
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 البردويل: انتقاد بان كي مون لمجرائم الصييونية بحاجة إلى ترجمة عممية
 ةة الغربيمناقصات لمئات وحدات االستيطان بالضف

 كويت ثانية ىلإاستبعد تحول سوريا ... و حص جثمان الشييد عرفاتوافقنا عمى ف عريقات:
 حماس: لن نشارك بأي انتخابات دون توافق

 غزة بالكيرباء عمى حساب مصر قطاع مرسي ينفي تزويد

رياااااض المااااالكي: عباااااس ساااايودع 
طمب عضوية فمسطين في الجمعياة 

أيمااااول/ ساااابتمبر  27العامااااة فااااي 
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 أيمول/ سبتمبر المقبل 27رياض المالكي: عباس سيودع طمب عضوية فمسطين في الجمعية العامة في  .2

كشؼ وزير الخارجية رياض المالكي في مؤتمر صحافي في راـ اهلل امس لممرة : محمد يونس –راـ اهلل 
ية في نياية األولى اف الرئيس عباس سيودع طمب عضوية فمسطيف في الجمعية العامة لدى رئيس الجمع

أيموؿ )سبتمبر( المقبؿ. وقاؿ اف اتصاالت واسعة ستجرى مع جميع أعضاء  27خطاب سيمقيو أماميا في 
الجمعية في شأف التوقيت المناسب لعرض الطمب الفمسطيني عمى التصويت، وصيغتو. وتوقع أف يحظى 

لف نقبؿ »عضوا، مضيفًا:  193الطمب الفمسطيني بتصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة البالغ عددىـ 
 «.دولة 180غالبية بسطية، بؿ نسعى إلى غالبية كبيرة تصؿ الى 

العاـ »وشدد عمى اف الفمسطينييف سيتوجيوف الى األمـ المتحدة رغـ المعارضة االميركية الشديدة، مضيفا: 
قؼ االميركي لـ الماضي عارضت أميركا توجينا الى مجمس األمف، ومع ذلؾ ذىبنا، وقدمنا الطمب، والمو 

وتابع أف حصوؿ فمسطيف عمى «. يتغير، ومع ذلؾ نحف مصمموف عمى المجوء الى المنظمة الدولية
عضوية مراقب في الجمعية العامة سيعزز الطمب األوؿ المقدـ الى مجمس األمف والمطالب بعضوية كاممة، 

ه بمكانة عضو مراقب في الجمعية مشيرًا إلى أف الجانب الفمسطيني سيعود الى احياء ىذا الطمب بعد فوز 
 العامة.
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اجتماعًا استثنائيًا اليوـ في راـ اهلل في « عدـ االنحياز»تبدأ لجنة فمسطيف في مجموعة مف جية أخرى، 
وقاؿ المالكي اف الرئيس محمود عباس سيفتتح االجتماع  دولة. 12الضفة الغربية بمشاركة ممثميف عف 
المساعي الفمسطيني الرامية الى نيؿ عضوية الجمعية العامة لألمـ  الذي ترأسو مصر بخطاب يتناوؿ فيو

المتحدة بصفة مراقب، والعقبات التي تعترض طريؽ العممية التفاوضية مع إسرائيؿ. وسيطالب عباس جميع 
 أعضاء مجموعة عدـ االنحياز بالتصويت في الجمعية العامة لصالح الطمب الفمسطيني.

وؿ مف نوعو الذي تعقده مجموعة دولية أو اقميمية في األراضي الفمسطينية، وأوضح اف االجتماع، وىو األ
دعميا « عدـ االنحياز»تؤكد فيو لجنة فمسطيف في حركة « اعالف راـ اهلل»سيختتـ غدًا بإعالف يسمى 

 الخيار الفمسطيني في التوجو الى األمـ المتحدة ومناىضة االستيطاف.
دولة عضوة ىي: اليند ومصر واندونيسيا وماليزيا وكوبا  13دة وتضـ لجنة فمسطيف في األمـ المتح

 والجزائر وبنغالدش وزامبيا والسنغاؿ وكولومبيا وزمبابوي وزامبيا وفمسطيف.
  5/8/2012الحياة، لندن، 

 
 قطر تفتح مكتبا في غزة لالشراف عمى اعمار القطاع :يوسف المنسي .2

ية المقالة امس أف دولة قطر ستفتح مكتبا ليا في غزة أعمف مسؤوؿ في الحكومة الفمسطين:شينخوا –غزة 
 مطمع الشير المقبؿ لإلشراؼ عمى إعادة إعمار القطاع.

، إف «شينخوا»وقاؿ وزير اإلسكاف واألشغاؿ العامة في الحكومة المقالة يوسؼ المنسي لوكالة أنباء 
مطمع الشير المقبؿ لوضع ترتيبات المسؤوليف في قطر أبمغونا أنيـ بصدد تنظيـ زيارة وفد رفيع إلى غزة »

، موضحا اف المكتب القطري في غزة سيتولى اإلشراؼ «فتح مكتب يتولى اإلشراؼ عمى إعادة االعمار
األعمار بالتنسيؽ مع المؤسسات الحكومية المختصة بما في ذلؾ اإلدارة الميدانية  عمى مشاريع إعادة

 ف المحمييف.لمشاريع اإلعمار مف خالؿ المقاوليف واالستشاريي
واعتبر المنسي اف ىذه الخطوة مف شأنيا أف تميد بشكؿ عممي إلطالؽ مشاريع إعادة أعمار قطاع غزة في 

 مميوف دوالر اميركي. 224مرحمتيا األولى التي ستتـ بتمويؿ قطري خالص يصؿ إلى 
وير عددا مف وبيف اف المرحمة األولى مف األعمار ستقوـ عمى قسميف األوؿ يختص بإعادة تييئة وتط

الطرقات الرئيسة في قطاع غزة أىميا شارع صالح الديف الرابط بيف جنوب وشماؿ القطاع، فيما القسـ 
الثاني سيتضمف مشاريع سكنية ضخمة أىميا مدينة سكنية تحمؿ اسـ )الشيخ حمد( تتضمف عمى األقؿ 

ألؼ وحدة  70إلسكاف يفوؽ واشار المنسي إف قطاع غزة يعاني عجزا حادا في مجاؿ ا ألؼ وحدة سكنية.
سكنية جراء توقؼ حركة االعمار لنحو خمسة أعواـ، وىو ما ستسيـ عمميات األعمار في التخفيؼ مف 
تداعياتو. وذكر اف قطر تتولى إجراء التنسيؽ الالـز مع السمطات المصرية إلدخاؿ المستمزمات الخاصة 

 عودا مصرية إيجابية بيذا السياؽ.بعمميات االعمار، مشيرا إلى أف الحكومة في غزة تمقت و 
 5/8/2012الدستور، عمان، 

 
 في دمشق ةالجياد باقيحركة : حماس غادرت و مسطيني في سوريا "محمود الخالدي"السفير الف .3

فمسطينية ستخرج االحد مف  قاؿ سفير فمسطيف في سوريا محمود الخالدي اف مساعدات :وكاالت -دمشؽ 
 ه االردف ومف ثـ الى االراضي السورية.ظيرا باتجا 12راـ اهلل الساعة 
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 3واكد السفير الخالدي اف المساعدات التي جرى جمعيا في الضفة الغربية عبارة عف شاحنة ادوية و
 كرتونة غذائية. 1600شاحنة مواد غذائية متنوعة كؿ شاحنة منيا تتضمف  11شاحنات طحيف و 

االخيرة وخاصة مخيـ اليرموؾ قاؿ الخالدي وفيما يخص ما تتعرض لو المخيمات مف قصؼ في االونة 
:'في اليرموؾ ىناؾ اشكالية كبيرة تكمف في اف االسـ ىو مخيـ اليرموؾ لكف عدد سكاف المخيـ يتجاوز 
المميوف وربع المميوف نسمة والقسـ االكبر منيـ سورييف يقطنوف بالمخيـ وعمى اطرافو، وباعتبار اف ىناؾ 

 كونيا متالصقة وداخؿ المخيـ مما يوقع شيداء فمسطينييف وجرحى.احياء سورية ساخنة يتـ قصفيا 
واكد الخالدي اف اشكالية الموقع الجغرافي ىي السبب في سقوط الشيداء الفمسطينييف، فمثال في مخيـ درعا 
يقع بيف منطقتيف اوليا مخيـ لمنازحيف السورييف ومف الطرؼ االخر منطقة السد السورية وىي ساخنة 

 وسطيما، فيما اف االحياء الفمسطينية والسورية متداخمة في مخيـ اليرموؾ.والمخيـ يت
وبيف الخالدي اف الموقؼ الرسمي الفمسطينيني ىو تحييد المخيمات الفمسطينية في سوريا وعدـ وضعيا عمى 
انيا خطوط فصؿ وتماس ، مؤكدا عمى قولو 'نحف متمسكوف بموقؼ التحييد لممخيمات الفمسطينية وعدـ 

 ورط في االزمة السورية'.الت
وقاؿ : االزمة السورية داخمية والشعب السوري قادر عمى حميا بطريقتو الخاصة ، مؤكدا عمى انو اجتمع 

تنظيما وجرى االتفاؽ عمى ضرورة تحييد المخيمات .وبيف  15بجميع التنظيمات الفمسطينية البالغ عددىا 
والثالث جميعيا غادرت سوريا ولـ يبؽ سوى عدد محدد الخالدي اف قيادة حماس مف الصؼ االوؿ والثاني 

مف عناصر الحركة وىـ عمى تواصؿ مع سفارة فمسطيف بدمشؽ، اما فيما يخص قادة الجياد االسالمي فأكد 
 الخالدي انيـ لـ يغادروا سوريا وما زالوا موجوديف.

الؼ فمسطيني الجئي منذ  494وفيما يتعمؽ بعدد الالجئيف الفمسطينييف في سوريا اكد الخالدي اف ىناؾ 
الؼ فمسطيني قدموا مف الضفة الغربية وقطاع غزة  150في سوريا ، يضاؼ الييـ مايقارب  48العاـ 

 واالردف والعراؽ وفمسطينيي لبناف مع عائالتيـ، وىـ غير مسجميف كالجئيف فمسطينييف'.
بشير تموز برفع مستوى التمثيؿ وبخصوص التمثيؿ الفمسطيني قاؿ الخالدي اف الدولة السورية اعترفت 

الدبموماسي الفمسطيني الى سفارة، مؤكدا عمى اف موقع السفارة في دمشؽ في نياية شارع بغداد وتحصؿ 
 عمى جميع الترتيبات كاي سفارة اخرى في دمشؽ.

 4/8/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 يؤكد أن المصالحة أمر البد منو في مصر السفير الفمسطيني .4
أكد سفير دولة فمسطيف في جميورية مصر العربية ومندوبيا الدائـ لدى لمجامعة : مراد فتحى - القاىرة

العربية الدكتور بركات الفرا أف السمطة الوطنية وحركة فتح يؤكداف أف المصالحة الفمسطينية أمر البد منو 
 وحتمي.

