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 مشعل: ال وقف للقتال وال تهدئة قبل كسر الحصار وفتح المعابر .0

خالررد مشرررعل، رئرريس المكتررر  ، أن الدوحررة، مرررن 44/8/4113المركععز الفلسعععطيني لإلعععالم، ت ذكررر 
قطرراغ ةررقب وقبررل الحررديا عررن أ  اتفرراق السياسرري لحركررة حمرراس، دعررا الررا رفررً الح ررار فررور ا عررن 

 ةقب. بالو ول الا قطاغ للتهدئة، مشدد ا علا ضرورب فتح المعابر والسماح لقوافل اإلةاثة 
ي مرتتمر  رحفي عقردس مسراء اليروب األربعراء اان مطالبررنا للتهدئرة مشرروعة، وقردمنا ا وقال مشرعل، فر

وقطر وم ر والسلطة الفلسطينية وللجميً، ومن يستطيً انجراق ا نرح  بجهدسا، وأضاف الن لتركيا 
 أحد نقغ سالح المقاومة، و ناك شرطان لنقغ السالح،  ما انتهاء االحتالل واالستيطان ونقغيستطيً 
 اسرائيلا.سالح 

وأشار الا أنه ابعد مبادرب كل ٍّ من تركيا وقطر للتهدئرة بردأنا نسرمً بمبرادرات أخررن ونحرن ال نعترر  
ا أن وقيررر الخارجيررة األمريكرري جررون كيررر   ررو مررن ات ررل برروقير  خارجيررة علررا  دور أحرردا، موضررح 

فرري الوقررت ذاترره علررا أن  وطلرر  منهمررا التوا ررل مررً احمرراسا مررن أجررل التهدئررةا، مشرردد اتركيررا وقطررر 
بمبررادرات تسررعا الررا اااللتفرراف علررا مطالرر  المقاومررة، وسررتقبل برر   تهدئررة انسررانية احمرراسا ال تقبررل 

 تسمح بإةاثة أ ل اةقبا.
األنفراق برل وأكد القائرد الفلسرطيني علرا أن المقاومرة قرد أثبترت أنهرا الرب تكرن نائررمة أو مشر ولة بتجرارب 

 للمواجهة، وكانت تخدب وتسهر من أجل شعبهاا. أبدعت في األنفاق واإلعداد
وبين أن نتنيا و  و مرن برادر الرا التهدئرة بعرد أن شرعر أنره فري ورطرة، اوالعردو فروجا بقروب المقاومرة 

 ونفسها الطويلا.
وشدد علا أن امقاومة المحتل ال هيوني واج  وشرف، وأن االحتالل  رو مرن بردأ المعركرة بجرائمره 

قب شع  حي ورجال قاوموا المحتل، وسوف نرد العردوان فلردينا مقاومرة عاقلرة بالضفة والقدس، وفي ة
 االحتالل والعدوانا. يقبلونوراشدب )..( في ةقب أسود ال 
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وأشار مشعل الا أن العدو تفاج  برد الف ائل العسكرية في ةقب علا عدوانه، فهرو نرن أن المقاومرة 
عاليرا ونفخرر بهرب ونتشررف أن نخردمهب،  ارتوسرنت في ةقب منهكة ومتعبرة ولكنره وا رب، فالمقاومرة رفعر

 )..( المقاومة أثبتت أنها كانت تعد وت نً للمرحلة القادمة وأ بحت آية ونموذجا.
ذا وعدت أوفت، )..( ال يستطيً أحرد نرقغ سرالح المقاومرة  وقال ان اكتائ  القساب اذا قالت  دقت وا 

جنود والقادب والنخبة وركقنا عليهب، ونحرن أ رحا  ولن يكسر ا أحدا. وبين أننا اواجهنا في الميدان ال
 األر  الحقيقيون و ب ل وص األر ا.

وشدد علا أن شعبنا  و الضرحية رةرب ال رمود واالنت رار، اولرن نقبرل أن يتعامرل أحرد معنرا بفوقيرة، 
 ف قب  نعت سالحها وحاربت دفاعا  عن نفسهاا.

مح للقوافررل بالرردخول، مرحبررا بجهررود الجميررً  رري ملررك العررر  وأن ي سرر الترريودعررا مشررعل لفررتح المعررابر 
نهاء الح ار.  لوقف العدوان وا 

وبين أن جميً رسائل األسرن و لت، اوسنحرركب قريبا بإذن هللاا. ودعا كير  كما ذ   الا راب هللا 
 الذ ا  الا ةقب ففيها القرار الميداني.

تقينا اإلخوب في فتح أيضا ولفت الا أن حماس علا ات ال مً الف ائل ونحن  ف مقاوب موحد وال
 من اطار السلطة.

وردا علررا سررتال أحررد ال ررحافيين حررول اقررداب نتنيررا و علررا االنسررحا  مررن المعركررة مررن طرررف واحررد  
 قال النا حلولنا أيضا لقاء ذلكا.

وأشاد ب مود الشع  الفلسطيني في قطاغ ةقب وقدرب تحمله للرويالت التري حل رت بره، مشرد دا  علرا أن 
 ذل أ ل ةقب الذين طالبو ا ب ال ترضا ب قل من كسر الح ار.حركته لن تخ

خررررواني فرررري حمرررراس لررررن نخررررذلكب  وقررررال الررررن نخررررذل أ ررررل ةررررقب )...( ان كنررررتب تموتررررون  ررررمودا  ف نررررا وا 
 ومستعدون للشهادب في سبيل ذلك، أنتب أمنتمونا وطالبتمونا بكسر الح ار ونحن ال نخون األمانةا.

شرررعو  والمننمرررات اإلنسرررانية الرررا أن تهررر  سرررريعا  لنجررردب ةرررقب ودعرررا مشرررعل، الررردول والحكومرررات وال
 ون رتها.

ودعا مشعل، السلطة الفلسطينية في راب هللا الا االنسحا  من المفاوضات مً االحرتالل اإلسررائيلي، 
 قائال  انريد أن ن طف في  ف واحد .. نريد أن نطو   فحتي المفاوضات والتنسيق األمنا.

اسي لر احماسا ب  الي الضرفة ال ربيرة المحتلرة أن تهر   لن ررب قطراغ ةرقب، وأ ا  رئيس المكت  السي
لهرررا لتعررود المقاومرررة تسررر  فررري روح أ ررل الضرررفة  فانت رررواقررائال  ايررا أ رررل الضررفة ةرررقب انت رررت لكرررب 

 وتنت ر لنفسها وللقطاغ دون عودب الا الوراءا.
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أكد أن  المقاومة الفلسطينية  لمشع ، أنأبروشعرر ، عن يررارا43/8/4113الشرق، الدوحة، وأضافت 
 ري التري تحا رر  وأنهرابذكائها وشجاعتها و بر ا أثبترت أن هرا أقرون مرن جريت االحرتالل اإلسررائيلي 

 اسرائيل اليوب.
األمريكيين وال ربيين يعلمون أن  نتنيرا و يفشرل عسركريا  فينرتقب مرن المردنيين، ولريس  رحيحا   انوقال 

 مدنيين وأن  نتنيا و لب ي ل الا المقاتلين فقتل المدنيين.أن  المقاومة في ةقب تتدر غ بال
ورف  مشعل في متتمر  رحفي عقردس بالدوحرة اليروب االلتفراف علرا مطالر  المقاومرة والشرع  قرائال 
قب ببرنرامث اةاثرة حقيقري ي قرد ب أل رل ةرقب.. ونحرن أحررص عليهرا  اان أي ة تهدئرة انسرانية مدعومرة وم عرق 

 لْن ننخدغ بتونيفهاا. وال نو د بابها، ولكن نا
وفيمررا يتعلررق برردعوب مننمررة التحريررر الفلسررطينية، الررا اجتمرراغ لؤطررار القيرراد  المتقررت للمننمررة فرري 
القرررا رب، قرررال مشرررعلع اسرررمعنا عرررن ذلرررك فررري وسرررائل اإلعرررالب ولرررب نتلرررق دعررروب رسرررمية للمشررراركة فررري 

 االجتماغا.
 واريخ الفلسطينية براالمدنيينا، وقرال ورف  مشعل و ف االمستوطنين اإلسرائيليين الذين ت لهب ال

اان المستوطنين ليسوا مدنيين فهب مسلحون يقيمون علا أر  ليست لهب ويخربون ويقتلرون المردنيين 
 الفلسطينيينا.

وقال مشعل ان  ما يجر   رو عردوانو ولريس حربرا  برين اإلسررائيليين والفلسرطينيين، م ضريفا  أن  انتنيرا و 
المستوطنين الثالثرة ونك رل بالضرفة وبالقردس، وتررك المسرتوطنين يحرقرون ألبس حماس تهمة اختطاف 

محم د أبو خضير، و ي جريمةو كران ينب ري علرا أوبامرا وكرل  قرادب ال رر  أْن يحترمروا القريب األخالقيرة 
 واإلنسانية وأن يردعوا نتنيا و ومستوطنيه بسب   ذس الجريمة البشعةا.

دوان اإلسرائيلي، اعتدن علا ةقب، وفي ةقب شع و حري  ورجرالو وتابًع انحن أماب جيت االحتالل والع
قرراوموا المحتلررين والمعترردين، شررع  ةررقب ي رردافً عررن نفسرره، شررع  فلسررطين ي رردافً عررن نفسرره، والمقاومررة 
ت رردافً عررن شررعبها. نحررن ضررحية، نحررن نرررد  العرردوان. اعت ررد  علينررا منررذ عشرررات السررنوات برراالحتالل 

قتررل والحرررو .. ومرراقال قررادب العرردو وجيشررهب ومسررتوطنو ب يقتلررون شررعبنا. وباالسررتيطان وبالتهويررد وال
دائما  في العرف القانوني ي  فر للضحية طريقتهرا فري رد  العردوان، ومرً ذلرك فرإن  مقاومرة شرعبنا عاقلرةو 

ررا تحررو ل جرريت االحررتالل والعرردوان اإلسرررائيلي   رردب البيرروت  الرراوراشرردب  رد ت علررا العرردوان بقرردرس، فلم 
 ائر علا رتوس أ حابها، رد ت المقاومة بكل  شجاعةٍّا.والعم

وأشررار الررا أن رره بررالرةب مررن أن رره اكرران  نرراك مررن ينررن  أن  ةررقب منه كررة وأن  شررعبها مسررتنقفو ومقاومتهررا 
محا رررربو مرررن القريررر  والبعيرررد، ورا رررن  علرررا كسرررر ا وتسرررجيل انت رررارٍّ استعراضررري ٍّ لحسررراباتٍّ انتخابيرررة 
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وراق في الساحة الفلسطينية وي فسد  الم الحة، لكن  نتنيا و وجيشه تفاج وا وحقبية داخلية، وِليخلط األ
بررر ن  ةررررقب أقررررون مررررنهب وأن  الشرررع  الفلسررررطيني أقررررون مررررن االحرررتالل والعرررردوان، وأن  مقرررراتلي المقاومررررة 

 الفلسطينية أذكا وأشجً وأ بر وأطول نفسا  وأكثر قدرب  علا اإلبداغ منهبا.
، بل علا العكس ولفت خالد مشعل الا أن  ذ ا   حماس الا الم الحة الوطنية لب يك ن وليد ضعفٍّ

كان ادراكا  منها أل م ية تلك الخطوب، وأضراف أن ره افري عرالبٍّ ال يحتررب اال القرو ب والم رالح وآخرر  م ره 
القيب واألخالق، أثبتت المقاومة أن ها لب تكن نائمرة ، ولرب تكرن ت مرارس تجرارب األنفراق برل ابرداغ األنفراق، 
أثبتت أن ها كانت ت عدُّ وت طو ر وتبني وت هر   وتخدب وتسهر مرن أحرل شرعبها.. وجراءت لحنرة الحقيقرة. 

 وقالع اال نتمن ا الحر  وال نتمن ا استمرار ا ولكن نا لن ننكسر  أمامها فنحن ن دافً عن شعبناا.
  مراذا فعلرت ال رحفيع االيروب يررن الشرع وأضاف رئيس المكت  السياسي لحركة حماس في المتتمر

رخ  الرردب فري روح أبنراء فلسررطين جميعرا ع ابرن حمرراس، وابرن الجهراد، وابررن الشرعبية، وابررن  المقاومرة، وض 
الديمقراطيررة، وفررتح، وكررل  القرروب.. ال نشررك  فرري وطنيررة أبنرراء شررعبنا، كل هررب انطلقرروا علررا طريررق الجهرراد 

 والمقاومة ومواجهة المحتل وتحرير األر  واستعادب القدسا.
ا تشهدس ةق ب في الوقت الرا ن ب ن ه اكارثة كبيربا بل املحمرةا، م بي نرا ع احترا ا ن، أكثرر مرن وو ف م

شهيدا ، معنمهب من األطفال والنساء والشيوخ.. وأكثر من ألف بيرتٍّ   رد ب تهرديما  كرامال ، وأكثرر  030
 جد.ألف بيت  د ب تهديما  جقئيا، باإلضافة الا المجاقر وق ف وتدمير المسا 21من 

وشررد د م خاطبررا  األمررين العرراب لحمررب المتحرردب برران كرري مررون، ووقيررر الخارجيررة األمريكرري جررون كيررر ، 
وجميً قادب العالب، علا أن  الشع  الفلسطيني  و الضحية وليست اسرائيل، م ستنكرا ع امجلرس األمرن 

وال شرك   —اليقيرة     سريعا  الا عقد جلسةٍّ من أجل التحقيق فري نرروف اسرقاط الطرائرب المدنيرة الم
ينرا ب  أن   ذا يتلمنا جدا  ألن هب أ لنا وماليقيا عقيقب علينا بشعبها الكريب وقيادتها الكريمة، ون عرق يهب وعق 

 ذس قضية انسانية بامتياق، ولكْن ماذا عن  ذس الجررائب الرال أخالقيرة بامتيراق عنردما ي قترل  —من قبل 
بيون يعلمون أن  نتنيرا و يفشرل عسركريا  فينرتقب مرن المردنيين، أ ل ةق ب بهذس البشاعة واألمريكيون وال ر 

وليس  رحيحا  أن  المقاومرة فري ةرقب تتردر غ بالمردنيين.. ال رحيحع أن  نتنيرا و لرب ي رل الرا المقراتلين 
 فقتل المدنيينا.

