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اجلمعة، 2014/8/1

اأعلن اجلي�ش االإ�رسائيلي انتهاء العمل بالتهدئة االإن�سانية، التي اأعلنت االأمم املتحدة، االتفاق   •

عليها بني حركة حما�ش و“اإ�رسائيل” يف قطاع غزة تبداأ �سباح يوم اجلمعة 2014/8/1، واأقر 

اإ�رسائيلي  اأ�رس �سابط  اإ�رسائيلية ادعى فيها  مبقتل جنديني جنوب قطاع غزة، خالل عملية 

.
1
لدى املقاومة الفل�سطينية

ع�رسات  ا�ست�سهاد  بعد  االإن�سانية  التهدئة”  بـ“خرق  “اإ�رسائيل”  حما�ش  حركة  اتهمت   •

املكتب  رئي�ش  نائب  وقال  غزة.  قطاع  جنوب  رفح  على  اإ�رسائيلي  ق�سف  يف  الفل�سطينيني 

االإ�رسائيلي  االدعاء  اإن  االأنا�سول،  لوكالة  مرزوق،  اأبو  مو�سى  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي 

باأ�رس �سابط اإ�رسائيلي وقتل جنديني، وقعا قبل �رسيان الهدنة، وبالتايل “ال يوجد مربر لدى 

.
اإ�رسائيل يف خرقها”2

قال اأوفري جندملان Ofir Gendelman، املتحدث با�سم رئي�ش الوزراء االإ�رسائيلي، يف تغريدة   •

له على موقع تويرت: “حتدث رئي�ش الوزراء نتنياهو مع وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي 

وقال له اإن حما�ش خرقت الهدنة االإن�سانية، وهي �ستدفع الثمن واإ�رسائيل �ستعمل ب�رسامة 

.
�سّد االإرهابيني”3

الوزراء  رئي�ش  على  هجوماً   Uzi Landau النداو  عوزي  االإ�رسائيلّي  ال�سياحة  وزير  �سّن   •

اإّن  وقال  االإ�رسائيلي،  التلفزيون  يف  الثانية  للقناة  حديث  يف  نتنياهو،  بنيامني  االإ�رسائيلي 

.
4
العملية الع�سكرّية �سّد قطاع غّزة، مل حُتقق حتى تلك اللحظة اأياً من اأهدافها

والف�سائل  حما�ش  االأبي�ش،  بالبيت  ت�رسيح  يف  اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�ش  دعا   •

الفل�سطينية اإىل االإفراج عن جندي اإ�رسائيلي اأ�سري ك�رسٍط م�سبق الإزالة التوتر بني “اإ�رسائيل” 

 .
5
والفل�سطينيني، وقال اإنه �ستُبَذل جهوٌد الإعادة اإقرار وقف اإطالق النار الذي انهار

حتقيق  يف  نفوذهما  ا�ستخدام  اإىل  وقطر،  تركيا  كريي  جون  االأمريكي  اخلارجية  وزير  دعا   •

االإفراج عن جندي اإ�رسائيلي اأ�سارت تقارير اإىل اأ�رسه، ما اأدى اإىل انهيار وقف اإطالق النار بني 

.
6
“اإ�رسائيل” وحما�ش

اأعلن البيت االأبي�ش االأمريكي اأن حركة حما�ش م�سوؤولة عن االنتهاك “الهمجي” لوقف اإطالق   •

النار يف قطاع غزة، م�ستنداً اإىل ادعاءات اإ�رسائيلية حتدثت عن مقتل جندينْي اإ�رسائيليني واأ�رس 

.
7
�سابط
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اجلندي  عن  �رسوط  وبال  فوراً  “االإفراج  اإىل  مون  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  دعا   •

دوياريت�ش  �ستيفان  با�سمه  املتحدث  قراأه  بيان  يف  وجاء  غزة،  يف  االأ�سري”  ]االإ�رسائيلي[ 

Stéphane Dujarric اأن خرق وقف اإطالق النار يف غزة “ي�سكك يف م�سداقية ال�سمانات التي 

باأق�سى حزم خرق  “يدين  بان كي مون  اإن  البيان  املتحدة”. وجاء يف  لالأمم  قدمتها حما�ش 

وقف اإطالق النار املن�سوب حلما�ش”، لكنه يوؤكد يف الوقت نف�سه على اأن “االأمم املتحدة ال متلك 

.
و�سائل م�ستقلة للتحقق بدقة فيما ح�سل”8

وافق الكوجنر�ش االأمريكي على تخ�سي�ش 225 مليون دوالر لتمويل منظومة القبة احلديدية   •

الدفاعية العرتا�ش ال�سواريخ التي تطلقها حركة حما�ش على “اإ�رسائيل”.

للم�ساعدة  االأمريكية  االإدارة  طلبتها  دوالر  مليارات   3.1 من  جزءاً  التمويل  هذا  وي�سكل   

.
الع�سكرية لـ“اإ�رسائيل”9

ال�سبت، 2014/8/2

قال بيان للجي�ش االإ�رسائيلي اإن جلنة خا�سة باجلي�ش االإ�رسائيلي اأعلنت مقتل �سابط امل�ساة   •

االإ�رسائيلي  اجلي�ش  ادعى  الذي   ،Hadar Goldin جولدن  هدار   Givati جيفعاتي  لواء  من 

2014/8/1، ومل يتحدث  الفل�سطينية جنوبي قطاع غزة يوم اجلمعة  املقاومة  اأ�رسه من قبل 

.
10

البيان عما اإذا متت ا�ستعادة جثته اأم ال

ك�سف �سائب عريقات، ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، النقاب اأن اجلانب   •

حقه  من  اأن  �ساعة   72 لـ  غزة  قطاع  يف  االإن�سانية  التهدئة  عن  االإعالن  قبل  اأ�رس  الفل�سطيني 

الدفاع عن النف�ش، بعد اأن حذر من اأن موافقة الواليات املتحدة االأمريكية واالأمم املتحدة على 

.
11

ال�سماح لـ“اإ�رسائيل” اال�ستمرار بتدمري االأنفاق هو و�سفة لتدمري التهدئة

�سبكة  مع  ح�رسية  مقابلة  يف  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ش  م�سعل،  خالد  قال   •

�سي اأن اأن CNN، اإن التواجد االإ�رسائيلي يف قطاع غزة، وتدمريها لالأنفاق خالل فرتة الهدنة، 

اأمر غري مقبول. و�سدد على اأن حما�ش مل ولن توافق على اتفاق هدنة يت�سمن وجود قوات 

.
12

اإ�رسائيلية يف غزة، وتدمريها االأنفاق

اأعلنت كتائب الق�سام، اجلناح امل�سلّح حلركة حما�ش، يف بيان �سحفي، اأنها قتلت ثالثني جندياً   •

.
اإ�رسائيلياً، يف عملية نفذتها يف اأول اأيام الهجوم الربي على قطاع غزة، يف 132014/7/18

قال العميد يف جي�ش االحتياط االإ�رسائيلي اأفيجدور كاهالين Avigdor Kahalani اإن “على   •

لقد  در�ساً...  لقنوناً  غزة  يف  الفل�سطينية  والف�سائل  حما�ش  اأن  باحلقيقة  االعرتاف  اإ�رسائيل 

.
علمنا باأن لديهم قوة �ساروخية لكننا مل ن�ستوعب ومل ندرك حجم هذا اخلطر”14
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قطر  دولة  اأمري  مع  هاتفي  ات�سال  خالل  مون،  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  طلب   •

ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، م�ساعدة قطر يف معرفة م�سري ال�سابط االإ�رسائيلي املفقود يف 

.
15

قطاع غزة

الأحد، 2014/8/3

قال ماهر الطاهر، ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، لوكالة فران�ش   •

بر�ش، اإن الف�سائل الفل�سطينية، التي التقت يف القاهرة، اتفقت على مطالب موحدة للتهدئة يف 

غزة، اأبرزها “وقف اإطالق النار وان�سحاب القوات االإ�رسائيلية من قطاع غزة، وفّك احل�سار 

بكل ما يرتتب عليه من فتح املعابر... وحقوق ال�سيد البحري بعمق 12 ميالً بحرياً، واإطالق 

اأعيد  الذين  �ساليط  جلعاد(  عنه  املفرج  االأ�سري  االإ�رسائيلي  )اجلندي  �سفقة  اأ�رسى  �رساح 

.
اعتقالهم، و�رساح نواب املجل�ش الت�رسيعي”16

ا�ستمرار  م�سوؤولية  االإ�رسائيلية  احلكومة  عبا�ش  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  حّمل   •

الت�سعيد الع�سكري يف قطاع غزة. ودعا املجتمع الدويل اإىل “التدخل الفوري الإلزام اإ�رسائيل 

.
بوقف عدوانها والتجاوب مع املبادرة امل�رسية”17

االأدوات والقدرات ما  املقاومة ال تزال متتلك من  اأن  بيان �سحفي،  الق�سام، يف  اأكدت كتائب   •

.
18

ميّكنها من اإرغام العدو االإ�رسائيلي على االإذعان ملطالب ال�سعب الفل�سطيني العادلة

قالت حركة حما�ش اإن ا�ستهداف املدر�سة التابعة لوكالة االأونروا برفح يف 2014/8/3 جرمية   •

حرب وا�ستخفاف بالراأي العاملي. وقالت يف بيان للناطق با�سمها �سامي اأبو زهري، اإن االأمني 

العام لالأمم املتحدة بان كي مون �رسيك باملجزرة ب�سبب �سمته عليها، وتباكيه على اجلنود 

.
19

ال�سهاينة القتلة وجتاهله لدماء االأبرياء املدنيني

بثته،  فيديو  خالل  عر�ست،  حيث  الع�سكرية،  �سناعاتها  اإحدى  عن  الق�سام  كتائب  ك�سفت   •

بندقية قن�ش عيار 14.5 ملم ذات مدى قاتل 2 كم، واأطلقت عليها ا�سم “غول” تيمناً بال�سهيد 

.
20

الق�سامي عدنان الغول

اأقر وزير ال�سياحة االإ�رسائيلي عوزي النداو Uzi Landau، يف مقابلة مع �سحيفة يديعوت   •

.
21

اأحرونوت، بف�سل اجلي�ش االإ�رسائيلي يف حتقيق اأهداف العدوان على قطاع غزة

ر�سدت وزارة ال�سحة يف غزة تعر�ش اأكرث من 70 عائلة ال�ست�سهاد اأربعة من اأفرادها اأو اأكرث،   •

واأبرزها عائالت االأ�سطل التي فقدت نحو اأربعني �سهيداً، والنجار التي فقدت اأكرث من ثالثني 

.
22ً

�سهيداً، واأبو جامع التي فقدت 26 �سهيدا

قال �سفري تل اأبيب االأ�سبق يف القاهرة اإيلي �ساكيد Eli Shaked، ل�سحيفة يديعوت اأحرونوت   •

االإ�رسائيلية، اإّن كالً من م�رس وال�سعودية واالأردن واالإمارات اأعربت عن قلقها من بقاء حركة 
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حما�ش قوّية يف غزة، وكانت هذه الدول خالل العملية الع�سكرّية ُتو�سي “اإ�رسائيل” باإخ�ساع 

.
23ً

حما�ش اإن مل تكن تريد تدمريها كليّا

قال الربوفي�سور يورام ميتال، الباحث يف جامعة بن جوريون يف بئر ال�سبع ورئي�ش مركز   •

التلفزيون  يف  العا�رسة  القناة  مع  مقابلة  خالل  االأو�سط،  ال�رسق  لدرا�سات  هرت�سوغ  حاييم 

االإ�رسائيلي “اإن العالقات امل�رسية االإ�رسائيلية ت�سهد �سهر ع�سل لي�ش له مثيل وهناك تقاطع 

.
وثيق بني اجلانبني يف امل�سالح”24

برر رئي�ش الوزراء االأردين عبد اهلل الن�سور عدم �سحب �سفري بالده من تل اأبيب باأن اإجراء   •

كهذا لي�ش يف م�سلحة االأردن وال الق�سية الفل�سطينية، م�سرياً اإىل اأن ال�سفري موجود “خلدمة 

.
م�سالح اأبناء ال�سفة الغربية الذين مير طريقهم فقط من االأردن”25

 Herman Van طالب االحتاد االأوروبي يف اإعالن اأ�سدره رئي�ش املجل�ش هرمان فان رومبويي  •

Rompuy بـ“الوقف الفوري” حلمام الدم الناجم عن العملية يف غزة. واأكد اأن “غزة تتعر�ش 

العديد من  بينهم  الكثريين،  اأودت بحياة  اأ�سابيع  اأكرث من ثالثة  منذ  اإىل معاناة غري حمتملة 

 .
الن�ساء واالأطفال. هذا االأمر يجب اأن يتوقف فوراً”26

االأونروا  تابعة لوكالة  االإ�رسائيلي ملدر�سة  االأمريكية ق�سف اجلي�ش  دانت وزارة اخلارجية   •

املتحدة  “الواليات  اإن  ب�ساكي  جنيفر  االأبي�ش  البيت  با�سم  املتحدثة  وقالت  رفح.  مدينة  يف 

م�سعوقة من الق�سف املخزي ملدر�سة تابعة لالأونروا يف غزة، وتدعو اإ�رسائيل لالمتناع عن 

.
27

امل�ش باملدنيني”. ودعت للتحقيق يف الهجمات االأخرية على مدار�ش تابعة لالأمم املتحدة

و�سف االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون قتل نحو 120 فل�سطينياً يف ق�سف اإ�رسائيلي   •

تركز يف مدينة رفح، طال مدر�سة تابعة لوكالة االأونروا، باأنه “عار اأخالقي وعمل اإجرامي”، 

ودعا اإىل حما�سبة امل�سوؤولني عن “االنتهاك اجل�سيم للقانون االإن�ساين الدويل”. ودان بقوة يف 

.
بيان الق�سف، وقال اإن “قوات جي�ش الدفاع االإ�رسائيلي اأبلغت مراراً مبوقع تلك االأماكن”28

اأعلنها  الفل�سطينية  للق�سية  اجلذري  للحل  عنا�رس  خم�سة  من  مبادرة  ال�سني  اأطلقت   •