عت بكؿ إمكانياتيا إلتماـ ىذا ، أف حركة فتح س]أمس[ وأضاؼ الفرا في تصريح لػمصحافييف اليوـ السبت
الممؼ إال أف الذي عطمو عندما قاـ األخوة في حركة حماس بمنع لجنة االنتخابات العميا مف ممارسة 
عمميا، وتحديث سجؿ الناخبيف في غزة، وقاؿ أننا نفيـ جيدا أف حماس ليا مشاكميا الخاصة التي ال شأف 

 لنا فييا.
يوجد ىناؾ ضغوط أمريكية وال غيرىا وىذا كالـ غير صحيح، والذي عطؿ قاؿ السفير بركات الفرا بأنو ال و 

 المصالحة ىو منع حماس مف السماح لمجنة االنتخابات مف تأدية عمميا في غزة.
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 5/8/2012الشرق، الدوحة، 
 

 كويت ثانية ىاستبعد تحول سوريا ال... و وافقنا عمى فحص جثمان الشييد عرفات عريقات: .5
كبير المفاوضيف الفمسطينييف د. صائب عريقات، عف إستنكاره الشديد مف "اليجمات  عبر :القدس المحتمة

 التي تعرض ليا مخيـ اليرموؾ في سوريا مؤخرًا والذي اسفر عف عشرات القتمى".
وتأتي ىذه التصريحات عمى ىامش االفطار الرمضاني الذي اقيـ يـو في مدينة الطيرة، حيث أضاؼ 

سة الفمسطينيية اصدرت بيانا تستنكر فيو ىذه االعماؿ بشدة، كذلؾ طمبنا خالؿ عريقات في حديثو:" الرئا
البياف بتحييد مخيمات ابناء شعبنا في سوريا في ظؿ ىذه الضائقة التي تعيشيا سوريا الشقيقة، فابناء شعبنا 

شعب السوري في سوريا ىـ ضيوؼ لحيف اقامة الدولة الفمسطينية، والشعب الفمسطيني ال يريد اال الخير لم
 الشقيؽ والعظيـ، لذلؾ فاننا نطمب مف الجميع تحييد مخيماتنا في سوريا وعدـ مسيا.

ستبعد صائب عريقات خالؿ حديثو اف تتحوؿ سوريا الى كويت ثانية فقاؿ:" نحف ال نعتقد اف ىذا االمر  وا 
ي سادت الكويت اباف سيتحقؽ فعاًل الف الظروؼ التي تمر بيا سوريا اآلف مختمفة تماما عف الظروؼ الت

االحتالؿ العراقي، عدا عف اف سوريا تعتبر حاضنة لمفمسطينييف وساوت بيف مواطنييا والالجئيف مف حيث 
 الواجبات والحقوؽ فكؿ االحتراـ والتقدير لسوريا ومرة اخرى ال بد مف تحييد ابناء شعبنا".

 وافقنا عمى فحص جثمان الشييد عرفات
روؼ استشياد الرئيس ياسر عرفات، قاؿ عريفات:" االف ىناؾ لجة فمسطينية وحوؿ اقامة لجنة تحقيؽ بظ

يرأسيا الوزير المواء توفيؽ الطيراوي ولجنة اخرى طبية يراسيا د.عبد اهلل البشير، االف تـ اجراء االتصاالت 
 مع خبراء سويسرييف، حيث وافؽ الرئيس محمود عباس عمى فحص جثماف الشييد ابو عمار، ونحف طمبنا
مف المؤسسات الدولية في فرنسا وسويسرا بتزويدنا بكؿ المعمومات الالزمة الننا نسعى بكؿ جيد لمكشؼ عف 

 كيفية مقتؿ الرئيس عرفات".
 اسرائيل ...تيديدات فارغة

وعف امكانية احتماؿ قياـ اسرائيؿ بتوجيو ضربة عسكرية لسوريا او ايراف قاؿ صائب عريقات:" باعتقادي اف 
قوايؿ ىي تيديدات فارغة، في الحقيقة انا ال اعتقد انيا ستحدث واعتقد اف استخداـ تصدير جميع ىذه اال

الخوؼ مف ايراف وانعاكساتيا عمى المنطقة تاتي الغراض اقميمية اكثر منيا الغراض تتعمؽ بايراف تممؾ او 
جة الى السالـ، ال تممؾ، ىذه المنطقة ليست بحاجة الى حروب وال لقرع طبوؿ حرب، ىذه المنطقة بحا

الخطر الحقيقي الذي يواجو المنطقة ىو عدـ تجفيؼ مستنقع االحتالؿ االسرائيمي، ىذا ىو الخطر الحقيقي، 
مفتاح االمف والسالـ واالستقرار بالمنطقة ىو مفتاح الديمقراطية بالمنطقة، ويتمثؿ بانياء االحتالؿ 

يا القدس الشرقية، لتعيش بامف وسالـ الى جانب دولة االسرائيمي واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة بعاصمت
اسرائيؿ، عمى الحكومة االسرائيمية اف تركز جيودىا عمى ذلؾ وليس افتعاؿ وقرع طبوؿ حرب جديدة في 
منطقة ليست بحاجة عمى االطالؽ لمحروب، وىنا اريد اف اتساءؿ ما الذي فعمتو الحرب عمى العراؽ؟ ما 

 انتساف؟ ىذه ليست حموؿ عمى االطالؽ".الذي فعمتو الحرب عمى افغ
 توجو إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة

وعف التطورات في ممؼ توجو فمسطيف لطمب عضو في الجمعية العامة في االمـ المتحدة قاؿ د.صائب 
حدة عريقات:" المسألة ليست احتماؿ، بؿ ىي قرار اتخذ فمسطينيا وعربيا بالذىاب لمجميعة العامة لالمـ المت

لرفع مكانة دولة فمسطيف لعضو، في السادس مف شير ايموؿ القادـ سيذىب الرئيس الى االجتماع الوزاري 
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العربي في القاىرة حتى يتـ االتفاؽ عمى موعد طرح مشروع القرار، القرار بالذىاب اتخذ، المسألة ىي مسألة 
وزراء العرب في السادس مف شير وقت ليس اال، وىي متى نضع القرار، وىذا ما سيقرره الرئيس مع ال

 ايموؿ القادـ بالقاىرة".
واختتـ صائب عريقات حديثو مطمئنًا حوؿ نجاح السمطة الفمسطينية بيذا الخيار قائاًل:" انا اقوؿ لؾ األف 

 دولة". 150اف ىناؾ عدد كبير مف الدوؿ ستصوت لصالحنا في ىذا القرار، وىو ما يفوؽ الػ
 5/8/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 أبو صبحة: تدريبات يومية بمعبر رفح لتنفيذ قرار المصري محمد مرسي بشأن زيادة عدد المسافرين .6

 وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني إف طواقـ العمؿ في معبر رفح البري جاىزة لمعمؿ وفؽ االتفاؽ الذي توصؿ إلي :غزة
المسافريف وتوقيت العمؿ في رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية والرئيس المصري محمد مرسي بشأف زيادة عدد 

 المعبر.
وبيف مدير ىيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماىر أبو صبحة أف عمميات تدريب يومية تجري مف أجؿ 
تفادي أي مشاكؿ خالؿ العمؿ بالخطة الجديدة المنوي العمؿ بيا بعد عيد الفطر المبارؾ وفؽ ما أعمف 

 الجانب المصري.
 5/8/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 ايطالب باتخاذ إجراءات لحماية الالجئين الفمسطينيين في سوري األغا .7

طالب عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس دائرة شؤوف الالجئيف زكريا األغا راـ اهلل: 
س بحياتيـ باتخاذ كافة اإلجراءات "التي توّفر الحماية لالجئيف الفمسطينييف في سورية وتحوؿ دوف المسا

وتجنيبيـ كافة أنواع العنؼ"، مستنكًرا "الجريمة البشعة" التي ارتكبت بحؽ الالجئيف في مخيـ اليرموؾ 
 بدمشؽ مساء الخميس الماضي، وأسفرت عف مقتؿ وجرح العشرات منيـ.

وقاؿ األغا في بياف صحفي صادر عنو: "إف الالجئيف الفمسطينييف في سورية ىـ ضيوؼ عمى أرض سوريا 
"، مشددًا عمى أف الالجئيف الفمسطينييف لـ 48لشقيقة، لحيف عودتيـ إلى ديارىـ التي شردوا منيا عاـ ا

 يتدخموا بالشأف السوري الداخمي ولف يكونوا جزءًا مف الصراع القائـ".
وطالب األغا بتحييد المخيمات الفمسطينية عف كافة األحداث التي تجري داخؿ األراضي السورية "التي ليس 
لمفمسطينييف أية عالقة بيا"، مستيجنًا في الوقت ذاتو "محاوالت بعض األطراؼ زج الالجئيف الفمسطينييف 

 والمخيمات في األحداث المؤلمة الجارية في سورية"، كما قاؿ.
 4/8/2012قدس برس، 

 
 أزمة كيرباء غزة تتطمب تشغيل محطة التوليد بالغاز المصري .8

أزمة الكيرباء في قطاع غزة ما “لمحكومة المقالة في قطاع غزة، أمس، أف  أكدت سمطة الطاقة التابعة غزة:
، ما يستدعي ”زالت مستمرة، حتى في حاؿ تشغيؿ محطة توليد الطاقة الكيربائية بالقطاع عمى مدار الساعة

البحث عف حموؿ جدية لممشكمة. وقاؿ مدير مركز المعمومات في سمطة الطاقة أحمد أبو العمريف في 
إف محطة توليد الطاقة والوحيدة في القطاع لـ تعد قادرة عمى تمبية حاجاتنا المتزايدة “ات صحافية، تصريح

لمكيرباء، وىذه المشكمة ستتفاقـ خالؿ السنوات القميمة المقبمة في قطاع غزة بشكؿ كبير، ما لـ يتـ إيجاد 
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يذ خطوات مؤقتة تخفؼ مف حدة حموؿ جذرية ليا، مثؿ ربط القطاع بالشبكة السباعية لمكيرباء، مع تنف
االحتياج المتزايد لمتيار الكيربائي بغزة، كتشغيؿ المحطة بالغاز الطبيعي كبديؿ عف السوالر الصناعي 

 ” .الثقيؿ، وىو ما سيرفع كفاءة عمؿ المحطة، وسيقمؿ مف تكمفة إنتاج الكيرباء
  5/8/2012الخميج، الشارقة، 

 
 ئم الصييونية بحاجة إلى ترجمة عمميةبان كي مون لمجرا انتقادالبردويل:  .9

اعتبرت حركة "حماس"، انتقاد األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف لمجرائـ الصييونية، بأنيا : غزة
 "خطوة في الطريؽ الصحيح مطموب ترجمتيا إلى عمؿ".

ف العاـ وقاؿ صالح البردويؿ، الناطؽ باسـ الحركة في تصريح صحفي مكتوب: "إف ما صدر عف األمي
لألمـ المتحدة باف كي موف مف تصريحات يياجـ فييا الكياف الصييوني بسبب جرائمو تجاه الشعب 
الفمسطيني وعقابو الجماعي ألىؿ غزة ىو خطوة في الطريؽ الصحيح يخطوىا مسئوؿ أممي كبير، حيث 

البشرية، مف  يمثؿ اإلجراـ الصييوني ضد الشعب الفمسطيني وخاصة في قطاع غزة وصمة عار في جبيف
 الواجب التحمؿ منيا مف خالؿ صحوة ضمير تعيد الحؽ الفمسطيني إلى أىمو".

وأكد البردويؿ أف "المطموب مف األمـ المتحدة والمؤسسات الدولية واإلنسانية ىو تحويؿ ىذه التصريحات 
 إلى عمؿ لنصرة المظموميف كما جاء في ميثاؽ األمـ المتحدة".

 4/8/2012م، المركز الفمسطيني لإلعال
 

 : لن نشارك بأي انتخابات دون توافقحماس .10
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أنَّو لف يتـ إجراء أي انتخابات "غير شرعية" : نبيؿ سنونو -غزة

لممجالس المحمية والبمدية في قطاع غزة، في حيف أبدت رفضيا القاطع إلجرائيا في الضفة الغربية المحتمة 
 طني.دوف توافؽ و 

وصّرح القيادي في الحركة إسماعيؿ رضواف لػ"فمسطيف أوف اليف" أفَّ تأكيد حركة فتح عمى إجراء 
االنتخابات في الضفة دوف غزة، يدلؿ عمى عدـ شرعيتيا "في ظؿ الحكومة الالشرعية التي تنوي اإلشراؼ 

 عمييا ىناؾ".
ف قرار إجراء انتخابات المجالس المحمية وكاف عضو المجنة التنفيذية لحركة فتح، جماؿ محيسف، قد أكد أ

والبمدية في العشريف مف أكتوبر المقبؿ، ىو قرار نيائٌي وال رجعَة فيو، فيما اتيـ حركة حماس بأنيا ال تريد 
 أي انتخابات أو مصالحة.