وأك رردع انحرررن الضرررحية رةرررب انت رررارنا، نحرررن الضرررحية رةرررب  رررمودنا، فرررنحن الرررذين نررردافً عرررن أرضرررنا 
 وشعبناا.

وفي نل  ما سم ا ا بالكارثة اإلنسانية، دعا مشرعل الردول والحكومرات والشرعو  والمنن مرات اإلنسرانية 
ومنن مررات المجتمررً المرردني الررا أْن تهرر   سررريعا  لنجرردب ةررق ب ألن  اةاثتهررا حررد  أدنررا مررن أداء الواجرر ، 
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افررل واإلةاثررة والفرررق وأضررافع اأدعررو اليرروب أْن ت فررتح المعررابر الترري  رري ملررك العررر ، وأن ي سررمح للقو 
رر داخرل ةرق ب الرذين ي قيمرون ا ن فري المردارس المتبق يرة.. ن ريرد   210الطبية وأدوات اإليواء لرر ألرف م هج 

 وقودا  ومواد ةذائية وكهرباء،  ذا واج  الجميًا.
اس ولم ح الا أن  امرن يتر لب  ردقا  أو اد عراء علرا  رذا البعرد اإلنسراني فيطررح التهدئرة اإلنسرانية، فحمر

أحرص الناس علا التهدئة اإلنسانيةا، م شيرا  الا التهدئة التري حردثت الخمريس الماضري ودامرت لعرد ب 
ةاثررة النرراس، متك رردا ع  اأي ررة تهدئررة انسررانية بهررذا المعنررا، ليسررت  أنسرراعاتٍّ تررب  خاللهررا نقررل الجرحررا وا 

قب ببرنرامث اةاثرة حقيقري ي قرد ب التفافا  علا مطال  المقاومة والشع .. أي ة تهدئة انسانية مدعومة وم عق  
 أل ل ةقب.. أ ل ةقب ونحن أحرص عليها وال نو د بابها، ولكن نا لْن ننخدغ بتونيفهاا.

وقرررال ان  وقيرررر الخارجيرررة األمريكررري  رررو الرررذ  طلررر  مرررن وقيرررر  خارجيرررة قطرررر وتركيرررا التحرررر ك نحرررو 
 حماس، م شد دا ع الن نقبل من أحد المتاجرب بالدب الفلسطينيا.

د بموقرف كررل مرن قطررر وتركيرا، متك رردا  أن همرا ال ي تراجران بالرردب الفلسرطيني وتاريخهمررا مرً القضررية وأشرا
 الفلسطينية معروف، وأضاف أن  حماس ليس لديها تحف ن علا دور أحد.

وتوع د نتنيا و وقادته العسكريين بالمالحقة بتهب ارتكا  جرائب حر ، متك ردا  ثقتره بر ن   رذا الجيرل مرن 
فلسطيني المقاوب سيحسب معركته معه وجنودس، وقرال ان   رذس المعركرة الشرسرة علرا األر  الشبا  ال

 تواقيها معركة أخرن في ميدان السياسة.
وأشررار الررا أن  الجميررً ي ريررد مررن حمرراس القبررول بوقررف اطررالق النررار، ولكن هررا ترررف   ررذس القاعرردب فرري 

ا لها، وأضافع اونقول لمن ي را ن علرا الرقمن التحر ك، ورفضتها منذ اليوب األول، وت جد د اليوب رفضه
 ان نا سنرفضها في المستقبلا.

ا، م ضرريفا ع 4000وتررابًع اآن للح ررار أن ينتهرري، ولررن نقبررل ب يررر كسررر الح ررار المسررتمر منررذ عرراب 
ررراق اليرروب فعليرره أْن يننررر الررا ا ثررار الناجمررة عررن الح ررار  اان  مررن يتبرراكا علررا الرردب الفلسررطيني الم 

ق من تب  قتلهب في الحرو .. ان  لشعبنا الحق في الحياب.. والقتل بالتجويً والح ار كالقتل والتي تفو 
 بالر اص والنارا.

لهررا الررا قررو ب انفجررارٍّ فرري وجرروس المحتلررين والمحا رررين، وأن  ةررق ب  وأك ررد أن  ح ررار الشررعو  الحررر ب ي حو 
لرررت الرررا كتلرررة نرررارٍّ فررري وجررره المعتررردين والمحاِ ررررين، وأن  الشرررع   الفلسرررطيني سرررينفجر فررري وجررره تحو 

 المعتدين.
ودعا خالد مشعل الا ضرورب وقف التنسيق األمني مً االحتالل واالبتعراد عرن التبراكي علرا الشرع  
والعمل علا فتح المعرابر. والسرماح بردخول مرواد المسراعدب واإلةاثرة والكهربراء والمسراعدات اإلنسرانية 
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شرعبيا ورسرميا  نالفلسرطينييلرة اعرادب االعمرار كمرا دعرا مرح تبردأالا ةقب ومن ثرب وبعرد انتهراء الحرر  
 وانجاقاتها الكبيرب. ابداعاتهاتنسيق المواقف وتوحيد الرتن لتعقيق المقاومة والحفان علا  الا

وردا علا ستال حول لقائه مً الرئيس الفلسطيني محمود عبراس فري الدوحرة وأوجره االتفراق والخرالف 
نقراط ترب بحثهرا اتفقنرا فري بعضرها واختلفنرا فري أخررن خا رة فيمرا  بينهما؟ قرالع نعرب كانرت  نراك عردب

يتعلق بالمبادرب الم رية وطلبنا من عبراس تنسريق موقفنرا بهرذا الشر ن بحيرا يقروب علرا تلبيرة مطالر  
الشع  الفلسطيني أوال ومن ثب االتفاق علا وقف اطالق النار كما طلبنا منه مس لة االلتحاق بميثاق 

 أمثال نتنيا و ويعالون وةير ما ال هاينةيات الدولية لمالحقة ومساءلة المجرمين روما ومحكمة الجنا
 نرراك مررن يحرراول اللعرر  مررن تحررت الطاولررة لاللتفرراف علررا المطالرر  المقدمررة  أنوحررذر مشررعل مررن 

لن يثنينا عن مواقفنرا ولرن يرتمكن مرن االلتفراف علرا موقفنرا،  أحدا أنلتحقيق تهدئة انسانية لكنا نتكد 
آجررال،  أبحمررل األمانررة مررن اجررل تحريررر شررعبنا وكسررر الح ررار والبررد مررن تحقيررق ذلررك عرراجال فررنحن ن
ال نتمنرا  أننراللمقاومة نفسا و برا علا مجاراب الحر  علا نحو ال تملكه اسررائيل.. ورةرب  أنمتكدا 
 والقوب. اإلرادبمستعدون لها مهما طال أمد ا ألننا نملك  أننا االالحر   اطالة

ل بش ن احتمال اقداب اسرائيل علا وقف اطالق النار من جان  واحد، أجا ع اسيكون وردا علا ستا
 لكل حادا حديا وسنوا ل المقاومة وسنحمي شعبنا وأرضناا.

 
 عريقات: عباس طلب من كيري طرح رفع الحصار والتهدئة بالتوازي .2

أفكارا  مجددب لوقف قال عضو القيادب الفلسطينية الدكتور  ائ  عريقات ان كير  قدب ع راب هللا
النار، وانه سيوا ل بحا  ذس االفكار مً كل من قادب اسرائيل وم ر. وأضاف ان عباس طل  

النار ورفً الح ار  اطالقوليس بالتوالي، ا  ان يجر  وقف  بالتواق من كير  وضً  ذس االفكار 
النار، ويقوب  اطالقفي الوقت نفسه وليس تباعا . وتابً ان الموقف الفلسطيني موحد في ش ن وقف 

طالق األسرن فور وقف النار.  علا رفً الح ار بكل اشكاله وا 
وفي القا رب، عر  مبعوا الرئيس الفلسطيني عقاب األحمد افكارا  علا القيادب الم رية وعلا حركة 

لتحقيق وقف النار تقوب علا وقف النار لمدب خمسة اياب ي ار خاللها الا بحا شروط « حماس»
 رفضتها.« حماس»ائب. وأضاف ان القيادب الم رية قبلت  ذس االفكار، لكن وقف نار د

 43/8/4113الحياة، لندن، 
 
\ 
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 النار إلطالقيام تتم خاللها مناقشة متطلبات وقف أنسانية لعدة إعالن هدنة إفكرة السلطة تقترح  .3

تتب خاللها مناقشة متطلبات ااأليابا، وكاالتع يبدو أن فكرب اعالن  دنة انسانية لعدب اياب  -راب هللا 
ساعة الماضية، وبرقت نبرب تفاتل في ت ريحات  42وقف الطالق النار اكتسبت قخما خالل الر 

جون كير  وقير الخارجية االميركي الذ  سارغ للعودب الا القا رب بعد اجتماعاته مً الرئيس محمود 
 عباس ورئيس الوقراء االسرائيلي بنيامين نتنيا و.

لمطروحة من قبل القيادب الفلسطينية ترتكق وتبني علا المبادرب الم رية، وكانت القيادب والهدنة ا
بانتنار معرفة موقف احماسا الليلة الماضية و و ما عبر عنه المتتمر ال حافي لخالد مشعل 
رئيس المكت  السياسي لحركة حماس التي يبدو أنها تعرضت لض وط قطرية وربما تركية للقبول 

 لمطروحة.بال يغ ا
 واستقبل الرئيس عباس، أمس، وقير الخارجية األميركي، في مقر الرئاسة في مدينة راب هللا.

قال عضو اللجنة التنفيذية لمننمة التحرير الفلسطينية  ائ  عريقات في ت ريحات لل حافيين، 
ورفً  كير ، ركق علا وجو  ايجاد التواقن بين تحقيق وقف اطالق النارعباس و ان اللقاء بين 

 الح ار عن قطاغ ةقب.
وأضافع الحر  التي تشنها اسرائيل من شقين األول النيران وال واريخ والدبابات، و نا أكد الرئيس 

من الضحايا  ب من األطفال والنساء والشيوخ، فهذس ليست حربا علا قطاغ  %99عباس لكير  أن 
دفاعا عن النفس بل دفاغ عن ةقب أو حماس  ذس حر  علا شعبنا الفلسطيني، كما أنها ليست 

 استيطان وعدوان.
وبين عريقات أن الشق الثاني يتمثل باستمرار الح ار علا ةقب و نا ال بد من رفً الح ار، متكدا 
أن الوقير كير  أكد للرئيس أنه يبذل جهودا مً جميً االطراف المعنية، واالشقاء في م ر كما أنه 

العاب لحمب المتحدب بان كي مون، كما أنه سيتوجه الا االردن  سيعود للقا رب  ذس الليلة، مً االمين
 للقاء العا ل االردني الملك عبد هللا الثاني والسعودية للقاء العا ل السعود  عبد هللا بن عبد العقيق.

وأكد أن التواقن المطلو   و وقف العدوان علا قطاغ ةقب من خالل وقف النيران، ووقف الح ار 
 .شاليطومنً ال يادين، وكذلك االفراج عن األسرن من  فقة  وا ةالق المعابر

وشدد عريقات علا اأن  ناك أمورا جدية وأفكارا تب طرحها لوقف اطالق النار، الفتا الا أن نجاح 
أ  أفكار يعتمد علا التواقن بين الجانبين، وذلك ليس باتباغ أسلو  التتالي ك ن نقول اوال وقف 

مطال ، يج  العمل بالتواق  وقف اطالق النار ورفً الح ار وباقي النار ثب تحقيق ال اطالق
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المطال   ي مطال  شعبنا وليس  ذا الف يل أو ذاك بل  ي التقامات ترتبت علا اسرائيل سواء 
طرحنا رسميا أن يكون اوفيما يتعلق بالضمانات، قال عريقاتع  في التفا مات او االتفاقيات الموقعةا.

 .ادقيق تكون الواليات المتحدب األميركية وم ر وأطراف أخرن جقءا منه ناك آلية مراقبة وت
ة، متكدا أن يوعبر عن خشيته من أن تكون موافقة اسرائيل علا المبادرب الم رية موافقة تكتيك

اسرائيل  ي من بدأت الحر  دون مبرر و ي من يتحمل المستولية، وأن حر  الحكومة اإلسرائيلية 
ر  بل لها  دف سياسي يكمن في تدمير المشروغ الوطني والوحدب وخيار حل ليست حربا لمجرد الح

 الدولتين.
 43/8/4113األيام، رام هللا، 

 
 وزير الصحة الفلسطيني يحذر من كارثة صحية وبيئية بقطاع غزة .4

حذر وقير ال حة الفلسطيني الدكتور جواد عواد، من كارثة  حية وبيئية قد تلحق ع بترا()-هللاراب 
غ ةقب، بسب  عدب تمكن المسعفين وطواقب اإلنقاذ من انتشال جثا الشهداء من تحت بقطا

 األنقا ، جراء الق ف اإلسرائيلي الكثيف.
ودعا الوقير عواد في بيان له اليوب االربعاء المجتمً الدولي التدخل لوقف المجقرب التي تلحق ب بناء 

ارثة بيئية تضر  ةقب، والض ط علا االحتالل الشع  الفلسطيني في القطاغ، والتي قد تكون نواب لك
 للسماح لطواقب اإلنقاذ من الو ول الا المناطق المنكوبة.

