
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 
عالن غزة إقميما متمردا": قدس نت"  أبو مازن سيعمن عن انتخابات عامة وا 
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 لمتأكد من تواصل التعاون األمنيمرسي  الرئيسعزلبعد  وفد أمني إسرائيمي زار القاهرةمعاريف:  2
كشفت صحيفة إسرائيمية عن زيارة وفد أمني إسرائيمي لمصر بعد االنقبلب : صالح النعامي -غزة 

عبلمية إسرائيمية إطراء الجيش المصري لدرجة العسكري، في حين واصمت أوسا ط سياسية وعسكرية وا 
 اعتباره جيشا ميما بالنسبة إلسرائيل.

فقد كشفت صحيفة معاريف أن وفدا أمنيا إسرائيميا زار القاىرة عقب عزل الجيش المصري الرئيس محمد 
. وأضافت أن المواء نادر مرسي، والتقى قيادة الجيش لمتأكد من تواصل التعاون األمني بين الجانبين

العصار مسؤول العمميات في جياز المخابرات العامة المصرية ىو الذي يتولى عممية التنسيق مع إسرائيل 
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من الجانب المصري. واعتبرت الصحيفة أن التعاون األمني بين إسرائيل والجيش المصري "أصبح من 
 العمق واالتساع" بشكل لم يسبق لو مثيل.

عن محافل عسكرية إسرائيمية قوليا إن التعاون األمني الذي يبديو الجيش المصري قد أسيم ونقمت معاريف 
بالفعل في تحسين األوضاع األمنية في جنوب إسرائيل بشكل كبير، منوىة إلى إن إسرائيل ومصر تحاوالن 

 خفض مستوى االىتمام اإلعبلمي بالتعاون األمني القائم.
ة قبل ثبلثة أسابيع في شمال سيناء بواسطة طائرة استطبلع بدون طيار وأكدت أن تصفية الخمية الجيادي

 جاءت نتاج تنسيق كامل ومتواصل بين الجيش المصري والمؤسسة األمنية اإلسرائيمية.
في سياق متصل، وصف النائب السابق لرئيس ىيئة أركان الجيش اإلسرائيمي الجنرال موشيو كبمينسكي 

إلسرائيل، مضيفا أن مصمحتيا اإلستراتيجية تقتضي تعزيز قدرتو عمى الجيش المصري بأنو حميف ميم 
 استعادة االستقرار واليدوء في مصر.

وخبلل مشاركتو في برنامج "األسبوع" الذي بثتو قناة التمفزة اإلسرائيمية العاشرة مساء الجمعة، شدد كبمينسكي 
سيناء إلى نقطة انطبلق لتنفيذ عمميات عمى أن الجيش المصري بصفتو حميًفا إلسرائيل ميتم بعدم تحول 

 ضد إسرائيل، عبلوة عمى إدراك قيادة الجيش المصري أىمية الحفاظ عمى اتفاقية كامب ديفد.
وقمل كبمينسكي من أىمية االنتقادات التي توجييا أطراف أميركية وأوروبية لبلنقبلب العسكري الذي أطاح 

يين واألوروبيين يدفعون "ضريبة كبلمية" في ىذا الشأن، وأن بحكم الرئيس محمد مرسي، معتبًرا أن األميرك
 المصالح األميركية واألوروبية تقتضي مواصمة العمل مع قيادة الجيش المصري.

من ناحيتو قال الدبموماسي اإلسرائيمي ألون بنكاس إنو عمى الرغم من تراجع دور مصر اإلقميمي، فإن 
 ادة الجيش إحدى أىم الضمانات لمحفاظ عمى مصالحيا في المنطقة.الواليات المتحدة ترى في العبلقة مع قي

أن انسحاب الواليات المتحدة من أفغانستان والعراق وتوجييا  -خبلل مشاركتو في نفس البرنامج-وأضاف 
لتركيز اىتماميا عمى منطقة جنوب شرق آسيا جعل األميركيين أكثر حاجة لممساعدات التي يقدميا الجيش 

 المصري.
إلى أن المساعدات المالية التي تقدميا  -الذي عمل قنصبًل في عدد من المدن األميركية-ه بنكاس ونو 

 الواليات المتحدة لمجيش المصري أكثر أىمية من المساعدات التي قد تقدميا السعودية لمصر.
ا يدفع ويضيف الدبموماسي اإلسرائيمي أن عزل مرسي وعمميات قتل المتظاىرين ال يمكن أن تكون سببً 

 اإلدارة األميركية لمتضحية بعبلقاتيا اإلستراتيجية مع قيادة الجيش المصري.
يبلن" أبراىام بن بتسفي، الرئيس األميركي  في سياق متصل حث أستاذ الدراسات األميركية في جامعة "بارا 

عممية باراك أوباما عمى التوقف عن مطالبة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بالشروع في 
 ديمقراطية عبر إجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة ائتبلف وطني.

وحذر في مقال نشره موقع صحيفة "إسرائيل اليوم" من أن أية دعوة إلعادة مصر إلى الخيار الديمقراطي 
 ستشكل مصدر قوة لمؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

يناير، حيث طالب بتنحي  25أقدم عميو بعيد اندالع ثورة كما حذر من عودة أوباما إلى نفس الخطأ الذي 
 الرئيس المخموع حسني مبارك.

ودعا بن تسفي اإلدارة األميركية إلى التخمي عن ما سماه وىم إمكانية خمق نظام ديمقراطي في مصر، 
ة وأكثر مشددا عمى ضرورة تركيز الواليات المتحدة جيدىا من أجل "بمورة شرق أوسط جديد، أقل راديكالي

 والًء لمغرب".
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 24/8/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

 نتنياهو مع : عدنا لممفاوضات رغم ظروف المنطقة وال يوجد لدينا ما يمنع أن نمتقيعباس 1
قال رئيس دولة فمسطين محمود عباس، إنو رغم الظروف التي تسود المنطقة العربية، إال أن القياادة : رام اهلل

لممفاوضات لموصول إلى السبلم، معربا أن أممو أن تنجح ىذه المفاوضات، ومشددا  الفمسطينية قررت العودة
 عمى أن المفاوضات والعمل السياسي ىما الطريق األنجع لتحقيق السبلم.

وخبلل مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الفرنساي لاوران فاابيوس، الاذي أّياد تصاريحات الارئيس عبااس 
سيادتو: 'بالنسبة لنا عندما حانت فرصة المفاوضات سنستغميا ولن نمتفت إلى حول العودة لممفاوضات، قال 

لى الظروف المحيطة، ونحن نتفاوض اآلن مع الطرف اإلسارائيمي وال يوجاد لادينا ماا  ما يجري في المنطقة وا 
وأعارب  ء.يمنع أن نمتقي مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو في الوقت الاذي نحتااج لمثال ىاذا المقاا

 عباس، عن أممو أن يبادل الجانب اإلسرائيمي، نظيره الفمسطيني النوايا الصادقة إلنجاح المفاوضات.
وأضاااف 'أؤكااد عمااى النوايااا الصااادقة لمجانااب الفمسااطيني خاابلل العمميااة التفاوضااية، ونأماال أن يبادلنااا الجانااب 

طبلق سراح ا ألسرى واالنخراط بايجابياة فاي المفاوضاات اإلسرائيمي نفس النوايا من خبلل وقف االستيطان وا 
 وبحضور الجانب األميركي'.

بالعودة لطاولة المفاوضات الساتكمال بحاث  5025وّذكر أنو وعد في خطابو أمام الجمعية العام في نوفمبر 
قضاايا الحاال النيائياة وعقااد اتفاقياة ساابلم دائام وشااامل ماع إساارائيل، لقناعتاو أن المفاوضااات والعمال السياسااي 

ما الطريق األنجع لتحقيق السبلم، وقال: 'ىنا أنا أفي بوعدي اآلن لقد بدأت المفاوضات قبال أياام وآمال أن ى
 تتكل بالنجاح'.

وفي موضوع المصاالحة، قاال: 'نؤكاد عماى أىميتياا وضارورة انجازىاا، بمجارد تاوفر الظاروف المناسابة لاذلك، 
ت ممكاان، وإلجااراء انتخابااات تااوفر ظااروف وشااروط المتمثمااة بااإجراء انتخابااات رئاسااية وتشااريعية فااي أساارع وقاا

 إلجرائيا، وبعد ذلك نحن جاىزون لمذىاب لبلنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني أيضا'.
وختم بالقول: 'معالي الوزير فابيوس أتقادم بالشاكر لفرنساا بادورىا فاي دعام العممياة السياساية القائماة وبادعميا 

ا، وأشاااكركم عماااى االتفاقياااات التاااي وقعااات لااادعم الموازناااة وفاااي مشااااريع الميااااه االقتصاااادي والسياساااي لشاااعبن
والنفايااات فااي قطاااع غاازة، وانتيااز الفرصااة ألشااكركم واشااكر االتحاااد األوروبااي عمااى قاارار رفااض التعاماال مااع 
منتجات المستوطنات، األمر الذي ساىم بدفع الجانبين لطاولة المفاوضات وىو موقف مقدر لفرنساا ولجمياع 

 ل االتحاد األوروبي'.دو 
 14/8/1023، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 
 

عالن غزة إقميما متمردا": قدس نت" 3  أبو مازن سيعمن عن انتخابات عامة وا 
توقع مساؤول فمساطيني كبيار، الياوم السابت، أن يعمان الارئيس محماود عبااس (أباو ماازن  عان موعاد : رام اهلل

يعية ورئاسية قريبا في ظال الظاروف التاي تمار بياا السااحة الفمساطينية مان عادم تحقياق إلجراء إنتخابات تشر 
تقاادم عمااى صااعيد ممااف المصااالحة بااين حركتااي (فااتح وحماااس ، باإلضااافة الااى البطاا  الشااديد الااذي تشاايده 
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محادثاااات السااابلم ماااع الجاناااب اإلسااارائيمي وعااادم إحاااراز أي تقااادم ياااذكر عماااى صاااعيد ممفاااات الوضاااع النياااائي 
صر   .2891ار إسرائيل عمى مواصمة النشاط اإلستيطاني في األراضي الفمسطينية المحتمة عام وا 

وقال المسؤول في تصريحات خص بيا "وكالة قدس نت لؤلنباء" أن الرئيس أبو ماازن أعارب فاي العدياد مان 
رت ماؤخرًا عان المناسبات والمقاءات التي جمعتو مع أعضاء في القيادة الفمسطينية والوفود العربية التاي حضا

صارار األخيارة عماى  إستيائو من عدم إحاراء أي تقادم ياذكر عماى صاعيد مماف المصاالحة ماع حركاة حمااس وا 
عادم اإللتاازام بكافااة بنااود مااا تام اإلتفاااق عميااو فااي القاااىرة والدوحاة، إضااافة الااى التحااريض اإلعبلمااي المسااتمر 

عان عادم رضااه مان المماطماة اإلسارائيمية  وأكد المسؤول" أن أباو ماازن أعارب كاذلك ضد القيادة وحركة فتح.
وأضاااف المسااؤول" بأنااو فااي أي لحظااة ماان المتوقااع أن يصاادر  فااي عاادم التقاادم بممفااات المفاوضااات الجاريااة.

 الرئيس أبو مازن مرسومًا رئاسيًا يدعو خبللو إجراء إنتخابات عامة مع تحديد موعدًا ليا."
ذكرت، مساء الجمعة، ان الرئيس الفمسطيني يعتزم االعبلن عن  وكانت القناة الثانية في التمفزيون االسرائيمي

إجراء انتخابات عامة وحث حركة حماس عمى المشاركة فييا أو إعبلن قطااع غازة الاذي تاديره إقميماا متماردا 
  في حال رفضيا المشاركة في ىذه االنتخابات.