حة وقاؿ القيادي في حماس:" إفَّ االنفراد بقرار إجراء انتخابات المجالس المحمية والبمدية مخالفة صري
التفاقات المصالحة، التي تـ التوافؽ عمييا في العاصمة المصرية القاىرة، فيما سيكرس فصؿ الضفة 

 المحتمة عف قطاع غزة".
وأضاؼ رضواف: "ال يمكف إجراء االنتخابات في ظؿ المالحقة األمنية والسياسية في الضفة المحتمة، التي 

 وجو حؽ". يتعرض ليا الكثير مف أبناء الشعب الفمسطيني، دوف
وردًا عمى اتيامات فتح لحركتو بعدـ الرغبة في تنظيـ االنتخابات، قاؿ رضواف إّف فتح غير معنية بممؼ 

 المصالحة، ألّف مف يريد االنتخابات الحقيقية عميو االلتزاـ ببنود اتفاقات المصالحة الوطنية رزمًة واحدة.
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وطنية، ومجمس وطني، وانتخابات حرة ونزيية،  وأكمؿ رضواف قائاًل:" المصالحة ىي كٌؿ متكامؿ، حكومة
وتنفيذ كؿ ما تـ االتفاؽ عميو بيف الحركتيف"، مشيرًا إلى أنو ال يمكف الحديث عف مصالحة في ظؿ 

 المطاردة األمنية وعدـ إتاحة الحريات في الضفة المحتمة.
و بتجربة مماثمة لما حدث وحوؿ تصريحات عضو المجنة التنفيذية لفتح، والتي "استبعد فييا أف تمر حركت

، حيف فازت حركة حماس باالنتخابات"، رأى رضواف أف في ذلؾ نية مبيتة لتزوير 2006في العاـ 
 االنتخابات.

وشدد عمى أنو في حاؿ إجراء االنتخابات في الضفة دوف غزة، سيؤدي ذلؾ حتمًا إلى تكريس الفصؿ بيف 
 ذلؾ. شقي الوطف، فيما تتحمؿ حركة فتح المسؤولية عف 

 4/8/2012فمسطين أون الين، 
 

 لا "األيام" : نحن نثق بأن طمب "دولة غير عضو" سيحظى بأصوات عالية شعث .11
أعرب د.نبيؿ شعث، عضو المجنة المركزية لحركة )فتح(، عف ثقتو بأف فمسطيف  عبد الرؤوؼ ارناؤوط:

ة لألمـ المتحدة حاؿ تحديد ستحصؿ عمى اعتراؼ دولة غير عضو بأغمبية كبيرة مف أصوات الجمعية العام
 موعد التصويت عمى طمب فمسطيني بيذا الشأف في األمـ المتحدة.

وقد حاؿ التمويح األميركي باستخداـ حؽ النقض )الفيتو( والضغوط األميركية عمى الدوؿ األعضاء في 
 مجمس األمف الدولي دوف حصوؿ فمسطيف عمى األصوات المطموبة في مجمس األمف لطمب العضوية

 الكاممة في األمـ المتحدة الذي تـ تقديمو في أيموؿ الماضي.
ولكف عدـ وجود حؽ )فيتو( لمواليات المتحدة في الجمعية العامة لألمـ المتحدة فضال عف اف تمرير ىكذا 
طمب فمسطيني ال يحتاج سوى لنصؼ زائد واحد مف األصوات يجعؿ فرص الطمب الفمسطيني أعمى بكثير 

 مر في مجمس األمف.مما كاف عميو األ
وقاؿ شعث لػ "األياـ" "ال شؾ لدي أننا سنأخذ أغمبية كبيرة مف األصوات في الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
عندما نطمب وضع دولة غير عضو وىذا ميـ ..اعتقد اف التصويت لصالح الطمب الفمسطيني سيكوف عاليًا 

 ـ المتحدة بيذا الطمب".جدًا ولكف حتى اآلف لـ يتحدد موعد التوجو الى األم
ورجح شعث اف "أوروبا ستصوت مع الطمب الفمسطيني" وقاؿ "أعتقد اف أوروبا كميا معنا وقد كانت ىناؾ 
اقتراحات اوروبية في ايموؿ الماضي بأف نحصؿ عمى مكانة دولة غير عضو في االمـ المتحدة، ولكف 

 ف تصوت ضد الطمب".دوؿ اوروبية ستمتنع عف التصويت ول 4-3اعتقد بأف ما بيف 
وكانت اوروبا اقترحت عمى القيادة الفمسطينية التوجو الى الجمعية العامة لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى مكانة 

 دولة غير عضو بدال مف العضوية الكاممة في شير أيموؿ الماضي.
فييا تصويتيـ حاؿ تقديـ  وقاؿ دبموماسيوف أوروبيوف لػ "األياـ" انيـ لف يتحدثوا مسبقًا عف الكيفية التي سيتـ

الطمب الى الجمعية العامة لألمـ المتحدة وانيـ ينتظروف رؤية الصيغة التي ستقدميا فمسطيف بيذا الشأف 
 الى األمـ المتحدة.

 5/8/2012األيام، رام اهلل، 
 

 دولية لحماية الالجئين في سوريا -اتصاالت فمسطينية زكي:  عباس .12
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: أعمف عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" والمفوض العاـ لمعالقات العربية راـ اهلل ػ أحمد رمضاف ووكاالت
فييا عباس زكي، أف االتصاالت التي تجري مع األطراؼ المؤثرة في األزمة السورية تيدؼ إلى الوصوؿ 

 .لغاية وحيدة ىي عدـ الزج بالفمسطينييف في المعركة الداخمية وتجنيبيـ ويالت الصراع "الدموي والخطير"
وشدد زكي عمى الموقؼ الفمسطيني الثابت مف "عدـ التدخؿ في الشأف الداخمي ألي دولة عربية خصوصًا 

 سوريا، وأف المطموب ىو عدـ الزج بالفمسطينييف المقيميف لدييا في الصراع الداخمي الدائر فييا".
حاوالت يائسة لـ ولف واعتبر أف "محاوالت زج الفمسطينييف كطرؼ في المعركة الداخمية في سوريا ىي م

تنجح". وقاؿ: "نحف ال نتدخؿ في الشؤوف السورية الداخمية، ونعتبر أف ما يجري في سوريا مف أحداث 
دموية ىو خسارة لمشعب الفمسطيني وقضيتو وكؿ ما نرجوه خروجيا مف أزمتيا الراىنة في ظؿ خطورة ما 

 وصمت إليو تطورات األوضاع فييا".
"إف طرحًا يجري بحثو بيف أركاف القيادة الفمسطينية بإيفاد وفد رفيع إلى دمشؽ  قاؿ مصدر فمسطيني مطمعو 

لبحث تأميف المخيمات الفمسطينية في سوريا مع المسؤوليف السورييف". وأضاؼ أف الوفد سيؤكد في حاؿ 
مات توجيو إلى دمشؽ عمى حيادية الموقؼ الفمسطيني مف األزمة الداخمية في سوريا وضرورة تجنيب المخي

 الفمسطينية فييا أي محاوالت لزجيا بيذا الصراع
 8/5/2012المستقبل، بيروت، 

 
 استقبال النازحين من المخيمات في سوريا جنبالط ويطالب بتسييلالنائب يزور  حماسمن وفد : لبنان .13

اديًا مف التقى رئيس "جبية النضاؿ الوطني" النائب وليد جنبالط في قصر المختارة أمس، وفدًا قي: المختارة
وياسر  حركة "حماس" برئاسة ممثؿ الحركة في لبناف عمي بركػػػة ضـ عضوي مجمس القيادة رأفت مرة 

عزاـ. ووضع بركة الزيارة "في اطار التشاور والتواصؿ مع القيادات السياسية في لبناف"، وقاؿ:" اطمعنا 
يات التيويد المستمرة في مدينة الزعيـ وليد جنبالط عمى االوضاع في الداخؿ الفمسطيني وخصوصًا عمم

القدس، ومحاولة العدو الصييوني االستيالء عمى حدائؽ المسجد االقصى وطرد السكاف العرب الفمسطينييف 
مف مدينة القدس وتحويميا مدينة ييودية، ثـ المصالحة الفمسطينية حيث اكدنا حرصنا عمى انجاحيا والجيود 

طينييف في سوريا ولبناف. ونجدد التأكيد اف الفمسطينييف في سوريا المصرية التماميا وعرضنا اوضاع الفمس
ولبناف عمى الحياد مما يجري ولف يكونوا طرفا في اي نزاع داخمي، وطالبنا بحماية لمفمسطينييف وعدـ الزج 
بيـ في معارؾ داخمية، ألف مشروعيـ االوحد العودة الى فمسطيف ولف يكونوا طرفا في اي نزاع داخمي ال 

سوريا وال في لبناف. كما طالبنا بتسييؿ استقباؿ النازحيف مف المخيمات الفمسطينية في سوريا، واالسراع  في
في اعادة اعمار مخيـ نير البارد حيث شكرنا وليد بؾ جيوده بإزاء االزمة االخيرة في نير البارد وتجاوز 

الفمسطيني النطالؽ عمميا واقرار  -بناني قطوع فتنة بيف الجيش والمخيمات، وطالبنا بتفعيؿ لجنة الحوار الم
 الحقوؽ المدنية واالنسانية لالجئيف الفمسطينييف ريثما يتمكنوف مف العودة الى ديارىـ".

 5/8/2012النيار، بيروت، 
 
 

 مسيرة في نابمس رفضًا لزيادة الضرائبالشعب ينظم  حزب .14
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أمس مسيرة في نابمس ” الفمسطينيحزب الشعب “نظـ العشرات مف ناشطي  :نابمس )االتحاد، وكاالت(
احتجاجا عمى اعتزاـ الحكومة الفمسطينية، برئاسة سالـ فياض، زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع الضرائب 

 عمى عدد مف السمع، ما يفاقـ غالء المعيشة في أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية.
الضرائب وانتقدوا تطبيؽ سياسية صندوؽ النقد واستنكر المحتجوف سياسة الحكومة الفمسطينية تجاه زيادة 

يا ” ، و”احنا الشعب المسحوقيف، مع فياض مختمفيف“الدولي عمى الشعب الفمسطيني. ورددوا ىتافات منيا 
 ”. فياض ليش ليش، اشغمتونا بيالعيش

 5/8/2012األتحاد، أبوظبي، 
 

 الغربيةمناقصات لمئات وحدات االستيطان بالضفة .25
وحػػػدة سػػػكنية  131دارة أراضػػػي إسػػػرائيؿ التابعػػػة لمحكومػػػة اإلسػػػرائيمية مناقصػػػات لبنػػػاء نشػػػرت مػػػا تعػػػرؼ بػػػإ

واسػتنادا إلػى وسػائؿ إعػالـ إسػرائيمية، فػإف  استيطانية جديدة في ثػالث مسػتوطنات قائمػة فػي الضػفة الغربيػة.
ؿ أبػػو المسػػتوطنات الػػثالث ىػػي جفعػػات زئيػػؼ شػػمالي القػػدس المحتمػػة، وبيتػػار عيميػػت غربػػي بيػػت لحػػـ، وجبػػ

 غنيـ بيف القدس وبيت لحـ.
كمػػا كشػػفت أسػػبوعية صػػادرة فػػي القػػدس أف وزارة البنػػاء واإلسػػكاف اإلسػػرائيمية وضػػعت خطػػة لبنػػاء تسػػعمائة 
وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة ىار حوما عمى جبؿ أبو غنيـ، لكنيا لـ تنشر مناقصػات بشػأنيا 

 بعد.
 5/8/1021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تظاىروا في تل أبيب ضد سياسة نتنياىو اإلقتصادية اإلسرائيميين الفآ .26

شػػػيدت مدينػػػة تػػػؿ أبيػػػب مسػػػاء اليػػػـو تظػػػاىرة دعػػػت إلييػػػا الحركػػػات االحتجاجيػػػة المناىضػػػة لسياسػػػة حكومػػػة 
المظاىرة، ىي األولى ىذا العاـ، التي تشارؾ فييا القوى االحتجاجية جميعيػا،  نتنياىو االقتصادية والداخمية.

