
    
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  نجادهنية رفض دعوة ويناشد يران بالعمل على تكريس االنقسام الفلسطيني إفياض يتهم 
  لن نشارك في قمة عدم االنحياز وسنطلب من الوفود األخرى االنسحاب إذا حضر هنية: المالكي

  سيناء هجومبنفس آلية التشغيل المتبعة ما قبل رفح مصر تعيد فتح معبر 
  سيناء هجوم في ين متورطينحكومة في غزة بتسليم سلفيال مصر تنفي مطالبة ":الشرق األوسط"

   خرابإلى اهللا بأن يبيد حزب اهللا ويحول إيران إلىه لإلسرائيليين الدعاء الحاخام يوسيف يتوج

ليبرمان يطالب بتوجيه إنذار لعباس
 ويتهمه هنزع الشرعية عنوب

  "اإلرهاب السياسي"بممارسة 
  

  ٣ص...

  ٢٦٠١  ٢٦/٨/٢٠١٢ األحد



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٦٠١:                العدد٢٦/٨/٢٠١٢ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  هنية يقبل دعوة طهران إلى قمة عدم االنحياز وحكومته تعرض وفداً موحداً.٢
 ٥  نجادهنية رفض دعوة ويناشد  يران بالعمل على تكريس االنقسام الفلسطينيإفياض يتهم .٣
 ٦  لن نشارك في قمة عدم االنحياز وسنطلب من الوفود األخرى االنسحاب إذا حضر هنية: المالكي.٤
 ٧  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتهم حكومة نتنياهو بإدارة هجمة ليبرمان ضد عباس.٥
 ٧  السلطة الفلسطينية تدرس مالحقة القادة اإلسرائيليين والمستوطنين دولياً.٦
 ٨  وفد أمني من حماس يزور القاهرة لمتابعة التحقيقات في جريمة سيناء": االتحاد".٧
 ٨  فتح معبر رفح طيلة أيام األسبوع": فلسطين"مدير عام هيئة المعابر لـ.٨
 ٨   من حركة حماساً نائب١٢االحتالل يواصل اعتقال .٩
 ٩   في إنجاز المصالحة"فقدان أمل"حالة : النائب أيمن ضراغمة.١٠
 ٩  افتتاح مكتب غزة للمتابعة واإلشرافمستشار هنية يشيد بالدعم القطري ويرحب ب.١١
 ١٠  طبي سويسري ألخذ عينات من رفات عرفات قدوم فريقينفي الطيراوي .١٢
 ١٠  أزمة الكهرباء بالضفة حقيقية واالحتالل يهدد باالستيالء على شركة كهرباء القدس: كتانة.١٣
    

    :المقاومة
 ١٠  الرئاسة المصرية إلى  الوطنيةفتح تنفي نقل ملف المصالحة.١٤
 ١١  رحب بالقرار المصري فتح معبر رفح طوال أيام األسبوعتحماس .١٥
 ١١  عن حياة عباسمسؤولية ال "إسرائيل"ترفض تصريحات ليبرمان وتحّمل  منظمة التحرير فصائل.١٦
 ١٢   أول أكاديمية للتدريب والعلوم العسكريةتعلن عن إنشاءألوية صالح الدين : غزة.١٧
 ١٢  حماس تدعو لتحّرك فاعل على كل المستويات لوقف تدنيس مسجد بئر السبع.١٨
 ١٣   إلى ثالثةالفلسطينية في سجون السلطة عن الطعامارتفاع عدد المعتقلين المضربين : حماس.١٩
 ١٣  حماس توزع نصف مليون دوالر ضمن حملة الجسد الواحد بخان يونس.٢٠
 ١٣  عين الحلوة باتجاه سوريامخيم ر من أبو العردات ينفي خروج عناصفتحي .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ١٣  "على كامل التراب"الفلسطينيون متمسكون بدولة : مؤرخ بيني موريسال.٢٢
 ١٤   خرابإلىويحول إيران  اهللا بأن يبيد حزب اهللا إلىالحاخام يوسيف يتوجه لإلسرائيليين الدعاء .٢٣
    

    :األرض، الشعب
 ١٤  "جبل أبو غنيم"االحتالل يصادق على مشروع استيطاني جديد في .٢٤
 ١٤  الجدار واالستيطان في بيت أمر بالخليلاالحتالل يقمع مسيرة ضد.٢٥
 ١٥   ترفض نقلهم للقاهرة"مصر للطيران"معاناة الغزيين العالقين في الخارج تتفاقم و.٢٦
 ١٥   ضحايا أي حرب كيميائية٤٨فلسطينيو الـ.٢٧
 ١٦   إلى لبنان من سوريالة فلسطينية عائ١٢٥٠نزوح .٢٨
 ١٦  احتجاجات على الغالء والبطالة في الضفة وغزة.٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٦٠١:                العدد٢٦/٨/٢٠١٢ األحد :التاريخ

 ١٦  ورفض تقديم العالج له مركز أحرار لدراسات األسرى يتهم االحتالل بالتنكيل بأسير.٣٠
 ١٦ طينية تقيم في دولة قطر تمول مشروع لرعاية األيتام بغزةفاعلة خير فلس.٣١
   

   :صحة
 ١٧ "حمى الضنك"قطاع غزة خال من البعوض الناقل لمرض : وزارة الصحة.٣٢
   

   : األردن
 ١٧   طرد الفلسطينيينوإجراءاتتهويد  جاد لوقف الوإسالمي تطالب بدور عربي األردنيةالنقابات .٣٣
 ١٧   تشكيالت إدارية في المناصب العليا لدائرة الشؤون الفلسطينية:األردن.٣٤
   

   :عربي، إسالمي
 ١٧  سيناء هجومبنفس آلية التشغيل المتبعة ما قبل رفح مصر تعيد فتح معبر .٣٥
 ١٨  سيناء هجوم في ين متورطينحكومة في غزة بتسليم سلفيال مصر تنفي مطالبة ":الشرق األوسط".٣٦
 ١٨   نفقاً في رفح١٢٠الجيش المصري يغلق .٣٧
 ١٨  امة منطقة صناعية مع غزةالبنا دعا إلى إقحسن اإلمام ..  عاما٦٦ًمنذ .٣٨
 ١٨   مصري شملهم عفو رئاسيسيناءعدد من منفذي هجوم :  معاًوكالةمصادر أمنية ل.٣٩
 ١٩  "إسرائيل"قرارات مهمة الجتماعات مكاتب مقاطعة : صبيحمحمد .٤٠
 ١٩   األقصى الماليزية تقدم مساعدات إنسانية ألهالي غزةبعثة.٤١
   

   :دولي
 ١٩ للمستوطنات في القدس وتطالب بوقفه" البناء المنهجي"بريطانيا تدين .٤٢
    

    :حوارات ومقاالت
 ٢٠  اإلمام الشهيد حسن البنا... سيناء والسودان.٤٣
 ٢٢  فهمي هويدي... المعذبون عند المعبر.٤٤
 ٢٣  خالد وليد محمود... !مياه النيل وأكثر من ذلك..  ودولة جنوب السودان"إسرائيل".٤٥
 ٢٦  عوفر شيلح... حماس في حالة انتظار.٤٦
    

 ٢٩  :صورة
***  

  
  "اإلرهاب السياسي" بممارسة ويتهمه هنزع الشرعية عنوب يطالب بتوجيه إنذار لعباس ليبرمان .١

جريدة هآرتس قالت في موقعها على الشبكة، اليوم األحد، إن  أن ٢٦/٨/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب نشر 
لطة الفلسطينية محمود  يواصل حملته ضد رئيس الس،دور ليبرمانجوزير الخارجية اإلسرائيلية، أفي

 وأنه يطالب الحكومة اإلسرائيلية باتخاذ قرار بتوجيه إنذار رسمي لعباس بعدم التوجه لألمم ،عباس
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 وإال فسوف تعلن الحكومة اإلسرائيلية أنه ليس ،٦٧المتحدة بطلب االعتراف بدولة فلسطينية في حدود 
  . للمفاوضاتطرفاً

إن سبب توجيهه رسالة، في األسبوع الماضي، للرباعية الدولية  ،وقال ليبرمان في المقابلة مع هآرتس
مطالبا بإجراء االنتخابات للسلطة الفلسطينية، هو قيام السلطة الفلسطينية بالعودة إلى مطالبة األمم المتحدة 

وأضاف ليبرمان أن سبب اختياره لهذا  .باالعتراف بدولة فلسطينية كعضو مراقب في األمم المتحدة
 للعام الماضي، للهيئة العامة لألمم  هو أن سلطة عباس قررت تقديم الطلب هذا العام، خالفاًالتوقيت،

المتحدة، حيث يملك لفلسطينيون أغلبية كبيرة تمكن االستجابة لطلبهم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن 
حيث ينتظر أن يلقي سبتمبر،  /الفلسطينيين حسب ليبرمان يعتزمون القيام بهذه الخطوة خالل شهر أيلول

 في األمم المتحدة، ويتوقع أن يتخذ القرار بعد االنتخابات "إسرائيل" شديد اللهجة ضد عباس خطاباً
  .نوفمبر القادم /ثانيالاألمريكية في تشرين 

ولفتت هآرتس إلى أنه على الرغم من أن قرار الهيئة العامة لألمم المتحدة غير ملزم، إال أنه سيمكن 
 من الحصول على مكانة عضو مراقب، مما يتيح للسلطة الفلسطينية التوجه للمحكمة الدولية الفلسطينيين

  . على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين"إسرائيل"في الهاي ومقاضاة 
وبحسب هآرتس فإن ليبرمان أوضح أن رسالته للرباعية الدولية لم تهدف إلى التدخل في الشؤون 

ا لتذكير العالم بأن عباس ال يزال في الحكم، على الرغم من أن موعد واليته قد انتهى الفلسطينية وإنم
  .منذ زمن طويل، وبالتالي فإنه ال يتمتع بشرعية جماهيرية

يجب على " ليبرمان أعرب عن اعتقاده بأنه ، أنالناصرة من ٢٦/٨/٢٠١٢قدس برس، وأضافت وكالة 
عية عن رئيس السلطة الفلسطينية الذي يقوم بممارسة إسرائيل الشروع في حملة ترمي لنزع الشر

وأضاف . ، على حد قوله"اإلرهاب السياسي، ويشجع حمالت التحريض والمقاطعات ضد إسرائيل
ليبرمان أنه نقل رسالته إلى وزراء خارجية الرباعية الدولية دعا فيها إلى استبدال محمود عباس بعد أن 

  .ت األحادية الجانب في األمم المتحدةاستأنفت السلطة الفلسطينية الخطوا
  
  هنية يقبل دعوة طهران إلى قمة عدم االنحياز وحكومته تعرض وفداً موحداً .٢

الدعوة التي وجهها الرئيس    ، أن    فتحي صباح  عن مراسلها غزة   من،  ٢٦/٨/٢٠١٢،  الحياة، لندن  ذكرت
كومـة المقالـة فـي غـزة        اإليراني محمود أحمدي نجاد إلى كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الح           

إسماعيل هنية لحضور قمة عدم االنحياز في طهران نهاية الشهر، أحدثت شرخاً جديداً في العالقات مـع    
  .ايران
سيحـضر قمـة دول عـدم        « أن هنية    ،أكد الناطق باسم الحكومة في غزة طاهر النونو مساء أمس         فقد  

إن مشاركة هنية فـي القمـة       » الحياة«ال لـ   وق. »االنحياز في طهران استجابة لدعوة الرئيس اإليراني      
ودعا السلطة والرئيس عباس، مـن دون أن يـسميهما، إلـى            . »تأتي بصفته رئيس الوزراء المنتخب    «
  .»احترام خيار شعبنا الديموقراطي«

رفـض دعـوة    «وجاءت تأكيات النونو رفضاً ضمنياً لمناشدة رئيس حكومة السلطة سالم فياض لهنيـة              
، فيما قال نائب    »ال عالقة له بالشرعية، لذا عليه التزام الصمت       «عتبر النونو ان فياض     وا. »أحمدي نجاد 

التمثيل الفلسطيني يجب أن يطاول كل أجزاء الوطن، وأال يكون          «هنية وزير الخارجية محمد عوض إن       
  .»جزء من الوطن حاضراً من دون اآلخر
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لقمة، وحض السلطة على النظر إلـى هـذه         واستنكر عوض رفض الرئاسة في رام اهللا دعوة هنية الى ا          
، داعياً السلطة الى التعـاون      »تجميعية بأن يكون الكل الفلسطيني حاضراً في المؤتمر       «الخطوة على أنها    

  .من أجل تمثيل فلسطين في وفد موحد
مكتب هنية قـال،    ، أن   جمال غيث ، عن مراسلها    غزة، من   ٢٥/٨/٢٠١٢،  فلسطين أون الين   وأضافت

إن رئيس الوزراء تلقى دعوة رسمية من الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد لحضور قمة               ":في بيان له  
  ".عدم االنحياز في طهران

إن تصريحات المالكي عن مشاركة رئيس الـوزراء تعبـر          : "وقال مستشار رئيس الوزراء يوسف رزقة     
ـ   ".عن موقف خاطئ   طقي وال يمثل إساءة    إن حضور رئيس الوزراء للقمة من     ": "فلسطين"وأضاف رزقة ل

، مشددا على ضرورة استغالل الرئيس محمـود عبـاس         "ألحد، بل هو إضافة جديدة ونوعية للفلسطينيين      
  .تلك المناسبة لمناقشة قضايا المصالحة والقضايا الفلسطينية

وأكد أن مشاركة رئيس الوزراء في القمة ستكون فاتحة خير على القضية الفلسطينية، وذلك ألن رئـيس                 
وزراء سيطلع المشاركين على القضية الفلسطينية، ومعاناة الفلسطينيين التي تسببها سلطات االحـتالل              ال
إن الزيارة تفتح   : "وأضاف .المستمرة في إجراءاتها التهويدية ضد المسجد األقصى المبارك       ) اإلسرائيلية(

  ". الوزراء في أوقات سابقةتعاونًا وتشاورا على مستوى رؤساء وقيادات عدد من الدول لم يلتقهم رئيس
ورأى رزقة أن دعوة المشاركة في القمة تعبر عن موقف إقليمي ودولي من دول عدم االنحياز ألهميـة                  

المفـروض  ) اإلسـرائيلي (حضور رئيس الوزراء لها، مبينًا أن ذلك محاولة سياسية منها لكسر الحصار         
  .على قطاع غزة

