تعود باألساس 

لحة ـ إلى استجابة حركة فتح ـ وهنـا لـن أسـتخدم مصـطلح طرفـي األزمـة تعبيـرًا عـن سـيادة لغـة المصـا
قيــادة وكــوادر وقواعــد للجهــود العربيــة إلعــادة الوحــدة إلــى الصــف الفتحــاوي، ولعــّل مــا تــّم أثنــاء تشــكيل 
قـــوائم حركـــة فـــتح، بشـــكل عـــام، يـــوحي بترجمـــة هـــذه اللغـــة إلـــى أفعـــال وعـــدم االقتصـــار علـــى األقـــوال 

نـــي أرى كمـــا يـــرى والشـــعارات، وكفلســـطيني أواًل وأخيـــرًا، وجـــدت بـــذلك كـــل الترحيـــب والســـعادة، ذلـــك أن
معظم الوطنيين الفلسطينيين أن حركة فتح، ركيزة النضال الوطني الفلسـطيني وهـي إحـدى أهـّم دعـائم 

 اإلبقاء على قضيتنا الوطنية حّية وصامدة في وجه كل أشكال االحتواء والتدمير.
إلـــى  تـــأتي هـــذه األجـــواء المتســـامحة والمنطلقـــة فـــي ظـــل حـــراك عربـــي معلـــن، مـــن أجـــل إعـــادة الوحـــدة

الفصيل األساسي في الساحة الفلسطينية، حركة فتح، هذا الحراك المتجدد والمتسارع نحو هذا الهـدف 
الواضـح والمحــدد، يطـرح العديــد مـن األســئلة، لمـاذا اآلن بالتحديــد، مـع أن أزمــة حركـة فــتح بـدأت منــذ 

اعلة ولم تترك أثـرًا حوالي خمسة أعوام سابقة، صحيح أن هناك محاوالت سابقة، لكنها متفرقة وغير ف
على لغة الحوار الداخلي لدى الحركة، واألهـم أن ذاك الحـراك كـان فرديـًا، بينمـا اآلن فـإن "المجموعـة 
قليميًا، مصر والسعودية واألردن واإلمارات، ولماذا اآلن  العربية" أخذت تمنح هذا الحراك بعدًا عربيًا وا 

ية من جهة، والعودة للحديث عـن جهـود حثيثـة على ضوء إعادة الحديث عن مصالحة فلسطينية داخل
 الستئناف العملية التفاوضية على الملف الفلسطيني ـ اإلسرائيلي!



 
 
 
 

 

 40 ص             4037 العدد:        31/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

ـــى تصـــحيح  ـــى حركـــة فـــتح، يهـــدف فقـــط إل ال أعتقـــد أن مـــن يقـــف وراء هـــذا الجهـــد إلعـــادة الوحـــدة إل
مــا يهــدف إلــى العالقــات الداخليــة للحركــة أو حرصــًا علــى دورهــا فــي المواجهــة مــع االحــتالل، بقــدر 

إنضـــاج ظــــروف تســــمح بمــــنح جهــــود العمليــــة السياســـية التفاوضــــية فرصــــة للنجــــاح، إذ بــــدون وضــــع 
فلسطيني أكثر تماسكًا، لن يكون هناك باإلمكان نجاح مثل هذه الفرصة، فالعرب باتوا أكثر توقًا إلـى 

ة السياســــية التماســــك فــــي مواجهــــة تــــداعيات "الربيــــع العربــــي" ومــــا أفــــرزه مــــن متغيــــرات علــــى الخارطــــ
واالجتماعيـــة للمنظومـــة العربيـــة، خاصـــة فـــي ســـياق مواجهـــة اإلرهـــاب وقـــواه المنتشـــرة فـــي ربـــوع هـــذه 
قليميـــًا، وهنـــا ال بـــّد مـــن اإلشـــارة إلـــى  المنظومـــة، باإلضـــافة إلـــى حالـــة االســـتقطاب المـــذهبي، عربيـــًا وا 

 االصطفاف "السّني ـ الشيعي" على الصعيد العربي ـ اإلقليمي.
عـن حالـة االسـتقطاب هـذه، الترجمـة الهادئـة للتفسـير اإلسـرائيلي للمبـادرة العربيـة المترافـق وليس ببعيد 

