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  2013ع وزير مصري: منطقة تجارة مع غزة مطم .1
قاؿ وزير مصري إف إقامة منطقة تجارة حرة بيف الحدود المصرية الفمسطينية سيبدأ العمؿ بو  :وكاالت

مجمسي الشعب والشوري المصري محمد محسوب في تصريحات وأوضح وزير شئوف  مطمع العاـ القادـ.
لوكالة "األناضوؿ" التركية األربعاء إف إقامة المنطقة الحرة سيتزامف مع إصدار قانوف بتجريـ األنفاؽ بيف 

 مصر وغزة وتدمير ما تبقي منيا.
األنفاؽ ييدد األمف  وقاؿ إف اقتصاد األنفاؽ كاف ضرورة لمطرفيف في السنوات الماضية، "لكف اإلبقاء عمى

وبحسب الوزير المصري، فإف التبادؿ  القومي المصري لذلؾ وجب وقفو فوًرا وتجريمو وتدمير األنفاؽ".
التجاري بيف مصر وغزة "مطمب شعبي مف الجانبيف، وال يوجد عمى كاىؿ مصر ما يمنعيا مف ذلؾ، وال 

 االعتراض عميو". "إسرائيؿ"اتفاقية كامب ديفيد وليس مف حؽ 
 33/8/3103فمسطين أون الين، 

 
 تندد بتصريحات ليبرمان حول استبدال عباس السمطة الفمسطينية  .2

وصؼ الناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينة، أمس، تصريحات وزير الخارجية  :وكاالت
عمى القتؿ  اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف التي دعا فييا إلى استبداؿ الرئيس محمود عباس، بأنيا تحريض

اتخاذ موقؼ مف التعامؿ مع ليبرماف ػ"، المجنة الرباعية الدولية ب"وفا"والعنؼ. وطالب في تصريح نقمتو وكالة 
 ."باعتبار تصريحاتو تحريضًا عمى القتؿ والعنؼ

واعتبر أبو ردينة التصريحات تدخاًل في الشؤوف الداخمية الفمسطينية، مطالبًا رئيس الحكومة اإلسرائيمية 
اتخاذ موقؼ واضح مف ىذه التصريحات التحريضية التي ال تسيـ بأي شكؿ مف ػ"نياميف نتنياىو وحكومتو بب

إفالسًا سياسيًا ودلياًل عمى عزلتو )ليبرماف( وتخبطو ". كما اعتبرىا "األشكاؿ بخمؽ مناخ مالئـ لمسالـ
 ."وتشوشو

بشدة تصريحات ليبرماف ونحمؿ  نديف"مف جيتو، قاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات 
. واعتبر أف ىذه "الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف حياة الرئيس عباس وسالمتو الجسدية

تصريحات واضحة لمقتؿ وىي ذات الحممة التي شنيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ أرئيؿ شاروف ضد "
حمالت "أنو أجرى اتصاالت مع أطراؼ الرباعية لوقؼ . وأوضح "الرئيس الراحؿ ياسر عرفات وانتيت بقتمو

 ."التحريض والتشويو ضد عباس
 23/8/2012الخميج، الشارقة، 

 
 عشراوي: دعوات ليبرمان الستبدال عباس تنم عن غطرسة وعنصرية .3

أكدت حناف عشراوي عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أف دعوات وزير الخارجية : الخميؿ
سرائيمي ليبرماف الستبداؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس "تعبير عف عقمية االحتالؿ التي تنـ اإل

 عف الغطرسة والعنصرية لحكومة االحتالؿ والتي تشكؿ تيديد ألمف واستقرارا المنطقة بكامميا".
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الممارسات  العقبة الوحيدة أماـ عممية السالـ ىي فوأوضحت عشراوي في تصريحات لػ"قدس برس" أ
تصريحات نتنياىو ناتجة عف "عقود مف  أفاإلسرائيمية مف خالؿ مواصمة االستيطاف وىدـ المنازؿ، معتبرة 

 االحتالؿ الذي لـ يتعرض لممساءلة مف المجتمع الدولي".
وأضافت عضو المجنة التنفيذية أف تصريحات ليبرماف المتكررة "تفضح حقيقية الحكومة اإلسرائيمية وسياستيا 
في التعامؿ مع الطرؼ الفمسطيني، و أف القيادة الفمسطينية ستبحث إقداـ ليبرماف عمى مخاطبة وزراء 
الخارجية األمريكية والروسية و)أميف عاـ األمـ المتحدة( باف كي موف واالتحاد األوروبي، والحديث عف أف 

 رئيس السمطة يشكؿ عقبة اماـ السالـ ويجب استبدالو".
ى أف ليبرماف بعث برسائؿ سابقة بذات السياؽ لعدد مف الدوؿ، معتبرة أنو "ينطمؽ مف وأشارت عشراوي إل

فكر عنصري إسرائيمي مبني عمى الييمنة ودائما يحاوؿ إلقاء الالئمة عمى اآلخريف وال يحسف التعامؿ مع 
 االخر". حسب قوليا.

 22/8/2012قدس برس، 
 

 عباس مى تصريحاته ضد  يطالب بمحاسبة ليبرمان عسفير فمسطين بالقاهرة  .4
طالب سفير دولة فمسطيف بالقاىرة ومندوبيا الدائـ لدى الجامعة العربية المجتمع : مراد فتحي -القاىرة 

الدولي واألمة العربية بأف يكوف ليا موقؼ واضح وحاـز تجاه تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيجدور 
اس، مؤكدا أف بيانات الشجب واالستنكار ضد ىذه ليبرماف المتكررة لمتخمص مف الرئيس محمود عب

 التصريحات البائسة ليس مطموبة اآلف.
وشدد الفرا في تصريح لو اليوـ األربعاء، أف الواليات المتحدة األمريكية بصفتيا "الراعية الدائمة إلسرائيؿ"، 

سرائيمييف دوف مراعاة لمقانوف ومطموب منيا أف تتدخؿ لوقؼ "العربدة" اإلسرائيمية، التي يطمقيا المسئوليف اإل
 الدولي أو لمدبموماسية، أو حتى لألعراؼ والقيـ اإلنسانية واألخالؽ العامة.

وأستغرب مف موقؼ الحكومة اإلسرائيمية التي لـ يصدر عنيا موقؼ أو إدانة ليذه التصريحات الفجة 
قالتو إف كانت فعال  تدعي أنيا دولة حرة وديمقراطية، والغريبة وكاف مف المفروض محاكمة ىذا المسؤوؿ وا 

 مما يدؿ عمى أف إسرائيؿ ال تريد سالـ وال تعمؿ ألي سالـ في المنطقة.
وقاؿ السفير بركات الفرا أف الرئيس محمود عباس ىو أكثر مف يدافع عف عممية السالـ ليس في المنطقة 

يا القدس الشرقية عمى حدود ولكف في العالـ، ولكف تمسؾ الرئيس عباس بإقامة دولة فمسطينية، وعاصمت
، وعودة الالجئيف، واإلفراج عف جميع األسرى والمعتقميف ىو السبب الحقيقي 2:78الرابع مف حزيراف عاـ 

وراء دعوات ليبرماف المتكررة، مشددا عمى أف السالـ ال يمكف أف يكوف إال عمى ىذه األسس، وليذه الثوابت 
 ف اإلسرائيمييف.الوطنية يظير حجـ الحماقة لدى المسؤولي

 23/8/2012الشرق، الدوحة، 
 

 يوسف المنسي: مكتب قطري لمشروع في إعادة إعمار غزة .5
بحث السيد محمد العمادي إستشاري التنمية الدولية بوزارة الخارجية  ريما زنادة ومحمد جماؿ: -غزة 

ستاذ الدكتور يوسؼ المنسي، القطرية، مع وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف في الحكومة الفمسطينية المقالة األ
 ترتيبات فتح مكتب لدولة قطر في غزة لمتابعة تنفيذ مشاريع المنحة القطرية إلعمار غزة. 
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وقاؿ المنسي، إنو تـ الحديث مع العمادي المكمؼ باإلشراؼ عمى تنفيذ المنحة القطرية إلعمار غزة لترتيبات 
فيذ مشاريع منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد فتح مكتب قطري في غزة مف أجؿ الشروع في العمؿ وتن

بف خميفة آؿ ثاني إلعمار قطاع غزة، وأشار إلى أف األمر تـ مف خالؿ اتصاؿ ىاتفي تـ الحديث عبره 
(مميوف دوالر كمرحمة أولى التي تـ االتفاؽ عمييا مف خالؿ  335عمى تنفيذ مشاريع المنحة والبالغة قيمتيا) 

 ئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيؿ ىنية سابقًا إلى الدوحة.الجولة التي قاـ بيا ر 
وأعرب الوزير الفمسطيني عف تقديره العميؽ لقطر أميرا وحكومة وشعبا عمى جيودىـ المباركة في دعـ 
مشاريع اإلعمار في قطاع غزة، ولدعـ صمود أبناء الشعب الفمسطيني، مشددا عمى العالقات المتينة التي 

 شعب الفمسطيني.تجمع قطر بال
 23/8/2012الشرق، الدوحة، 

 
 دعو إلى تكثيف لجان الحراسة الشعبية لمتصدي العتداءات المستوطنينت بالتشريعينائب  .6

دعت النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف خالدة جرار إلى : راـ اهلل
قرى والبمدات الفمسطينية بالضفة الغربية المحتمة مف أجؿ تكثيؼ لجاف الحراسة الشعبية في المدف وال

 التصدي العتداءات المستوطنيف المتصاعدة في اآلونة األخيرة.
وقالت جرار، في تصريحات خاصة لػ"قدس برس": "مف المالحظ أف كؿ اعتداءات المستوطنيف محمية مف 

لمسيطرة اإلسرائيمية، وأف ادعاءاتيـ بحماية الجيش اإلسرائيمي، فيـ يعتدوف عمى القرى التي تخضع بالكامؿ 
المواطنيف الفمسطينييف غير صحيحة وكاذبة، والمواطنوف شيود عمى حماية الجيش لممستوطنيف، فيـ 
يعربدوف ويحرقوف المزروعات، ونحف نعتقد أف المستوطنيف وما يقوموف بو يأتي ضمف اطر سياسية تتـ 

 بحماية الجيش".
تشكيؿ مزيد مف لجاف الحراسة الشعبية لمتصدي لممستوطنيف، مشيرة إلى أف وشددت جرار عمى ضرورة 

 "ىناؾ قرى نجحت في التصدي لوجود حراسة شعبية فييا"، كما قالت.
ودعت النائب في المجمس التشريعي المجتمع الدولي إلى التدخؿ وليس مجرد اإلدانة، لحماية الشعب 

عمى أف "القانوف الدولي يعتبر المستوطنات غير شرعية، الفمسطيني مف اعتداءات المستوطنيف، مشددة 
ولذلؾ يجب إخالء كؿ المستوطنات، ويجب أف يكوف ىناؾ توجو فوري لترجمة قرارات محكمة الىاي في 

 عدـ شرعية االستيطاف والجدار".
خالء  وطالبت جرار "القيادة الفمسطينية، بالتحرؾ سياسًيا عمى مستوى مجمس األمف، ومحاكمة االحتالؿ وا 

 المستوطنات، فجرائمو تعتبر ضد اإلنسانية وبالتالي يمكف محاكمة المسؤوليف عنيا".
 22/8/2012قدس برس، 

 
 إلى تنفيذ اتفاق المصالحة وتغميب المصمحة الوطنية تدعو حماس فتح .7

تنفيذ ما راـ اهلل: قاؿ المتحدث باسـ حركة فتح أسامة القواسمي اف المصالحة والوحدة الوطنية بحاجة الى 
يتـ االتفاؽ عميو، وليس الى تصريحات إعالمية فارغة المضموف وعديمة المعاني مميا الشعب الفمسطيني، 
عالء  مؤكدا أف "مبادئ وأبجديات المصالحة والمتمثمة بتوفر النوايا الصادقة وامتالؾ اإلرادة السياسية، وا 

متوفرة لدى قيادات حماس وتحديدا في مصالح الوطف والشعب فوؽ المصالح الشخصية أو الحزبية غير 
 غزة".
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وأضاؼ القواسمي في تصريح صحافي، أمس: "إف كانت حماس جادة في ممؼ المصالحة والوحدة الوطنية 
كما تدعي فمماذا تمنع لجنة االنتخابات المركزية مف العمؿ في غزة؟ ولماذا ترفض إجراء انتخابات بمدية 

يذ كؿ ما يتـ االتفاؽ عميو مع حركة فتح؟ مؤكدا أف األسباب "الواىية وتشريعية ورئاسية؟ ولماذا ترفض تنف
التي تسوقيا حماس في كؿ مرة ما ىي إال ذرائع واىية وجاىزة مف اجؿ التنصؿ مف المصالحة والوحدة 
الوطنية وما يتـ االتفاؽ عميو"، مستيجنًا إصرار قيادات "حماس" في غزة عمى تعطيؿ الوحدة الوطنية، 

 يـ اليائسة تضميؿ الشارع الفمسطيني.ومحاوالت

وتابع: "اف الشعب الفمسطيني بأغمبيتو الساحقة يدرؾ تماما اف حركة فتح بذلت كؿ ما ىو ممكف إلنجاح 
الحوارات وىي ممتزمة بكؿ ما اتفؽ عميو ولـ تخضع في يـو مف األياـ لمضغوط مف اي جية كانت، معمية 

مى حماس اف تدرؾ اف القضية الفمسطينية اكبر بكثير مف أف مصمحة الشعب والوطف فوؽ كؿ اعتبار، وع
يختزليا البعض في معبر رفح"، مؤكدا أف عنواف القضية الفمسطينية يتمثؿ بالقدس عاصمة الدولة المستقمة، 

 داعيا حماس الى إعالء مصمحة الشعب والقضية الوطنية عمى حساب المصالح الشخصية.

 23/8/2012، األيام، رام اهلل

 
 مع السياسات اإلسرائيمية أي رئيس فمسطيني سيأتي بعد عباس سيتعارضلعالول: ا .8

أكد محمود العالوؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح أف تصريحات ليبرماف األخيرة : برىوـ جرايسي
تتعارض مع سياسة االحتالؿ تمامًا مشددا عمى أف أي رئيس فمسطيني سيأتي بعد الرئيس عباس سيتعارض 

السياسات وبالتالي سيكوف عقبة في وجو إسرائيؿ وسالميا ما داـ يطالب بحقوؽ شعبو ويرفض النيج وىذه 
وقاؿ العالوؿ في تصريحات إذاعية أمس "االربعاء" "أنا سعيد لسماع تصريحات العنصري  .اإلسرائيمي

ت المرة األولى ليبرماف التي تدؿ عمى أف الرئيس عباس يعمؿ لصالح شعبو وضد مصمحة إسرائيؿ فيذه ليس
حيث وصفت إسرائيؿ قبؿ ذلؾ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات بأنو عقبة في وجو السالـ وذلؾ ألنو تمسؾ في 

 ."القدس وبعروبتيا

 23/8/2012، الغد، عم ان

 
نهاء االنقسام .9  الصالحي: الفصائل الفمسطينية اتفقت عمى تفعيل ممف المصالحة وا 

عاـ لحزب الشعب الفمسطيني بساـ الصالحي االربعاء أف االتصاالت أكد األميف ال: وليد عوض -راـ اهلل 
مع جميع األطراؼ والفصائؿ الفمسطينية بدأت مف جديد لتحريؾ ممؼ المصالحة الداخمية بعدما تـ اإلنتياء 

 . مف إجازة عيد الفطر عمى األسس التي تـ اإلتفاؽ عمييا سابقاً 
ف الفصائؿ الفمسطينية اتفقت في اجتماعيا االخير بغزة وأضاؼ الصالحي في تصريح صحافي األربعاء، ا
 .عمى إستئناؼ ممؼ المصالحة بعد إجازة عيد الفطر

مف الشير الجاري بمكتب حركة الجياد اإلسالمي بغزة  24وكانت الفصائؿ الفمسطينية إجتمعت في الػ 
نياء  تفقت عمى توفير كؿ الجيود الالزمة لتفعيؿ المصالحة الفمسطينية وا   اإلنقساـ، عقب إجازة عيد وا 

 
الفطر المبارؾ مباشرًة وضـ اإلجتماع األميف العاـ لحزب الشعب بساـ الصالحي خالؿ زيارة كانت لو 

 .لقطاع غزة
 23/8/2012، القدس العربي، لندن
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 االحتالل يقمع األسير محمود عيسى وينقمه إلى سجن جمبوعمؤسسة التضامن:  .10

وؽ اإلنساف أف إدارة مصمحة السجوف الصييونية أقدمت خالؿ عيد ذكرت مؤسسة التضامف لحق :نابمس
 الفطر عمى قمع ونقؿ القيادي في الحركة األسيرة محمود عيسى مف سجف ىداريـ إلى مجدو.

وأوضح الباحث في مؤسسة التضامف أحمد البيتاوي أف عيسى يشغؿ نائب رئيس الييئة القيادية العميا 
اس" في السجوف، واف نقمو جاء بعد أقؿ مف أسبوعيف مف قمع رئيس الييئة لحركة المقاومة اإلسالمية "حم

عباس السيد الذي ُنقؿ مف سجف جمبوع إلى سجف ىداريـ، باإلضافة إلى نقؿ العضويف في ذات الييئة 
 محمد صبحة مف سجف جمبوع الى سجف شطو ومعتصـ سماره مف سجف جمبوع إلى سجف مجدو.

 22/8/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 ينتقد إجراءات السمطة في حماية الفمسطينيين من اعتداءات المستوطنين االسالمي"  حزب التحرير" .11

أتيـ "حزب التحرير" اإلسالمي السمطة في راـ اهلل، بالتخاذؿ في حماية الفمسطينييف مف اعتداءات : الخميؿ
 .يمة لمدفاع عف أنفسيـالمستوطنيف الييود المتصاعدة مف خالؿ "تجريد" الناس مف أي وس

( أف 33/9وقاؿ الحزب المحظور في مناطؽ السمطة، في بياف تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليـو األربعاء )
أجيزة أمف السمطة "الحقت كؿ مف تعرض لمييود ومستوطنييـ بأذى تحت ستار محاربة اإلرىاب، بينما 

تحت ستار أنو تائو ودخؿ المناطؽ  أعادت السمطة كؿ مستوطف أو جندي تسمؿ لممدف الفمسطينية
الفمسطينية بالخطأ، فأّدت ىذه السياسات إلى تقديـ أىؿ فمسطيف ومقدساتيـ وأرضيـ لقمة سائغة لييود 

 .وقطعاف مستوطنينيـ". بحسب البياف
 22/8/2012قدس برس، 

 
 نتنياهو يتبرأ من تصريحات ليبرمان حول اإلطاحة بعباس من خالل االنتخابات .12

تبرأ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو امس مف الرسالة التي أرسػميا : ػ أحمد رمضاف ووكاالت راـ اهلل
وزير خارجيتو أفيغدور ليبرماف إلى المجنة الرباعية الدولية والتي طالب فييا بإجراء انتخابات الضغط الجراء 

رئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس واحيػاء انتخابات في االراضي الفمسطينية عمى أمؿ اف تفضػي الػى تغييػر الػ
 عممية السالـ المتعثرة.