  
  نجادهنية رفض دعوة ويناشد قسام الفلسطيني يران بالعمل على تكريس االنإفياض يتهم  .٣

سالم فياض، الدعوة التي وجهها الـرئيس اإليرانـي لـألخ           .استهجن رئيس الوزراء د   ": األيام-رام اهللا 
إسماعيل هنية للمشاركة في أعمال قمة دول عدم االنحياز المزمع عقدها في طهران، معتبـراً أن هـذه                  

لشعب الفلسطيني، أال وهو وحدانية التمثيل الفلسطيني في إطار         الدعوة تمثل ضربة ألحد أبرز منجزات ا      
كما أنها تمثل تصعيداً خطيراً فـي موقـف         . منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا      

إيران المناوئ لوحدة األرض الفلسطينية المحتلة ولدور السلطة الوطنية الفلسطينية في رعايـة مـصالح               
  .ي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، بتكليف من منظمة التحريرأبناء شعبنا ف
من المؤسف أن هذا الموقف المعادي من قبل النظام اإليراني أتى مستفيداً ممـا بـدر مـن                  "وقال فياض   

البعض، وخاصة في اآلونة األخيرة، في اتجاه التعامل مع حركة حماس وكأنها عنوان الشعب الفلسطيني               
، "الحرص على الوقوف على مسافة واحدة من كافة األطراف الفلـسطينية          " غزة، وتحت مسمى     في قطاع 

وكأن السلطة الوطنية الفلسطينية طرف من أطراف متعددة وليـست بيتـاً لجميـع الفلـسطينيين بكافـة       
  ".انتماءاتهم وفصائلهم في الضفة والقطاع

ة اإليرانية المغرضة، إن حصل ذلـك، ومـن         واعتبر فياض أن استجابة االخ إسماعيل هنية لهذه الدعو        
خالل تكريسها لالنقسام السياسي على الساحة الفلسطينية، لن تكون إال طعنة فـي خاصـرة المـشروع                 

  .الوطني الفلسطيني
من هذا المنطلق، أناشد األخ إسماعيل هنية بأن يغلِّب فلسطينيته ووطنيتـه علـى أيـة                "وأضاف فياض   

 مبادرته لرفض دعوة الرئيس اإليراني ستسجل له كموقف تاريخي يـضعه            اعتبارات أخرى، وأعتبر أن   



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٢٦٠١:                العدد٢٦/٨/٢٠١٢ األحد :التاريخ

كلي أمـل فـي أن   "واختتم فياض بالقول ". في موقف القائد المسؤول والغيور على المصالح العليا لشعبنا        
يستجيب األخ إسماعيل هنية لهذه المناشدة بوحي من ضميره ووطنيته، وفي أن يجعل من هذا الموقـف                 

  ".ي مسيرة الشعب الفلسطيني نحو األفضل، إن شاء اهللاعالمة فارقة ف
  ٢٦/٨/٢٠١٢، األيام، رام اهللا

  
  لن نشارك في قمة عدم االنحياز وسنطلب من الوفود األخرى االنسحاب إذا حضر هنية: المالكي .٤

رياض المالكي، وزير   .د، أن   عبد الرؤوف ارناؤوط   عن مراسلها ،  ٢٦/٨/٢٠١٢،  األيام، رام اهللا   ذكرت
أن الجانب الفلسطيني سينسحب من قمة دول عدم االنحياز         " األيام"ون الخارجية، أكد في تصريح لـ       الشؤ

 وسيدعو الوفود األخرى لالنسحاب من القمة فـي حـال           طهران،المقررة بعد أيام في العاصمة اإليرانية       
ضيفا خاصا  "ته  اإلصرار على مشاركة رئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية في القمة سواء بصف             

  .على أن فلسطين لن تشارك في حال مشاركة هنية في القمة" األيام"مجدداً التأكيد لـ " أو غير خاص
وأشار المالكي إلى أن اجتماعا لممثلي المجلس التنسيقي لدول عدم االنحياز سينعقد اليوم من أجل البحث                

سـنطلب  "وقال  " ضيفاً خاصاً "القمة بصفته   في الدعوة التي وجهتها إيران إلى هنية للمشاركة في أعمال           
، "من المجلس التنسيقي بحث هذه الدعوة غير الرسمية وغير الشرعية من قبل إيران إلسـماعيل هنيـة                

سفيرنا في طهران متواجد هناك وكذلك سفيرنا في األمم المتحدة من أجل بحث الموضوع فـي                "وأضاف  
  ".عد ذلك فإن لكل حادث حديثإطار المجلس، ولن نقبل مناقشة أي أمر آخر، وب

وخالفاً لما صدر عن مصدر في السفارة اإليرانية في دمشق بأن الدعوة للقمة وجهت فقط إلى الـرئيس                  
ضـيفاً  "عباس، فقد أكدت وزارة الخارجية اإليرانية على انه تم بالفعل دعوة هنية إلـى القمـة بـصفته                   

  ".خاصاً
ية اإليرانية بأنه تمت دعوة هنية بصفته ضيفاً خاصاً هـي           تصريحات الناطق باسم الخارج   "وقال المالكي   

أوضح التصريحات اإليرانية حتى اآلن، وموقفنا من هذا األمر واضح، فسواء تمت دعوة هنية بـصفته                
ضيفاً خاصاً أو غير خاص فان هذا غير مقبول وال يجوز وال يحق إليران حتى لو كانت الدولة المضيفة                   

  ".ي شخصية أو جهة خارج إطار الوفود الرسمية الممثلة للدولللقمة أن توجه الدعوة أل
بالتزامن مع الحملة السياسية الوقحة التـي       "وبدورها قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انه         

يديرها ليبرمان، فان دعوة إيران إلسماعيل هنية إلى قمة دول عدم االنحياز، يشير إلى انـضمام إيـران         
داف الجوقة اإلسرائيلية المعادية، والهادفة مهما اختلفت المصالح، إلى زعزعة النظـام الـسياسي              إلى أه 

وشرعياته المنتخبة، وضرب هدف النضال الوطني الفلسطيني، من خالل حماية االنقسام وإدامة االنقالب             
  ".كما تفعل بالضبط الخطوة اإليرانية" والشرعية"عبر تشجيع رموزه، ومدهم باالعتراف 

لن تسمح ألية قوة أو نظام بتجاوز مؤسسات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها            "وأكدت اللجنة التنفيذية أنها     
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبث الفرقة والتمزق بين شـعبنا              

وة النظام اإليراني مجموعة من     ولفتت إلى أن القيادة الفلسطينية ستتخذ على ضوء خط         ".وحركته الوطنية 
  .الخطوات الهادفة إلى حماية مصالح شعبنا وتمثيله الوطني الواحد الموحد

منظمـة  ، أن    كفـاح زبـون     عن مراسلها  رام اهللا ، من   ٢٦/٨/٢٠١٢،  الشرق األوسط، لندن   وأضافت
ركة فـي أعمـال     هددت بمقاطعة مؤتمر قمة دول عدم االنحياز، إذا لبى هنية دعوة نجاد للمشا            ،  التحرير
ـ         .القمة إن الـرئيس   » الشرق األوسـط  «وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدالني، ل



  

  

 
 

  

            ٧ص                                     ٢٦٠١:                العدد٢٦/٨/٢٠١٢ األحد :التاريخ

المنظمة ال تقبـل تجزئـة      «وأضاف أن   . لن يحضر القمة إذا حضرت حماس     ) أبو مازن (محمود عباس   
واعتبر . »العربي واإلسالمي الشرعية يمثلها الرئيس ونحن لدينا االعتراف الدولي و       .. التمثيل الفلسطيني 

  .»تدخل فظ غير مقبول من قبل إيران«مجدالني الدعوة اإليرانية لحماس، بمثابة 
  
  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتهم حكومة نتنياهو بإدارة هجمة ليبرمان ضد عباس .٥

طينية أمـس الحكومـة     اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس     : ، أ ف ب   »الحياة «-رام اهللا، لندن    
التي يشنها وزيـر خارجيتـه أفيغـدور        » الهجمة المسعورة «اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو بإدارة      

  .ليبرمان ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية
 بأن الهجمة المسعورة التي يشنها ليبرمان بوقاحة سياسية شـديدة         «وأفاد بيان صادر عن اللجنة التنفيذية       

ضد القيادة الفلسطينية، وفي مقدمها الرئيس عباس، تؤكد أن هذه الحملة تـديرها الحكومـة اإلسـرائيلية           
ندرك أن هـذه    «: وأضاف. »بقيادة نتانياهو، وهي ليست حملة يديرها ليبرمان على مسؤوليته الشخصية         

 التام بين ما تقوم به      التصريحات السياسية المشينة من شخصية ذات مهام ديبلوماسية تشير إلى االنسجام          
إسرائيل والمستوطنين يومياً على األرض الفلسطينية، وبين الغطاء الـسياسي الـذي يـوفره ليبرمـان                

  .»والحكومة اإلسرائيلية لهذه الهجمة غير المسبوقة لليمين، تحت إدارة حكومة نتانياهو
ة لعودة أي عملية تفاوضية ذات      توغل يوماً بعد يوم في تحطيم أي إمكاني       «وشدد على أن حكومة نتانياهو      

أن توقيـت   «وأضاف  . »صدقية يمكن أن تؤدي إلى كنس االحتالل وزواله التام عن األرض الفلسطينية           
حملة ليبرمان ضد القيادة والشرعية الفلسطينية، يرتبط بالحملة اليائسة التي تديرها حكومة إسرائيل لمنع              

  .»وية للجمعية العامة لألمم المتحدةاالعتراف بالدولة الفلسطينية في الدورة السن
  ٢٦/٨/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
  السلطة الفلسطينية تدرس مالحقة القادة اإلسرائيليين والمستوطنين دولياً .٦

 أعلن المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عبـاس المحـامي           :)االتحاد، وكاالت (رام اهللا، غزة    
فلسطينية تدرس حالياً مالحقة القادة اإلسرائيليين فـي المحـاكم          حسن العوري أمس أن السلطة الوطنية ال      

الدولية فيما تسعى لمحاكمة المستوطنين اليهود في محاكم الدول التي يسمح قانونها بمحاكمـة األجانـب،           
  .بعد تصاعد جرائم االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية

 الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية تبذل جهدا إلطالع        اإلخبارية” معا“وأوضح العوري في تصريح لوكالة      
اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط واألمم المتحدة ودول العالم على انتهاكات المـستوطنين ضـد                
الفلسطينيين العزل تحت حماية جيش االحتالل المفترض أن تكون عليه التزامات دولية كمحتـل وهـو                

كان هناك توجه لمحاكمة المستوطنين في المحاكم اإلسـرائيلية         “وقال  . هيبهمبحماية الفلسطينيين وليس تر   
. ولكن إسرائيل تقوم بحمايتهم وتضع المبررات الكاذبة لذلك، ما يجعل السلطة عاجزة عن الـرد حاليـاً                

فهناك بعض الصعوبات التي تجعل من السلطة الطرف األضعف فـي محاسـبة القـادة اإلسـرائيليين                 
همها أن البند القضائي الخاص في اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي ال              والمستوطنين أ 

فلسطين ليست دولة في األمم المتحـدة وال يحـق لنـا إقامـة              “وأضاف  . ”يتيح لها معاقبة أي إسرائيلي    
مـم المتحـدة    الدعاوى الجنائية، وهذا أحد أسباب دفع القيادة الفلسطينية إلى التوجه للجمعية العامـة لال             

للحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية ومن ثم الدخول في العديد من المؤسسات الدوليـة مـن                  
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ضمنها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستطيع السلطة من خاللها محاكمة القـادة االسـرائيليين، حيـث                
هاب الذي مارسه ويمارسـه     سيكون وزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان من ضمنهم نتيجة اإلر         

  .”ضد الفلسطينيين
  ٢٦/٨/٢٠١٢، االتحاد، ابوظبي

  
  وفد أمني من حماس يزور القاهرة لمتابعة التحقيقات في جريمة سيناء": االتحاد" .٧

علن القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن وفداً أمنياً من قطاع غزة سـافر إلـى       : )االتحاد(غزة  
 ٧ جندياً مصرياً وجـرح      ١٦ات األمنية المصرية للتحقيق في جريمة استشهاد        القاهرة أمس ليشارك الجه   

وأوضح، في تصريح صـحفي فـي       . آخرين برصاص إرهابيين قُرب رفح المصرية في سيناء مؤخراً        
غزة، أنه تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة من الجانبين الفلسطيني والمصري بهدف الوصول إلى مرتكبـي                

إن اللجنة المشتركة ال تعني ضلوع فلسطينيين في الجريمة بل تأتي في إطار             “قال  و. الجريمة ومحاسبتهم 
  .”تأكيد مالحقة المنفلتين والواقفين خلف الجريمة

في غزة إيهاب   ” حماس“لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة            
ط تشكيل لجنة أمنية من الجانب الفلسطيني سافر أعضاؤها         أنه تم فق  ” فرانس برس “الغصين صرح لوكالة    

وسـئل  . ”التنسيق الكامل حول كافة الملفات األمنية المشتركة الفلسطينية والمـصرية         “إلى القاهرة لبحث    
ال عالقـة مباشـرة     “عما اذا كانت اللجنة ستشارك أجهزة األمن المصرية في التحقيقات، فقال الغصين             

  .”ا ستناقش التنسيق في كل الملفات األمنيةللجنة بهذا األمر إنم
  ٢٦/٨/٢٠١٢أبوظبي، االتحاد، 

  
  فتح معبر رفح طيلة أيام األسبوع": فلسطين"مدير عام هيئة المعابر لـ .٨

أكد مدير عام هيئة المعابر والحدود ماهر أبو صبحة أن الجانب المصري أبلغهم             : ربيع أبو نقيرة   - رفح
اع غزة واألراضي المصرية في كال االتجاهين طيلة أيام األسبوع ابتداء           بفتح معبر رفح الحدودي بين قط     

ـ      .٢٠١٢-٨-٢٦من األحد    ، أن آلية العمـل فـي       "فلسطين أون الين  "وأوضح أبو صبحة في تصريح ل
المعبر ستكون كما هو معتاد بحيث يتم فتح بواباته أمام المسافرين من الساعة العاشرة صـباحا وحتـى                  

  .السادسة مساء
منذ لحظـة إغـالق المعبـر تـم         : "قائال, كد أبو صبحة أن االتصاالت مع الجانب المصري لم تنقطع         وأ