نظريه  مع  بالقاهرة  �سحفي  موؤمتر  خالل   ،Wang Yi يي  واجن  ال�سيني  اخلارجية  وزير 

�سامح �سكري. واأعلن الوزير ال�سيني اأن اأوىل خطوات املبادرة هي الوقف الفوري وال�سامل 

.
29

من اجلانبني الإطالق النار يف قطاع غزة، مبا يف ذلك الق�سف اجلوي واإطالق ال�سواريخ

على  قادراً  يعد  الربيطاين مل  العام  الراأي  اإن  فيليب هاموند  الربيطانية  قال وزير اخلارجية   •

حتمل امل�ساهد القادمة من غزة، واإن احلكومة الربيطانية توؤيد �سيل الر�سائل الذي و�سل اإىل 

اإن�سانية،  اإىل هدنة  التو�سل  اأهايل غزة مل تعد حتتمل، ويجب  “معاناة  باأن  وزارة اخلارجية 

 .
ووقف فوري وجدي الإطالق النار”30
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الإثنني، 2014/8/4

وافقت الف�سائل الفل�سطينية و“اإ�رسائيل” على مقرتح م�رسي يدعو اإىل وقف اإطالق النار يف   •

قطاع غزة ملدة 72 �ساعة، تبداأ �سباح الثالثاء 2014/8/5 من ال�ساعة الثامنة بالتوقيت املحلي 

)5:00 ت.غ(. واأعلن الناطق با�سم حركة حما�ش �سامي اأبو زهري اأن حركته اأبلغت القاهرة 

.
31

موافقتها على تهدئة مع “اإ�رسائيل” ملدة 72 �ساعة اعتباراً من �سباح الثالثاء

امل�رسية ب�رسعة فتح  ال�سعودية احلكومة  وداعية يف  اأكرث من ثمانني عاملاً  بيان وقعه  طالب   •

معرب رفح ب�سفة دائمة، وك�رس احل�سار الظامل عن قطاع غزة، وقالوا اإن اإغالقه الدائم “يعّد 

من اجلور واخلذالن العظيم، والتواطوؤ مع العدو املحارب، والوقوف معه يف �سف واحد �سّد 

.
االأمة”32

“اإ�رسائيل”، وجتميد بيع ال�سالح والو�سائل  قررت احلكومة االإ�سبانية فر�ش عقوبات على   •

القرار بعد �ساعات من  العدوان على قطاع غزة. وجاء هذا  التكنولوجية لها، احتجاجاً على 

.
اإعالن بريطانيا اإعادة النظر يف تراخي�ش ت�سدير اأ�سلحة وتكنولوجيا ع�سكرية لـ“اإ�رسائيل”33

الفل�سطيني  النار بكثافة على �سائق اجلرافة  اإطالق  اأقدمت قوات االحتالل االإ�رسائيلي على   •

حممد جعابي�ش بحي ال�سيخ جراح يف القد�ش املحتلة، بعد ا�سطدام جرافته بحافلة ركاب، ما 

.
34

اأدى اإىل انقالبها، ومقتل اإ�رسائيلي، مما اأدى اإىل ا�ست�سهاده

اختتمت يف طهران اأعمال موؤمتر وزراء خارجية جلنة فل�سطني يف منظمة دول عدم االنحياز   •

لبحث العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة. ودعا امل�ساركون يف االجتماع الوزاري الطارئ 

بحق  ارتكبتها  التي  اجلرائم  على  “اإ�رسائيل”  ملحاكمة  للتدخل  الدولية  اجلنائية  املحكمة 

االإن�سانية يف قطاع غزة. ودانوا ب�سدة العدوان ال�سهيوين على غزة، وطالبوا املجتمع الدويل 

بالتدخل لوقف االعتداءات “الهمجية” التي ت�سنها “اإ�رسائيل” على قطاع غزه “فوراً وبدون 

.
قيد اأو �رسط”35

من  اآخر  مبلغاً  يخ�س�ش  الذي  القانون  م�رسوع  اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�ش  وقع   •

.
36

225 مليون دوالر ملوا�سلة تطوير منظومة القبة احلديدية العرتا�ش ال�سواريخ املعادية

طالب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف Sergey Lavrov، خالل مكاملة هاتفية مع   •

تهدئة  نحو  اأوىل  كخطوة  اإن�ساين  نار  اإطالق  بـ“وقف  ليربمان،  اأفيجدور  االإ�رسائيلي  نظريه 

.
37

دائمة” بني اجلي�ش االإ�رسائيلي وحركة حما�ش

اأعلنت وزيرة التنمية الدولية الربيطانية جو�ستني غرينينغ Justine Greening عن رفع حجم   •

.
38

م�ساعدات بالدها لقطاع غزة اإىل 15 مليون جنيه اإ�سرتليني )نحو 25.2 مليون دوالر(
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فل�سطينيني  مدنيني  بقتل  االإ�رسائيلي  االحتالل  جي�ش  ووت�ش  رايت�ش  هيومن  منظمة  اتهمت   •

الذي ي�سكل جرمية  االأمر  اإحدى مناطق جنوب قطاع غزة،  الق�سف يف  اأثناء فرارهم من  يف 

.
39

حرب

الثالثاء، 2014/8/5

احلدودي،  ال�رسيط  خارج  ومتركزت  غزة،  قطاع  من  ان�سحابها  االإ�رسائيلية  القوات  اأكملت   •

مع دخول وقف اإطالق النار �سمن هدنة اإن�سانية ت�ستمر 72 �ساعة دخلت حيز التنفيذ �سباح 

بيرت  كولونيل  اللفتنانت  االإ�رسائيلي  اجلي�ش  با�سم  الناطق  وقال   .2014/8/5 الثالثاء  يوم 

لرينر Peter Lerner، اإن القوات الربية ان�سحبت ب�سكل كامل قبل املوعد املقرر لبدء �رسيان 

.
40

الهدنة

قال اإ�سماعيل هنية، نائب رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش، اإن الوفد الفل�سطيني املوحد،   •

ال�سعب  وحقوق  مبطالب  “متم�سك  التهدئة،  اأجل  من  القاهرة  يف  مفاو�سات  يخو�ش  الذي 

.
الفل�سطيني، ولن ي�ساوم على احلقوق الفل�سطينية”41

اأي�ساً  وهي   ،Sayeeda Warsi وار�سي  �سعيدة  الربيطانية  باخلارجية  الدولة  وزيرة  اأعلنت   •

وكتبت  احلكومة،  من  ا�ستقالتها  الربيطانية،  احلكومة  يف  واالأديان  اجلاليات  �سوؤون  وزيرة 

على ح�سابها عرب تويرت: “ببالغ االأ�سى، كتبت هذا ال�سباح لرئي�ش الوزراء وقدمت ا�ستقالتي. 

.
مل اأعد قادرة على دعم �سيا�سة احلكومة ب�ساأن غزة”42

الأربعاء، 2014/8/6

اأعلن رئي�ش احلكومة االإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو اأن ان�سحاب اجلي�ش االإ�رسائيلي من قطاع   •

“اإ�رسائيل” ب�سدد ا�ستخدام  غزة جرى بعد تاأكد اجلي�ش من تدمري جميع االأنفاق. وقال اإن 

.
“تكنولوجيا �سد حفر اأنفاق جديدة”43

االأمن  اأجرته يف معهد درا�سات  االإ�رسائيلية ت�سيبي ليفني، يف لقاء مغلق  العدل  قالت وزيرة   •

القومي، اإنه من ال�رسوري العمل على اإنهاء �سيطرة حركة حما�ش على قطاع غزة، ونقلها اإىل 

.
44

رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش

ن�رست وكالة �سفا بالتعاون مع املر�سد االأورومتو�سطي حلقوق االإن�سان ح�سيلة مف�سلة   •

لـ 30 يوماً من العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة. وقالت اإن عدد ال�سهداء الفل�سطينيني بلغ 

1,875، من بينهم 426 طفاًل و255 امراأة، فيما بلغ عدد اجلرحى 9,563 جريحاً، منهم 2,877 

.
45

طفاًل و1,927 امراأة
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يف  النار  اإطالق  لوقف  املوؤقت  االتفاق  فرتة  متديد  اإىل  اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�ش  دعا   •

اإىل اإجناز اتفاق ي�سمد وقتاً طويالً.  قطاع غزة، معرباً عن دعمه للم�ساعي امل�رسية الرامية 

االأخرية”، غري  العنف  “جولة  امل�سوؤولة” خالل  “غري  اأوباما بت�رسفات حركة حما�ش  وندد 

اأنه اأكد اأن ال�سكان العزل يف غزة ي�ستحقون م�ستقبالً اأف�سل وال ميكنهم البقاء معزولني عن 

.
46

العامل

اإعمار  اإعادة  “اإ�رسائيل” مبادرة تن�ش على  اأملانيا وفرن�سا وبريطانيا، على  عر�ست كل من   •

يف  الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  ت�سلح  متنع  دولية  مراقبة  اآلية  مع  بالتزامن  غزة،  قطاع 

.
47ً

قطاع غزة جمددا

حما�ش،  حركة  قادة  اغتيال  يف  باالإخفاق  جانت�ش  بني  االإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  اأقر   •

اجلي�ش  به  ُمني  اإخفاقاً  ُيعدُّ  املقاومة  يف  قياديني  اغتيال  على  القدرة  عدم  اأن  اإىل  م�سرياً 

.
48

االإ�رسائيلي

اخلمي�س، 2014/8/7

تقديرات  عن  نقالً  االإ�رسائيلي،  املركزي  البنك  حمافظ   Karnit Flug فلوج  كارنيت  قالت   •

مليار   1.44 نحو  االإ�رسائيلي  االقت�ساد  كلفت  �سهر  خالل  غزة،  يف قطاع  احلرب  اإن  موؤقتة، 

.
49

دوالر

اأظهر ت�سجيل م�سور على �سبكة االإنرتنت قيام ال�رسطة االإ�رسائيلية باإطالق النار مبا�رسة   •

اإىل  اأدى  ما  مقاومة  اأي  يبدي  اأن  دون  ومن  جريح،  وهو  جعابي�ش،  حممد  الفل�سطيني  على 

ومقتل  انقالبها،  اإىل  اأدى  ما   ،2014/8/4 يف  ركاب  بحافلة  جرافته  ا�سطدام  بعد  ا�ست�سهاده، 

.
50

اإ�رسائيلي

نقلت وكالة فران�ش بر�ش عن نائب وزير ال�سحة يف غزة الطبيب يو�سف اأبو الري�ش قوله اإنه   •

.
“منذ بدء احلرب ال�سهيونية �سجلت 4,500 حالة والدة يف قطاع غزة”51

اأنه حتدث يومياً خالل �سهر من العدوان  ك�سف الرئي�ش التون�سي حممد من�سف املرزوقي   •

وخاطبهم  العرب  واالأمراء  وامللوك  والزعماء  الروؤ�ساء  مع  غزة  قطاع  على  االإ�رسائيلي 

“منا�سداً من اأجل عقد قمة عربية طارئة تبحث هذا العدوان الهمجي وال�رس�ش على جزء من 

اأبناء �سعبنا وتوفري اإمدادات طارئة ترقى مل�ستوى االأزمة االإن�سانية املتفاقمة لكن دون جناح” 

.
52

يف احل�سول على موافقتهم

اأكدت منظمة العفو الدولية )اأمن�ستي( من خالل ال�سهادات التي اأدىل بها العاملون يف اجلهاز   •

واأفراد  امل�ست�سفيات  بق�سف  متعمدة  وب�سورة  قام  االحتالل  جي�ش  اأن  غزة،  يف  ال�سحي 

.
53

الطواقم الطبية، مما اأدى اإىل وفاة العديد منهم
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اأظهرت اإح�سائيات وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان الفل�سطينية اأن العدوان االإ�رسائيلي على   •

قطاع غزة كبد االقت�ساد الفل�سطيني خ�سائر قدرت باأكرث من اأربعة مليارات دوالر، وت�سبب 

يف دمار حوايل 70% من البنى التحتية واملن�ساآت العامة بقطاع غزة. وطال الق�سف اأكرث من 

معدل  وارتفاع  االإنتاج  لتعطل  العدوان  واأدى  لل�سكن.  �ساحلة  غري  باتت  �سقة  األف  اأربعني 

البطالة الذي بلغ حوايل 55%. ووفق اإح�ساءات الوزارة كان الن�ساط الزراعي االأكرث ت�رسراً 

من العدوان، يليه قطاع املن�ساآت وجتارة التجزئة، وت�ستوعب هذه املجاالت حوايل 40% من 

.
54

القوى العاملة يف قطاع غزة

ذكرت �سحيفة ذي ماركر، امللحق االقت�سادي ل�سحيفة هاآرت�ش، اأن تكلفة العمليات الع�سكرية   •

على غزة واخل�سائر الناجتة عنها يف اجلانب االإ�رسائيلي بلغت خم�سة مليارات دوالر، وهو ما 

.
55

يعادل 1.5% من معدل الناجت القومي االإجمايل

الفل�سطيني  الوفد  عبيدة،  اأبو  با�سمها  الناطق  تاله  متلفز  خطاب  يف  الق�سام،  كتائب  طالبت   •

يح�سل  مل  حال  يف  املفاو�سات  من  باالن�سحاب  القاهرة،  يف  التهدئة  مفاو�سات  يف  امل�سارك 

على “موافقة مبدئية” على مطالب ال�سعب الفل�سطيني املتعلقة برفع احل�سار ووقف العدوان 

واإن�ساء ميناء بحري. وهددت الكتائب با�ستدراج االحتالل االإ�رسائيلي اإىل حرب ا�ستنزاف، 

.
56

وقتل اآالف اجلنود، واأ�رس املئات يف حال مل تقبل “اإ�رسائيل” ب�رسوط املقاومة الفل�سطينية

�سي  بي  بي  قناة  مع  حوار  يف  حما�ش،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ش  م�سعل،  خالد  قال   •

على  بالرتكيز  حما�ش  قيام  مقابل  عملياتها  يف  املدنيني  ت�ستهدف  “اإ�رسائيل”  اإن  الربيطانية، 

يف  لل�سواريخ  من�سات  باإقامة  حما�ش  قيام  م�سعل،  ونفى  فقط.  االإ�رسائيليني  اجلنود  قتل 