مطة الفمساااطينية قاااوليم "ان الااارئيس ونقاال محمااال القنااااة لمشاااؤون العربيااة ايياااود ايعااااري عااان مساااؤولين فااي السااا
محمااود عبااااس سااايتخذ خطااوات أكثااار دراماتيكياااة قريباااا وانااو مااااض فاااي الااادعوة الااى اجاااراء انتخاباااات رئاساااية 

واوضااح المسااؤولون الااذين تحاادثوا الااى ايعاااري "ان الساامطة الفمسااطينية سااتعيد النظاار فااي  وبرلمانيااة شاااممة".
% مان إجماالي موازناة 25إلاى  98من الموازنة العامة وتبمغ من تحويل األموال إلى قطاع غزة والتي تقتطع 

 السمطة".
 14/8/1023، وكالة قدس نت

 
 مميون يورو 137750بقيمة  مالي مع الحكومة الفرنسية دعمالحمد اهلل يوقع اتفاقيتي  4

لسابت، اتفااقيتي وقع رئيس الوزراء رامي الحماد اهلل، ووزيار الخارجياة الفرنساي لاوران فاابيوس، الياوم ا: رام اهلل
ممياون  29مميون يورو منيا لمدعم المباشر لمخزينة الفمساطينية، و 8مميون يورو،  537120دعم مالي بقيمة 

 35ألااف يااورو لصااالح مشااروع معالجااة النفايااات الصاامبة بقطاااع غاازة، الااذي سااتكون تكمفتااو اإلجماليااة  120و
ومة الفرنسية لدعم الموازنة الفمسطينية ومؤسساات وثمن الحمد اهلل المساعدات التي تقدميا الحك مميون يورو.

  الدولة وقضية شعبنا العادلة.
 14/8/1023، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 
 
 

 غزة إقميمًا متمردًا ليست جديدة وتداولتها السمطة مسبقاً  إعالنحسن خريشة: فكرة  5
عي الفمساطيني، حسان خريشاة، عماى أناو ال يحاق ألّي كاان شدد النائب الثاني لرئيس المجمس التشري: رام اهلل

 أن يتنازل عن أّي جزء من الدولة الفمسطينية، معتبرًا أن التنازل عن قطاع غزة كالتنازل عن القدس.
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وأضاف النائب عن محافظة طولكرم، حسن خريشة، في تصاريح صاحفي مكتاوب تمقتاو "قادس بارس" السابت 
عابلم حركاة فاتح عان نياة إعابلن القطااع إقميًماا متمارًدا،  ،  قائبل إن "ما يتحّدث ب59/8( و اإلعبلم العباري وا 

 ما ىو إال بالونات اختبار ىدفيا األساسي قياس مدى رّدة الفعل الشعبية والفصائمية واإلقميمية"، وفق قولو.
بًقا بشاكل ساّري ولفت خريشة إلى أن فكرة إعبلن قطاع غزة إقميمًا متمردًا ليست جديدة "وأّنياا كانات تادور ساا

فاااي أروقاااة السااامطة الفمساااطينية بااارام اهلل". مؤكااادًا عماااى أّناااو ال يحاااّق ألحاااد التناااازل عااان أّي جااازء مااان الدولاااة 
وتابع خريشة: "التنازل عن القطاع يعّد كالتنازل عن القدس والدولة الفمسطينية، ألّن القطاع جزء  الفمسطينية.

 ال يمكن فصمو ميما كانت الظروف والدوافع".
وعباار خريشااة عاان رفضااو لمحااديث عاان قطاااع غاازة بتمااك الااوتيرة وأن ذلااك األماار ال يمكاان قبولااو أو السااكوت 
عنااو. مطالبااًا بااا"الكف عاان ىااذا الحااديث والتوجااو لموحاادة الوطنيااة بااداًل ماان تفعياال القضااايا التااي تطياال عماار 

 اإلنقسام".
 14/8/1023، قدس برس

 
 ى تمويل "الممر المائي" في غزةعربية ودولية توافق عم مؤسسات: جمال الخضري 6

ساابلمية ودوليااة ”المجنااة الشااعبية لمواجياة الحصااار“أعمناات  رائااد الفااي: -غازة  ، أمااس، أن مؤسسااات عربيااة وا 
 وافقت عمى تمويل مشروع الممر المائي المقترح من المجنة لربط غزة بالعالم الخارجي.

مااان المؤسسااات والشخصاايات العربياااة  وقااال رئاايس المجنااة جماااال الخضااري فااي بيااان، إناااو تواصاال مااع عاادد
واإلساابلمية والدوليااة، وشاارح لياام تفاصاايل مشااروع المماار المااائي كحااق مشااروع لمشااعب الفمسااطيني، ووساايمة 

نيااء الاتحكم  بمقادرات الشاعب، وذكار أن المؤسساات وافقات عماى تمويال ” اإلسارائيمي“ميمة لكسر الحصار وا 
لصااايادين ، واختياااار أحاااد الماااوان  ليكاااون نقطاااة تجماااع المشاااروع الاااذي يتضااامن تطاااوير مينااااء غااازة (مينااااء ا

 وانطبلق، وكل ما يبنى عمى المشروع من ناحية مالية.

 15/8/1023، الخميج، الشارقة
 

 إلى حممة سحق ممنهجة لوطنيتهم يتعرضونقراقع: األسرى  7
بلت االحتبلل، أكد وزير شؤون األسرى والمحررين الفمسطينيين عيسى قراقع إن األسرى في معتق: وام –غزة 

تحااويميم إلااى »أعااوام، يتعرضااون لسياسااة إساارائيمية ممنيجااة لسااحق وطنيااتيم ومبااادئيم، و 20ومنااذ أكثاار ماان 
، وذلك من خبلل سمسامة إجاراءات مدروساة طبقات عماى األسارى «مجرد أصفار وأعباء عمى أنفسيم وشعبيم

 دئيم.في كل السجون تستيدف طمس البعد الوطني لنضاالتيم وتجريدىم من مبا
مدرسااة النضااال الااوطني التااي سااجميا األساارى عباار »وأشااار قراقااع، خاابلل فعاليااة خاصااة باألساارى، إلااى أن 

 «.سنوات سابقة في السجون، تتعرض لبلستيداف بما يتطمب حمايتيم قانونيًا وسياسياً 
 15/8/1023، البيان، دبي

 
 قادة السياسيينلممطالبة باإلفراج عن األسرى المرضى وال رسميتوجه : قدورة فارس 8

كشف رئيس نادي األسير الفمساطيني قادورة فاارس، أماس، عان توجاو رسامي لادى  منتصر حمدان: -رام اهلل 
القيادة الفمسطينية من أجل المطالبة باإلفراج عن األسرى المرضى والقاادة السياسايين والناواب المعتقماين لادى 

األسارى المرضاى والناواب والقاادة السياسايون أمثاال إننا نطالاب باأن يكاون ” “الخميج”وقال فارس ل االحتبلل.
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، وأضاااف أن ىااذه ”األساايرين مااروان البرغااوثي وأحمااد سااعدات ماان ضاامن األولويااات الواجااب اإلفااراج عاانيم
ىاذا التوجاو سايكون ضامن األولوياات المقبماة، خاصاة أن األسارى “المطالب باتت تمثل توجياًا رساميًا، وتاابع 

 ”.ة لمعمل من أجل إطبلق سراحيمالمرضى وكبار السن ليم أولوي
 15/8/1023، الخميج، الشارقة

 
 الرشق يستنكر قمع السمطة مسيرة تضامنية مع الشعب المصري 9

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" عزت الرشق بشدَّة، قيام أجيزة : بيروت
والسوري بالقوَّة، واالعتداء عمى القياديين في أمن السمطة بتفريق مسيرة تضامنية مع الشعبين المصري 

حماس الشيخ جمال الطويل والشيخ حسين أبو كويك، واعتقال القيادي فرج رمانة بعد االعتداء عميو 
بالضرب، باإلضافة العتداء عناصر األمن عمى عدد من الصحفيين، واعتقاليا عددًا آخر من المشاركين 

حماس" في بيان لو، وصل "المركز الفمسطيني لئلعبلم" نسخة عنو، قمع في المسيرة. واعتبر القيادي في "
ىذه المسيرة واالعتداء عمى أبناء شعبنا بوحشية تصعيدًا خطيرًا، ومواصمة لمسمسل قمع الحريات وتكميم 

نسانيًا.  األفواه في الضفة الغربية، وغير مقبول أخبلقيًا وا 
 24/8/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 قميًما متمرًدا" سيدخمه في دائرة اإلنتحار"إأبو مازن بجعل غزة " خيارالجهاد: ""ي في قياد 10

حذر خضر حبيب القيادي في حركة الجياد اإلسبلمي في فمسطين من إن إقدام الرئيس محمود عباس : غزة
ماس (أبو مازن  عمى اتخاذ اجراءات اإلعبلن عن قطاع غزة "اقميًما متمرًدا" في حال رفض حركة ح

 الخضوع لبلنتخابات, قائبًل إن"ىذا بمنزلة انتحار لو ولسمطة رام اهلل, ونفق مظمم ال رجعة فيو".
وقال حبيب في تصريح متمفز" خيار عباس بجعل غزة متمردة سيدخمو في دائرة اإلنتحار", مبينًا أن أول 

 المتضررين سيكون "سمطة أسمو". عمى حد قولو.
حاب قرارات وطنية داخل السمطة الفمسطينية سيعزز من اإلقدام عمى ىذا ورأى أن عدم وجود حكماء وأص

القرار اإلنتحاري، حسب وصفو, موضحًا أن "ىذه التخبطات تدعم الموقف اإلسرائيمي بتوجياتو كافة اتجاه 
 القضية الفمسطينية". كما قال

وضات الفارغة, وسيتمخض عنيا وفي السياق ذاتو قال القيادي في الجياد " نشم رائحة كريية من ىذه المفا
ولدًا مشوىا لم يكتب لو النجاح والدوام"، الفتا إلى أن الموافقة عمى عممية التسوية تعني القبول بإنتقاص 

 حقوق وثوابت الشعب الفمسطيني.
 25/8/2013، وكالة قدس نت

 
 

 "الديمقراطية" ترحب بمقترحات هنية لتفعيل إجراء انتخابات محمية 11
ب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين صالح زيدان، أمس، بمقترحات رئيس رحب عضو المكت

الوزراء إسماعيل ىنية لتفعيل إجراء انتخابات البمديات والمجالس واالتحادات الطبلبية والنقابية، ودعا إلى 
جرائيا وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل. في تصريح مكتوب وقال زيدان  ضرورة اإلسراع باالتفاق عمييا وا 
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وصل لا"فمسطين" نسخة عنو: "إن الجبية الديمقراطية لطالما دعت إلجراء االنتخابات باعتبارىا طريقًا 
 لئلصبلح الديمقراطي ومعالجة التوترات الداخمية وفتح الطريق إلنياء االنقسام المدمر".

ات عامة رئاسية وتشريعية ولممجمس ودعا زيدان إلى "ضرورة أن تكون تمك المقترحات منطمقًا إلجراء انتخاب
 الوطني الفمسطيني، وعمى أساس التمثيل النسبي الكامل".

وقال: "إن الشراكة الحقيقية بين كافة أطياف الشعب الفمسطيني ال تكون بالشراكة في إدارة قطاع غزة بل 
مايو/أيار  4بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق وطني بدل حكومتين، كمدخل لتطبيق اتفاق 

نياء االنقسام الكارثي"، وفق رأيو. 2011 جراء انتخابات شاممة وا   وا 
 24/8/2013، فمسطين أون الين

 
  "فتح" تصّعد هجومها عمى "حماس" وتتهمها بسموك "نهج تكفيري" 12

صّعدت حركة "فتح" من ىجوميا اإلعبلمي عمى حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس"، متيمة إياىا رام اهلل: 
سموك "نيج تكفيري"، ال سيما "بعد تمقي مشروع "اإلخوان" ضربة قاسمة عمى يد الشعب المصري وجيشو ب

 البطل"، عمى حد تعبيرىا.
وقال أحمد عساف، المتحدث باسم "فتح" في بيان صادر عن مفوضية اإلعبلم والثقافة بالحركة، وأعادت 

ه عمى موقعيا اإللكتروني: "إن تصريحات مروان أبو وكالة األنباء الرسمية التابعة لمسمطة الفمسطينية نشر 
راس، رئيس ما يسمى "رابطة عمماء المسممين"، التي تطاول خبلىا عمى سيادة الرئيس محمود عباس وحركة 
"فتح"، انحطاط سياسي وأخبلقي، ودليل إفبلس لمنيج التكفيري بعد تمقي مشروع "اإلخوان" ضربة قاسمة 

 و البطل".عمى يد الشعب المصري وجيش
وقال عساف "إن حماس التي تتبنى نيج الفتنة والتجرؤ عمى الدم الفمسطيني والمتاجرة بو، ما زالت مصرة 
لى حضن شعبيا والشرعية الوطنية، وتواصل  عمى السير في الطريق ذاتو، بداًل من العودة إلى رشدىا وا 

لمرشدين، إما المرشد اإليراني أو المرشد دورىا كمقاول مأجور ال يمكنو العمل إال بتكميف خارجي من أحد ا
 اإلخواني"، عمى حد تعبيرىا.