سعاف الجرحا، في  وأكد أن طواقب اإلنقاذ تواجه  عوبات بال ة في انتشال جثا الشهداء، وا 
ات المناطق التي تتعر  للق ف، مضيفا أنه ال تقال  ناك جثا تحت أنقا  البنايات، في بلد

 خقاعة وعبسان والقنة في محافنة خان يونس.
 43/8/4113الغد، عمان، 

 
 رياض منصور يطالب مجلس األمن بالقيام بدوره في حماية المدنيين في فلسطين .5

ريا  من ور، في األمب المتحدب طال  المراق  الدائب لفلسطين، ع الحميد  ياب عبد-راب هللا 
لمدنيين في فلسطين المحتلة حيا يتعر  المدنيين لمجقرب مجلس األمن بالقياب بدورس في حماية ا

علا أيد  قوات االحتالل االسرائيلي. وقال ان المجلس الذ  عقد عدب جلسات لمناقشة األوضاغ 
 في فلسطين المحتلة، فشل في القياب بالدور المنوط به حس  ميثاق األمب المتحدب.
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ال ماذا فعلت المجموعة الدولية لوقف نقيف بالنيابة عن الشع  الفلسطيني أود أن أس»وقالع 
الدب؟.. ماذا فعلت لوقف الفنائً التي ترتكبها اسرائيل؟.. وماذا فعل مجلس األمن للتمسك بالتقاماته 

حتراب القانون وااللتقاب ببنود الميثاق؟ واضاف «. في حماية المدنيين أثناء ال راعات المسلحة وا 
المجلس وقراراته فارةة دون محتون في حين أن المدنيين العقل فبدون أفعال حاسمة، تبقا بيانات »

 «ال يجدون من يحميهب أماب آلة الحر  اإلسرائيلية.
ان عدد الضحايا في ت اعد مستمر »وتابً من ور مخاطبا أعضاء المجلس في الجلسة المفتوحةع 

منهب ذبحوا في  شخ ا 74فلسطينيا بوحشية،  91مً كل دقيقة تمر. في يوب واحد، األحد، قتل 
أشخاص مسنين، ذبحوا علا ايد  قوات االحتالل  2امرأب و 22طفال،  27حي  الشجاعية من بينهب 

الذين تركوا شوارغ المنطقة م طاب بالجثا باإلضافة الا العديد من الضحايا المحا رين تحت 
طاقتهب قالوا  أنقا  المناقل، مما ضمن ارتفاغ عدد القتلا. المسعفون الذين يتحملون أكثر من

ورف  من ور حجث السفير اإلسرائيلي  «.ال يوجد م ابون في الشجاعية، فقط قتلا»وأقتبسع 
التي تتهب ف ائل المقاومة باستخداب األطفال دروعا بشرية وأن الشع  الفلسطيني يرعا جماعات 

فتوح يسما الواقً  و أن الشع  الفلسطيني معتقل من قبل اسرائيل، في سجن م»اإلر ا . وقالع 
ةقب، التي ال تقال تحت االحتالل والسيطرب اإلسرائيلية، ب   الننر عن الرواية اإلسرائيلية الكاذبة 

. حتا ا ن، لب نسمً مرب واحدب المندو  اإلسرائيلي يقول أماب  ذا 4001حول اعادب االنتشار عاب 
محتلة، ولكن بطريقة أو  ، في تجا ل مق ود لحقيقة أن اسرائيل  ي دولة«احتالل»المجلس كلمة 

و ي معركة  –ب خرن تدعي الحق في الدفاغ عن نفسها من الناس الذين تحتلهب وتقمعهب بشراسة 
مفتعلة من قبل اسرائيل وبالت كيد ةير متذون لها بموج  القانون الدولي، بالمقارنة مً الحق 

 «المشروغ في مقاومة االحتالل األجنبي والحق في تقرير الم ير.
 43/8/4113س العربي، لندن، القد

 
 بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في قطاع غزة "المالكي يتهم "إسرائيل .6

اتهب وقير الخارجية الفلسطيني ريا  المالكي دولة االحتالل بارتكا  جرائب ضد اإلنسانية  وكاالتع
ي مجلس االجتماغ فب في قطاغ ةقب. وقال المالكي، وسط ت فيق العديد من السفراء المشاركين

ان  ااسرائيل ترتك  جرائب مشينة. اسرائيل تدمر أحياء  وقال حقوق اإلنسان في األمب المتحدب، أمس،
 سكنية بالكامل. ما تقوب به اسرائيل ...  و جريمة ضد اإلنسانية وينتهك معا دات جنيفا.

 43/8/4113السفير، بيروت، 
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 ة غزةعمرو: هناك حالة اقتتال سياسي على أدوار معرك نبيل .7

فاد  أبو سعدنع قال نبيل عمرو، عضو المجلس المركق  لمننمة التحرير الفلسطينية، لر -راب هللا 
، أن  ناك ما يشبه االقتتال السياسي الواضح علا األدوار في  ذس المعركة الحامية «القدس العربي»

عديدب، منها من يريد  الدائرب في قطاغ ةقب، و ذا االقتتال تشترك فيه بشكل مباشر وةير مباشر قون
 دورا ، ومنها من  و متورط فيها أ ال .

ويعتقد عمرو أن  ذس االقتتال الجار   و علا اليوب األول بعد وقف اطالق النار، ووقف العدوان 
الواقً علا قطاغ ةقب.. وطرح عمرو عدب تساتالت.. ما  و دور كل طرف، وما  و وضً السلطة 

م ر ، وكيف  و الموقف اإلسرائيلي مما جرن، واأل ب  و  ل الفلسطينية، وما  و الموقف ال
سيكون  ناك امكانية ننرا  للتعقيدات التي جرت، أن يتب التفكير في اطالق عملية سالب حقيقية، 
وليست كالتي جرت سابقا ، وآخر ا تجربة وقير الخارجية األميركي جون كير  بذاته في الشهور 

 التسعة األخيرب؟.
فت الثاني الذ  يراس عمرو،  و التفاعالت داخل المجتمً اإلسرائيلي بسب  العدوان الموضوغ الال

علا ةقب، وألول مرب يجر  الحوار بل ونقات حاد حول العملية العسكرية، وال الف السياسي الذ  
لا أين؟»يجر  الحديا عنه، و ذا الجدل السياسي ي خذ عنوانا  واحدا   و   «.الا متا وا 

 ذا الجدل جاء بسب  مفاجئة اسرائيل بحجب المقاومة الفلسطينية واستبسالها في ويرن عمرو أن 
الت د  لهذا العدوان، ما يطرح ستاال  آخرا  و و  ل ستست نف اسرائيل  ذا العدوان أو تعيد الكر ب بعد 

لية حين؟.. و و ما يرن عمرو أن علا القيادب الفلسطينية استثمارس سياسيا  للض ط باتجاس اطالق عم
 سالب ذات م داقية حقيقية، وتو لنا الا حل دائب إلنهاء  ذا ال راغ.

 43/8/4113القدس العربي، 
 
 أمام المساعدات اإلنسانيةمعبر رفح قرر فتح تمصر الزعنون:  سليم .8

رأ  اأعلن سليب القعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في حديا لر   واتع عمر -طهران 
رئيس مكت  رعاية الم الح الفلسطينية في طهران أبل ه أنه قدب الا الخارجية أن خالد عمارب  االيوب

ي الها الا  اإليرانية بالةا  يفيد ب ن الحكومة الم رية مستعدب الستقبال المساعدات اإلنسانية وا 
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وأضاف القعنون أن السلطات الم رية قررت فتح معبر رفح  قطاغ ةقب عبر معبر رفح الحدود .
 المساعدات اإلنسانية، بعد ات االت أجرا ا الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الحدود  أماب

 44/8/4113رأي اليوم، لندن، 
 

 بإغالق المجال الجوي الصهيوني تتويج لفشل الكيان نجاحناحماس:  .9
أكد الدكتور سرامي أبرو ق رر ، النراطق باسرب حركرة حمراس أن نجراح حمراس فري اةرالق المجرال ع ةقب

وقررال أبررو ق ررر  فرري ت ررريح  انت ررار كبيررر للمقاومررة وتتررويث للفشررل ال ررهيوني. الجررو  ال ررهيوني،
 ( ان  ذا تدمير لهيبة الردغ ال هيونية.07-48  مساء األربعاء )ضمقت

 44/8/4113، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 صاروًخا األربعاء 99جنود إسرائيليين وأطلقنا   ستةالقسام: قتلنا  كتائب .01
جنررود  0ين القسرراب، الجنرراح المسررلح لحركررة حمرراس، مسرراء األربعرراء، عررن قتررل أعلنررت كتائرر  عررق الررد

طرررالق   99اسرررائيليين فررري اشررتباكات وعمليرررات نفررذ ا مقاتلو رررا فرري أنحررراء مختلفررة مرررن قطرراغ ةرررقب، وا 
ا باتجاس البلدات والمدن اإلسرائيلية.   اروخ 

ن الجنرود اإلسررائيليين فري مر 0القرد أح را مجا ردونا اليروب، قترل   رحفيعوقالت الكتائر ، فري بيران 
عمليررات نفررذ ا القسرراب شررمال وجنررو  وشرررق قطرراغ ةررقب، عرردا عررن قتلررا الجنررود فرري عمليررات تفجيررر 

 ا ليات العسكريةا.
ا مرن ةرقب باتجراس البلردات والمردن اإلسررائيلية، منهرا  99وأشارت الكتائ  الا أنها أطلقت   20 راروخ 

 استهدفت مدينة تل أبي  وضواحيها.
 43ت االحتالل، في وقت سابق مساء األربعاء، عن مقتل ثالثرة فقرط مرن جنرودس، وا  رابة وأعلن جي

 آخرون، في اشتباكات مً مسلحين فلسطينيين في ةقب.
 20ا ررررابتهب متوسررررطة و 20جنررررديا أ رررريبوا، اليرررروب، بيررررنهب اثنرررران ا ررررابتهما خطيرررررب و 43وقررررال ان 

 ا اباتهب طفيفة.
 43/8/4113، فلسطين أون الين

 
 تقصف "ريشون ليتسيون" وتبث مقطع فيديو لقنص نقيب صهيوني القسام .00

أعلنررت كتائرر  القسرراب، الجنرراح العسرركر  لحركررة حمرراس، عررن ق ررفها منطقررة اريشررون ليتسرريونا  عةررقب
 (.7|48ا اليوب األربعاء )30القريبة من تل أبي  بخمسة  واريخ محلية من نوغ اجي 
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نهر فيه قنص جند   رهيوني علرا دبابتره بينمرا كران وفي السياق ذاته، بثت االقسابا مقطً فيديو ي
يطلق النار، وعلقت االقسابا علا المقطً قائلة ان اقنا ة القساب يقطعون يد النقي  ديمتر  ليفيتاس 

النررررار اتجرررراس منرررراقل  بررررإطالققائررررد سرررررية فرررري سررررالح المرررردرعات، ويردونرررره قترررريال بعررررد أن امترررردت يرررردس 
 البيان.الفلسطينيين شمال بيت حانونا، بحس  

 21وكان الجيت ال هيوني اعترف، اليوب األربعاء، بمقتل ثالثة من جنودس بينهب ضابطين، وا  ابة 
 ، في المعارك الدائرب مً المقاومة الفلسطينية في خانيونس جنو  قطاغ ةقب.آخرين

ات، وقالرررت اإلذاعرررة العبريرررة ان القتيلرررين  مرررا الكرررابتن دميترررر  ليفيتررراس قائرررد سررررية فررري سرررالح المررردرع
 وا خر كولونيل، ويدعا نتان كو ين و و قائد ف يل في سالح المدرعات، باإلضافة الا مجند.