 يا سيقرر النشاطات القادمة ومدى اتساع نطاقيا وتيديدىا الستقرار االئتالؼ الحكومي.ونجاح
وتأتي التظاىرة غداة اقرار ما يعرؼ باالقتطاعات االقتصادية التي أقرتيا الحكومة اإلسرائيمية مطمع األسػبوع 

الحريػديـ واجياضػو  وأثارت غضب الشرائح الضعيفة والمتوسط ، ووسط حالػة التػذمر مػف تيػادف نتنيػاىو مػع
 «.الوطنية»لمحاولة تشريع قانوف يمـز الشباف الحريديـ باداء الخدمة العسكرية أو 

 5/8/1021، 58عرب 
 

 بميون دوالر مردودًا من استغالل حقول الغاز البحرية 150تتوقع  "إسرائيل" .27
ا عػػػف الخطػػػة التػػػي ُينتظػػػر اف تنشػػػر اسػػػرائيؿ قبػػػؿ نيايػػػة الشػػػير الجػػػاري تصػػػوراتي: رفمػػػو خريػػػاطي –لنػػػدف 

و « نوبؿ انيرجي»ستعتمدىا لتطوير حقوؿ غاز في المتوسط التي وضعت دراسة جدواىا االقتصادية شركتا 
وغيرىػػا، خصوصػػًا اف التقػػديرات تفيػػد بػػأف االحتيػػاط المثبػػت يكفػػي اسػػتيالؾ اسػػرائيؿ عمػػى « ديميػػؾ غػػروب»

بميػػػػوف دوالر اي نحػػػو مثمػػػي المسػػػػاعدات  150عامػػػػًا المقبمػػػة وُيتوقػػػع اف يػػػػؤمف دخػػػاًل يجػػػاوز  250مػػػدى الػػػػ
 بميوف دوالر. 250االميركية العسكرية واالقتصادية لمدولة الييودية منذ تأسيسيا التي قاربت 

ويواجو رئيس وزراء اسرائيؿ بنياميف نتانياىو مشكمة مع اآلراء المتعددة في ائتالفو الحكومي اذ يريػد الػبعض 
ميػات الغػاز لحاجػات المسػتقبؿ بينمػا يػرى الػبعض، وبتأييػد مػف شػركات االنتاج قدر االسػتيالؾ واالحتفػاظ بك
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الطاقة، اف دراسة الجدوى االقتصادية تشدد عمى اف تصدير الكميات الفائضة مػف الغػاز سػيؤمف دخػاًل كبيػرًا 
يغطي كمفة االستثمار ويغذي جوانب اساسية مف بنػود الموازنػة ومػف دوف صػادرات الغػاز يتوجػب عمػى وزارة 

 االعتماد عمى مساعدات خارجية ومف ثـ فقداف استقاللية القرار. الماؿ
اف األخطػار األمنيػة »ويقوؿ الجنراؿ االسرئيمي المتقاعد عضو المعيد الوطني لمدراسات األمنيػة جيػورا ييمنػد 

 «.اف حمايتيا مكمفة وحساسة»كما « عمى منشآت الغاز، خصوصًا البحرية، كبيرة جداً 
 5/8/1021، الحياة، لندن

 
 حاول عبور السياج الحدودي في الجوالن سرائيمي يجرح سورياً الجيش اإل .28

افػػادت متحدثػػة عسػػكرية اسػػرائيمية اف جنػػودا اسػػرائيمييف فتحػػوا امػػس النػػار عمػػى : وكػػاالت –القػػدس المحتمػػة 
سػػػوري فاصػػػابوه بينمػػػا كػػػاف يحػػػاوؿ اجتيػػػاز السػػػياج الحػػػدودي الػػػذي يفصػػػؿ بػػػيف االراضػػػي السػػػورية وىضػػػبة 

 ف التي تحتميا اسرائيؿ.الجوال
  5/8/1021، األيام، رام اهلل

 
 وظيفة 500يحتجون عمى قرارىا إلغاء  األونرواموظفو  .29

قررت لجاف العامميف في وكالة االونروا في مناطؽ عممياتيا الخمس )األردف، سوريا، لبناف، : )يو .بي .آي(
ساعات خػالؿ سػبتمبر المقبػؿ، احتجاجػًا  3 الضفة الغربية، قطاع غزة( التوّقؼ عف العمؿ ما بيف ساعة إلى

لجػاف “، أمػس، إف ”األونػروا“وظيفة معمـ. وقاؿ بياف صادر عف لجاف العامميف فػي  500عمى إلغاء الوكالة 
سبتمبر/أيموؿ المقبؿ سػاعة واحػدة، وسػاعتيف  20العامميف لدى الوكالة األممية قرروا التوقؼ عف العمؿ يـو 

وظيفػػػة معمػػػـ  500منػػػو احتجاجػػًا عمػػػى قػػػرار الوكالػػة إلغػػػاء  27اعات فػػػي سػػػ 3مػػػف الشػػػير نفسػػو، و 23فػػي 
يرفضوف أي ” األونروا“وقاؿ البياف إف العامميف في ”. ومعممة في مدارسيا في مناطقيا الخمس كمرحمة أولى

قػػرار يصػػدر مػػف اإلدارة بإلغػػاء أيػػة وظيفػػة فػػي المنػػاطؽ الخمػػس بمػػا فييػػا الرئاسػػة العامػػة فػػي كػػؿ مػػف غػػزة 
 ف، ورفض المعايير الجديدة لمتشكيالت المدرسية واعتماد المعايير السابقة في كؿ إقميـ. وعّما

 5/8/1021، الخميج، الشارقة

 
   "العمداء"أسرى ينضمون لقائمة  األسرى في رام اهلل: ثالثة وزارة .10

اصػر فروانػة أمػس، قاؿ مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسػرى والمحػرريف فػي راـ اهلل عبػد الن رائد الفي: -غزة 
أسػيرًا بعػد انضػماـ ثالثػة أسػرى جػدد  66في سجوف االحتالؿ ارتفعت لتصػؿ إلػى ” عمداء األسرى“إف قائمة 

عامػػًا بشػػكؿ متواصػػؿ. وذكػػر أف األسػػرى الثالثػػة  10، مضػػى عمػػى اعتقػػاليـ أكثػػر مػػف ”فػػتح“ينتمػػوف لحركػػة 
رة بالضػػػفة الغربيػػػة، ويقضػػػي حكمػػػًا عامػػػًا(، مػػػف سػػػكاف مدينػػػة البيػػػ 53ىػػػـ، أسػػػرار مصػػػطفى كميػػػب سػػػمريف )

عامػػًا(، مػػف سػػكاف مدينػػة البيػػرة، ويقضػػي حكمػػا  51بالسػػجف المؤبػػد، واألسػػير موسػػى عػػزات موسػػى قرعػػاف )
عامػًا(، مػف سػكاف مدينػة غػزة، ويقضػي حكمػا  52عامػًا، واألسػير خالػد زكػى يوسػؼ أبػو ريالػة ) 18بالسجف 
 عامًا. 12بالسجف 

وُيطمػؽ  2995أسيرًا معتقميف قبؿ توقيع اتفاقية أوسمو عاـ ، 223ى ىـ جزء مف وبيَّف فروانة أف ىؤالء األسر 
أغسػػطس/آب  13، ومػنيـ األسػير صػدقي المقػت مػف الجػوالف المحتػؿ ومعتقػؿ منػذ ”األسػرى القػدامى“عمػييـ 
2985. 
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مػا يزيػد اسيرًا مضى عمى اعتقاليـ ربػع قػرف و  11وأشار فروانة إلى أف مف بيف ىؤالء األسرى القدامى يوجد 
، وُيعتبػر األسػير كػريـ يػونس المعتقػؿ منػذ قرابػة ”جنراالت الصبر“وىؤالء ُيطمؽ عمييـ الفمسطينيوف مصطمح 

 ثالثيف عامًا ىو عميد األسرى وأقدميـ عمومًا.
 5/8/1021، الخميج، الشارقة

 
 .. وبؤر استيطانية جديدة في قرية سنجلجرحى باعتداءات مستوطنين في الضفة ثمانية .12

فمسطينييف بجروح جراء رشؽ مستوطنيف ييود حافمة كانت تقميـ عمى  ثمانيةأصيب  :راـ اهلل، غزة )االتحاد(
الطريػػؽ بػػيف راـ اهلل ونػػابمس بالحجػػارة فجػػر أمػػس. وذكػػر مسػػؤوؿ ممػػؼ االسػػتيطاف فػػي شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة 

شػػؽ المركبػػات الفمسػػطينية ، وشػػرعوا فػػي ر ”شػػيمو“المحتمػػة غسػػاف دغمػػس أف المعتػػديف كمنػػوا قػػرب مسػػتوطنة 
 المارة بالحجارة. 

إلػػى ذلػػؾ، قػػاؿ رئػػيس بمديػػة سػػنجؿ أيػػوب سػػويد إف المسػػتوطنيف أقػػاموا بػػؤرة اسػػتيطانية جديػػدة محػػؿ معسػػكر 
 عمى أراضي القرية المحاطة حاليًا بأربع مستوطنات.  1000لمجيش اإلسرائيمي أقيـ عاـ 

 5/8/1021، االتحاد، ابوظبي
 

 ر ما زال محتجزا في معيد التشريح أبو كبيرجثمان الشييد الطب .11
ما زاؿ جثماف الشييد حسف بديع الطبػر الممقػب أكػـر فػي معيػد التشػريح فػي أبػو كبيػر، ورغػـ مطالبػة عائمتػو 

 االرتباط الفمسطيني االسرائيمي بجثمانو إال انو لغاية اآلف لـ يتـ تسميمو لعائمتو.
 ـ جثمانو عمى معبر قمنديا أو معبر نعميف. وقد وعد اإلرتباط االسرائيمي عائمتو بتسمي

 5/8/1021، الدستور، عّمان

 
 أحد قياديي تنظيم فتح اإلسالم إلى مخيم عين الحموة عودة ": المستقبل" .13

سػػمعت فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة فػػي صػػيدا مسػػاء السػػبت أصػػوات رشػػقات ناريػػة رشاشػػة فػػي عػػدد مػػف : صػػيدا
اليػػواء ابتياجػػًا بعػػودة أحػػد أبػػرز قيػػاديي تنظػػيـ "فػػتح اإلسػػالـ"،  أحيػػاء المخػػيـ، تبػػيف الحقػػًا أنيػػا أطمقػػت فػػي

الفمسػػطيني أسػػامة الشػػيابي والػػذي كػػاف غػػادر قبػػؿ بضػػعة أشػػير الػػى األراضػػي السػػورية مػػع سػػتة آخػػريف مػػف 
 التنظيـ المذكور ومف بينيـ أمير التنظيـ نفسو الفمسطيني أبو محمد طو.

 5/8/1021، المستقبل، بيروت

 
 فقة التبادل مضرب عن الطعام لميوم الثالث احتجاًجا عمى إعادة اعتقالومقدسي بص محرر .15

عاًمػػا(، مػػف  33أفػػاد مركػػز أسػػرى فمسػػطيف لمدراسػػات بػػاف األسػػير سػػامر طػػارؽ العيسػػاوى ): القػػدس المحتمػػة
القػػػدس انضػػػـ إلػػػى األسػػػرى المضػػػربيف عػػػف الطعػػػاـ بشػػػكؿ مفتػػػوح فػػػي الثػػػاني مػػػف الشػػػير الحػػػالي، لممطالبػػػة 

 يومًا، 18حو مف سجوف االحتالؿ بعد إعادة اعتقالو منذ بإطالؽ سرا
 
 وكاف قد تحرر ضمف صفقة التبادؿ األخيرة بعد أف أمضى عشر سنوات في السجوف اإلسرائيمية. 