امل�ست�سفيات واملدار�ش، مو�سحاً اأن احلركة ت�سجع النا�ش على املقاومة وترتك لكل فل�سطيني 

على  اللوم  ويلقي  اإ�رسائيل  وينافق  يتفرج  “العامل  اإن  وقال:  ال�سمود.  ممار�سة  كيفية 

ال�سحية”. واأ�سار اإىل وجود “خالفات مع حركة فتح نعمل على حلها، ومتم�سكون بالوحدة 

.
الوطنية، وال�سري يف اإجناز امل�ساحلة”57

اأكّد وزير االأ�سغال واالإ�سكان الفل�سطيني مفيد احل�ساينة اأن دولة قطر هي �ساحبة اليد االأوىل   •

يف دعم وم�ساندة اأهايل قطاع غزة، مبيناً اأن امل�ساعدات القطرية هي اأكرث ما يالم�سه املواطن 

.
58

الفل�سطيني يف القطاع

اجلمعة، 2014/8/8

على  توافق  مل  “الف�سائل  اأن  بيان،  يف  زهري،  اأبو  �سامي  حما�ش  حركة  با�سم  الناطق  اأعلن   •

القاهرة،  “اإ�رسائيل” يف  املبا�رسة مع  املفاو�سات” غري  “م�ستمرون يف  التهدئة، لكنهم  متديد 
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والتي مل تف�ِش اإىل اأي اتفاق حتى االآن. واتهم “اإ�رسائيل” باملماطلة وهدر الوقت، موؤكداً عدم 

.
59

وجود ا�ستجابة اإ�رسائيلية الأي مطلب فل�سطيني، ما حال دون متديد 

قالت وزيرة العدل االإ�رسائيلية ت�سيبي ليفني اإن هناك “توافقاً مع م�رس على خنق حما�ش”،   •

وكتبت على موقع تويرت: “قوات متطرفة، مت�سددة واإرهابية )حما�ش( حتتاج ملعاجلة اأمرها، 

.
لي�ش نف�سياً، الأنه ال ميكن تربير اأي �سبب لالإرهاب �سّد املدنيني”60

دعا الناطق با�سم حركة حما�ش �سامي اأبو زهري، يف بيان �سحفي، احلكومة امل�رسية بالرد   •

اإن هناك توافقاً  ليفني، والتي قالت فيها  االإ�رسائيلية ت�سيبي  العدل  على ت�رسيحات وزيرة 

 .
61

م�رسياً �سهيونياً على خنق قطاع غزة

وزير الدفاع االإ�رسائيلي مو�سيه   Alon Davidi هاجم رئي�ش بلدية �سديروت األون دفيدي   •

يف  ذريعاً  ف�سالً  ف�سل  اإنه  الفي�سبوك،  موقع  عرب  �سفحته  على  ت�رسيحات  يف  وقال،  يعلون، 

.
62

حماية اأمن الكيان، ووقف اإطالق ال�سواريخ على البلدات املحاذية لقطاع غزة

اأظهرت معطيات، ن�رستها �سحيفة هاآرت�ش، اأن عدد اجلنود االإ�رسائيليني اجلرحى منذ بداية   •

.
63ً

العدوان على غزة بلغ 1,620 جنديا

اأكدت وزارة الزراعة الفل�سطينية يف بيان، اأن قيمة االأ�رسار واخل�سائر التي اأ�سابت القطاع   •

التقديرية  القيمة  واأن  االإ�رسائيلي،  العدوان  جراء  دوالر  مليون   251 بلغت  غزة  يف  الزراعي 

.
64

لالأ�رسار واخل�سائر الزراعية غري املبا�رسة جتاوزت 150 مليون دوالر

ال�سبت، 2014/8/9

قال مو�سى اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش، يف ت�رسيحات خا�سة ملوقع   •

]التهدئة يف غزة[  املفاو�سات  يف  لي�ش هناك جدية حقيقية  “اإنه  االإلكرتوين:  القد�ش  �سحيفة 

من قبل اجلانب االإ�رسائيلي؛ والعدو ال�سهيوين ال يزال يتلكاأ ويتعمد املماطلة يف اال�ستجابة 

.
للحقوق واملطالب الفل�سطينية”65

التجمع  الدولية يف حركة حما�ش، خالل م�ساركته يف  العالقات  اأ�سامة حمدان، م�سوؤول  قال   •

املغربي  والتنمية  العدالة  حلزب  الدعوي  اجلناح  واالإ�سالح،  التوحيد  حلركة  الرابع  العام 

املعركة  يف  “املقاومة  واإن  تغريت”،  واإ�رسائيل  املقاومة  بني  االأر�ش  على  القوى  “موازين  اإن 

.
القادمة �ستعرب اإىل جنود العدو ال�سهيوين لقتالهم”66

اجلرنال  )اأمان(  االإ�رسائيلية  الع�سكرية  اال�ستخبارات  ل�سعبة  ال�سابق  الرئي�ش  قال   •

عامو�ش يدلني، يف حديث �سحفي ملوقع �سحيفة يديعوت اأحرونوت االإلكرتوين: “ال يوجد 

واأ�ساف:  بعدها”.  وياأتي  �سيخلفها  ممن  نخ�ساه،  ما  يوجد  وال  حما�ش،  من  اأخطر  �سيء 
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“يخيفوننا باالإ�سالميني الذين يقطعون روؤو�ش ال�سيعة يف العراق؟! يجب علينا �رسب حما�ش 

اإىل  ن�سل  ولن  طاقتنا،  بربع  ن�سري  باأننا  يعني  فهذا  بذلك،  نقم  مل  واإذا  وتنهار،  ت�سقط  حتى 

اأي مكان”. وتابع قائالً: “نحن نعي�ش يف و�سع ا�سرتاتيجي، غاية يف الراحة، وم�رس والعامل 

اأن نفّكر يف  ]بـ[اإ�سعاف حركة حما�ش، لذلك يجب علينا  اأي�ساً،  ال�سني، يرغبون هم  العربي 

كيفية منع حما�ش من اكت�ساب قوة اإ�سافية ا�ستعداداً جلولة القتال املقبلة، وكيف يجب علينا 

.
ا�ستنزافها حتى يتم ا�ستبدالها بطرف اأكرث اعتداالً”67

اأورد تقرير للقناة العربية العا�رسة، قيام جي�ش االحتالل االإ�رسائيلي باإحباط اأكرث من ثالث   •

.
68

حماوالت الأ�رس جنود داخل قطاع غزة، خالل املعركة الربية، بقتل اجلنود امل�ستهدفني

قال املتحدث الع�سكري امل�رسي العميد حممد �سمري، اإن اجلي�ش امل�رسي الثاين امليداين دمر   •

امل�سلحة، لي�سبح  للقوات  الهند�سية  الهيئة  بالتن�سيق مع  ع�رسين نفقاً جديداً مع قطاع غزة 

.
69

اإجمايل ما مّت تدمريه حتى االآن 1,659 نفقاً بني م�رس وغزة

اجلرحى  كافة  “لعالج  بالده  ا�ستعداد  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  الوزراء  رئي�ش  اأكد   •

.
الفل�سطينيني، �سواء اأكان عالجهم نف�سياً اأم جراحياً”70

اأكد امللك االأردين عبد اهلل الثاين اأن “اإ�رسائيل” تتحمل بالدرجة االأوىل م�سوؤولية العدوان على   •

.
71

قطاع غزة، ويتحمل العامل باأ�رسه م�سوؤولية اإنهاء االحتالل

الأحد، 2014/8/10

قال رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش خالد م�سعل، يف ت�رسيحات لوكالة فران�ش بر�ش:   •

“نحن لدينا نف�ٌش طويل، ولدينا قدرة عالية على االحتمال، واملقاومة اأعدَّت واأح�سنت االإعداد، 

وهي لن تنك�رس، وال�سعب لن ينك�رس، وما جرى خالل �سهر كامل يف غّزة يدّل على ذلك”. 

اأنَّ  مبيناً  جي�سه،  ف�سل  اأن  بعد  يكابر  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  اأنَّ  د  واأكَّ

نتنياهو يعاين اليوم من اأزمة داخلية، ويحاول يف ميدان التفاو�ش وال�سيا�سة حتقيق ما عجز 

.
72

عن حتقيقه يف امليدان الع�سكري

قال �سامي اأبو زهري، املتحدث الر�سمي با�سم حركة حما�ش، يف ت�رسيح �سحفي تلقت وكالة   •

االأنا�سول ن�سخًة عنه اإن “ت�رسيحات نتنياهو باأن العملية م�ستمرة حتمله امل�سوؤولية الكاملة 

اإن  عن عدم جناح مفاو�سات القاهرة وعن كل التداعيات املرتتبة على ذلك”. واأ�ساف قائالً 

.
“نتنياهو ف�سل يف املعركة، ولي�ش للمهزوم فر�ش اأي �رسوط م�سبقة”73

قال رئي�ش كتلة حزب العمل االإ�رسائيلي املعار�ش يف الكني�ست اإيتان كابيل Eitan Cabel، يف   •

ت�رسيح نقلته االإذاعة االإ�رسائيلية العامة اإن “ال�سعب يف اإ�رسائيل ي�سعر باالرتباك اإزاء مواقف 

.
نتنياهو واأهدافه”، معترباً اأن هناك انطباعاً باأن “نتنياهو نف�سه ال يعرف ماآل �سيا�سته”74
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دعا الربفي�سور يحزقيل درور Yehezkel Dror، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة العربية   •

اإخفاقات  يف  حققت  التي   ،Winograd Commission فينوجراد  جلنة  وع�سو  القد�ش،  يف 

فور  حقائق  تق�سي  جلنة  ت�سكيل  اإىل   ،2006 �سنة  يف  لبنان  على  العدوان  خالل  “اإ�رسائيل” 

.
75

انتهاء العدوان على قطاع غزة، واأ�سار اإىل عدة اإخفاقات من وجهة النظر االإ�رسائيلية

جدد جمل�ش الوزراء ال�سعودي دعوة املجتمع الدويل اإىل “وقف العدوان االإ�رسائيلي املتوا�سل   •

.
على غزة وحتمل م�سوؤولياته”76

الإثنني، 2014/8/11

اإىل  الفل�سطيني  الوفد  وع�سو  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  الر�سق،  عزت  قال   •

مباحثات التهدئة: اإن “حركته لي�ش لديها مانع، على قاعدة ال�رساكة، اأن تتوىل ال�سلطة الوطنية 

.
الفل�سطينية برئا�سة الرئي�ش حممود عبا�ش اإعادة اإعمار غزة وتنفيذ ما يتم االتفاق عليه”77

قالت موؤ�س�سة االأق�سى للوقف والرتاث يف تقرير اإح�سائي ا�ستقرائي بامل�ساركة مع موؤ�س�سة   •

وع�سكري  خمابرات  وعن�رس  م�ستوطن   8,100 من  اأكرث  اإن  واملقد�سات،  االأق�سى  عمارة 

.
و�رسطي اإ�رسائيلي اقتحموا امل�سجد االأق�سى خالل االأ�سهر ال�سبعة االأوىل من �سنة 782014

م�رس  اأن   Debkafile فايل  ديبكا  ملوقع  اإ�رسائيلية  وا�ستخباراتية  ع�سكرية  م�سادر  ك�سفت   •

اأن م�رس مل  2014/8/9، مفادها  ال�سبت  ليلة  االإ�رسائيلية،  اإىل احلكومة  بر�سالة �رسية  بعثت 

تتمكن من اإقناع حما�ش بتقدمي اأي تنازالت الأن “اجلي�ش االإ�رسائيلي مل ي�رسب حما�ش مبا 

.
يكفي من قوة”79

قالت موؤ�س�سة االإغاثة االإن�سانية اآي اأت�ش اأت�ش الرتكية، يف بيان، اإن اأع�ساء حتالف من الن�سطاء   •

املوؤيدين للفل�سطينيني من 12 دولة التقوا يف اإ�سطنبول، وقرروا اإطالق قافلة “يف ظل العدوان 

.
االإ�رسائيلي االأخري على غزة”80

يف  للتحقيق  دولية  جلنة  يف  خرباء  ثالثة  املتحدة  لالأمم  التابع  االإن�سان  حقوق  جمل�ش  عني   •

قطاع  على  االإ�رسائيلي  العدوان  اأثناء  يف  حرب  وجرائم  االإن�سان  حلقوق  حمتملة  انتهاكات 

 ،Baudelaire Ndong Ella غزة. حيث اأعلن رئي�ش املجل�ش، �سفري الغابون بودلري ندونغ اإيال

�سابا�ش  وويليام   ،Doudou Diène ديني  ودودو  الدين،  علم  مل  اأ من  كل  تعيني 

للتحقيق  امل�ستقلة  الدولية  للجنة  كاأع�ساء  للعمل  اللجنة(،  )رئي�ش   William Schabas

االأر�ش  يف  االإن�سان  حلقوق  الدويل  والقانون  الدويل  االإن�ساين  القانون  انتهاكات  جميع  يف 

2014/6/13، وهو  الفل�سطينية املحتلة، وذلك يف �سياق العمليات الع�سكرية التي اأجريت منذ 

.
81

اليوم التايل خلطف ثالثة م�ستوطنني يف مدينة اخلليل
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املتحدة  الواليات  يف   Presbyterian Church الربو�سبتارية  الكنائ�ش  مئات  خ�س�ست   •

االأمريكية �سلواتها من اأجل راحة �سهداء املجازر االإ�رسائيلية يف فل�سطني، فيما اأكد الق�سي�ش 

دون واغرن Don Wagner، وهو من قادة الكني�سة الربو�سبتارية، اأن ال�سالة من اأجل حرية 

.
82

ال�سعب الفل�سطيني وحترره من االحتالل االإ�رسائيلي يجب اأن متار�ش يف كل �سالة

الثالثاء، 2014/8/12

طالب رئي�ش الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل، خالل االجتماع الثاين اال�ستثنائي املو�سع   •

للجنة التنفيذية ملنظمة التعاون االإ�سالمي، الذي عقد يف مدينة جّدة بال�سعودية، بتوفري كل 

اإعادة  اإىل  باالإ�سافة  اأدوية وغذاء،  واإن�سانية، من  ما يحتاجه قطاع غزة من م�ساعدات طبية 