ومن خالل دائـرة    , الحكومية والبرلمانية والسياسية  , التواصل مع اإلخوة المصريين على المستويات كافة      
  ".التنسيق اليومية مع الجانب المصري

  ٢٥/٨/٢٠١٢، فلسطين أون الين
  
   من حركة حماس نائبا١٢ً اعتقال االحتالل يواصل .٩

، "حمـاس "في المجلس التشريعي الفلسطيني، المحسوبة على حركة        " التغيير واإلصالح "أفادت كتلة   : غزة
وقالت إحـصائية    .بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل اعتقال اثنا عشر نائبا من الكتلة في سجونها            

إن سـلطات االحـتالل     ) ٨|٢٥(ها اإللكتروني اليوم الـسبت      نشرتها الدائرة اإلعالمية للكتلة على موقع     
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كذريعة الستمرار اعتقال النواب، دون أي مسوغ       "تستخدم سياسة االعتقال اإلداري المتجدد دون محاكمة        
  ".قانوني، ضاربةً بعرض الحائط كل المعاهدات والقوانين الدولية

المعتقلين في الضفة   " التغيير واإلصالح  "وكانت سلطات االحتالل قد أفرجت مؤخراً عن خمسة من نواب         
وهم النائب حاتم قفيشة والنائب عزام سلهب والنائب محمد ماهر بدر والنائـب محمـد أبـو اجحيـشة                   

  .وجميعهم من مدينة الخليل والنائب خالد طافش من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية
  ٢٥/٨/٢٠١٢، قدس برس

  
   في إنجاز المصالحة"لفقدان أم"حالة : النائب أيمن ضراغمة .١٠

” حماس“الفلسطيني عن حركة    ) البرلمان(اشتكى النائب في المجلس التشريعي       : منتصر حمدان  -رام اهللا   
أيمن ضراغمة، من حالة فقدان األمل في إتمام المصالحة، مشيراً إلى تبدد المؤشرات في إمكان إنجـاز                 

  .المصالحة وإنهاء االنقسام في األشهر المقبلة
بت فاقد األمل في الوصول إلى المصالحة الوطنية،        “) الخليج(ل” اإلصالح والتغيير “نائب عن كتلة    وقال ال 

، وأوضح أن استمرار سياسة االعتقال السياسي وتعـرض العديـد مـن             ”واألمور تسير نحو سلبية أكثر    
ر إلى أن عـدداً    وأشا. المعتقلين للتعذيب في سجون السلطة، يعطل أية إمكانات حقيقية إلجراء االنتخابات          

اشتكوا من تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملـة،       ” حماس“من المعتقلين السياسيين المحسوبين على حركة       
رغم أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض يؤكدان رفـضهما للتعـذيب مهمـا كانـت                  

  .المبررات
، فعمليات االعتقال متواصلة والتعذيب     ضائعة في الضفة الغربية   ” الطاسة“إنني، كنائب، أشعر بأن     “وقال  

  .”تجري ممارسته بحق المعتقلين السياسيين، وال نجد عنواناً واضحاً للحديث معه
  ٢٦/٨/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

  
  مستشار هنية يشيد بالدعم القطري ويرحب بافتتاح مكتب غزة للمتابعة واإلشراف .١١

سياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غـزة        أشاد المستشار ال  :  ومحمد جمال  ة، ريما زناد  -غزة  
ـ           األموال القطرية  " "الشرق"الدكتور يوسف رزقة بالموقف القطري إلعمار قطاع غزة المحاصر، وقال ل

التي رصدت من قبل منحة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير الـبالد المفـدى،                   
ولفت رزقة إلى أن هنالك الكثير من القمم التي          ".ت القمم العربية  ستكون أول مبالغ مالية تصل من قرارا      

تحدثت عن دعم قطاع غزة لكن لم يصل أي شيء من المبالغ التي تم الحديث عنها باستثناء قطر التـي                    
وقفت مع قطـاع    " التزمت بتطبيق ما أعلنت عنه من أجل إعمار قطاع غزة المحاصر، مشددا أن قطر               

  ".لها مواقف متعددة وتعمل ضمن أجندة إنسانية مسؤولة باتجاه قطاع غزة المحاصرغزة قلباً وقالباً و
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن افتتاح مكتب قطري من أجل اإلشراف ومتابعة مشاريع إعمار غـزة                
يعد باألمر الصائب من أجل تواصل االطالع على المشاريع والتأكيد على مبدأ الشفافية فالدور القطـري                

هم في قطاع غزة حيث إنها حافظت على دورها واليوم يتوج ذلك بالعمل على فتح مكتـب لمـشاريع                   م
اإلعمار لمتابعة المشروعات التي تقدم بها سمو األمير الشيخ حمد بن خليفـة آل ثـاني لقطـاع غـزة،                    

  .فعة أولىمليون دوالر كد"٢٢٤"وأوضح أن المبلغ الذي سيقدم إلقامة مشاريع إعادة إعمار غزة يقدر بـ
  ٢٦/٨/٢٠١٢، الشرق، الدوحة
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  قدوم فريق طبي سويسري ألخذ عينات من رفات عرفاتينفي الطيراوي  .١٢

نفى رئيس لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الرئيس السابق للسلطة الفلسطينية ياسر عرفات، اللـواء              : رام اهللا 
لى مدينـة رام اهللا بالـضفة       توفيق طيراوي صحة ما تردد من انباء بشأن قدوم فريق طبي من سويسرا ا             

  .»حديث ورق«الغربية ألخذ عينات من رفات األخير، واصفاً إياه بأنه 
صـوت  «وأبلغ طيراوي، وهو الرئيس السابق لجهاز االستخبارات العامة في السلطة الفلسطينية، إذاعة             

حن لم نبلـغ    ما تردد بشأن قدوم هذا الفريق غير صحيح على االطالق ون          «الرسمية أمس بأن    » فلسطين
بالعكس، نحن الذين قمنا بكافة االتصاالت سواء مع معهد الفيزياء في سويسرا أو مع              «: وأضاف .»بهذا

سها عرفات ارملة الرئيس الراحل، وهناك تعليمات من الرئيس محمود عباس بأن نسهل ونعطي كل مـا                 
آلن لـم يـتم أي شـيء،        حتـى ا  «وأكد طيراوي أنه     .»يمكن أن يطلبه وفد هذا المعهد في حال قدومه        

ومسؤولو معهد الفيزياء االشعاعي بسويسرا، كما قالوا لنا، بانتظار قرار من المحـامين الـذين عينـتهم                 
  .»أرملة الرئيس الراحل حتى يتوجهوا الى الضفة الغربية ليعلمونا بذلك

جامعي في لوزان   وعلق المسؤول الفلسطيني على إعالن معهد الفيزياء االشعاعي التابع للمركز الطبي ال           
أنـا ال   «: أول من أمس عزمه البدء بفحوص مخبرية على رفات عرفات بعدما نال موافقة أرملته بالقول              

  .، على حد وصفه»بل بالورق.. عالقة لي باإلعالم
على ذات الصعيد، رفض اللواء طيراوي قول ما إذا كانت لجنة التحقيق الفلسطينية التي يقودها منذ عدة                 

لم أر  «: لت الى أي مستمسكات تؤكد إدانة اسرائيل بإقدامها على اغتيال عرفات، مستطردا           أعوام قد توص  
  .، في إشارة إلى تحقيق قناة الجزيرة»تحقيقا يبث عبر وسائل اإلعالم

  ٢٦/٨/٢٠١٢، البيان، دبي
  
  أزمة الكهرباء بالضفة حقيقية واالحتالل يهدد باالستيالء على شركة كهرباء القدس: كتانة .١٣

، "حقيقيـة "قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة إن األزمة التي يعيشها قطاع الكهرباء              : اهللارام  
وأكد كتانة استالم كتاب من شركة الكهرباء        .مشيرا إلى أنها تشمل كافة مناطق السلطة في الضفة الغربية         

 مليـون   ٧٠٠ينية، بما يقـارب     اإلسرائيلية حول تراكم الديون على كافة شركات توزيع الكهرباء الفلسط         
على شركة  )  مليون دوالر  ١٠٤نحو  ( مليون شيقل    ٤٢٠، منها أكثر من     ) مليون دوالر  ١٧٤نحو  (شيكل  

وأضاف في بيان صحفي أن تلويح شركة الكهرباء اإلسـرائيلية بقطـع التيـار               .كهرباء محافظة القدس  
 شركة كهرباء القدس ومصادرة أمالكهـا،       ، موضحا أنه للمرة األولى يتم التهديد بوضع اليد على         "جدي"

  .كونها مسجلة في مدينة القدس المحتلة
  ٢٥/٨/٢٠١٢، قدس برس

  
  الرئاسة المصرية إلى  الوطنيةفتح تنفي نقل ملف المصالحة .١٤

 صحة ما تناقلته وسائل اإلعالم ، نفى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أمس:رام اهللا
 مكتب الرئيس المصري إلىة الوطنية الفلسطينية من المخابرات العامة المصرية حول نقل ملف المصالح

هناك أخبار صحفية تناثرت حول هذا "وقال مقبول، في تصريح صحفي في رام اهللا،  .محمد مرسي
ورداً على . "الموضوع دون أن يؤكد األشقاء المصريون أنه تم نقل ملف المصالحة للرئاسة المصرية
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ناك تجاهالً لملف المصالحة الفلسطينية في مصر النشغال المصريين بملفاتهم الداخلية، قال تكهنات بأن ه
إن إغفال ملف المصالحة الوطنية، منذ فترة، جاء بعدما استمعت القيادة المصرية الجديدة إلى أطراف "

مام تنفيذ المصالحة الفلسطينية ذات الصلة ووجدت أن هناك عقدة واضحة من حركة حماس في مسألة إت
ودعا حماس إلى . "بنود االتفاق، وال تريد أن تحرج أياً من األطراف الفلسطينية، من هنا أغفلت الملف

السماح للجنة االنتخابات المركزية بتحديث سجل الناخبين في غزة من أجل تنفيذ ما تبقى من بنود، 
  .خاصة تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء االنتخابات

  ٢٦/٨/٢٠١٢ي، االتحاد، أبو ظب
  
  رحب بالقرار المصري فتح معبر رفح طوال أيام األسبوعتحماس  .١٥

 سامي أبو .وقال د . رحبت حركة حماس بالقرار المصري فتح معبر رفح طوال أيام األسبوع:غزة
 تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم ،٢٥/٨ في تصريحٍ يوم السبت ،زهري، المتحدث باسم حركة حماس

دليالً على صدق "، معتبراً هذه الخطوة " القرار المصري بفتح معبر رفح بشكل كاملنثمن: "نسخةً منه
يدلل أيضاً على التزام "وأضاف أن ذلك  ".نوايا القيادة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة

  ".الرئيس المصري محمد مرسي بالوعود والتسهيالت التي وعد بها
  ٢٥/٨/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  عن حياة عباسمسؤولية ال "إسرائيل"ترفض تصريحات ليبرمان وتحّمل  منظمة التحرير فصائل .١٦

أجمع قادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على إدانة التصريحات العنصرية لوزير الخارجية : رام اهللا
وأكد قادة الفصائل في  .دور ليبرمان التي استهدفت وبشكل مباشر الرئيس محمود عباسجاإلسرائيلي أفي

كونها تشكل تهديداً "تصريحات صحافية أن هذه الحملة العنصرية اإلرهابية المنظمة مدانة ومرفوضة 
، وحملوا مسؤولية أي شيء قد يحصل للرئيس للحكومة اإلسرائيلية مجتمعة التي "مباشراً لحياة الرئيس
  .يتحدث باسمها ليبرمان

إن هذه التصريحات عنصرية تصدر عن : فتح محمود العالولوقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
، وهي محاولة يائسة للضغط على الرئيس وثنيه عباسشخص عنصري يهدد بشكل مباشر حياة الرئيس 

  .عن التوجه إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
لفلسطينية، نائب األمين العام لحزب االتحاد من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا

إننا ننظر بخطورة كبيرة إلى تصريحات العنصري ليبرمان، التي "صالح رأفت ) فدا(الديمقراطي 
إن فصائل منظمة التحرير تقف صفاً واحداً : وقال .يحرض فيها بشكل صريح على قتل الرئيس عباس

  .ضد هذه التصريحات
إن هذه التصريحات :  المكتب السياسي لحزب الشعب وليد عوضوعلى الصعيد نفسه، قال عضو

اإلرهابية لليبرمان دليل على انزعاج دوائر القرار اإلسرائيلية من المسار السياسي للرئيس أبو مازن، 
  .وخاصة عزمه التوجه إلى األمم المتحدة لنيل عضوية الدولة الفلسطينية

إن تصريحات ليبرمان، ): أبو ليلي(ة قيس عبد الكريم وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطي
التي تحولت إلى حملة شاملة ضد الرئيس أبو مازن وضد القيادة الفلسطينية، هدفها تهرب حكومة نتنياهو 

إن هدف هذه : وأضاف .من مسؤولياتها تجاه عملية السالم وتأكيد اندفاعها في سياسة التوسع واالستيطان
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الرأي العام العالمي التخاذ خطوات عدوانية ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها أبو التصريحات هو تهيئة 
  .مازن

 رفضها هذه ، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،من جهتها، أكدت خالدة جرار
 التصريحات العنصرية، واعتبرت هذه التصريحات تدخالً في الشأن الداخلي الفلسطيني، وقالت إنه أمر

  .مرفوض وليس من شأن أي أحد أن يفرض على الشعب الفلسطيني قيادته وبرنامجه السياسي
  ٢٦/٨/٢٠١٢، رام اهللا، األيام

  
   أول أكاديمية للتدريب والعلوم العسكريةتعلن عن إنشاءألوية صالح الدين : غزة .١٧

ي قطاع غزة، تدشين  أعلنت ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية ف:غزة
  ."الشهيد القائد عماد حماد"أول أكاديمية للتدريب والعلوم العسكرية واألمنية تحمل اسم 

السعي لرفع الكفاءة القتالية لدى مجاهدي " الهدف من إنشاء األكاديمية هو إنوقال بيان لأللوية أمس، 
 ومواكبة كل جديد في هذا المجال األلوية وتأهيلهم وتدريبهم على مختلف العلوم العسكرية واألمنية