 5/8/1021قدس برس، 
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 : ربط األردن مع "إسرائيل" بسكة حديد عار عن الصحةاألردني أمين عام وزارة النقل
نفػى أمػيف عػاـ وزارة النقػؿ ليػث دبابنػة صػحة مػا أوردتػو صػحؼ عبريػة عػف  :محمد عاكؼ خريسات -عماف

أعمػػػاؿ تجػػػري سػػػريا بػػػيف األردف و"إسػػػرائيؿ" إلنشػػػاء مشػػػروع سػػػكة حديػػػد تػػػربط مدينػػػة حيفػػػا المحتمػػػة بالحػػػدود 
وقػػاؿ دبابنػػة لػػػ"الغد" إف "الحػػديث عػػف الػػربط مػػع  األردنيػػة بيػػدؼ نقػػؿ البضػػائع بػػيف البمػػديف عبػػر مينػػاء حيفػػا.

 سرائيؿ" عار عف الصحة"."إ
وأشػػار إلػػى أف الػػربط مػػع "إسػػرائيؿ" إذا تػػـ سػػيكوف مرتبطػػا بسػػيناريو "الحػػؿ النيػػائي" القػػائـ عمػػى بنػػاء دولتػػيف 

وأكػد دبابنػة أف مشػروع شػبكة السػكؾ الحديديػة يػربط األردف مػع سػورية  مستقمتيف واحدة منيا دولة قمسطينية.
 يتفرع مف جية الشرؽ إلى السعودية والعراؽ.مف جية الشماؿ وصوال إلى العقبة وفيما 

 5/8/1021، الغد، عّمان
 

 وساطة شعبية أردنية تنيي اعتقال قائد جماعة التوحيد والجياد في غزة: موسى العبد الالت
اعتبر موسى العبد الالت، رئيس لجنة الػدفاع عػف المعتقمػيف السياسػييف فػي األردف، »غزة:  –عماف  -لندف 

كػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غػػزة عػػف أبػػو الوليػػد المقدسػػي، واسػػمو الحقيقػػي ىشػػاـ السػػعيدني، قائػػد إفػػراج حكومػػة حر 
فػػي غػػزة، ليػػؿ الخمػػيس الماضػػي، إيفػػاء بوعػػد قطعػػو قػػادة الحركػػة لوفػػد أردنػػي زار « جماعػػة التوحيػػد والجيػػاد»

 القطاع في اآلونة األخيرة.
 30عمػػى طمػػب تقػػدـ بػػو وفػػد أردنػػي ضػػـ إف قػػرار اإلفػػراج جػػاء بنػػاء « الشػػرؽ األوسػػط»وقػػاؿ العبػػد الػػالت لػػػ

شخصػػا يمثمػػػوف الحركػػػة اإلسػػالمية ولجنػػػة الػػػدفاع وشػػيوخ عشػػػائر لقطػػػاع غػػزة قبػػػؿ شػػػير تقريبػػا، تعبيػػػرا عػػػف 
التضامف مع أىالي القطاع الذي يعانوف مف الحصار اإلسػرائيمي، لقػادة مػف حمػاس التقػوىـ ومػنيـ إسػماعيؿ 

ر عضػو المكتػب السياسػي لمحركػة، ووعػدوىـ بػالنظر فػي مسػألة ىنية )رئيس الحكومة المقالة( ومحمود الزىػا
 «.وىا ىـ أوفوا بوعدىـ وأفرجوا عنو»اإلفراج عنو. وأضاؼ العبد الالت 

 5/8/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 يةية واإلنسانبيية الحريري تؤكد لوفد فمسطيني ضرورة إقرار الحقوق المدن
فرع  -جدليوف وفدا مف مف التجمع الوطني ألسر شيداء فمسطيف استقبمت النائب بيية الحريري في ما: صيد

وأثنػػت الحريػػري عمػػى العمػػؿ الػػذي يقػػوـ بػػو التجمػػع الػػوطني  لبنػػاف برئاسػػة امػػيف سػػر التجمػػع عصػػاـ الحمبػػي.
ألسػػر شػػيداء فمسػػطيف مرحبػػة بالتعػػاوف معػػو. وفػػي موضػػوع فاقػػدي األوراؽ الثبوتيػػة قالػػت "اف ىػػذه القضػػية 

مػػف الحكومػػة، ولكػػف نحػػف جػػاىزوف لمتعػػاوف فػػي أي قضػػية انسػػانية بعينيػػا". ورأت أف  بحاجػػة لقػػرار سياسػػي
موضػػوع الحقػػوؽ المدنيػػة واالنسػػانية يجػػب أف ياخػػذ طريقػػو الػػى االقػػرار. وبانتظػػار اف يتحقػػؽ ذلػػؾ، نحػػف مػػف 

 جيتنا نسعى قدر االمكاف لمتخفيؼ مف معاناة اىمنا في المخيمات الفمسطينية في لبناف.
 5/8/1021، بيروتالمستقبل، 

 
 

 غزة بالكيرباء عمى حساب مصرقطاع ينفي تزويد  مرسي .15
ى قاؿ المتحدث الرسمي باسـ الرئاسة المصرية ياسر عمي صحة مػا يتػردد عػف اف الرئيسػ -القاىرة )االتحاد(

مرسػػي وجػػو بتزويػػد مدينػػة غػػزة بالكيربػػاء مػػف مصػػر ممػػا تسػػبب فػػي تفػػاقـ أزمػػة انقطػػاع الكيربػػاء فػػي  محمػػد
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، ”اف ىذا الكالـ غير صحيح وتمبية احتياجات غزة بالكيرباء لف يكوف عمى حساب المصرييف“وقاؿ مصر، 
مشػػػيرًا إلػػػى أف ىػػػذا كػػػالـ شػػػائع فمشػػػكمة غػػػزة ال يػػػتـ حميػػػا بتزويػػػدىا بالكيربػػػاء، فأىػػػالي غػػػزة لػػػدييـ محطػػػات 

 كيرباء، وكؿ ما تحتاجو ىو الوقود الالـز لتشغيؿ تمؾ المحطات.
 5/8/1021 ،االتحاد، ابوظبي

 
 أىالي غزةلف دوالر لمساعدة أ 171تقدم تبرعًا بقيمة  "األحمر اإلماراتي اليالل" .16

( 171قدمت جمعية اليالؿ األحمر اإلماراتية تبرعا بقيمة مميوف درىػـ إمػاراتي ): ليمى خالد الكركي -عماف 
درتو وكالػػة غػػوث الػػؼ دوالر لالجئػػيف المحتػػاجيف فػػي غػػزة خػػالؿ شػػير رمضػػاف المبػػارؾ، بحسػػب بيػػاف اصػػ

وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األونػروا(. وستسػاعد التبرعػات التػي قػدمتيا جمعيػة اليػالؿ األحمػر اإلماراتيػة 
عمى تزويد الالجئيف األشد فقرا بكميات مناسبة مف احتياجاتيـ الغذائية خالؿ ىذا الشير الفضػيؿ مػف خػالؿ 

ئمػػة فقيػػرة فػػي غػػزة، إلػى جانػػب تقػػديـ مسػػاعدات نقديػػة عا 22655تػوفير وجبػػات غذائيػػة سػػاخنة لمػػا مجموعػو 
( عائمة تعيش في فقر مػدقع، وفػي ظػؿ تػدىور 651كزكاة أمواؿ ومالبس مف أجؿ عيد الفطر لما مجموعو )
 األمف الغذائي في قطاع غزة منذ أف تـ فرض الحصار. 

 5/8/1021، الدستور، عّمان
 

 كيمومتر يمتمكو حزب اهلل 300ه مدا : إيران تجّرب صاروخًا يبمغأحرونوت يديعوت .17
أعمػف وزيػر الػدفاع اإليرانػي أحمػد وحيػدي، أمػس، أف إيػراف أجػرت بنجػاح تجربػة عمػى : )"المستقبؿ"، اؼ ب(

" مػػف الجيػػؿ الرابػػع، فيمػػا أكػػد موقػػع صػػحيفة "يػػديعوت احرنػػوت" أف الحػػديث يػػدور عػػف 220الصػػاروخ "فػػاتح 
كيمومتر، واف مثؿ ىذا الصاروخ ىػو بحػوزة  300مف صاروخ ارض ػ ارض متوسط المدى، يصؿ مداه أكثر 

 "حزب اهلل".
 5/8/1021، المستقبل، بيروت

 
 االالجئين الفمسطينيين في سوري أوضاع"األونروا" قمقة عمى  .18

أعربت وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "األونروا" عف "قمقيا الشديد إزاء ما : عماف
وخاصة القصؼ الذي تعرض لو مخيـ اليرموؾ". وقالت، في  اجئوف الفمسطينيوف في سورييتعرض لو الال

بياف أمس، أف "ىناؾ تطورات حدثت مؤخرًا في مخيـ اليرموؾ وما حولو"، مشيرة إلى أف االشتباكات 
المسمحة مكثفة في مناطؽ قريبة مف مخيـ اليرموؾ مثؿ الحجر األسود، والقدـ، ومناطؽ أخرى أدت إلى 
حوادث استشياد وجرح الجئيف فمسطينييف. ولفت البياف إلى أف "االشتباكات أصابت بيوت الالجئيف 
وممتمكاتيـ ومنشآت لألونروا"، مؤكدا أف "الوكالة الدولية ما تزاؿ في عممية التحقؽ مف الضحايا مف 

 الالجئيف الفمسطينييف".
 05/08/1021، الغد، عّمان

 
 ستيدف سياحًا اسرائيميين دبر في الخارج الذي ا بمغاريا: ىجوم بورغاس .19

ف اليجوـ الذي أمس أ ،كاليف جيورجيؼ ،أعمف رئيس ديواف وزارة الداخمية البمغارية: أ ؼ ب - صوفيا
/ تموز 28استيدؼ سياحًا اسرائيمييف في مطار بورغاس البمغاري )شرؽ( وأسفر عف سقوط ستة قتمى في 
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ت عمى االرجح في بمغاريا. مف جية أخرى، أعمنت النيابة االقميمية يوليو، دبر في الخارج، لكف العبوة صنع
عمى  ،وؿ مف امس تالحقيما الشرطة الدولية )االنتربوؿ(أفي روسي شماؿ بمغاريا توقيؼ تركي وشيشاني 

الحدود بيف بمغاريا ورومانيا، وذلؾ بعدما عززت صوفيا تدابير المراقبة عمى حدودىا اثر اليجوـ في 
 بورغاس.