الكهرباء واملاء، وا�ستقبال اجلرحى للعالج، و�رسورة العمل على انتزاع التزام دويل بعملية 

.
83

اإعمار �ساملة للقطاع

بنود  �سبعة  من  مكونة  عمل  خطة  قدم  اأنه  اأوغلو  داود  اأحمد  الرتكي  اخلارجية  وزير  اأعلن   •

ملنظمة التعاون االإ�سالمي، من اأجل زيادة امل�ساعدات االإن�سانية املوجهة لقطاع غزة، وتكثيف 

اجلهود املبذولة من اأجل حتقيق وقف دائم الإطالق النار، والت�سدي للهجمات االإ�رسائيلية، 

.
84

واإعادة اإعمار غزة

اأكد وزير اخلارجية ال�سعودي، رئي�ش الدورة الـ 41 ملجل�ش وزراء منظمة التعاون االإ�سالمي،   •

اإقليمية  كقوة  املنطقة  على  هيمنتها  فر�ش  اإىل  ت�سعى  “اإ�رسائيل”  اأن  الفي�سل  �سعود  االأمري 

ال�سعب  حقوق  خلف  واحداً  �سفاً  الوقوف  اإىل  االإ�سالمية  الدول  ودعا  وطاغية،  م�سيطرة 

الفل�سطيني حتى ال ي�ستمر العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة، مندداً باالأعمال االإ�رسائيلية 

الوح�سية خالل احلرب. واأ�سار اإىل اأن اململكة ال�سعودية “�ستعمل مع املانحني لتمويل اإعمار 

.
غزة بـ 500 مليون دوالر”85

قالت وزارة �سوؤون االأ�رسى واملحررين اإن قوات االحتالل االإ�رسائيلي نكلت باملعتقلني الذين   •

ل�سهادات عدد منهم  العدوان على قطاع غزة، وقامت ب�رسبهم، وذلك وفقاً  اأ�رستهم خالل 

.
خالل زيارة حمامي الوزارة لهم يف �سجن ع�سقالن يف 862014/8/11

77% من  باأن  للراأي يظهر  ا�ستطالع  نتائج  االإلكرتوين  العا�رسة على موقعها  القناة  ن�رست   •

مل  غزة  قطاع  يف  ال�سامد”  “اجلرف  الع�سكرية  العملية  باأن  يعتقدون  االإ�رسائيلي  اجلمهور 

.
87

تنجح يف اإعادة الهدوء واالأمن للمدن والبلدات االإ�رسائيلية يف املناطق اجلنوبية

ج�رس  باإقامة  �رسع  االحتالل  باأن  لها،  بيان  يف  والرتاث،  للوقف  االأق�سى  موؤ�س�سة  ك�سفت   •

وامل�سجد  الرباق  �ساحة  جنوبي  منطقة  بني  يو�سل  املغاربة،  باب  طريق  فوق  جديد  خ�سبي 

.
88

االأق�سى، عرب باب املغاربة، ليكون تهيئة القتحامات وا�سعة للم�سجد
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الأربعاء، 2014/8/13

حديث  خالل  عريقات،  �سائب  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  قال   •

رئي�ش  من  باإ�رسار  غزة  قطاع  يف  النار  اإطالق  لوقف  مبادرتها  طرحت  م�رس  اإن  �سحفي، 

.
89

ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش

اإن  االأو�سط،  ال�رسق  �سحيفة  مع  حوار  يف  اهلل  احلمد  رامي  الفل�سطيني  الوزراء  رئي�ش  قال   •

حكومته ال تريد اأن تخ�رس ق�سايا ال�سعب الفل�سطيني �سّد “اإ�رسائيل”، التي يجري االإعداد 

لها توثيقياً وقانونياً، من اأجل التقدم بها اإىل حمكمة الهاي، م�سرياً اإىل البدء يف عمليات توثيق 

.
90

كافة االعتداءات واجلرائم االإ�رسائيلية التي حدثت يف قطاع غزة

قال رئي�ش الوفد الفل�سطيني املفاو�ش للتهدئة يف قطاع غزة عزام االأحمد اإن “الهدنة اجلديدة   •

ملدة  �ستكون  واإ�رسائيل  الفل�سطينية  الف�سائل  بني  غزة  قطاع  يف  اإليها  التو�سل  مّت  التي 

خم�سة اأيام”، واأ�سار اإىل اأن “هناك حاجة ملزيد من الوقت ملناق�سة بع�ش النقاط اخلالفية مع 

.
اإ�رسائيل للتو�سل اإىل اتفاق هدنة دائم”91

لف�سائية  ت�رسيحات  يف  هنية،  اإ�سماعيل  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ش  نائب  قال   •

واملطالب”،  احلقوق  على  بامل�ساومة  ت�سمح  ال  الفل�سطيني  �سعبنا  ت�سحيات  “اإن  االأق�سى: 

 .
موؤكداً اأن “تهديدات قادة العدو تزيدنا مت�سكاً مبطالب �سعبنا ويف مقدمتها رفع احل�سار”92

“ا�ستمرار عنا�رسها بت�سنيع �سواريخ حملية  ُيظهر  الق�سام مقطعاً م�سوراً  ن�رست كتائب   •

ال�سنع من طراز اأم 75، داخل ور�ش الت�سنيع اخلا�سة بها”. وقالت “الق�سام”، يف فيديو بثته 

ف�سائية االأق�سى: اإّنه بالرغم من احلرب االإ�رسائيلية على قطاع غزة، فاإن “الت�سنيع م�ستمر 

.
من الور�ش اإىل امليدان”93

غزة  قطاع  يف  املعركة  ح�سم  يجب  اإنه  ليربمان  اأفيجدور  االإ�رسائيلي  اخلارجية  وزير  قال   •

اأنه  “العنف واالقتتال”. واأكد  اأخرى من  والتخل�ش من حركة حما�ش تفادياً لوقوع جوالت 

يجب على “اإ�رسائيل” اأال تتعاون مع جلنة التحقيق الدولية التي �سكلت لتق�سي حقائق عملية 

.
94

“اجلرف ال�سامد” وعدم اإ�سفاء ال�رسعية عليها باعتبارها جلنة منحازة

الداخلية  لوزارة  التابعة  املتفجرات  هند�سة  وحدة  من  منهم  ثالثة  اأ�سخا�ش،  �ستة  ا�ست�سهد   •

الفل�سطينية، واأ�سيب �ستة اآخرون، يف انفجار �ساروخ من خملفات االحتالل االإ�رسائيلي يف 

.
95

بيت الهيا �سمال قطاع غزة

على  تغريدة  يف   ،Amer Allah Eichler اإي�سلر  اهلل  اأمر  الرتكي،  الوزراء  رئي�ش  نائب  اأعلن   •

قطاع  يف  ال�سنع  م�سبقة  م�ساكن  اإقامة  ب�سدد  بالده  اأن  تويرت،  موقع  على  الر�سمي  ح�سابه 



276

اليوميات الفل�سطينية

اأن  اإىل  م�سرياً  القطاع،  على  االإ�رسائيلية  الهجمات  جراء  بيوتهم  تهدمت  من  ل�سالح  غزة، 

.
“تركيا �ستعيد اإعمار غزة”96

 ،Jean Asselborn اأ�سيلبورن  قال نائب رئي�ش وزراء لوك�سمبورغ، وزير اخلارجية، جان   •

يح�سل  مل  “طاملا  لوك�سمبورغ:  يف   Le Quotidien لوكيتديان  �سحيفة  اأجرتها  مقابلة  يف 

الفل�سطينيون على حقهم يف دولتهم مبا يف ذلك القد�ش ال�رسقية، وال�سفة الغربية وغزة، فلن 

.
يكون هناك �سالم يف املنطقة”97

الفنزويلي  ال�سعب  بها  ترّبع  التي  امل�ساعدات  من  جوياً  ج�رساً  الفنزويلية  احلكومة  اأطلقت   •

.
98

لل�سعب الفل�سطيني يف قطاع غزة

قال وزير اخلارجية االإ�رسائيلي اأفيجدور ليربمان اإن “اإ�رسائيل” لن تقبل اأي اقرتاح للتهدئة   •

يف قطاع غزة ال ي�سمن اإعادة جثث اجلنديني االإ�رسائيليني لدى حما�ش، اآرون �ساوؤول وهدار 

جولدين، متوعداً باغتيال حممد ال�سيف واإ�سماعيل هنية وبقية قادة احلركة يف قطاع غزة، اإن 

.
99

مل تعد حما�ش جثتيهما

االإلكرتوين عن وزير االت�ساالت يف احلكومة  العامة االإ�رسائيلية على موقعها  االإذاعة  نقلت   •

االإ�رسائيلية وع�سو املجل�ش الوزاري االإ�رسائيلي امل�سغر )الكابينت( جلعاد اأردان قوله: اإن 

“اإ�رسائيل تنازلت يف مباحثات القاهرة اجلارية عن اأهم واأبرز النقاط التي مت�سكت بها خالل 

اجلانب  اأن  اإىل  اإ�سافة  االأخرى،  والف�سائل  حما�ش  حركة  �سالح  نزع  وهي  املا�سية،  الفرتة 

االإ�رسائيلي قد تنازل ب�سكل ال ميكن التربير له عن مطلب االغتياالت املو�سوعة يف اإطار تلك 

.
املفاو�سات”100

اإ�سحق هرت�سوغ، يف مقابلة مع �سحيفة  العمل  االإ�رسائيلية من حزب  املعار�سة  قال رئي�ش   •

نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  �سيا�سات  اإن  االإ�رسائيلية،  اأحرونوت  يديعوت 

اأ�سعفت رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش، و�سجعت حما�ش على اأن تدخل مواجهة 

واالأردن  م�رس  ي�سمل  املنطقة  يف  حلف  وجود  اإىل  النظر  هرت�سوغ  ولفت  معنا.  ع�سكرية 

.
101

وال�سلطة الفل�سطينية وال�سعودية ودول اخلليج، واأكد اأن “اإ�رسائيل” جزء منه

قال وزراء يف املجل�ش الوزاري االإ�رسائيلي امل�سغر، اإنهم يطلعون على اآخر التطورات ب�ساأن   •

االإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�ش  من  ولي�ش  حما�ش،  حركة  بيانات  من  القاهرة،  يف  املحادثات 

.
102

بنيامني نتنياهو
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اخلمي�س، 2014/8/14

اأن احلكومة الفل�سطينية �ستتحمل كافة  اأبو عمرو  اأكد نائب رئي�ش الوزراء الفل�سطيني زياد   •

م�ساكل  كافة  حل  يف  جدية  بكل  تبحث  واأنها  واحتياجاته،  غزة  قطاع  جتاه  م�سوؤولياتها 

.
103

قطاع غزة واإنهائها، والبدء يف مراحل االإعمار والبناء للوطن

قالت حنان ع�رساوي، ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، ل�سحيفة القد�ش   •

يف  االأر�ش  على  خمططها  لفر�ش  وتراكمية  مدرو�سة  خطوات  تنفذ  “اإ�رسائيل”  اإن  العربي، 

مدينة القد�ش، م�ستغلة الغطاء الذي اأوجدته من خالل العدوان على قطاع غزة، وحيدت النا�ش 

.
104

عنها، دون اأن ن�سمع �سيئاً من العرب وامل�سلمني

اأكد مو�سى اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش، ملوقع الر�سالة نت، اأن الوفد   •

.
105

الفل�سطيني ال ميكنه اأن يوقع على اأي اتفاق ال يلبي املطالب الفل�سطينية

الوفد  اإن  �سحفي،  ت�رسيح  يف  الر�سق،  عزت  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال   •

الفل�سطيني املفاو�ش للتهدئة يف قطاع غزة اأحبط طيلة فرتة املفاو�سات كل حماوالت امل�سا�ش 

باملقاومة و�سالحها. واأ�ساف قائالً: “لقد قاتلنا من اأجل وقف العدوان واإنهاء احل�سار عن 

.
اأهلنا يف غزة”106

قال رئي�ش حزب العمل االإ�رسائيلي اإ�سحق هرت�سوغ: اإن “رئي�ش الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني   •

احلرب  اإعالن  ع�سية  كانت  الأنها  قّواها،  من  هو  لكنه  حما�ش،  اأمام  القوة  لديه  لي�ش  نتنياهو 

وهنا  فل�سطينياً،  التفافاً  لها  يخلق  اإجناز  لتحقيق  احلرب  ت�ستغل  وجعلها  معزولة،  �سعيفة 

.
�سقط نتنياهو يف فخ حما�ش”107

قال اجلي�ش االإ�رسائيلي، يف بيان، اإنه نقل لقواته العاملة يف قطاع غزة 4.8 مليون طلقة لالأ�سلحة   •

اخلفيفة والر�سا�سات، و43 األف قذيفة مدفعية، و39 األف قذيفة دبابة. واإن �سالح املدرعات 

ا�ستهلك ما جمموعه 20 مليون لرت بنزين، مقابل 50 مليون لرت وقود للطائرات املقاتلة. واأن 

64 �سابطاً وجندياً قتلوا، واأن 714 �سابطاً وجندياً اأ�سيبوا، يف حني يتم عالج مئة جندي يف 

.
108

العيادات النف�سية

اأكد الرئي�ش التون�سي املوؤقت املن�سف املرزوقي، خالل ات�سال هاتفي تلقاه من رئي�ش املكتب   •

يف  الفل�سطينيني  جانب  اإىل  التون�سي  ال�سعب  وقوف  م�سعل،  خالد  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي 

.
109

ت�سديهم للعدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة

نفت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية االأمريكية ماري هارف ما قاله م�سوؤول اإ�رسائيلي من اأن   •

.
الواليات املتحدة قامت بتعليق �سحنة �سواريخ من طراز هيل فاير اإىل “اإ�رسائيل”110
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ا�ست�سهد �ساب فل�سطيني ده�سته م�ستوطنة يهودية بالقرب من م�ستعمرة بركان مبحافظة   •

.
111

�سلفيت

ك�سف اللواء جربيل الرجوب، رئي�ش اللجنة االأوملبية الفل�سطينية، رئي�ش احتاد كرة القدم، اأن   •

الريا�سة الفل�سطينية فقدت 27 ريا�سياً خالل العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة وال�سفة 

.
112

الغربية، واأ�سيب 12 اآخرون

مبا�رس  اجلزيرة  موقع  مع  حواره  يف   Robert Fisk ف�سك  روبرت  الربيطاين  الكاتب  قال   •

م�رس، مبنا�سبة الذكرى االأوىل لف�ش اعت�سامي ميداين رابعة والنه�سة امل�رسيني، اإن الرئي�ش 

امل�رسي عبد الفتاح ال�سي�سي �سيظل يحظى بدعم الغرب، ما دام نظامه يعمل على حفظ اأمن 

.
“اإ�رسائيل”113

اجلمعة، 2014/8/15

على  “يجب  اليهودي:  البيت  حزب  رئي�ش  االإ�رسائيلي،  االقت�ساد  وزير  بينت،  نفتايل  قال   •

اأحادية  �رسوطاً  احلركة  على  تفر�ش  اأن  بل  حما�ش،  مع  ت�سوية  اإىل  تتو�سل  اأال  اإ�رسائيل 

لقادة  �سمانات  حما�ش  مع  اتفاق  اإىل  التو�سل  يقدم  اأن  من  “بدالً  بينت:  �ساف 
َ
واأ اجلانب”. 