الطاقم المشرف على التدريب في "أبو صهيب، أن  وأوضح قائد األكاديمية ."الحيوي والمهم للمجاهدين
األكاديمية مؤهل على أعلى المستويات في جميع التخصصات العسكرية والعلوم القتالية والنظريات 

: تنقسم إلى قسمين رئيسيين القسم األول"بو صهيب، إنها وعن الخطة التدريسية لألكاديمية قال أ ."األمنية
التعليم النظري ومن خالله يتم تدريس المواد العسكرية واألمنية التي أعدتها الدوائر المختصة في 
األكاديمية وتشمل جميع التخصصات الضرورية للمقاتل وتأهيله للقيام بدوره ومواجهة كافة التحديات في 

لعدو، والقسم الثاني يشمل التدريب الميداني عبر توفير جميع اإلمكانيات والمعدات ميدان المواجهة مع ا
  ."والوسائل العسكرية

  ٢٦/٨/٢٠١٢البيان، دبي، 
  
  حماس تدعو لتحّرك فاعل على كل المستويات لوقف تدنيس مسجد بئر السبع .١٨

جد األثري الكبير  دعت حركة حماس إلى تحرك فاعل على كافة المستويات لوقف تدنيس المس:بيروت
، الذي يعتزم االحتالل إقامة مهرجان للخمور فيه )١٩٤٨جنوب فلسطين المحتلة عام (في بئر السبع 

   .مطلع الشهر المقبل
قدس برس نسخة عنه تعقيباً على عزم وكالة وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي تلقت 

 سبتمبر المقبل في ساحة /س والسادس من شهر أيلولاالحتالل إقامة مهرجان للخمور يومي الخام
إنَّنا في حركة حماس نحذّر االحتالل الصهيوني من اإلقدام : "األثري بمدينة بئر السبع" المسجد الكبير"

على ذلك الفعل االستفزازي الشنيع، الذي يعد تعدياً وانتهاكاً صارخاً لحرمة المساجد ودور العبادة، 
إنَّنا إذ نؤكّد على أن هذا التصعيد "وأضافت  ".اعر ماليين المسلمين في العالموإهانة صريحة لمش

الصهيوني الخطير ضد مساجدنا ومقدساتنا يتطلَّب تحركاً فاعالً على كافة المستويات، لندعو جماهير 
سالمي شعبنا في أراضينا المحتلة عام ثمانية وأربعين إلى التصدي له، كما ندعو منظمة التعاون اإل

وجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف تلك االعتداءات الممنهجة 
  .، على حد تعبيرها"على المساجد ودور العبادة

  ٢٦/٨/٢٠١٢قدس برس، 
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   إلى ثالثةالفلسطينية في سجون السلطة عن الطعام عدد المعتقلين المضربين ارتفاع: حماس .١٩

حماس، إن أسامة شاهين المعتقل في سجون السلطة الفلسطينية يخوض إضراباً مفتوحاً عن قالت حركة 
، أن قوة من ٢٥/٨وأوضحت الحركة في بيان صحفي، السبت  .الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل ثالثة أيامٍ

 دورا محرر أسامة شاهين من بلدةالسير األجهاز المخابرات الفلسطيني اعتقلت يوم األربعاء الماضي 
  .قضاء الخليل، وقضت بتمديد اعتقاله لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق

  .ويرفع إضراب شاهين عدد األسرى المضربين عن الطعام في سجون السلطة الفلسطينية إلى ثالثة
  ٢٥/٨/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 

  
  حماس توزع نصف مليون دوالر ضمن حملة الجسد الواحد بخان يونس .٢٠

 وزعت حركة حماس بمحافظة خان يونس خالل شهر رمضان المبارك مساعدات نقدية وعينية :غزة
وقالت الحركة  . دوالر خالل شهر رمضان المبارك٥٥٧،١١٠وطرود ووجبات غذائية بقيمة مالية بلغت 

 تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم ٢٥/٨في تصريح عن المكتب اإلعالمي لها بخان يونس، يوم السبت 
ةً منه، أن المساعدات التي وزعت على األسر الفقيرة والعمال العاطلين عن العمل بلغت في مجملها نسخ

 وزعت وفق سجالت منظمة بحيث ال تتكرر األسماء حتى يعم الخير على كافة ، شيكل٢،٢٠٥،٦١٣
ى كافة  أسرة موزعة عل١٨،٢٢٠حيث بلغ عدد األسر المستفيدة من الحملة , األسر والعائالت المستورة
  .مناطق وقرى خان يونس

  ٢٥/٨/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  عين الحلوة باتجاه سوريامخيم أبو العردات ينفي خروج عناصر من فتحي  .٢١

تكون هناك "نفى أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات أن 
ال : "وقال". إليهاتجاه سوريا وعناصر أخرى عادت من سوريا عناصر خرجت من مخيم عين الحلوة في 

  ". المخيم وهناك تضخيم للموضوعإلىتخرج عناصر وتدخل 
، في لبنان "األمن الوطني الفلسطيني"أبو العردات التقى في مجدليون النائبة بهية الحريري يرافقه قائد 

  ب ناصر حمود، في الجنو" تيار المستقبل"صبحي أبو عرب في حضور منسق عام 
 الوضع العام في ظل انسداد افاق إلىتطرقنا : " بهية الحريري في البرلمان اللبناني اثر لقائه النائب،وقال

، وأبدينا التعاون الكامل القائم بيننا في صيدا األخرىالحلول السياسية وتفاقم الوضع في الشمال والمناطق 
 التي جرت في نهر البارد والبداوي تعاوناً وتكامالً خيرةاأل المؤسفة األحداثوفي لبنان والذي أثمر في 

  ...".األحداث كل تداعيات إنهاء إلىأديا 
  ٢٦/٨/٢٠١٢النهار، بيروت، 

  
  "على كامل التراب"الفلسطينيون متمسكون بدولة :  بيني موريسمؤرخال .٢٢

ركة الوطنية الفلسطينية  الصهاينة، أن الح"المؤرخين الجدد" أحد أبرز ،رأى بيني موريس :القدس المحتلة
منذ الحاج أمين الحسيني حتى ياسر عرفات، لم تتخل يوماً عن فكرة دولة فلسطينية على كامل التراب 

 إلى أن مراجعة ،"دولة واحدة، دولتان" في كتاب جديد صدر حديثاً بعنوان ،وأشار موريس .الوطني
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عشرينيات القرن الماضي، لم تتخل عن فكرة وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها ابتداء من 
  .١٩٩٣الدولة الواحدة، حتى بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 

 الذي وجه انتقادات شديدة للحركة الصهيونية، وكشف بعض جرائمها، قبل ردته ،واستند موريس
ماس ومنظمة األيديولوجية وعودته للفكر الصهيوني، في استنتاجاته على معاينة دساتير حركتي فتح وح

وقال إن قيادة السلطة الفلسطينية بعد رحيل ياسر عرفات أيضاً ما زالت متمسكة . التحرير الفلسطينية
 بقبول التسوية، الفتاً إلى أنها "المضللة"بفكرة الدولة الفلسطينية الواحدة، رغم التصريحات والتأكيدات 

أرشيفية لم تنشر بعد منها أوراق إسرائيلية كما استند المؤلف إلى وثائق . موجهة لآلذان الغربية فقط
  .٢٠٠٠ديسمبر / األول كانون للرئيس األمريكي بيل كلينتون في "إسرائيل"كجواب 

  ٢٦/٨/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
   خرابإلى اهللا بأن يبيد حزب اهللا ويحول إيران إلى يتوجه لإلسرائيليين الدعاء يوسيفالحاخام  .٢٣

في موقعها على الشبكة، اليوم األحد، إن كبير الحاخامين السفراديم في نقلت جريدة يديعوت أحرونوت 
إسرائيل، عوفاديا يوسيف، دعا خالل درسه الديني األسبوعي أمس السبت، اإلسرائيليين إلى الصالة 

، وذلك خالل صلوات وابتهاالت اليهود في فترة األعياد واالبتهال إلى اهللا ليخرب إيران ويبيدها كلياً
وقال الموقع إن يوسيف قال إنه على المؤمنين اليهود عندما  ".تشري"ية مع حلول الشهر العبري اليهود

يتناولون مأكوالت العيد  التي ترمز إلى االبتهاالت والطلبات من اهللا، فيجب تركيز الدعوات إلى طلب 
 واالبتهال إلى الخالق  وتوجيه هذه األدعية ضد حزب اهللا،"إسرائيل"إبادة إيران واألعداء الذين يهددون 

  . تعالى بأن يمسحهم من على وجه األرض
  ٢٦/٨/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب 

  
  "جبل أبو غنيم" يصادق على مشروع استيطاني جديد في االحتالل .٢٤

 في اطار مخطط تهويد مدينة القدس صادقت الجهة االسرائيلية المختصة علـى             : كامل ابراهيم  -القدس  
 وحـدة   ٦٨يتـضمن اقامـة     » هارهوما«في مستوطنة جبل ابو غنيم      مشروع بناء حي استيطاني جديد      

  .٢٠١٤استيطانية وسيبدأ بناء هذه الوحدات بعد حوالي ستة شهور ومن المتوقع اشغاله في العام 
 ٢٦/٨/٢٠١٢، الرأي، عّمان

  
  االحتالل يقمع مسيرة ضد الجدار واالستيطان في بيت أمر بالخليل .٢٥

بحاالت اختناق إثر قمع االحتالل لمسيرة ضد الجدار        ) ٨-٢٥(السبت  أصيب عدد من المواطنين     : الخليل
  .واالستيطان انطلقت في بلدة بيت أمر شمال الخليل

ـ    إن العشرات من المواطنين نظموا مسيرة في بلدة بيـت          " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال شهود عيان ل
" كرمي تسور "المهددة قرب مغتصبة    أمر لمناهضة الجدار واالستيطان وفور انطالقهم صوب األراضي         

المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة؛ قامت قوات االحتالل بمهاجمتهم وإطـالق قنابـل الغـاز                
المسيل للدموع والرصاص المعدني صوبهم لتفريق المسيرة، ما أدى إلى اندالع مواجهات أصيب خاللها              

  .عدد من المواطنين بحاالت اختناق وجراح
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شهود بأن االحتالل عزز من تواجده في مداخل البلدة والجبـال المحيطـة وكـروم العنـب،                 وأضاف ال 
  .باإلضافة إلى انتشار دوريات على الشارع الرئيسي المحاذي لها

 ٢٥/٨/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   ترفض نقلهم للقاهرة"مصر للطيران" الغزيين العالقين في الخارج تتفاقم ومعاناة .٢٦

وعبر عدد من األكاديميين    . تواصلت معاناة المسافرين الغزيين جراء جريمة رفح      : ح النعامي  صال -غزة
والمواطنين الفلسطينيين العالقين في دول أجنبية وعربية عن غضبهم إزاء رفض شـركات الطيـران ال                

لبري، نقلهم من أماكن وجودهم إلى القاهرة ليتسنى لهم الوصول إلى معبر رفح ا            » مصر للطيران «سيما  
  .بسبب إغالق المعبر من الجانب المصري

وأوضح الدكتور ناجي الداهودي أستاذ الفيزياء المشارك بجامعة األزهر أن شركة مصر للطيـران فـي                
مطار فرانكفورت األلماني، منعته ومجموعة من أساتذة الجامعات الفلسطينية الذين كانوا فـي رحـالت               

 طائرتها المتجهة إلى القاهرة، بحجة أن سلطات مطار القاهرة          علمية إلى ألمانيا أول من أمس من ركوب       
  .هي من أوعزت بهذه األوامر لجميع خطوط الطيران

  ٢٦/٨/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  
   ضحايا أي حرب كيميائية٤٨ الـ فلسطينيو .٢٧

ووي في الوقت الذي يواصل المسؤولون اإلسرائيليون التركيز على الملف الن: الناصرة ـ حسن مواسي 
اإليراني والتهديدات المتكررة حول نية إسرائيل توجيه ضربه استباقية للمنشآت النوويـة اإليرانيـة، ال               

ـ    المحتلة تحديدا تعاني صعوبات ونـواقص  ٤٨تزال الجبهة الداخلية اإلسرائيلية وقرى ومدن فلسطيني ال
  .تنذر بصعوبة مواجهة المخاطر التي قد تنجم عن نشوب حرب

دن والقرى العربية بدون مالجئ عامة وغرف واقية تحمي السكان من تبعات حرب محتملة              وما زالت الم  
، إذ يتبين من معطيـات نـشرتها        ٢٠٠٦رغم التصريحات والوعود بتحسين األوضاع منذ حرب تموز         

 في المئة من القرى والمدن شمال إسرائيل ال تزال تخلـو مـن              ٧٠جمعية الجليل للبحوث الصحية، أن      
التي حققـت فـي إخفاقـات حـرب     " فينوغراد"غرف الوقاية، على الرغم من توصيات لجنة        المالجئ و 

  .٢٠٠٦تموز
وقالت الجمعية ان الحكومة اإلسرائيلية تقوم ببناء مالجئ عامة لحماية المدنيين اليهود فقط فـي حـاالت                 

  .الطوارئ مع ارتفاع مخاطر اندالع حرب جديدة نتيجة التوتر مع إيران وجهات أخرى
وتبين للجمعية من مراجعة األوضاع في عدد من السلطات المحلية العربية أن توصيات مراقب الدولـة                

 لم تنفذ، وأن الفجوة في خدمات الطوارئ بين العرب واليهود ما زالت كبيرة جدا، إضـافة                 ٢٠٠٧العام  
ـ         القـرى والمـدن     في غالبية " نجمة داود الحمراء  "إلى عدم توافر خدمات اإلسعاف والطوارئ التابعة ل

  .العربية
 ٢٦/٨/٢٠١٢، المستقبل، بيروت
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   إلى لبنان من سوريا عائلة فلسطينية١٢٥٠نزوح  .٢٨
 من العائالت الفلسطينية من     ١٢٥٠ كشفت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عن وصول نحو           :تبيرو

 أن هناك عـشرات     وأوضحت في بيان أمس   . سوريا توزعت على مخيمات لبنان والتجمعات الفلسطينية      
العائالت لم تسجل في اإلحصاء الذي أعلنته اللجان الـشعبية مـؤخراً ووصـفت الوضـع الفلـسطيني                  

 فلسطينياً قتيالً منذ بـدء األحـداث األمنيـة فـي سـوريا،              ٢٥٠متحدثة عن سقوط نحو     ” المأساوي”بـ
  .ذي دمر بالكاملوموضحة بأن العدد األكبر من الالجئين جاء من مخيم اليرموك، ومخيم درعا ال