مع تطبيع متسارع رغم هدوئه بين بعض العرب والدولة العبريـة، التفسـير اإلسـرائيلي للمبـادرة العربيـة، 
عدلـــة للبنـــود انقـــالب فـــي تـــرقيم بنـــود المبـــادرة، فـــالتطبيع مـــع إســـرائيل يـــأتي مقدمـــة لترجمـــة محتملـــة وم

األخــرى فــي هــذه المبــادرة، وعوضــًا عــن أن تكــون إســرائيل بحاجــة وتطلــب مثــل هــذا التطبيــع، يصــبح 
التطبيع مطلبًا عربيًا السترضاء إسرائيل كي تدخل فـي نطـاق هـذه التقاطعـات واالسـتقطابات، والبوابـة 

ر الفلسـطيني ـ اإلسـرائيلي، األكيدة لهذا الممر يعبر من خالل العملية السياسية التفاوضية علـى المسـا
إاّل أن ذلــك يتطلــب أواًل وقبــل كــل شــيء ســّد الثغــرة التــي تعيــق هــذا التحــول، وهــي الســاحة الفلســطينية 
وبدايــة ذلــك مــن خــالل إعــادة الوحــدة للصــف الفلســطيني انطالقــًا مــن وحــدة حركــة فــتح بــالتوازي مــع 

ع حركـة فـتح، مـع مـنح األولـى ضغوط عربية على حركة حماس من أجل إنضاج عملية المصالحة م
عرضًا ال يمكن رفضه، إما بوصفها في موقع المسؤولية عن االنقسام الفلسطيني، وما ينتج عن ذلـك 
مــن إزالـــة الغطـــاء عنهـــا مـــن قبـــل بعـــض األنظمـــة الداعمـــة لهـــا، أو الولـــوج فـــي عمليـــة المصـــالحة مـــع 

 ررًا في مستقبل العملية السياسية.الحفاظ على العديد من المزايا التي تجعل من الحركة عنصرًا مق
ذا كانـت حركـة فـتح  الجهد العربي نحو إعادة الوحدة لحركـة فـتح، جهـد جـدي وبـأفق إقليمـي ودولـي، وا 
تشكل العمـود الفقـري للوطنيـة الفلسـطينية، فهـي اآلن وفـي ضـوء مسـتجدات الخارطـة السياسـية، باتـت 

أجل أن تصبح الدولة العبريـة جـزءًا مـن خارطـة  عمودًا فقريًا ال يمكن القفز عنه في ضوء الحراك من
 جديدة في ظل االصطفاف الجديد في المنطقة.

ونلحـ  هنـا وفـي هــذا السـياق، النشـاط المتسـارع مــن أجـل عقـد مـؤتمر بــاريس للسـالم وتقـاطع "مبــادرة" 
التــي الــرئيس السيســي مــع المبــادرة الفرنســية، والتقــارب العربــي الملحــوظ بــين مجموعــة الــدول المــؤثرة 

ن  أشرنا إليها سابقًا، والرهان على أن اجتماع القمة في موسكو فـي حـال انعقـاده مـن شـأنه أن يزيـل وا 
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بشكل أولي عملية االستعصاء في العملية السياسية، مع أن قمة موسكو، ستشكل تملصًا من المبادرة 
 الفرنسية من قبل حكومة نتنياهو!!

 31/8/2016 ،األيام، رام هللا
 
 ن أليعازر و"شارلي" اللبنانيمن سيرة ب .59

 حلمي موسى  
أحيت وفاة وزير الدفاع اإلسرائيلي األسـبق، بنيـامين بـن أليعـازر ذكريـات كثيـرة لـه مـع لبنـان والعـرب. 
فقــد نــال شــهرته األولــى عنــدما تــرأس وحــدة "شــاكيد" الخاصــة، والتــي اتهمــت بارتكــاب عمليــات واســعة 

، فضــاًل عــن الجــرائم التــي نفــذتها فــي األردن خــالل 1967لقتــل األســرى فــي ســيناء أثنــاء حــرب العــام 
ــًا بــين الــرئيس المصــري المعــزول،  محاربتهــا للفــدائيين. وعلــى الــرغم مــن الصــداقة التــي جمعــت الحق
 حسني مبارك وبن أليعازر، إال أن أبرز عالقاته هي تلك التي أقامها مع قادة حزب الكتائب اللبناني.