احلركة باأن ال تالحقهم اإ�رسائيل، يجب اأن ت�سهل اإ�رسائيل فتح املعابر لنقل الب�سائع اإىل غزة، 

.
واأن تقوم بذلك وفقاً لت�رسفات حما�ش، من دون تقدمي االلتزامات للحركة”114

اإن  اخلارجية،  وزراء  م�ستوى  على  بروك�سل  يف  اجتماعه  ختام  يف  االأوروبي،  االحتاد  قال   •

االأو�سط،  ال�رسق  ال�سالم يف  اأو�سع لعملية  اإطار  اأن يكون �سمن  الو�سع يف قطاع غزة يجب 

تعي�سا  اأن  فل�سطني و“اإ�رسائيل”  لدولتني دميوقراطيتني  �سامل حيث ميكن  واإمكانية �سالم 

.
115

جنباً اإىل جنب ب�سالم واأمن مع حدود معرتف بها

ال�سبت، 2014/8/16

امل�رسية  باملبادرة  الفل�سطينية  القيادة  مت�سك  عبا�ش  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  اأكد   •

]هي[ طرف، و�سن�ستمر  واإمنا  “م�رس لي�ست و�سيطاً  اأن  للتهدئة يف قطاع غزة، و�سدد على 

بالتم�سك بها، ولن نحيد عنها، ولن نقبل اأن يحل حملها اأحد”. واأعلن عبا�ش، يف كلمة له خالل 

اجتماع “القيادة الفل�سطينية” يف مقر الرئا�سة برام اهلل، رف�سه للم�ساعي االإ�رسائيلية للتق�سيم 

.
116

الزماين للم�سجد االأق�سى

قال حممد م�سطفى، نائب رئي�ش الوزراء ووزير االقت�ساد الفل�سطيني، ل�سحيفة االأيام اإن   •

العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة  اأحدثه  الذي  الدمار  اأن  اإىل  الفل�سطينية ت�سري  الدرا�سات 

.
117

غري م�سبوق، واأن اإعادة اإعمار ما دمره االحتالل �سيتطلب عدة �سنوات
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األفاً تظاهروا و�سط مدينة   15 اأكرث من  اإن  قالت حركة ال�سالم االآن الي�سارية االإ�رسائيلية   •

.
تل اأبيب املحتلة “�سّد احلرب ومع ال�سالم”118

اللوج�ستية،  التكلفة  “اإن  امل�ستوى قوله  اإ�رسائيلي رفيع  نقلت �سحيفة معاريف عن �سابط   •

والتي تت�سمن العتاد والغذاء، لكل يوم من القتال يف قطاع غزة خالل العملية الع�سكرية بلغت 

.
15 مليون �سيكل )نحو 4.3 مليون دوالر اأمريكي(”119

يف  الدولية  االأحمر  ال�سليب  بعثة  رئي�ش   ،Christian Cardon كاردون  كري�ستيان  قال   •

قطاع غزة، خالل لقاء �سحفي يف مكتبه مبدينة غزة، اإنه مّت انتهاك القانون الدويل واالإن�ساين 

.
120

خالل العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة

الأحد، 2014/8/17

الفل�سطيني  الوفد  ال�سيا�سي حلركة حما�ش، وع�سو  املكتب  اأبو مرزوق، ع�سو  قال مو�سى   •

املفاو�ش للتهدئة يف قطاع غزة، يف ت�رسيح له، اإن رئي�ش وزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو 

.
“رف�ش الورقة امل�رسية، وقدم الوفد االإ�رسائيلي تعديالت اأعادت الو�سع اإىل املربع االأول”121

اأكد �سامي اأبو زهري، الناطق با�سم حركة حما�ش، اأن الطريق الوحيد لالأمن هو اأن ي�سعر به   •

.
122

الفل�سطينيون اأوالً، واأن يرفع عنهم احل�سار

وا�سحة  ا�ستجابة  وجود  حال  يف  فقط  اإّنه  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  قال   •

اتفاق تفاهمات حول قطاع غزة.  اإىل  التو�سل  فاإنه ميكن  لـ“اإ�رسائيل”،  االأمنية  لالحتياجات 

ن حما�ش تخطئ اإذا ما اعتََقدْت اأنها ميكنها التغطية على هزميتها الع�سكرية باإجناز 
َ
واأ�ساف اأ

.
123

�سيا�سي

ك�سفت كتائب الق�سام، الأول مرة، يف ت�سجيل خا�ش بثته قناة اجلزيرة الف�سائية، عن عملية   •

.
124

ت�سنيع �سواريخ جي80 اأوJ80 التي ا�ستخدمتها لق�سف مدينة تل اأبيب املحتلة

بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  هرت�سوغ  اإ�سحق  االإ�رسائيلي  العمل  حزب  رئي�ش  اتهم   •

]االإ�رسائيلية[ فقدت  “اإن احلكومة  نتنياهو بتخريب العالقات اال�سرتاتيجية الدولية، وقال: 

بني  العالقات  ت�سود  عميقة”  ثقة  “اأزمة  وجود  اإىل  واأ�سار  الدويل”،  ال�سعيد  على  ر�سدها 

.
125

نتنياهو والرئي�ش االأمريكي باراك اأوباما

اأعلن رئي�ش احتاد ال�سناعات الفل�سطينية يف قطاع غزة علي احلايك اأن العدوان االإ�رسائيلي   •

ب�سكل  �سناعية  ومن�ساأة  م�سنع  و500  كلي،  ب�سكل  م�سنعاً   450 نحو  دمر  القطاع  على 

.
126

جزئي
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عميدرور  يعقوب  جرنال  امليجر  ال�سابق  االإ�رسائيلي  القومي  االأمن  جمل�ش  رئي�ش  اأكد   •

Yaakov Amidror، يف مقابلة مع االإذاعة االإ�رسائيلية، اأن م�رس لن ت�سمح حلما�ش با�ستعادة 

االآن  م�رس  اإن  حما�ش،  مع  نتفاو�ش  “لن  وقال:  املا�سي،  يف  كما  الع�سكرية  قدراتها  كامل 

.
ت�سطلع بدور الو�سيط بيننا وبينهم، وهذا الو�سع ير�سينا”127

والقد�ش،  الغربية،  ال�سفة  م�ستعمرات  منتجات  حتويل  االإ�رسائيلية  الزراعة  وزارة  قررت   •

اإىل  االأوروبي،  االحتاد  اإىل  للت�سدير  معدة  كانت  التي  احليوانية،  امل�ستقات  من  واجلوالن، 

ا�ستريادها  وقف  االأوروبي  االحتاد  قرر  بعدما  العامل،  من  اأخرى  ومناطق  املحلية  ال�سوق 

.
ابتداًء من 1282014/9/1

الإثنني، 2014/8/18

الفل�سطيني  الوفد  ال�سيا�سي حلركة حما�ش، وع�سو  املكتب  اأبو مرزوق، ع�سو  قال مو�سى   •

ملفاو�سات التهدئة يف قطاع غزة: “نحن اأمام م�ساهد قد تربك ال�سارع الفل�سطيني، مل نتو�سل 

التفاق حتى اللحظة، وكل ما متّ ن�رسه غري �سحيح”. واأ�ساف: “حينما يتم الو�سول التفاق �سيتم 

24 �ساعة،  لـ  التمديد  مّت  االآن...  ب�سكل ر�سمي. فنحن مل نتو�سل التفاق حتى  االإعالن عنه 

اأمام  فنحن  تفيد،  لن  اإ�رسائيل  “مماطلة  اأن  واأكد  امل�رسي”.  الو�سيط  عنها  واأعلن  اقرتحها 

.
حقوق ل�سعبنا الفل�سطيني ولن نتنازل عن اأي منها”129

اأعلنت نقابة املحامني الفل�سطينيني يف قطاع غزة عن ت�سكيل جلنة قانونية مل�ساعدة عمل فريق   •

ارتكبت  التي  للتحقيق يف جرائم احلرب  االإن�سان  الذي �سكله جمل�ش حقوق  الدويل  التحقيق 

.
130

خالل العدوان على قطاع غزة

االأو�سط،  ال�رسق  يف  ال�سالم  لعملية  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  مبعوث  �سريي  روبرت  قال   •

اأمام جمل�ش االأمن الدويل: “علينا اأن ال نرتك غزة يف احلالة التي كانت عليها قبل هذا الت�سعيد 

الب�سائع  املفرو�سة على قطاع غزة، على خروج ودخول  “القيود  اأن  االأخري”، و�سدد على 

القادم  الت�سعيد  اأن  واأخ�سى  وال�رساع،  اال�ستقرار  عدم  تغذية  يف  ت�ستمر  �سوف  والنا�ش، 

.
�سيكون جمرد م�ساألة وقت”131

ذكرت �سحيفة ذي ماركر، اأن اإجمايل امل�ساعدات الع�سكرية االأمريكية لـ“اإ�رسائيل” بلغ منذ   •

.
132

�سنة 1962 اأكرث من مئة مليار دوالر

الثالثاء، 2014/8/19

الق�سام حممد �سيف، وطفليه �سارة وعلي، يف ق�سف  لكتائب  العام  القائد  ا�ست�سهاد زوجة   •

.
133

اإ�رسائيلي ملنزل يف �سمال غرب مدينة غزة يف حماولة الغتيال ال�سيف
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قال من�سق وحدة البحث امليداين يف مركز امليزان حلقوق االإن�سان الفل�سطيني �سمري زقوت   •

على  العدوان  خالل  عائلية  جمزرة   155 ارتكبت  االحتالل  قوات  اإن  احلياة  ل�سحيفة 

.
134

قطاع غزة، كان ملدينة رفح الن�سيب االأكرب منها

قال عزام االأحمد، ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح، ورئي�ش الوفد الفل�سطيني ملفاو�سات   •

التهدئة يف قطاع غزة، اإن مغادرة الوفد االإ�رسائيلي للقاهرة، يدل على قرار مبيت من جانب 

للم�رسيني  ورقة  “�سلمنا  االأحمد:  وقال  التهدئة.  وانهيار  املفاو�سات،  الإف�سال  “اإ�رسائيل” 

.
تت�سمن رفع احل�سار عن غزة براً وبحراً، وفتح الطريق اأمام عملية �سالم حقيقي”135

اأكدت كتائب الق�سام، يف بيان، اأن خرق االحتالل االإ�رسائيلي للتهدئة وارتكاب “جمزرة عائلة   •

الدلو فتح على نف�سه اأبواب اجلحيم”. واأعلنت “الكتائب” م�سوؤوليتها عن ق�سف مدينة تل اأبيب 

�ساروخاً،  اأربعني  من  باأكرث  امل�ستعمرات  من  وعدد  جوريون،  بن  ومطار  املحتلة،  والقد�ش 

موؤكدة اأن الرّد ال�ساروخي ياأتي “رداً على اخرتاق العدو للتهدئة”. وقالت اإنها تتحدى “العدو 

ال�سهيوين اأن يعلن عن ال�سبب احلقيقي الكامن وراء هذا العمل اجلبان يف ق�سفه ملنزل عائلة 

.
الدلو”136

قالت احلملة االأوروبية لرفع احل�سار عن غزة اإنها ر�سدت اأكرث من 1,400 فعالية ت�سامنية   •

.
137

مع قطاع غزة، وذلك يف حترك غري م�سبوق، يف اأكرث من مئتي عا�سمة ومدينة اأوروبية

اأمر رئي�ش الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو الوفد االإ�رسائيلي ملفاو�سات للتهدئة يف قطاع   •

غزة باالن�سحاب من حمادثات القاهرة، والعودة اإىل “اإ�رسائيل”، بعد زعمه اإطالق �سواريخ 

من غزة �سقطت قرب بئر ال�سبع. وقال مارك ريجيف Mark Regev املتحدث با�سم احلكومة 

.
االإ�رسائيلية اإن “اإطالق ال�سواريخ انتهاك خطري ومبا�رس لوقف اإطالق النار”138

الأربعاء، 2014/8/20

حذرت كتائب الق�سام �رسكات الطريان من الو�سول ملطار بن جوريون االإ�رسائيلي، و�سدد   •

اأبو عبيدة، الناطق با�سم الكتائب، على اأن املبادرة امل�رسية لوقف اإطالق النار يف قطاع غزة 

للم�ستوطنني  اأمراً  اأ�سدرت  الكتائب  اإن  وقال  �سيف،  حممد  علي  الطفل  ال�سهيد  مع  قربت 

اأي جتمعات كبرية  اإىل منازلهم، كما حذر من  العودة  “غالف قطاع غزة” بعدم  القاطنني يف 

ووعد  القدم.  كرة  مالعب  يف  وخا�سة  الق�سام،  �سواريخ  مدارات  يف  االإ�رسائيلي  للجمهور 

�سيدخل  الذي  للجي�ش  العام  القائد  هو  ال�سيف  حممد  يكون  باأن  االحتالل  قادة  عبيدة  اأبو 

.
139ً

امل�سجد االأق�سى حمررا
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اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش، يف حديث خا�ش ل�سحيفة  قال مو�سى   •

ال�رسق االأو�سط: اإن “الوفد االإ�رسائيلي ت�سلم من م�رس ورقة فل�سطينية حتمل احلّد االأدنى 

.
ملطالبنا، ويجب اأن يقبلها دون تعديل وهي حقوق ال�سعب الفل�سطيني، وننتظر الرد”140

اأبيب،  تل  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  خالل  نتنياهو،  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  قال   •

�سالح  نزع  مطلب  على  “اإ�رسائيل”  لت�سميم  ف�سلت  القاهرة  يف  التهدئة  مفاو�سات  اإن 

حركة حما�ش، وتوعد نتنياهو بت�سفية قادة احلركة، كما قال اإن العامل العربي �سّد حما�ش 

.
141

وهي تعي�ش يف عزلة

املفاو�سات مع حركة حما�ش كانت خطاأ،  اإن  ليفني  ت�سيبي  االإ�رسائيلية  العدل  قالت وزيرة   •

واإن املفاو�سات التي جتري يف القاهرة برعاية م�رسية ال جتري مع حما�ش، واإمنا مع جهات 

.
142

دولية

�سجون  داخل  من  له  ر�سالة  يف  الربغوثي،  مروان  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  دعا   •

االحتالل، “كافة اأبناء �سعبنا واأبناء حركة فتح خ�سو�ساً اإىل التم�سك بخيار املقاومة ال�ساملة 

وفاًء لدماء ال�سهداء وعذابات االأ�رسى، ومن اأجل حتقيق اآمال �سعبنا يف احلرية واال�ستقالل”. 