وفي السياق ذاتو، أدان عساف تصريحات قيادات "حماس" التي قال إنيا وصفت من خبلليا ما جرى في 
مصر با "انقبلب دموي نفذ من قبل الجيش المصري"، واعتبر عساف ىذه التصريحات "استمراًرا لتدخل 

صراًرا عمى االرتيان لممشروع اإلخواني"، وفق قولو. "حماس" بالشأن  الداخمي المصري، وا 
 24/8/2013قدس برس، 

 
 : تهديد عباس لغزة إعالن حرب سيكون هو الخاسر فيها"األحرار" 13

حركة "األحرار" الفمسطينية اعتبرت أن تيديدات سمطة ، أن 24/8/2013، المركز الفمسطيني لئلعبلمذكر 
بمثابة إعبلن حرب عمى الشعب الفمسطيني، مؤكدة أن محمود عباس سيكون ىو الخاسر رام اهلل ضد غزة، 

 األكبر فييا.
  تمقى "المركز الفمسطيني لئلعبلم" نسخًة منو: "لم يعد عباس 8-24وقالت الحركة في بيان اليوم السبت (

صريحة لشعبنا ينفذ سياسة االحتبلل الصييوني فحسب بل تمادى إلى إرسال جممة من التيديدات ال
الفمسطيني في قطاع غزة، بدأت بالمشاركة في حصار القطاع واستمرارًا بحممة مسمومة بقطع الرواتب عن 

وأشار إلى تصريح عباس الصادم "الذي يناقض العقيدة اإلسبلمية ومصالح الشعب والقضية  الموظفين".
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نظر عن ما تعرض لو القطاع في والذي أقر فيو بأن "إسرائيل" وجدت لتبقى ال لتزول، وكذلك غض ال
معركة الفرقان والسجيل من عدوان صييوني ىمجي دون الوقوف وقفة وطنية ال خجولة لرفع العتب، وليس 

 انتياًء بما يود فعمو من إعبلن قطاع غزة إقميمًا متمردًا".
نزال وقالت: "بيذا يعمن الحرب عمى شعبنا في غزة المحاصر والتيمة ألنو قطاع مقاوم يأبى ال خضوع وا 

الراية واالستسبلم ويصر عمى أن يكون عنوانًا لمكرامة ومقاومة االحتبلل، وذلك بسياسة مكشوفة بالضغط 
جراء انتخابات غير متفق عمييا بين الجميع".  عمى شعبنا فيو بالرضوخ لقراراتو وا 

وباب جديد ييدف من  ورأت أن ىذه المواقف تدلل عمى حالة اإلفبلس السياسي الذي وصل إليو ىذا الرجل،
خبللو كسب الرضا الصييوني واألوروبي واألمريكي، مشددة عمى أن ىذا األمر خطير يعمق االنقسام 

 ويعمل عمى عزل القطاع عن العالم الخارجي.
حركة األحرار أكدت أن وعود عباس، ألعضاء حزب  أن، 24/8/2013، فمسطين أون الينوأضافت 

ن حق العودة"، أنيا وعود غير ممزمة لمشعب الفمسطيني، مطالبة بمحاسبتو ميرتس اإلسرائيمي "بالتنازل ع
واعتبرت في بيان ليا نشر أمس، ىذه الوعود بمثابة "تجاوز واضح لمخطوط الحمراء وطعنة في  عمييا.

خاصرة الشعب الفمسطيني الذي تشتتت عائبلتو في شتى أنحاء العالم", مشيرًة إلى أن اآلالف من الشيداء 
 رحى واألسرى الذين ضحوا بحياتيم من أجل ثوابت الشعب وحقوقو الوطنية وخاصة حق العودة.والج

وطالبت الحركة بضرورة توجيو وعد لمشعب الفمسطيني يقضي "بعدم التنازل عن الثوابت والعمل عمى إنياء 
 االنقسام ال لتكريسو بيذه التنازالت الخطيرة"، عمى حد وصف البيان.

 
 تجدد بين حماس والجهاد وتوتر مسمح بين عناصرهما في مخيم البريجغزة: الخالفات ت 14

أفاق سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، الساعة الثانية من فجر أمس، مذعورين عمى أصوات  حسن جبر:
 طمقات نارية من أسمحة مختمفة، تبين أنيا ناتجة عن توتر بين أنصار حركتي الجياد اإلسبلمي وحماس.

متعددة من المخيم فقد وقع الخبلف بين مقاتمين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة  ووفقًا لمصادر
الجياد اإلسبلمي وقوة الضبط الميداني التابعة لوزارة الداخمية التابعة لحركة حماس، التي تعمل عمى منع 

 إطبلق الصواريخ وضبط الوضع عمى الحدود الشرقية والشمالية مع اسرائيل.
ادر نفسيا لا "األيام" أن التوتر الذي أصيب خبللو عدد من األشخاص وجرى التكتم عميو وأكدت المص

 استمر إلى اليوم التالي، بعد اعتقال أحد نشطاء الجياد اإلسبلمي، الذي أفرج عنو لتبلفي مزيد من التدىور.
المخيم ويتطور إلى  وكان الخبلف نشأ عمى أطراف المخيم بين أفراد من القوتين، قبل أن ينتقل إلى داخل

إطبلق النار، في إشارة إلى التوتر المتصاعد بين الحركتين رغم االنسجام والتنسيق بين القيادتين عمى 
 المستوى السياسي.

 25/8/2013، األيام، رام اهلل
 
 

 حماس: الحفريات أسفل األقصى وصمت إلى "مراحل خطيرة" 15
اس"، أن الحفريات اإلسرائيمية أسفل المسجد األقصى أكد تقرير صادر عن حركة المقاومة اإلسبلمية "حم

وفي محيطو المبلصق "وصمت إلى مراحل خطيرة جدًا خصوصًا بعد توالي دعوات المتطّرفين الصياينة إلى 
 بناء ىيكميم المزعوم وسط تصعيد لعمميات االقتحام لباحات األقصى المبارك".
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طات االستيطانية في الضفة المحتمة، والذي وصمت وبين تقرير حماس الشيري الخاص بالمشاريع والمخط
"فمسطين" نسخة عنو، أمس، أنو "ُأعمن مؤخرًا في الكيان الصييوني عن تأسيس مؤسسة لممتدينين الصياينة 

 تيدف إلى إقامة كنيس ييودي عمى أجزاء من المسجد األقصى".
لنيائي، واألنباء عن المقاءات وجاء في التقرير، أنو "في خضم الحديث عن استئناف مفاوضات الحل ا

السرية التفاوضية بين السمطة واالحتبلل الصييوني، يمعن األخير في تنفيذ مشاريعو االستيطانية 
ومخططاتو التيويدية في الضفة المحتمة والقدس، وبات االحتبلل يسابق الزَّمن غير ميتم بأي تنديد أو 

 شجب دولي".
رقة األراضي الفمسطينية عبر إنشاء شبكة سكة الحديد وشق الطرق وكشف التقرير أن "االحتبلل يواصل س

االلتفافية كما في قرى وبمدات منطقة الشعراوية شمال مدينة طولكرم، ومستمر في تقديم اإلخطارات بيدم 
المنازل والمنشآت الزراعية الممموكة لممواطنين الفمسطينيين، كالتي تتعّرض ليا مناطق شرق وجنوب شرق 

 ا في محافظة الخميل".بمدة يط
وأشار إلى أن "االحتبلل يسعى إلى تغيير وطمس معالم مدينة القدس من خبلل اليجمة التيويدية 
المتواصمة، وأيضًا من خبلل مخططات إلقامة فنادق ومنشآت سياحية وتجارية وعقارية عمى أجزاء من 

لى ىدم المنازل والتضييق المتواصل أرض مقبرة مأمن اهلل اإلسبلمية التاريخية في القدس، باإلضافة إ
لتيجير المقدسيين"، موضحًا أنَّ حكومة االحتبلل "تعكف حاليًا عمى إعداد قانون جديد لتسييل عمميات 

 االستيبلء عمى مساكن وممتمكات المقدسيين".
ت إحراق ورصد التقرير عربدة المستوطنين وانتياكاتيم ضد المواطنين الفمسطينيين وممتمكاتيم، والتي شمم

مئات أشجار الزيتون وتخريب إطارات وتيشيم زجاج عدد من مركبات المواطنين، والمسيرات االستفزازية 
 واالقتحامات المتكّررة لباحات األقصى، واالعتداء عمى المواطنين بالضرب بالحجارة.

 24/8/2013، فمسطين أون الين
 

   عسكرًيا جنوب قطاع غزة مسيرًا"كتائب القسام" تنظم  16
شارك المئات من مقاتمي "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" مساء رفح: 

   في مسير عسكري كبير في رفح جنوب قطاع غزة.8|23الجمعة (
وجابت سيارات لا "الكتائب" اعتبلىا مقاتمين ممثمين شوارع مدينة رفح الحدودية المبلصقة لمحدود مع مصر، 

 "االخوان المسممين". ون بأيدىم شعار "رابعة العدوية" كما وضع عمى تمك السيارات شعار جماعةوىم يرفع
وحمل المقاتمون عبر سيارتيم أسمحة خفيفة ومتوسطة، وسط ترحيب كبير من المارة في شوارع رفح. ويشار 

ار المناورات إلى ان "كتائب القسام" تنفذ وبشكل مستمر عروًضا عسكرية، ومسير محمول وذلك في إط
 والتدريبات التي يتمقيا عناصرىا.

 24/8/2013قدس برس، 
 

 : تفجيرات لبنان مخطط إسرائيمي لزرع الفتنة الطائفية"المقاومة"لجان  17
اعتبرت لجان المقاومة في فمسطين، أن تفجيرات المساجد في مدينة طرابمس أول من أمس، يأتي في سياق 

غراق  و في الفتنة الطائفية بعد أسبوع من تفجير الضاحية الجنوبية.مخطط إسرائيمي لتدمير لبنان وا 
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ونددت لجان المقاومة في بيان ليا، بتفجير المساجد ووصفتيا بأنيا "جريمة ال تغتفر وبمثابة وصمة عار 
تبلحق مرتكبييا الذين ىم خارج كل المفاىيم والمعتقدات الدينية التي ترفض قتل وتفجير اآلمنين في بيوت 

 ال يقدم عمى ىذه الجريمة النكراء إال أعداء األمة".اهلل و 
وأضافت "أن المستفيد من تمك التفجيرات ىم أعداء لبنان وفي مقدمتيم العدو الصييوني"، مطالبة جماىير 
األمة "باليقظة من المخطط الصييوأمريكي الذي يحاول زرع الفتن بين مكونات شعوب أمتنا لتغيب فمسطين 

 بما يضمن استمرارية اغتصاب فمسطين ومقدسات األمة".عن أولويات األمة 
 24/8/2013، فمسطين أون الين

 
 عمل عسكري ضد سورية إلىتتجه  واشنطنمصادر إسرائيمية:  18

أعربت مصادر إسرائيمية عن اعتقادىا بأن الواليات المتحدة تتجو إلى القيام بعمل : يو بي أي -اسرائيل 
 بات صاروخية.عسكري في سورية، قد يقتصر عمى ضر 

وذكرت االذاعة االسرائيمية العامة ان "المصادر رجحت أن تقتصر العممية العسكرية األميركية في سورية 
 عمى ضربات صاروخية من الجو والبحر دون أن تستيدف إسقاط نظام الرئيس بشار األسد".

 تحدة عمى ىذا الصعيد".وأشارت المصادر إلى "وجود تعاون استخباري وثيق بين إسرائيل والواليات الم
وجاء كبلم المصادر االسرائيمية عقب اتصال ىاتفي جرى الميمة الماضية بين رئيس األركان الجنرال بيني 

 غانتس ورئيس ىيئة األركان المشتركة لمجيش األميركي الجنرال مارتين ديمبسي.
 25/8/2013، الحياة، لندن

 
 سيقود النتفاضة ثالثة أكثر عنفاً  قدس وحق العودةالفمسطيني حول ال اإلسرائيمي معاريف: الصراع 19

رجحت صحيفة "معاريف" العبرية، "تحطم المفاوضات" التي استؤنفت مؤخرًا عمى صخرة الخبلفات 
 اإلسرائيمية الفمسطينية حول القدس وحق العودة، وستؤول بالجميع إلى انتفاضة ثالثة "أكثر عنفًا".

ة من المفاوضات، ال يبدي أي من الطرفين استعدادًا لمتنازل عن أي وقالت "معاريف": "في الصيغة الحالي
 شيء، ىم مستعدون لؤلخذ فقط".