 44/8/4113، المركز الفلسطيني لإلعالم 
                                                        

                                                                            في خانيونس بغزة                إسرائيليينسرايا القدس تعلن قتلها ثالثة جنود  .02
ا، اليرروب األربعرراء اإلسررالميأعلنررت اسرررايا القرردسا الجنرراح العسرركر  لحركررة االجهرراد ع ةررقب )فلسررطين(

 وقعوا في كمين. اسرائيليين(، أنها قتلت ثالثة جنود 7|48)
 اسررائيلية(، ان ام اوير را تمكنروا مرن اسرتدراج قروب 7|48ربعراء )وقالت السرايا، في بيان لهرا، اليروب األ

 عليهبا. باإلجهاقالا كمين محكب، شرق بلدب خقاعة شرق خان يونس جنو  القطاغ، وقاموا 
كمررا أعلنررت اسرررايا القرردسا اسررتهدافها  ليررة عسررركرية لالحررتالل ب رراروخ اكورنيررتا شرررق خقاعررة فررري 

 ا أ ابت ا لية ا ابة مباشرب واشتعال النيران فيها.منطقة جميقب أبو حنون، متكدب أنه
 44/8/4113قدس برس، 

 
 ألف دوالر 71 "إسرائيل"صاروخ المقاومة يكلف  .03

يرتب اطالقهرا علرا دولرة االحرتالل، نشررت اسررائيل  التريلل رواريخ ق ريرب ومتوسرطة المردن،  للت د 
تت رررردن لل ررررواريخ عبررررر  ترررريالتسررررً بطاريررررات مررررن مننومررررة القبررررة الحديديررررة المضررررادب لل ررررواريخ، 

 استهدافها ب واريخ تطلقها تلك المننومة.
، بحسررر  وقارب الررردفاغ أمريكررريمليرررون دوالر  10وتبلرررغ تكلفرررة كرررل بطاريرررة مرررن تلرررك المننومرررة نحرررو 
ألرف  30الرا  70ل رواريخ المقاومرة برين  للت د اإلسرائيلية، بينما تتراوح تكلفة كل  اروخ ينطلق 

 .أمريكيدوالر 
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 ررراروخ، أعلنررت كتائررر  الشرررهيد عقالررردين القسرراب، الجنررراح المسرررلح لحركرررة  4400 واليحرررومررن أ رررل 
مررن تلررك  %41و %40حمراس أنهررا أطلقتهررا علررا اسرررائيل، ت رردت مننومررة القبررة الحديديررة لمررا بررين 

 أطلقت من قطاغ ةقب تجاس المدن والبلدات اإلسرائيلية. التيال واريخ، 
امررتالك حليفتهرا اسررائيل لتلررك المننومرة، وتسرتعد وقارب الماليررة  ولعبرت الواليرات المتحرردب دورا برارقا فرا

مليررون دوالر أمريكررا، أقر ررا مجلررس الشرريوخ األمريكررا، مسرراء أمررس األول،  441اإلسرررائيلية السررتالب 
 لتطوير القبة الحديدب.

 43/8/4113، الشروق، مصر
 
 حماس ترحب ببيان "التنفيذية" وتدعو لهبة شعبية بالضفة .04

 المقاومة واعتبر راببيان اللجنة التنفيذية لمننمة التحرير الذ  تبنا مطال   حركة حماسرحبت ع ةقب
 مطال  الشع  الفلسطيني.

وقالرررت الحركرررة فررري ت رررريح  رررحفي للمتحررردا باسرررمها سرررامي أبرررو ق رررر  اليررروب األربعررراء ان بيررران  
اإلقليميرة والدوليرة المننمة يسهب في توحيد الموقف الفلسطيني ويقطً الطريرق أمراب بعر  المحراوالت 

 المرا نة علا تقسيب الموقف الفلسطيني.
ودعت الحركة أ الي الضفة ال ربية والقدس المحتلة والداخل الرا  برة عارمرة للت كيرد أننرا شرع  واحرد 

 ولن نسمح باالستفراد ب   جقء منه.
 43/8/4113، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قون نوبل في اإلرهاب.. وتباهوا بقتل أطفالنا: تستح"أفيخاي أدرعي"المتحدث باسم فتح لع .05

شن  المتحدا باسب حركة فتح أسامه القواسمي،  جوم ا حاد ا علا المتحدا باسب جريت ع كريب البكر 
ع اأنتب حكومة ار ا ، وتستحقون جائقب نوبرل فري اإلر را ،  االحتالل اإلسرائيلي أفيخا  أدرعي، قائال 

ً، وعليكب أن تعلموا أنكب قتلة ومجرمينا، حس  تعبيرس.وتبا ي يا أدرعي بقتلكب لحطفال   الر ض 
اإلسررررائيليةا، أن  42وأضررراف خرررالل مواجهرررة مرررً المتحررردا باسرررب جررريت االحرررتالل، عبرررر قنررراب اآ  

الشع  الفلسطيني يتطلً لحيراب آمنرة، خاليرة مرن القترل واألسرلحة واإلر را ، لكرن الحكومرة اإلسررائيلية 
ررا فرري القتررل واالسرر ررا مررً كررل دعرراون ترةرر  دوم  تيطان واالعتررداء علررا األطفررال، وذلررك يتعررار  تمام 

 السالبا، وفق ا لقوله.
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وتعقيب را علرا ت رريحات الحكومرة اإلسررائيلية بشرر ن مواجهرة اإلر رابيين بفلسرطين، قرال االقواسررميا ان 
طيني اإلسرائيليين  ب اإلر ابيين الجدد، ومشركلتهب ليسرت مرً حركرة حمراس، ولكنهرا مرً الشرع  الفلسر

 الكامل، وعدب التقامهب بالقواعد واألعراف الدولية، خير دليل علا ذلك.
 43/8/4113، الشروق، مصر

 
 حماس: نعتز بمساندة اإلمارات وما يشاع في "مواقع التواصل" ال يعبر عن موقفنا .06

سرررناد عربررري للشرررع  ع يأبرررو نبررر أكررردت حركرررة حمررراس الفلسرررطينية أمرررس، حر رررها علرررا كرررل دعرررب وا 
 ي نل كل ما يتعر  له.الفلسطيني ف

وقال سامي أبو ق ر  المتحدا باسب الحركة، في لقراء مرً نشررب علروب الردار عبرر قنراب أبرونبي، انمرد 
يدنا أل  اسناد من أشقائنا العر ، ومن بين  ذس األطراف األخوب في دولة اإلمارات العربيرة المتحردب، 

وبع  المسرتولين لتقرديب مسراعدات طبيرة ونعتق بإسناد ب لشعبنا، وكان  ناك ات االت بين الحركة 
ومالية للشع  الفلسطيني، وكان من بينها المستشفا الميرداني اإلمراراتي، وتروفير أطقرب طبيرة لضرمان 
عمل  ذا المستشفا، اضافة الا مساعدات مالية سيتب توقيعها من خالل اللجان المخت رة فري ةرقب، 

 بنا ب شقائنا العر  و ذا أمر نعتق بها.ونحن نرح  بهذا الجهد اإلماراتي، وفي سياق ترحي
وأضررراف اان مرررا يرررتب الترررداول بررره فررري وسرررائل التوا رررل االجتمررراعي، ال يعبرررر عرررن موقفنرررا فررري حركرررة 
حماس، واعتقد أن شعبنا معني ب   اسناد عربي، وأ  مالحنات يمكرن أن تمرس  رذا اإلسرناد، أعتقرد 

 أنها ليست في مكانها ال حيحا.
 43/8/4113، االتحاد، أبو ظبي

 
 محمد السنوار القسام: ال صحة لألنباء التي تحدثت عن اغتيال القائد .07

نفررت كتائرر  الشررهيد عررق الرردين القسرراب، الجنرراح العسرركر  لحركررة المقاومررة اإلسررالمية احمرراسا، اليرروب 
 األربعاء، أنباء ترددت عن اةتيال االحتالل اإلسرائيلي القائد القسامي محمد السنوار.

فرري بيرران  ررحفي و ررل افلسررطين أون اليررناع اال  ررحة لحنبرراء الترري تحرردثت عررن وقالررت الكتائرر ، 
 اةتيال القائد القسامي محمد السنوار، و ذس اشاعات م در ا العدو ال هيونيا.

ودعت الكتائر  الجميرً الرا عردب التعراطي مرً  رذس األنبراء اونطمرئن شرعبنا أن القائرد السرنوار يمرارس 
 .مهامه ويقود جنودس في الميدانا
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عامررا(  ررو أحررد كبررار قررادب كتائرر  القسرراب، وقررد اسررتهدفت طررائرات االحررتالل منقلرره فرري  89والسررنوار )
 3خانيوس جنوبي قطاغ ةقب، ودمرته بالكامل في اليوب الثاني للحر  اإلسرائيلية علرا ةرقب، الثالثراء 

   يوليو/ تموق الجار .
 

، عبرر اسرتهداف سريارته 4000حقيرران  يونيرو/ 42وحاول االحتالل دون جدون، اةتيال السنوار فري 
 من طائرب حربية اسرائيلية بينما كان في طريقه من شمال قطاغ ةقب الا جنوبه.

 43/8/4113، فلسطين أون الين
 
 تحرير األسرى لستتكبد خسائر جسيمة في هذه المعركة التي ستؤدي  "إسرائيل"عباس زكي:  .08

يرررة لحركرررة افرررتحا والمفرررو  العررراب للعالقرررات تحررردا عبررراس قكررري، عضرررو اللجنرررة المركق ع جميرررل حامرررد
ا فري حروار خراص و رريح، ليلرة الهجروب البرر  23العربية وجمهوريرة ال رين الشرعبية، لموقرً اعرر  

 علا قطاغ ةقب، موجه ا النقد ألداء السلطة الفلسطينية.
في  ذس وعق  علا بدء الهجوب البر  اإلسرائيلي علا ةقب بالقول ان اسرائيل ستتكبد خسائر جسيمة 

 المعركة التي ستتد  الا تحرير األسرن من السجون اإلسرائيلية.
وسررتكبد االحررتالل اإلسرررائيلي خسررائر  اسرررائيليينوأضرراف قكرري أن المقاومررة الفلسررطينية ست سررر جنررود ا 

فادحة. وقال ان  ذا الهجوب لن يكون ب   حال كما يتمناس نتنيا و وحكومته، ألن  ذا الهجوب سيترك 
في ةقب سواء جنود ا أحياء أو أمروات فري أيرد  المقاومرة الفلسرطينية، و رذا مرا  اإلسرائيلييت بقايا للج

 سيحقق لحسرن الفلسطينيين حريتهب.
وأضاف قكيع نعب خسائرنا ستكون كبيرب لكن خسائر ب ستكون فادحة، والمقاومة ستجمً ةنائمها من 

 الجنود اإلسرائيليين سواء  أحياء  أو أموات.
شررريء طبيعررري اذا لرررب ع اقكررريوأضررراف  أشرررهر للمفاوضرررات كررران خطررر ، 9أميركرررا  ان مرررنح وقرررال قكررري

را النعرداب وجرود  را ولريس مقاجي را. كران مفروض  يح ل الخط  لما  رار ال روا ، والخطر  كران مفروض 
حالة عربية وحالة دولية، وال يوجد سون اوحيد القرنا المتحرالف اسرتراتيجيا مرً اسررائيل، وبالترالي كنرا 

أن م ررلحة أميركررا فرري حمايررة اسرررائيل وأمنهررا، واألمررن والحمايررة لهررا ال يتحققرران علررا حسررا  نعتقررد 
را  الشع  الفلسطيني. ولكن لحسف اللوبي ال هيوني وااإليبراكا ط يرا علرا التقاليرد الدوليرة، خ و  

مرن وأن كير  يعرف أن الذ  أفشل المفاوضات اسرائيل، وعندما بدأ بالتلميح طالر  ال رهاينة بعقلره 
 .اونيفته
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فرري اجتماعنررا اع ، قررال قكريالخطرروات التري اتخررذتها القيرادب الفلسررطينية لوقررف العردوان علررا ةرقب وحرول
األخير أخذنا عدب خطروات مرن بينهرا وضرً القضرية االشرع  واألر ا تحرت الحمايرة الدوليرة، وطلر  

رت عليهرا سرنوات طويلرة عقد متتمر دولي للسالب يتجاوق الرباعية التي احتكرتها الواليات المتحدب وم
دون تقردب ملمرروس، برل ح ررلت تراجعرات وخيبررات أمرل وانتكاسررات، وثالثرا أن نوقررً علرا ميثرراق رومررا 
من أجرل محكمرة الجنايرات الدوليرة، ومطالبرة وقراء الخارجيرة العرر  بردعوب مجلرس األمرن لعقرد جلسرة 

الفلسرطينية تحرت البنرد السرابً  باتجاس اتخاذ قرارات قادرب علا اجبار اسرائيل باالنسحا  من األراضي
رررا التحضرررير لمرررا يضرررً اسررررائيل فررري اطرررار ااألبرتهايررردا كدولرررة تمييرررق  مرررً وقرررف اطرررالق النرررار، وأيض 
عن ر ، باإلضافة الا الت كيرد علرا الوحردب الوطنيرة وعلرا ترتير  البيرت الفلسرطيني وعلرا أن تكرون 

 .اةقب أولوية في كل شيء
م ررريةا كرران ألجررل وقررف اطررالق النررار، ولكررن اذا كرران الحررديا االمبررادرب ال ورأن قكرري أن الهرردف مررن

بالمبادرب المطروحة حرول ةرقب فقرط فهري تكرريس للقسرمة والم رالحة. يجر  أن يكرون كرل شريء متفقرا 
مررً طلرر  وقررف اطررالق النررار، وأن تسررتجي  اسرررائيل لتسرروية شرراملة حتررا نحررافن علررا وحرردب األر  

ا ن مررن معررارك ألجررل ةررقب فهررذا يعنرري أن ةررقب تضررررت ووحرردب الشررع ، و ررذا يعنرري اذا كرران مررا يررتب 
 وح لت القسمة واستبد الخ ب في الطرفين.