 05/08/1021، حياة، لندنال
 

 .. بابا الفاتيكان يبرئ الييود من دم السيد المسيحرسمياً  .30
يسوع "أعمف رسميًا البابا بنديكت السادس عشر، بابا الفاتيكاف، فى كتاب البابوية الجديد بعنواف : وكاالت
 ، عف حياة وتعاليـ المسيح، تبرئة الييود عف دـ السيد المسيح."الناصرى

 05/08/1021، إلخباريةوكالة سما ا
 

 ماذا عن دور الفصائل فمسطينيا في سوريا؟ .32
 عمي بدواف
مرت لحظات عصيبة وقاسية عمى الحالة الفمسطينية في سوريا خالؿ األياـ الماضية، ال بسبٍب مف التوتر 
 العالي والساخف الذي بمغتو األزمة الداخمية في سوريا وفي محيط دمشؽ عمى وجو التحديد وبالقرب مف
مخيـ اليرموؾ، بؿ بسبٍب مف الحيرة واالرتباؾ الذي ساد الموقؼ الفصائمي الفمسطيني، وسوء إدارة األمور 
مف قبؿ تمؾ القوى، وبتفاوت ممحوظ بيف فصائميا، فيما تفوؽ الموقؼ الشعبي العاـ لعموـ الناس مف 

القياـ بكؿ المياـ التي استوجبتيا المواطنيف الفمسطينييف عمى مواقؼ تمؾ القوى. فقد بادر الناس لوحدىـ في 
المستجدات التي طرأت عمى األرض خصوصًا في مخيـ اليرموؾ الذي وصمت إليو أعداد كبيرة جدًا مف 
المواطنيف مف اإلخوة السورييف في المناطؽ المحيطة بو، بما في ذلؾ تشكيميـ لمجاف اإلغاثة لتقديـ العوف 

ء والكساء آلالؼ المواطنيف الذيف دخموا مخيـ اليرموؾ. فما ىي والمساعدات وتأميف السكف والماء والغذا
أبرز االستخالصات حوؿ دور الفصائؿ الفمسطينية، والتي يمكف تسجيميا عمى ضوء ما حصؿ في 

 التجمعات الفمسطينية في سوريا خالؿ األياـ المنصرمة؟ 
 

 ناظم الموقف الفصائمي
الموقؼ الفمسطيني العاـ المتخذ عمى أعمى مستوياتو عند جميع نبدأ القوؿ، بأف الناظـ األساسي الذي َحكـ 

القوى الفمسطينية ودوف استثناء )مف حركة فتح إلى حركة حماس وما بينيما( بالنسبة لمموقؼ مف الوضع 
السوري الداخمي وتطوراتو، تمثؿ في الحياد اإليجابي، وَتجنب الدخوؿ في متاىات المشكمة الداخمية في 

قا مف رؤية وطنية وقومية خالصة ومخمصة جدًا جدًا، فمسطينية وسورية في آف واحد، وتجنيبًا سوريا، انطال
لمفمسطينييف مف مغبة الدخوؿ في مغامرة قد ال تحمد عقباىا ونتائجيا السمبية عمييـ وعمى قضيتيـ الوطنية 

اله، لـ يكف يعني البتة نياية المطاؼ. وبالطبع فإف الموقؼ الوطني اإلجماعي الفمسطيني المشار إليو أع
بأف الفمسطينييف في سوريا ىـ في موقؼ المتفرج عمى األزمة السورية الداخمية، بؿ إف عبارة الحياد 
اإليجابي تتضمف في جوىرىا موقفًا نبياًل عنوانو أف دور الشعب الفمسطيني في سوريا يتمثؿ في مد يد 

عمى بمسمة الجراح ووقؼ نزيؼ الدماء حيثما أمكف،  المساعدة الممكنة لسوريا والشعب السوري، والمساعدة
وخير دليؿ عمى ذلؾ ما جرى في مخيـ الالجئيف الفمسطينييف في مدينة حمص والمسمى بمخيـ العائديف 
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حيف تحوؿ ىذا المخيـ إلى موئؿ لجميع اإلخوة مف المواطنيف السورييف بكافة أطيافيـ، كما تحوؿ مشفى 
 الفمسطيني إلى مركز إسعافي لمجميع دوف تمييز.  بيساف التابع لميالؿ األحمر

 
 غياب الفصائل

ولكف، وبكؿ صراحة وشفافية، يجب أف نعترؼ ونّقر ومف موقع المتابع عمى األرض، فإف غالبية القوى 
والفصائؿ الفمسطينية كانت غائبة بدرجة غير مقبولة في األياـ األخيرة عف ساحة األحداث وسط مختمؼ 

معات الفمسطينية في سوريا، مع استثناء مخيمي حمص ودرعا حيث برز دور الفصائؿ المخيمات والتج
يجابي، وتمثؿ غياب الفصائؿ بشكؿ أساسي في مخيـ اليرموؾ، الذي خرج أبناؤه وىـ يطرحوف  بشكؿ جيد وا 

لقوى األسئمة القاسية ويتساءلوف عف دور الفصائؿ أماـ المحظات العصيبة التي مرت عمى مخيـ اليرموؾ. فا
، وموجودة 2965الفمسطينية وعموـ الفصائؿ موجودة في نسيج المجتمع الفمسطيني في سوريا منذ العاـ 

عبر المئات بؿ اآلالؼ مف كوادرىا وعبر مؤسساتيا وعبر مقارىا السياسية واإلعالمية واالجتماعية وغيرىا، 
المنوط بيا. ومف المعموـ بأف ىناؾ  إال أنيا كانت غائبة بشكؿ عاـ عف ساحة األحداث وعف القياـ بدورىا

خمسة عشر فصياًل فمسطينيًا يعمؿ داخؿ المخيمات والتجمعات الفمسطينية في سوريا: حركة فتح، حركة 
حماس، الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، الجبية الشعبية/القيادة العامة، طالئع حرب التحرير الشعبية 

جناحا جبية التحرير الفمسطينية، جناحا جبية النضاؿ الشعبي )قوات الصاعقة(، حركة الجياد اإلسالمي، 
الفمسطيني، حزب الشعب الفمسطيني، الحزب الشيوعي الفمسطيني، حركة فتح/االنتفاضة، حزب االتحاد 
الديمقراطي الفمسطيني )فدا(، الجبية الديمقراطية. فما الذي جعؿ مف غياب تمؾ الفصائؿ أمرًا ممحوظًا مف 

 س؟ قبؿ عمـو النا
 

 أسباب غياب القوى والفصائل
إف نشوء حالة الغياب والفراغ الفصائمي والسياسي لعموـ القوى الفمسطينية وبدرجات متفاوتة بيف فصيؿ 

 وآخر في غالبية المخيمات والتجمعات الفمسطينية في سوريا، يعود لألسباب التالية: 
ة األمور الفمسطينية في سوريا في مسار األزمة أوليا، الخالؼ والتبايف بيف تمؾ القوى عمى كيفية إدار • 

الداخمية في البمد منذ البداية قبؿ عاـ ونيؼ مضى. فبعض تمؾ الفصائؿ فضؿ منذ البداية االنزواء نيائيًا 
عف أي دور مفضاًل الصمت وحده دوف غيره عمى قاعدة "أف المشكمة سورية بحتة وال نستطيع لعب أي 

فمسطينية". وبعضيا اآلخر نادى بوجوب تشكيؿ لجاف شعبية في مختمؼ دور كاف حتى في المخيمات ال
األحياء ذات التجمعات الفمسطينية وخصوصًا في مخيـ اليرموؾ، تكوف ميمتيا الحفاظ عمى الناس وتقديـ 
 يد المساعدة لمجميع، وعمى تأكيد الوعي السياسي والموقؼ اإلجماعي الفمسطيني المنادي بالحياد اإليجابي. 

ثانييا، وجود حالة مف المناكفات الفصائمية المعتادة بيف بعض األطراؼ الفمسطينية، وقياـ بعضيا و • 
بالتحريض عمى البعض اآلخر عمى خمفية تصدر األدوار بيف الناس وفي المجتمع المحمي. وقد نالت 

لمميء باألكاذيب والفبركات الجبية الشعبية/القيادة العامة قسطًا وافرًا مف التحريض غير المبرر المبالغ بو، وا
 التي ال تساعد عمى بناء حالة فمسطينية صحية وسط المعمعة السورية. 

وثالثيا، أف المفاعيؿ الداخمية لألزمة السورية، ودخوؿ أطراؼ مختمفة عمى خط األزمة، ووقوع عمميات • 
غتياؿ سبعة ضباط استيداؼ واغتياالت مست عددا مف كبار ضباط جيش التحرير الفمسطيني وجنوده )ا

وعشريف جنديًا حتى تاريخو(، كما مست عددًا مف المقرات الفمسطينية ومنيا مقرات لمجبية الشعبية/القيادة 
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العامة، ولمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، ولجيش التحرير... عّقد الموقؼ الفمسطيني أكثر فأكثر، وبدا 
تقة مشتعمة مف نيراف األزمة السورية، لذلؾ سعت وكأف ىناؾ مف يريد إدخاؿ الفمسطينييف وزجيـ في بو 

بعض القوى لالبتعاد عف المشيد وترؾ األمور بيد الجيات السورية المعنية، انطالقا مف قناعتيا بوجود 
 أطراؼ ثالثة تريد إشعاؿ الوضع الفمسطيني، لذلؾ فضمت خيار االبتعاد النيائي. 

ر المبرر والقائـ عمى حسابات ضيقة، عند بعض القوى ورابعيا، بروز حاالت مف التشنج الفصائمي غي• 
التي كانت ومازالت ترفض عمى الدواـ المشاركة بأي اجتماع وطني لعموـ القوى الفمسطينية في سوريا 
بوجود بعض الفصائؿ، وقد برزت تمؾ النزعة بشكؿ فج عند الجبية الديمقراطية التي مازالت ترفض حتى 

مسطيني عاـ في سوريا بحضور حزب االتحاد الديمقراطي الفمسطيني )فدا( اآلف حضور أي اجتماع وطني ف
( 11وىو تنظيـ فمسطيني عضو في منظمة التحرير الفمسطينية كاف قد انشؽ عف الجبية الديمقراطية قبؿ )

 عامًا. 
عمؿ وخامسيا، أف العمؿ االئتالفي المجتمعي الوطني العاـ لمقوى الفمسطينية في ظؿ األزمة السورية • 

ُمكمؼ وُمتعب، مف كافة النواحي، ويتطمب تضحية ودرجة عالية مف التسامي واالبتعاد عف منطؽ وسياسة 
"البروزة" الفصائمية المعتادة مف قبؿ العديد مف تمؾ القوى، التي ال يروؽ ليا العمؿ االئتالفي الحقيقي، وترى 

ف لـ تشارؾ في العمؿ عمى األرض في  بأف دورىا يجب أف يكوف محفوظًا عمى مستويات القرار حتى وا 
 المجاف الشعبية وفي دفع مستوجبات العمؿ وتكاليفو حتى المالية منيا. 

 
 خمية األزمة الفمسطينية

ومع ذلؾ، فإف دروس األياـ األخيرة، وتحديدًا مع ما حصؿ في مخيـ اليرموؾ، وتقدـ الناس وعموـ الشارع 
ئيا ومثقفييا، دفع مجموع الفصائؿ الفمسطينية لالستجابة لنداء الفمسطيني عمى عموـ القوى وكوادرىا وأعضا

الشارع الفمسطيني بعد أف رأت نفسيا خمؼ الناس. وبعد أف أعطاىا الشارع درسًا في المبادرة الشجاعة 
والخالقة, تداعت كؿ القوى الجتماعات عمؿ في مقر الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف/القيادة العامة 

الخالصة( في مخيـ اليرموؾ، واستتبعتو باجتماع عمؿ موسع عقدتو في مقر المجنة المحمية المعروؼ بمقر )
لممخيـ وفيو تـ التوصؿ إلى موقؼ موحد يدعو لتشكيؿ لجاف شعبية في عموـ المناطؽ والتجمعات 

الصحية الفمسطينية خصوصًا في مخيـ اليرموؾ، واتخاذ الخطوات العممية لتأميف كافة النواحي االجتماعية و 
والخدماتية واألمنية في المخيـ مف خالؿ تشكيؿ خمية أزمة ضمت القوى األساسية الفاعمة ذات التأثير 
واإلمكانيات المادية الممموسة. وتشكمت ىذه الخمية مف: )الجبية الشعبية/القيادة العامة، حركة فتح، الجبية 

مي، حركة فتح/االنتفاضة، الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، منظمة الصاعقة، حركة الجياد اإلسال
الديمقراطية( مع تشكيؿ قوة أمنية تقودىا خمية األزمة إياىا، لمنع أي تدىور جديد في أوضاع المخيمات 
الفمسطينية، وصيانتيا. ويمحظ بأف ىذا المطمب األخير كاف مطمبًا أساسيًا تقدمت بو الجبية الشعبية/القيادة 