النهو�ش،  مرحلة  اجلديدة،  للمرحلة  ي�ستعدوا  اأن  للفتحاويني  الوقت  “حان  قائالً:  واأ�ساف 

مرحلة التوقف عن وهم حتقيق اال�ستقالل واحلرية من خالل مفاو�سات عقيمة، ثبت ف�سلها 

و�سكلت غطاًء لال�ستيطان والتهويد ولتكري�ش االحتالل، وحان الوقت الإعادة النظر يف مهام 

.
ال�سلطة كافة”143

اخلمي�س، 2014/8/21

قال خالد م�سعل، رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش، خالل حوار مع وكالة االأنا�سول   •

“لن نرتاجع عن مطالبنا الفل�سطينية وعلى راأ�سها ك�رس احل�سار عن غزة”. واأبدى ا�ستعداد 

املقاومة للقتال “حتى النهاية دفاعاً عن النف�ش واالأر�ش”، فـ“ال�سعب الفل�سطيني يقاتل منذ 

.
مائة عام، ولن يتعب من �سهر اأو �سنة اأو �سنوات”144

اأبو �سمالة، ورائد العطار،  اأبرز قادتها، وهم: حممد  نعت كتائب الق�سام، يف بيان، ثالثة من   •

وحممد برهوم، وقالت اإنهم “ارتقوا يف ق�سف منزل عائلة كالب يف حي تل ال�سلطان برفح”، 

.
145

جنوب قطاع غزة

قال اإ�سماعيل هنية، نائب رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش، يف بيان، نعى فيه رائد العطار،   •

وحممد اأبو �سمالة، وحممد برهوم: “اإن التاريخ اأثبت اأن حما�ش، واأمام اغتيال القادة، تعود 

اأقوى واأ�سلب مما يتوهم العدو، و�رسعان ما تعو�ش احلركة ما رحل من القادة وت�ستمر يف 
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طريقها”. واأ�ساف قائالً: “اإذا جنح العدو يف اغتيال القادة فقد دفع من قبل ثمناً باهظاً، وحطم 

.
املجاهدون كربياءه على حدود غزة”146

االأربعاء  يوم  لغاية  غزة  قطاع  على  الع�سكري  العدوان  كلفة  اأن  ماركر،  ذي  �سحيفة  قّدرت   •

2014/8/20 جتاوزت حاجز الـت�سعة مليارات �سيكل )نحو 2.55 مليار دوالر(، وفقاً لتقديرات 

.
147

م�سوؤولني كبار يف اجلي�ش االإ�رسائيلي

قال املر�سد االأورومتو�سطي حلقوق االإن�سان اإن اجلي�ش االإ�رسائيلي ميار�ش �سيا�سة انتقام   •

من املدنيني الفل�سطينيني منذ انتهاء التهدئة يف قطاع غزة يف 2014/8/19، حيث ارتكب ثالث 

عمليات قتل جماعي، لي�سل عدد حاالت القتل اجلماعي، التي وثقها املر�سد منذ بدء العدوان 

التي  الهجمات  عدد  حول  اإح�سائية  املر�سد  ون�رس  االأقل.  على  حالة  ت�سعني  اإىل  غزة،  على 

نفذها اجلي�ش االإ�رسائيلي منذ بدء عدوانه على غزة اإىل 59,731 هجمة، منها 7,498 هجوماً 

.
148

�ساروخياً، و15,652 قذيفة من البحرية، و36,581 قذيفة مدفعية

اأكدت جلنة التوثيق الريا�سية اخلا�سة باإح�ساء خ�سائر احلركة الريا�سية يف العدوان على   •

العدوان، وا�ستهدف  منذ بدء  28 �سهيداً  الفل�سطينية فقدت  الريا�سية  اأن احلركة  قطاع غزة 

238 منزالً تعود الأبناء احلركة  اأكرث من  30 مقراً ريا�سياً، باالإ�سافة لتدمري  االحتالل نحو 

.
149

الريا�سية

قال موقع �سحيفة هاآرت�ش االإلكرتوين اإنه ح�سل على وثيقة، مّت توزيعها على اأع�ساء جمل�ش   •

االأمن الدويل، ب�ساأن م�رسوع قرار اأوروبي من اأجل وقف اإطالق النار يف قطاع غزة، وت�سمن 

ال�سيطرة على قطاع غزة، وترميم  اإىل  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإعادة  بينها  امل�رسوع مبادئ من 

عملية  وا�ستئناف  حما�ش،  حركة  ت�سلح  منع  اأجل  من  دويل  مراقبة  نظام  مبوجب  القطاع 

.
ال�سالم على اأ�سا�ش حدود 1501967

اجلمعة، 2014/8/22

امل�سار  تغلق  مل  احلركة  اإن  مرزوق  اأبو  مو�سى  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال   •

ال�سيا�سي التفاو�سي لوقف العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة، واإن املحدد االأ�سا�سي هو 

اأن  اإىل  اجلزيرة،  مع  مقابلة  يف  مرزوق،  اأبو  واأ�سار  الفل�سطيني.  ال�سعب  حلقوق  اال�ستجابة 

م�رسوع القرار االأوروبي اإىل جمل�ش االأمن الدويل لوقف اإطالق النار يف قطاع غزة، فيه الكثري 

.
151

من ال�سلبيات، غري اأن حركته غري معنية به الأنها لي�ست دولة

طلق عليها “خنق الرقاب”، نفذت ف�سائل املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة حكم 
ُ
يف اإطار عملية اأ  •

.
152

االإعدام امليداين بحق 18 فل�سطينياً متعاوناً مع جهاز االأمن العام االإ�رسائيلي )�ساباك(
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اأعلن ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش مو�سى اأبو مرزوق اأن حركته وّقعت على الورقة   •

ذهابه  قبل  عليها،  الف�سائل  موافقة  عبا�ش  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  ا�سرتط  التي 

.
153

للتوقيع على ميثاق روما املمهد لع�سوية فل�سطني يف حمكمة اجلنايات الدولية

اأكد اأمري دولة قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأن بالده �ستبقى داعمة لغزة، وم�ساندة لها،   •

ول�سمودها �سّد االحتالل االإ�رسائيلي، واأنه ال تغيري يف مواقف الدوحة الثابتة جتاه الق�سية 

.
154

الفل�سطينية لتحقيق مطالبها امل�رسوعة

ال�سبت، 2014/8/23

قال رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش اإنه بحث، خالل اجتماعه مع الرئي�ش امل�رسي   •

الفل�سطينية.  للق�سية  النهائي  احلل  مو�سوع  طرح  م�ساألة  القاهرة،  يف  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

�سنتني  كل  يف  �سن�ستمر  هل  بعد؟  ماذا  وهو:  جداً،  مهم  هو  بحثناه  الذي  “املو�سوع  وقال: 

ننتظر عدواناً جديداً على غزة اأو ال�سفة الغربية اأو غريها؟ ال بّد من طرح احلل النهائي ب�سكل 

ال�سي�سي على معامل هذا احلل وكيف يكون، وكيف يطرح مع  الرئي�ش  وا�سح، واتفقنا مع 

 .
بقية االأطراف من اأجل الو�سول اإىل هذا احلل باأق�سى �رسعة ممكنة”155

قال رئي�ش جهاز املو�ساد االإ�رسائيلي االأ�سبق �سبتاي �سافيت: “اإنه ال ميكن للعملية الع�سكرية   •

العمل على حتقيق تهدئة  واأنه يجب  اأهدافها �سّد حما�ش،  اأن حتقق  ]يف قطاع غزة[  احلالية 

طويلة االأمد قدر االإمكان”. وقال، يف حديث للقناة العربية العا�رسة، اإن من يعتقد اأن مهاجمة 

اال�ست�سالم  اإعالن  اأو  البي�ساء،  الراية  رفع  اإىل  احلركة  يدفع  �سوف  اجلو  من  حما�ش  قادة 

.
خمطئ، و�سدد على اأن “حما�ش لن ت�ست�سلم ولن ترفع الراية البي�ساء”156

طرحت الواليات املتحدة االأمريكية مبادرة جديدة خا�سة بها على جمل�ش االأمن الدويل من   •

.
157

اأجل وقف اإطالق النار يف قطاع غزة

لل�سفن  ال�سماح  لربط  حملة  املتحدة”  الواليات  يف  اإ�رسائيل  مقاطعة  منظمات  “حتالف  اأطلق   •

االإ�رسائيلية بتفريغ حمولتها يف املوانئ االأمريكية بافتتاح ميناء غزة. وانطلقت احلملة حتت 

ها�ستاغ “ميناء غزة اأو ال موانئ لكم” بعد اأن منع نقابيون اأمريكيون متعاطفون مع ال�سعب 

تفريغ  من  اإ�رسائيلية  �سفينة  غزة  قطاع  على  االإ�رسائيلي  للعدوان  وراف�سون  الفل�سطيني 

.
158

حمولتها يف ميناء اأوكالند الأربعة اأيام متتالية

الأحد، 2014/8/24

قال خالد م�سعل، رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش، خالل لقاء مع التلفزيون االإيراين:   •

اإن “املقاومة الفل�سطينية حققت انت�ساراً اأمنياً على اإ�رسائيل حيث ا�ستطاعت تطهري فل�سطني 
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من اجلوا�سي�ش، واأبقت املقار الع�سكرية اخلا�سة بها بعيدة عن اأعني االأعداء وعيونه”. وقال: 

ال�سهيوين  بالعدو  تلحق  بحيث  جديدة  وقدرات  ابتكارات  �ست�سهد  املقبلة  “ال�سنوات  اإن 

مطالب  لتحقيق  جهود  باأية  ترحب  الفل�سطينية  “املقاومة  اأن  على  و�سدد  النهائية”.  الهزمية 

.
ال�سعب الفل�سطيني الإنهاء احلرب اإن كانت هذه اجلهود قطرية اأو تركية اأو م�رسية”159

ن�رست �سبكة اأوراق االإخبارية على موقعها االإلكرتوين ت�سجيل فيديو قالت اإنه للقاءات اأمنية   •

بني قيادات كبرية يف ال�سلطة الفل�سطينية وم�سوؤولني اأمنيني اإ�رسائيليني عقدت خالل العدوان 

.
160

االإ�رسائيلي على قطاع غزة

لالطالع على الفيديو:  

http://www.awraqq.com/?p=19942  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6tKreFXxBAc  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rGnyeF7-H9k  

ا�سرتاتيجية  عالقات  على  املحافظة  �رسورة  ليفني  ت�سيبي  االإ�رسائيلية  العدل  وزيرة  اأكدت   •

“اإ�رسائيل” وم�رس لوجود م�سالح وا�سحة بينهما. و�سددت، يف حديث الإذاعة اجلي�ش  بني 

االإ�رسائيلي على اأن “كافة االأطراف: نحن وم�رس واالأردن وال�سلطة الفل�سطينية غري معنيني 

.
بازدياد قوة حما�ش”161

قال املرا�سل الع�سكري ل�سحيفة يديعوت اأحرونوت رون بن ي�ساي، خالل مداخلة يف االإذاعة   •

]خالل  فعلت  االإ�سالمي  واجلهاد  حما�ش  حركتي  اإن  بيت(،  )ري�سيت  العامة  االإ�رسائيلية 

خالل  و�سورية  واالأردن  م�رس  جيو�ش  تفعله  مل  ما  غزة[  قطاع  على  االإ�رسائيلي  العدوان 

.
حروبهما مع “اإ�رسائيل”162

بداأت وزارة اجلي�ش االإ�رسائيلية العمل على خطة الإجالء اأكرث من 400 عائلة من م�ستعمرات   •

غالف قطاع غزة، وذلك بناًء على قرار احلكومة االإ�رسائيلية م�ساعدة �سكان الغالف الراغبني 

.
163

يف ترك بيوتهم خالل املعركة يف غزة، حيث توجهت هذه العائالت بطلبات لالإجالء الفوري

يقع  معروف”،  اأبو  “حي  ي�سمى  باأكمله،  �سكنياً  حياً  االإ�رسائيلي  االحتالل  طائرات  دمرت   •

.
164

جنوب مدينة خانيون�ش، بعد اأن ا�ستهدفته باأكرث من 18 غارة متتالية

من   %93.2 اأن  الراأي،  ال�ستطالع  الفل�سطيني  املركز  اأجراه  للراأي،  ا�ستطالع  ك�سف   •

87.6% يوؤيدون ُهدنة طويلة  الفل�سطينيني بقطاع غزة يعار�سون نزع �سالح املقاومة واأن 

.
165

االأمد مع االحتالل
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تظاهر االآالف اأمام مقر رئي�ش احلكومة الربيطانية ديفيد كامريون يف لندن للتنديد با�ستمرار   •