وسخرت الصحيفة من المقاءات التي عقدت حديثًا بين السمطة و(إسرائيل ، قائمة: "في ىذه األثناء يمكن أن 
دأ الجمسة، وربما أيضًا يتفقان يتفق الطرفان مثبًل عمى المكان الذي ستجرى فيو المقاءات، وفي أي ساعة تب
 عمى لون المبلبس التي سيرتدييا المفاوضون الذين سيجمسون حول الطاولة".

واستطردت "وربما يتفاىمان عمى تعديبلت حدودية طفيفة في مناطق ليست ليا أي أىمية، لكن حينما تأتي 
قوم لو قائمة كون الطرفين يريدان لحظة الحقيقة وتطرح عمى الطاولة القضايا الجوىرية، فإن التوافق لن ت

 بالضبط ذات الشيء".
ولفتت إلى أن الفمسطينيين يريدون دولة خاصة بيم عاصمتيا القدس وعودة البلجئين، واإلسرائيميون 
يصرون عمى ييودية الدولة، باإلضافة إلى عدم التنازل عن القدس التي كانت رمزًا لؤلماني الوطنية عمى 

 لي فإن مصير الحديث المتجدد الجاري بين الطرفين ىو السير في الطريق ذاتو سابقًا.مدى ألفي عام، وبالتا
وتوقعت أن "يتعامل الفمسطينيون مع اإلسرائيميين عمى طريقة المثل، ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بمزيد من 

 القوة، لذلك فإن مصيرنا الدخول بانتفاضة ثالثة أكثر عنفًا".
 24/8/2013، فمسطين أون الين
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 ارتفاع عدد اليهود المهاجرين من األراضي الفمسطينية إلى الخارج: اإلسرائيميةدائرة اإلحصاء  20

ذكرت معطيات إحصائية صييونية، أن ارتفاعًا ممحوظًا طرأ عمى عدد الييود المياجرين إلى : الناصرة
 خارج األراضي الفمسطينية المحتمة، خبلل السنوات القميمة الماضية.

رير صادر عن دائرة اإلحصاء المركزية الصييونية، إن عدد المياجرين من الدولة العبرية إلى وقال تق
شخص  600ألفًا و 15سّجل ارتفاعًا عن العام الذي سبقو، حيث وصل عددىم آنذاك  2011الخارج عام 

 .2011ييودي سافروا إلى الخارج ومكثوا ىناك في عام  200ألفًا و 16مقابل 
 ، فإن عدد المياجرين من الرجال وصل إلى 8-24التقرير الصادر اليوم السبت (وبحسب معطيات  

عامًا، وأن  28، كما أن متوسط أعمار الييود المياجرين بمغ 7500رجل، في حين بمغ عدد النساء  8800
 عامًا.  44إلى  25بالمائة من المياجرين بمغت أعمارىم بين  35

 24/8/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 خطوات تصعيدية داخل السجون غدا تضامنًا مع "أبو سيسي"مركز أسرى فمسطين:  12
أفاد مركز حقوقي فمسطيني ُيعنى بشؤون األسرى في سجون االحتبلل اإلسرائيمي أن األسرى الفمسطينيين 

 مقبمون عمى مرحمة تصعيد تضامًنا مع األسير المعزول انفراديًا ضرار أبو سيسي.
فمسطين لمدراسات" عن مصدر في الحركة األسيرة قولو: "إن األسرى في سجن "إيشل" ونقل مركز "أسرى 

سيباشرون خطوات تصعيدية اليوم األحد، حيث سيبدؤون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام وسيكون عدد 
أسيًرا، أما يوم االثنين فسيعمن األسرى خطوة جديدة في مناداة العدد، حيث سيرد  50 - 22المضربين من 

 يع األسرى باسم األسير ضرار أبو سيسي بداًل من أسمائيم كخطوة تصعيدية أخرى".جم
وأوضح المصدر أنو في يوم الثبلثاء المقبل سيقوم أسرى المعتقبلت الجنوبية ومنيا "ريمون"، "نفحة"، النقب، 

، والذي "ىداريم"، "شطة"، و"جمبوع"، بإرجاع ثبلث وجبات لمطعام، كخطوة أولى لمتصعيد في اإلضراب
 سيشمل عدًدا أكبر من األسرى في حال تواصل عزل األسير ضرار أبو سيسي.

 14/8/1023، فمسطين أون الين
 

 : سجنا نفحة وريمون يتعرضان لعمميات اقتحام وتفتيشأسرى فمسطين مركز 11
أعمن مركز أسرى فمسطين لمدراسات، أمس، أن أسرى سجني نفحة وريمون تعرضوا في اآلونة األخيرة 

صعيد في عمميات االقتحام والتفتيش من قبل الوحدات الخاصة التابعة إلدارة مصمحة السجون اإلسرائيمية لت
ونقل المركز عن األسرى في السجنين تأكيدىم، أن وحدة "درور" الخاصة  بحجة البحث عن أجيزة اتصال.

رى وحشرتيم في ساعات، بعد أن أخرجت األس 9في سجن نفحة ألكثر من  3اقتحمت قبل يومين قسم 
وأضاف المركز في بيان مكتوب، أن عناصر الوحدات الخاصة قاموا بقمب محتويات الغرفة،  غرفة ضيقة.

وعاثوا فييا خرابًا، وبعد انتياء التفتيش وعقابا لؤلسرى لعدم عثورىم عمى ما يبحثون عنو أبمغوا األسرى بأنيم 
 22وكذلك محرومون من الخروج إلى ساحة الفورة لمدة  معاقبون بالحرمان من الزيارة لمدة شيرين متتاليين،

في سجن ريمون تعرضت يوم الثبلثاء الماضي أيضًا إلى  9بقسم  98وأشار المركز إلى أن غرفة  يومًا.
عممية اقتحام من قبل وحدة درور، وأجرت حممة تفتيش واسعة في الغرفة، وقمبت محتوياتيا وأتمفت بعض 

وبين المركز بأن  مغتيم بمنع إدخال الكتب لؤلسرى بحجج أمنية لم توضحيا.أغراض األسرى الخاصة، وأب
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 5الوحدات الخاصة عادت فى نفس اليوم وبالتحديد الساعة التاسعة والنصف مساء وقامت باقتحام غرفة 
 بسجن ريمون، وأجرت حممة قمع لمدة ساعتين. 2في قسم 

 14/8/1023، فمسطين أون الين
 

 شمال القدس إلى ثكنة عسكرية في صموئيل ومسجدها النبياالحتالل يحّول قرية  13
حذرت مؤسسة األقصى لموقف والتراث، من المخاطر التيويدية التي تتعرض ليا قرية النبي صموئيل 

 ومسجدىا، شمال القدس المحتمة.
وأشارت المؤسسة في بيان ليا وصل "فمسطين" نسخة عنو، إلى أن جيش االحتبلل حول القرية ومسجدىا 

 الى ثكنة عسكرية يصعب دخوليا، كما حّول سقف المسجد مكانا ألنشطتو العسكرية وبرجا لممراقبة.
وأضافت: إن "سمطة اآلثار الصييونية سرقت حجرا تاريخيا عريقا كان موجودا في أعمى مدخل المسجد 

عادة تأىيمو من جديد، غير أن التجارب السابقة أثب تت أن ىذه العممية الداخمي بحجة انيا تنوي ترميمو وا 
 عبارة عن سرقة تدريجية لآلثار اإلسبلمية والتاريخية وتوطئة لعممية تيويد واضحة".

وأوضحت "مؤسسة االقصى" أن القرية تخضع لمشروع تيويدي كان بدأه االحتبلل في السابق شمل مسجدىا 
ناء قاعة صغيرة لصبلة التاريخي ومحيطو وآثاره العربية واالسبلمية، حيث استولى عمى المسجد باستث

المواطنين الفمسطينيين، وأجرى عممية تيويد لضريح النبي صموئيل وبنى فيو كنيسًا جعمو مزارا لممستوطنين 
ومكانا يؤدون فيو طقوسيم الدينية والتممودية، مؤكدًة أن مسجد القرية وآثارىا تتعرض الى نسف تاريخي 

 ضخم من قبل االحتبلل االسرائيمي.
 11/8/1023، صى لموقف والتراث، أم الفحممؤسسة األق

 
  في رام اهلل  تدعو إلى اعتصام أمام وزارة الداخمية الفمسطينييننقابة الصحافيين  14

دعت نقابة الصحافيين الفمسطينيين أمس، إلى االعتصام اليوم األحد، أمام مقر وزارة  ”:الخميج“ -رام اهلل 
الداخمية في رام اهلل، في أعقاب تصاعد انتياكات واعتداءات األجيزة األمنية عمى الصحافيين ومنعيم من 

 القيام بعمميم.
من ممارسة عمميم يندرج في واعتبرت النقابة أن االعتداء بالضرب المبرح واالحتجاز ومنع الصحافيين 

إطار االعتداء عمى الحريات، وطالبت المسؤولين وبشكل خاص وزير الداخمية بترجمة أقواليم حول ضمان 
حرية العمل الصحفي إلى أفعال، وكف يد األجيزة األمنية عن الصحافيين ووسائل اإلعبلم، ومحاسبة 

 عناصر األمن التي تنفذ مثل ىذه االعتداءات.

 15/8/1023، الشارقةالخميج، 
 
 

 تدهور حقوق اإلنسان في الضفة وغزةهيئة فمسطينية:  15
قالت الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق اإلنسان أمس إن ىناك تزايدا في حاالت االعتداء عمى : رويترز

يا الحريات العامة والصحفية وفض التجمعات والمسيرات السممية بالقوة. وأضافت الييئة في بيان صادر عن
يعد مؤشرا عمى تصاعد انتياكات حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية المكفولة دستوريا وبموجب “أن ىذا 

 ”.المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
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برئاسة ” فتح“وأوضحت الييئة أنيا رصدت عددًا من األحداث في الضفة الغربية التي تسيطر عمييا حركة 
، تشير إلى تراجع منظومة حقوق ”حماس“حت سيطرة حركة الرئيس محمود عباس وقطاع غزة الواقع ت

فض التجمعات السممية بالقوة “اإلنسان لممواطن الفمسطيني. وأضافت الييئة أنو من بين ىذه األحداث 
تبلف المواد المسجمة عمييا  ”. والتضييق عمى عمل وسائل اإلعبلم واحتجاز الصحفيين ومصادرة كاميراتيم وا 

 15/8/1023، الخميج، الشارقة
 

 " لممخرج فجر يعقوب ألف كيمومتر 250مولهوالند  -طريق بيروت فيمم " 16
لم يأبو المخرج فجر يعقوب لمقتضيات الُمنتج التمفزيوني، وال خضع لرغباتو، فذىب في فيممو : بشار إبراىيم

 يمكن عادة ، إلى أمكنة سردية روائية وتوثيقية، ال«ألف كيمومتر 220موليوالند  -طريق بيروت »الجديد 
أّي من القنوات الفضائية احتماليا. شاء يعقوب تناول حكايات المنفى المتراكب لفمسطينيين يموبون ما بين 
منفى وآخر، ويرحمون من لجوء إلى أقسى، ويكتشف العنف الداخمي الذي يتحاورون من خبللو، وقد باتت 

 مخيماتيم مصائد ليم.
 «.الميادين»يممو الجديد ىذا، لمصمحة قناة تمفزيونية فضائية، ىي قناة ُيدرك فجر يعقوب بدايًة، أنو ُينجز ف

، حكايات عن مأساة البلجئين الفمسطينيين السوريين، «ألف كيمومتر 220موليوالند  -طريق بيروت »فيمم 
في لجوء مرير، ُأرغموا عميو، إلى لبنان، بل إلى البلجئين الفمسطينيين في لبنان! وجع عمى وجع. وسير 

، الذي نثر كل ىذه المواجع، وأيقظيا من رقادىا، ولكن «المغم السوري»عمى حافة الحذر. فيمم ال يبلمس 
، وما «برج البراجنة»إلى « سبينة»يتركو يتبلمح في ثنايا تفاصيل القصص التي حممت آالميا من مخيم 

 وجدت شفاًء.