فضو خالؿ الفترات الماضية مف قبؿ جميع القوى إلى أف تـ االتفاؽ عميو بعد العامة أكثر مف مرة، وقد تـ ر 
األياـ العصيبة األخيرة التي عاشيا مخيـ اليرموؾ. في االستخالصات األخيرة، نعيد القوؿ بأف أصوات 
الناس تعالت في مخيـ اليرموؾ، تسأؿ عف الفصائؿ وكوادرىا، وعف المناضميف الفمسطينييف مف اآلالؼ 

ذيف يغص بيـ مخيـ اليرموؾ، مف أجؿ القياـ بدورىـ المطموب إلى جانب الجميع مف الذيف خرجوا لمشوارع ال
، حيف بدأت المعركة حامية الوطيس عمى أطراؼ 1021يومي الخامس والسادس عشر مف يوليو/تموز 

لقد فاز الشارع  اليرموؾ المختمفة بيف الجيش العربي السوري والمعارضيف وتدفؽ الناس باتجاه المخيـ.
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الفمسطيني، واستطاع أف يدفع الفصائؿ لمسير وراءه بعد تخمؼ زمني لـ يكف لو مف مبرر، حيث باتت كؿ 
ال فإف الناس  القوى الفمسطينية في سوريا اآلف عمى المحؾ مف جديد، فإما أف تقوـ بدورىا المطموب وا 

 ستبتعد عنيا ىذه المرة بال رجعة.
 5/8/1021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "النأي بالنفس"اليرموك .. حتى ال تسقط سياسة  .31

 عريب الرنتاوي
مواطنًا  10يعود مخيـ اليرموؾ الحتالؿ مساحة واسعة مف دائرة االىتماـ السياسي واإلعالمي بعد استشياد 

وكدأب كؿ صغيرة وكبيرة في األزمة السورية،  في قصؼ بمدافع الياوف وسقوط عدد أكبر مف الجرحى...
النظاـ إلى اتياـ المعارضة المتمركزة في حي التضامف بالمسؤولية عف إطالؽ القذائؼ، فيما عمدت  سارع

أما الرواية مف  ، ىـ مف قارفوا ىذه الجريمة..."شبيحتو"المعارضة إلى قطع اإليماف الغالظ بأف النظاـ و
باطاتو وحساباتو. السمطة مصادرىا الفمسطينية فقد كانت متضاربة كذلؾ، وفقًا لمرجعيات كؿ فريؽ وارت

 "،النأي بالنفس"حّممت أحمد جبريؿ وقيادتو العامة المسؤولية عف محاولة جر المخيـ بعيدًا عف سياسة 
جبريؿ وبعض الفصائؿ الفمسطينية ال يخفوف  انسجامًا مع ارتباطاتو السورية كما تقوؿ مصادر راـ اهلل...

األحداث السورية، فيـ جزء مف حمقة التحالفات القميمة المتبقية  انحيازىـ التاـ لمنظاـ وىـ يتبنوف روايتو عف
مسؤولية الدـ الفمسطيني البريء المراؽ في شوارع المخيـ وحي  "العصابات المسمحة"لديو، وىـ حّمموا 

ألنيا  "منسوبة"الجاعونة. في المقابؿ، ذىبت بعض التصريحات المنسوبة إلى منظمة التحرير، ونقوؿ 
سرىا المعروؼ بمواقفو ومرجعياتو، بعيدًا في اليجوـ عمى النظاـ السوري، وبما ال ينسجـ  صدرت عف أميف

التي تبنتيا المنظمة منذ بدء األحداث، وىي ليست المرة األولى التي يبرز فييا  "النأي بالنفس"مع سياسة 
لفمسطينية مف األزمة المواقؼ ا "سّمة"أحمد جبريؿ وياسر عبد ربو، بوصفيا قطبي التطرؼ المتقابميف في 

السورية، ولقد تناولنا ىذه الظاىرة مف قبؿ وحذرنا مف خطورتيا. حماس، وباألخص بعد مغادرة مكتبيا 
السياسي لدمشؽ، لـ تبرح المنطقة الرمادية في خطابيا وسموكيا بعد، واألنباء عف التحوالت في مواقفيا مما 

ى بياف أجمعت عميو مختمؼ فصائؿ العمؿ الوطني الحركة رفضت التوقيع عم يجري لـ ينقطع سيميا...
واإلسالمي بخصوص سوريا، وثمة أنباء تحدثت عف اقتراب الحركة مف خنادؽ المعارضة السورية 
اإلسالمية المسمحة، ومف غزة خرج اسماعيؿ ىنية بتصريحات عنيفة مناىضة لمنظاـ ومؤيدة لممعارضة، 

دو، ورسميًا عمى األقؿ، أال تتيـ طرفًا بعينو، متمنية عمى لكنيا بخصوص أحداث اليرموؾ آثرت عمى ما يب
الجميع إخراج الفمسطينييف مف دائرة حساباتيا وأجنداتيـ. أيًا تكف مواقؼ األطراؼ الفمسطينية مف األزمة 
السورية، مف النظاـ أو المعارضة، ال ينبغي عمييا أف تضّيع البوصمة الفمسطينية، والبوصمة ىنا تؤشر إلى 

، فالفمسطينيوف ليسوا بحاجة لتيجير جديد، ىـ أكثر المتضرريف مف محاوالت "النأي بالنفس"ية سياسة صواب
في مناطؽ تواجدىـ، وىـ أكثر المتضرريف مف االنخراط في صفوؼ  "شبيحة النظاـ"جرىـ لمعب دور 

في مواجية ىذه  ، ولقد صمد الفمسيطنيوف"مربعو"كال الفريقيف يحاوؿ جر الفمسطينييف إلى  المعارضة..
المحاوالت أكثر مف ستة عشر شيرًا، لكف يبدو أف تفاقـ األزمة السورية، سيجعؿ ميمة الفمسطينييف في 
االبتعاد عف النار ابعادىا عف مخيماتيـ، صعبة لمغاية، إف بسبب تداخؿ جغرافيا المخيـ وديموغرافيتو مع 

تقديـ أوراؽ "يا وراـ اهلل وغزة، ترغب في جواره، أو )خصوصًا( بسبب وجود أطراؼ فمسطينية، في سور 
ف كانت مميورة بدـ الفمسطينييف ومعاناتيـ. يواجو مئات الفمسطينييف الميجريف  "اعتماد لمرجعياتيا، حتى وا 
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، فإذا كاف إخوانيـ مف الالجئيف السورييف يتجرعوف كأس المرارة "مستحيمة"مف سوريا لألردف ولبناف ظروفًا 
، فإنيـ يتجرعوف ىذا الكأس صبح مساء، ومف قبؿ النظاـ "مضيفييـ"نية مف بعض مرة مف نظاميـ، وثا

والمعارضة في بمد الميجر األوؿ، ومف أطراؼ عديدة في دوؿ المياجر التالية، حتى أنو بات ينظر إلييـ 
لى آماكف إيوائيـ الجديدة، كالطاعوف الذي ما إف حؿ ببمدة ال يدخميا أحد وال يغادرىا أحد. ما  زالت وا 

دروس التيجير الثاني والثالث والرابع لمفمسطينييف مف لبناف والكويت والعراؽ ماثمة في أذىاف أجياليـ 
دوؿ "ليسوا بحاجة لتفريغ  ىـ ليسوا بحاجة ليجرة جديدة إلى المنافي القريبة أو البعيدة... المتعاقبة...

، ىـ ال يريدوف لمجيميف الثالث والرابع مف 2958مف أبناء وأحفاد اليجرة الفمسطينية الكبرى في العاـ  "الطوؽ
مف ىذا النوع، ال  "تفريغ"الالجئيف، أف يتشتتا في إوروبا واألمريكيتيف...إف خطر ىجرة قسرية كيذه، خطر 

يقؿ بحاؿ مف األحواؿ عف مخاطر سياسات التيجير والتفريغ التي تتبعيا إسرائيؿ ضد الفمسطينييف 
ذا كنا دعونا السورييف )سمطة ومعارضة( منذ بدء المتشبثيف بأرضيـ والرابضي ف فوقيا كالجباؿ الراسخة. وا 
مخيمات الالجئيف، فمف باب أولى أف ندعو الفصائؿ الفمسطينية، الوطنية  "تحييد"األحداث في بالدىـ، إلى 

عمى سياسة واإلسالمية، وبعض المسؤوليف الرسمييف في المواقع القيادية العميا لمسمطة والمنظمة، لمحفاظ 
، وجعؿ قضية بقاء الفمسطيني في مخيمو، في صدارة األولويات واألجندات، وعدـ التضحية "النأي بالنفس"

تافية، يمكف أف يحصموا عمييا مف ىذا  "جائزة ترضية"بمصائر أزيد مف نصؼ مميوف فمسطيني نظير 
 الطرؼ اإلقميمي أو تمؾ الجية الدولية.

 05/08/1021، الدستور، عّمان
 

 ميت رومني وسوق المزايدات والمناقصات "ثقافة"عن  .33
 حسف شامي

وبريطانيا وبولندا أثارت  "إسرائيؿ"كية، ميت رومني، عمى يجولة المرشح الجميوري النتخابات الرئاسة األمر 
كية وأطمقت نقاشًا إعالميًا حوؿ جدارة المرشح في قيادة دولة عظمى يعاصفة تعميقات وردود حكومية أمر 

المصالح والنفوذ. سنضع جانبًا تصريحاتو االستفزازية في عاصمتيف حميفتيف ىما لندف ووارسو،  مترامية
 عمى تفاوت ممحوظ بينيما في الوزف والمكانة.

ىي ما يستدعي االىتماـ ولغير اعتبار. فيي افتتحت، قبيؿ حصوليا وأثناءىا، سوقًا  "إسرائيؿ"زيارة رومني 
خطب الود اإلسرائيمي بيف المرشحيف المتنافسيف، أي رومني والرئيس  لممزايدات واستعراض البراعة في

الحالي باراؾ أوباما. فقد وّقع األخير، عشية زيارة منافسو رومني والتفافًا استباقيًا عمييا، اتفاقًا أمنيًا مع 
عمى تفوقيا  ما يمـز لمحفاظ "إسرائيؿػ"الدولة العبرية يتضمف اعتبار أمف الدولتيف أمرًا واحدًا ويضمف ل

العسكري واالستراتيجي عمى سائر دوؿ المنطقة. والحاؿ أف تصرؼ أوباما ذا الغرض الدعوي واالنتخابي 
. إذ يعمـ القاصي والداني أف درجة التشابؾ االستراتيجي بيف الدولتيف  كاف مف قبيؿ لزوـ ما ال يمـز

خارجية منيا والداخمية. ومعموـ أيضًا أّف كية، اليواستعراضو الدائـ باتا مف طقوس السياسة الرسمية األمر 
التوترات التي تشيدىا دوريًا العالقات بيف حكومتي الجانبيف، بما فييا التي شيدتيا والية أوباما الحالية 

 وعّرضتو غير مرة الختبارات ميينة، تبقى في الممعب الخمفي ليذه العالقات االستراتيجية.
خصمو االنتخابي سيرقص بشبؽ مشيدي رقصة الغاوي الذليؿ في بيو  نرجح أف أوباما كاف يعمـ مسبقًا أف

األميرة المدلمة. وال يحتاج ىذا العمـ إلى أي رصد أو استعالـ غير معيوديف. فالرقصة جرى اإلعالف عنيا 
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الفرنسية  "لوموند"في عز المنافسة االنتخابية بيف مرشحي الحزب الجميوري. وقبؿ شيريف تقريبًا نشرت 
 مطولة تضمنت صورة ذاتية وشخصية عف مسار المرشح رومني وماضيو.مقالة 

وكشفت أف األخير يديف مف حيث التمويؿ االنتخابي والدعـ الدعائي لرجؿ أعماؿ ليكودي اليوى يمّوؿ 
 وسائؿ إعالـ إسرائيمية إضافة إلى دعمو النشاط االستيطاني في األراضي الفمسطينية المحتمة.