  ٢٦/٨/٢٠١٢، بوظبيأاالتحاد، 
  

   على الغالء والبطالة في الضفة وغزةاحتجاجات .٢٩
نظمت مجموعة من الناشطين الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية أمس تظاهرات في رام اهللا              : رام اهللا 

  .ع األساسيةونابلس وجنين وبيت لحم والخليل، احتجاجاً على غالء المعيشة وارتفاع أسعار السل
نظم عشرات العاطلين عن العمل في قطاع غزة وقفة احتجاج على البطالة في غـزة اتهمـوا خاللهـا                   و

بالتمييز في التوظيف وفـق االنتمـاء الـسياسي دون          ” حماس“الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة      
فير فرص العمل طالما يعـيش      وطالبوا الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة بتو       . مراعاة الكفاءات 

الشباب يموتـون   ”، و ”ال تجعلوا الشباب يفكرون في الهجرة     “الشباب في إطار السلطة الفلسطينية، قائلين       
  .”بسبب عدم توفر فرص العمل

 ٢٦/٨/٢٠١٢، بوظبيأاالتحاد، 
 
  تقديم العالج له ورفض األسرى يتهم االحتالل بالتنكيل بأسير  لدراساتأحرارمركز  .٣٠

المختص بقـضايا األسـرى فـي سـجون         ” أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان    “ل مركز   قا :غزة
، أمس، إن أسيراً مريضاً تعرض للتنكيل الشديد من عيادة معتقـل مجـدو، التـي                ”اإلسرائيلي“االحتالل  

 ٤٠(وذكر أن األسير هاني أبو السباع       . على مرأى من زمالئه   ” حقنا“رفضت تقديم العالج له، وأعطته      
تعرض لتنكيل شديد أثناء وجوده فـي مجـدو، حيـث           “من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة،       ) اماع

  .”رفضت عيادة السجن تقديم العالج له، وأعطته اإلبر داخل القسم وأمام األسرى
  ٢٦/٨/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

  
   فلسطينية تقيم في دولة قطر تمول مشروع لرعاية األيتام بغزةخيرفاعلة  .٣١

تقيم في دولة قطر الشقيقة بتمويل فعالية لقاء مع األيتام          " أم إسالم "قامت فاعلة خير فلسطينية تدعى      : غزة
وأمهاتهم اللواتي ترملن بسبب مايعانيه أهل فلسطين من حروب واجتياحات وتوغالت وضربات غاشـمة    

ف من األيتام الـذين فقـدوا     على أيدي االحتالل الصهيوني الغاشم، وقد خلفت تلك الهجمات الظالمة اآلال          
أبائهم والنساء اللواتي فقدن أزواجهن والذين كانوا يوفرون لهن سبل العيش الكريم والحنـان والرعايـة                

  .الشاملة ، وال يجعلهم يحتاجون أحدا
ووجه الشيخ رمضان مصطفى طنبورة رئيس جمعية الفالح الخيرية في فلسطين الشكر إلـى أم إسـالم                 

  .وإلى دولة قطر
  ٢٦/٨/٢٠١٢، شرق، الدوحةال
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  "حمى الضنك"قطاع غزة خال من البعوض الناقل لمرض : الصحةوزارة  .٣٢

والتـي  " حمى الضنك "أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة، خلو القطاع من البعوض الناقل لمرض            : غزة
  .م١٩٤٨تم اكتشافها في الضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 

مدير عام اإلدارة العامة للرعاية الصحية األولية في وزارة الـصحة فـي             وقال الدكتور فؤاد العيسوي،     
لم يتم اكتشاف تلك األنواع من البعـوض الناقـل          "نسخة عنه إنه    " قدس برس "تصريح مكتوب له، تلقت     

لمرض حمى الضنك في قطاع غزة، كما هو الحال في بعض محافظات الـضفة الغربيـة واالراضـي                  
  ".١٩٤٨المحتلة عام 

 ٢٥/٨/٢٠١٢رس، قدس ب
  
   طرد الفلسطينيينوإجراءات جاد لوقف التهويد وإسالمي تطالب بدور عربي األردنيةالنقابات  .٣٣

 بدور جاد لوقف عمليـات التهويـد المتزايـدة          واإلسالميةطالبت النقابات المهنية الدول العربية      : عمان
وقالت في بيان لهـا فـي       .  طرد الشعب الفلسطيني في القدس وكل فلسطين       إلى التي تهدف    واإلجراءات

 الـذي نفـذ بإضـرام       اإلجرامي هذه الذكرى تذكر بالعمل الصهيوني       إن األقصى المسجد   إحراقذكرى  
النيران بمبنى المسجد األقصى، لتأتي على جزء كبير من الواجهة الجنوبية للمسجد، وعلى كل ما يحويه                

 متر مربع، بما    ١٥٠٠لتهمتها النيران نحو    من كنوز كانت رمزاً لعظمته وعزته، إذ بلغت المساحة التي ا          
  . منبر صالح الدين األيوبيإحراق إلى باإلضافةيعادل ثلث مساحة األقصى المسقوف، 

 هو ذكرى أليمة في تاريخ األمة تذكر بما يجري في فلسطين            األقصى المسجد   إحراق أن النقابات   وأكدت
  .طين برغم كل المحاوالت لطمس هويتهم المرابألهلها وطرد لألرضعامة والقدس خاصة من تهويد 

 ٢٦/٨/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
   تشكيالت إدارية في المناصب العليا لدائرة الشؤون الفلسطينية:األردن .٣٤

 ناصر جودة على الهيكل التنظيمي الجديد لـدائرة          األردني وافق وزير الخارجية  :  ماجد القرعان  -عمان  
وأضاف العقرباوي   . محمود العقرباوي  .ده مدير عام الدائرة م     وفق ما أك   ٢٠١٢الشؤون الفلسطينية لعام    

  . شملت المناصب العليا في الدائرةإدارية تشكيالت إجراءانه في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد تم 
 ٢٦/٨/٢٠١٢الدستور، عمان، 

 
  سيناء هجومبنفس آلية التشغيل المتبعة ما قبل رفح  تعيد فتح معبر مصر .٣٥

قال مسؤول مصري بمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إن : يسري محمد - لندن ،)مصر(رفح 
السلطات المصرية قررت إعادة تشغيل معبر رفح بنفس اآللية التي كان يعمل بها المعبر قبل الهجوم 

وقال المسؤول إنه تم إبالغ حركة حماس بالقرار المصري وأن المعبر . على النقطة الحدودية برفح
وأضاف المسؤول أن المعبر . سبوع ما عدا العطالت الرسمية أيام الجمعة واألعيادسيعمل طوال أيام األ

  . وحتى الخامسة مساء كل يوم من الساعة التاسعة صباحاً اعتباراًسيعمل يومياً
،  الفلسطيني في قطاع غزةأعلن إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطنيومن جهته، 

وقال الغصين على صفحته . )األحد ( من اليومل طيلة أيام األسبوع الجاري اعتباراًأن معبر رفح سيعم
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فيس بوك إن السلطات المصرية أبلغتهم بنيتها فتح معبر رفح الحدودي في كال االتجاهين طيلة أيام العلى 
  .األسبوع

  ٢٦/٨/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
  سيناء هجوم في ين متورطينزة بتسليم سلفيحكومة في غال مصر تنفي مطالبة ":األوسطالشرق " .٣٦

نفى مصدر أمني مصري كبير األنباء حول طلب السلطات المصرية من حكومة :  صالح النعامي- غزة
 فلسطينيين سلفيين ممن تتهمهم بالمشاركة في اعتداء رفح الذي ثالثة تسليمها الفلسطينية في قطاع غزة

ونقلت وكالتا األنباء الفلسطينية المستقلة . غسطس الحاليأ/  من عناصر األمن مطلع آب١٦راح ضحيته 
 من الصحة ألنه لم يتم حتى اآلن  عن المصدر قوله إن هذه األنباء عارية تماماً)دبا( واأللمانية )سما(

 .تحديد هوية أشخاص بعينهم ارتكبوا الجريمة، ولم يتم الطلب من حماس تسليم أي فلسطينيين حتى اآلن
نه سيتم الكشف عن هوية جميع المتورطين في الحادث في وقت الحق كما وعد وزير وأوضح المصدر أ

  .الدفاع المصري اللواء عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لسيناء مؤخراً
  ٢٦/٨/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
   نفقاً في رفح١٢٠ المصري يغلق الجيش .٣٧

 في الجانب  نفقا١٢٠ًالمصري منذ بدء عملها سدت وحدة الهندسة في الجيش : وكاالتال -القاهرة، غزة 
 القطاع المحاصر، كما إلىالمصري من مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة كانت تستخدم لنقل البضائع 

 تتواصل بواقع يومي ولن األنفاقعملية هدم مداخل " إنوقال مصدر امني . أمنيون مسؤولون أمس أفاد
 نفقا، ١٢ إغالق المصدر انه تم خالل اليومين الماضيين وأضاف ."األنفاق جميع إغالقتتوقف حتى يتم 
  . كيلومترات على الحدودأربعةتمتد على مسافة 

 ٢٦/٨/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
  البنا دعا إلى إقامة منطقة صناعية مع غزةحسن اإلمام ..  عاما٦٦ًمنذ  .٣٨

ل كتبه مؤسس جماعة كشف الموقع الرسمي لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر عن مقا: القاهرة
 ودعا فيه إلى إقامة منطقة صناعية بمدينة رفح  عاما٦٦ًاإلخوان المسلمين الشهيد اإلمام حسن البنا قبل 

تشرين  في ،"سيناء والسودان"عنونه كان الذي و ،ونشر مقال البنا .المصرية على الحدود مع فلسطين
مية، وأعاد الموقع اإللكتروني الرسمي لجماعة  بجريدة اإلخوان المسلمين اليو١٩٤٦أكتوبر عام / األول

 مؤخراً، في خضم الدعوات المتزايدة إلقامة مثل هذه المنطقة لرفع الحصار عن اإلخوان نشره حرفياً
  . قطاع غزة المحاصر، وإغالق األنفاق األرضية بين مصر والقطاعأهالي

  ٢٥/٨/٢٠١٢، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
  
   مصري شملهم عفو رئاسيسيناءعدد من منفذي هجوم :  معاًالةوك لأمنيةمصادر  .٣٩

 عن هوية بعض المتورطين في الهجوم على الجنود  معاًوكالة كشفت مصادر أمنية مصرية ل:سيناء
 من منفذي الهجوم والقتلى الذين سقطوا في عمليات الجيش  عدداًأنالمصريين في رفح، والتي بينت 
 عنهم في عفو رئاسي من الرئيس المصري محمد أفرجر الجهادية الذين المصري بسيناء هم من العناص
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الذين أفرج عنهم في إطار عفو رئاسي " الجهادية"وقال المصدر األمني إن أربعة من العناصر  .مرسي
 "العناصر التكفيرية" عنهم وانضموا لزمالئهم من اإلفراج سيناء مباشرة عقب إلى توجهوا  يوما٤٥ًقبل 

  . الجاريأغسطس/ ناء وشاركوا في تنفيذ العملية في الخامس من آبفي شمال سي
" خطيراً"  عنصرا١٦ً إلى أن قائمة من المطلوبين على خلفية حادثة رفح، تضم األمنيةوتشير المصادر 

 ترصد األمنية األجهزةجميعهم من السكان المحليين لمدينتي رفح والشيخ زويد ما زالوا فارين وأن 
 خالل أبرياء يتعذر الهجوم عليهم نظرا لتواجدهم وسط السكان مما قد يؤدي إلى سقوط تحركاتهم، ولكن

  .الهجوم
  ٢٦/٨/٢٠١٢وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  "إسرائيل"قرارات مهمة الجتماعات مكاتب مقاطعة : صبيحمحمد  .٤٠

 الدورة السابعة أعلن األمين العام المساعد في الجامعة العربية محمد صبيح، أمس، أن اجتماعات :القاهرة
 التي ستعقد غداً االثنين، بمقر األمانة العامة "إسرائيل"والثمانين لضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة 

للجامعة، ستصدر قرارات وصفها مهمة، وسيتم رفعها إلى اجتماعات وزراء الخارجية العرب في 
  .بالقاهرة  سبتمبر المقبل / أيلول٥ و٤ يومي ١٣٨دورتهم العادية رقم 

  ٢٦/٨/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  بعثة األقصى الماليزية تقدم مساعدات إنسانية ألهالي غزة .٤١

 مليون رينجت ٢,٥قدمت بعثة األقصى الماليزية مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة بقيمة : )أ.ب .د (
ونقلت وكالة األنباء  .يأغسطس الحال / آب١٤خالل عمليتها الثامنة التي بدأت في ) العملة الماليزية(

 متطوعاً شاركوا في المهمة ٣٨ عن رئيس البعثة حسن الدين محمد يونس قوله إن )برناما(الماليزية 
 .بينهم ثالثة صحافيين، مشيراً إلى أن المتطوعين قاموا بتوزيع اإلعانات على اليتامى والسكان األشد فقراً

عة، أن المساعدات الماليزية ستوجه إلى قطاعات وأضاف يونس لدى عودته إلى ماليزيا، مساء الجم
األغذية والتعليم والصحة والقطاعات االجتماعية األخرى، مشيراً إلى انه تفقد والوفد المرافق له مبادرات 

  .األقصى األخرى في مجاالت األلبان واألسماك والخبز والمشروعات الممولة بقروض صغيرة
  ٢٦/٨/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  للمستوطنات في القدس وتطالب بوقفه" البناء المنهجي "تديننيا بريطا .٤٢

أعرب أليستر بيرت، وزير الشرق األوسط وشمال أفريقيا البريطاني، عن قلقه الشديد الستمرار : القدس
، وقال إن ذلك يقوض "القدس الشرقية"التي تقع جنوب و ،)هارحوما(بناء وحدات سكنية في مستوطنة 

إن إعالن السلطات  ": األيامجريدةوقال بيرت في بيان أرسلت نسخة منه ل .دولتينفرص التوصل لحل ال
 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة غير القانونية هارحوما ١٣٠اإلسرائيلية مؤخراً عن مناقصات لبناء 

ة األمل وقد أعربنا عن قلقنا البالغ بعد إعالنات سابقة عن البناء في هارحوما، وأشعر بخيب. مقلق للغاية
إننا ندين البناء المنهجي للمستوطنات ":  وأضاف". الستمرار البناء في هذه المستوطنة غير القانونيةنظراً