 15/8/1023، الحياة، لندن

 
 القـضيـة الفـمسطينيـةجـودة: األردن أعاد التركيز عمـى  27

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة مع رئيس الوفد الفمسطيني المفاوض  :(بترا  -عمان 
صائب عريقات أمس السبت آخر التطورات والمستجدات عمى صعيد المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية 

تجري برعاية الواليات المتحدة االميركية  واطمع عريقات جودة عمى سير المفاوضات التي الجارية حاليا.
مؤكدا حرص الجانب الفمسطيني عمى وضع االردن بصورة مجريات ىذه المفاوضات اوال بأول واستمرار 

 التعاون والتنسيق والتشاور بيذا الشأن.
شيرا الى كد جودة دعم االردن لؤلشقاء الفمسطينيين في مفاوضاتيم ومساعييم إلقامة الدولة الفمسطينية، مأو 

وعاصمتيا القدس الشرقية  1967ان اقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خطوط الرابع من حزيران عام 
تشكل مصمحة وطنية اردنية عميا كما ىي مصمحة فمسطينية، وان جميع قضايا الحل النيائي ترتبط 

مواقف االردن بقيادة جبللة الممك وعبر عريقات عن تقدير الفمسطينيين قيادة وشعبا ل بمصالح اردنية حيوية.
 وجيوده المستمرة لتحقيق السبلم واقامة الدولة الفمسطينية ودعم االشقاء الفمسطينيين.

وقال جودة ان التشاور المستمر بين الممك والرئيس عباس كان يصب في االعوام االخيرة عمى اطبلق 
اليو جميعا، وكان ىناك محاوالت عديدة مفاوضات مباشرة تضمن احقاق الحق وتطبيق اليدف الذي نصبو 

من المجتمع الدولي ومن ىذا المنطمق كانت الجيود االخيرة لمواليات المتحدة االميركية ممثمة بوزير 
مرات خبلل الخمسة اشير االخيرة، والتقى مع الممك  6الخارجية جون كيري الذي زار المنطقة اكثر من 
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الذي نثمنو ونقدره عاليا االعبلن عن استئناف المفاوضات المباشرة  وقادة المنطقة، وكان نتيجة ىذا الجيد
بين الجانبين الفمسطيني واالسرائيمي، حيث اعمن الوزير كيري عن بدئيا من عمان لتبدأ المفاوضات، مشيرا 

 الى انو ستكون ىناك جولة رابعة في االيام القميمة المقبمة.
وبتعميمات من الرئيس الفمسطيني محمود عباس اننا لن نتسمم  اننا نعمنيا لمقاصي والداني»وقال عريقات 

ورقة من الجانب االسرائيمي اال بعرضيا عمى االشقاء في االردن، ولن نسمم موقفا لمجانب االسرائيمي اال 
ان االردن صاحب مصمحة وال احد في ىذا العالم حريص عمى »واضاف  «.بموافقة االشقاء في االردن

 «.مسطينية حرص جبللة الممك واالردناقامة الدولة الف
ان االردن وعندما نتحدث عن مفاوضات الوضع النيائي، فان الحدود حدوده، واالمن أمنو والمياه »وقال 

 «.مياىو والبلج  الجئو، والقدس قدسو وىذه مصالح استراتيجية عميا لؤلردن
توحة ومستمرة، وسنكون عمى تواصل في واكد عريقات ان جميع القنوات بين االردن والفمسطينيين ستكون مف

كل دقيقة من دقائق المفاوضات حيث ان االردن شقيق وتوأم، وفوق كل ىذا االردن صاحب مصمحة، 
ونحن كطرف فمسطيني جزء ال يتجزأ من ىذه المصالح، وان حماية المصالح االردنية ىي حماية لممصالح 

 لح تفوق خصوصية مصالح الجميع. الفمسطينية، مشيرا الى ان االردن لو خصوصية ومصا
 25/8/2013، الدستور، عّمان

 
 مستفيدة من تفجيَري طرابمس  "إسرائيل"ميقاتي:  28

قال رئيس حكومة تصريف األعمال المبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إن إسرائيل : وكاالت –بيروت 
 مس.ىي المستفيد األكبر من التفجيرات التي ضربت طرابمس شمال الببلد أ

وقال ميقاتي اثر اجتماع عقده في منزلو اليوم، مع قيادات سياسية وأمنية، إن المستفيد األكبر من تفجيرات 
  طرابمس ىي إسرائيل.

 25/8/2013، الشرق، الدوحة
 
 بقطاع غزة اإلخوان الجديد يشرف عمى معسكرات لتدريب كتائب القسام مرشد"اليوم السابع":  

صدر سيادى رفيع المستوى أن القيادى بجماعة اإلخوان المسممين محمود كشف م: محمد أحمد طنطاوى
عزت ىرب إلى قطاع غزة، بصحبة أسامة ياسين، مسئول التنظيم الخاص والجناح العسكرى داخل 

وأوضح المصدر فى تصريحاٍت خاصة لا"اليوم السابع" أن القياديين  اإلخوان، وذلك قبل نحو ثبلثة أسابيع.
انتقبل إلى مدينة "خان يونس"، بقطاع غزة، ويتوالن اآلن اإلشراف عمى معسكرين مسمحين  بتنظيم اإلخوان

لتدريب شباب من كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكرى لحركة حماس، وشباب التنظيم الخاص، فى 
ميمشيات  عبر األنفاق، من أجل تكوين جماعة اإلخوان المسممين بمصر، الذين تم تيريبيم إلى قطاع غزة

  مسمحة لمواجية الجيش المصرى.
وأشار المصدر أن المواء الجديد الذى تم تكوينو فى خان يونس، تم تسميتو "لواء رفح" بدعم من التنظيم 
مداده  الدولى لئلخوان المسممين، الذى رصد مبالغ مالية كبيرة لو، من أجل رفع كفاءتو التدريبية، والقتالية وا 

سرائيل، إلى جانب استخدام بعض بأحدث األسمحة والمعد ات، التى تستخدميا الجيوش النظامية فى مصر وا 
يقوم اآلن بتيريب  ي، الذياألسمحة الثقيمة، المضادة لمدبابات والعربات المدرعة، بدعم من الجانب الترك

 معدات وأسمحة عبر البحر المتوسط لغزة من خبلل قبرص.
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 //، اليوم السابع، مصر
 
 عمى تصريحاتي بشأن مصر وليس واشنطن "إسرائيل": يفترض أن ترد أردوغان 

رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عمى رد الفعل األمريكي : الفرنسية -أنقرة
لماذا تدلي الواليات المتحدة »النتقاده إسرائيل التي اتيميا بأنيا لعبت دورا في عزل محمد مرسي، قائبل: 

ات حول ىذا الموضوع؟.. لم يكن يفترض أن يتحدث البيت األبيض في ىذا الموضوع.. لو كان بتصريح
 «.عمى أحد التحدث فيو فيي إسرائيل

 //، وكالة سما اإلخبارية
 
 إلى القاهرة لبحث مشاكل الالجئين الفمسطينيين عربيةوصول وفود  

 فيزيارة لمصر تستغرق أسبوعا لممشاركة  فيوصمت إلى القاىرة امس وفود عربية  :(د ب أ - القاىرة
 التيالمضيفة  الدول العربية فيفعاليات الدورة التسعين  لمؤتمر المشرفين عمى شئون البلجئين الفمسطينيين 

 تبدأ غدا األحد بمقر جامعة الدول العربية.
مثل  لبنان واألراضي استقبال الوفود، إن تمك الوفود ت فيوصرحت مصادر مسئولة بالجامعة العربية كانت 
وبعض المنظمات اإلقميمية المتخصصة حيث  اإلسبلميالفمسطينية واألردن إلى جانب منظمة التعاون 

تبحث اإلجتماعات عمى مدى  خمسة أيام مشاكل البلجئين الفمسطينيين في الدول العربية المضيفة ليم  
بحث جيود الدول المضيفة لحل مشاكل  خاصة مشاكل الفمسطينيين في سورية عقب األزمة ىناك كما سيتم

وأضافت المصادر أنو سيتم أيضا بحث جيود ودور الوكاالت الدولية المتخصصة مثل وكالة  الفمسطينيين.
، خاصة فيما يتعمق باألوضاع المالية الصعبة «األونروا»األمم المتحدة لغوث وتشغيل البلجئين الفمسطينيين 

اإلحتياجات البلزمة من ناحية وبين الموارد المتاحة من جانب آخر وتوفير  التي تواجييا وازدياد الفجوة بين
الدعم والمساندة لموكالة سواء عمى الصعيد اإلقميمى أو الدولى حيث  سيرفع االجتماع تقريرا حول نتائجو 

لبلجتماع القادم لمجمس وزراء الخارجية  العرب.
 //، الدستور، عّمان

 
  ألف فمسطيني يخدم  تعيد بناء مركز صحي في القدس اإلماراتي األحمرهيئة الهالل  

ينتظر أكثر من ثبلثين ألف فمسطيني يعيشون في مخيم شعفاط إحدى ضواحي القدس  :(وام  - القدس
الشرقية إنجاز المركز الصحي الوحيد في المخيم، والذي قررت ىيئة اليبلل األحمر اإلماراتي إعادة بنائو 

بية مناسبة ألىالي المخيم الفمسطيني ولمفمسطينيين اآلخرين الذين ياتون إليو لمعبلج من ليقدم خدمات ط
 خارج المخيم.

وقال كاظم أبوخمف مستشار مدير العمميات في وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل البلجئين الفمسطينيين 
إن ىيئة اليبلل األحمر  التي ستتولى عممية إعادة بناء المركز الصحي في مخيم شعفاط” األونروا“

مميون  ألف درىم ( اإلماراتي قدمت مشكورة تكمفة إعادة بناء المركز بمبمغ قدره سبعة مبليين و
دوالر  بيدف تجييز ىذا المركز من بناء ومعدات صحية وأدوية ليتمكن من استقبال المرضى الذين يعانون 

 صعوبات في الحصول عمى خدمات طبية مناسبة.
 //، اد، ابوظبياالتح
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 بتسع مميون لاير لتعميم في غزة تدعم قطاع ا "الخيرية"قطر جمعية  

أعمنت جمعية قطر الخيرية االنتياء من مشروع توريد أجيزة مختبرات لكميات العموم واليندسة : قنا –الدوحة 
نشاء ثبلثة مراكز تدريب لممد رسين بمبمغ إجمالي زاد عن بالجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر بقطاع غزة وا 

 قطري. لايرمميون  
وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم إن المشروع تم إنجازه بالتعاون مع البنك اإلسبلمي لمتنمية بصفتو 

 مدير برنامج دول مجمس التعاون الخميجي إلعمار قطاع غزة.
ي قطاع غزة من خبلل إعادة تأثيث وأكد البيان أن ىذه الجيود ترمي إلى تحسين خدمات التعميم العالي ف

مختبرات ىامة لكمية العموم في الجامعة اإلسبلمية ومختبرات ىامة في كمية اليندسة وتكنولوجيا المعمومات 
 بجامعة األزىر, ليتمكن الطمبة من مواصمة تحصيميم العممي واستكمال العممية التعميمية.

رسين فييدف إلى تحسين أداء المدرسين والعاممين لمواكبة وأشار إلى أن إنشاء مراكز التدريب الثبلثة لممد
 التطور العممي، وتحديث المناىج والوسائل التعميمية.

 //، الشرق، الدوحة
 
 شاحنة مواد بناء من المنحة القطرية تعبر ميناء رفح البري إلى قطاع غزة  

شاحنة من مواد البناء إلى  تم إدخال  صرح مسؤول بميناء رفح البري، اليوم السبت، أنو: أ ش أ -رفح
 قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، وذلك طبًقا لممنحة القطرية.

مترا مكعًبا من الحصمة، مشيًرا إلى  وأضاف المسؤول، في تصريح لو اليوم، أن الشاحنات حممت 
شاحنة  ت، وطن من األسمن شاحنة، حممت  أنو سبق خبلل الفترة الماضية إدخال 

 متًرا مكعًبا من الحصمة، مضيًفا أنو سيتم إدخال باقي الكميات تباًعا. ألًفا و أقمت 
ويأتي ذلك طبًقا لمتنسيق بين السمطات المصرية والقطرية، عمى تولي مصر توفير مواد البناء البلزمة 

، وغيرىا، ليتم إدخاليا مباشرة إلى لمشروعات إعادة إعمار غزة، من أسمنت وحديد، وزلط، وحجارة، وحصمة
قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري.