تزويد “اإ�رسائيل” باالأ�سلحة، ا�ستجابة لدعوة ع�رسات املوؤ�س�سات الداعمة لفل�سطني، وحملة 

.
166

الت�سامن مع فل�سطني، ورابطة اجلالية الفل�سطينية

اأعلن احلر�ش الثوري االإيراين اإ�سقاط طائرة ا�ستطالع اإ�رسائيلية بال طيار، لدى اقرتابها من   •

من�ساأة ناتانز لتخ�سيب اليورانيوم، والتي تبعد 220 كم عن طهران، وُتعدُّ االأ�سخم لتخ�سيب 

.
167

اليورانيوم

الإثنني، 2014/8/25

�سحيفة  مع  حوار  يف  حما�ش،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  مرزوق،  اأبو  مو�سى  ك�سف   •

اأن و�سلتها معلومات  التهدئة بعد  ان�سحبت من مفاو�سات  “اإ�رسائيل”  اأن  القطرية،  ال�رسق 

ورائد  �سمالة،  اأبو  )حممد  حما�ش  حلركة  الثالثة  القادة  خاللها  من  ا�ستهدفت  ا�ستخباراتية 

.
168

العطار، وحممد برهوم( واأ�رسة حممد ال�سيف؛ وهو ما يكذب ادعاءها باأننا خرقنا الهدنة

القادمة  االإ�رسائيلية  الب�سائع  مقاطعة  �سّد  حملة  االإ�رسائيليني  ال�سناعيني  جمعية  اأطلقت   •

ثمن  يدفعون  قد  اأنف�سهم  الفل�سطينيني  اأن  معتربة  املحتلة  الغربية  ال�سفة  م�ستعمرات  من 

هذه املقاطعة. ووجه رئي�ش اجلمعية، ت�سيفي اأورين Zvi Oren، ر�سالة لثالثني من نظرائه 

.
169

االأوروبيني والفل�سطينيني، حمذراً اإياهم من اأثر املقاطعة على توظيف العمال الفل�سطينيني

دمر  االإ�رسائيلي  االحتالل  جي�ش  اأن  �سحفي،  بيان  يف  الفل�سطينية،  االأوقاف  وزارة  اأعلنت   •

خالل العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة 71 م�سجداً ب�سكل كامل، ونحو 200 اآخرين ب�سكل 

جزئي، كما مّت ا�ستهداف اأكرث من 24 عقاراً وقفياً، و12 مقربة، و�سّت جلان زكاة، وكني�سة، 

.
170

ومدر�سة �رسعية بغزة، وفرع كلية الدعوة االإ�سالمية �سمال القطاع، ومديرية اأوقاف غزة

تنهجها  التي  والتدمري  التقتيل  �سيا�سة  بنكريان  االإله  عبد  املغربية  احلكومة  رئي�ش  انتقد   •

�سيفهم  “هل  قائالً:  بنكريان  وت�ساءل  غزة.  قطاع  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  �سّد  “اإ�رسائيل” 

االإ�رسائيليون اأن امل�سلمني يف كل بقاع العامل م�ستعدون للموت يف �سبيل حترير فل�سطني؟”، 

.
م�سيفاً اأن ما يحدث يف غزة “تتقّطع له القلوب لكنه يرفع الروؤو�ش”171

الثالثاء، 2014/8/26

اأعلن رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش عن التو�سل اإىل وقف الإطالق النار يف قطاع   •

اأن  “اأود  2014/8/26. وقال عبا�ش:  الثالثاء  ال�سابعة من م�ساء يوم  ال�ساعة  غزة اعتباراً من 

اأعلن عن موافقة القيادة على دعوة م�رس ال�سقيقة لوقف اإطالق النار ال�سامل والدائم اعتباراً 
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من ال�ساعة 7 م�ساء بتوقيت فل�سطني، وبعد ذلك العمل على تلبية متطلبات واحتياجات اأهلنا 

.
يف قطاع غزة، وتوفري كل امل�ستلزمات واخلدمات الطبية التي يحتاجونها”172

املفاو�ش  الفل�سطيني  الوفد  اإن  الر�سق،  عزت  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال   •

للتهدئة يف قطاع غزة وقع على اتفاق ينهي العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة، وفق املبادرة 

التي قدمها اجلانب امل�رسي، والتي وافق عليها االحتالل. واأو�سح الر�سق يف ت�رسيحات لقناة 

اجلزيرة الف�سائية، اأن االتفاق ي�سمل وقف اإطالق النار ال�سامل بالتزامن مع فتح املعابر بني 

قطاع غزة و“اإ�رسائيل” مبا يحقق �رسعة اإدخال امل�ساعدات االإن�سانية واالإغاثية وم�ستلزمات 

.
173

اإعادة االإعمار وال�سيد البحري انطالقاً من �ستة اأميال بحرية

قناة  على  تنت�رس”  “غزة  لربنامج  حديث  يف  امل�رسي،  م�سري  حما�ش  حركة  يف  القيادي  اأكد   •

اجلزيرة الف�سائية، اأن املقاومة لديها اأوراق قوة �ستجرب االحتالل االإ�رسائيلي على االإ�رساع 

يف تنفيذ �رسوط املقاومة، وعدم املماطلة، م�سرياً اإىل اأن اأهم اأوراق القوة هي اجلنود االأ�رسى 

.
174

بقب�سة كتائب الق�سام

للكتائب  العام  القائد  النار قرر  اإطالق  “بناء على �رسيان وقف  الق�سام:  جاء يف بيان لكتائب   •

ال�سهاينة،  املغت�سبني  بحق   2014/8/20 بتاريخ  ال�سادرة  القرارات  جتميد  ال�سيف  حممد 

.
وكذلك املتعلقة بحظر الطريان يف مطار بن جوريون”175

قال م�سدر ر�سمي اإ�رسائيلي اإن “اإ�رسائيل” قد ردت باالإيجاب على اقرتاح م�رسي بتطبيق   •

الهدنة على جانبي احلدود مع قطاع غزة اعتباراً من ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء يوم الثالثاء 

.
1762014/8/26

املحيطة  املنطقة  زيارته  خالل   ،Meir Cohen كوهني  مائري  االإ�رسائيلي  الرفاه  وزير  قال   •

بقطاع غزة، اإنه ي�ست�سعر بحالة انك�سار لدى ال�سكان اليهود، يف ظل ا�ستمرار �سقوط �سواريخ 

املقاومة لليوم اخلم�سني. وقال اإن “حما�ش ال ترفع الراية البي�ساء”، واإن �سورة االنت�سار 

.
177

التي تبحث عنها “اإ�رسائيل” تكمن يف عودة املقاومة لطاولة املفاو�سات يف القاهرة

بلغت ح�سيلة اليوم االأخري من العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة 11 �سهيداً، لتبلغ احل�سيلة   •

االإجمالية االأولية لعدد ال�سهداء نحو 2,139 �سهيداً، ونحو 11,100 جريح ح�سب اإح�ساءات 

.
178

وزارة ال�سحة الفل�سطينية

نا�سدت وكالة االأونروا يف بيان، املجتمع الدويل تاأمني مبلغ اإجمايل قدره 295.4 مليون دوالر   •

اأمريكي لدعم نحو 500 األف �سخ�ش من املهجرين يف قطاع غزة، مبن فيهم اأكرث من 300 األف 

.
179

�سخ�ش يتوقع اأن يوا�سلوا االإقامة يف 85 مدر�سة لالأونروا يف قطاع غزة
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يف  وقال،  غزة،  يف  النار  اإطالق  وقف  باتفاق  كريي  جون  االأمريكي  اخلارجية  وزير  رحب   •

اإىل التقيد ببنوده”.  “جميع االأطراف  “تدعم بقوة” االتفاق، داعياً  اإن الواليات املتحدة  بيان، 

واأ�ساف “ناأمل ب�سدة اأن يكون وقف النار را�سخاً ودائماً، وي�سع حداً للهجمات ال�ساروخية 

.
والقذائف، وي�سمح باإنهاء النزاع يف غزة”180

الأربعاء، 2014/8/27

قال نائب رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش اإ�سماعيل هنية اإن “انت�سار غزة هو تراكم   •

للتحرير  بل  غزة،  يف  ملعركٍة  فقط  لي�ش  واال�ستعداد  اجلهاد  من  طويلة  �سنني  عرب  جاد  عمل 

“حا�سنة  كان  الذي  الفل�سطيني  ال�سعب  ب�سمود  واأ�ساد  واالأق�سى”.  لفل�سطني  ال�سامل 

لن�رس  �سبباً  اهلل  ف�سل  بعد  “كان  واأنه  الق�سام”،  كتائب  فقط  ولي�ش  املقاومة  ف�سائل  لكافة 

.
املقاومة”181

“موؤمتر  يف  األقاه  ع�سكري  بيان  يف  الق�سام،  كتائب  با�سم  الع�سكري  الناطق  عبيدة،  اأبو  قال   •

انتزعت  “املقاومة  اإن  غزة،  يف  الع�سكرية  االأجنحة  كافة  با�سم  ال�سجاعية  حي  يف  الن�رس” 

املبادرة من عدّوها، ومل ُتظفره باأي اإجناز ا�سرتاتيجي اأو تكتيكي، و�سحقت كربياءه امل�سنوع 

املجاهدين  اأقدام  حتت  �سحقته  النف�سية،  احلرب  خمتربات  ويف  االإعالم  �سا�سات  على  لعقود 

.
واملقاومني االأبطال”182

اأعلنت كتائب الق�سام، عن اأنها اأطلقت خالل العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة 3,621 قذيفة   •

�ساروخية. واأو�سحت الكتائب، يف بيان ع�سكري، اأنها اأمطرت العدو االإ�رسائيلي بـ 11 �ساروخاً 

 ،)S55( 55 من طراز اآر 160، و22 من طراز جي 80، و185 من طراز اأم 75، و64 من طراز اأ�ش

 ،  Katyusha 3,334 من طراز جراد، وق�سام، وكاتيو�سا  و5 من طراز فجر، فيما كان منها 

.
183Mortar وهاون

“مل  “اإ�رسائيل”  اإن  الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، خالل موؤمتر �سحفي،  قال رئي�ش   •

تلِب اأي مطالب حلركة حما�ش خالل مفاو�سات القاهرة” للتهدئة يف قطاع غزة، واأكد على اأن 

هدف حكومته على املدى الطويل هو “نزع �سالح” حما�ش. وقال اإن “اإ�رسائيل �سرتد بعنف 

.
اأ�سد واأقوى من ذي قبل على اأي �ساروخ يطلق من قطاع غزة”184

اإنه  الفي�سبوك:  اأفيجدور ليربمان، يف �سفحته على موقع  االإ�رسائيلي  كتب وزير اخلارجية   •

“يحظر على اإ�رسائيل اأن تتو�سل اإىل اأي ترتيب اأو ت�سوية مع حما�ش طاملا ا�ستمرت �سيطرتها 

على القطاع، اإذ لن يكون ممكناً �سمان االأمن لالإ�رسائيليني والتو�سل اإىل ت�سوية �سيا�سية”. 

واأ�ساف اأن “حما�ش ال ميكن اأن تكون طرفاً يف اأي ترتيب �سيا�سي اأو اأمني اأو اأن حت�سل على 

 .
اإجناز �سيا�سي. ومن هنا معار�ستي التفاق لوقف النار”185
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الع�سكرية �سّد قطاع غزة نحو  اأطلق خالل عملياته  اأنه  االإ�رسائيلي  بينت معطيات اجلي�ش   •

.
186

35 األف قذيفة مدفعية، بينما اأطلقت دباباته نحو 14,500 قذيفة

بلغ  االإ�رسائيلي على قطاع غزة  العدوان  اأن عدد �سهداء  االإن�سان  امليزان حلقوق  ذكر مركز   •

2,168 �سهيداً، من بينهم 521 طفالً، و297 امراأة، دون احت�ساب �سبعة �سهداء جمهويل الهوية 

.
187

جرى دفنهم يف رفح ومل يتم التعرف عليهم

اخلمي�س، 2014/8/28

الكبرية  ال�سعبية  احلا�سنة  اأن  م�سعل  خالد  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ش  اأكد   •

اأخالقياً  اأن املقاومة انت�رست  للمقاومة هي ال�سبب يف انت�سار املقاومة يف غزة، م�سدداً على 

على االحتالل االإ�رسائيلي، واأن عملياتها كانت رداً على جرائمه، بينما كانت دولة االحتالل 

اإن  الدوحة:  القطرية  العا�سمة  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  وقال،  االأبرياء.  قتل  يف  تتفنن 

“املعركة �سكلت اإف�ساالً جديداً لنظرية الردع وكي الوعي ال�سهيوين، واملعركة �رسبت نظرية 

اجلي�ش ال�سهيوين الذي ال يقهر”، م�سرياً اإىل اأن املقاومة يف غزة “حققت معادلة توازن الرعب 

واالأمل واالأمن املفقود املتبادل”. و�سدد م�سعل على اأن معركة “الع�سف املـاأكول” لي�ست نهاية 

.
188

املطـاف، وهي حمطة مهمة على طريق التحرير

قال رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش، يف لقاء متلفز، اإن “قرار احلرب وال�سالم لي�ش   •

ال�سلم واحلرب  اأن يكون قرار  واإذا كانت حما�ش تريد  القيادة،  بيد  واإمنا  بيد ف�سيل واحد، 

بيدها فلتت�رسف وحدها اإذاً”. واأ�سار اإىل اأن “لدى حما�ش حكومة ظل يف غزة ولديها وكالء 

وزارات، واإذا ا�ستمر هذا االأمر فاإن هذا �سيهدد ا�ستمرار الوحدة الوطنية، واالمتحان قادم 

من  الرابع  حدود  على  الفل�سطينية  الدولة  باإقامة  املتمثل  ال�سيا�سي  احلل  اإن  وقال  قريباً”. 