وقاؿ مصدر رفيع داخؿ مكتب رئيس الوزراء في تصريحات نقمتيا صحيفة "جيروزليـ بوست" اإلسرائيمية "إف 
تمػػؾ الرسػػالة ال تعكػػس موقػػؼ رئػػيس الػػوزراء أو الحكومػػة اإلسػػرائيمية ككػػؿ"، مضػػيفًا أنػػو "فػػي حػػيف أف ىنػػاؾ 

مكتػػب رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بػػأف الػػرئيس عبػػاس قػػد خمػػؽ الصػػعوبات التػػي حالػػت مػػف دوف اعترافػػًا مػػف 
استئناؼ المفاوضات، ال نزاؿ ممتزميف باستئناؼ الحوار مع الفمسطينييف"، موضحًا أف سياسة إسرائيؿ ليست 

 التدخؿ في العممية االنتخابية في أماكف أخرى.
 23/8/2012، المستقبل، بيروت

 
 

 ح بالقوة الفتاكة لمجيش اإلسرائيمييمو  ز يهدد إيران و بني غانت .13
فػػػي موقعيػػػا عمػػػى الشػػػبكة، اليػػػـو الخمػػػيس، أف رئػػػيس أركػػػاف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي، ” معػػػاريؼ“نقمػػػت صػػػحيفة 

الجنراؿ بني غانتس وجو تحذيرات إليراف بأف الجيش اإلسرائيمي مستعد لمواجية أي خطر ييدد أمف إسرائيؿ 
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اريؼ" فإف غانتس الذي تحدث في مراسـ خاصة إلحيػاء ذكػرى جنػود وحػدة جفعػاتي وبحسب "مع ومواطنييا.
قػػاؿ: "إف مػػف يعتقػػد أف بمقػػدوره أف يػػتخمص مػػف إسػػرائيؿ ويحػػاوؿ المػػس بنػػا، سيكتشػػؼ القػػوة الفتاكػػة لمجػػيش 

 اإلسرائيمي".
ه التيديػدات وأضاؼ غانتس أنو تصدر في ىذه األياـ تيديدات صريحة ألمف إسرائيؿ وسالمة مواطنييػا، ىػذ

تػػػدؿ عمػػػى تقػػػديرات خاطئػػػة عنػػػد أصػػػحابيا لقواتنػػػا ولقػػػدراتنا. إننػػػا نقػػػؼ عمػػػى أىبػػػة االسػػػتعداد لمواجيػػػة ىػػػذه 
 التيديدات، ومستعدوف عمى امتداد حدودنا"

 23/8/2012، 48عرب 
 

 ممف فساد ضد أولمرتالنيابة العامة اإلسرائيمية تغمق  .14
ئيمية العامػػػة سػػػحب الئحػػػة اتيػػػاـ أخػػػرى ضػػػد رئػػػيس الػػػوزراء قػػػررت النيابػػػة اإلسػػػرا: برىػػػـو جرايسػػػي -الناصػػػرة

اإلسرائيمي السابؽ إييود أولمرت، ليكوف بذلؾ قد تـ إغالؽ خمس قضايا منيا األخطر مما وواجيو أولمرت، 
وأدى لالطاحة بو مف منصبو، في حيف تنشر صحيفة إسرائيمية يـو غد الجمعػة تحقيقػا تثبػت فيػو أف الشػاىد 

 ضية يحاكـ بيا أولمرت، مزيؼ عالمي لموحات فنية.االساسي في آخر ق
 23/8/2012، الغد، عم ان

 
 تعود بقوة إلى أفريقيا: مشاريع بينها تطهير بحيرة فيكتوريا "إسرائيل" .15

بعد سنوات طويمة مف الغيػاب عػف السػاحة اإلفريقيػة تحػاوؿ إسػرائيؿ العػودة بقػوة إلػى ىػذه السػاحة مػف خػالؿ 
 لكنيا بالغة األثر. المشاركة في مشاريع صغيرة

سػػرائيؿ وكينيػػا لتطييػػر ميػػاه بحيػػرة فيكتوريػػا التػػي تشػػّكؿ  وقػػد أعمػػف مػػؤخرا عػػف مشػػروع مشػػترؾ بػػيف ألمانيػػا وا 
المنبػػع الػػرئيس لنيػػر النيػػؿ. كمػػا أنيػػت إسػػرائيؿ إعػػادة تأىيػػؿ وتجييػػز جنػػاح فػػي أحػػد مستشػػفيات العاصػػمة 

 عاما إلى مطار عنتيبي. 47لتي اختطفت قبؿ األوغندية التي سبؽ وعولج فييا مصابوف مف الطائرة ا
وأشػارت األنبػاء اإلسػرائيمية إلػى أف إسػرائيؿ وألمانيػا وكينيػػا سػتبدأ مشػروعا إلنقػاذ بحيػرة فيكتوريػا، التػي تعتبػػر 
بػػادة نباتػػات مائيػػة ضػػارة سػػيطرت  أكبػػر خػػزاف لمميػػاه العذبػػة فػػي أفريقيػػا، بيػػدؼ إعػػادة الثػػروة السػػمكية إلييػػا وا 

 عمى البحيرة.
ووقػػع نائػػب وزيػػر الخارجيػػة دانػػي إيمػػوف فػػي نيروبػػي خػػالؿ األسػػبوع الحػػالي االتفػػاؽ الثالثػػي لتطييػػر البحيػػرة 

نشاء محطة لتحمية المياه ولتطوير أساليب الصيد فييا.  وا 
وتبمػػػي قيمػػػة المشػػػروع الجديػػػد عشػػػرات الماليػػػيف مػػػف الػػػدوالرات ويرمػػػي المشػػػروع لزيػػػادة فػػػرص الػػػرزؽ لحػػػوالي 

ص في الدوؿ الواقعة عمػى البحيػرة: كينيػا، أوغنػدا وتنزانيػا وتحسػيف مسػتوى الحيػاة حوليػا. خمسة مالييف شخ
 ألؼ كيمومتر مربع. :7ومعروؼ أف مساحة البحيرة تبمي حوالي 

مشػػاريع مػػف ىػػذا النػػوع تظيػػر الوجػػو الجميػػؿ والحقيقػػي إلسػػرائيؿ »وأوضػػح إيمػػوف فػػي مراسػػـ التوقيػػع إلػػى أف 
 «.سرائيمي في القارة األفريقيةوتعزز التواجد السياسي اإل

ومف جية ثانية، افتتح إيموف في كامباال جناحا في مستشفى عممػت دائػرة التعػاوف الػدولي فػي وزارة الخارجيػة 
اإلسػػرائيمية عمػػى تمويمػػو. ولكػػف قبػػؿ افتتػػاح الجنػػاح أجػػرى إيمػػوف مراسػػـ ذكػػرى مختطفػػي طػػائرة عنتيبػػي فػػي 

 أفراد الجالية الييودية ىناؾ. المطار بحضور مسؤوليف أوغندييف وكبار 
 23/8/2012، السفير، بيروت
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 معظم صفقات العقارات "اإلسرائيمية" تتضمن بند "مهاجمة إيران"  .16

أف معظػػـ صػػفقات العقػػارات، مثػػؿ بيػػع أو تػػأجير بيػػوت، بػػدأت فػػي ” إسػػرائيمي“أعمػػف محػػاـ : )يػػو .بػػي .آي(
مػؿ ضػد إيػراف، يتطػرؽ إلػى احتمػاؿ إجػراء تغييػرات أو محت” إسرائيمي“الفترة األخيرة تتضمف بندًا حوؿ ىجوـ 

 إرجاء تنفيذ الصفقات.
% مػػف الزبػػائف يطرحػػػوف موضػػوع مياجمػػة إيػػراف خػػػالؿ 70وقػػاؿ ايمػػوف عيشػػر إلذاعػػة جػػػيش االحػػتالؿ إف 

المفاوضػػات حػػوؿ الصػػفقة لبيػػع عقػػار أو اسػػتئجاره. وأضػػاؼ أف قسػػمًا مػػف الزبػػائف يطػػالبوف بإدخػػاؿ موضػػوع 
أيضػػًا يطمبػػوف بنػػودًا ” اإلسػػرائيميوف“فجػػأة بػػدأ “د إيػػراف كبنػػد مسػػتقؿ فػػي عقػػد الصػػفقة وأنػػو ىجػػـو محتمػػؿ ضػػ

 ”. تتعمؽ بحرب في إيراف
 23/8/2012، الخميج، الشارقة

 
  : سجال حول قيود التصدير وقمق من الصواريخ"إسرائيل" .17

التػي تحػاوؿ انتػزاع أكبػر يحتدـ السجاؿ في إسرائيؿ بيف شركات التنقيب عف الغػاز والحكومػة : حممي موسى
قدر ممكف مف الضرائب مف ناحية، وفرض أكبر قدر ممكػف مػف القيػود عمػى تصػدير الغػاز إلػى الخػارج مػف 

 ناحية أخرى.
وجػػاء احتػػداـ السػػجاؿ بػػيف األوسػػاط الحكوميػػة وشػػركات التنقيػػب عػػف الغػػاز مػػع اقتػػراب موعػػد نشػػر التقريػػر 

ة تحديػػد معػػايير تصػػدير الغػػاز. وكانػػت الخالفػػات فػػي ىػػذا التػػي أوكمػػت ليػػا ميمػػ« لجنػػة تسػػيمح»النيػػائي لػػػ
 الجانب قد تركزت حوؿ الكمية

المراد تصديرىا، ومػا إذا كانػت تتبػع الكميػات المتوقػع العثػور عمييػا فػي مػرابض الغػاز تحػت سػطح البحػر أـ 
 في الكميات الثابت وجودىا.

مح إلػى جعػؿ الغػاز مػادة اسػتراتيجية يحظػر وكانت وزارة المالية وأوساط ذات صمة بمفاىيـ األمف القومي تط
تصػػديرىا قبػػؿ سػػد االحتياجػػات اإلسػػرائيمية لسػػنوات طويمػػة مقبمػػة. وأوضػػحت صػػحؼ اقتصػػادية إسػػرائيمية أف 

تتحدث عف توصية بالسماح بتصدير الغػاز عمػى أسػاس كميػات الغػاز المتوقػع « لجنة تسيمح»مسودة تقرير 
 لثابت وجودىا.استخراجيا وليس عمى أساس كميات الغاز ا

التي يرأسيا مدير عاـ وزارة الطاقة شاؤوؿ تسيمح تبحث منذ أشير في القضػية « لجنة تسيمح»ومعروؼ أف 
األىػػـ منػػذ اكتشػػاؼ الغػػاز فػػي عػػػدد مػػف المػػرابض البحريػػة: مػػا ىػػي كميػػػة الغػػاز التػػي ينبغػػي االحتفػػاظ بيػػػا 

 ديرىا؟؟ وما ىي الكميات التي يمكف تص«أمف الطاقة»إلسرائيؿ في إطار 
ويتعمؽ التصدير ىنا بسوؽ أوسع يسمح لمشركات بتحقيؽ مكاسب أسرع مف المكاسب التػي تحققيػا فػي حػاؿ 

إلػػى السػػماح لمشػػركات بتصػػدير نصػػؼ مػػا تسػػتخرجو مػػف « لجنػػة تسػػيمح»احتكػػار بيػػع الغػػاز داخميػػا. وتػػدعو 
حقوؿ. وحددت المجنة معيارا عمى أف تزيد ىذه النسبة كمما صغرت ال« لفيتاف»و« تمار»الحقوؿ الكبيرة مثؿ 

 عاما. 36وىو أف الشركات يمكنيا أف تصدر طالما بقي في الحقوؿ ما يكفي إسرائيؿ لػ
نحػف جػاىزوف »االقتصادية اإلسرائيمية عف ضابط كبير في سػالح البحريػة قولػو « غموبوس»ونقمت صحيفة 

تخصيص ميزانية بمميارات الدوالرات، وأشار الضابط إلى أنو ورغـ غياب القرار بشأف «. لحماية حقوؿ الغاز
وىي الميزانية المطموبة لتكييؼ القوة البحرية لتوفير الرد عمى التحديات الجديدة، إال أف سالح البحرية مؤىؿ 

 لمتعامؿ مع األخطار الجديدة في الحمبة البحرية.« بشكؿ جيد»
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جديػدة التػي دخمػت إلػى الحمبػة وأنيػا، ىنػاؾ عػددًا غيػر قميػؿ مػف المخػاطر ال»واعتبػر الضػابط اإلسػرائيمي أف 
فعال غيرت بعض الشيء ميزاف القوى. ونحف نستعد ليا بشكؿ واع. فالسفف الحربية اإلسرائيمية مؤمنة، حتى 

 «.في مواجية األخطار الجديدة التي ظيرت في الحمبة وضمف ذلؾ سفف الصواريخ، المحمية مف ياخونت
 المعد لمواجية الصواريخ البحرية. « 9 -باراؾ »وير صاروخ وبيف التدابير التي اتخذتيا إسرائيؿ تط

 23/8/2012، السفير، بيروت

 
 استطالع: غالبية أبناء الشبيبة اليهود يرفضون السكن بجوار العرب .18

يستدؿ مف نتائج استطالع لمػرأي العػاـ أجػري فػي صػفوؼ أبنػاء الشػبيبة الييػود، ونشػرت نتائجػو فػي صػحيفة 
ؼ التالميذ الييود في إسرائيؿ الذيف سيرتفعوف ىذا العاـ لصفوؼ الثاني عشر، أو "ىآرتس" أف أكثر مف نص

 الذيف تخرجوا مف المرحمة الثانوية ليسوا عمى استعداد لمسكف بجوار عائمة عربية.
تالميػػػذ يشػػػكموف عينػػػة بحثيػػػة لطػػػالب  520وأشػػػارت صػػػحيفة "ىػػػآرتس" إلػػػى أف االسػػػتطالع المػػػذكور شػػػمؿ 

 ، وأجري االستطالع تحت إشراؼ البروفيسور كميؿ فوكس مف جامعة تؿ أبيب.الثانويات في إسرائيؿ
% مػػف المشػػاركيف فػػي االسػػتطالع إنيػػـ يرفضػػوف أف يعيشػػو 66ووفقػػا لنتػػائج االسػػتطالع المػػذكور فقػػد قػػاؿ 
% مف أبناء الشبيبة الييود إنيـ :6% إنيـ يقبموف بذلؾ. وقاؿ 56بجوار عرب وعمى مقربة منيـ، بينما قاؿ 

% اسػتيعابيـ فػي الدولػة وقػاؿ :2تقدوف أف عمى الدولػة طػرد الميػاجريف القػادميف مػف أفريقيػا، بينمػا اقتػرح يع
 % منيـ إنيـ ال يعرفوف.34

إلى ذلؾ أشار االستطالع إلى انخفاض في نسبة الشباف الييود الذيف يريدوف االنخراط في الخدمة العسػكرية 
يف فػػي االسػػتطالع إنيػػـ يرفضػػوف الخدمػػة فػػي وحػػدات قتاليػػة. % مػػف المشػػارك70فػػي وحػػدات قتاليػػة، إذ قػػاؿ 

% مػػف الطػػالب الييػػود عػػف اعتقػػادىـ بوجػػوب تجنيػػد "الحريػػديـ" والعػػرب عمػػى حػػد سػػواء لمخدمػػة :4وأعػػرب 
 % منيـ إنو يمكف ويجب تجنيد "الحريديـ" لمجيش اإلسرائيمي.94العسكرية، بينما قاؿ 

مف الشباف الييود إنيـ غير راضيف عف أداء  نتنياىو، مقابػؿ  %54أما عمى صعيد المواقؼ السياسية فقاؿ 
% منيـ إنيـ في حاؿ إجػراء االنتخابػات سيصػوتوف لنتنيػاىو، 32% أعربوا عف رضاىـ مف أدائو، وقاؿ 38

 % مف أبناء لشبيبة الييود إنيـ ال يعرفوف لمف سيصوتوف.49بينما قاؿ 
 22/8/2012، 48عرب 

 
 قيا ممصقا تجاريا عمى منتجات المستوطنات "غير مقبول": فرض جنوب افري"سرائيل"إ .19

اعتبػر متحػدث باسػـ وزارة الخارجيػة االسػرائيمية مسػاء امػس اف : ا.ؼ.ب -الحيػاة الجديػدة  -القدس المحتمة 
الممصػػؽ التجػػاري الػػذي فرضػػتو حكومػػة جنػػوب افريقيػػا عمػػى منتجػػات المسػػتوطنات االسػػرائيمية ينطػػوي عمػػى 

 وؿ بالكامؿ"."تمييز" وىو "غير مقب
وقاؿ يغاؿ بممور في بياف اف "بيف اسرائيؿ وجنوب افريقيا تباينات سياسية وىو امر مشروع. اما االمػر غيػر 
المقبوؿ بالكامؿ فيػو المجػوء الػى اجػراءات تعبػر فػي جوىرىػا عػف تمييػز وتػؤدي الػى عزلػة وتتسػبب بمقاطعػة 

 اؤه غدا )الخميس( الى وزارة الخارجية في القدس".عامة". وأورد البياف اف سفير جنوب افريقيا "سيتـ استدع
وأكػدت الخارجيػة اف ىػذا الممصػؽ التجػاري "غيػر مسػػبوؽ النػو لػـ يسػبؽ اف تبنػت جنػوب افريقيػا او اي دولػػة 

 اخرى ىذا االجراء"، االمر الذي يشكؿ تاليا "تمييزا اكيدا يستند الى تفريؽ وطني وسياسي".
 23/8/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 % من جرائم "اإلرهاب اليهودي" يتجاهمها "الشاباك"91يديعوت أحرونوت:  .20
حػػػّذرت مصػػػادر صػػػحفية عبريػػػة، مػػػف انػػػدالع انتفاضػػػة شػػػعبية فمسػػػطينية فػػػي منػػػاطؽ  -الناصػػػرة )فمسػػػطيف( 

 الضػػفة الغربيػػة المحتمّػػة، رّدًا عمػػى تنػػامي "اإلرىػػاب الييػػودي" واتسػػاع دائػػرة اسػػتيداؼ اعتػػداءات المسػػتوطنيف
 الموّجية ضد الفمسطينييف وممتمكاتيـ والمقّدسات الدينية في مختمؼ أرجاء األراضي الفمسطينية المحتمة.