  ".وإنني أطالب بإلغاء هذا القرار. الذي يقوض إمكانية التوصل لحل الدولتين
  ٢٦/٨/٢٠١٢، رام اهللا، األيام
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  سيناء والسودان .٤٣

  اإلمام الشهيد حسن البنا
ى متى يظل الساسة في مصر على جهل تام بالحقائق القريبة، بل القريبة جدا، التي يجـب أن                  ال ندري إل  

  !تكون أول المقررات التي تدرس للطلبة في المدارس؟
وما ندري إلى متى نظل مخدوعين بالتعاليم االستعمارية التي شوهت الحقائق بين أيدينا، وتعمدت إخفـاء          

  ! كل مكان من هذا الوطن الغني القوي العزيز؟الكنوز الدفينة المنثورة في
 من كتاب المستر هنري مـارون       - ونحن طالب  -وال زلنا نذكر السورة الطويلة العريضة التي حفظناها       

عن مصر والسودان من أن مصر بلد زراعي، وال يمكن أن تقوم فيه الصناعات لعدم مالءمـة جوهـا،                   
ولية الضرورية للنهوض الصناعي، إلى آخر هذه األقـصوصة         ولخلوها من الخامات الالزمة والمواد األ     

  .التي كذبها الواقع أوضح تكذيب
أكتب هذا بمناسبة ما ورد في بيان صدقي باشا على لسان أحد الساسة المصريين عن التعبير عن سـيناء      

ربعـة بـالد    المباركة بلفظ برية سيناء، ووصفها بعد ذلك بأنها أرض قاحلة ليس فيها ماء وال نبات إال أ                
  .جعلت للتموين وقت اللزوم

وقد أثار هذا المعنى في نفسي سلسلةً من المحاوالت التي قام بها المستعمرون منذ احتلوا هـذه األرض؛                  
ليركِّزوا هذا المعنى الخاطئ في أدمغة السياسيين المصريين، وفي أبناء سيناء أنفسهم، فأخذوا يقلِّلون من               

 نظاما خاصا في التعليم والتموين والحكم واإلدارة، ويحكمها إلـى العـام             قيمتها وأهميتها، ويضعون لها   
الماضي فقط محافظ إنجليزي يعتبر نفسه مطلقَ التصرف في كل مقدراتها، ويجعلـون الجمـرك فـي                 
القنطرة ال في رفح؛ إيذانًا بأن ما وراء ذلك ليس من مصر حتى صار من العبارات المألوفة عند أهـل                    

مجاوريهم من المصريين أن يقال هذا من الجزيرة، وهذا من وادي النيـل كأنهمـا إقليمـان           سيناء وعند   
  .منفصالن

مرت بنفسي هذه الخواطر جميعا، فأحببت أن أنبه الساسة الكبار والساسة الصغار وأبناء هذا الشعب إلى                
ي هذا الخطأ الفظيع مـع أن       الخطر الداهم العظيم الذي تُخفيه هذه األفكار الخاطئة، وال أدري كيف نقع ف            

القرآن الكريم نبهنا إليه ولفت أنظارنا إلى ما في هذه البقاع من خير وبركة وخصب ونماء؟ وأنها إنمـا                   
وشَجرةً تَخْرج من طُورِ سينَاء تَنْبـتُ بِالـدهنِ         : (أجدبت النصرافنا عنها وإهمالنا إياها، فذلك قوله تعالى       

لغٍ ِلآلكبصو المؤمنون)) (٢٠(ين.(  
إن سيناء المصرية تبلغ ثالثة عشر مليونًا من األفدنة، أي ضعف مساحة األرض المنزرعة في مـصر،                 
وقد كشفت البحوث الفنية في هذه المساحات الواسعة أنواعا من المعادن والكنوز فوق ما كـان يتـصور                  

ذا الفن إلى أنه في اإلمكان أن يـستنبط مـن           الناس، واكتشف فيها البترول حديثًا، ويذهب الخبراء في ه        
سيناء من البترول أكثر مما يستنبط من آبار العراق الغالية النفيسة، وأرض سيناء في غايـة الخـصوبة                  

وإنشاء بيـارات   ) ٣(وهي عظيمة القابلية للزراعة، وفي اإلمكان استنباط الماء منها بالطرق االرتوازية            
تنبت أجود الفواكه وأطيب الثمرات، وقد تنبه اليهود إلى هـذا المعنـى             يانعة على نحو بيارات فلسطين      

  .ووضعوه في برنامجهم اإلنشائي وهم يعملون على تحقيقه إذا سنحت لهم الفرص، ولن تسنح بإذن اهللا
فمن واجب الحكومة إذن أن تعرف لسيناء قدرها وبركتها، وال تدعها فريسة في يد الـشركات األجنبيـة                  

لسراق من اليهود، وأن تسرع بمشروع نقل الجمرك من القنطرة إلى رفح، وأن تقيم هناك               واللصوص وا 
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منطقة صناعية على الحدود، فلعل هذا من أصلح المواطن للصناعة، ويرى بعض المفكرين العقـالء أن                
من الواجب إنشاء جامعة مصرية عربية بجوار العريش تضم من شاء من المصريين، ومن وفـد مـن                  

ين وسورية والعراق ولبنان وشرق األردن وغيرها من سائر أوطان العروبة واإلسالم، ويرون في              فلسط
  .هذه البقعة أفضل مكان للتربية البدنية والروحية والعقلية على السواء

وحرام بعد اليوم أن تظن الحكومة أو يتخيل أحد من الشعب أن سيناء برية قاحلة ال نبات فيها وال مـاء                     
بد هذا الوطن ومجاله الحيوي ومصدر الخير والبركة والثراء، ونرجو أن يكـون ذلـك كلـه               فهي فلذة ك  

  .بأيدينا ال بأيدي غيرنا
ولقد امتد إهمالنا لهذا الوطن العزيز، وانصرافنا عن دراسة الحقائق عن طبيعته ووضعيته إلـى الجـزء                 

يس الحكومة فـي بيانـه يعـرض        ، فسمعنا دولة رئ   )سيناء(بعد الجزء الشرقي    ) السودان(الجنوبي منه   
للسودان في موضعين، ويمر به فيهما مرورا خاطفًا، ولكن يضم تحته كثيرا من المعاني التي تحتاج إلى                 

ولتسوية : "تفكير، فيقول في الموضع األول في صدد المحالفة والمعاهدة وإنها للحصول على جالء عاجل             
، وهنا نرى أن صدقي "ضمان مصالح إخواننا السودانيين  مسألة السودان على قواعد الشرف والكرامة مع        

باشا ما زال يسترسل مع النغمة اإلنجليزية التي تفرق بين مصر والسودان، وتجعل منهما شعبين مختلفين             
ووطنين متباينين لكل منهما مصالحه الخاصة به، وذلك فهم عريق في الخطأ ومصر والـسودان وطـن                 

نيين هي مصالح المصريين تماما، وإذا كان السودانيون يرون أن تقوم           واحد وشعب واحد ومصالح السودا    
في بلدهم حكومة سودانية داخلية تحت التاج المصري فليس ذلك منهم إال مراعـاةً لـبعض األوضـاع                  
الخاصة في السودان، كما تبيح الحكومة المصرية للقبائل العربية في مصر أن يكون لها مشايخ منها، لهم                 

  .إن لهم بذلك مصالح تختلف عن مصالح الوطن العامة: اصة، وتقاليدهم الخاصة، وال يقالوضعيتهم الخ
ومصر الحريصة على كرامتها واستقاللها وحقوقها في النيـل تعلـم هـي             : "ويقول في الموضع الثاني   

مـاذا  ، وهذا كالم يحتاج إلى تفكير حقـا، ف        "األخرى مبلغ الفائدة لها من مصادقة دولة عظمى كبريطانيا        
  !يقصد دولة الباشا بحرص مصر على حقوقها في النيل؟

إن مصر ال تحرص على وحدة الوادي لمجرد حصولها على ما تحتاج إليه من هذا الماء، كما ال تحرص             
على اإلسكندرية مثالً؛ ألن ميناءها على البحر، فهذا التفكير المادي البحت بعيد عن الشعور المـصري،                

ما أن يصوروا األمر بهذه الصورة، وجاراهم في ذلك رئيس الحكومة، ووقع فـي              وإن أراد اإلنجليز دائ   
هذا الفخّ كثير من الساسة المصريين، ولكن مصر حريصة على السودان ألنه جزء مـن حـدود هـذا                   
الوطن، وألن أبناءه مواطنون حقيقيون بدمهم ولغتهم وعقيدتهم وشعورهم وآالمهـم وآمـالهم وأنـسابهم               

 وعلى الساسة المصريين أن يدركوا هذه الحقيقة ويؤمنوا بها مهما جهلها أو تجاهلهـا الـساسة                 وألقابهم،
  .البريطانيون

وِللَّـه عاقبـةُ    (كم نتمنى أن نستقل ونتحرر في أفكارنا ومشاعرنا لنتحرر بحق في أوطاننا وتـصرفاتنا               
  ).٤١من اآلية : الحج) (اُألمورِ

  ٢٦/٨/٢٠١٢،  الينأون إخوان
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  المعذبون عند المعبر .٤٤
  فهمي هويدي

حين تلقت عائلة الحتو في غزة نبأ وفاة ابنها فادي في ماليزيا، سافر األب واألم وشقيق له إلـى هنـاك،                     
 ألف دوالر، قيمة السفر بالطائرة واإلقامـة        ١٦تكلفت الرحلة   . لكي يصحبوا جثته ويدفنوه في تراب بلده      

بعدما أتموا كـل اإلجـراءات      . لمبور إلى القاهرة للوصول إلى القطاع     وتحنيط الجثة قبل نقلها من كواال     
ألن قرارا كان قـد صـدر وقتـذاك بمنـع           . رفضت السفارة المصرية أن تعطيهم تأشيرة دخول للجثة       

الفلسطينيين من دخول مطار القاهرة وإغالق معبر رفح، ضمن اإلجراءات التي اتخذت عقب قتل الـستة       
ا في رفح، انتظرت األسرة يومين وثالثة وأربعة على أمل أن يـسمح لهـم               عشر جنديا وضابطا مصري   

بالمرور من القاهرة، وظلت الجثة المحنطة محفوظة في إحدى الثالجات، وحين يئسوا من تحقيق مرادهم               
  عاما في ماليزيا، وبعد أيام قليلة سمح لهم بالعودة إلى القاهرة           ٢٢قرروا أن يدفنوا ابنهم البالغ من العمر        

لكن تلك لم تكن نهاية عذاباتهم، ألن االبن احتجز في المطار لمدة أربعة             . لكي يواصلوا رحلتهم إلى غزة    
  .أيام، في حين سمح لألبوين بمواصلة السفر برا إلى غزة عن طريق معبر رفح

 لم يجد األب واألم تفسيرا لمنعهما من دفن ابنهما في غزة، ولم يفهما لماذا احتجـز االبـن فـي مطـار            
لكنهما اعتبرا أن ما صادفاه كان حلقة في مسلسل العذاب المفروض على الفلـسطينيين، الـذي                . القاهرة
أما تساؤالتهما فلم ينتظـرا لهـا       . بدايته، أما نهايته فهي مفتوحة إلى أجل ال يعلمه إال اهللا          » النكبة«كانت  

ضاء الفلسطيني، كأنما كتـب علـى       جوابا، لكنهما ضماها إلى آالف أسئلة المصير الحائرة التي تمأل الف          
  .الفلسطيني أن يقضي حياته أسير ثالثية التشرد والعذاب والحيرة

ما أصاب عائلة الحتو لم يكن حادثا استثنائيا، ولكنه نموذج لمعاناة الفلسطينيين الـذين شـاء حظهـم أن                   
 صاروا الجئين ولماذا    ذلك أنهم فهموا لماذا   . يتكدسوا في القطاع، وأصبح معبر رفح أحد مصادر تعاستهم        

يحاصرهم اإلسرائيليون ولماذا هم تحت االحتالل، لكنهم لم يفهموا سياسة مصر إزاء القطاع، سواء فـي                
  .الظروف العادية أو االستثنائية

بعد قتل الجنود والضابط المصريين في رفح أغلقت إسرائيل معبر كرم أبوسالم الذي يفترض أن تمر منه                 
وتفهم المسؤولون في غزة قرار السلطات المصرية إغالق        .  فقط، ثم أعادت فتحه     ساعة ٢٤البضائع لمدة   

.  سـاعة فقـط    ٤٨وقيل لهم وقتذاك إن المعبر سيغلق لمدة        . معبر رفح الستيعاب الحدث ومالحقة الجناة     
دة رغم أنهم لم يفهموا سبب منع الفلسطينيين القادمين عبر مطار القاهرة من دخول البالد، وإلزامهم بالعو               

وكان بوسع السلطات المصرية أن تسمح لهـم        . على الطائرات التي حملتهم إلى البلدان التي جاءوا منها        
  .بالبقاء في القاهرة لعدة أيام إلى حين فتح المعبر، بدال من إعادة تسفيرهم إلى الخارج

عودية، ومنع   ساعة استمرت خمسة أيام، تكدس خاللها المعتمرون الفلسطينيون في المطارات الس           ٤٨الـ
المرضى من العالج خارج القطاع، وتعطلت مصالح آالف العاملين والدارسين الذين لهـم ارتباطـاتهم               
بالخارج، ولم يفهم أحد لماذا تقرر بعد ذلك فتح المعبر من جانب واحد، بحيث يسمح بالدخول إلى القطاع                  

معبر تماما، ولم يعد يسمح ألحد ال       إال أن العذاب تكرر مع دخول العيد، حيث أغلق ال         . دون الخروج منه  
وبعد انتهاء عطلـة    . بالدخول إليه أو الخروج منه، األمر الذي أربك الجميع وأهدر مصالح ألوف البشر            

العيد، التي لم يغلق خاللها أي معبر جوي أو بري آخر على الحدود المصرية، أعلن مـرة أخـرى أن                    
 إلى القطاع ويغلق األبواب فـي وجـوه أصـحاب           المعبر سيفتح من جانب واحد، بحيث يسمح بالدخول       

  .المصالح الذين يريدون الخروج منه
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بمعنى أنه  . المحير في األمر أن التحقيقات والتحريات الجارية لم تثبت أن لغزة عالقة بما جرى في رفح               
م وتتضاعف الحيرة حين تلتـز    . لم يكن هناك مبرر التخاذ إجراءات العقاب الجماعي بحق أهالي القطاع          