ان بديل فتح ا ن  و التطرف فتح كانت براةماتية وحركة علمانية تتمن بالسالب، ولكن وقال قكيع ا 
لحسررف منعررت وقمعرررت ويريرردون لهررا أن ت رررطف الررا جانررر  األعررداء، و ررذا مسرررتحيل، ففررتح قررردمت 

مرررا أن تتررررك  رررذا للسررر الب كرررل شررريء، وآن لهرررا امرررا أن يكرررون مشرررروعها قرررادرا علرررا تحقيرررق شررريء، وا 
 .االمجال

نعرب.. يوجررد ةضر  فري الشررارغ الفلسرطيني، ونحررن  وحرول التنسريق األمنرري مرً االحرتالل قررال قكريع ا
يجرر  أن نقررول لشررعبنا اننررا لسررنا سررلطة. أبررو مرراقن يقررول سررلطة بررال سررلطة، يعنرري رأس السررلطة يقررول 

لسرتب بسررلطة... بالترالي اال تنرره عررن  أنررتب رذا، والشررع  مرن حقرره أن يقرول لمرراذا أنرتب قاعرردون؟ ولمراذا 
 .اخلق ت ت بمثله، عار عليك اذا فعلت عنيبا

آن األوان لمراجعة حقيقية واعتراف، ولماذا نحن نعاد  الذين يقاتلون؟ لماذا ال نقول وأضاف قكيع ا 
اسرررائيل أنررا معرره، ألنرره خلررص االحررتالل أنهرراني،  ررو يعمررل ألنرره  احيررا ب هللاا، وأ  واحررد برردو يرعرر 

أ بح ال قيمة لنا، وأبو ماقن قال فري األمرب المتحردب ايبردو الشرع  الفلسرطيني فائضرا عرن الحاجرةا.. 
أنا أقول اذا كنا ةير قادرين فيج  أن نواجه الناس ب راحة، ويج  أن نبقا حري ين علا موروثنا 
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ال سررنبقا أ سرررن لحنررة تعررايت مررً  ررذا المحتررل ال ا رر  الررذ  يريررد حتررا ت ررفية قيمنررا النضررالي، وا 
 .اومبادئنا ومقدساتنا

أنا أقول للرئيس الم ر  أن يرنهث نهرث الررئيس الم رر  الراحرل جمرال عبرد اع وخاط  قكي السيسي
النا رررر، وأن يتسررراما علرررا جرحررره مرررن حمررراس، وأن يعتبرررر  رررذس البطولرررة الفلسرررطينية لم رررلحته ألن 

شرعرت بر ن م رر تسرير علرا طريرق السرادات، وأسرقطت الخيرار المسرلح والعسركر  وأنره فري  اسررائيل
ضررائقة ماليررة قررد ترردخل  ررذا الننرراب الجديررد الررا  نررا وك نرره ننرراب مبررارك، لكررن مررا داب عنرردس  ررذس القرردرب 
و ذس المقاومة و ذس الوحدب ال لبة التي أ بحت في ةقب و و يسرتلب الملرف الفلسرطيني، عليره حمايرة 

لفلسررطينيين ومررتاقرتهب، وأ  رسررالة مطمئنررة مررن السيسرري للشررع  الفلسررطيني تعتبررر ن ررف المعركررة، ا
وسواء شرئنا أب أبينرا سرتكون م رر رئرة ومنفسرا دائمرا لفلسرطين، وم رر دائمرا  ري الحاضرنة، بالترالي 

يقيرة أقول انهرا فر رة أن يتجراوق الفلسرطينيون خالفراتهب، والخرروج مرن  رذس المعركرة بوحردب فعليرة وحق
 .اقادرب علا مواجهة التحديات، خا ة أن الوحدب تجسدت علا أر  الميدان وفي المعركة

 44/8/4113، 37عرب 
 

  "المبادرة المصرية"األحمد: جهات إقليمية لها مصالح خاصة وراء تأخير تطبيق عزام  .09
أن السررب   النقررا  عررن األحمرردكشررف عضررو اللجنررة المركقيررة لحركررة افررتحا عررقاب ع راب هللا )فلسررطين(

لتحقيررق م ررالح ومكاسرر  خا ررة  اقليميررةالرئيسرري وراء ترر خير تطبيررق المبررادرب الم رررية  رري جهررات 
 بها، دون أن يسمي  ذس الجهات باالسب. 

( إلذاعة اموطنيا الفلسرطينية المحليرة، الرا أن 7|48) األربعاءوأشار األحمد في ت ريحات له اليوب 
كافررة المطالرر  الفلسررطينية لعرضررها اليرروب علررا الجانرر   وقيررر الخارجيررة األمريكرري جررون كيررر  حمررل

 سيعود كير  الا القا رب.    اإلسرائيليةوفي حال كانت  ناك موافقة من الحكومة  اإلسرائيلي
المحرررين ضرمن  رفقة  األسررنالفرور  عرن كافرة  اإلفراجوأضافع اان المطال  الفلسطينية تتضمن 
القررداما، ورفررً الح ررار عررن ةررقب رفعررا كررامال، وان  ألسرررناشرراليط واإلفررراج عررن الدفعررة الرابعررة مررن 

 لكافة  ذس المطال ا، علا حد تعبيرس. األرضيةالمبادرب الم رية  ي 
 44/8/4113قدس برس، 
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 "األخبار": حماس صادرت ماليين الدوالرات حاولت اإلمارات إيصالها ألنصار دحالن بغزة .21

عرن م ردر األمروال التري قامرت الحركرة  حمراسة حركمن  ع كشفت م ادر مقربةأحمد  اد  - ةقب
 وقالررت الم ررادر ان بتوقيعهرا علررا مرونفي حكومررة  نيررة السرابقة الررذين لررب تلقروا رواترربهب منررذ أشرهر، 

ااألموال المقدمرة مرن اإلمرارات  ري ثمرن للتكرتب علرا فضريحتها المتعلقرة بإرسرالها وفردا  مرن المخرابرات 
نيررة، منهررا اي ررال أمرروال الررا منا ررر  دحررالن إلثررارب القلقلررةا. الررا ةررقب برفقررة الوفررد الطبرري ل ايررات أم

وأضررافت الم ررادر لرررااألخباراع ا ررودرت ماليررين الرردوالرات )رفضررت ذكررر المبلررغ( مررن الوفررد األمنرري 
 اإلماراتي الذ  جاء بها لدعب بع  األطراف المحسوبة علا دحالنا.

يهب مررن جهررة خليجيررة، دون تحديررد ا، وقالررت الم ررادر انهررا تحركررت طبقررا  لمعلومررات أمنيررة و ررلت الرر
وفيهرا أن االوفررد المخررابراتي كرران ينتنررر توةررل اسرررائيل أكثررر فرري األراضرري الفلسررطينية لترردعب عنا ررر 
ضرعاف الجبهرة الداخليرة ثرب تسرهيل عرودب ابرن فرتح المف رول  دحالن المنفلتة من أجرل اثرارب القالقرل وا 

 الا ةقبا.
أن اسرررررائيل تعرررراني شررررحا  فرررري المعلومررررات االسررررتخبارية وكانررررت  ررررحيفة ا ررررةرتسا العبريررررة قررررد أكرررردت 

بخ وص ما يجر  علرا األر  فري ةرقب، وال سريما بعردما تمكنرت أذرغ احمراسا األمنيرة مرن كشرف 
واعتقال، بل قتل، عدد كبير من العمالء. و ذا ما قد يفسر لجوء را الرا أطرراف عربيرة لالسرتعانة بهرا 

تبار موقف اإلمارات المتيد بشردب لم رر ومبادرتهرا لوقرف في الحر  القائمة، خ و ا  اذا أخذ باالع
 الحر  التي رفضتها الف ائل الفلسطينية.

تعررود الم ررادر نفسررها لتتكررد أنهررا ليسررت المرررب األولررا الترري يحرراول فيهررا دحررالن تقررديب أمرروال طائلرررة 
طررراغا. لعنا رررس ومتيديرره فرري ةررقب امررن أجررل احررداا فلترران أمنرري وقعقعررة االسررتقرار الررداخلي فرري الق

وأكملرررتع اأبرررو نبررري تحررراول اعطررراء المستشرررار األمنررري الفلسرررطيني فر رررة جديررردب للعرررودب الرررا الحيررراب 
 السياسية، بعد اعالن رئيس السلطة محمود عباس ف له من فتحا.

مليررون  41رجوعررا  الررا الرردور اإلمرراراتي، فررإن رئرريس الدولررة خليفررة بررن قايررد آل نهيرران خ ررص مبلررغ 
نسانية عاجلرة لردعب  رمود أبنراء الشرع  الفلسرطيني اثرر تعرضره للعردوان دوالر علا بند امساعدات ا

 اإلسرائيلي منذ أيابا، وأوكل مهمة اإلشراف علا المساعدات الا الهالل األحمر اإلماراتي.
 43/8/4113، األخبار، بيروت 
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 : إغالق سماء "إسرائيل" انتصار كبير لحركة حماسالعبري والالموقع  .20

أفاد موقً اوالرالا اإلخبرار  بر ن آالف ااإلسررائيليينا لرب يسرتطيعوا السرفر فري أعقرا   فلسطين المحتلةع
وأوضررح الموقررً أن  اعررالن شررركات الطيررران األمريكيررة واألوروبيررة ال رراء رحالتهررا الجويررة الررا اسرررائيل.

 ا انت ررار كبيررر لحمرراسا، مشرريرا  الررا أن المسررافرين، الررذين أل يررت حجرروقاتهباسرررائيلااةررالق سررماء ا
 وعطالتهب، عبروا عن خيبة أملهب ب ن اي لق تننيب سماء ااسرائيلا وينجح في ذلكا.
 44/8/4113، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 الناطق الملثم الذي شغل الفلسطينيين.. واإلسرائيليين".. القسام"أبو عبيدة.. صوت  .22
تماب ومتابعة ومشا دب عالية مثل أبرو ال أحد يحنا في  ذس األياب في ةقب با ع كفاح قبون - راب هللا

عبيردب، النراطق الرسرمي باسررب كتائر  عرق الرردين القسراب، التابعرة لحركرة حمرراس، وال حترا قرادب حمرراس 
 أنفسهب الذين  ب في عين العا فة.

ويطل أبو عبيدب في كل مرب عبرر خطرا  مسرجل، مرترديا ق  الجنرود األخضرر ويتلرثب بكوفيرة حمرراء، 
با وربما مفاج ب. ويحرص علا با خطابه كل عدب أياب، شريطة أن يكون لديه ما ليلقي موقف االقسا

 يقوله.
يومررا خرررج أبررو عبيرردب أربررً مرررات، أعلررن فرري  27ومنررذ برردأت الحررر  اإلسرررائيلية علررا قطرراغ ةررقب قبررل 

ة األولا عن امفاجةت لدن المقاومةا وعن  واريخ لب يحدد مدا ا، وتوعد اإلسرائيليين في المرب الثاني
بما ال يسر ب اذا دخلوا حربا برية، وفي الثالثة طم ن شعبه بش ن سيطرب االقسرابا علرا الموقرف، وفري 
الرابعة عن خطف الجند  اإلسرائيلي شاتول أورون، الذ  لب يكن يعلب حتا الجيت اإلسرائيلي بر مر 

 اختفائه بعد.
ا لررب تنفررذس القسررابا، ويعرردون ذلررك ويقررول الفلسررطينيون ان أبررو عبيرردب الررب يخطررا وال مرررب، ولررب يقررل شرريئ

 اتطورا  اما في الخطا  العسكر  لحركة حماس الذ  أ بح يعتمد علا الم داقية الا حد كبيرا.
وال يعد أبو عبيردب مجررد نراطق باسرب حمراس أو االقسرابا لحمراس، اذ انره تحرول الرا مرا يشربه النرا رب 

األةررراني علرررا عجرررل. وتقرررول واحررردب مرررن الشرررعبية، وفررري األيررراب األخيررررب أنشررردت لررره األ ررراقيث وبعررر  
األةرراني الخا ررة بررهع ايررا ملررثب يررا أبررو الكوفيررة يررا رعرر  اليهررود.. يررا أبررو عبيرردب الهمررة قويررة ت ررريحك 

 بارودا.
 ك حد مستولي االقسابا الميدانيين. 4008و 4004وكان أول نهور ألبو عبيدب سجل في عامي 
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المررتتمرات ال ررحافية، ولررب ينهررر أبرردا مكشرروف وكرران يتحرردا الررا جميررً وسررائل اإلعررالب تقريبررا وفرري 
وكان ينفذ  2998الوجه مقتديا بذلك بالقياد  السابق في االقسابا عماد عقل، الذ  قتلته اسرائيل عاب 

عرين أبرو عبيردب  4001جميً عملياته معتمرا كوفية حمراء. وبعد االنسحا  اإلسرائيلي من ةرقب عراب 
 رسميا ناطقا باسب االقسابا.