 (،9|33وجػػاء فػػي تقريػػر نشػػرتو صػػحيفة /يػػديعوت أحرونػػوت/ العبريػػة، فػػي عػػددىا الصػػادر اليػػـو األربعػػاء )
إحبػػػاط االعتػػػداءات الييوديػػػة  شػػّككت الصػػػحيفة فػػػي قػػدرة جيػػػاز المخػػػابرات اإلسػػرائيمي العػػػاـ "الشػػػاباؾ" عمػػى

 الموّجية ضد الفمسطينييف.
معطيات أعّدتيا جمعيػة "يوجػد حكػـ" الحقوقيػة اإلسػرائيمية، وتفيػد بػأف مػا ال يقػؿ  "يديعوت أحرونوت"وأوردت 

في المائة مف ممفات التحقيؽ في الجػرائـ التػي يرتكبيػا المسػتوطنوف واإلسػرائيميوف ضػد الفمسػطينييف  2:عف 
فػػي المائػػة فقػػط مػػف ىػػذه الممفػػات المتعمقّػػة بجنايػػات  4يػػا دوف تقػػديـ أي لػػوائح اتيػػاـ، فػػي حػػيف أف يػػتـ إغالق

الممتمكػػات تػػتـ متابعتيػػا قضػػائيًا وُتغمػػؽ الممفػػات األخػػرى بحّجػػة أف الجػػاني غيػػر معػػروؼ أو عػػدـ وجػػود أدلػػة 
 كافية أو ضياع ممفات التحقيؽ.

اعدًا متواصػػاًل لعمميػػات "تػػدفيع الػػثمف" التػػي تسػػتيدؼ وبحسػػب المعطيػػات، فقػػد شػػيد العػػاميف الماضػػييف تصػػ
مسػجدًا وتػدنيس عشػرات  28الفمسطينييف وممتمكاتيـ داخؿ وخارج الخط األخضر، حيث تـ إضراـ النار في 

ـّ اقػتالع اآلالؼ مػف أشػجار الزيتػوف واالعتػداء  أخرى بتدميرىا ورش العبارات العنصرية عمى جدرانيا، كمػا تػ
 طالؽ الرصاص المباشر عمييـ.عمى فمسيطينييف بإ

 22/8/2012قدس برس، 
 

 سرائيميين في إطالق نار قرب مفرق بيت ليدإإصابة  .21
مػس، جػراء تعػرض سػيارتيما إلطػالؽ نػار فػي محطػة وقػود عمػى مػدخؿ أسرائيمياف بجػروح، إأصيب  :راـ اهلل

 "موشاؼ تنوفوت".
جػاءت مػف جيػة مدينػة طػولكـر وأطمقػت النيػراف  ووفقا لوسائؿ إعالـ اسرائيمية، فإف سيارة تقؿ أربعة مسمحيف

 عاما(. :5و 69مف داخميا باتجاه اسرائيمييف كانوا يتواجدوف في محطة الوقود، ما أدى إلى إصابة رجميف )
 23/8/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 

 يصر  عمى اإلفراج عن األسرى القدامى دون تمييز أو استثناء عباسقراقع:  .22
اؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع: إف الرئيس محمود عباس يعتبر اإلفراج عف راـ اهلل: ق

الحجر األساس ألي لقاء قادـ مع الجانب  5::2األسرى المعتقميف قبؿ إنشاء السمطة الوطنية عاـ 
كافة األسرى اإلسرائيمي، مؤكدًا أنو رفض المساومة واالبتزاز اإلسرائيمييف حوؿ ذلؾ، مصرًا عف اإلفراج عف 

 القدامى دوف تمييز أو استثناء، ولقي موقفو ىذا كؿ اإلشادة والتثميف مف األسرى داخؿ سجوف االحتالؿ.
جاء أقواؿ قراقع خالؿ زيارتو، خالؿ العيد، عددًا مف عائالت األسرى القدامى في مخيمي عايدة والدىيشة 

 وبمدة الخضر في محافظة بيت لحـ.
 23/8/2012، األيام، رام اهلل
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 أمضوا أكثر من ربع قرن 21أسيرًا معتقمين منذ ما قبل أوسمو بينهم  112فروانة :  .23

قاؿ الباحث المختص بشؤوف األسرى عبد الناصر فروانة، انو وبعد أف أفرجت سمطات االحتالؿ امس  :غزة
فض الى ) عامًا، فاف عدد األسرى القدامى انخ 38بعد اعتقاؿ داـ  "صدقي المقت"عف األسير السوري 

 ( اسيرًا. 223
وأضاؼ: اف قائمة "األسرى القدامى" ستخمو ولممرة األولى مف األسرى العرب، حيث إف جميع مف تبقوا 

( أسيرًا منيـ  96سنة وحتى المؤبد، حيث إف )  30منيـ ىـ فمسطينيوف ويقضوف أحكامًا مختمفة، ما بيف 
( أسيرًا يقضوف أحكامًا بالسجف تتراوح ما بيف )  38يقضوف أحكامًا بالسجف المؤبد مدى الحياة. وأف ) 

 ( سنة. 30-50
( أسيرًا مف المناطؽ  25( أسرى مف القدس، و)  20وأوضح فروانة بأف مف بيف األسرى القدامى يوجد ) 

 ( مف الضفة. 70( أسيرًا مف غزة، و)  39، و) 2:59المحتمة عاـ 
 23/8/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ( في سجن "رامون"6أسرى جراء اقتحام وحدات إسرائيمية خاصة قسم ) انيةثمإصابة  .24

اقتحمت إحدى وحدات جيش االحتالؿ المختصة بقمع األسرى أمس سجف راموف واعتدت : حامد جاد -غزة
بالضرب المبرح عمى األسرى ما أدى الصابة ثمانية منيـ بجروح وصفت بالخطرة، حيث أعمف وزير شؤوف 

  7سمطة الفمسطينية عيسى قراقع في تصريح صحفي أف وحدات قمع خاصة اقتحمت قسـ األسرى لدى ال
في سجف راموف بحجة التفتيش وقامت باالعتداء عمى المعتقميف وحاولت إخضاعيـ لمتفتيش العاري االمر 
الذي رفضو المعتقموف بشدة ما أدى إلى صداـ مع القوات المقتحمة، أسفر عف إصابة ثمانية أسرى 

 بات خطيرة.بإصا
ونقؿ قراقع عف مصادر داخؿ السجوف أف االسرى اشتبكوا مع عناصر وحدة القمع لمدة ساعتيف، التي 
أطمقت إثرىا قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع واعتدت باليراوات والضرب المبرح عمى األسرى وعمدت الى 

غالؽ القسـ وقطع الكير   باء والمياه عف كافة األسرى.احتجاز عدد مف المعتقميف في زنازيف انفرادية، وا 
وحمؿ قراقع إدارة سجوف االحتالؿ المسؤولية عف حياة وصحة األسرى معتبرا ذلؾ اعتداًء انتقاميا مف 

 األسرى، ودعا إلى توفير الحماية السريعة لممعتقميف والحد مف االستيتار بحياتيـ وصحتيـ.
 23/8/2012، الغد، عم ان

 
 قة عمى قطاع غزةقوات االحتالل تشن هجمات متفر  .25

أشرؼ اليور: ىاجمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عدة أىدؼ في قطاع غزة، وأطمقت صوبيا قذائؼ  -غزة 
 مدفعية ونيراف أسمحتيا الثقيمة.

وأطمقت قوات االحتالؿ عدة قذائؼ مدفعية تجاه أراضي المواطنيف الزراعية في بمدة جحر الديؾ الحدودية 
 اليجوـ عف وقوع إصابات. جنوب مدينة غزة، ولـ يسفر

كذلؾ أطمقت الزوارؽ الحربية نيرانيا الرشاشة الثقيمة تجاه قوارب الصياديف في عرض بحر مدينة غزة، ما 
 أدى إلى إجبار الصياديف إلى مغادرة المياه والعودة لمسواحؿ خشية عمى حياتيـ.



 
 
 

 

 

           14ص                                    2598العدد:                23/8/2012 الخميس التاريخ:

لحدودية، التي تقيـ في عمقيا منطقة وكثيرًا ما تشف قوات االحتالؿ ىجمات عمى الصياديف وعمى المناطؽ ا
 متر. 400أمنية عازلة تمتد ألكثر مف 

 23/8/2012، القدس العربي، لندن
 

 إطالق مسابقة دولية بغزة لنصرة األسرى في سجون االحتالل .26
أطمؽ مركز الدراسات السياسية والتنموية في قطاع غزة،  مسابقة دولية بيدؼ نصرة األسرى : غزة

 سجوف االحتالؿ، بدعـ مف مؤسسة "األقصى الشريؼ" في ماليزيا.الفمسطينييف في 
( إف المسابقة 9-33وقاؿ الدكتور محمود الحرثاني، رئيس المركز، في مؤتمر صحفي، اليوـ األربعاء )

براز قضيتيـ في المحافؿ  تيدؼ لتشجيع الجيود اإلبداعية الرامية لنصرة األسرى في شتى المجاالت، وا 
 مة في كسب الدعـ والتأييد لمجيود الرامية لإلفراج عنيـ.الدولية، والمساى

وأوضح أف المسابقة تتيح لمراغبيف مف مختمؼ أرجاء العالـ، الكتابة بالمغة اإلنجميزية في "القضايا المتعمقة 
بمعاناة األسرى، وآثار وتداعيات السجف عمى األسرى وحياتيـ، وفضح ممارسات االحتالؿ بحقيـ، 

 رى القدامى والمرضى.والتعريؼ باألس
وأشار إلى أنو سيتـ منح جوائز مالية ألفضؿ األعماؿ األدبية والفنية، المقدمة في مجاالت:"الشعر والنثر 
والقصة الصحفية، والرسـ الكاريكاتوري، والتصميـ اإلبداعي، ومقاطع الفيديو كميب، واألفالـ الوثائقية، 

 واألغنية والنشيد، والموسيقى.
ابقة تتطرؽ لإلعالـ االجتماعي، حيث تمنح جوائز ألفضؿ أنشطة عمى صفحات مواقع وذكر أف المس

التواصؿ االجتماعي، الميتمة بقضايا األسرى، كالمدونات وقنوات يوتيوب وصفحات الفيسبوؾ وحسابات 
موقع تويتر، باإلضافة إلى منحيا جوائز ألفضؿ المشاريع اإلبداعية الخاصة بنصرة األسرى، والتي مف 

 أنيا "نصرة قضيتيـ والمساىمة في دعـ جيود اإلفراج عنيـ، والتعريؼ بقضيتيـ".ش
 22/8/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 أحرار" يطمق أول موقع يهتم باألسرى بالمغة اإلنجميزيةمركز " .27

أوؿ موقع أطمؽ مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف نسختو الناطقة بالمغة اإلنجميزية ليكوف بذلؾ 
 مختص باألسرى يصدر بالمغة االنجميزية.

ف أتت بوقت متأخر، فال يعقؿ  وعف ىذه الخطوه قاؿ فؤاد الخفش مدير مركز أحرار:" ىي خطوه ضرورية وا 
 إطالقا أف ال يكوف ىناؾ أي صوت بالمغة اإلنجميزية ينقؿ معاناة األسرى لمعالـ".

كيز عمى ىذا الجانب والعمؿ بكافة الوسائؿ مف أجؿ وطالب الخفش المؤسسات اإلعالمية بضرورة التر 
ايصاؿ صوت األسرى لكؿ العالـ بكؿ المغات ، مؤكدا أف مركزه مستعد لمتعاوف مع جميع الجيات مف أجؿ 

 ///:ahrar.ps/enhttpتحقيؽ ىذا اليدؼ عبر الرابط االلكتروني لمموقع بالمغتيف العربيو واالنجميزية 
 22/8/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 في المئة فقط 4: المنح لـفي لبنان الطالب الفمسطينيون .28

http://ahrar.ps/en/
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صندوؽ الطالب »أعتمد الطمبة الفمسطينيوف في لبناف منذ عشرات السنيف في تعميميـ الجامعي عمى 
اىـ في توفير القروض الذي تأسس في بيروت في منتصؼ سبعينيات القرف الماضي وس« الفمسطينييف

 ألكثر مف عشرة آالؼ طالب وساعدىـ عمى إكماؿ دراستيـ الجامعية.
فتقتصر مساعداتيا عمى عدد محدود مف المنح التي توفرىا سنويًا مف خالؿ بعض « وكالة االنروا»أما 

يادة الدوؿ المانحة وعددىا ال يغطي أكثر مف خمسة في المئة، مف مجموع الطمبة الذيف ينجحوف في ش
 الثانوية العامة.

فكرة إنشاء صندوؽ لدعـ « منظمة التحرير»وقبؿ عاميف وبفعؿ نضاؿ الطمبة وتحركاتيـ المتواصمة تبنت 
الطمبة الفمسطينييف وبدأ الصندوؽ عممو في بيروت وىو يقدـ مساعدات جزئية لمطمبة الجامعييف لكنيا لـ 

 تعالج األزمة وبقيت قضيتيـ دوف معالجة جذرية.
وقوعو في أزمة مالية وبالتالي « صندوؽ الطالب الفمسطينييف»ا العاـ تفاجأ الطمبة واألىالي بإعالف وىذ

اتحاد »عدـ قدرتو عمى تبني حاالت جديدة بسبب توقؼ المموليف عف تقديـ التبرعات. أماـ ىذا الواقع أجرى 
 400لجامعييف شممت أكثر مف دراسة ميدانية عمى مجموعة مف الطمبة ا« الشباب الديموقراطي الفمسطيني

 طالب، وىدفت إلى االطالع عمى ظروفيـ االقتصادية وكيفية تأميف األقساط الجامعية.
في المئة مف أفراد العينة أف المصدر األساسي لتأميف القسط الجامعي ىو رب األسرة، بينما  55وقد اعتبر 

في المئة  23مزاوجة بيف الدراسة والعمؿ، وفي المئة أف تأميف القسط الجامعي يأتي مف خالؿ ال 43اعتبر 
في المئة يعتمدوف عمى مساعدات مختمفة، وكانت  6يعتمدوف عمى مساعدة األىؿ واألقارب، باإلضافة إلى 

النسبة األقؿ لمطمبة الذيف يعتمدوف عمى القروض والمنح الجامعية، وجاءت نسبة الطمبة الذيف يعتمدوف عمى 
 المئة عمى المنح الجامعية.في  4في المئة، و 5القروض 

في المئة مف الطمبة الذيف يعتمدوف في تأميف القسط الجامعي عمى المزاوجة بيف  90الجدير ذكره ىنا، أف 
الدراسة والعمؿ، يعمموف في مجاؿ الدروس الخصوصية في منازليـ أو في المؤسسات األىمية واالجتماعية، 

والمطاعـ بعد االنتياء مف دواميـ في الجامعة، وعشرة في  وعشرة في المئة يعمموف في المحاؿ التجارية
المئة يعمموف في حقؿ التدريس في المدارس والمؤسسات الخاصة، والنسبة األكبر مف ىؤالء الطمبة ىـ مف 

 في الكميات األدبية.« الجامعة المبنانية»طالب 
لجامعية وىذا ما يؤكده التحاؽ نحو وينعكس ىذا الواقع بصورة كبيرة جدًا عمى اختيار الطمبة تخصصاتيـ ا

التي تعتبر شبو مجانية. وبالتالي يكوف العامؿ « الجامعة المبنانية»في المئة مف الطمبة الفمسطينييف في  60
 االقتػصادي ىو العامؿ الرئيسي الذي يحدد خيارات الطالب الفمسطيني.

ية التي تمكف جميع الطمبة الفمسطينييف وقد خمصت الدراسة الى ضرورة تمبية الحاجات والمتطمبات الرئيس
بالتعاوف مع « االونروا»في لبناف مف استكماؿ دراستيـ وتعميميـ الجامعي، وأوؿ ىذه المتطمبات ىو سعي 

إلى تبني المطمب الذي رفعو آالؼ الطمبة الفمسطينييف في لبناف العاـ الماضي، ويتمثؿ « منظمة التحرير»
 ي لبناف.بضرورة بناء جامعة فمسطينية ف

 23/8/2012، السفير، بيروت
 

 مواجهات في نابمس بعد اقتحامها واعتقال االحتالل لفمسطينيْين .29
مواجيات بيف المواطنيف الفمسطينييف وقوات االحتالؿ ]أمس[ ( 9|33اندلعت فجر اليوـ األربعاء )س: نابم

 اإلسرائيمي، التي اقتحمت مدينة نابمس بشماؿ الضفة الغربية بقوة كبيرة.
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، وشنت  وذكر شيود عياف لػ"قدس برس" أف آليات عسكرية تابعة لجيش االحتالؿ اقتحمت المدينة فجر اليـو
عمميات دىـ لمنازؿ المواطنيف في عدة أحياء ومخيـ العيف غرب المدينة، حيث اندلعت إثر ذلؾ مواجيات 

الغازية، فيما رد الشباف برشؽ بيف الفمسطينييف وجنود االحتالؿ الذي أطمقوا الرصاص والقنابؿ الصوتية و 
الحجارة والزجاجات الفارغة، وأغمقوا الشوارع بالمتاريس الحجرية وأشعموا إطارات السيارات في محاولة لعرقمة 

 حركة آليات االحتالؿ.
وأفادت مصادر محمية في المدينة بأف قوات االحتالؿ اعتقمت شابيف خالؿ عمميات االقتحاـ والمداىمة 

 شاىيف ومحمود السمحاف، وقامت بنقميما الى مراكزىا لمتحقيؽ معيـ.وىما: رمضاف 
 22/8/2012قدس برس، 

 
 مستوطنون برفقة جنود االحتالل يقتحمون "برك سميمان" في بيت لحم  .30

اقتحـ عشرات المستوطنوف الييود تحت حماية جنود االحتالؿ اإلسرائيمي صباح اليوـ األربعاء : الخميؿ
ميماف" في بمدة الخضر قضاء بيت لحـ جنوب الضفة الغربية المحتمة، بزعـ أداء ( منطقة "برؾ س33/9)

 طقوس تممودية والسباحة في البرؾ.
مستوطنا يرافقيـ جنود االحتالؿ، اقتحموا "برؾ  90وأفادت مصادر محمية لمراسؿ "قدس برس" أف حوالي 

س تممودية والسباحة في البرؾ،  سميماف" مف المنطقة الشمالية مف قرية الخضر، ويقوموف بأداء طقو 
ويطالب المستوطنوف بضـ  ويتواجدوف، حتى لحظة إعداد الخبر، برفقة عشرات جنود االحتالؿ لحمايتيـ.