 //، الشروق، مصر
 
 
 
 القضية الفمسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة: الفرنسيوزير الخارجية  

الرئيس  قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خبلل مؤتمر صحافي عقده مع : كفاح زبون - رام اهلل
إن دعمنا لفمسطين أساسي أكثر من أي وقت مضى ألن القضية الفمسطينية : »لفمسطيني محمود عباسا

في الفترة األخيرة يدور الحديث بشكل كبير عما يحصل في »وأضاف: «. ىي جوىر الصراع في المنطقة
تبقى جوىر اإلسرائيمية  -الدول المجاورة، النزاع في سوريا ولبنان ومصر، لكن المسألة الفمسطينية 

وتابع: «. ىنا حاجة إلى مفاوضات حقيقية وفي العمق»وأردف: «. الموضوع ويجب حميا بطريقة سممية
عمينا التوجو نحو السبلم وال سبلم من دون عدالة، وحتى اآلن لم يحصل الشعب الفمسطيني عمى ىذه »

 «.العدالة، يجب أن يحصل عمييا كي يعيش بسبلم وأمان إلى جانب إسرائيل



 
 
 

 

 

           29ص                                    1958العدد:                52/8/1023األحد  التاريخ:

إن موقف فرنسا معروف المستوطنات غير شرعية »بر فابيوس عن رفض ببلده لبلستيطان، وقال: وع
ونحن نمتثل لمشرعية الدولية. يجب معالجة ىذا الموضوع حسب القانون ومبلءمة القرارات وىذا ما تفعمو 

 «.أوروبا في الوقت الحالي
نما ىو مالي واقتصادي، وأوضح: وأكد فابيوس أن الدعم الفرنسي بالنسبة لمفمسطينيين، ليس س ياسيا فقط، وا 

قدمنا دعم منحة لمميزانية وأخرى ستقدم خبلل زيارة رئيس الجميورية لممنطقة، وكذلك دعم مشروع النفايات »
 «.الصمبة في قطاع غزة، وسنستمر خبلل الفترة المقبمة في تقديم الدعم المالي دائما لمميزانية الفمسطينية

والفرنسيون، أمس، اتفاقيتين في مقر رئاسة الوزراء برام اهلل، بحضور كل من فابيوس، ووقع الفمسطينيون 
 مبليين يورو منيا لمدعم المباشر لمخزينة الفمسطينية، و مميون يورو،  والحمد اهلل، بقيمة 

مفتو ألف يورو لصالح مشروع معالجة النفايات الصمبة في قطاع غزة، الذي ستكون تك مميونا و
وأكد فابيوس استمرار الحكومة الفرنسية بتقديم الدعم البلزم لمحكومة الفمسطينية،  مميون يورو. اإلجمالية 

بإمكان الجانب الفمسطيني أن يعتمد عمينا، واليوم نحن نوقع عمى المرحمة األولى من المساعدات، »قائبل: 
مبر (تشرين الثاني  المقبل لمتوقيع عمى المرحمة وسيأتي رئيس الجميورية الفرنسية فرانسوا ىوالند في نوف

 «.الثانية منيا
  //، الشرق األوسط، لندن

 
  لسد الثغرات في النظام الصحي الفمسطينيسعيها  تؤكد"أطباء بال حدود"  

أكدت غادة حاتم المديرة التنفيذية لممكتب اإلقميمي لمنظمة أطباء ببل حدود ومقره اإلمارات، أمس، سعي 
” اإلسرائيمي“إن الحصار ” الخميج”المنظمة لسد الثغرات في النظام الصحي الفمسطيني، وقالت في حديث ل

واألزمة المالية وتراجع التعاون مع السمطة الفمسطينية أسيمت في تدىور نظام الصحة العامة في األراضي 
حداث االنقسام إلى عواقب طبية ون فسية واجتماعية. وقالت حاتم المحتمة، فيما أدت جرائم االحتبلل وا 

إن الفرق الجراحية التابعة لممنظمة تقوم بزيارات منتظمة إلى مستشفى ناصر في مدينة خان ” الخميج”ل
يونس، بغرض إجراء عمميات جراحية ال تتاح عادة لسكان غزة، بخاصة إن معظم المرضى من األطفال 

استشارة فيما بمغ عدد  ضى الخارجين بمغ المصابين بحروق، وأشارت إلى أن عدد االستشارات لممر 
.االستشارات الصحية والنفسية الفردية والجماعية 

 //، الخميج، الشارقة

 
 ومستوطناتأسرى  37

 د. فايز أبو شمالة
 209بات جميًا أن صافقة اساتئناف المفاوضاات باين السامطة الفمساطينية والصاياينة تقاوم عماى إطابلق ساراح 

، مقابل غض الطرف الفمسطيني عن مواصمة التوسع االستيطاني فاوق 2883اىمتيم اتفاقية أوسمو أسرى تج
 األراضي المحتمة.

فياال نفاارح نحاان الفمسااطينيين لتحرياار بعااض األساارى الااذين مكثااوا فااي السااجون اإلساارائيمية أكثاار ماان عشاارين 
 عاما، أم نبكي لمواصمة التوسع االستيطاني، وضياع األرض؟
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سطينيون: نعم لمفرح والسرور حتى ولو تحرر أسير واحد مان ساجون إسارائيل، وفاي الوقات نفساو، سيقول الفم
نعاام لمبكاااء الحاازين أواًل عمااى آالف األساارى الااذين لاام ياارد لياام ذكاارًا قباال اسااتئناف المفاوضااات، ولاان يخطااروا 

طينية التي ستتحول بين عمى بال المفاوض في المرحمة القادمة، ونعم لمبكاء الموجع ثانيا عمى األرض الفمس
 عشية وضحاىا إلى مستوطنات ييودية.

فارح الفمساطينيون بتحرياار بعاض األسارى ساايكون مؤقتاًا ومحاادودًا، بينماا بكااؤىم عمااى ضاياع األرض ساايكون 
أزلياااًا وشاااامبًل، ألن كااال شااابر ياااتم اساااتيطانو الياااوم سااايكمف الفمساااطينيين والعااارب أالف الشااايداء لتحرياااره فاااي 

آخاار، ساايدفع الفمسااطينيون والعاارب فااي المسااتقبل القريااب أكثاار ماان ألااف شااييد مقاباال كاال  المسااتقبل، بمعنااى
 أسير يتم تحريره اليوم.

 59عمى الجانب اآلخر من طاولة المفاوضات؛ سيقول الييود في فمسطين نعم لمبكاء الحزين إلطبلق سراح 
ريض؛ ألننا سنواصل التوسع االستيطاني أسيرًا ا دفعة أولى ا مقابل استئناف المفاوضات، ولكن نعم لمفرح الع

برضا الفمسطينيين ىذه المرة، وتحت غطاء المفاوضات، وماا قارار المجماس األعماى لمتخطايط والبنااء إلنشااء 
 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات البعيدة عن الكتل االستيطانية، إال بالون االختبار. 818

ي جاء عمى لسان الدكتور صائب عريقات الذي قال: إن الجانب الرد الفمسطيني عمى قرار التوسع االستيطان
الفمسطيني يدرس حاليا امكانية عدم المشاركة في مسيرة التفاوض المقرر بأن تبدأ بعد غد االربعاء ردا عماى 

 استمرار البناء االستيطاني.
يني ثاباات ضااد إن الدراسااة التااي يتحاادث عنيااا الاادكتور صااائب عريقااات لتؤكااد عمااى عاادم وجااود موقااف فمسااط

التوسع االستيطاني، ولو كان القرار في جيب الدكتور صائب عريقات لما احتاج أن، فالدراساة تعناي الرجاوع 
 إلى السيد عباس.

الساامطة الفمسااطينية أمااام االختبااار الاادقيق، فاسااتئناف المفاوضااات تحاات رايااة االسااتيطان معناااه خسااارة جولااة 
تفاااوض ساايعزز مصااداقية مااا يااردده الساايد عباااس، حااين قااال يااوم المفاوضااات قباال أن تباادأ، واإلحجااام عاان ال

 أمس: لن نتخمى عن الثوابت الوطنية.
 14/8/1023، الشروق، مصر
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 عماد االفرنجي
أحساان رئاايس الااوزراء اسااماعيل ىنيااة بدعوتااو لتوساايع رقعااة المشاااركة فااي ادارة قطاااع غاازة الااى حااين تشااكيل 

ن كنت أختمف معاو فاي توقيات الادعوة ألن المعنياين بالادعوة سيفسارونيا عماى غيار حكومة وح دة وطنية ، وا 
 ما أراد ويقصد !!.

الااادعوة ليسااات جديااادة فماااا أن حققااات حمااااس فوزىاااا السااااحق باالنتخاباااات التشاااريعية حتاااى شااارعت بحاااوارات 
لكنيم جميعا اعتاذروا بحجاج ولقاءات مع فصائل سياسية وشخصيات اعتبارية لممشاركة في حكومة واحدة ، 

 واىية ال تقنع أحدا.
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يادرك المتاابع حساابات الفصاائل الفمساطينية الخاصااة بقضاايا تمويمياا وتحالفاتياا السياساية المحمياة وعبلقاتيااا 
 االقميمية والدولية والتي كثيرا ما تطغى عمى الحسابات والمصالح الوطنية.

" \لممشااركة بالحكوماة لكان ماوقفيم غيار المعمان كاان  خاضت قيادة حماس حوارات مضنية مع كل الفصاائل
 ".\اتركوىم ليغرقوا ... أيام أو شيور وسيأتوننا راكعين 

شخصااايات أخاااارى ماااان المنتساااابين الااااى مؤسسااااات المجتماااع الماااادني و العماااال االىمااااي لياااام أيضااااا حساااااباتيم 
 مع حماس. وعبلقاتيم وتمويل مؤسساتيم التي ال يريدون خسارتيا لذلك لم يتعاونوا أيضا

وقاادمت حماااس تنااازالت كبياارة فااي تشااكيل حكومااة الوحاادة الوطنيااة ماان أجاال انطاابلق القطااار الفمسااطيني دون 
 جدوى فالمصالح عند األطراف األخرى أكبر من كل ما عرض عمييم.

ىااذا كااان قباال االنقسااام الااذي لاام يفعاال أحااد ماان الفصااائل أو غيرىااا شاايئا عمميااا اليقافااو حتااى وقعاات الواقعااة ، 
صاابح دياادنيم أننااا النريااد المشاااركة ألن فااي ىااذا تعزيااز لبلنقسااام بينمااا مشاااركة بعضاايم فااي حكومااة رام اهلل فأ

 غير الشرعية لم يكن تعزيزا لبلنقسام !!.
ودعونا نمر سريعا عمى الموقف من الدعوة فقد قال القيادي المفصول من فاتح محماد دحابلن أن دعاوة ىنياة 

وزار وأخطااء حمااس ، ويؤشار لحالاة مان العزلاة ، وقاال أماين مقباول (فاتح  الجديدة تيدف لتحميل اآلخرين أ
ان العاااارض جاااااء متااااأخرا وحماااااس فقاااادت طااااوق النجاااااة ، أمااااا صااااالح زياااادان (الجبيااااة الديمقراطيااااة  قااااال ان 
المشااااركة لااان تحااال االزماااة ، وبينماااا تحفاااظ أحماااد المااادلل (الجيااااد االسااابلمي  عماااى الااادعوة فضااال آخااارون 

 الصمت.
الردود جاءت من الجبية الشعبية بالترحيب من د.رباح مينا واعتبرىا مادخبل لموحادة الوطنياة بياد  ربما أفضل

 ".\" دعوة ميمة لكنيا بحاجة الطار سياسي ناظم \أن جميل المجدالوي استدرك عمى تصريح مينا و قال 
طمااق ماان تقييمااو ردود الفعاال توضااح مااا قصاادتو عناادما قماات أختمااف مااع ىنيااة فااي توقياات الاادعوة ،فااالبعض ان

لمدعوة عمى اعتبار أن ىنية أطمقيا من موقف أزمة ضعف وبيئة حصار ، والمحصمة النيائياة لممواقاف ىاي 
ن كان بعضيا بطرق ممتوية !!.  الرفض وا 

كنت أتمنى أن أرى فصائل وشخصيات تتحدث بوعي وعماق وطناي وتنااقش الفكارة وتحاصار حمااس باالرأي 
يجابيات وسمبيات الفكرة بمغة المصمحة العامة ، وأن يطالبوا بمواقف مماثماة والمنطق والمصمحة الوطنية ، وا

 من حكومة رام اهلل لكنيم في الغالب كانوا عدميين وألقوا بالدعوة وراء ظيورىم !!.
ورغم ذلك فان ىنية بتقديري أحرج الفرقاء عمى الساحة الفمسطينية ، ومعيم المزاودين و المتذاكين والمتيمين 

التفرد ، فياام يااا ساايدي ال يرياادون الوقااوف معااك أو مساااعدتك حتااى لااو كااان المقصااود أن يقفااوا الااى حماااس باا
جانااب وطاانيم فيااذا لاايس ماان أولوياااتيم وفكاارة الشااراكة الوطنيااة يباادو أنيااا عنااد الاابعض ضاارب ماان الخيااال ، 