ويعريت ا ن فرري جباليررا شررمال  2923أبررو عبيرردب مرن بلرردب نعليررا فرري ةرقب، والترري احتلررت عرراب ويتحردر 
كمرا ق رف خرالل  4024و 4003شرقي ةقب، وق رف منقلره مرن قبرل اسررائيل أكثرر مررب فري عرامي 

الحررر  الجاريررة حاليررا فرري القطرراغ. وعلررا الرررةب مررن السرررية الترري يضررربها الرجررل حررول نفسرره، تقررول 
رف  ويترره الحقيقيررة بعررد أن اخترقررت اسرررائيل قنرراب ااألق رراا، التابعررة لحمرراس، عرردب اسرررائيل انهررا تعرر

 مرات وبثت  ورا له ودعت أ الي ةقب الا عدب ت ديق ا ذا الكذا ا.
ويعد أبو عبيدب ا ن أحرد أكثرر األشرخاص شرهرب فري االقسرابا و روتها الرا العرالب، بعرد محمرد ضريف 

لا اإلطالق. وفيما يعتقد اإلعالب الفلسطيني أن أبو عبيدب علا القائد العاب للقساب، األكثر ةموضا ع
قائمررة االةتيرراالت اإلسرررائيلية، ةيررر أن اإلسرررائيليين لررب يضررعوس أبرردا فرري  ررذس القرروائب، وي ررفونه بناقررل 

 رسائل فقط.
لكررن ناقررل الرسررائل  ررذا أ رربح فرري الحررر  األخيرررب علررا ةررقب محررط ا تمرراب اإلسرررائيليين كررذلك، بعررد 

اختطرراف الجنررد  اإلسرررائيلي شرراتول، وبررا جميررً وسررائل اإلعررالب  ررورا للملررثب الررذ  تحرردن اعالنرره 
 .4000اسرائيل. وعرفه الجمهور اإلسرائيلي للمرب األولا بعد اختطاف الجند  ةلعاد شاليط عاب 

ويحرررص أبررو عبيرردب علررا التوا ررل مررً العررالب عبررر كررل الوسررائل المتاحررة، وكرران يملررك حسررابا علررا 
خررر علررا افيسرربوكا قبررل أن يجررر  اةالقهمررا. واليرروب ي رررد أبررو عبيرردب عبررر موقررً االقسررابا اتررويترا وآ

 الرسمي فقط.
وح ل أبو عبيدب العاب الماضي علا رسالة ماجستير في الجامعة اإلسالمية من كلية أ ول الدين، 

كتوراس. تحرررت عنررروان ااألر  المقدسرررة برررين اليهوديرررة والن ررررانية واإلسرررالبا ويحضرررر ا ن لدرجرررة الرررد
مليرون نتيجرة، وأيضرا مرا  4.1وي نهر البحا عن اسب أبو عبيدب في محرك البحا اةوةلا أكثر مرن 

ألررف مقطررً فيررديو فرري ايوتيررو ا، ينهررر فرري معنمهررا ووراءس خلفيررة تختار ررا القسرراب حسرر   10يقررار  
نهري خطابره بجملرةع المرحلة. ويبدأ خطابه عادب بقوله ابسب هللا الرحمن الرحيبا ثب يتلرو آيرة قرآنيرة، وي

 اانه لجهاد ن ر أو استشهادا.

 43/8/4113، الشرق األوسط، لندن
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 "إسرائيل"النطرون إلى الموت على الخط الفاصل مع سجن  بالل أبو دقة.. من"الشرق األوسط":  .23
بررالل اسررماعيل أبررو دقررة، شررا  فلسررطيني مررن مدينررة خرران يررونس فرري قطرراغ ع فهررد الررذيابي - الريررا 

م رر ضرمن قائمرة المطلروبين لرديها، واتهمتره ب نره أحرد أفرراد خليرة تابعرة لحركرة حمراس ةقب، أدرجتره 
ينراير )كرانون الثراني(  41شخ ا، اقتحمت سجن واد  النطرون، لردن انردالغ ثرورب  240تتكون من 

آخرررين مررن كبررار قيررادات اإلخرروان  82، إلطررالق سررراح الرررئيس المعررقول محمررد مرسرري، و4022عرراب 
 المسلمين.

اندالغ الحر  اإلسرائيلية الحالية علا قطاغ ةقب، تررك برالل عملره فري الردفاغ المردني، والتحرق ولدن 
يوليرو  23براسرايا القدسا الجناح العسكر  لحركة الجهاد اإلسالمي، ليقاتل بين  فوفها، وفري مسراء 

ل بررين )تمروق( الحررالي، اشررتبكت مجموعررة مررن ضررمنها بررالل مرً قرروب بريررة اسرررائيلية علررا الخررط الفا رر
ا، مررا نجررب عنرره وفرراب 20مدينررة خرران يررونس والحرردود مررً اسرررائيل، وتلقرروا ق ررفا مفاجئررا مررن طررائرب ااف

 بالل أبو دقة وخمسة من رفاقه.
وذكررر رفيررق أبررو دقررة، شررقيق بررالل، فرري ات ررال  رراتفي مررً االشرررق األوسررطا، أن شررقيقه تنرراول طعرراب 

ن الطرررائرب اإلسررررائيلية ق رررفت شرررقيقه ورفاقررره اإلفطرررار مرررً أسررررته فررري الليلرررة التررري ق ترررل فيهرررا، متكررردا أ
الخمسرررة فررري التاسرررعة لررريال، ولرررب يسرررتطيعوا انتشرررال جثتررره اال بعرررد طلررروغ الفجرررر، وعرررد  أن شرررقيقه مرررات 

 شهيدا  ألنه كان يدافً عن أرضه، وأبناء شعبه، والمقدسات.
، متهمررة ايرراس وأشرار الررا أن السررلطات الم رررية  ررنفت بررالل ضررمن القائمررة السرروداء للمطلرروبين لررديها

باقتحرررراب السررررجون وتهريرررر  معتقلررررين مررررن جماعررررة ااإلخرررروانا، متكرررردا أن شررررقيقه نررررل طرررروال السررررنوات 
الماضية يعمل في قوات الدفاغ المردني، ولرب يسربق لره االنضرماب الرا الجماعرات المقاتلرة قبرل الحرر  

 األخيرب، وأضاف أنه لب ي ادر ةقب طيلة السنين الماضية.
 43/8/4113، الشرق األوسط، لندن

 
 وباحثون إسرائيليون يعددون مظاهر انتصار حماس جنراالتتقرير:  .24

عدد جنراالت ومعلقون وباحثون  هاينة المنا ر التي تعكس انت ار حركة ع  الح النعامي –ةقب 
فقد حا رئيس شعبة االستخبارات العسكرية  حماس في الحر  التي تشنها ااسرائيلا علا قطاغ ةقب.

ق شلومو ةاقيت علا عدب التعاطي مً حركة حماس كحركة اار ابية بل كدولة ال هيوني األسب
 تمكنت من من بناء جيت مننب بشكل ممتاقا.
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اقد تبين أن لدن  وفي مقال نشرته  حيفة ا ارتسا في عدد ا ال ادر الخميس، قال ةاقيتع
دت للحر  بشكل حماس جيشا يملك  يئة أركان حر  ذات قدرب مركقية فاعلة وقيادب عسكرية استع

مناس ا، مشيرا  الا أن حركة احماسا بذلت جهدا  اعنيما ا وجندت كل قوا ا، علا الرةب من 
 األوضاغ االقت ادية ال عبة التي يحيا ا قطاغ ةقب. 

ونوس جاقيت الا أن انجاقات احماسا تشمل ضمان دعب قطاعات الشع  الفلسطيني عامة، وتدشين 
حرية الحركة لمقاتليها خالل المواجهات العسكرية، وتدشين ترسانة  شبكة اخفاء تحت أرضية لت مين

، ذات مستويات مدن متعددب، تتمكن من الو ول الا أ  بقعة في الكيان ال واريخ ائلة من 
 ال هيوني.

ةاقيت أن حركة حماس تمكنت من تحقيق  ذا االنجاق استنادا  الا قدراتها الذاتية في مجال  ضحوأو 
علا قدرب الحركة علا تخطيط عمليات عسكرية ذات طابً  جومي وتنفيذ ا، عبر  الت نيً، عالوب

شبكة األنفاق من أجل تمكين عنا ر اكتائ  القسابا من التسلل الا داخل ااسرائيلا، عالوب علا 
 تخطيط وتنفيذ عمليات اجتياح عبر البحر.

محلي، منو ا  الا أنه  وأشار ةاقيت الا نجاح حماس في استخداب طائرات بدون طيار ذات  نً
علا الرةب من أن  ذس الطائرب ذات قدرات بدائية، اال أن مجرد نجاح حماس في  ناعتها يعكس 

 مدن الت ميب وخلفية االستعداد للمواجهة.
وشدد ةاقيت علا أن حماس تمكنت من الجمً بين تونيف جهد ا الحربي وتحركها السياسي 

قدرب علا التحكب بشكل كبير، علا الرةب من النروف  وحربها النفسية ضد ااسرائيلا، في نل
 ال عبة التي تمر بها الحركة.

وأضاف قائال ع اأعلب أنه من ال ع  أن تسمً األذن اإلسرائيلية مثل  ذا الكالب ومن ال ع  
التسليب بذلك، لكن  ذس الحقيقة، يقف أمامنا عدو يختلف عن ال ورب والتي رسمنا ا له في أذ اننا، 

 ا أن نتعامل مً  ذا الواقً كما  وا.وعلين
ودعا ةاقيت القيادب ال هيونية للتفاو  مً حماس علا  دنة طويلة األمد مقابل رفً الح ار 
وتحسين األوضاغ االقت ادية، مشددا  علا أنه يتوج  است الل حقيقة وجود اعدو قو ا في ةقب 

 باإلمكان التو ل معه لتفا مات.
 ، الباحا في امركق يروشاليب لدراسات المجتمً والدولةا أن حماس من ناحيته قال بنحاس عنبر 

 تمكنت من الح ول علا  ورب الن ر في الحر  الدائرب.
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وفي تقدير موقف نشرس المركق، اعتبر عنبر  أن نجاح حماس في اةالق سماء ااسرائيلا أماب 
حاضرب في الوعي الجمعي  الطيران المدني العالمي ولو لفترب ق يرب يمثل  ورب الن ر التي ستنل

وفي ذات السياق، قال عاموس  ارئيل، المعلق العسكر  ل حيفة  للفلسطينييِن والؤسرائيليينا.
ا ارتسا في مقال نشرته ال حيفة  باح اليوب الخميس أن حركة حماس حققت انت ارا  ابالنقاطا 

من  عوبة تجاو  رئيس الوقراء علا ااسرائيلا في الحر  الدائرب، مشيرا  الا أن  ذا الواقً يقيد 
 مً مبادرات وقف اطالق النار. نتنيا وال هيوني بنيامين 

 43/8/4113، "41موقع "عربي 
 
 "المهزلة"عقرار مجلس حقوق اإلنسان األممي ب يصفنتنياهو  .25

نتنيا و في بيان لل حافة ان االقرار الذ  اتخذس  ة بنياميناإلسرائيليحكومة القال رئيس ع 23عر  
بإطالق تحقيق حول جرائب اسرائيل خالل عدوانها الحالي  س حقوق اإلنسان التابً لحمب المتحدبمجل

 علا قطاغ ةقب  و مهقلة، وعلا أ  انسان عاقل في كل مكان أن يرفضها.
وأضاف نتنيا و أنه ابدال من التحقيق ضد حماس، يدعو مجلس حقوق اإلنسان الا فتح تحقيق ضد 

ائيل اتبذل جهودا ةير مسبوقة من أجل منً المس بالمدنيين الفلسطينيينا، اسرائيلا قاعما أن اسر 
شهيد، ةالبيتهب العنما من المدنيين، في ق ف  700علما أن عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ قرابة 

 متعمد لجيت االحتالل.
النتيجة  واعتبر نتنيا و أنه اب يا  تنديد لالستخداب المنهجي من جان  حماس بدروغ بشرية، فإن

 المتوقعة  ي تشويه سمعة اسرائيلا.
 44/8/4113، 37 عرب

 
دخال المزيد من القوات بتوسيعيعلون يهدد  .26  العدوان على غزة وا 

دخال المقيد ع 23عر    دد وقير األمن اإلسرائيلي موشيه يعلون، بتوسيً العدوان علا قطاغ ةقب وا 
 من قوات الجيت الا القطاغ.

علون قوله خالل قيارب لمقر لواء اجوالنيا، اليوب األربعاء، ااننا نعد  المراحل ونقلت وسائل اعالب عن ي
 المقبلة للقتال في ختاب معالجة أمر األنفاق، وعليكب أن تكونوا جا قين لتنفيذ أية مهمةا.

وأضاف أنه اينب ي االستمرار في االستعداد لخطوات أشد داخل ةقب، ويتعين علا الوحدات 
 ة انتنار أن تستعد للدخول الا  ناكا.الموجودب في حال
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وكرر يعلون االدعاءات اإلسرائيلية ب ن احماس تستخدب المواطنين في ةقب كدروغ بشرية. وفي األياب 
 في حي الشجاعيةا. االوفاءااألخيرب أطلقت نيران باتجاس جنود الجيت اإلسرائيلي من مستشفا 

تشفا( مهجور، ق ف سالح الجو المبنا وحدثت فيه وتابً يعلون أنه ابعدنا أن تيقنا أنه )أ  المس
 انفجارات ثانوية كبيرب، و ذا دليل علا وجود كميات من السالح التي تب تخبئتها فيها.