 فصؿ العنصري في منطقة "اـ ركبة""برؾ سميماف" الى مستوطنة "افرات" ويرفضوا استكماؿ بناء جدار ال
 ائؽ.حتى يستطيعوا الوصوؿ إلى "برؾ سميماف" دوف عو 

 22/8/2012قدس برس، 
 

 اإلحصاء: إيرادات حكومة رام اهلل تفوق نفقاتها  .31
استمرارا لمتعاوف المشترؾ بيف وزارة المالية والجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، تـ تنفيذ برنامج 

 GFSMحسب دليؿ إعداد إحصاءات مالية الحكومة ) 3022إحصاءات مالية الحكومة العامة لعاـ 

 .3002ادر عف صندوؽ النقد الدولي عاـ ( الص2001
يتألؼ قطاع الحكومة العامة مف عدة قطاعات فرعية أىميا الحكومة المركزية وتشمؿ جميع المؤسسات  

الحكومية التي تعمؿ كوكاالت أو أجيزة لمسمطة المركزية، والحكومة المحمية مثؿ البمديات والمجالس القروية 
 ولجاف المشاريع.
، 3022مميوف دوالر أمريكي خالؿ العاـ  4.504,6أف قيمة نفقات الحكومة العامة بمغت أظيرت النتائج 

% إنفاؽ الحكومة المركزية، توزعت بشكؿ رئيسي عمى تعويضات العامميف )رواتب الموظفيف 3,8:منيا 
الخدمات %، بينما بمغت نسبة اإلنفاؽ عمى استخداـ السمع و 73,0المدنييف والعسكرييف( والتي بمغت نسبتيا 

 %.4,3%، والنفقات األخرى 26,3%، وعمى المنافع االجتماعية ما نسبتو :,27
مميوف دوالر أمريكي خالؿ عاـ  9,:35في حيف تشير النتائج إلى أف قيمة نفقات الحكومة المحمية بمغت 

بات، ، والتي توزعت بشكؿ رئيسي عمى النفقات األخرى )والتي تتمثؿ مصاريؼ تأميف وصيانة المرك3022
%، 44,8وبدؿ مكافآت لمعامميف، ومصاريؼ تنفيذ مشاريع محمية، والخصـ التشجيعي لسداد الديوف( بنسبة 
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%، في حيف بمغت تعويضات العامميف )رواتب الموظفيف( ما نسبتو 43,8واستخداـ السمع والخدمات بنسبة 
40,0 .% 

، 3022مميوف دوالر أمريكي خالؿ العاـ  4.572,0أظيرت النتائج أف قيمة إيرادات الحكومة العامة بمغت 
%، 73,8% إيرادات الحكومة المركزية، توزعت بشكؿ رئيسي عمى إيرادات الضرائب بنسبة 0,7:منيا 

 %.4,7%، واإليرادات األخرى بنسبة 44,8المنح والمساعدات بنسبة 
ر أمريكي خالؿ عاـ مميوف دوال 437,3في حيف بينت النتائج أف قيمة إيرادات الحكومة المحمية بمغت 

، والتي توزعت بشكؿ رئيسي عمى اإليرادات األخرى )والتي تتمثؿ بيوامش بيع خدمات المياه 3022
%، والمنح والمساىمات االجتماعية 7,:%، والضرائب والرسوـ بنسبة 93,9والكيرباء لممواطنيف( بنسبة 

 % عمى التوالي.2,0%، و7,7بنسبة 
لمحكومة العامة مف خالؿ طرح مجموع النفقات مف مجموع اإليرادات،  يتـ احتساب صافي رصيد التشغيؿ

، مما يعني أف إجمالي اإليرادات قد فاؽ إجمالي 3022مميوف دوالر أمريكي خالؿ العاـ  68,6حيث بمي 
% مف إجمالي 42,2النفقات بيذا المبمي، ويعود ذلؾ بشكؿ رئيسي إلى المنح والمساعدات التي شكمت 

 اإليرادات.  
%، فيما بمغت النسبة لمحكومة المحمية 200,7وقد بمغت نسبة نفقات الحكومة المركزية إلى إيراداتيا 

87,7.% 
 22/8/2012الجهاز المركزي لالحصاء الفمسطيني، 

 
 مدير عام دائرة الشؤون الفمسطينية يحث المواطنين في المخيمات عمى التسجيل لالنتخابات .32

قاؿ مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العقرباوي : نيفاسماعيؿ حس -الدستور  -الرصيفة 
اف بطاقة االنتخاب ىي التي ستؤسس لجداوؿ الناخبيف الجديدة وستعتمد بعد ذلؾ في كافة االنتخابات التي 

 تمييا.
كة لجنة خدمات مخيـ حطيف وكافة لجاف خدمات المخيمات ضرورة المشار  وأعضاءواكد خالؿ لقائو رئيس 

والحصوؿ عمى البطاقة االنتخابية لتجسيد رؤى جاللة الممؾ بضرورة المشاركة في االنتخابات القادمة لفرز 
 نواب قادريف عمى مواجية التحديات التي تواجو االردف في الظروؼ الحالية.
 32/8/3103الدستور، عمان،                                                                        

 
 
 

 تجاوزات مالية  هباارتكبسبب  موظف في لجان خدمات المخيمات لممدعي العام إحالة .33
قرر مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العقرباوي : ماجد القرعاف –الدستور  –عماف 

ت مالية خالؿ تحويؿ أحد موظفي لجاف خدمات المخيمات الى مدعي عاـ عماف بعد ثبوت ارتكابو تجاوزا
 عممو في المجنة مف خالؿ التحقيقات والمتابعات التي أجرتيا الدائرة.

وأكد العقرباوي بأف الدائرة تقـو بدورىا بمتابعة كافة األمور المالية والرقابة عمى كافة المجاف ولف يكوف ىناؾ 
 تياوف عف أية تجاوزات مالية ميما صغرت.

 32/8/3103الدستور، عمان، 
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 القبول الموحد إلى "المخيمات أبناءمكرمة "طمبة  أسماءترفع  "الفمسطينيةالشؤون " .34

رفعت دائرة الشؤوف الفمسطينية الى دائرة القبوؿ الموحد في وزارة التعميـ العالي أسماء طمبة : بترا –عماف 
 الرسمية. ابناء المخيمات الذيف تأىموا لالستفادة مف المكرمة الممكية الخاصة بيـ لاللتحاؽ بالجامعات

وأكد مدير عاـ الدائرة الميندس محمود العقرباوي لوكالة )بترا( أمس االربعاء اف المجنة الرئيسة التي تـ 
تشكيميا ليذه الغاية دققت جميع الشروط التي حددتيا الدائرة وبخاصة شرط السكف ودراسة المرحمة 

 في المخيـ المعني. "االونروا"المتوسطة في مدارس وكالة 
مقعدا ألبناء المخيمات في الجامعات الحكومية. وأضاؼ  053ف المكرمة الممكية السامية تخصيص وتتضم

العقرباوي انو تـ توزيع مقاعد المكرمة عمى المخيمات الثالثة عشر حسب عدد سكاف المخيـ والطمبات 
نيـ تجاوزت نسبة بالمئة م 03طالبا وطالبة تقدموا لممكرمة واف معدالت نحو  515المقدمة مشيرا الى أف 

 .بالمئة 03
 32/8/3103الدستور، عمان، 

 
 "سرائيل"إأضخم مناورة بتاريخ حزب اهلل تحاكي احتالل الجميل في صحيفة الجمهورية:  .35

مصادر مطمعػة لػػ"الجميورية" أف "حػزب اهلل" أجػرى األسػبوع الفائػت، وتحديػدًا يػوـ الجمعػة، منػاورة ىػي أكدت 
عنصػػر  20000حػػزب امتػػدت لثالثػػة أيػػاـ متتاليػػة، وشػػارؾ فييػػا اكثػػر مػػف األضػػخـ حتػػى اليػػـو فػػي تػػاريخ ال

معظميـ مف قوات النخبة لديو، والتي ُتسمى بػ"القوات الخاصة". وتمفت إلػى أّف "المنػاورة ىػذه ال ُتحػاكي فقػط 
جية، إنمػػا تتعمػػؽ أيضػػًا بإمكػػاف احػػتالؿ الحػػزب لمنػػاطؽ الجميػػؿ نوعيػػة القتػػاؿ أو الػػدفاع عػػف القػػرى االسػػتراتي

 األعمى داخؿ إسرائيؿ بعدما كاف نصراهلل دعا سابقًا إلى االستعداد ليذه المحظة".
وتكشػػػؼ المصػػػادر أف "البقػػػاع كػػػاف لػػػو النصػػػيب االكبػػػر مػػػف ىػػػذه المنػػػاورة، كونػػػو مػػػف المػػػرجح أف يشػػػيد أـ 

سرائيؿ نظرًا إ لى تدفؽ السالح المتواصؿ اليػو مػف دمشػؽ، ولكونػو ُيعتبػر الرئػة الوحيػدة المعارؾ بيف الحزب وا 
 .التي يتنفس منيا سالح المقاومة في الجنوب"

وتؤكد المصادر أنيا المّرة االولى التي يعمد فييا الحزب إلى توسيع رقعة مناوراتو بيػذا الشػكؿ، "فيػي شػممت 
 قػػد أشػػرؼ شخصػػيًا عمػػى جػػزء مػػف ىػػذه المنػػاورة إلػػى منػػاطؽ انتشػػاره كافػػة، وثّمػػة معمومػػات تؤكػػد أّف نصػػراهلل

جانػػب عػػدد مػػػف الضػػباط فػػػي الحػػرس الثػػػوري اإليرانػػي". وتشػػػير إلػػى أف "المنػػػاورة ركػػّزت بشػػػكؿ كامػػؿ عمػػػى 
الشباب اليافعيف الجػدد، خصوصػًا لجيػة تػدريبيـ ميػدانيًا عمػى اسػتعماؿ األسػمحة المضػادة لمػدروع، كػوف ىػذا 

 أجساد َمرنة يمكنيا التنقؿ بسيولة بيف ىدؼ وآخر". النوع مف القتاؿ يحتاج إلى
وتشػػير المصػػادر إلػػى أّف "الحػػزب أقػػاـ عػػددًا مػػف المالجػػض المحّصػػنة فػػي بعػػض القػػرى التػػي يتوقػػع صػػمود 
أىالييػا، وخصوصػًا داخػؿ مػا ُعػرؼ سػابقًا بمثمػث الصػمود: مػاروف الػراس، عيتػا الشػعب، وبنػت جبيػؿ. وىػػذا 

 دور ما قد يؤديو ىؤالء األىالي الحقًا".يعني أف الحزب سيّتِكؿ عمى 
وتضيؼ المصادر: "ىناؾ قياديوف داخػؿ الحػزب بػدأوا يعػدوف العػدة لمحظػة الحاسػمة، وىػـ فعػاًل بػّدلوا أمػاكف 
سكنيـ وَحّدوا مف تحركاتيـ اليومية، وعدا ذلؾ مػف المػرجح أف يعتمػد "حػزب اهلل" التكتيػؾ نفسػو الػذي اعتمػده 

ـّ اسػتقداميا أخيػرًا مػف إيػراف، ومػف  أثناء حرب تموز، لكف مع فارؽ وحيد في نوعية األسمحة المتطػورة التػي تػ
 ضمنيا صواريخ مضادة لمدروع وطائرات استطالع يمكف تزويدىا بعبوات تنفجر بواسطة أجيزة السمكية".
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الثوري  وتكشؼ المصادر أّف "نحو ألفي عنصر مف الحزب ُيشاركوف حاليًا في المناورات التي يقيميا الحرس
 اإليراني في عدد مف المدف اإليرانية، ومنيا منطقة األىواز ذات االغمبية السّنية".

وتضػػيؼ: "ال شػػؾ فػػي أّف "حػػزب اهلل" سػػيفتقد فػػي معركتػػو إلػػى حميػػؼ األمػػس القريػػب حركػػة "حمػػاس"، والتػػي 
وصػًا انػو سػيكوف خرجت عف تحالفيا معو مع بدء الثورة السورية، وىذا األمر قػد يػزعج الحػزب نوعػًا مػا خص

في أمّس الحاجػة إلػى فػتح الجبيػة الفمسػطينية لتخفيػؼ العػبء عنػو، ومػف ىنػا يبػدو أّف الحػزب بػدأ يسػتعيض 
عػػف "حمػػاس" بحميفػػو القػػديـ الجديػػد "حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي" الػػذي بػػدأ ُيعطػػى الػػدور الفاعػػؿ ضػػمف المحػػور 

إّف الجيػاد اإلسػالمي قػادر فعػاًل عمػى التعػويض  الممانع، لكف السؤاؿ الػذي تطرحػو القيػادة اإليرانيػة ىػو: ىػؿ
 .عف خسارتيا "حماس" التي وّجيت بوصمتيا السياسية والعسكرية نحو االخواف المسمميف في مصر؟"

 23/8/2012الجمهورية، بيروت، 

 
 ضد مرسي بـ"إسرائيل"توفيق عكاشة يستنجد اإلعالمي  .36

لصييونية مف سوء معاممة الرئيس المصري المنتخب بعث اإلعالمي توفيؽ عكاشة رسالة استغاثة لمكنيست ا
استقر مرسي عمى كرسي الحكـ حتى تخمص مف المشير طنطاوي  إفوجاء في رسالتو :"ما  محمد مرسي لو

الذي وصفو عكاشة" بالعاقؿ والفاىـ بأف مصمحة مصر مف مصمحة "إسرائيؿ" وجاء بشاب كوزير دفاع ال 
ي تغييرات في كؿ قيادات األسمحة وأقاؿ المواء مراد موافي مف يعي وال يفيـ كيؼ تدار الجيوش وأجر 

 المخابرات وأطاح بكؿ أصدقاء "إسرائيؿ" ليبدأ عيد مف البغض والعداوة مف جديد".
وقاؿ عكاشة :"لقد حذرت "إسرائيؿ" كثيرا وبشكؿ مباشر مف مرسي عبر قناتي التي أغمقيا لي قبؿ أف 

كؿ ذنبي أنني أقررت بحؽ "إسرائيؿ" في أرض فمسطيف وقمت بالحرؼ يحيمني لمحكمة أمف الدولة العميا و 
الواحد أف المسمميف ليس ليـ في القدس إال المسجد األقصى وبمجرد تصريحي بتمؾ التصريحات أغمؽ 
 قناتي الفضائية التي يتابعني منيا المالييف الذيف اقتنعوا بحؽ "إسرائيؿ" في أرض فمسطيف عمى حد غبائو".

"عمى استعداد لتمبية دعوة مف الكنيست إللقاء كممة أماـ أعضاءه مباشرة لعرض الموقؼ  وأكد عكاشة
وقاؿ "في نياية رسالتي أقوليا كممة واحدة "إف ربي وربكـ واحد وىو اهلل وعدوي  الخطير عمى العالـ".

 وعدوكـ واحد وىـ اإلخواف".
 33/8/3103فمسطين أون الين، 

 
 نها من تنفيذ تهديداتها ضد إيرانليست في وضع يمك   "إسرائيل": وزير خارجية إيران .37

يو بي آي: قمؿ وزير الخارجية اإليراني عمي اكبر صالحي مف أىمية التيديدات اإلسرائيمية  -طيراف 
اإليرانية عف صالحي  "مير"ونقمت وكالة  .إيرافليست في وضع يمكنيا مف تيديد  إسرائيؿلبالده، قائاًل إف 

المسؤوليف اإليرانييف ردوا بشكؿ مطموب عمى ىذه التيديدات،  إفاع مجمس الوزراء قولو عمى ىامش اجتم
 مشيرًا إلى أف إيراف 'دولة واعية ويقظة'.

تيديد عمى محمؿ الجد ولدينا الجاىزية الالزمة لمرد عميو ولكف ىذا ال يعني  أيعمينا أخذ "وأضاؼ 
 إسرائيؿنأخذ ىذه التيديدات بشكؿ جاد، ولكف  أفتكوف ىذه التيديدات جادة، فمسؤوليتنا  أفبالضرورة 

 .ا"ليست في وضع يمكنيا مف تنفيذ تيديداتي
 32/8/3103القدس العربي، لندن، 
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 عن عميد األسرى العرب "إسرائيل" تفرج .38
أفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عف عميد األسرى العرب األسير : الجبار أبو غربية عبد – عماف

 55عاما(. تجدر اإلشارة إلى أف األسير المقت ) 02والف المحتؿ بعد اعتقاؿ داـ )صدقي المقت مف الج
ـ بتيمة 1055عاما( مف ىضبة الجوالف السورية المحتمة اعتقؿ في الثالث والعشريف مف أغسطس عاـ 

ت المشاركة في تأسيس تنظيـ حركة مقاومة سرية في الجوالف المحتؿ، والمشاركة في سمسمة فعاليات وعمميا
 ضد االحتالؿ اإلسرائيمي.