عامــًا وهــو يخضــع لتحقيقــات جنائيــة واســعة ضــده إثــر  80ن عمــر ومعــروف أن بــن أليعــازر تــوفي عــ
اتهامه بالفسـاد وتلقـي ماليـين الـدوالرات بشـكل غيـر شـرعي، هـو مـن مواليـد البصـرة فـي العـراق ولـذلك 
كــان يجيــد اللغــة العربيــة. وقــد ســاعدته هــذه اللغــة فــي تــولي مناصــب عديــدة لهــا صــلة بــالعرب، غيــر 

ون األراضــي المحتلــة فــي الجــيش اإلســرائيلي. ولكــن منصــبه األكثــر القتــال، بينهــا عملــه كمنســق لشــؤ 
ـــه فـــي العـــام  ـــأثيرًا، كـــان تعيين ـــواء الحـــدود مـــع لبنـــان، فأنشـــأ عالقـــات مـــع الميليشـــات  1974ت قائـــدًا لل

المسيحية فـي الجنـوب قبـل أن يتحـول إلـى ممثـل الجـيش اإلسـرائيلي فـي عمليـة خلـق مـا سـمي "جـيش 
 لبنان الجنوبي".

ون إسرائيليون أنه بتعيينه قائدًا للواء لبنان في الجيش اإلسرائيلي، بدأت تنشأ قصة "غرامه" ويرى معلق
ثــر  بلبنــان. ويوصــف بــن أليعــازر بأنــه بــين واضــعي أســس العالقــات بــين إســرائيل والقــوات اللبنانيــة. وا 

رائيليون مــا واحــتالل منــاطق واســعة فــي الجنــوب اللبنــاني، أقــام اإلســ 1978اجتيــاح الليطــاني فــي العــام 
عرف بالحزام األمني. وتم تعيين بن أليعـازر كـأول حـاكم لهـذه المنطقـة المحتلـة وهـو مـن شـّكل الحقـًا 

 ما عرف بوحدة االرتباط مع لبنان.
وكـان بـن أليعـازر أول مـن فـتح الحـدود "ألغـراض إنسـانية" والتـي سـرعان مـا أسـميت "الجـدار الطيــب" 

سياســية". وكــان بــن أليعــازر أول عســكري إســرائيلي يرســل والــذي ســّهل عليــه الوصــول إلــى "أغــراض 
يصـال األسـلحة لهـم. وقـد  رسميًا لتمثيل إسرائيل لدى القوات اللبنانية ولينسق عمليات تدريب رجالهـا وا 

ـــة فـــي العـــام  ـــى جوني ـــارات  1976وصـــل إل ـــًا أيضـــًا بترتيـــب زي ـــى مـــتن ســـفينة صـــواريخ وكـــان مكلف عل
 الشرقية، وزيارات مسؤولي القوات اللبنانية إلى إسرائيل. المسؤولين اإلسرائيليين إلى بيروت
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أنشأ بن أليعازر عالقات شخصية مميزة مـع قائـد القـوات اللبنانيـة، بشـير الجميـل، الـذي انتخـب تحـت 
روى بـن أليعـازر فـي مقابلـة مـع صـحيفة  1983الحرب اإلسرائيلية رئيسًا للبنان قبل اغتياله. في العـام 

شـوء العالقـة الخاصـة بينـه وبـين بشـير الجميـل الـذي كـان معروفـًا فـي األوسـاط "معاريف" عن كيفيـة ن
اإلسرائيلية باسمه الحركي، "شارلي" الذي أطلقه الموساد عليه. وفي المقابلة قال بن أليعازر إن رئيس 
األركـان سـأله إن كـان يـود السـفر إلـى الخـارج. وبعـد وقـت قصـير مـن رّده اإليجـابي صـعد إلـى سـفينة 

إلى قبالة الشاطئ اللبناني قرب جونية. ومن هناك انتقل إلـى سـفينة لبنانيـة حيـث التقـى ببشـير  حملته
 الجميل وأبرم أول صلة رسمية بين إسرائيل والقوات اللبنانية.