 44/8/4113، 37 عرب
 
 ليفني تهدد بعملية عسكرية متدحرجة: هناك تفهم دولًي بوجوب إضعاف حماس عسكريًا وسياسياً  .27

يرب القضاء تسيبي ليفني حركة حماس وسائر الف ائل الفلسطينية  ددت وق ع أسعد تلحمي -النا رب 
يمكن أن نبدأ بعملية عسكرية متدحرجة اب نها في حال لب تتوقف عن امطار اسرائيل بال واريخ، 

. وأضافت لؤذاعة العامة أن العملية العسكرية تتمحور اتهدف الا تجريد  ذس الف ائل من سالحها
المتمثل في األنفاق الهجومية. وأردفت أن ثمة تفهما  دوليا   االفور  الحقيقيالتهديد اا ن في معالجة 

 بوجو  اضعاف حماس عسكريا  وسياسيا .
تت رف طبقا  اورفضت االتهامات إلسرائيل بارتكابها جرائب حر  في القطاغ، وقالت ان اسرائيل 

مية لحقوق اإلنسان في جنيف للقانون الدولي ومبادئ األخالق، ولن تمنعها مداوالت المتسسة األم
 .امن أن توا ل معركتها

سيمس باحتماالت التو ل  االهيئة المعادية إلسرائيلاوحذرت دول العالب من أن أ  تعاون مً  ذس 
الا وقف للنار. كما أبدت تحفنها عن قرار سلطات الطيران األميركية واألوروبية وقف رحالت 

 .اةير المعقولاشرق تل أبي  وو فت القرار بر طائراتها الا المطار الدولي في اللد، 
 43/8/4113لندن،  الحياة،

 
 لإلرهاب" اً "تشجيععلى غزة يعّد  إطالق تحقيق أممي حول العدوان اإلسرائيلي :ليفني .28

قرار مجلس حقوق اإلنسان في األمب  و فت وقير القضاء اإلسرائيلية تسيبي ليفني،ع 23عر  
 ل العدوان اإلسرائيلي علا قطاغ ةقب ب نه اتشجيً لؤر ا ا.المتحدب بإطالق لجنة تحقيق حو 

وكتبت ليفني في  فحتها علا موقً التوا ل االجتماعي افيسبوكا معقبة علا القرار ب نه الد  
 كلمتين أقولهما بش ن قرار مجلس حقوق اإلنسان التابً لحمب المتحدب و ماع فتشوا عني!ا.
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اذ قرارات من أجل أمن مواطني اسرائيل وبموج  ضميرنا وتابعت ليفني اأننا سنستمر في اتخ
األخالقي، والجيت اإلسرائيلي سيحار  اإلر ا  ويوا ل فعل كل ما بوسعه من أجل منً المس 

 باألبرياء، وأنتب استمروا في تشجيً اإلر ا ، ألن  ذا بالضبط ما يفعله قراركبا.
 44/8/4113، 37 عرب

 
 يام وفتح المعابر وتسهيالت اقتصاديةأ خمسةيوم السبت لمدة  أتبدنسانية إتهدئة  سرائيلي:إ وزير .29

نقلت القناب العاشرب االسرائيلية عن وقير اسرائيلي رفيً بالكابينت االمني ع سما –القدس المحتلة 
الم  ر ان تهدئة انسانية لمدب خمسة اياب سيعلن عنها السبت القادب بين ف ائل المقاومة في ةقب 

ان يتوقف خاللها الجيت عن مهاجمة ا داف في ةقب وتتوقف الف ائل عن اطالق واسرائيل. علا 
ال واريخ وقال الوقير االسرائيلي ان االتفاق الذ  عرضه وقير الخارجية االمريكي كير  يتضمن ان 
يتب فتح المعابر مً ةقب مً تسهيالت اقت ادية عامة وتابً يتب بعد ذلك االعالن عن وقف اطالق 

تب خالله بحا الطلبات الكبيرب  مثل تجريد الف ائل من ال واريخ وتدمير االنفاق مقابل نار شامل ي
 .رفً الح ار نهائيا عن ةقب

 44/8/4113اإلخبارية،  سما وكالة
 
 ممول لإلرهاب في العالم  أكبربيريز: قطر  .31

  في العالب دولة قطر وو فها ب كبر ممول لؤر ا  اجب الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريقالنا ربع 
 اتقوب بذلك في وضح النهارا.

واتهب بيريق خالل اجتماعه مً األمين العاب لحمب المتحدب بان كي مون قبل نهر اليوب األربعاء 
الدوحة ب نها تمو ل حركة احماسا والمقاومة الفلسطينية، قائال اال يحق  ( في القدس المحتلة،7|48)

المخربون اتجاس األبرياءا.  ف ال اروخية التي يطلقها منلقطر تحويل أموال من أجل انتاج القذائ
 حس  قوله

 44/8/4113قدس برس، 
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 " بمجلس حقوق اإلنسان: حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن سقوط ضحايا بغزة إسرائيلسفير " .30

حقوق اإلنسان التابً لحمب  شدد السفير اإلسرائيلي لدن مجلسع أ ف   - الحياب –نيويورك 
جرائب حر  عندما ا، واتهب حماس بارتكا  ابالدفاغ المشروغاتحدب أفياتار مانور، علا حق بالدس الم

 وتخبا ذخيرب داخل مدارس.ا تبني أنفاقا  لمهاجمة قرناعلا مدنيين و  اتطلق قذائف و واريخ
حماس تتحمل كامل مستولية سقوط ضحايا في ةقب، وعلا عباس أن يحل اوشدد مانور علا أن 

بوكو او  االدولة اإلسالميةاو  االقاعدبا، مقارنا  حماس بر امة ليثبت ارادته في احالل السالبالحكو 
الذ  طرحته فلسطين، معتبرا  أنه  اةير المتواقن علا اإلطالقا. وانتقد القرار ا«حق  هللااو  ا«حراب

 .اال يتد  اال الا    القيت علا النارا
 43/8/4113لندن،  الحياة،

 
 : المعارك التي يخوضها الجيش شرق غزة لم يعرف لها مثيل على مّر التاريخئيليإسراجنرال  .32

قال الجنرال في االحتياط افي دور كهالني، الذ  ي عتبر في الدولة العبري ة  ق ير أندراوسع - النا رب 
من أبرق الخبراء العسكريين لخدمته الطويلة في جيت االحتالل، قال في حديا خص  به اذاعة 

ت اإلسرائيلي  باح اليوب األربعاء، ان  المعارك الشرسة التي يخوضها الجيت اإلسرائيلي  شرق الجي
قطاغ ةقب لب يعرف لها الجيت مثيل علا مر التاريخ، مشد د ا علا أن ها األكثر تعقيد ا، علا حد  

 شرق ةقب فاج تني.تعبيرس. وتابً قائال  ان  المقاومة الفلسطيني ة، التي نعتها بالعدو، في الشجاعية و 
وقاد قائال  في معر  رد س علا ستالع أنا أعرف كيف احترب عدو ، أنا ال احترمه ألن ه يريد قتلي 
ولكن احترب العقيدب القتالية لمقاتلي حماس الذين خاضوا تدريبات طوال الفترب الماضية واعد وا أنفسهب 

كة و و االستعداد للتضحية والفداء من أجل جيد ا لهذس المواجهة و ب يطبقون الشعار الذ  ترفعه الحر 
وانضب  م حلل الشتون العسكري ة في القناب الثانية في التلفقيون اإلسرائيلي  روني دانئيل  تحقيق ال اية.

الا رأ  الجنرال كهالني وقالع تدور في شرق ةقب معارك شرسة والجيت يحاول الو ول الا عدب 
تحقق وقد تست رق العملية يومين اضافيين. وأضاف الم حلل، أماكن  ناك، و ناك عد ب أ داف لب ت

الذ  ال ي خفي آرائه المتشد د ب والداعمة لعمليات وحشي ة ضد  الفلسطينيين في القطاغ، أضاف قائال  ان  
الستال المطروح ا نع ماذا بعد وقوف اطالق النار؟  ل يستطيً الجيت اإلسرائيلي  العمل بعد 

 قطاغ ةقب تقوب حماس بحفرس؟ تشخيص نفق علا حدود
 44/8/4113لندن،  اليوم، رأي
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 منذ بدء العملية البرية  411: خسائر المقاومة من االفراد بلغ أدرعي .33

أعلن افيخا  أدرعي الناطق العسكر  اإلسرائيلي أن قوات الجيت عثرت أمس ع كفاح قبون - راب هللا
ولباس عسكر  شبيه بق  الجيت  علا فتحة نفق ضبطت في داخله وسائل قتالية وخرائط

قوات جيت الدفاغ خالل الساعات األربً والعشرين الماضية قتلت ااإلسرائيلي. وأضاف في بيان أن 
. كما تب 420مخربا في قطاغ ةقب ليبلغ اجمالي عدد المخربين القتلا منذ بدء العملية البرية  80

منها. والقوات البرية تمكنت من  0دمرت نفقا ار ابيا و  43 دف ار ابي، قواتنا اكتشفت  400ضر  
 .ااالستيالء علا مواقً جديدب في منطقة الشجاعية شرق ةقب

 43/8/4113لندن،  األوسط، الشرق
 
 تستعمل بيوت هللا كأماكن مشروعة إلطالق عملياتها اإلرهابية حماس: أدرعي .34

لؤعالب العربي، ان  قال أفيخا  أدرعي المتحدا باسب جيت الدفاغ اإلسرائيليع سمير الوشاحي
حركة المقاومة اإلسالمية حماس تدعي مرار ا أن اسرائيل تستهدف المساجد ولكن الحقيقة  ي أن 
 حماس حولت  ذس األماكن من بيوت هللا الا مخاقن ل واريخها ولنشطائها األبطال، علا حد قوله.

أنه ال ح انة أل  حماس أثبتت في  ذس المعركة اوأضاف أدرعي عبر  فحته بموقً فيسبوكع 
مكان من ار ابها فكل متسسة دينية وتعليمية وثقافية وطبية ورياضية  ي نقطة مشروعة إلطالق 

 .ا واريخها العبثية أو عملياتها اإلجرامية
 43/8/4113مصر،  الشروق،

 
 : قيادة الجيش اإلسرائيلي تسرح العشرات من الجنود لرفضهم الدخول إلى غزةالعاشرةالقناة  .35

جنديا  من جنود االحتياط في الجيت اإلسرائيلي الدخول الا ةقب  80رف  ع االتحاد – راب هللا
بواسطة ناقلة جنود مح نة قديمة خوفا  من استهدافها من قبل المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد اعالن 

ادا وأسر جند ، و و الح 28تدمير ا ناقلة جند م فحة وقتل من بداخلها وعدد ب  اكتائ  القسابا
 قتلا وفقدان السابً. 0الذ  اعترف به جيت االحتالل متحدثا  عن 
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ان قيادب الجيت اضطرت الا تسريح العشرات من »وقالت القناب العاشرب في التلفقيون اإلسرائيليع 
الجنود اإلسرائيليين وا عفائهب من الخدمة علا خلفية رفضهب القاطً لدخول قطاغ ةقب خشية القتل أو 

 «.قبل قوات المقاومة الفلسطينيةاالختطاف من 
 43/8/4113ظبي،  أبو االتحاد،

 
 من جنود االحتياط اإلسرائيليين يرفضون الخدمة 61: أكثر من "بوست واشنطن" .36

جنديا  10أفادت  حيفة واشنطن بوست يوب األربعاء أن أكثر من ع مالك فاروق -واشنطن 
سرائيلية بسب  خجلهب من دور ب في الجيت اسرائيليا سابقا رفضوا الخدمة في قوات االحتياط اإل

وكت  جنود في عريضة وضعت علا  الذ  قالوا انه يلع  دورا رئيسيا في قمً الفلسطينيين.
اإلنترنت ونشرتها ال حيفة اوجدنا أن القوات التي تعمل في المناطق المحتلة ليست الوحيدب التي 

.. الجيت ب كمله ضالً في  ذا. ولهذا السب  تفر  آليات التحكب في حياب الفلسطينيين. في الواقً
 نرف  ا ن المشاركة في واج  االحتياط ونتيد كل الذين يقاومون االستدعاء ألداء الخدمة.ا

 44/8/4113لألنباء،  رويترز وكالة
 
 غزة على وسائل التواصل االجتماعيببعد تسريبات عن خسائره  جنوداً عتقل ي يسرائيلالجيش اإل .37

قال الجيت االسرائيلي يوب االربعاء انه اعتقل عدب جنود ومدنيا ع لدين حمدانسيف ا -القدس 
لالشتباس في انهب سربوا أعداد القتلا والم ابين في ةقب علا وسائل التوا ل االجتماعي قبل ابالغ 

 اسر القتلا أو الجرحا رسميا.
و بع  االسرائيليين من جنديا علا االقل يشك 84وبعد اسبوغ من القتال البر  مً حماس قتل فيه 

انهب علموا أوال بمقتل أقاربهب عن طريق موقً واتس ا  أو انهب ضللوا برسائل خاطئة قادتهب الا 
 االعتقاد ب نهب ضمن القتلا.

 44/8/4113لألنباء،  رويترز وكالة
 
 غزةنتنياهو استغل الحادث لتبرير الهجوم على .. و قناة ألمانية: خطف المستوطنين الثالثة جنائي .38

ليست م ادفة أن ت تي عملية االجرف ال امدا اإلسرائيلية ضد قطاغ ةقب بعد أياب ع معمر عطو 
من اعالن مقتل ثالثة مستوطنين من طال  مدرسة يهودية في القدس المحتلة، حيا اتهمت 
الحكومة اإلسرائيلية مباشرب حركة احماسا باختطافهب وقتلهب. ولكن نفي الحركة اإلسالمية وعدب 
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ق فرضية قياب جهة اسرائيلية ا  عالن أ  جهة فلسطينية مقاومة مستوليتها، بخالف ما  و سائد، عق 
 بهذس العملية لتسعير نار الحر  علا ةقب.

وفي أجواء  ذس الحر ، التي لب تكن ار ا اتها بعيدب عن قضية الفتيان الثالثة، قامت محطة اقد 
لتسجيالت، يشير الا قطبة مخفية في حادثة مقتل د  أفا األلمانية ببا تقرير مدعوب بال ور وا

طال  المدرسة التلمودية، اذ قد ب مراسلها في اسرائيل ال حافي االستق ائي كريستيان قيفرق تقريرس، 
 اإلثنين الماضي.

ستالع االحر  علا ةقبع انتقاب أب خطة مرسومة؟ا. ويكشف ال حافي  -وجاء التقرير تحت عنوان 
يال األلماني وفق تحريا ت دقيقة أجرا ا أن قتل المستوطنين الثالثةع نفتالي فرينكل، وجلعاد شائر، وا 

فرينكل، كان اجريمة مدنية وليست عملية أسرا، فيما سلط الضوء، في المقابل، علا حالة ال ض  
 التي عمت جمهور االسرائيليين.