 فالسبب الرئيس لبلنقسام ىو عدم ايمان ورفض الشراكة معكم بعد فوزكم باالنتخابات.
" ، \" بالنسابة لناا ناار فاتح وال جناة حمااس \ل حديث ماع أحاد الكتااب اليسااريين قاال لاي باالحرف الواحاد خبل

" ربماا \وىو بذلك يختصر النقاش لكل ما يدور ، فيم يريدون االسبلميين ديكاور لبرلماان أو حكوماة ال أكثار 
 ن فيم عنيا بعيد.من أجل التنطع أن لدينا ديمقراطية فمسطينية أما مصمحة الوطن و المواط

 14/8/1023، وكالة سما اإلخبارية
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 عمي بدوان
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  فصيل 29في خطوة ُمعمنة، توافقت عمييا جميع الفصائل الفمسطينية العاممة فوق الساحة السورية وعددىا (
ود عبااااس وحاازب فمساااطيني (مااع غيااااب حركاااة حماااس  تااام وباإلجمااااع المصااادقة عماااى مباااادرة الاارئيس محمااا

إليجاااد حااّل سااممي لمسااألة مخااّيم اليرمااوك وعمااوم المخيمااات والتجمعااات الفمسااطينية فااوق األرض السااورية، 
والتي نقميا إلى دمشق األسبوع الماضي وفد رباعي باسم منظمة التحرير الفمسطينية ترأسو السيد زكريا اآلغا 

ماة التحريار الفمساطينية، والاوزير فاي السامطة عضو المجنة المركزية لحركة فاتح وعضاو المجناة التنفيذياة لمنظ
الوطنياة الفمساطينية واألماين العاام لجبياة النضاال الشااعبي الفمساطيني الادكتور أحماد مجادالني، وبابلل قاساام، 
والعميااد إسااماعيل ماان االسااتخبارات العسااكرية الفمسااطينية، وىااي الزيااارة الثالثااة لموفااد المااذكور لدمشااق خاابلل 

 ة.األشير األربعة األخير 
اإلجتمااااااع المااااااذكور شاااااااركت بااااااو الفصااااااائل الفمسااااااطينية التالياااااة : حركااااااة فااااااتح، الجبيااااااة الشااااااعبية، الجبيااااااة 
الشااعبية/القيادة العامااة، منظمااة الصاااعقة، فتح/اإلنتفاضااة، جبيااة النضااال الشااعبي الفمسااطيني بشااقييا، جبيااة 

ني، حزب اإلتحاد الديمقراطي التحرير الفمسطينية بشقييا، الحزب الشيوعي الفمسطيني، حزب الشعب الفمسطي
الفمساااطيني/فدا، الجبياااة الديمقراطياااة، حركاااة الجيااااد اإلسااابلمي، وتغيبااات عااان اإلجتمااااع حركاااة حمااااس التاااي 

 التشارك عمميًا في إجتماعات الفصائل بدمشق منذ أكثر من عام ونصف مضى.
منظاااار بأوضااااااع ووفااااق ماااااىو ُمعماااان ومعااااروف، فااااإن زيااااارات الوفااااد الرساااامي الفمسااااطيني لدمشااااق، جائاااات ل

الفمسطينيين فاي ساوريا، الاذين تعرضاوا خابلل الشايور الماضاية ألزماات كبيارة نتيجاة الحالاة العاماة فاي ساويا 
فااي ظاال األزمااة التااي تعانييااا الااببلد، وقااد تسااببت فااي وقااوع كااوارث متبلحقااة بعاادد ماان المخيمااات والتجمعااات 

قع فااي مخاايم درعااا، ومخاايم ساابينة فااي ريااف الفمسااطينية فااوق األرض السااورية كااان أكبرىااا عمااى اإلطاابلق ماااو 
دمشااق، ومخاايم حنااادرات شاامالي مدينااة حماااب، وفااي مخاايم اليرماااوك مااع خااروج الغالبياااة الساااحقة ماان ساااكانو 

  شييد من مخايم اليرماوك 800  شييد فمسطيني حتى اآلن في سوريا. منيم أكثر من (2900وسقوط نحو (
 لوحده.

جااااز عااادة خطاااوات، منياااا مالاااو عبلقاااة باااإقرار مسااااعدات عاجماااة زياااارات الوفاااد الفمساااطيني أثمااارت عماااى بإن 
لفمسطينيي سوريا بواقع مميون دوالر أمريكي توزع عمى عموم النااس مان البلجئاين الفمساطينيين شايريًا (عماى 
بطاقة العائمة ، ومنيا مالاو عبلقاة بتحساين المناخاات العاماة الفتحاوياة الساورية األمار الاذي تبادى باأكثر مان 

عادة بعض المقرات العائدة لحركاة فاتح لمنظماة التحريار الفمساطينية، إضاافة لمبحاث مجال، كا ن منو تسميم وا 
فااي بعااض الشااؤون المتصاامة بالعبلقااات الثنائيااة بااين دمشااق ورام اهلل، حيااث تاام البحااث فااي ذلااك مااع كاال ماان 

 الممموك.مساعد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس المجمس األمني الوطني المواء عمي 
وفي العودة لممبادرة التي تم اإلجماع عمييا، فكان من أىدافيا المعمنة نصاًا وكماا ورد فاي الانص الماوزع عان 
إجتماع الفصائل المشار إلياو أعابله  "خاروج المسامحين والسابلح مان المخايم وعاودة األمان واألماان إلياو لكاي 

 جئين بعد إنياء المظاىر المسمحة".يعود النازحون لمنازليم"، و"إعادة الخدمات لممخيم البل
وقد أعمنت مصادر فمسطينية بأن الوفاد الرسامي الفمساطيني إلتقاى قياادات ساورية رفيعاة المساتوى، وقاد أبادت 
تمك الجيات  ترحيب الدولاة الساورية بالمباادرة، عماى أن يساتتبع ذلاك جاواب واضاح مان الجايش الحار وجبياة 

ِماامب باااأن لجنااة ماان كااال الفصااائل تشااّكمت لمتابعاااة ووضااع آليااة لياااذه النصاارة المتواجاادين فااي اليرماااوك، وقااد عُ 
 المبادرة.

في ىذا السياق، تشير المعمومات المتوفرة وشبو المؤكدة بأن الجيش الحر والمجموعات التابعة لو والمنضوية 
ة النصارة تحت أسماء مختمفة منيا لواء التوحيد ولواء أبابيال حاوران وصاقور الجاوالن وكتائاب جناد اهلل، وجبيا
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... ومعياااا مجموعاااات فمساااطينية (وقاااد تراجاااع حضاااورىا ماااؤخرًا بشاااكل ممماااوس وخاصاااة منياااا مجموعاااة لاااواء 
العيدة العمرية وزىارة المادائن  .. إلاخ .. وىاي الجياات العساكرية المتواجادة فاي مخايم اليرماوك، مختمفاة فيماا 

 اسة الفمسطينية، فمن بين تمك الجيات :بين بعضيا إزاء مايمكن القيام بو بشأن المبادرة التي قدمتيا الرئ
من يرفض المبادرة جممة وتفصيبًل، بإعتبارىا التعنية إنطبلقاًا مان مقولاة أن مخايم اليرماوك أرضاًا ساورية فاي 

 نياية المطاف، وأن مخيم اليرموك ليس أفضل من بابا عمرة أو الخالدية أو القصير ....
ماع أطاراف فمساطينية معيناة دون غيرىاا، عماى أن ياتم إساتبعاد  ومن بينيا من يرى بإمكانياة الحاديث بشاأنيا،

أي وجاااود عساااكري ألي طااارف فاااي اليرماااوك حاااال تطبياااق اإلتفااااق، بماااا فاااي ذلاااك الجياااات الرسااامية الساااورية 
 كالجيش أو األمن أو الشرطة المدنية.

ر المختمفاة ومن بينيا من بات يرى بأن دخول مخايم اليرماوك كاان خطاأ جسايمًا، وأن مجموعاات الجايش الحا
حكاااام إغااابلق  دخمااات فاااي كماااين ُمحكااام عبااار جرىاااا لمرباااع مخااايم اليرماااوك مااان قبااال قاااوات النظاااام لتطويقياااا وا 
غااابلق سااامة الغاااذاء والتماااوين التاااي كانااات متاااوفرة لياااا فاااي مخااايم  المربعاااات الجنوبياااة مااان دمشاااق بوجيياااا، وا 

 اليرموك.
ادات جميااع الفصااائل الفمسااطينية العاممااة عمااى وبناااءًا، عميااو، فااإن التقااديرات الفمسااطينية المسااتقاة ماان قباال قياا

األرض الساااورية, والتاااي تحاورناااا معياااا مااان خااابلل الزياااارات الميدانياااة والمقااااءت المباشااارة، تؤكاااد باااأن المباااادرة 
عبلمياة لقطاع كال المباررات، ويبادو لياا باأن  الحظوظ لمنجااح لياا عماى أرض الواقاع. وأن وظيفتياا سياساية وا 

متدرجًا، قوامو العمل بالذخيرة الناعمة (عمى حد تعبير قياديين فمسطينيين أحدىما  الحل سيكون حبًل عسكرياً 
ينتمي لفصايل مان قاوى التحاالف والثااني ينتماي لفصايل مان فصاائل منظماة التحريار الفمساطينية ..  لمادخول 

خراج القوى التي دخمت إليو.  لممخيم وا 
لمشااار إلييااا ماان قباال مجموعااات تابعااة لاابعض القااوى والمعمومااات بيااذا الجانااب تشااير لمباادء بتنفيااذ العمميااة ا

والفصااائل وىااي : الجبيااة الشااعبية/القيادة العامااة، منظمااة الصاااعقة، حركااة فااتح/ اإلنتفاضااة، جبيااة النضااال 
الشعبي الفمسطيني. إضاافة لمجموعاات فمساطينية ثانياة تتباع القياادة العساكرية الساورية وماباات يعارف بقاوات 

ش الشااااعبي الفمسااااطيني والحاااارس الثااااوري الفمسااااطيني، وىااااي مجموعااااات تعتبرىااااا الاااادفاع الااااوطني وىااااي الجااااي
 المعارضة السورية تابعة لممخابرات العسكرية السورية.

فاااي ىاااذا الساااياق، ومااان منطماااق التوضااايح، ونقااال حقيقاااة ماااايجري، فاااإن غالبياااة القاااوى الفمساااطينية إن لااام اقااال 
ا مان إلتقينااه مان قيادتياا، فإنياا التارى مان حماول جميعيا التي شاركت بإجتماع دمشاق األخيار، وكماا قاال لنا

سوى الحل القسري، لكن بعضيا اليريد توريط نفسو في العمل العسكري المباشر، ويفّضل ترك الميمة لغيره، 
 ولجيش البمد بإعتباره الجية المسؤولة عن أمن البمد.  

 
 وفيما يمي مرفق نص المبادرة المقدمة من الرئاسة الفمسطينية

بلقااًا ماان الموقااف السياسااي المباادئي الااذي أعمنتااو قيااادة منظمااة التحرياار الفمسااطينية ماان مجماال التطااورات "انط
الداخمية في بعض البمدان العربية ومن األزماة التاي تماّر بياا ساوريا الشاقيقة بشاكل خااص، والاذي يساتند إلاى 

والمخيماااات الفمساااطينية فاااي ىاااذه عااادم التااادخل فاااي الشاااؤون الداخمياااة لياااذه البمااادان، وعااادم الااازج بالفمساااطينيين 
التطااورات ماان خاابلل تحيياادىا والحفاااظ عمااى المخيمااات بيئااة آمنااة تحتضاان سااكانيا ماان فمسااطينيين وسااوريين 
خالية من السبلح والمسامحين والمحافظاة عماى الجياد الكفااحي الفمساطيني متجياًا نحاو فمساطين والقادس وفاي 

 ائيمي.مواجية عدونا الرئيس المتمثل في االحتبلل اإلسر 
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واسااتنادًا إلااى مااا تقااّدم، وبعااد التطااورات واألحااداث التااي أدت إلااى تشااريد مئااات اآلالف ماان أبناااء شااعبنا ماان 
المخيمااات وتحااّول العديااد منيااا إلااى مناااطق غياار آمنااة (...  فإننااا فااي فصااائل منظمااة التحرياار الفمسااطينية 

وطنيااة والسياسااية، نتقااّدم بيااذه المبااادرة الممثاال الشاارعي والوحيااد لمشااعب الفمسااطيني، وماان موقااع مسااؤوليتنا ال
 آممين من المعنيين والمخمصين أن نعمل معًا بيدف تحقيق مضمونيا:

أواًل: انطبلقًا من موقفناا المبادئي بالحيااد اإليجاابي والناأي بالفمساطينيين والمخيماات الفمساطينية عان االنجارار 
، فإننااا ناادعو إلااى أن تكااون جميااع المخيمااات واالنخااراط فااي أتااون الصااراع الجاااري عمااى أرض سااوريا الشااقيقة

الفمسطينية وفي مقدمتيا مخيم اليرموك مناطق وبيئة آمنة وخالية من السبلح والمسمحين وفقًا لآلتي: ااا إنيااء 
 كافة المظاىر المسمحة داخل المخّيمات وتسوية أوضاع الراغبين في ذلك.