 32/8/3103عكاظ، جدة، 
 

 مطار القاهرة يستقبل العشرات من سكان قطاع غزة .39
األربعاء العشرات مف الفمسطينييف قادميف مف الخارج في  أمسد ب أ: استقبؿ مطار القاىرة  -القاىرة 

 ا طواؿ أجازة عيد الفطر.طريقيـ إلي قطاع غزة بعد فتح منفذ رفح البري في اتجاه واحد عقب غمقو تمام
فمسطينيا  55وصرحت مصادر مسؤولة بالمطار بأف المطار استقبؿ في الساعات األولى مف صباح اليوـ 

معتمرا وصموا عمى الطيراف السعودي مف جدة وثمانية معتمريف عمى مصر  03قادميف مف الخارج بينيـ 
ارة الفمسطينية في مصر نقميـ في مأمورية أمنية إلى لمطيراف بعد أدائيـ مناسؾ العمرة. وتـ بالتعاوف مع السف

 منفذ رفح البري لدخوؿ القطاع.
 32/8/3103القدس العربي، لندن، 

 
 "مهرجان األقصى"سمفيين لمقضاء التونسي بتهمة التورط في الهجوم عمى  أربعةإحالة  .40

السمفي تورطوا في االعتداء  متيميف مف أتباع التيار 5 األربعاءتونس ػ د ب أ: أحالت السمطات التونسية 
 عمى ميرجاف األقصى الذي نظمتو جمعية بمدينة بنزرت شماؿ البالد الى القضاء.

 كمـ شماؿ وسط حضور أمني مكثؼ. 33وأحيؿ المتيموف أماـ القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدينة بنزرت )
سمفي كانوا حاضريف أماـ المحكمة إلى وقاؿ شيود عياف، لوكالة األنباء األلمانية، إف أنصارا مف التيار ال

 جانب حضور ممثميف عف منظمات مف المجتمع المدني.
الذي نظمتو جمعية الرابطة التونسية  "ميرجاف األقصى"كانت عناصر محسوبة عمى التيار السمفي ىاجمت 

فوؼ ثالثة لمتسامح بمقر دار الشباب بالمدينة، مستخدمة السيوؼ واليراوات وأوقعت إصابات بميغة في ص
 مف أعضائيا.

 32/8/3103القدس العربي، لندن، 
 

 واشنطن: تسممنا رسالة ليبرمان ونقيم عالقات عمل جيدة مع الرئيس عباس .41
عبد الرؤوؼ أرناؤوط: أكدت وزارة الخارجية األميركية أنيا تمقت الرسالة التي وجييا وزير  -القدس 

المجنة الرباعية والتي دعا فييا الستبداؿ الرئيس محمود  الخارجية اإلسرائيمي افيغدور ليبرماف إلى أطراؼ
 عباس مشددة عمى أف الواليات المتحدة تقيـ عالقات عمؿ جيدة مع الرئيس عباس.

وقالت فيكتوريا نوالند، الناطقة بمساف وزارة الخارجية األميركية: "مف الواضح أننا شاىدنا الرسالة. ولقد رأينا 
ت القميمة الماضية مف رئيس الوزراء نتنياىو، الذي أوضح أف رسالة وزير أيضا التعميقات في الساعا

الخارجية ال تعكس موقفو وأنو يتحمؿ المسؤولية عف ىذه القضايا. أعتقد أنؾ تعرؼ أف لدينا عالقة عمؿ 
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 جيدة مع الرئيس عباس. لقد التقت معو وزيرة الخارجية )كمينتوف( مؤخرا. ولذا فإننا نتوقع أف نتمكف مف
 مواصمة العمؿ بشكؿ جيد معو )الرئيس عباس(".

ورفضت التأكيد عمى أف وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف لف ترد عمى الرسالة وقالت: "ال استطيع 
 القوؿ بتأكيد )أنيا لف ترد عمييا( لقد تسممنا الرسالة".

ر توضيح نتنياىو قالت نوالند: "نحف وردا عمى سؤاؿ إذا ما كاف سيتـ وضع الرسالة في النفاثات بعد صدو 
 ال نمقي بالمراسالت الدبموماسية في سمة الميمالت، نحف ال نفعؿ ذلؾ".

وعما إذا كانت الواليات المتحدة تعتقد انو حاف الوقت إلجراء االنتخابات مف اجؿ انتخاب قيادة جديدة قالت 
طينية، ولكف بالتأكيد ال يعود األمر لنا أف نوالند: "نحف بصراحة نناقش كؿ ىذه القضايا مع السمطة الفمس

نتخذ القرار بشأف أي مف ىذه القضايا، وكما قمت فإننا نواصؿ العمؿ بشكؿ جيد مع رئيس الوزراء ومع 
 الرئيس عباس".

ورفضت الناطقة األميركية اتيامات بالفساد توجو إلى السمطة مف قبؿ أطراؼ مؤيدة إلسرائيؿ في الكونغرس 
واليات المتحدة وقالت: "في إطار الدعـ الذي نقدمو إلى السمطة الفمسطينية مف اجؿ الخدمات األميركي وال

األساسية فاف كؿ ىذه القضايا، وبطبيعة الحاؿ الفساد ىو واحد مف القضايا التي نشجع عمى مواصمة 
الـ ولذا فإننا تحقيؽ التقدـ فييا، لقد دعمنا برامج ضد الفساد في الماضي ونقوـ بذلؾ في كؿ أنحاء الع

 سنواصؿ ذلؾ".
 23/8/2012، األيام، رام اهلل

 
 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية 130بناء  "إسرائيل"أشتون قمقة من قرار  .42

قرار اسرائيؿ « عواقب»دانت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف امس، : ا ؼ ب -جوىانسبورغ 
)جبؿ ابو غنيـ( في القدس الشرقية « ىار حوما»في مستوطنة طرح عطاء لبناء وحدات سكنية جديدة 

 المحتمة، مؤكدة انو غير شرعي.
قمؽ جدي في شأف عواقب القرار السمطات »وأكد بياف صادر عف آشتوف، أف الممثمة العميا تشعر بػ 

 وحدة سكنية اضافية في مستوطنة ىار حوما داخؿ الخط 130االسرائيمية األخير طرح عطاء لبناء 
 .1141، مشيرة الى خط اليدنة الذي اعمف عاـ «االخضر في القدس الشرقية

الذي تمت « الممثمة العميا عبرت سابقًا عف بالي استيائيا في شأف مخطط ىار حوما»واضاؼ البياف اف 
 .2011الموافقة عميو في آب )اغسطس( عاـ 

، «وتيدد بجعؿ حؿ الدولتيف مستحيالً المستوطنات غير شرعية بموجب القانوف الدولي، »وأكدت آشتوف اف 
وضع حد فوري لألنشطة االستيطانية في الضفة »مذكرة بموقؼ االتحاد االوروبي الذي يدعو اسرائيؿ الى 

 «.الغربية، بما فييا القدس الشرقية
 23/8/2012، الحياة، لندن

 
 المركز السويسري ينتظر موافقة أرممة ياسر عرفات لبدء االختبارات .43

سسة الفيزياء االشعاعية في المركز الطبي الجامعي في لوزاف، اليوـ االربعاء، إنيا تنتظر موافقة أعمنت مؤ 
سيى عرفات، أرممة الزعيـ الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات، قبؿ الموافقة عمى المشاركة في األبحاث 

 المخبرية في إطار التحقيؽ في سبب وفاة الزعيـ الفمسطيني.
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 نية طمبت مف المركز السويسري التحقيؽ في أسباب وفاة عرفات.وكانت السمطة الفمسطي
وقاؿ دارسي كريستف، المتحدث باسـ المركز في تصريح نقمتو "فرانس برس": "لقد أظيرنا اىتماما بالموضوع 
 طالما أف استقاللية ومصداقية وشفافية تدخمنا مضمونة، وأكدت السمطة الفمسطينية التزاميا بيذه النقطة".

كريستف: "إال أف دعوى جزائية رفعت مف السيدة عرفات في فرنسا وقمنا باستشارتيا في الموضوع،  وتابع
 وننتظر أف تبمغنا بموقفيا مف تدخمنا في ىذه القضية."

 22/8/2012، 48عرب 
 

  يهاجم الكنيسة البروتستانتينية عمى خمفية المقاطعة  في الواليات المتحدة الموبي الصهيوني .44
صّعد الموبي الصييوني في الواليات المتحدة وكندا، اليجوـ عمى الكنيسة  اف البدري:حن -واشنطف 

بسبب تصويت الكنيسة ” بمعاداة السامية“البروتستانتينية المتحدة كبرى كنائس البروتستانت بكندا، واتيموىا 
 قدس المحتمة .عمى قرار مقاطعة بضائع المستعمرات في الضفة الغربية وال -بشكؿ نيائي  -قبؿ يوميف 

، كما طمب مف ”تجنب أي وجميع المنتجات التي تنتج في المستوطنات“ويدعو القرار أعضاء الكنيسة إلى 
يكوف مصدر جميع المنتجات التي تنتج في المستوطنات مذكورًا بشكؿ واضح “الحكومة الكندية ضماف أف 

طاء معاممة تفضيمية لمنتجات ، وبعدـ إع””إسرائيؿ“ومختمؼ عف المنتجات األخرى المستوردة مف 
 ”.المستوطنات بموجب اتفاؽ التجارة الحرة

، ووصفت فيو ”اإلسرائيمي“وكانت الكنيسة أصدرت قرارات تضمنت فقرات متعمقة بالصراع العربي  
إلى وقؼ توسيع ” إسرائيؿ“المستوطنات باعتبارىا العقبة الرئيسة أماـ السالـ في المنطقة. ودعت 

 .كشرط مسبؽ لمسالـ” كدولة ييودية“أعربت الكنيسة عف أسفيا لطرح االعتراؼ بالكياف  المستوطنات، كما
 وبالمقابؿ ىدد الموبي بقطع العالقات مع الكنيسة المتحدة.

 23/8/2012، الخميج، الشارقة
 

 قراءة في الدور الدعوي والحركي لمعالمة األشقر .45
 محسف محمد صالحد. 

حمػػة الدراسػػة المتوسػػطة، وعنػػدما بػػدأت أحضػػر لمعالمػػة الشػػيخ عمػػر عنػػدما أنييػػت مر  2:86كػػاف ذلػػؾ سػػنة 
األشقر رحمو اهلل خطبو ودروسو في الكويت. كنا نتابع بشغؼ خطب الجمعة التي يمقييػا فػي مسػجد القطػاف 
ثـ في مسجد فاطمة غموـ في منطقة حوّلي، وبعد ذلؾ فػي مسػجد مػريـ الغػانـ فػي الجابريػة. غيػر أف الصػمة 

حية كانت تتوطد في األنشطة التي تقاـ في النادي الصيفي في مدرسة صػغيرة فػي مكػاف قريػب النفسية والرو 
مػػف مسػػجد بػػوعركي فػػي حػػوّلي، وكػػاف مػػف أبرزاألنشػػطة عنػػدما درسػػنا عمػػى يديػػو العقيػػدة فػػي مركػػز الشػػباب 
 بجمعيػػة اإلصػػالح االجتمػػاعي. وكػػاف لمشػػيخ أيضػػًا دروس أسػػبوعية عامػػة منتظمػػة فػػي التفسػػير فػػي مسػػجد
الػػزاحـ فػػي حػػوّلي، حيػػث كػػاف يفسػػر بالتفصػػيؿ سػػورًا منتقػػاة مثػػؿ سػػورة النػػور، بأسػػموبو السػػيؿ الممتنػػع الػػذي 
يجمع بيف فيـ السمؼ، ودقة المعنى وسيولة إيصػالو، وفيػـ دالالت النصػوص، وروح المعاصػرة وتطبيقاتيػا. 

ثػػاني أيػػاـ العيػػد لنبػػارؾ لػػو  فػػي مرحمػػة دراسػػة الثانويػػة ومػػا بعػػدىا أف نػػزور الشػػيخ فػػي« طقوسػػنا»وكػػاف مػػف 
 ولنستغؿ الفرصة لنسألو عما أشكؿ لدينا مف مسائؿ.

كاف وجيو يمتمض إشراقًا وبيػاًء وىيبػة، ولػـ تكػف أبصػارنا تتجػرأ عمػى النظػر المباشػر إلػى وجيػو، فكنػا نسػترؽ 
د تعػودًا. ولعػؿ الُكمفػة النظر استراقًا. ومع الزمف زادت جرأتنا، ألنو كػاف يػزداد تبسػطًا وأريحيػة، بينمػا كنػا نػزدا
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ارتفعت قمياًل، مع ازدياد المحبة واالحتراـ والتقدير، عندما كاف يشاركنا لقاءاتنا وأنشػطتنا ورحالتنػا الجامعيػة، 
 ويمعب معنا كرة الطائرة، ويحضر حفالت السمر، ويشاركنا طعامنا، وبعض ألعابنا الكشفية.

رعي بالدقة والوضوح والتركيز واالختصػار، فكثيػرًا مػا كػاف تميز الشيخ عمر رحمو اهلل في عطائو العممي الش
ذا كاف ثمة شػرح فعػادة مػا  يجيب بكممتيف أو ثالثة، وكثيرًا ما تكوف اإلجابة بكممة "ال بأس" أو "ال ينبغي"، وا 
تكػوف إجاباتػػو شػػافية كافيػػة مصػػحوبة بػػدليؿ حاسػػـ. كػػاف ال يتػػردد فػػي أف يقػػوؿ فػػي إجاباتػػو أنػػو ال يعمػػـ، كمػػا 

 ال ييمو كثيرًا إف كانت إجابتو تخالؼ أحيانًا المألوؼ أو ما درج عميو الناس. كاف
توطػػدت العالقػػة فػػي جامعػػة الكويػػت، حيػػث كػػاف تخصصػػي المسػػاند فػػي الشػػريعة، وحيػػث درسػػت معػػو مػػادة 
تػػاريخ التشػػريع اإلسػػالمي  وحيػػث كػػاف النشػػاط الطالبػػي اإلسػػالمي الفمسػػطيني فػػي الرابطػػة اإلسػػالمية لطمبػػة 

رشػػاده ومشػػاركاتو فػػي البػػرامج واألنشػػطة المختمفػػة. وفػػي الثمانينيػػات مػػف فمسػػ طيف يحتػػاج دومػػًا إلػػى نصػػحو وا 
القرف العشريف انتقؿ الشيخ عمر لمسكف قرب مسجد الطخيـ في حوّلي، حيث كنػت أقػيـ، وكانػت تمػؾ فرصػة 

ز الفرصػة لالسػتفادة مػف لاللتقاء شبو اليػومي فػي المسػجد، حيػث كنػا نصػمي معػًا  وحيػث كنػت كثيػرًا مػا أنتيػ
 عممو ومشورتو.

وزادت العالقػػػة عنػػػدما رعػػػى الشػػػيخ باىتمػػػاـ دراسػػػتي العميػػػا، وتػػػابع قارئػػػًا وناقػػػدًا وناصػػػحًا ومشػػػجعًا الدراسػػػات 
( كػاف 3006-3023المختمفة التي كنت أعدىا حوؿ القضػية الفمسػطينية، وطػواؿ السػنوات السػبع الماضػية )

ية لمركز الزيتونة...  وىكذا مع مرور الوقت أصػبح الشػيخ عمػر رحمػو اهلل الشيخ عضوًا في الييئة االستشار 
 بالنسبة لي شيخًا ومربيًا وأستاذًا، بؿ ووالدًا.

وفي شتاء الكويت وربيعيا كاف مف عادة عػدد مػف العػائالت الفمسػطينية المتدينػة الخػروج كػؿ يػـو جمعػة إلػى 
ائمتػػو عػػادة ليػػذا الجمػػع، الػػذي كػػاف مػػف رواده أبػػو ياسػػر البػػرف فػػي منطقػػة السكػػرة، وكػػاف الشػػيخ عمػػر ينضػػـ وع

محمود مقداد، وأبو أسامة حمداف عبدالمطيؼ، وأبو محمد سميماف حمد، وأبو محمود محمد صياـ، وأبو عبػد 
الرحمف محمد أبو ديػة، وأبػو ىيػثـ يحيػى شػقرة، وأبػو أحمػد مصػطفى عقيػؿ، وأبػو خطػاب، وأبػو أسػامة فػوزي 

يـ بعػػض الشػػباب مثػػؿ خالػػد مشػػعؿ... وآخػػريف. وكػػاف مػػف أطػػرؼ البػػرامج وأكثرىػػا جبػػر...، وكػػاف ينضػػـ إلػػي
حماسػػػػة مباريػػػػات كػػػػرة الطػػػػائرة التػػػػي كػػػػاف يشػػػػارؾ فييػػػػا الشػػػػيخ عمػػػػر والعػػػػـ سػػػػميماف حمػػػػد دوف تنػػػػازؿ عػػػػف 
"دشداشتييما"، بينما يمبس آخروف مالبس رياضية. وكثيرًا ما كانت تتوافؽ "البركة" وحسف التسديد مػع الشػيخ 

ف لـ يكف مف السيؿ التعامؿ مع "كبسات" خالد مشعؿ ورفاقو الشباب!! ولـ يكػف  عمر والعـ سميماف حمد، وا 
جابات الشيخ عمر عف األسئمة الفقيية.  يغيب عف ىذه الجمعات تدارس قضايا المسمميف، وا 

ورة حػػػوؿ دور احتػػاج األمػػػر وقتػػػًا طػػػوياًل، وأنػػػا أؤرخ لتجربػػػة التيػػار اإلسػػػالمي الفمسػػػطيني، لتكتمػػػؿ لػػػدي الصػػػ
الشيخ عمر األشقر في العمؿ اإلسالمي لفمسطيف. وقد أتيحت لي فرصة طيبة لتسػجيؿ تجربػة الشػيخ عنػدما 

، حيث فتح الشيخ الحبيب 3023جاء إلى بيروت في رحمة عالجو األخيرة رحمو اهلل في شير شباط/ فبراير 
، فوافػػؽ بعػػد بعػػض التػػردد، ثػػـ بػػدا صػػدره لمحػػديث، بعػػد أف ضػػغطت عميػػو فػػي ضػػرورة نقػػؿ التجربػػة وتوريثيػػا

 متحمسًا لمفكرة بعد أف شرعنا في األمر.
وفي السطور التالية مختصر لبعض دوره رحمو اهلل مما ذكره بمسانو، باإلضافة إلى بعض المعمومات القميمػة 

 مف مصادر أخرى مما يفيد في استكماؿ الصورة.
، والتحػػػؽ بأخويػػو محمػػػد وعبػػد القػػػادر فػػػي 37/22/2:50ولػػد الشػػػيخ عمػػر فػػػي قريػػة برقػػػة فػػي فمسػػػطيف فػػي 

. درس في الرياض خمسة سنوات حتى أكمؿ الثانوية الشرعية، ثػـ درس سػنة 2:64الرياض بالسعودية سنة 
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واحػػدة فػػي الجامعػػة بالريػػاض، ثػػـ مػػا لبػػث أف انتقػػؿ إلػػى دراسػػة الشػػريعة فػػي المدينػػة المنػػورة عنػػدما افتتحػػت 
 الجامعة اإلسالمية فييا.