ورغم أن ثمة اتصاالت يومية بين الطـرفين الفلـسطيني          . السلطات المصرية بالصمت إزاء هذه المسألة     
  .والمصري، إال أن المسؤولين في غزة لم يتلقوا أي إيضاح أو تفسير يبرر تلك اإلجراءات

كنز (لقد توقعنا أن موقف مصر تجاه قطاع غزة بعد الثورة سوف يختلف عما كان عليه في عهد مبارك                   
وهذا التصور تحول إلى يقين حين تولى الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية            ). إسرائيل االستراتيجي 

واستقبل في مكتبه رئيس حكومة غزة السيد إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد               
 فتحت، أصبحنا شبه    وبعدما تردد عن تفاهمات تمت وصفحة جديدة من الثقة وإحسان الظن          . خالد مشعل 

متأكدين من أن مشكلة معبر رفح بسبيلها إلى الحل، على األقل من حيث إنه لن يظل مـصدرا لتعـذيب                    
لكن هذا الذي يحدث على األرض يكاد يغير الصورة تماما، من حيث إنه يثيـر               . الفلسطينيين أو إذاللهم  

ذلـك أنـه يعطـي      . سلطة في مصر  الشكوك حول صدقية ما قيل عن التفاهمات والصفحة الجديدة مع ال          
  .انطباعا بأن العقلية التي كانت تدير المعبر في عهد مبارك، هي ذاتها التي تديره اآلن

. ال أعرف ما إذا كان الرئيس مرسي الذي استقبل هنية ومشعل، على علم بما حدث عنـد المعبـر أم ال                    
ا إذا كان يعلم فإن الخطيئـة تغـدو أكبـر           لكنني ال أتردد في القول بأنه إذا لم يكن يعلم فتلك خطيئة، أم            

  .وأعظم
  ٢٥/٨/٢٠١٢، الشرق، الدوحة

  
  !مياه النيل وأكثر من ذلك..  ودولة جنوب السودان"إسرائيل" .٤٥

  خالد وليد محمود
)١(  

ممثلة بحكوماتها المتعاقبـة علـى فكـرة        ) إسرائيل( لقد ارتكزت سياسة الحركة الصهيونية ومن بعدها        
 الفلسطينية والمشاركة في المياه العربية وحرمان العرب من االستفادة من تلك المياه             االستيالء على المياه  

) إسـرائيل (قدر اإلمكان، وقد شكلت عملية االستيالء جزءا من مفهوم أوسع استند على مبـدأ أن أرض                 
وكان شـعار منظـري     . تتجاوز حدود فلسطين وأن مياهها تصل حتى منابع النيل في الهضبة األثيوبية           

حتى وشحوا بـه علـم      " من الماء إلى الماء تترامى حدود الدولة اليهودية       " الحركة الصهيونية قائما على     
وهو بال شك شعار يظهر مدى اهتمـام الحركـة          . وحاولوا غرسه في الثقافة والفكر اليهودي     ) إسرائيل(

وأن . سرائيل لغايـة اليـوم    الصهيونية بمياه المنطقة وأطماعها في مياه النيل الذي بقي حلما يراود قادة ا            
حدود دولتهم هي مصادر المياه وأن الحدود الطبوغرافية ينبغي أن تتطابق مـع مـصادر الميـاه التـي              

ألم يقل بن غوريون أول رئيس وزراء إلسرائيل بعد قيامها ان األخيرة عنـدما تعطـى                . سيطرت عليها 
   أجل المياه؟افريقيا أو تساعدها فليس هذا حيالها او لوجه اهللا ولكنه من

ويتضح أن قضية مياه النيل قد واكبت مسيرة الحركة الصهيونية منذ نشأتها ألن المياه بالنسبة إلسـرائيل                 
الخ، ومن الجدير ذكره أن اتفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية كانـت قـد       ..الحياة والزراعة واالستيطان    

حوض النيل وهي مرحلة يمكن أن يؤرخ لهـا         مهدت قيام مرحلة جديدة في العالقات بين اسرائيل ودول          
، فمنذ ذلك الحين أخـذت      ١٩٨٢ مايو   ١٤بتاريخ استئناف العالقات الدبلوماسية بين إسرائيل وزائير في         

إسرائيل في تكثيف جهودها الدبلوماسية إلعادة عالقاتها مع دول القارة وخاصة في الجزء الشرقي منهـا                
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لتأخذ العالقات منـذ ذلـك      .  الصحراء والمتاخمة للدول العربية    وأيضا في تلك المناطق التي تقع جنوب      
الوقت خطوات متسارعة ومنحى جديدا نحو مد النفوذ االسرائيلي إلى داخل منطقة حوض النيل التي تعد                
واحدة من أكثر المناطق الجغرافية أهمية لألمن المصري والسوداني تحديدا إذ تجمع بين منطقة البحـر                

وبالنـسبة السـرائيل    . نيل بكل ما يعكسه هذا الترابط بين أبعاد جيبولتيكية واستراتيجية         األحمر ومنابع ال  
  .إكمال طوق التحالفات حول الوطن العربي والتي تمتد من أثيوبيا وكينيا مرورا بدولة جنوب السودان

إلنشاء دولـتهم  الوقائع التاريخية تؤكد أن زعماء الحركة الصهيونية أدركوا ومنذ وقت مبكر أهمية المياه    
 لتحويل ميـاه النيـل إلـى        ١٩٠٣عام  " كرومر"مع اللورد البريطاني    " هرتزل"في فلسطين حيث تفاهم     

صحراء سيناء لتوطين المهاجرين اليهود فيها، وهذا الطرح المبكر من قبل الحركة الصهيونية يدل على               
الحصول على مياه النيل يـراودهم،      أن الفكر االستراتيجي كان يتوافر لدى قادتها ومنذ ذلك الوقت وحلم            

" الميـاه والـسالم   "وألهمية ذلك في التفكير االسرائيلي فقد أدرجتها الحكومات االسرائيلية في مشروعها            
% ٢٥ واقترحت فيه زيادة معدل تدفق مياه النيل من أثيوبيا والـسودان بنـسبة               ١٩٩١الذي اعدته عام    

 كم، وعلى الرغم من أن إسرائيل قدمت هـذا          ٢٥٠ طولها   ونقلها الى صحراء النقب بواسطة أنابيب يبلغ      
المشروع في مرحلة السالم إال أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية سربت معلومـات عـن مخطـط أعدتـه                  
الحكومة اإلسرائيلية للضغط على مصر واالستفادة من مياه نهر النيل بكل الوسائل بما فيها العسكرية إذا                

 أن إسرائيل قد خطت خطوات عديدة ومتعددة في سياستها لوضع اليد على             وبهذا نجد . اقتضى األمر ذلك  
مياه النيل واإلمساك بمصر من الخاصرة الموجعة، آخر هذه الخطوات هو سحبها وزير المياه في جنوب                

فـي  " التعاون" والتوقيع معه أول اتفاقية دولية مشتركة تقضي بـ          ٢٠١٢ يوليو   ٣١السودان يوم االثنين    
فط ومياه النيل في حفل كبير أقيم في الكنيست ضمن سلسلة من اتفاقيـات التعـاون التجـاري                  مجالي الن 

  .بينهما
المالحظ من هذه االتفاقية التي تأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون التجاري بينهما، أنه وقعهـا عـن                  

وكشفت . ك بول مايوم  الجانب االسرائيلي وزير المياه والطاقة عوزى الندو ونظيره الجنوب سوداني أكي          
أن تل أبيب وجوبا وقعتا أيضا على عدة اتفاقيات عسكرية يـتم            " ريشيت بيت "اإلذاعة العامة اإلسرائيلية    

بموجبها تصدير هيئة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية لجنوب السودان أسلحة ومعدات عسكرية، بجانب            
كما اقترح عوزي النداو وزيـر الميـاه        . ياه البحر مساعدتها في تنقية المياه، ونقلها إلسرائيل، وتحلية م       

  .اإلسرائيلي إلى جانب المياه، نقل النفط من جنوب السودان إلى المنشآت االسرائيلية
نبأ توقيع االتفاق أثار ردود افعال بالغة الحدة في العالم العربي ، وفي دولة مصر على وجه الخصوص،                  

وضع ليد اسرائيل علـى ميـاه       "اق بين جوبا وتل ابيب بمثابة       فقد اعتبرت وسائل االعالم المصرية االتف     
، فيما تخوفت وصيفاتها العربية من أن يكون ذلك التوقيع بداية لتغلغل اسرائيل في شرايين الدولـة                 "النيل
  .الوليدة

على الجانب السوداني، كانت العالقة بين الشمال والدولة الوليدة منذ االنفصال تزداد سـوءاً، فلـم يكـن         
مضي شهر إال ويسجل اشتباك سياسي ـ عسكري بين البلدين، لتغيب مع هذا التردي المتواصـل فـي    ي

العالقات أي فرصة لتوقيع اتّفاقيات مائية، حول كيفية تقاسم الحصة التي كانت مخصصة للسودان قبـل                
فـات أي فرصـة   كذلك غابت تحت وطأة الخال. االنفصال، وبات عليه تقاسمها حالياً مع جنوبي السودان 

  .لتوقيع اتّفاقيات مائية تراعي مصالح السودان
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من المعروف أن إسرائيل استخدمت دولة جنوب السودان ورقة لتحقيق مصالحها هناك، وهذا مـا عبـر             
، بأن العالقات بين تل أبيب وجنـوب الـسودان          "متساريا موننا "عنه خبير الشؤون اإلفريقية االسرائيلية      

م، ويبدو أن العبء االسرائيلي في الساحة السودانية        ١٩٦٧ الحقيقي يعود إلى عام      ليست جديدة، وتاريخها  
لم يتوقف منذ هذا التاريخ، بعد ان استمرت االستراتيجية اإلسرائيلية في توفير الدعم المتواصل باألسلحة               

ء شعبي  م ُأجري استفتا  ٢٠١١في التاسع من يناير     (والمستشارين لحركة التمرد في جنوب السودان حتى        
" سيلفا كيـر "أسفر عن انفصال جنوب السودان عن شماله، وُأعلنت دولة جنوب السودان المستقلة برئاسة     

) إسـرائيل (وبعد شهر تعلـن     . أول دولة في العالم تعترف رسميّا بالدولة الجديدة       ) إسرائيل(بذلك تصبح   
  .افتتاح سفارة لها هناك لدعم العالقات التطبيعية بين البلدين

)٢(  
إذًا، العالقات التاريخية بين تل أبيب وجوبا بدأت مع بدايات التمرد في جنوب السودان واستمرت خالله،                

ال " الميـاه "ثم تعززت بعد انفصال جنوب السودان قبل نحو عام، واالتفاقيات التي وقعت وآخرها اتفاقية               
مفادها أن مياه النيل التي هـي       يقصد من ذلك إال توجيه أكثر من رسالة إلى كل من السودان والقاهرة ،               

شريان حياة لهما باتت في قبضتها، أي أن األمن المائي للبلدين العربيين صـار فـي خطـر، ذلـك أن                     
إسرائيل التي باتت اآلن تدير شؤون مياه جنوب السودان من خالل مـشروعات مائيـة سـوف تعتبـر                   

ا الدؤوب لمحاصرة الدول العربية خلف      وجودها هناك وجوداً استراتيجيا طالما سعت إليه في إطار سعيه         
إلسرائيل الـذي بـات     " حديقة خلفية "حدودها، وخصوصاً في القارة اإلفريقية التي تتحول شيئاً فشيئاً إلى           

يسرح ويمرح فيها في ظل غياب عربي مطلق يتجاهل أسباب ومدى التمدد والتغلغل اإلسـرائيلي فـي                 
  .القارة السمراء

ـ السوداني على االتفاقية لن يحول دون شروع دول المنبع، بما فيها دولة يبدو أن االعتراض المصري  
جنوبي السودان التي تحولت إلى الدولة الحادية عشرة من دول حوض النيل، بمجرد االنفصال، في تنفيذ                

من وجهة نظر السودان ومصر، تبرز خطورة االتّفاق بين جنوبي السودان وإسرائيل،            . المشاريع المائية 
 أنه سيؤدي إلى زيادة استهالك المياه في الجنوب، بما يؤثّر سلباً في تدفّق مياه النيـل مـن الجنـوب                 في

ويحتـّل جنـوبي الـسودان      . باتّـجاه الشمال ومصر، وبالتالي سيؤدي إلى خنق السودان ومصر مائيـاً          
 في المئـة مـن ميـاه        ٤٥ب  ووفقاً للتقديرات، فإن ما يقار    . موضعاً استراتيجياً في ما يتعلّق بمياه النيل      

  .حوض النيل يقع في جنوبي السودان
.  في المئة من مياه النيل تمر من جنوبي السودان باتّـجاه الشمال قبل الوصول إلى مصر               ٢٨كذلك، فإن   

وبالتالي، فإن أي زيادة في استهالك المياه في الجنوب، وهو أمر متوقّع نتيجة حاجة البالد إلى العديد من                  
وتشير بعض الدراسات إلى أن مصر ستواجه أزمـة         .  سينعكس سلباً على القاهرة والخرطوم     المشاريع،

 مليـار  ٨٦,٢، نظراً الى استمرار النمو السكاني السريع، حيث تحتاج مصر إلـى        ٢٠١٧مائيّة في العام    
  . مليار متر مكعب٧١,٤متر مكعب من المياه، في حين أن مواردها لن تتجاوز 

 ثمة أخطارا حقيقية تهدد السودان ومصر بشكل خاص بعد توقيـع دولـة جنـوب                يتضح مما سبق؛ أن   
السودان واسرائيل على االتفاقية سابقة الذكر، مما يؤكد لنا أن إسرائيل ستبقى على حلمها القديم في مياه                 

  .النيل
رية لهمـا؟  وبناء على ذلك يبرز السؤال المهم هل تدرك مصر والسودان ما ترمي إليه وتخبئه الدولة العب    

وكيف يمكنهما مواجهة الخطر المحدق بهما وهما الغارقتان في مشاكلهما الداخلية اليوم؟ فـردود الفعـل                
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العربية تاريخيا تجاه المشاريع الصهيونية التي استهدفت مياههم ومنها مياه النيل كانت متواضـعة وفـي              
ائهم الـسياسي وغيـاب الديمقراطيـة       حدها األدنى ألن العرب كانوا يعانون الفرقة واالنقسام وضعف بن         