حزيران عام 1967 وعا�سمتها �رسقي القد�ش هو احلل اجلذري لل�رساع القائم، و�سدد على 

على  فل�سطني  دولة  اإقامة  على  اأمامه  وافق  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  اأن 

.
حدود عام 1891967

العا�سمة الرتكية  املالكي، خالل موؤمتر �سحفي يف  الفل�سطيني ريا�ش  قال وزير اخلارجية   •

اأنقرة، اإن نزع �سالح املقاومة الفل�سطينية يف غزة لي�ش مطروحاً للنقا�ش يف املفاو�سات املزمع 

.
اإجراوؤها بني الفل�سطينيني و“اإ�رسائيل”190

قال اجلي�ش االإ�رسائيلي اإن الف�سائل الفل�سطينية اأطلقت خالل العدوان على قطاع غزة اأكرث   •

على  ن�رسه  تقرير  يف  اجلي�ش،  وقال  “اإ�رسائيل”.  جتاه  غزة  قطاع  من  �ساروخاً   4,382 من 
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موقعه االإلكرتوين: “كان اأكرث من 70% من االإ�رسائيليني يف مرمى ال�سواريخ”. واأ�سار اإىل اأن 

.
“منظومة القبة احلديدية اعرت�ست 692 �ساروخاً”191

قالت �سحيفة ذي ماركر، اإن قطاع ال�سياحة االإ�رسائيلي قد مني بخ�سائر كبرية بلغت نحو   •

650 مليون دوالر خالل العدوان االإ�رسائيلي على قطاع غزة. وذكرت ال�سحيفة اأن اخل�سائر 

قطاع  يف  زادت  املبا�رسة  غري  اخل�سائر  واأن  دوالر،  مليون  �سبعني  بلغت  الزراعة  قطاع  يف 

.
192

ال�سناعة على 360 مليون دوالر

حجم  )بكدار(  واالإعمار  للتنمية  الفل�سطيني  االقت�سادي  املجل�ش  يف  الهند�سي  الفريق  قدر   •

غزة  قطاع  على  االإ�رسائيلي  العدوان  جراء  الزكاة  وجلان  واملقابر  العبادة  دور  يف  اخل�سائر 

73 م�سجداً ب�سكل كلي، و205 اآخرين ب�سكل جزئي،  اإذ دمر  مليون دوالر،   40.4 باأكرث من 

.
193

بينما ت�رسرت كني�ستان، وهدمت اأ�سوار ع�رس مقابر، كما دمرت �سّت موؤ�س�سات زكاة

اجلمعة، 2014/8/29

يف  ال�سمود  يف  حما�ش  حركة  جناح  اأن  ليربمان  اأفيجدور  االإ�رسائيلية  اخلارجية  وزير  اأكد   •

االإ�رسائيلية  للقناة  حديث  خالل  ليربمان،  و�سدد  اأزعجه.  اأمر  االإ�رسائيلي  اجلي�ش  مواجهة 

االأوىل، على اأن االإطاحة بحما�ش �سيعزز عالقات “اإ�رسائيل” مع “حمور االعتدال العربي”، 

القطاع  يف  ال�سيا�سي  الواقع  لتغيري  فر�سة  على  ينطوي  اأن  ميكن  كان  االأمر  اأن  اإىل  م�سرياً 

.
194

والبيئة االإقليمية ب�سكل جذري

قال نائب رئي�ش املجل�ش الت�رسيعي الفل�سطيني اأحمد بحر، خالل مكاملته مع النائب املقد�سي   •

املبعد اأحمد عطون لتهنئته باالإفراج عنه من �سجون االحتالل بعد اعتقال دام 18 �سهراً، اإن 

دويك  عزير  راأ�سهم  وعلى  االإ�رسائيلي،  االحتالل  �سجون  يف  املختطفني  النواب  عن  االإفراج 

.
195ً

رئي�ش الت�رسيعي، �سيكون قريبا

اإياه بـ“اأنه  حيّا رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش خالد م�سعل ال�سعب االأردين، وا�سفاً   •

تواأم الروح”، يف كلمة م�سجلة بثت يف مهرجان للحركة االإ�سالمية االأردنية احتفاًء بانت�سار 

.
196

املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة

ال  “اإنه  اأبيب،  تل  يف  االقت�سادي  املنتدى  اأمام  خطاب  يف  ليفني،  ت�سيبي  العدل  وزيرة  قالت   •

ميكن الإ�رسائيل اأن تتمتع، ولو للحظة بالهدوء القائم، دون انتظار ما �سيح�سل يف امل�ستقبل”. 

اإجراءات  تتخذ  مل  اإذا  اأ�سابيع  ب�سعة  خالل  العنف  من  جديدة  “جولة  من  ليفني  وحذرت 

�سيا�سية”. وقالت، “اإنه يف املرحلة االأوىل يجب العمل على اإعادة زمام احلكم يف قطاع غزة اإىل 

.
الرئي�ش حممود عبا�ش”197
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تنظيم  تعزيز  على  جعفري  علي  حممد  اللواء  االإيراين  الثوري  للحر�ش  العام  القائد  �سدد   •

الغربية، وزيادة حجم �سواريخ  ال�سفة  الدفاعية يف  الفل�سطينية، وتعزيز قدراتها  الف�سائل 

املقاومة الفل�سطينية، ومدياتها، ودقتها. ووجه جعفري ر�سالة اإىل اأبناء غزة وقيادة املقاومة 

جاء فيها: “اعلموا اأننا �سنبقى اإىل جانبكم حتى النهاية، دفاعاً عن مبادئكم واإميانكم وعزتكم 

املحتلة  فل�سطني  كامل  على  �سيادتكم  واإقرار  اأر�سكم،  كامل  حترير  حتى  وا�ستقاللكم 

.
و�سندافع عن هذه املبادئ املقد�سة”198

اختارت “اإ�رسائيل” �رسكتي اأ�سلحة عمالقتني لتطوير منظومة جديدة بتكلفة ت�سل اإىل 750 مليون   •

الدفاع  وزارة  اأن  امل�سوؤولون  واأو�سح  اهلل.  وحزب  حما�ش  حركة  اأنفاق  ملكافحة  دوالر 

�رسكتي  اإن  وقالوا  االأنفاق،  مكافحة  منظومة  لتطوير  حمددة  ميزانية  حتدد  مل  االإ�رسائيلي 

اإلبيت Elbit ورفايل Rafael �ستقومان بالتعاون يف تطوير امل�سار ال�رسيع الذي من �ساأنه اأن 

ي�سمل اأنظمة الك�سف عن االأنفاق ف�سالً عن بناء اأعمدة على عمق ثالثني مرتاً ملنع “االأعداء” 

.
من حفر املمرات حتت “اإ�رسائيل”199

ال�سبت، 2014/8/30

اإنه  قال رئي�ش الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، خالل مقابلة مع القناة العربية الثانية،   •

ما  جنوده  �سقوط  ا�ستمرار  من  خلوفه  االأخري  العدوان  خالل  غزة  قطاع  من  جي�سه  �سحب 

اأو  اإ�رسائيل  اأبو مازن االختيار ما بني ال�سالم مع  “على  اإن  بني قتيل وجريح واأ�سري. وقال 

حما�ش... اأنا اعتقد اأنه من ال�سواب له اأن يختار ترك حما�ش التي ال تدعو فقط لتدمرينا بل 

اإىل اأنه يف حال تخليه عن ال�رساكة  تدعو الإ�سقاطه، وقامت فعلياً بال�سعي الإ�سقاطه”. م�سرياً 

 .200
مع حما�ش ف�سيكون م�ستعداً للذهاب التفاق �سالم

اإن  فل�سطني  تلفزيون  بثها  مقابلة  خالل  عبا�ش،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  قال   •

“ال�سعب الفل�سطيني غري م�ستعد ملذبحة كل �سنتني، فاإما اأن يكون هناك حّل اأو ال يوجد حّل، 

لن  اأننا  ننتظر، كما  �سنة ونحن  املماطلة فال، نحن منذ ع�رسين  اأما  اأو ال،  �سيا�سي  واإما حّل 

نقبل باأن ي�ستمر هذا الو�سع اخلطري يف القد�ش املحتلة”. واأكد اأن حما�ش اأ�رست على مناق�سة 

.
املطالب اأوالً قبل وقف اإطالق النار يف قطاع غزة، ما اأدى اإىل اإطالة اأمد “العنف”201

قال نائب رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش اإ�سماعيل هنية اإن ما جرى يف قطاع غزة هو   •

.
“معركة تاريخية �سيكون لها ما بعدها”202

ملحقها  يف  العربية  اأحرونوت  يديعوت  �سحيفة  ن�رسته  اإ�رسائيلي  اقت�سادي  تقرير  ك�سف   •

االقت�سادي حجم اخل�سائر االقت�سادية الكبرية التي منيت بها “اإ�رسائيل” ب�سبب �سواريخ 
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دون  االقت�سادية،  اخل�سائر  اأن  اإىل  م�سريًة  املحتلة،  املدن  جلميع  و�سلت  التي  املقاومة 

.
203

الع�سكرية، بلغت ع�رسة مليارات �سيكل )نحو 2.8 مليار دوالر اأمريكي( على اأقل تقدير

اأعلنت م�سادر طبية اإ�رسائيلية وفاة جندي اإ�رسائيلي كان قد اأ�سيب خالل العملية الربية يف   •

.
204

قطاع غزة، لريتفع بذلك عدد اجلنود الذين قتلوا اإىل 72 جندياً، بح�سب امل�سادر االإ�رسائيلية

التي  االأ�رسار  اأن  الفل�سطينية  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�سدرته  اإح�سائي  تقرير  اأكد   •

حلقت بقطاع االأبنية املدر�سية نتيجة العدوان االإ�رسائيلي على غزة بلغت نحو 13 مليون دوالر. 

174 مدر�سة  اإن  العامة واالإعالم بالوزارة معت�سم امليناوي  وقال نائب مدير عام العالقات 

26 مدر�سة ت�رسرت ب�سكل كامل، وال ميكن ا�ستخدامها خالل  حكومية قد ت�رسرت، منها 

.
205

افتتاح العام الدرا�سي اجلديد

الأحد، 2014/8/31

قناة  مع  تلفزيوين  لقاء  يف  حما�ش،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  مرزوق  اأبو  مو�سى  قال   •

االأق�سى الف�سائية، اإنه “من املفرت�ش اأن يتم تنفيذ اتفاق التهدئة مع اإ�رسائيل ب�سكل فوري، 

لذلك على ال�سلطة الفل�سطينية اأن تبادر لو�سع النظم واالآليات لعمل معابر القطاع، واأن تطرح 

على اجلانب االإ�رسائيلي فتح جميع املعابر واآلية ت�سغيلها، دون اأن يقت�رس االأمر على معرب 

.
كرم اأبو �سامل”206

الدينية  واملوؤ�س�سات  بامل�ساجد  حلقت  التي  اخل�سائر  اأن  الفل�سطينية  االأوقاف  وزارة  اأكدت   •

خالل العدوان بلغت 50 مليون دوالر، فيما مّت تدمري 73 م�سجداّ ب�سورة كلية، و197 م�سجداً 

.
207

ب�سكل جزئي

امل�سرتك  العمل  بوحدانية  حركته  “مت�سك  فتح،  حركة  يف  القيادي  �سهال،  اأبو  في�سل  اأكد   •

خالل  من  كان،  الأي  فر�سة  اإعطاء  وعدم  الوحدة  اإجناح  ب�رسورة  ومت�سكها  الف�سائل،  بني 

.
ت�رسفات اأو جتاوزات، للتاأثري على وحدة ال�سعب الفل�سطيني”208

“بناء على تعليمات من القيادة ال�سيا�سية جرى اإعالن اأربعة اآالف  قال اجلي�ش االإ�رسائيلي:   •

دومن يف )م�ستعمرة( جفاعوت اأرا�ٍش تابعة للدولة”. وقالت حركة ال�سالم االآن االإ�رسائيلية: 

.
“على حّد علمنا، فاإن هذا االإعالن غري م�سبوق يف حجمه منذ الثمانينيات ]القرن الع�رسين[”209

التلفزيون  يف  العا�رسة  القناة  مع  لقاء  يف  يعلون،  مو�سيه  االإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  قال   •

جولة  األغى  بعدما  �سورته،  ت�رسر  اإىل  باالإ�سافة  �سيا�سياً،  ثمناً  �سيدفع  اإنه  االإ�رسائيلي، 

كان من املقرر اأن يجريها يف كيوبت�ش نحال عوز Kibbutz Nahal Oz املحاذي لقطاع غزة 

خالل العدوان على القطاع، بعد اأن اأظهرت معلومات اال�ستخبارات االإ�رسائيلية اأن املقاومة 
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قذائف  با�ستخدام  الق�سف  تركيز  ذلك  على  بناء  وقررت  اجلولة،  باأمر  علمت  الفل�سطينية 

.
210

الهاون بالتزامن مع و�سول يعلون

تغطية  اأجل  من  املختلفة  الوزارات  ميزانيات  تقلي�ش  االإ�رسائيلية  احلكومة  اأقرت   •

�سيكل  مليار   2 تقلي�ش  احلكومة  رئي�ش  اقرتاح  واأقرت  غزة،  قطاع  على  العدوان  نفقات 

2% من ميزانيات الوزارات وحتويلها  اأمريكي(، اأي ما يعادل  566 مليون دوالر  )نحو 

.
211

الدفاع لوزارة 

اأن  اإ�سماعيل هنية،  ال�سيا�سي حلركة حما�ش  اأ�سدره مكتب نائب رئي�ش املكتب  جاء يف بيان   •

اأمري دولة قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين قال، خالل ات�سال هاتفي اأجراه هنية معه، اإن 

اإعمار ما دمرته احلرب االإ�رسائيلية على قطاع غزة”، واإن  “ترتيبات الإعادة  بالده و�سعت 

.
“غزة رفعت روؤو�ش العرب وامل�سلمني عالياً، واأن ما تقوم به دولة قطر هو واجب”212

الت�رسيحات  اإزاء  البالغة  �سدمتها  عن  لها،  بيان  يف  اخلارج،  يف  فل�سطني  علماء  هيئة  اأعربت   •

الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  راأ�سهم  وعلى  الفل�سطينية  ال�سخ�سيات  بع�ش  عن  ال�سادرة 

“طاعنة باملقاومة ومتهجمة على جهودها وجهادها”،  حممود عبا�ش، والتي و�سفتها باأنها 

.
واأكدت اأن “الطعن باملجاهدين هو من االأمور املمنوعة �رسعاً”213
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