وأثارت العالقة اإلسرائيلية مع الجميل خالفات داخل إسـرائيل نفسـها. وكـان هنـاك مـن كتبـوا ضـد هـذه 
ـــه "قـــاموس العالقـــة فـــي مواجهـــة مـــن  ـــق الشـــهير ران أدليســـت فـــي كتاب ـــوا بهـــا. وهكـــذا كتـــب المعل آمن

فلســـطين" أنـــه "ينبغـــي أن نعطـــي رأينـــا حـــول كيـــف أن رجـــااًل ناضـــجين، مســـؤولين وجـــديين وفـــق كـــل 
المعايير المقبولة، ظنوا فعاًل أن بالوسع تتويج هذا األزعر الصـغير ضـمن معطيـات األرض والسـكان 

كســـه كتـــب قائـــد وحـــدة الموســـاد فـــي لبنـــان، أليعـــازر تســـفرير مشـــيدًا ببشـــير والجيـــران رئيســـًا". وعلـــى ع
الجميـل، معتبــرًا أنـه "زعــيم مجتهـد، جــريء، موثـوق ويقــف خلـف كالمــه... وأيضـًا هــو متـوحش حســب 

 الحاجة".
عمومًا بعد تسريح بن أليعازر من الخدمة في الجيش انضم إلى السياسة، وكان أحد أبرز أذرع رئيس 

ســبق اســحق رابــين. وقبلهــا كـان مــن المقــربين جــدًا مــن وزيـر الــدفاع عيــزر وايزمــان والــذي الحكومـة األ
استخدم معرفته باللغة العربية في إقامة اتصـاالت مـع جهـات عربيـة وخصوصـًا فـي مصـر. وتوطـدت 
هذه العالقات لتبلغ ذروتها مع الرئيس المصري المعزول حسني مبـارك. ولـم يمنـع توطـد هـذه العالقـة 

. 67أسـيرًا مصـريًا فـي حـرب  250صحف المصرية لدور بن أليعازر فـي قتـل مـا ال يقـل عـن كشف ال
وادعــى بــن أليعــازر أن مــن قتلــوا كــانوا مــن الفــدائيين وأنهــم قتلــوا أثنــاء المعــارك علــى الــرغم مــن وجــود 
شــهادات مـــن جنـــود إســرائيليين تؤكـــد أن قـــتلهم كـــان جريمــة حـــرب. وكـــان لــبن أليعـــازر دور مهـــم فـــي 

 صل إلى اتفاقية الغاز التي أثارت جداًل وخالفات شديدة في مصر. التو 
 31/8/2016 ،السفير، بيروت
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 الجيش اإلسرائيلي أخطأ .61
 المطلوب هو إظهار أخالقياته دائما ولكن ليس على حساب الجندي مطلق النار

 موشيه آرنس
ة أشــهر أطلــق الجنــدي الجــيش الــذي هــو علــى األغلــب الجــيش االفضــل فــي العــالم، اخطــأ. قبــل اربعــ

اليئور ازاريا النار على عبد الفتاح الشريف، وهو مخرب فلسـطيني كـان مسـتلقيا علـى االرض بعـد أن 
أطلقــت عليــه النــار اثنــاء الهجــوم اإلرهــابي فــي حــي تــل الرميــدة فــي الخليــل. وقــد ســارع الجــيش إلــى 

يـا بالقتـل غيـر المتعمـد. ومحكمتـه االعالن أن القتل المتعمد هو البند االقصى، وفـي السـياق اتهـم أزار 
 تستمر منذ ثالثة اشهر.

بدال مـن محاكمـة أزاريـا كـان يجـب علـى الجـيش االسـراع فـي التحقيـق فـي الحادثـة وتوبيخـه، فـي حـال 
تبــين أنــه يســتحق ذلــك، والتأكــد مــن معرفــة جميــع الجنــود ألوامــر إطــالق النــار فــي الظــروف المشــابهة 

 ووضع حد لهذه القضية.
صعب في تلك اللحظة االمتناع عن الحديث بشكل علني عن هذا األمـر، بعـد أن قـام أحـد كان من ال

الســكان الفلســطينيين المحليــين بتصــوير الحادثــة بواســطة كــاميرا حصــل عليهــا مــن منظمــة "بتســيلم"، 
والذي اهتم بأن يتم بث الفيلم في محطات التلفاز في ارجاء العالم. ورغم ذلك، كان من المفروض أن 

ن واضـــحا للقيــادة العســـكرية أنــه يجـــب اســـتيعاب الحادثــة عـــن طريــق التحقيـــق الــداخلي مـــن اجـــل يكــو 
 استيضاح الحقائق بدال من زيادة كشف الموضوع محليا ودوليا.