عمػر طػواؿ ىػذه الفتػرة عمػى صػمة لصػيقة مػع عػدد مػف كبػار العممػاء أمثػاؿ عبػد العزيػز بػف بػاز،  كاف الشيخ
وناصر الديف األلباني، ومحمد المختار الشنقيطي، وكاف تأثره بابف باز كبيػرًا. وىكػذا تشػّرب الػدعوة السػمفية، 

لشػيخ كارثػة فمسػطيف واستوعب بشكؿ عميؽ مدرسة الشيخ محمد بف عبد الوىػاب. ومػف جيػة ثانيػة، عػايش ا
في صباه وانغرس في قمبو وجوب العمؿ لتحريرىا. ومف جية ثالثة، قرأ ما وصؿ إلى يديو مف كتب اإلخواف 
المسػػػمميف، والتقػػػى بعػػػدد مػػػف رجػػػاالتيـ ممػػػف كػػػانوا يػػػزوروف الريػػػاض أو المدينػػػة، وكػػػاف انطباعػػػو طيبػػػًا عػػػف 

البنػػػا. كمػػػا اسػػػتفاد كثيػػػرًا مػػػف زيػػػارات العديػػػد مػػػف دعػػػوتيـ وجيػػػادىـ، وكػػػاف ُيكػػػّف تقػػػديرًا كبيػػػرًا لمشػػػيخ حسػػػف 
الشخصيات والعمماء لممدينة المنورة أمثاؿ الحاج أميف الحسيني، والشيخ محمد محمود الصواؼ، والشيخ أبو 

 الحسف الندوي.
نشػػػط الشػػػيخ عمػػػر فػػػي العمػػػؿ الػػػدعوي فػػػي أثنػػػاء الحيػػػاة الجامعيػػػة فػػػي النصػػػؼ األوؿ مػػػف سػػػتينيات القػػػرف 

العمؿ الدعوي تولى مسؤوليتو الشيخ عبد الرحمف عبد الخالؽ حفظو اهلل، والشػيخ عمػر، وكػاف العشريف. ىذا 
شابًا ُجمكيـ مف الطمبة، وكانوا يخرجوف إلى القػرى حػوؿ المدينػة حػوؿ المدينػة  46-40يشارؾ معيـ فيو نحو 

كؿ سنة(. وكاف الشيخ ابػف أسبوعًا في  50المنورة لمدعوة والتوعية، وكاف ىذا يتـ في نياية كؿ أسبوع )نحو 
 باز يشجعيـ ويدعميـ، وكاف يرافقيـ دائمًا الشيخ ناصر الديف األلباني والشيخ محمد عبد الوىاب البنا.

بالرغـ مف حمالت التشويو والمالحقة اليائمة التي كاف يتعػرض ليػا اإلخػواف المسػمموف فػي السػتينيات إال أف 
حيػث  2:76ية أخػذ يػزور دار اإلخػواف فػي مدينػة نػابمس منػذ سػنة الشيخ لـ يتأثر بيا، وفي اإلجازات الصيف

. 2:77نشأت لو عالقة قوية مع آؿ البشتاوي وغيػرىـ، كمػا أخػذ يػزور دار اإلخػواف فػي عّمػاف بػاألردف منػذ 
وكاف والد صديقو عبد الرحمف عبد الخالؽ مف اإلخواف المسمميف الذيف رافقوا حسف البنا، وكاف عبد الػرحمف 

ًا لسيد قطب، حيث يذكر الشيخ عمر أف عبد الرحمف جاءه باكيًا عندما ُأعدـ سيد وىو الذي أخبره نفسو محب
بإعدامو. ولعؿ جانبًا مف الخبرة واألساليب الدعوية في أياـ الجامعة، تعود إلى والد الشيخ عبد الرحمف الػذي 

 عايش اإلخواف وعمميـ الدعوي في مصر.
شيخ عبدالرحمف وبعض الناشطيف في مجاؿ األمر بالمعروؼ والنيي تعرض الشيخ عمر وال 2:76في سنة 

عػػف المنكػػر لمشػػكمة )ال مجػػاؿ لتفصػػيميا( أدت إلػػى اضػػطرارىـ لمغػػادرة السػػعودية. فانتقػػؿ إلػػى الكويػػت مػػع 
. وممػف 38/9/2:76الشيخ عبد الرحمف عبدالخالؽ، حيث وصؿ إلييا متعاقدًا لمتدريس في وزارة التربية فػي 

 إلى الكويت مف السعودية الشيخ عبد الرحمف عبدالصمد والشيخ مصطفى زربوؿ. انتقؿ معيما
وما كادا يستقرا حتى عاد الشيخاف عمر وعبد الرحمف لنشاطيما الدعوي في مساجد الكويت ومدارسػيا. كػاف 
 الخػػوؼ مػػف نظػػاـ عبػػد الناصػػر ومخابراتػػو مػػا زاؿ قائمػػًا فػػي أوسػػاط اإلخػػواف وغيػػرىـ حتػػى فػػي مكػػاف إقػػامتيـ
بالكويت  وكاف ىناؾ تخوؼ كبير مف ممارسة العمؿ الدعوي المفتوح... وكػاف كػؿ مػف يتػردد عمػى المسػاجد 

 تقريبًا مف فئة كبار السف.
تـ كسر حاجز الخوؼ، وتجرأ اآلخروف عندما لـ يروا عوائؽ تُػذكر، وأخػذ اإلسػالميوف ينشػطوف تػدريجيًا...  

ولػػى شػػباب متميػػز مػػف أمثػػاؿ األسػػتاذ يوسػػؼ العتيقػػي الػػذي وبػػدأت الػػدعوة تثمػػر. ومػػف ثمارىػػا فػػي سػػنتيا األ
 أصبح مف قادة الحركة اإلسالمية في الكويت.
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كػػاف لمشػػيخ عمػػر والشػػيخ عبػػد الػػرحمف دور كبيػػر فػػي نشػػوء التيػػار السػػمفي فػػي الكويػػت وانتشػػاره، حيػػث تػػابع 
و، ومرجعػًا شػرعيًا فػي الشيخ عبػد الػرحمف نشػاطو مػع ىػذا التيػار، بينمػا بقػي الشػيخ عمػر عمػى صػمة طيبػة بػ

 مسائؿ العقيدة وغيرىا، ولكنو اختط خطًا أكثر قربًا مف اإلخواف المسمميف.
قػػاـ الشػػيخ بالتػػدريس فػػي مدرسػػة المتنبػػي المتوسػػطة نحػػو سػػت سػػنوات، ثػػـ انتقػػؿ إلػػى مدرسػػة خالػػد بػػف الوليػػد 

، ثػػػـ انتقػػػؿ إلػػػى معيػػػد 2:83المتوسػػػطة لمػػػدة سػػػنتيف، ثػػػـ انتقػػػؿ إلػػػى مدرسػػػة عبػػػد اهلل السػػػالـ الثانويػػػة سػػػنة 
 .0::2-2:90، ثـ إلى التدريس في جامعة الكويت في الفترة 8::2المعممات سنة 

كػػاف الشػػيخ عمػػر رائػػد إنشػػاء الجماعػػات اإلسػػالمية فػػي المػػدارس بحمّػػة جديػػدة مختمفػػة عػػف شػػكؿ الجمعيػػات 
مع  2:76/2:77ـ الدراسي الدينية التقميدية. وقد بدأت تجربتو في مدرسة المتنبي في منطقة الشرؽ في العا

طالبػًا إذ قػّدـ ليػـ طريقػة جديػػدة حيويػة متفتحػة تشػمؿ، إلػى جانػػب الػدروس الدينيػة المشػوقة، الخػروج فػػي  33
الرحالت والرياضة والمسرحيات والمسػابقات الثقافيػة... وكػاف اليػدؼ أف يعيشػوا اإلسػالـ فػي حيػاتيـ. ولقيػت 

األخرى. وطبؽ الشيخ الفكرة في مدرسة خالػد بػف الوليػد، وكػذلؾ فػي  الفكرة نجاحًا كبيرًا وانتقمت إلى المدارس
ثانوية عبد اهلل السالـ حيث كانت ىناؾ جمعية دينية شكمية ما لبث الشيخ عمر أف قاـ "بنفضيا" وأصبح ليا 
 نشاط واسع. رأس الجمعية مف الطالب في السنة األولى مبارؾ المطوع، ثـ رأسيا في السنتيف التاليتيف خالػد

 عبد الرحيـ مشعؿ، الذي كاف أحد تالميذ الشيخ عمر في مادة التربية اإلسالمية.
نشط الشيخ عمر في المساجد أيضًا عف طريؽ الدروس وخطب الجمعة، وتركز نشاطو في مسجد الشػبرة أو 
ا مسجد الشايجي الذي وافقت لو ولمشيخ عبد الرحمف عبد الخػالؽ وزارة األوقػاؼ عمػى اسػتخدامو. وأصػبح ىػذ

المسجد بعد ذلؾ يعجك بالشباب ومركػزًا فػاعاًل لمتيػار اإلسػالمي الفمسػطيني  ومػف ىػذا المسػجد كانػت البػدايات 
 األولى أيضًا لطارؽ سويداف.

كاف الشيخ عمر يحتػؾ بعػدد مػف رجػاؿ اإلخػواف الفمسػطينييف، مػف خػالؿ عممػو ومػف خػالؿ نشػاطو الػدعوي، 
ػي، وأبػو ياسػر مقػداد حيػث قويػت عالقتػو بيػـ أمثاؿ سميماف عبد القادر، ومحمد جػزر، وع بػد الػرحمف العمص،

بالتدريج. وشارؾ في عزاء رئيس اإلخواف الفمسطينييف في الكويت عمػر أبػو جبػارة الػذي تػوفي رحمػو اهلل فػي 
 .2:85صيؼ 

ػػة حيػػث زاره أحػػد اإلخػػواف، مؤكػػدًا عمػػى اسػػتفاد تيـ ُدعػػي الشػػيخ ُبَعيػػد ذلػػؾ لػػدخوؿ جماعػػة اإلخػػواف بطريقػػة فجف
واستفادة شباب اإلخواف مف عممػو، ولكنػو عػرض عميػو الػدخوؿ فػي "حمقػة مفتوحػة" لمػدة ثػالث سػنوات... ثػـ 
يروف بعد ذلؾ إف كانوا سيقبمونو في عضػوية اإلخػواف أـ ال؟!! فػرفض الشػيخ عمػر. غضػبت قيػادة اإلخػواف 

دعػػاه لمقػػاء العػػـ سػػميماف حمػػد مػػف أسػػموب األخ الػػذي دعػػاه، فأرسػػمت إليػػو األسػػتاذ سػػميماف عبػػد القػػادر الػػذي 
الرئيس الجديد لإلخواف الفمسػطينييف فػي الكويػت. وعنػدما زاره دعػاه أبػو محمػد لإلخػواف دوف شػروط قػائاًل لػو 
"أنت شيخنا"... وافؽ الشيخ عمر لكنو اشترط أالف يستمـ مسػؤولية إداريػة. وقػد وافقػوا مبػدئيًا عمػى ذلػؾ، لكػنيـ 

، مف موقع التقػدير ومػف موقػع الحاجػة إلػى خبرتػو وحكمتػو، 2:89اري سنة انتخبوه في عضوية المكتب اإلد
فوافػؽ لكػػف ظػػؿف معروفػػًا عػػف الشػػيخ حتػػى نيايػػة حياتػػو رحمػػو اهلل عزوفػػو الشػػديد عػػف المناصػػب اإلداريػػة، مػػع 
موافقتو عمى المشاركة مف مواقع الرأي والمشورة. وكاف الشيخ يمثػؿ الكويػت فػي مجمػس الشػورى لتنظػيـ بػالد 

 لشاـ في األردف.ا
شكؿ الشيخ عمر وسميماف حمد ثنائيًا متناغمًا ومتكاماًل، ومّكنت القدرات االستيعابية المتميزة لمعـ أبو محمد 
مػػف االسػػتفادة القصػػوى مػػف الشػػيخ عمػػر فػػي إطػػار التنظػػيـ اإلخػػواني، وجمعيمػػا االىتمػػاـ بالشػػباب، وبالعمػػؿ 

لمتجػػػددة لمػػػدعوة. وفػػػي ىػػػذه األجػػػواء لقػػػي العمػػػؿ الطالبػػػي لفمسػػػطيف، وباالنفتػػػاح عمػػػى الوسػػػائؿ المختمفػػػة وا
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والشبابي في المدارس والجامعة والمساجد اىتمامًا كبيرًا، وتكوف تيار إسالمي طالبي وشبابي فمسطيني قوي، 
نجح في أف يقدـ قائمة "الحؽ اإلسػالمية" النتخابػات االتحػاد العػاـ لطمبػة فمسػطيف فػي جامعػة الكويػت بقيػادة 

. واضػػطرت قيػػادة االتحػػاد الفتحاويػػة لتأجيػػؿ االنتخابػػات لمػػدة 2:88/2:89فػػي السػػنة الدراسػػية  خالػػد مشػػعؿ
 سنتيف، ألف نتائج فوز التيار اإلسالمي الفمسطيني كانت شبو مؤكدة.

اتحد التنظيـ الفمسطيني مع تنظيـ اإلخواف في األردف وشكال تنظيـ بالد الشاـ عمى أمؿ أف  2:89في سنة 
سػػػػوريوف والمبنػػػػانيوف، وىػػػػو مػػػػا لػػػػـ يحصػػػػؿ. غيػػػػر أف ذلػػػػؾ مثػػػػؿ قفػػػػزة فػػػػي العمػػػػؿ اإلسػػػػالمي يمتحػػػػؽ بيمػػػػا ال

نشػػاء حمػػاس،  2:96الفمسػطيني، تكمػػؿ بتشػكيؿ جيػػاز فمسػطيف سػػنة  والػذي تػػولى متابعػة العمػػؿ لفمسػطيف، وا 
ى وقيادتيا ودعميا لوجستيًا  وكاف الشيخ عمر مف رواد ىذا العمػؿ ومنظريػو ومػف العػامميف بشػكؿ حثيػث عمػ

 إنجاحو.
بشكؿ كبير، إذ اطمعا عمى تجربة الحركة  2:90استفاد الشيخ عمر وخالد مشعؿ مف زيارتيما لمسوداف سنة 

اإلسالمية التي يقودىػا حسػف الترابػي ىنػاؾ، وفػتح ذلػؾ ليػـ آفاقػًا جديػدة فػي العمػؿ اإلسػالمي لفمسػطيف. كمػا 
حسػػف لالطػػالع عمػػى تجربػػة منظمػػة التحريػػر التقػى الشػػيخ عمػػر بتكميػػؼ مػػف إخوانػػو بمنيػػر شػػفيؽ، ثػػـ بعمػػي ال

 والمقاومة الفمسطينية، لالستفادة منيا في العمؿ الذي يجري إعداده لما سيعرؼ مستقباًل بحركة حماس.
خوانػػػو بػػػالمنحى الجيػػػادي لمعمػػػؿ اإلسػػػالمي الفمسػػػطيني فػػػي الػػػداخؿ  وفػػػي تمػػػؾ األثنػػػاء اىػػػتـ الشػػػيخ عمػػػر وا 

ت اإلعػداد والتػدريب. غيػر أنػو كػاف ىنػاؾ حػرص شػديد عمػى السػرية والخارج، وأخذوا يسبروف آفاقػو، ومجػاال
وعمى حسف اإلعداد، ليتـ إنشاء عمػؿ قػوي ومتجػذر يسػتطيع االسػتمرار والتوسػع، حتػى لػو تعػرض لمضػغوط 

. كمػػػا كػػػاف يجػػػري التواصػػػؿ مػػػع 2:90والضػػربات. وتعػػػود بػػػدايات التػػػدريب العسػػػكري فػػػي الخػػػارج إلػػى سػػػنة 
تاج مف دعـ وخصوصًا تمػؾ الجيػود التػي كػاف يقػوـ بيػا الشػيخ أحمػد ياسػيف رحمػو الداخؿ ورفد عممو بما يح

 اهلل ورفاقو.
، وكاف ذلػؾ دوف إرادتػو وبغيػر رغبتػو  :2:9انتخبت حماس الشيخ عمر رئيسًا ألوؿ مجمس شورى ليا سنة 

بمػػوا عػػذره، فبكػػى لػػـ يق إذ إنػػو بطبيعتػػو يتجنػػب المسػػؤوليات اإلداريػػة والحركيػػة، فحػػاوؿ االعتػػذار لكػػف إخوانػػو
 افقة.و واضطر لمم

ظؿ الشيخ عمر عمى صمتو الفاعمة بحماس بعػد انتقالػو وانتقػاؿ قيادتيػا إلػى اإلقامػة فػي األردف، حيػث انتقػؿ 
ىػػػو نفسػػػو لمتػػػدريس فػػػي الجامعػػػة األردنيػػػة ثػػػـ فػػػي جامعػػػة الزرقػػػاء، وكػػػاف خالػػػد مشػػػعؿ وموسػػػى أبػػػو مػػػرزوؽ 

ا أمػرًا دونػو. غيػر أف ظػروؼ الحيػاة الجديػدة، وعػدـ رغبتػو فػي ورفاقيما يحرصػوف عمػى استشػارتو وأال يقطعػو 
لعػب دور قيػادي ظػػاىر، وقناعتػو بػأف قيػػادة الحركػة الشػػابة قػادرة عمػى القيػػاـ بالميػاـ عمػى أحسػػف وجػو، وأنػػو 
يجب أف ُيوسفع ليػا وأف تأخػذ فرصػتيا، ورغبتػو فػي متابعػة حياتػو األكاديميػة واالسػتمرار فػي التػأليؼ والكتابػة 

ممية... كؿ ذلؾ أّدى إلى أف َيِخؼ دور الشػيخ تػدريجيًا فػي عمػؿ الحركػة، وخصوصػًا بعػد اضػطرار قيػادة الع
لمخػػروج خػػارج األردف، وازديػػاد صػػعوبة التواصػػؿ معيػػا. غيػػر أف الشػػيخ بقػػي جػػزءًا مػػف  :::2حمػػاس سػػنة 