والتنمية الشاملة، وأن الحركة الصهيونية ومن بعدها اسرائيل أدركتـا أن الميـاه ومـصادرها قـضية                 
استراتيجية تتقدم أولويات خططها ومشاريعها وربطها بالوجود الصهيوني في هذه المنطقة، وقد استغلت             

  . العرب لتنفيذ مشاريعها واالستيالء على المياهاسرائيل الفرص التاريخية واستفادت منها أكثر من
في ظل الظروف التي تمر بها الشعوب العربية وفي ظل هذه الخريطة الجيو سياسية الجديدة ال بد مـن                   
تفعيل دور عربي مكثف عبر تعظيم فرص التعاون االقليمي وانتهاج دبلوماسـية نـشطة تجـاه كافـة                  

ع النيل للحيلولة دون المـساعي االسـرائيلية الهادفـة لتحقيـق            الصراعات والقضايا الخالفية لدول مناب    
المكاسب سواء السياسية أو االقتصادية او االستراتيجية، والتي تتمثل أساسا في أطماع تل أبيب في تلـك                 

  . المنطقة وخاصة في دولة جنوب السودان وكل ذلك على حساب األمن القومي العربي
  ٢٥/٨/٢٠١٢، فلسطين أون الين

  
  اس في حالة انتظارحم .٤٦

  عوفر شيلح
عندما نشرت هذا االسبوع رسالة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الى أعضاء الرباعية، والتي يحـثهم               
فيها على تحديد موعد لالنتخابات في السلطة الفلسطينية ويهاجموا الرئيس محمود عباس، ال بد أن غيـر                 

عـائق  «فلـسطينيون؟   .  يتذكروا عما يدور الحـديث     قليل من االسرائيليين احتاجوا الى بضع ثوان كي       
  .؟ ذكرونا من أين تبدو لنا هذه الكلمات معروفة)احد االلقاب التي الصقها ليبرمان بعباس(» للسالم

التـسونامي  «منـذ   .  الفلسطيني يهمه حقا   -سنة تكاد مرت منذ أن تظاهر احد ما بان النزاع االسرائيلي            
الـسالم  «و  » البنـاء مـن أسـفل     «. ال مـسيرة  :  الجميع سلم بالواقع   الذي لم يكن، يخيل أن    » السياسي

هما اسمان حركيان لرفع االيدي عن كل خطوة نحو حل سياسي، الذي قالئل من الطـرفين                » االقتصادي
بالنسبة لالسرائيليين المقياس الوحيد هو العمليات، وهذه تمنـع بفـضل سـيطرة             . ال يزالون يؤمنون به   

ويقـيس  . سرائيلية على االرض، والتنسيق مع القوات في السلطة بقيـادة عبـاس           الجيش والمخابرات اال  
هـذا  «. الفلسطينيون الوضع بالبناء في المستوطنات، وهذا يتقدم على نحو جميل، حـسن أنكـم سـألتم               

للمستوطنين داني ديان، الرجل الحذر بشكل عـام، قبـل   » يشع«، قال ليس رئيس مجلس »الصراع حسم 
على هذه الخلفية بالذات، أهم أكثر سماع ما قاله مؤخرا          . ن يكون هناك من سيجادله    مشكوك أ . نحو سنة 

الكل ينشغل بايران، ولكن في النظـرة الـى         «. ضابط كبير جدا في الجيش االسرائيلي في حديث مغلق        
في والوضع ليس مستقرا، وال يسير      . البعيد، المسألة الفلسطينية هي التي ستقرر مصيرنا اكثر بكثير منها         

  .»اذا لم يطرأ تغيير، فان انفجارا آخر هو مسألة وقت. اتجاه جيد
المـصلحة  . في المستويات الدنيا، العمل المشترك مـستمر      . السلطة تتعب، يقولون في الجيش االسرائيلي     

المشتركة قبالة حماس موجودة، وال مؤشر على أن ابو مازن وسالم فياض يتراجعان عن معارضـتهما                
ولكن كلما ابتعد االمل الفلسطيني في انجاز سياسي، وبالمقابـل تفـاقم الوضـع              .  المسلح المبدئية للكفاح 

في هذا االتجـاه، فـي      . االقتصادي، فان المصلحة المشتركة تتآكل والضغط من االسفل يأخذ في التعزز          
 -يلـول   النهاية إما أن تتفكك السلطة أو أن يكون انفجار، ربما ال يبدأ بنفس الطريقة مثلما حصل فـي ا                  

  .، ولكن قد يتدهور الى ذات المكان٢٠٠٠تشرين أول 
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  المستقبل لحماس

على نحو طبيعي، االزمة االقتصادية في العالم وفي اسرائيل تؤثر على السلطة بشكل قاس علـى نحـو                  
في الشهر الماضي بكرت اسرائيل في تحويل االمـوال         . خاص، بسبب حجمها وقلة مصادر دخلها الذاتي      

 وذلك للسماح بدفع الرواتب في رمضان؛ ولكن حتى هكذا أيضا حـصل الموظفـون علـى        الى السلطة، 
  .نصف الراتب فقط

ولكن السخاء االسرائيلي محفوظ أساسا للبادرات الطيبة، التي حتى وان كانت تخفف قليال مـن الـضغط       
فمـثال،  . كثيـر في امور اخرى اسرائيل بخيلة أكثـر ب       . االقتصادي، فان لها طعما مرافقا للخبز الصدقة      

اوصى الجيش االسرائيلي بزيادة عدد العمال الفلسطينيين الذي يحصلون علـى تـصاريح عمـل فـي                 
عدد التصاريح ازداد بـخمس االن، اقل مما طلـب مكتـب           : اسرائيل، والقيادة السياسية استجابت جزئيا    

  . منسق االعمال في المناطق
يفترض أن تساعد االقتصاد الفلسطيني في تنمية قواه        واليد تصبح أكثر بخال حين يدور الحديث عن امور          

بنفسه، الحل الحقيقي في نهاية المطاف، وهكذا تواصل اسرائيل وضع المصاعب في كل حالـة تتعلـق                 
وها هـو مثـال     . باستخدام فلسطيني للمناطق ج، التي تبتر االرض التي تحت السيطرة الرسمية للسلطة           

نى شمالي رام اهللا، يؤدي طريق طويل وملتوٍ، في حاالت عديـدة ال             الى مدينة روابي، التي تب    : على ذلك 
قبل سنة ونصف تجولنا هناك، رفيق دروكر وأنا، مع المستثمر          . يمكن أن تمر فيه أكثر من شاحنة واحدة       

وقد ارانا خطا قصيرا وأكثر راحة بكثير، كفيل بـان          . الذي يبني المدينة، رجل االعمال بشار المصري      
حتى اليوم لم يقر    .  ولكن نحو كيلو متر منه يمر في المنطقة ج         -ثر نجاعة بعدة أضعاف     يجعل العمل أك  

  . شق طريق وصول بديل الى موقع البناء
 في القلوب، ان لم يكن بقوة سياسية يمكـن          -ال غرو أن السلطة تضغط وتتآكل، فيما ان حماس تتعزز           

 حماس بالذات هي التي تسعى الى منـع عقـد         في الجيش االسرائيلي يقولون أن    . تحقيقها في هذه اللحظة   
ولكن عند االنصات الى الميدان، يقـول الـضابط         . االنتخابات، التي كان يفترض أن تتم منذ زمن بعيد        

. هناك أيضا، على سبيل الفرق، يدعون بان القـصة حـسمت          : الكبير، نسمع من حماس صوتا واثقا جدا      
  .المستقبل الفلسطيني هو لهم

  
  من يهمه األمردولة، اثنتان، 

لتجسيد الميل، هناك حاجة فقط الى االطالع على االستطالع االخير لمعهد البحوث برئاسة البروفيـسور               
. خليل الشقاقي في رام اهللا، والذي يوفر منذ سنوات صورة موثوقة عن االمزجة في الشارع الفلـسطيني                

واالسـباب  .  في الرأي العام   فاستطالع اجري في حزيران الماضي يظهر صعودا واضحا في قوة حماس          
 في المائـة    ٣٤ -فالسلطة تعتبر ضعيفة، فاسدة وتقمع حرية الفرد        . هي خارجية وداخلية على حد سواء     

 في المائة قالوا انه توجد حرية كهذه        ٢١من المستطلعين قالوا انه توجد حرية صحافة في القطاع، مقابل           
مزيد من االشـخاص فـي      . ترنت على ايدي السلطة   في الضفة، نتيجة اعتقال صحفيين واغالق مواقع ان       

الضفة اعربوا عن غضبهم من شروط معيشتهم مما اعربوا عن غضب مشابه في غزة، والرضى مـن                 
للعالمة التي حصل عليها سالم فيـاض  )  في المائة ٣٦ في المائة مقابل     ٣٨(حكومة هنية في غزة مشابه      
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ريا، ولكن يتبين انه مجرد بند واحد فـي مـا يـدفع    الوضع االقتصادي قد يكون مختلفا جوه   . في الضفة 
  . الناس الى تأييد الحكم القائم

 ٤٩(على المستوى الشخصي، مع أن ابو مازن يحظى بعالمة تقدير أعلى بكثير من فياض على ادائـه                  
فـي  : ، النتائج حين يكون السؤال يتعلق بالتفضيل الشخصي اقرب من اي وقت مضى            )في المائة ايجابي  

السجين .  في المائة فقط   ٤٤ مقابل   ٤٩ابات للرئاسة رأس برأس، ابو مازن يفوز على هنية بمعدل           االنتخ
 في المائـة ويفـوز بـال        ٣٤ مقابل   ٦٠مروان البرغوثي، بالمناسبة، يهزم رئيس وزراء حماس بمعدل         

بـل  الشعب، كما يتضح بجالء من استطالع الشقاقي، ليس مع حماس،           . شروط حتى في انتخابات ثالثية    
  . خائب االمل من السلطة القائمة

في هذا الشأن، المزاج االسرائيلي والفلسطيني هما صـورتا         . كما أنه لم يعد يؤمن بحل الدولتين للشعبين       
حتى في ذروة االنتفاضة الثانية، فان اغلبية متماسكة عندنا وعندهم ال تزال تؤمن بان الحل الوحيد                : مرآة

كما يبـدو فـي     (االن، عندنا   . مان في أنها كفيلة بان تتحقق قريبا متدنٍ       هو صيغة كلينتون، وان كان االي     
وعندهم، اليأس من تحقـق التـسوية المحتملـة         ) في رأس السنة العبرية الماضي    » معاريف«استطالع  

  . الوحيدة يؤدي الى الغاء االيمان بها على االطالق
 ٤٩(ين للشعبين بمعدالت متساوية بالضبط      في استطالع الشقاقي يتوزع التأييد والمعارضة لتسوية الدولت       

 في المائة يعتقدون بانه لم يعد ممكنا بـسبب المـستوطنات            ٥٥، بينما   ) في المائة ضد   ٤٩في المائة مع،    
التفكير بالحل  :  في المائة يعارضون حل الدولة الواحدة      ٦٥وبشكل مثير لالهتمام، فان     . وموقف اسرائيل 
  .حل محله اليأس

  
  فلتتعرفوا، ذئب

هذه ليست أيام عرفات، حين كانت اليـد        . ال يمكن أن نعرف كيف سيحصل هذا، يقول ضابط كبير آخر          
رجال . تتحكم، حتى وان كانوا في اسرائيل عزوا لها تحكما أكبر مما كان لها في بداية االنتفاضة الثانية                

 تحـت عرفـات     الجيل الوسط ايضا، نشطاء مثل البرغوثي أو حسين الشيخ، ثورتهم ضد جمود السلطة            
  . كانت عنصرا هاما في اندالع االنتفاضة الثانية، لم يعودوا شبانا أو مؤثرين بقدر كبير

ولكن هذا يمكن أن يبدأ مثال، في تفكك القانون والنظام، وهذا بالتأكيد يمكن أن يبـدأ باعمـال ارهابيـة                    
 فان مفعول االوامر االدارية،     وبالمناسبة،. يهودية مثل احراق المساجد أو اعمال اطالق نار في الطرقات         

ويتبين أننـا أبعـدنا عـن    . التي بقوتها ابعد عن الضفة بعض النشطاء بارزين يوشك على االنتهاء قريبا          
  . النشاط االشخاص الصحيحين، كما يقول الضابط، ولكن اذا عادوا فان هذا قد يتجدد

. ٢٠٠٠ال يشبه الوضع فـي العـام        الوضع االمني   . كما ان الشكل الذي سيرتديه التدهور ليس معروفا       
الجيش والمخابرات االسرائيلية يواصلون السيطرة على االرض وكاسحات االعتقاالت والمنـع تواصـل             

  . ولكن الميل الحالي واضح، وال يبدو أن احدا يقف في وجهه. العمل
ـ                ن الجـيش، ال    الوزير بوغي يعلون، بصفته عضوا في القيادة السياسية ال بد أنه يسمع هذه االصوات م

واضح أن الوضع الحالي غير مستقر، يقول، ولكن كقول ملموس ال يوجد للزعم باننا نوشك على                . يتأثر
. نحن نفعل امورا كي نخفف من الـضغط االقتـصادي، ولعلنـا سـنفعل المزيـد               . التدهور أي أساس  

ية لالمم المتحدة، ولـيس     الفلسطينيون قد يعودون الى المسار الدبلوماسي، هذه المرة الى الجمعية العموم          
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أملهم، يقـول   . الى مجلس االمن، ولكنهم سيؤجلون التصويت الى ما بعد االنتخابات في الواليات المتحدة            
  .يعلون، هو أن تكون ادارة اوباما الثانية اكثر حزما تجاه اسرائيل

يومية، يطرحون  ضباط الجيش، الذين يعيشون الحياة ال     : هذه الصورة هي موجز تاريخ السنوات االخيرة      
االسئلة الى اين يسير كل هذا، والقيادة السياسية، التي ال تشعر باي ضغط خارجي أو داخلي للعمـل، ال                   

. كلهم يتطلعون الى واشنطن، هناك يجلس الرجل الذي يفترض أن ينقذنا واياهم مـن أنفـسنا     . تقبل قلقهم 
، بحيث أنـه يطـرح      »ذئب« سمعنا نداءات    الكثير من المرات كنا في مثل هذا الفيلم، الكثير من المرات          

  .السؤال كيف سنتعرف على الذئب حين يأتي
  ١٦/٨/٢٠١٢، الرأي، عّمان

  
  :صورة .٤٧
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