والنتيجــة التــي ال يمكــن منعهــا لالســتنكار الفــوري لــوزير الــدفاع وقــادة فــي الجــيش، قبــل بــدء التحقيــق، 
ي مطلـق النـار. يمكـن فهـم أن تكـون "أكثـر كاثوليكيـة مـن البابـا" مـن كانت وجود تأييد الجمهور للجنـد

خالل تصريحات تؤكد المستوى االخالقي العـالي للجـيش اإلسـرائيلي )يمكـن القـول إنـه ال يوجـد جـيش 
بهـــذا المســـتوى(. ولكـــن ذلـــك كـــان خطـــأ. هكـــذا تحـــول مـــا كـــان يبـــدو خطـــأ جنـــدي شـــاب فـــي الخدمـــة 

العامة احتاج عدة اشهر كي يهدأ. نأمـل أن يكـون هـذا األمـر واضـحا االلزامية إلى مهرجان للعالقات 
 للجميع بأثر رجعي.

ال شك أن ما حدث في الخليل في ذلك اليوم قد حـدث مـرات كثيـرة لجنـود فـي جيـوش دول ديمقراطيـة 
مروا فـي ظـروف مشـابهة. وهـذا حـدث فـي الجـيش اإلسـرائيلي فـي سـنوات الحـرب الطويلـة ضـد أعـداء 

الجنود الشباب قد يخطئـون فـي ردود فعلهـم فـي الظـروف التـي تشـكل خطـرا مفاجئـا علـى  إسرائيل. إن
حياتهم. من المنطقي أنه في األشهر األخيرة، حيث تم الهجوم على اإلسرائيليين في الشوارع من قبـل 
مخربين فلسطينيين هدفهم القتل، حدثت أمور مشابهة. ويمكن أن هذا حدث أكثر من مرة ألن الجنود 

لشرطة شعروا بالتهديد فقـاموا بـإطالق النـار علـى المخـرب وقتلـوه، رغـم أنـه كـان يمكـن اصـابته فقـط وا
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مــن اجــل تحييــده. الموضــوع لــيس بهــذه البســاطة، أن نحــاكم رد فعــل الجنــدي الشــاب الــذي يوجــد فــي 
 ظروف كهذه.

اهيريـة، يجب علـى الجـيش أن يحقـق فـي حـوادث كهـذه، لكـن ال يجـب عليـه تحويلهـا إلـى محاكمـة جم
يجب تعليم الدروس للجنود الذين قد يمرون في ظروف مشابهة في المسـتقبل. وبشـكل عـام، ال يجـب 

 اعطاء تصريحات علنية للجمهور.
فـــي ظـــل الوضـــع الحـــالي، نتـــائج محاكمـــة أزاريـــا أصـــبحت تقريبـــا غيـــر ذات صـــلة. جميـــع االشـــخاص 

هيئــة االركــان، سياســيون ـ قــالوا كلمــتهم، الهــامين ـ وزيــر الــدفاع الســابق ووزيــر الــدفاع الحــالي، رئــيس 
 ويبدو أنهم لن يتراجعوا بغض النظر عن نتيجة المحاكمة. لقد وقع الضرر.

الحقيقــة هــي أن جنــودا شــبابا يضــطرون لمواجهــة العمليــات، واحيانــا يجــدون صــعوبة فــي اتخــاذ القــرار 
ـــوتر. ال يجـــب أن يخجـــل الجـــيش اإلســـرائيلي مـــن ســـلوك جنـــو  ده الشـــباب فـــي الصـــحيح فـــي لحظـــة ت

المعركـة. نحــن نريــد االسـتمرار فــي كوننــا نموذجــا لمخـرين. ولكــن مــن اجــل ذلـك ال يجــب الخجــل مــن 
 الجنود الشباب الذين ليست لهم تجربة.

  30/8/2016هآرتس 
 31/8/2016 ،القدس العربي، لندن
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