الشااتباكات ووقااف القصااف والقاانص. اااا تسااييل عاادم تكااريس المخيمااات مناااطق اشااتباك ووقااف كافااة أشااكال ا
لى المخيم بما يشمل عبور األفراد والمواد الغذائية والطبية والمركبات، ما يشجع  حرية الدخول والخروج من وا 

 عودة النازحين إلى منازليم.
 والصحية.إعادة خدمات الكيرباء والماء واالتصاالت والبنية التحتية والشؤون البمدية والخدمات التعميمية 

تساااوية أوضااااع المعتقماااين مااان أبنااااء المخيماااات الاااذين لااام يثبااات تاااورطيم فاااي األحاااداث. والمتابعاااة والتنسااايق 
 المشترك في إطار تنفيذ عناصر المبادرة بما يكفل إزالة كافة العقبات أمام تنفيذىا، وتوفير كل متطمبات.

 14/8/1023، المستقبل العربي
 

 المغمس بالسم الغموضسورية:  40
 في بارئيلتس

المأساة الرىيبة التي قتل فييا مئاات الماواطنين، معظميام أطفاال ونسااء، وضاعت الادول الغربياة الاى معضامة 
متعذرة. ال تريد اي دولاة فاي ىاذا الوقات الشاروع فاي معركاة عساكرية، جوياة او برياة ضاد ساورية، ولكان كال 

مااا العماال. ومااع أن وزياار الخارجيااة واحاادة ماان الاادول تفياام بانااو يجااب عماال شاايء، دون أن تعاارف أن تقتاارح 
الفرنسي شد الحبل العسكري حتى منتياه حين صرح بانو يجاب الماس باألساد ولكان لفرنساا ايضاا واضاح اناو 
دون موافقة وتنسيق أميركي، فان االقتراح سيبقى معمقا في الياواء، وال سايما فاي ضاوء رساالة رئايس االركاان 

ء فييااا انااو "مااع ان الواليااات المتحااد يمكنيااا أن تبيااد ساابلح الجااو األميركااي، الجناارال مااارتين دماابس التااي جااا
السوري ولكن ىجوم كياذا سيتصااعد وسايفترض تادخبل أميركياا اكبار فاي االزماة. الوضاع فاي ساورية االن ال 
يعاارض خيااارا بااين طااارفين باال خيااارا لطااارف واحااد ماان باااين اطااراف كثياارة". باااؤرة المشااكمة إذن، ليساات انقااااذ 

او مااا ىااو الطااابع المفضاال لمعمميااة العسااكرية، باال ماااذا يخاادم مصااالح الغاارب بشااكل عااام مااواطنين سااوريين، 
ومصالح الواليات المتحادة بشاكل خااص، بعاد أن ينياار نظاام االساد. ومااذا عان الخاط االحمار الاذي وضاعو 

خاذ فاي الرئيس اوباما؟ يبادو ان ىاذا الخاط لام يعاد قائماا حتاى بعاد اليجاوم الكيمياائي أول اماس. وبادال مناو يأ
 التشكل خط االنسحاب عن الخط االحمر.

لممفارقة، فان النظاام الساوري والمقااتمين فاي المعارضاة الساورية عماى حاد ساواء يقادمون لمغارب ذريعاة مريحاة 
لبلمتناااع عاان عمميااة عسااكرية. فمااع أن سااورية وافقاات عمااى زيااارة وفااد ماان مراقبااي االماام المتحاادة، اال انياام ال 

 صوا كل المواقع المشبوىة بضربات السبلح الكيميائي.يزالون ال يمكنيم أن يفح
وماااع ان ساااورية تؤكاااد باااذلك االشاااتباه ضااادىا، ولكنياااا تمناااع االمااام المتحااادة مااان الحصاااول عماااى االدلاااة التاااي 
تحتاجياااا كاااي تحااااول عماااى االقااال تحقياااق موافقاااة دولياااة عماااى اعماااال عقااااب ومناااع. وبالمقابااال، فاااان موقعاااا 
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اضي مصداقيتو حين بمغ عن ىجمات الجيش االسرائيمي في سورية، يدعي لممعارضة السورية، اثبت في الم
بان اليجوم الكيميائي االخير لم ينفذه النظام. ففي تقرير تحميمي طويل يتساءل موقاع "الحقيقاة" كياف يحتمال 
ان يكااون كاال االطفااال المصااابين تجمعااوا فااي مكااان واحااد حااين ال يكااون ىناااك حاليااا تعماايم والمناااطق التااي 

ت ىاي مناااطق قتالياة يتنااثر فييااا المواطناون نحاو المبلجاا . فضابل عان ذلااك، رغام ان الجايش السااوري اصايب
 قصف واطمق النار في ىذه المناطق لم تظير عمى جثث المصابين عبلئم اطبلق النار.

كيمااومتر فااي  52 – 50فحااص لحركااات الرياااح فااي يااوم القصااف يفيااد ايضااا بااان حركااة الااريح كاناات بساارعة 
"معروف أنو في مثل ىذه السرعة خطير استخدام السبلح الكيميائي وذلك الن الغازات قد تصيب  الساعة، و

مناطق اخرى بل ووحدات من الجيش". كما تساءل الموقع عان أن أعضااء فارق المسااعدة لام يرتادوا مبلباس 
عات. لمن، ان لم وقائية ضد المواد الكيميائية رغم انو معروف ان غاز السارين يبقى عمى المبلبس لعدة سا

يكن لمنظام، توجد قدرة ودافعية لتنفيذ ىجوم كيميائي كيذا؟ الموقع، الذي يعتمد عمى مصادر موثوقة، يدعي 
بااان جماعااات ماان المقاااتمين التركمااانيين الااذين يعممااون فااي محافظااة البلذقيااة، ويشااكمون جاازءا ماان الجاايش، 

 دولي. حصموا عمى مواد القتال الكيميائي بيدف احداث استفزاز
وماع ان ىااذه االقااوال تباادو كمحاولااة لتنظيااف النظااام ماان التيمااة او فرضاايا عمااى مجموعااة ماان داخاال الجاايش 

آب تقرياارا عاان تيريااب مااواد كيماويااة  29السااوري الحاار، ولكاان فااي ضااوء حقيقااة ان الموقااع نفسااو نشاار فااي 
عان البياان الفحاص والتحقياق  لمجيش الحر من االراضي التركية وعن النية لتنفيذ عممية كيميائية، لايس غنياا

فااي ىااذه االمكانيااة أيضااا، وال ساايما عناادما تشااكك الواليااات المتحاادة أيضااا فااي ان يكااون اليجااوم نفااذه النظااام. 
دون برىاااان قااااطع عماااى أن انظاااام ىاااو الاااذي نفاااذ اليجاااوم، ال يمكااان لمااادول الغربياااة ان تقناااع روسااايا والصاااين 

 حقق في االمم المتحدة.بالموافقة عمى المس بالنظام في اطار توافق يت
واضااح تماماااا باناااو اذا تباااين باااان مقاااتمين فاااي الجااايش الساااوري الحااار ىاام الاااذين اساااتخدموا السااابلح الكيمياااائي 
فستكون النياية ليذا الجيش ولممعارضة السورية بشاكل عاام. ولكان مجارد التشاكيك بيوياة الميااجمين بالاذات 

ديدة القائمااة بااين فصااائل المعارضااة، وال ينطبااق ماان جانااب موقااع معااارض، يشااير ايضااا الااى الخبلفااات الشاا
االمر فقط عمى الشرخ بين الكتائب االسبلمية مثل جبية النصرة وبين التياارات العممانياة، او باين المعارضاة 
الكرديااة وتمااك العربيااة. الخصااومة توجااد ايضااا بااين التنظاايم السااري التركماااني وبااين وحاادات الجاايش الحاار وال 

ين فااي شاامال سااورية حيااث دارت رحااى معااارك شااديدة فااي االيااام االخياارة وقتاال فييااا ساايما فااي منطقااة البلجئاا
مئات االشخاص. ان العداء بين الطائفتين، العربياة والتركمانياة، أدى الاى أن تكاون حتاى مخيماات البلجئاين 
 التاااي اقيمااات لمماااواطنين الساااوريين فاااي بمااادة يالاااداي فاااي فاااي اقمااايم التااااي، تفصااال بشاااكل تاااام باااين البلجئاااين
التركمانيين والعرب. وحسب تقرير في موقع معاارض، وقعات معاارك فاي بمادة الرقاة باين منظماة احفااد النباي 
وباين منظماة دولاة العاراق والشاام االسابلمية المتفرعااة عان القاعادة. ىاتاان ىماا منظمتاان متطرفتاان تتنافسااان 

 س بالذات ضد النظام.عمى السيطرة في البمدة وتخوضان اساس معاركيما الواحدة ضد االخرى ولي
ان الخصومة الفئوية والشخصية بين رؤساء الجيش السوري الحر وبين المعارضة المدنية التي نقمت مركزىا 

 من مصر الى تركيا ىي عائق عاٍل آخر في وجو توحيد الصفوف وخمق قيادة متفق عمييا.
الجسااام  –االئاااتبلف الاااوطني أماااس أعمااان لاااؤي المقاااداد، النااااطق بمساااان الجااايش الساااوري الحااار ومندوباااو فاااي 

عن اساتقالتو مان االئاتبلف. وقاد عمال ذلاك باناو تباين لاو  –المعارض االكبر والمعترف بو من االسرة الدولية 
بان االئتبلف غيار راض عان ادائاو وان فاي نيتاو مواصامة العمال فاي اطاار الجايش الحار. وعان المقاداد نشار 

كيا، يتسكع مع النساء ويبذر اموال التبرعاات التاي نقمات خصومو في المعارضة بانو يدير حياة ممذات في تر 
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الى الجيش الحر من السعودية. ىاذه المنشاورات ليسات اساتثنائية ومثمياا يمكان أن نجاد فاي مواقاع لممعارضاة 
تتنااافس احيانااا فااي نشاار افعااال ممثمااي الحركااات المتخاصاامة. وفااي نفااس الوقاات أعماان ايضااا محمااد الشااعار، 

الئتبلف عن انسحابو بسبب "عجز االئتبلف الاذي لام يانجح فاي أن يحقاق حتاى وال ممثل منطقة خرستا في ا
فاااي المساااتوى االدناااى أمااال الشاااعب الساااوري". انساااحاب ممثماااين لمجااايش الساااوري الحااار مااان جسااام المعارضاااة 
المركاازي ياادل كاام بعيااد االحتمااال فااي ىااذه المحظااة تحقيااق توافااق داخمااي بااين اجسااام المعارضااة، ويؤكااد أقااوال 

 دمبسي عن الحاجة الى اختيار طرف واحد من اصل عدة اطراف.الجنرال 
حاااين يكاااون الخياااار الوحياااد الاااذي تقاااف اماماااو فاااي ىاااذه المحظاااة الااادول الغربياااة، فاااان القااارار ىاااو عااادم القااارار 
واالنتظااار الااى أن يتبااين ماان ينتصاار حتااى وان اسااتغرقت المعركااة ساانوات اخاارى. ويساااعد ىااذا الموقااف جاادا 

والجاايش السااوري الحاار والااذين يثبتااون النفساايم مناااطق ساايطرة ذات حكاام ذاتااي سااتجعل  المنظماات الراديكاليااة
من الصعب اكثر وجود أي حل سياسي حين يحين وقتاو. منااطق السايطرة المحمياة ىاذه ليسات سااكنة، وىاي 

 تثير معارك داخمية ليس بينيا وبين اسقاط النظام شيء، وقد باتت تصدر الى خارج سورية.
 59/8/5023، عن "ىآرتس"
 15/8/1023، األيام، رام اهلل
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 عمى معبر رفحالفمسطينيين معاناة المسافرين 

 14/8/1023صحافة الفمسطينية صفا، الوكالة 
 