 انو وىو عمى ذلؾ.حماس وبقيت جزءًا منو، يشارؾ بما تمّكنو ظروفو وصحتو مف أعماليا، ولقي اهلل سبح
ظػػؿ الشػػيخ عمػػر أحػػد شخصػػيات اإلجمػػاع فػػي حركػػة حمػػاس وحركػػة اإلخػػواف، بػػؿ مػػف شخصػػيات اإلحمػػاع 

 النادرة في الوسط اإلسالمي، ولعؿ ىذا مف بركة اإلخالص وما حباه اهلل سبحانو مف صفات ومؤىالت.
ألشػقر، وىػي الجوانػب التػي ال ركزت السطور السابقة عمى الجوانب الدعوية والحركية في حياة الشيخ عمر ا

يعرفيا كثيٌر مف الناس. وبالتأكيد فيذا ال ينتقص مف دوره الكبيػر كأحػد أكبػر عممػاء فمسػطيف واألردف واألمػة 
 اإلسالمية، في مجاالت العقيدة والفقو وتزكية النفس وفقو الواقع وسبؿ النيوض بالمسمميف.
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ًا، وشارؾ مع آخريف في تأليؼ عػدد آخػر مػف الكتػب، كمػا لقد أّلؼ الشيخ عمر منفردًا أكثر مف خمسيف كتاب
نشػػػر الكثيػػػر مػػػف األبحػػػاث العمميػػػة المحّكمػػػة، وقػػػدفـ أوراؽ عمػػػؿ فػػػي عشػػػرات المػػػؤتمرات فػػػي الكويػػػت وقطػػػر 

يطاليا والنمسا...  واإلمارات واألردف والبحريف ولبناف وباكستاف وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وسويسرا وا 
لػػػى جانػػػب روحػػػو اإلي ـّ، وا  مانيػػػة العاليػػػة وسػػػمتو اإلسػػػالمي المتميػػػز، تميػػػز الشػػػيخ عمػػػر بتواضػػػعو وأدبػػػو الجػػػ

وعزوفػػو عػػف المناصػػب، وتميػػز بحكمتػػو وبوضػػوح رؤيتػػو، وعقميتػػو المنيجيػػة المنظمػػة، كمػػا تميػػز باسػػتعالء 
الستفادة اإليماف وعّزة النفس والشجاعة األدبية، وتطّمعو إلى معالي األمور، وبالشخصية الجادة التي تحسف ا

 مف الوقت. أما فمسطيف والنيضة اإلسالمية فكانا ىما اليميف المذيف يشغالنو في ليمو ونياره.
لقػػد ربػػى الشػػيخ عمػػر رحمػػو اهلل، جػػياًل مػػف الشػػباب العامػػؿ لإلسػػالـ ولفمسػػطيف، ومػػف العممػػاء الػػذيف يجمعػػوف 

يقتصػر عمػى حمػاس أو اإلخػواف بيف روح السمؼ وفقو الواقع ومنيج البحث العممي المنضػبط. وىػو جيػؿ لػـ 
نما اتسع ليستوعب كؿ محب وعامؿ لنيضة ىذه األمة وتحرير أرضيا.  أو السمفييف، وا 

ّف العػيف لتػدمع  رحمؾ اهلل يا شيخنا الحبيب، وأسكنؾ الفردوس األعمى، فمعمنا كنا بعض صػدقاتؾ الجاريػة، وا 
نا عمى فراقؾ يا شيخنا لمحزونوف، وال نق ّف القمب ليحزف وا   وؿ إال ما يرضي ربنا، وال حوؿ وال قوة إال باهلل.وا 
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 مأموف الحسيني
باتػػت حيثيػػات التقػػدير المتشػػائـ التػػي يمكػػف تممسػػيا فػػي التػػردد واالرتبػػاؾ المػػذيف باتػػا يسػػماف مجمػػؿ المواقػػؼ 

ميػػػدانيًا، إلػػػى كػػػـ وازف مػػػف المعطيػػػات التػػػي ينبغػػػي النظػػػر إلييػػػا مػػػف زاويتػػػيف  والتحركػػػات الفمسػػػطينية، تسػػػتند
 أساسيتيف:

األولى تتعمؽ بوضع السػمطة الصػعب لمغايػة عمػى المسػتويات كافػة، وفػؽ مػا يؤكػد القيػادي البػارز فػي حركػة 
مػا بػيف  نبيؿ شعث، وكذلؾ بالخالفات التي بػدأت تظيػر لمعمػف داخػؿ السػمطة الفمسػطينية، وبػاألخص« فتح»

الرئيس عباس ورئيس وزرائو سالـ فياض المذيف تتعمؽ ىوة التبايف بػيف برنامجييمػا حيػاؿ الخطػوات الواجػب 
نياء االحتالؿ.  اتخاذىا بعد فشؿ خطة األخير المتعمقة ببناء المؤسسات وا 

تحػػػدة وحسػػػب المتػػػداوؿ مػػػف المعمومػػػات، فإنػػػو فػػػي مقابػػػؿ اسػػػتنتاج الػػػرئيس عبػػػاس بضػػػرورة التوجػػػو لألمػػػـ الم
عادة فتح قوس الخيارات الفمسطينية المختمفة، بما في ذلؾ  لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة لدولة فمسطيف، وا 
التيديػػد بحػػؿ السػػمطة ووضػػع االحػػتالؿ أمػػاـ مسػػؤولياتو القانونيػػة واالقتصػػادية واإلداريػػة حيػػاؿ منػػاطؽ الضػػفة 

معركة »، أف الذىاب األمـ المتحدة يمثؿ «الواقعية»الغربية، يرى فياض الذي يصر عمى التمسؾ بما يسميو 
أو تغيير شكميا أو وظائفيا والتزاماتيا، يقوض أركاف « حؿ السمطة»غير مجدية، وأف الحديث عف « مجانية

ىػػذه السػػمطة ويفقػػدىا الصػػدقّية وثقػػة المجتمػػع الػػدولي والمػػانحيف، ال سػػيما ثقػػة األميػػركييف واألوروبيػػيف الػػذيف 
 أف اعترافيـ بالفمسطينييف يشكؿ أكبر إنجاز في العقود األخيرة. يشيع رئيس وزراء السمطة

الزاوية األخرى ليا عالقة بالمشيد اإلسرائيمي المفتوح عمى احتمػاالت شػتى تحػت ظػالؿ ارتفػاع وتيػرة التيديػد 
بشػف حػػرب عمػى إيػػراف، إذ، وفػي مػػوازاة محػاوالت حكومػػة نتانيػاىو ثنػػي القيػادة الفمسػػطينية عػف التوجػػو لألمػػـ 
المتحػػدة، مػػف خػػالؿ تقػػديـ بعػػض الرشػػى التافيػػة، مػػف نمػػط العػػرض السػػخيؼ والمػػذؿ حػػوؿ إبػػداء االسػػتعداد 

مػف قػدامى األسػرى الػذيف تعػتقميـ إسػرائيؿ، واإلفػراج عػف بعػض المعػدات الخاصػة بقػوات  60إلطالؽ سػراح 
بػػؿ عػػدـ توجػػو القيػػادة األمػػف الفمسػػطينية، واإلفػػراج كػػذلؾ عػػف مئػػة مػػف جثػػاميف الشػػيداء الفمسػػطينييف، فػػي مقا
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طػالؽ المفاوضػات بعػد ىػذا المقػاء.  الفمسطينية إلى األمـ المتحدة، وعقد لقاء بيف نتانياىو ومحمود عبػاس، وا 
فػػي مػػوازاة ذلػػؾ تيػػز الحكومػػة اإلسػػرائيمية العصػػا فػػي وجػػو السػػمطة، وتمػػوح برزمػػة مػػف العقوبػػات التػػي يمكػػف 

 «.دولة مراقب»إلى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى صفة المجوء إلييا في حاؿ تجرأ الفمسطينيوف وذىبوا 
ما يمكف اتخاذه مف إجراءات عقابية إسرائيمية بينتو وثيقة أعدتيا دائرة المفاوضات الفمسطينية، وجاء فييا أف 
ردود فعػػػؿ تػػػؿ أبيػػػػب سػػػتتراوح بػػػػيف إلغػػػاء اتفػػػػاؽ أوسػػػمو، وضػػػـ الكتػػػػؿ االسػػػتيطانية والقػػػػدس واألغػػػوار، إلػػػػى 

ي الجانػػػب إلػػػى الجػػػدار، ناىيػػػؾ عػػػف رزمػػػة الخطػػػوات األخػػػرى، مػػػف نمػػػط حجػػػز العائػػػدات االنسػػػحاب األحػػػاد
حداث تدىور في الوضع األمنػي عمػى األرض  فػرض مزيػد مػف القيػود عمػى  الضريبية الفمسطينية  استفزاز وا 

 «ج»حركػػة الفمسػػطينييف، بمػػا فػػي ذلػػؾ حريػػة السػػفر  تعميػػؽ التصػػاريح الممنوحػػة لممشػػاريع المقػػرة فػػي منطقػػة 
في المئة مف أراضي الضفة الغربية، وتنتشر فػي أرجائيػا  70التي تقع تحت السيطرة اإلسرائيمية وتضـ نحو 

بؤرة استيطانية، فرض قيود تؤثر عمى القطاع الخاص واالقتصػاد بشػكؿ عػاـ، فػرض  200مستوطنة و 235
السػػػمطة عمػػػى تػػػوفير قيػػػود إضػػػافية عمػػػى عمػػػؿ وميمػػػات وزارة وىيئػػػات السػػػمطة الفمسػػػطينية، وتقػػػويض قػػػدرة 

 الخدمات لمواطنييا، وتعميؽ العقود مع وزارات وىيئات السمطة.
وعمى نحو مواز، يػواصؿ غػوؿ االستػيػطاف الذي رصػدت لو حكومة نتانياىو، فػي العػاـ الجػاري، نحػو بميػوف 

ػػػة تػابػػعة لمػا مميوف شيكؿ، قضـ األراضي الفمسطينية في كافػة أنحػاء الضػفة الغربػيػػة التػي كشفػػت وثػيق 70و
ألػؼ دونػـ مػف  00:نحػو  2078، أف قػوات االحػتالؿ صػادرت منػذ عػاـ «اإلدارة المدنية اإلسػرائيمية»يػسمى 

، عمػػػى بنػػػاء فنػػػادؽ فػػػي 2:78أراضػػػييا، وذلػػػؾ إلػػػى جانػػػب اسػػػتعداد الحكومػػػة لمموافقػػػة، ولممػػػرة األولػػػى منػػػذ 
عطػػاء مػػنح ماليػػة حكوم يػػة لتنفيػػذ ىػػػذا المشػػػروع الػػذي سيػبػػػدأ مطمػػع المسػػتوطنات القريبػػة مػػف مدينػػة القػػدس، وا 

، ما يعني أف اإلسرائيمييف ماضوف في إحػكاـ سيػطرتيـ عمى كؿ ما تقع عميو أيدييـ في الضفة 3024العػػاـ 
الفمسػػػطينية، ومػػػف دوف إيػػػالء أدنػػػى « الدونكوشػػػيتية»الغربيػػػػة والقػػػدس، مػػػف دوف أف تعنػػػييـ كثيػػػرًا المنػػػاورات 

السػمطة والمنظمػػة التػػي ربمػػا تجػد نفسػػيا عمػػى حػػواؼ الكارثػة، وطنيػػًا وسياسػػيًا واقتصػػاديًا  اىتمػاـ بعبػػث قيػػػػادة
واجتماعيًا، أو في قمب متاىة التفاوض العقيمة، أو في خضـ الفوضى والفمتاف األمني، في حاؿ التوجو إلى 

نية عمػػى أسػػاس وطنػػي األمػػـ المتحػػدة مػػف دوف استراتيجيػػػة بديػػػمة قػػػادرة عمػػى توحيػػد الشػػعب والقػػوى الفمسػػطي
ديموقراطي، وقػػادرة كػذلؾ عمػى أعػادة الصػراع إلػى وىػره بصػفتو صػراعًا بػيف شػعب تحػت االحػتالؿ واحػتالؿ 

 إجالئي استعماري عنصري يسابؽ الزمف لتصفية ما تبَقى مف أرض وحقوؽ فمسطينية.
 23/8/2012، الحياة، لندن

 
همال دولي .47  أزمات فمسطينية عميقة وا 

 عمي بدواف
السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل مجموعػػة أزمػػات طاحنػػة، منيػػا أزمػػات خارجيػػة ومنيػػا داخميػػة،  تعػػاني

يتربػع عمػػى رأس الخارجيػػة منيػػا وجػػود حالػػة مػػف اإلىمػاؿ الػػدولي المتعمػػد لموضػػع الفمسػػطيني، خصوصػػًا مػػف 
مشػػدودة اآلف تجػػاه مػػا  قبػػؿ دوؿ االتحػػاد األوروبػػي والواليػػات المتحػػدة، التػػي تػػرى أف األمػػور يجػػب أف تبقػػى

يجري في عدد مف الدوؿ العربية ومنيا مصر وسورية نظرًا لالعتبارات الجيواستراتيجية التػي تتعمػؽ بكػؿ مػف 
 ىذيف البمديف ودورىما إزاء التحوالت اإلقميمية اآلتية بشكؿ عاـ.

ريات الوضع الفمسطيني إف اإلىماؿ الدولي الُمتعمد لموضع الفمسطيني، وغياب االىتماـ الرسمي العربي بمج
عمى مستوياتو الداخمية والخارجيػة، دفػع بحكومػة بنيػاميف نتانيػاىو الػى اإلسػراع بمواصػمة توجياتيػا المعروفػة 



 
 
 

 

 

           29ص                                    2598العدد:                23/8/2012 الخميس التاريخ:

تجػػػاه مسػػػػائؿ االسػػػػتيطاف والتيويػػػد، خصوصػػػػًا فػػػػي منطقػػػة القػػػػدس ومحيطيػػػػا وحتػػػى داخػػػػؿ أحيائيػػػػا العربيػػػػة 
 مراقبة، وسيادة الصمت الدولي المريب.اإلسالمية والمسيحية، مستغمة غياب العيف الدولية ال

كمػػا أف حيػػزًا جديػػدًا، كبيػػرًا وىامػػًا، مػػف األزمػػات الداخميػػة التػػي تعانييػػا اآلف السػػمطة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل، 
يتمثؿ في وقؼ تدفؽ أمواؿ الدوؿ المانحة، وىو أمر تتوالد عنو صعوبات تتعمؽ بتأميف رواتب المتفرغيف في 

وموظفييػا وأجيزتيػا وعمػـو مؤسسػاتيا فػي الضػفة الغربيػة والقػدس وقطػاع غػزة وحتػى فػي السمطة الفمسطينية 
% مف أجؿ 50الشتات، وقد تـ مؤخرًا اقتطاع نسبة كبيرة مف رواتب الموظفيف خالؿ الشير الماضي تقارب 

 تأميف وصوؿ الحد األدنى مف الرواتب الى مستحقييا.
سي والضػغط المػالي، يمارسػاف اآلف عمػى مواقػع القػرار فػي راـ وعميو، فإف سالح المقاطعة أو الحصار السيا

نيػاكيـ ودفعيػـ نحػو الركػوع أكثػر فػأكثر، فالسػمطة  تعػاب الفمسػطينييف وا  رىاؽ وا  اهلل في إطار عممية تمويت وا 
الفمسػػػطينية تقػػػدـ الرواتػػػب ألكثػػػر مػػػف مائػػػة وسػػػبعيف ألػػػؼ موظػػػؼ وعسػػػكري ومتفػػػرغ بػػػيف الػػػداخؿ والشػػػتات، 

حػػواؿ االقتصػػادية ومعيشػػة نسػػبة كبيػػرة مػػف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني تتوقػػؼ عمػػى الرواتػػب وبالتػػالي فػػإف األ
المقدمة مػف قبػؿ الصػندوؽ القػومي الفمسػطيني، الػذي يمثػؿ فػي حقيقػة األمػر وزارة الماليػة الفمسػطينية لمػداخؿ 

 والخارج.
انية السمطة الفمسطينية في راـ اهلل، لقد كثرت األحاديث والتحميالت المتعمقة باألزمات المالية المتتالية في ميز 

وىػػي أزمػػات يتوقػػع ليػػا أف تتفػػاقـ خػػالؿ الفتػػرات القادمػػة. لكػػف الجػػوىري فػػي األمػػر أف السػػبب الحقيقػػي وراء 
توالدىا واستمرارىا يكمف مف خالؿ عدة أسباب، أىميا وجود االحتالؿ ذاتو، وعممية الربط الجائرة التػي تمػت 

، ودور 6::2االحػػػتالؿ منػػػذ توقيػػػػع اتفػػػاؽ بػػػاريس االقتصػػػادي الظػػػالـ عػػػػاـ  لالقتصػػػاد الفمسػػػطيني باقتصػػػاد
االحػػتالؿ المعطّػػؿ لعجمػػة تطػػور االقتصػػاد الػػوطني ونيوضػػو، وسياسػػاتو التػػي شػػمت وتشػػؿ حركػػة االقتصػػاد 
الفمسطيني في مجاالتػو المختمفػة، الصػناعية والزراعيػة، بمػا فييػا صػيد األسػماؾ )فػي قطػاع غػزة(، والسػياحة 

والتجػػػارة الداخميػػػة والخارجيػػػة )االسػػػتيراد والتصػػػدير(، وبالتػػػالي فػػػي الحػػػد مػػػف االسػػػتثمار الحقيقػػػي فػػػي  والبنػػػاء
. فضػاًل عػف اسػتمرار سػيطرة دولػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي عمػى أمػواؿ 2:78األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

لضػػرائب المجبػػاة عػػف البضػػائع الضػػرائب الفمسػػطينية وتوكيػػؿ الجيػػات اإلسػػرائيمية بجنػػي األمػػواؿ المتعمقػػة با
واقتطػػاع نسػػبة منيػػا لصػػالح إسػػرائيؿ كػػأجور وأتعػػاب  2:78المتدفقػػة إلػػى األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة عػػاـ 

ليػػا، وىػػو مػػا تػػرؾ تمػػؾ األمػػواؿ )التػػي تقػػدر بنحػػو سػػبعيف مميػػوف دوالر شػػيريًا( بيػػد سػػمطات االحػػتالؿ التػػي 
 ا إلى لجانب الفمسطيني، خصوصًا خالؿ العاـ الفائت.تمسؾ بيا بقوة، وكثيرًا ما امتنعت عف تسميمي

وفي ىذا الجانب تشير مصادر مالية مسؤولة في السمطة الفمسػطينية فػي راـ اهلل، إضػافة الػى تقريػر الموازنػة 
% مػػػف 77، الػػػى أف االتفػػػاؽ الضػػػريبي مػػػع سػػػمطات االحػػػتالؿ يحقػػػؽ مػػػا نسػػػبتو 3023العامػػػة لمسػػػمطة لعػػػاـ 

ة بإجمػػالي يبمػػي نحػػو بميػػوف ونصػػؼ بميػػوف دوالر، وبالتػػالي فػػإف صػػافي المحاصصػػة االيػػرادات العامػػة لمسػػمط
الضريبية الجائرة والظالمة مع إسػرائيؿ، مضػافًا إلييػا العوائػد الضػريبية اإلضػافية، تكفػي فػي أصػعب األحػواؿ 

 ج.وفي حاؿ توقؼ الدعـ الخارجي، لدفع ثمثي رواتب موظفي السمطة وعمـو أجيزتيا في الداخؿ والخار 
ضػػافة الػػى مػػا سػػبؽ، فػػإف ىنػػاؾ أسػػبابًا إضػػافية وجوىريػػة ليػػا عالقػػة بأزمػػات السػػمطة الماليػػة، وعمػػى رأسػػيا  وا 
االستخداـ السياسي الفظ مف معظـ الدوؿ والجيات الدولية المانحة لممساعدات المالية لمضغط والتػأثير عمػى 

حتى عمى خطوات المصالحة الفمسطينية المعادلة الفمسطينية وعمى الموقؼ الوطني الفمسطيني بشكؿ عاـ، و 
كممػػا بػػدت بشػػائرىا موجػػودة عمػػى األرض، حيػػث تػػربط تمػػؾ األطػػراؼ بػػيف مواصػػمة الػػدعـ والمواقػػؼ السياسػػية 
المعينة كما حدث في ايموؿ )سبتمبر( الماضي، عندما أوقؼ الكونغرس األميركػي دعمػو لمسػمطة الفمسػطينية 
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محمػود عبػاس بالػذىاب الػى األمػـ المتحػدة لطمػب العضػوية الكاممػة في راـ اهلل احتجاجًا عمػى خطػوة الػرئيس 
 لدولة فمسطيف في المنظمة الدولية.