رومني واقع تحت سطوة ممّولو االنتخابي الذي ال يطيؽ سماع كممة فمسطيف، كما  وتشير الصحيفة إلى أف
ال يريد أي حديث عف حقوؽ اإلنساف في الصيف نظرًا إلى أنو يمتمؾ ىناؾ شبكة فنادؽ فخمة، ومربحة كما 

سي يبدو. وسيكوف عمى المرشح الجميوري أف يظّير مثؿ ىاتيف الفظاظة والسفاىة في صورة نشاط ديبموما
كثيرًا في  "يبدع"وسياسي الئؽ. وما عدا النقطة األخيرة المتعمقة بالصيف، توقعت الصحيفة مف رومني أف 

 اإلسرائيمي. -ما يخص المسألة الفمسطينية والنزاع العربي 
حوؿ القدس بصفتيا  "إسرائيؿ"، لكننا سنؤجؿ الحديث عف تصريحاتو في "لوموند"ولـ يخّيب الرجؿ توقعات 

دولة العبرية وتأييده ضربة عسكرية إسرائيمية لممنشآت النووية اإليرانية إذا ارتأت حكومة نتانياىو عاصمة ال
كية بحيث ال يذلؾ. نترؾ لمخائضيف في صناعة الرأي أف يقّمبوا وجوه انتياؾ رومني ألعراؼ سياسية أمر 

 .ينتقد المرشح سياسة حكومتو في الخارج، ناىيؾ عف انتياؾ القرارات الدولية
سنتوقؼ، في المقابؿ، عند حديثو وتفسيره أسباب الفجوة االقتصادية الكبيرة بيف إسرائيؿ واألراضي 

وفرؽ ىائؿ بيف الناتج المحمي  "الحيوية االقتصادية"الفمسطينية. فقد الحظ المرشح وجود اختالؼ كبير في 
الفرؽ ىو في "فرد في الحالتيف. اإلسرائيمي والناتج الفمسطيني واستدؿ عمى ذلؾ مف المقارنة بيف دخؿ ال

الثقافة )...( عندما قدمت إلى ىنا ونظرت إلى إنجازات شعب ىذه األمة، أدركت قوة الثقافة عمى األقؿ 
ذاتيا فوارؽ الدخؿ  "الثقافة". ال نعمـ ما إذا كاف المرشح رومني سيعزو إلى "إضافة إلى بضعة أمور أخرى

جح أف يفسر بالثقافة أيضًا فارؽ الدخؿ بيف أفراد النخبة المالية وقطر مثاًل. نر  "إسرائيؿ"الفردي بيف 
 ت، لكنو سيفعؿ ذلؾ باستعراض أقؿ.والتجارية التي يمثميا وبيف أفراد فئات واسعة في الواليات المتحدة بالذا

لـ يخطئ الفمسطينيوف عندما اتيموا رومني، بطريقة أو بأخرى، بالعنصرية. فعندما يتحدث شخص مف 
عمينا أف نتحسس رؤوسنا. ذلؾ أنو يستخدميا في معنى العرؽ والعنصر. قد يكوف مفيدًا  "الثقافة"و عف شاكمت

ىنا أف نذّكر بدعابة داللية لجأ إلييا، الستبياف بعض المفارقات والمبس في استخداـ المصطمحات والمفاىيـ، 
حوؿ عدـ "ػينو السيئ الصيت عالـ اإلناسة المعروؼ والراحؿ كمود ليفي ستروس. فيو تناوؿ عمؿ غوب

 "عرؽ"مكاف كممة  "ثقافة"، ورأى أننا لو وضعنا، في نص غوبينو ىذا، كممة "التكافؤ بيف األعراؽ البشرية
لبدا النص مقبواًل في كؿ مكاف وزماف. وىذا ما يحسب رومني، شعوريًا أو الشعوريًا، أنو يفعمو ولكف 

متع بالحصافة وبمقدار مف الجمالية الذىنية فيما المدلوؿ ىو العرؽ كػػداؿ يت "الثقافة"بالمقموب. فيو يستخدـ 
وال شيء سواه. وىذه الطريقة في تزييف العنصرية قد تكوف مف العوامؿ التي جعمت رومني يحيط نفسو 
بمستشاريف مف أسوأ عناصر فريؽ جورج بوش االبف وجوقة المحافظيف الجدد، كجورج بولتوف مثاًل ال 

 ت تقارير إعالمية عف مكانة األخير في طاقـ رومني وفريقو.حصرًا، إذ تحدث
كية المتأنقة، في المقمب اإلسرائيمي، ال تعني إقفاؿ الباب أماـ مناورات السياسة يسوؽ المزايدات األمر 

، غداة زيارة رومني وحصولو عمى أكثر "إسرائيؿ"كي ليوف بانيتا يوحساباتيا الباردة. فزيارة وزير الدفاع األمر 
كييف مف أصؿ ييودي، جاءت لتمجـ الجنوح اإلسرائيمي إلى عمؿ عسكري يف مميوف دوالر مف متبرعيف أمر م

ضد إيراف. مقابؿ ذلؾ، أقر الكونغرس رزمة عقوبات جديدة عمى إيراف. لكف سوؽ المزايدات، تؤذف في 
ي المعمف عمى كيالمقمب اآلخر، بسوؽ مناقصات. وكنا رأينا بعض فصوليا، خصوصًا في الفيتو األمر 
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كية ياألممية بقطع المساىمة المالية األمر  "يونيسكو"انضماـ فمسطيف إلى األمـ المتحدة، وفي معاقبة منظمة 
كي يعنيا بسبب تصويت ناجح وديموقراطي عمى ضـ فمسطيف عضوًا فييا. ال نعمـ كيؼ سيكوف الرد األمر 

وية األمـ المتحدة كدولة ناقصة العضوية. مف في حاؿ نفذت السمطة الفمسطينية فكرتيا في الترشح إلى عض
كي، ولكف ينبغي أاّل نستبعد حصوؿ يالصعب أف تنجح المبادرة إذا جرت في عز الموسـ االنتخابي األمر 

مفاجأة إذا فاز أوباما. إذ مف الصعب االحتفاء بكؿ ىذا الربيع العربي مف دوف تقديـ زىرة واحدة إلى 
 أقسى.الفمسطينييف. وقد يكوف األمر 

 5/8/1021الحياة، لندن، 
 

 المصرية –والعالقات الفمسطينية  "حماس" .35
 عادؿ عبد الرحمف

المصرية عالقات تاريخ وثقافة وصمة رحـ االمة العربية. وىي عالقات جوار  –العالقات الفمسطينية 
. وقطاع غزة جغرافية. جنوب فمسطيف يشكؿ بوابة قارة آسيا الى البوابة االفريقية شماؿ سيناء المصرية

 يشكؿ عمؽ االمف القومي المصري، وسيناء تعتبر عمؽ االمف الفمسطيني.
عالقات فمسطيف ومصر راسخة رسوخ االرض والتاريخ والثقافة القومية ولغة الضاد العربية. ومتجذرة عبر 

مفائيا المعارؾ التاريخية ضد القوى االستعمارية الغربية خاصة ضد اليجمة االستعمارية الصييونية وح
وما سبقيا، وما تالىا  2958الغربييف البريطانييف والفرنسييف في العدواف الثالثي وقبؿ ذلؾ في حرب العاـ 

 حيث قدمت مصر الشقيقة عشرات االؼ الشيداء دفاعا عف الحقوؽ الوطنية الفمسطينية والقومية العربية.
ا عمؽ العالقات االخوية والكفاحية لالدارة المصرية م 2958كما خضع قطاع غزة بعد النكبة في عاـ 

المصرية. وما زالت العالقة بيف الشعبيف الشقيقيف عميقة عمؽ التاريخ والجغرافيا –واالجتماعية الفمسطينية 
 والثقافة، وعمؽ المصاىرة بيف العائالت مف البمديف.

ما خاصا لمقضية الفمسطينية واولت الجميورية العربية المتحدة بقيادة الزعيـ الخالد جماؿ عبد الناصر اىتما
قبؿ النكبة واثناءىا وبعدىا، وما زالت مصر تشكؿ رافعة قومية اساسية لقضية الشعب الفمسطيني. وتتحمؿ 
المسؤولية المركزية في ادارة ممؼ المصالحة الوطنية العادة االعتبار لمقضية ووحدة االرض والشعب 

 الفمسطيني.
رحمة واخرى ارتباطا بمكونات النظاـ السياسي. ألف لكؿ قيادة سياسية مصر بالضرورة تتأثر عالقاتيا بيف م

رؤيتيا ومعاييرىا السياسية واالقتصادية واالمنية. لكف ايًا كاف النظاـ القائـ في مصر وطنيًا اـ قوميًا اـ 
مي اخوانيًا كما ىو االف، فانو ال يستطيع الفكاؾ مف التعاطي مع المسألة الفمسطينية كمسألة امف قو 

مصري، شاء النظاـ اـ ابى. وال يستطيع اف يدير ظيره لمقضية الفمسطينية اوال والقضايا العربية ثانيا الف 
مصر تحتؿ مركز الثقؿ االساسي في المنطقة ووسط الشعوب العربية. وبالتالي جاء االخواف وحركة حماس 

لمشار لو آنفا، اف العالقات الثنائية )اخواف فمسطيف( او جاء غيرىـ العالقات قوية ومتينة. مع االدراؾ ا
 تتأثر سمبا او ايجابا بطبيعة النظاـ السياسي.

انطالقا مما تقدـ، عمى االشقاء في مصر، اولئؾ الغيوريف عمى مكانة ورفعة مصر، الذيف يخشوف عمى 
في مستقبميا ومكانتيا، ويتحسبوف مف اختطافيا مف قبؿ جماعة االخواف المصرييف باتجاىات ال تصب 

المصالح الوطنية المصرية والقومية العربية، ويضعوف ايدييـ عمى قموبيـ خشية مف العالقات المريبة بيف 
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اطراؼ تنظيـ االخواف الدولي في فمسطيف ومصر خاصة في قطاع غزة )حماس في غزة والجماعة في 
 اريخية بيف الشعبيف.مصر(، عمى اولئؾ القومييف اف ينتبيوا القواليـ وتصريحاتيـ بشأف العالقات الت

التحريض عمى الرئيس مرسي او رئيس وزرائو ىشاـ قنديؿ او عمى اماـ المسجد االبيض في مخيـ 
الشاطىء اسماعيؿ ىنية او غيرىـ مف قادة حركة حماس امثاؿ الزىار، التحريض عمييـ وفضح مآربيـ 

د مف تعميقو وتطويره، ولكف ال واىدافيـ الخبيثة ضد المصالح الوطنية والقومية ضروري ومشروع، وال ب
يجوز الخمط بيف التحريض عمى االىداؼ الخبيثة لتنظيـ االخواف الدولي وخاصة في الساحات المصرية 
والفمسطينية واالردنية وغيرىا، وبيف العالقات التاريخية بيف الشعبيف الشقيقيف المصري والفمسطيني. حتى ال 

 ضد اصحابيا وضد االتجاىات الوطنية والقومية. يساء الفيـ وتستخدـ التصريحات الخاطئة
بناء عمى ما تقدـ، فاف انقالب حركة حماس عمى الشرعية وسيطرتيا عمى قطاع غزة، وعالقاتيا المشبوىة 
مع قادتيا في التنظيـ الدولي في مصر وعالقات المصاىرة او غيرىا مف العالقات، ال تمغي وال تؤثر في 

ليست الشعب الفمسطيني، وال حتى قطاع غزة، حركة  "حماس"ف الشعبيف، الف طبيعة العالقات العميقة بي
االنقالب الحمساوية، حركة طارئة في حياة الشعب الفمسطيني، ميما بدا مف امرىا االف، لكنيا جزء مف 
النسيج االجتماعي الفمسطيني، وليست سوى جزء محدود مف الشعب الفمسطيني، كما كؿ فصائؿ العمؿ 

 وبالتالي الشعب الفمسطيني كاف وما زاؿ وسيبقى اكبر واعظـ مف كؿ الفصائؿ الفمسطينية.السياسي. 
 5/8/1021األيام، رام اهلل، 
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