وعميػػو، إف كسػػر الموقػػؼ الضػػاغط لمػػدوؿ المانحػػة عمػػى المعادلػػة الفمسػػطينية، ومنيػػا دوؿ االتحػػاد األوروبػػي، 
امعػة العربيػة بػالتحرؾ مػف أمر ممكف ومتيسر، لكنو يفتػرض قيػاـ الجيػات العربيػة الرسػمية وعمػى مسػتوى الج

أجؿ دفع الدوؿ المانحػة لاللتػزاـ والوفػاء بتعيػداتيا المطموبػة منيػا مػف دوف أي ربػط بالشػأف السياسػي الجػاري 
 عمى صعيد العممية السياسية بيف الطرفيف الفمسطيني الرسمي واإلسرائيمي والمتوقفة أصاًل منذ فترة طويمة.

مطة الوطنية الفمسطينية، وىػي الجيػة الرسػمية التػي تشػرؼ عمػى الصػندوؽ إف األزمة المالية التي تعانييا الس
ْف بػاَلَي الػبعض فػي اعتبارىػا  « أزمػة مفتعمػة»القومي الفمسطيني التابع لمنظمػة التحريػر، ىػي أزمػة حقيقيػة، وا 

 بغرض استدرار عطؼ الموقؼ السياسي مف بعض األطراؼ الدولية.
نابعة باألساس مف وجود االحتالؿ ذاتػو كمػا أسػمفنا، ومػف وجػود ربػط  فاألزمة االقتصادية لمسمطة الفمسطينية

جػػػػائر لالقتصػػػػاد الفمسػػػػطيني باقتصػػػػاد االحػػػػتالؿ، فػػػػي سػػػػياؽ السػػػػعي اإلسػػػػرائيمي لمنػػػػع قيػػػػاـ اقتصػػػػاد وطنػػػػي 
فمسطيني حر وحقيقي يؤسس لدولة فمسطينية بكؿ ما لمكممة مف معنى، واستقاللية مالية فمسطينية بعيدة عف 

 تالؿ.سطوة االح
إف التحػػرر االقتصػػادي الفمسػػطيني كمػػا التحػػرر الػػوطني، والخػػروج مػػف أعبػػاء االحػػتالؿ وضػػغوطو يفتػػرض 
إعػػػادة النظػػػر باتفػػػاؽ بػػػاريس االقتصػػػادي الجػػػائر الموقػػػع بػػػيف السػػػمطة الفمسػػػطينية والطػػػرؼ اإلسػػػرائيمي عػػػاـ 

مسػػػطينية أمػػػاـ المنتجػػػات ، وىػػػو اتفػػػاؽ بػػػات يقّيػػػد االقتصػػػاد الفمسػػػطيني، عػػػدا عػػػف فتحػػػو األسػػػواؽ الف6::2
اإلسػرائيمية بموجػػب بنػػوده المنظمػػة لمعالقػػات االقتصػػادية والتجاريػة بػػيف الجػػانبيف )حيػػث تقػػدر نسػػبة البضػػائع 

فػي المائػة  29فػي المائػة مقابػؿ  90اإلسرائيمية التػي تُػدخميا سػمطات االحػتالؿ الػى السػوؽ الفمسػطيني بنحػو 
 (.فقط ىي حصة المنتج الفمسطيني داخؿ أسواقو

 23/8/2012، الحياة، لندن
 

 سرائيل.! إتفشي العنصرية ضد العرب في  .48
 د. عايدة النجار 

العنصرية اإلسرائيمية عقيدة وايماف وسموؾ نتيجة تربية خاصة كمػا تؤكػد تصػرفات االسػرائيمييف ضػد العػرب  
ظػػاىرة أو “ وبرخصػػة “ تحػػت االحػػتالؿ. فالعنصػػرية النتنػػة تػػزداد فػػي اسػػرائيؿ بشػػكؿ واضػػح فػػي كػػؿ مكػػاف 

مخفية ممف يديروف ىذا الكياف غير الشرعي. يواصؿ االسرائيميوف التشجيع عمى الممارسات العنصرية بينما 
يحاولوف ايياـ الرأي العاـ لػدييـ والعػالـ ومنظمػات حقػوؽ االنسػاف، أف العنصػرييف ،ىػـ فئػة متطرفػة ، وبيػذا 

نفسػػيـ خجػػال وخزّيػػا وىػػـ يسػػمعوف صػػيحات شػػباف يحػػاولوف النػػأي بأنفسػػيـ عػػنيـ. ولعػػؿ ليػػـ الحػػؽ بالنػػأي بأ
 وغيرىما مف األقواؿ العنصرية المقيتة.“ العرب مرض ووباء “ “الموت لمعرب ” ييود تقوؿ:

العنصرية متفشػية فػي اسػرائيؿ لػيس فقػط مػف قبػؿ المتعصػبيف الػدينييف أو الخاخامػات والمسػتوطنيف. وعنػدما 
” كبيػػر والمتزايػػد كػػؿ يػػـو . تبنػػى المسػػتوطنات مػػف قبػػؿ ااسػػرائيؿفيػػذا يعنػػي ىػػذا العػػدد ال” المسػػتوطنيف“نقػػوؿ 
التي تتوسع طوال وعرضا وفي كؿ األراضي الفمسطينية. وىذا يعني أف مف يسكنيا ىـ مف الخػائفيف “ الدولة 

ألنيػػـ حراميػػة وسػػارقوف . يتصػػرفوف بوحشػػية بعػػد اسػػتفزاز العػػرب الػػذيف يكرىػػونيـ ويحػػاولوف ابػػادتيـ وىكػػذا 
دىػػـ عمػػى الحقػػد والكػػره والتمييػػز العنصػػري . ومػػف يراقػػب أوالد المسػػتوطنيف الييػػود فػػي الخميػػؿ وىػػـ يربػػوف أوال

 يرموف الحجارة عمى الماريف مف العرب ليرى التربية العنصرية لألطفاؿ الذيف ينشئونيـ مشوىيف قبيحيف.
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ارا عمػػػػى ثالثػػػػة فتيػػػػاف مػػػػف األوالد الييػػػػود باالعتػػػػداء عمنػػػػا وجيػػػػ 60 -50قبػػػػؿ أسػػػػبوع قػػػػاـ عػػػػدد يتػػػػراوح بػػػػيف 
فمسطينييف في ميداف صييوف في القدس, وتسببوا باصابة أحدىـ بجروح خطيرة . وبال شؾ ىذه الحادثة ىي 

يػػواجييـ مػػف تربػػى عمػػى الكػػره “ عػػرب “مثػػؿ واضػػح لمعنصػػرية. الضػػرب ومحاولػػة القتػػؿ ال لسػػبب اال أنيػػـ 
يـ فػػي الكنيسػػيت أو الحكومػػة. أحػػداث وأمثػػاؿ والحقػػد لمعربػػي. ويػػأتي ىػػذا مػػف تػػأثير المتعصػػبيف ممػػف يمثمػػون

كثيرة تشير الى التصرفات الييودية العنصرية ، فيـ ينادوف بعدـ تأجير الشقؽ لمعرب، البعػادىـ عػف العػيش 
داخػؿ الخػط “ في الجػوار. وبيػذا تنػاقض واضػح واسػرائيؿ العنصػرية تػدعي أف العػرب فػي االراضػي المحتمػة 

ولعؿ األسوار العنصرية التي قسػمت االراضػي الفمسػطينية ليػي أكبػر مثػؿ متساووف في الحقوؽ. “ االخضر 
وجريمػػة تػػديف ىػػذا الكيػػاف العنصػػري. وكػػذلؾ يمعػػب االعػػالـ الصػػييوني داخػػؿ اسػػرائيؿ دورا كبيػػرا فػػي اإلبقػػاء 

 عمى شعمة الحقد متقدة.
ة أرئيػؿ جنػوب نػابمس الموجػودة فػي مسػتوطن“ أرئيػؿ “ أخر االفعاؿ لتعزيز وتقوية العنصػرية ىػو طمػب كميػة 

المحتمػػة بتحويميػػا الػػى جامعػػة. وفػػي الحقيقػػة أننػػي عمقػػت عمػػى ذلػػؾ قبػػؿ بضػػع سػػنوات عنػػدما انشػػئت الكميػػة، 
، واليػوـ يصػدؽ حدسػي . “أوؿ جامعػة فػي المسػتوطنات “ وكتبت مقالة في الدسػتور فػي وقتيػا تحػت عنػواف 

مػػػف طالبيػػػا ىػػػـ مػػػف المسػػػتوطنيف الػػػذيف  %26يريػػدوف ىػػػذه الجامعػػػة أف تػػػدرس بالمغػػػة العبريػػػة رسػػػميا كػػػوف 
يمقػػي “ أجػػؿ “ يسػػكنوف فػػي منطقػػة الجامعػػة . ولعػػؿ اعتػػراض الجامعػػات االسػػرائيمية عمػػى ىػػذا الطمػػب الػػذي 

الضوء عمى التخبط الذي تعيشو المؤسسات التعميمية التي ترى في ذلؾ أيضا تحّيػزا ضػد مسػيرة التعمػيـ وىػو 
 .يمس بجياز التعميـ العالي في اسرائيؿ

نتنياىو والمتعصبوف العامموف مع العنصرييف والمتعصبيف الدينييف والمستوطنيف لتعزيز كراىية العػرب سػواء 
أكػػػاف ىػػػذا باالسػػػتفزاز أـ برسػػػـ السياسػػػات السياسػػػية واالجتماعيػػػة والتعميميػػػة والثقافيػػػة واضػػػحوف فػػػي ذلػػػؾ . 

عػرب بالضػرر والقتػؿ وانكػار الفمسػطينيي فاالكثرية في دولة عنصرية ال بػد أف يكػوف ليػـ أفعػاٌؿ تعػود عمػى ال
 في الشارع و في كؿ مكاف حتى في المفاوضات الوىمية التي يحاولوف جر العرب الييا.

 23/8/2012، الدستور، عم ان
 

 حدود مصر وقضية فمسطين .49
 لياس سحابإ

البيػػػة الػػػى غ« االخػػػواف المسػػػمميف»، التػػػي توقػػػؼ سػػػيرىا توقفػػػا مؤقتػػػا بوصػػػوؿ «ينػػػاير 36»صػػػحيح أف ثػػػورة 
مجمسػػي الشػػعب والشػػورى ثػػـ الػػى رئاسػػة الجميوريػػة، قػػد أنجػػزت فػػي القميػػؿ الػػذي أنجزتػػو حتػػى اليػػوـ، إسػػقاط 

، إال أف «كنزىػا االسػتراتيجي»رؤوس النظاـ الػذي وصػفتو اسػرائيؿ فػي لحظػات سػقوطو بأنػو كػاف يشػكؿ ليػا 
يا الثورة، موضػوعا معمقػا يحػاط فػي ، كاف وال يزاؿ برغـ التغيرات التي أنجزت«كامب دافيد»موضوع اتفاقيات 

الغالػػب بنػػوع مػػف الحػػديث الغػػامض الػػذي يحػػاوؿ إرجػػاء الكػػالـ فػػي ىػػذا الموضػػوع، مػػع ميػػؿ عػػاـ عنػػد معظػػـ 
المتحدثيف الى إبداء الحرص عمى اللتزاـ بكؿ ما وقعتو مصر مف اتفاقيات دولية. ولعػؿ الحػديث الػذي أدلػى 

الجميوريػػة، كػػاف األوضػػح بػػيف ىػػذه األحاديػػث الغامضػػة، بػػو حمػػديف صػػباحي، عنػػدما كػػاف مرشػػحا لرئاسػػة 
ىي أسوأ مف نصوصيا، واف االىـ ىػو إلغػاء روحيػة التعامػؿ مػع إسػرائيؿ « كامب دافيد»عندما أكد أف روح 

 كما فرضيا حتى اآلف تطبيؽ االتفاقية، خاصة في عيدي السادات ومبارؾ.
اتفاقيػػات كامػػب دافيػػد، عصػػؼ بيػػا مػػؤخرا حػػادث غيػػر أف ىػػذه النزعػػة اإلرجائيػػة السػػائدة كممػػا جػػاء حػػديث 

اليجوـ االرىابي عمى الجنود المصرييف وقتميـ بدـ بارد ساعة اإلفطار. لقد جاء ىػذا الحػادث، بمػا تبعػو مػف 
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تصرفات مصػرية داخميػة، ودوليػة، يػذّكر بػأف روحيػة كامػب دافيػد السػيئة الموروثػة عػف عيػد مبػارؾ مػا زالػت 
ف أف يتحػػػوؿ الحػػػادث الخطيػػػر الػػػى مناسػػػبة إلعػػػادة فػػػتح مسػػػألة األمػػػف القػػػومي ىػػػي السػػػائدة عمميػػػا. فبػػػدال مػػػ

كمػا نشػرىا وطبقيػا عصػر حسػني مبػارؾ، رأينػا فجػأة « كامػب دافيػد»المصري فتحا عميقا متحػررا مػف فمسػفة 
مصػػريا لمسػػيطرة االمنيػػة عمػػى الجيػػوب االرىابيػػة فػػي شػػماؿ سػػيناء، باعتبارىػػا  -اسػػرائيميا  -تعاونػػا أميركيػػا 

 ديدا ألمف اسرائيؿ، أكثر مف اعتبارىا تيديدا ألمف مصر.تي
وبػيف  -روحػا ونصػا  -« كامػب دافيػد»ىنا أصبح استمرار إرجػاء الحػديث العميػؽ فػي العالقػة بػيف اتفاقيػات 

 حاضر ومستقبؿ االمف القومي المصري، أمرا غير جائز.
مف القػومي المصػري، ىػو فػؾ ارتبػاط بػيف اف الخمؿ القاتؿ الذي أدخمتو اتفاقيات كامب دافيد الى موضوع اال

ىػػػذا االمػػػف القػػػومي، وقضػػػية فمسػػػطيف، لمجػػػرد اف االتفاقيػػػة قػػػد أعػػػادت أرض سػػػيناء الػػػى مصػػػر، واف كانػػػت 
منزوعػػة السػػيادة الوطنيػػة الكاممػػة، كمػػا أعػػاد القضػػية الفمسػػطينية فػػي سياسػػة مصػػر االسػػتراتيجية الػػى مجػػرد 

، ولكػوف أرض 2:59، مػع إلغػاء كامػؿ لجريمػة العػاـ 2:78قضية الجئيف فقػدوا بعػض أرضػيـ جػراء حػرب 
الشػرقية لمصػر، والجسػر الػرابط بينيػا  -فمسطيف، تشكؿ منذ عيد الفراعنة وحتى يومنا ىػذا الحػدود الشػمالية 

وبػػيف محيطيػػا العربػػي، الػػذي ىػػو العمػػؽ االسػػتراتيجي لمصػػر، حتػػى جبػػاؿ طػػوروس، كمػػا يؤكػػد كػػؿ الخبػػراء 
 ا مصرييف أـ عربا أـ أجانب.االستراتيجييف، سواء كانو 

، فػإف "كامػب دافيػد"بغض النظر عف قدرة ىذا النظاـ المصري الجديد عمػى اتخػاذ موقػؼ جديػد مػف اتفاقيػات 
المطموب، حرصا عمى مصر وأمنيػا القػومي، قبػؿ التفكيػر فػي إلغػاء اتفاقيػة كامػب دافيػد، ىػو إلغػاء الروحيػة 

 ية بالذات في عيد حسني مبارؾ.االستسالمية التي أدخميا تطبيؽ ىذه االتفاق
كانت السمبية المطمقة التي ميزت عيد مبارؾ قد ساىمت حتػى اآلف فػي اعتبػار ىػذا الموضػوع أمػرا قػابال  إذا

لػػـ يعػػد قػػادرا عمػػى االسػػتمرار فػػي السػػمبية « اإلخػػواف المسػػمميف»مػػا ال نيايػػة، فػػإف عيػػد سػػيادة  إلػػىلمتأجيػػؿ 
فاء العالقػة بػيف قضػية فمسػطيف، والكيػاف الصػييوني االسػتعماري مػف نفسيا، واالستمرار في التحايؿ عمى إخ

 القومي والوطني لدولة مصر العربية مف جية ثانية. واألمفجية، 
 23/8/2012، السفير، بيروت
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