أ بحت رمقا  لتبرير ويشير قيفرق الا أن جثا الفتيان، التي عثر عليها قر  مدينة الخليل، 
االعتداءات اإلسرائيلية علا قطاغ ةقب، الفتا  الننر الا اعالن رئيس الوقراء بنيامين نتنيا و، في 
نهاية اجتماغ للحكومة األمنية بعد اعالن العثور علا الجثا، أن عنا ر احماس مستولون عن 

 عملية القتل وسي حاسبونا.
إلسرائيلي الراشين بيتا كان علا علب بنروف الحادثة من ويفيد قيفرق ب ن جهاق األمن الداخلي ا

خالل الشرطة التي تلقت مكالمة  اتفية من أحد التالميذ أثناء االختطاف، ويرفد تقريرس بمقطً من 
االست اثةا، حيا يقول أحد الفتيانع القد خ طفناا ثب ي سمً أحد الخاطفين يقولع ااخفضوا  –ااالت ال 

 ق ر اص.رتوسكبا يليه  وت اطال
ويشير التقرير أيضا  الا أن الراشين بيتا فر ، ب مر من نتنيا و، حنرا  كامال  علا المعلومات 
المتعلقة بعملية القتل، ومنً الشرطة من اإلدالء ب   ت ريحات، متكدا  ان عنا ر  ذا الجهاق 

الدماء في  حضرت الا موقً الحادثة فورا  بعد االت ال، ثب وجدت سيارب محروقة مً قليل من
 منطقة قريبة.

وتسل مت استخبارات الجيت ملف التحقيق بهدف اجها  التوافق الوطني الفلسطيني، وتسعير الحقد 
ضد الفلسطينيين. و ذا ما نهر واضحا  من خالل اعتداءات المستوطنين علا الفلسطينيين في 

 .23القدس المحتلة وبع  مدن وبلدات أراضي العاب 
ال حافي األلماني عند مس لة عقدب الذن  التاريخية لبالدس اقاء اليهود بسب  من جهته، لب يتوقف 

محرقة الناقية، ولب ي مت بحجة أ  امستولية أخالقيةا تجاس  ذا الكيان الذ  ال يقال يبتق ألمانيا 
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بذريعة التعوي  عن اضحايا الهولوكوستا، فات هب، بشكل واضح، الحكومة اإلسرائيلية باست الل 
الدولة وتجا ل حياب امواطنيهاا، بشن حر  أضر ت بالطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، علا حد أجهقب 

 تعبير قيفرق.
 43/8/4113بيروت،  السفير،

 
 في الصميم  ل"سرائي"إغزة يضرب السياحة في  خبراء: العدوان على .39

سياحة االسرائيلية يرن خبراء ان النقاغ الجديد بين اسرائيل وقطاغ ةقب ي ي  الع )أ ف  ( -القدس 
في ال ميب كما يتضح من ال اء عشرات الرحالت الا تل ابي  منذ الثالثاء، لكن بقية مرافق 

 االقت اد تبدو  امدب بفعل اعتياد ا علا ال دمات.
وقدر رئيس اتحاد وكاالت السياحة االسرائيلية عامي ادةار تراجً العائدات في ف ل ال يف بما 

 في المئة. 20و 80بين 
ذاسبق وواجهنا وقعا سلبيا في تموق/يوليو وآ /أةسطس، ااوضح لوكالة فرانس برس و  توقفت  وا 

 .ابكل ت كيد أكثرالرحالت الا اسرائيل فالوضً سيتد ور 
ان السياحة االسرائيلية كانت في اوج االقد ار، وجاءت العملية )العسكرية في اولفت ادةار الا 

 .ان الا ا  مستون سي ل حجب ) ذا التد ور(ةقب( لتضً حدا لذلك. ال نعلب حتا اال
خالل ف ل ال يف عادب عندما  %30الا  70مقابل  %80  وتقدر نسبة الحجوقات في الفنادق 

ال يكون  ناك نقاغ. وفضال عن ةيا  القوار االجان  وبخا ة الحجاج المسيحيين الا االماكن 
ف عنا ر االحتياط في الجيت ما المقدسة، فان ما عقق  ذا االتجاس  و استدعاء عشرات اال

 انعكس سلبا علا السياحة الداخلية.
ان الخسائر في عائدات ال ناعة السياحية اواعتبر شامويل تسوريل من اتحاد الفنادق االسرائيلي 

مليون  273مليون دوالر،  022مليار شيكل ) 4.4بمجملها ستبلغ بين تموق/يوليو وايلول/سبتمبر 
 .اكل تعود للفنادقمليون شي 100يورو(، 

وسارعت السلطات االسرائيلية من جهتها بالرد فورا علا اعالن شركات الطيران وسلطات الطيران 
ال ربية وقف الرحالت الجوية الا تل ابي  بعد سقوط  اروخ علا بعد بضعة كيلومترات من 

 المدرجات.
كلب من ايالت  00فدا علا بعد اسرائيل قيادب رحالت شركة العال االسرائيلية وفتح مطار او  ف علنت

في الجنو ، كما سعت حكومة بنيامين نتنيا و الا اقناغ القادب االجان  بان مطار بن ةوريون 
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الدفاعية الجوية الفعالة التي يقدر الجيت نسبة  االقبة الحديديةاالدولي آمن ومحاط بالحماية بمننومة 
 .%90  نجاحها 

 44/8/4113لندن،  اليوم، رأي
 
 بعد فشل العدوان مستعدة لوقف إطالق النار من جانب واحد "إسرائيل: "م اإلسرائيلياإلعال .41

للعدوان اإلسرائيلي علا قطاغ ةقب، احتلت  27وفي اليوب الرع حسن مواسي -القدس المحتلة 
اإلسرائيلي في انجاق ا   دف من أ دافه المعلنة، عناوين التقارير اإلخبارية  االفشلاتداعيات 
الحوارية في قنوات التلفقب اإلسرائيلية، وسط انتقادات للحكومة والجيت بش ن المفاج ب  والبرامث

التي أعدتها ف ائل المقاومة الفلسطينية لجيت االحتالل اإلسرائيلي، وحديا عن  دنة  االستراتيجية
 قد تعلنها اسرائيل من جان  واحد.

استنادا  لم ادر سياسية وعسكرية، أن اسرائيل وأكد المحلل العسكر  في القناب العاشرب اإلسرائيلية، 
مستعدب لوقف اطالق النار ألن الحر  تبدو بال أفق، وألن حماس ليست ضعيفة، وقد كشفت حماس 

 وجميً ف ائل المقاومة عن عدب مفاجةت، فيما يعجق الجيت عن القياب بعمليات خالقة.
قلت لحركة حماس، و ي بنفسها قادرب علا لكنه استبعد وقفا وشيكا إلطالق النار ألن المبادرب انت
 ال مود وترف  وقف اطالق النار دون مكاس  حقيقية.

خفاق  وكشفت  حيفة  ةرتس أن تعثر االت االت للتو ل الا اتفاق وقف اطالق النار من جهة، وا 
اسرائيل في انجاق حسب عسكر  واضح في قطاغ ةق ب، من جهة ثانية، دفعا اسرائيل الا البحا عن 

رج يمكنها من الخروج من  ذس الحر . وأشارت الا وجود فكرب بإ دار قرار أممي لوقف اطالق مخ
 4000والذ  بموجبه تب وقف الحر  علا لبنان في تموق  2702النار علا ةرار القرار االممي 

أخذ علا لبنان. ودعا المحلل السياسي ناحوب برنياغ، رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنيا و الا 
قماب المبادرب واإلعالن عن وقف العمليات العسكرية من جان  واحد، مً اإلشارب أن ذلك ال يعني 
تعليق خيار موا لة ضر  حماس، بل أن تكثف وتقيد من حدب الضربات المدفعية والجوية ضد 

 أ داف حماس في حال وا لت األخيرب اطالق ال واريخ في اتجاس األراضي اإلسرائيلية. 
 43/8/4113بيروت،  بل،المستق
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 يصدر فتوى تبيح إبادة قطاع غزة يهوديحاخام  .40

أ در الحاخاب اليهود  دوف ليئور، حاخاب مستوطنة اكريات أربًا المقامة علا أراضي ع النا رب
الفلسطينيين في مدينة الخليل جنو  الضفة ال ربية المحتلة، فتون تبيح قتل المدنيين الفلسطينيين 

 الكامل.وتدمير ةقب ب
وقال ليئور ان اتوراب اسرائيل ترشدنا في كافة مناحي الحياب الخا ة والعامة، وحول كيفية الت رف 

 في أوقات الحرو ا.
واعتبر ليئور، في افتواسا التي نشرت علا نطاق واسً في عدد من المواقً اإللكترونية اإلسرائيلية، 

افي كل الحرو  التي يتعر  فيها شع   أن اكل سكان ةقب أعداء و دف في القتالا قائال انه
لهجوب من حقه الرد بشن الحر  علا الشع  الذ  خرج منه المهاجمون، وليس ملقما بفحص اذا ما 

 يتبً للمقاتلينا، علا حد تعبيرس. كان  و بشكل شخ ي
وأضاف الهذا في أوقات الحر  مسموح للشع  الذ  يتعر  للهجوب بمعاقبة سكان العدو واتخاذ 

 وات العقابية التي يجد ا مناسبة، كمنً تقويد الكهرباء أو ق ف وتدمير كل المنطقةا.الخط
 44/8/4113قدس برس، 

 
  "إسرائيل" تحول الطيران من مطار "اللد" إلى مطار "عوفدا" في إيالت بسبب الصواريخ .42

ر اعوفداا (، فتح مطا7|48القدس المحتلةع قررت وقارب الموا الت االسرائيلية اليوب األربعاء )
الدولي في مدينة ايالت، كبديل متقت لمطار اللد بعد أن قررت كبرن الشركات العالمية وقف 

 رحالتها من والا مطار اللد، بعد سقوط  اروخ في منطقة ايهودا القريبة من المطار.
س وبحس  ما ذكرت القناب العاشرب للتلفقيون االسرائيلي فإن ااسرائيلا تبذل جهودا كبيرب وتمار 

ض وطات علا الشركات العالمية للعودب عن قرار ا بوقف الرحالت الا اللد، بحيا تقدب حلوال متقتة 
 لهذس الشركات بفتح مطار اعوفداا الدولي في مدينة ايالت.

 44/8/4113قدس برس، 
 
 جريحاً  3654شهيدًا و 817ترفع حصيلة العدوان إلى  بلدة خزاعةمجزرة جديدة ب يرتكباالحتالل  .43

قوات االحتالل اإلسرائيلي ، عن مراسلها محمد الجمل، أن 43/8/4113األيام، رام هللا،  قالت
مواطنا  82ارتكبت مجقرب جديدب في بلدب خقاعة الحدودية شرق محافنة خان يونس، حيا استشهد 
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جريح منذ ساعات الفجر األولا في توا ل الق ف المدفعي والجو  علا البلدب،  200وأكثر من 
ت مناطق واسعة من قطاغ ةقب ت عيدا اسرائيليا متقايدا، شاركت فيه طائرات ودبابات فيما شهد

مواطنا وأعداد كبيرب من  10وبطاريات مدفعية، اضافة الا قوارق حربية، ما أسفر عن استشهاد 
وو ل عدد ب منذ بداية  32وارتفً عدد شهداء أمس الا . الجرحا، وتدمير مناقل ومتسسات

 علا األقل. 702العدوان الا 
عمليات القتل ، أن أشرف الهور، عن مراسلها من ةقب 43/8/4113القدس العربي، لندن، وأوردت 

، حيا ، وذلك بعد ارتكا  مجقرب أخرن علا بلدب خقاعة الحدوديةتضد ا الي قطاغ ةقب، توا ل
أن  ناك  القت الطواقب الطبية  عوبات بال ة في انتشال الجرحا والشهداء. وتشير م ادر محلية

وشابه  جثا ضحايا ال تقال تحت ركاب المناقل، وأنه ي ع  اخراجها في نل الهجمات اإلسرائيلية.
الق ف علا بلدب الخقاعة شرق خان يونس حادثة مجقرب الشجاعية التي اقترفها االحتالل قبل أياب 

اقلها ليال تحت شهيدا، واضطرت أعداد اضافية من السكان للقرار من من 00وراح ضحيتها أكثر من 
مراكق اوط ب الق ف من تلك المناطق الحدودية، وكذلك من بلدب بيت حانون شمال ةقب الا 

 .ااإليواء
الناطق باسب وقارب ال حة د. ، أن 43/8/4113وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، وجاء في 

ا ل علا قطاغ ةقب لليوب الر ح يلة الشهداء جراء العدوان ااإلسرائيليا المتو  ان قال ،أشرف القدرب
( مواطنا 2108) ونساء وكبار سن، وا  ابة أطفال ( شهيدا  من723علا التوالي، ارتفعت الا ) 23

 آخرين بجراح مختلفة.
بلغ اجمالي عدد المناقل التي دمر ا االحتالل ااإلسرائيليا في عدوانه المتوا ل علا قطاغ ةقب و 

 .منقال ، د ِمر معنمها بشكل كامل( 129علا التوالي الا )23لليوب الر 
 

 "أوتشا": طفل واحًد يقتل كّل ساعة خالل اليومين الماضيين في غزة .44
، في تقرير له نشر يوب األربعاء، أنه وفي (اوتشا) اإلنسانية الشئون لتنسيق المتحدب األمب قال مكت 

طفال   40بينهب  فلسطينيا ،240ةضون العدوان اإلسرائيلي علا قطاغ ةقب، قتل أمس أكثر من 
 امرأب. وأضاف التقرير أنه بمعدل طفال  واحدا  يقتل ب قب كل ساعة خالل اليومين الماضيين. 21و

ألف ناقحا  يقيمون حتا اللحنة في مدارس  227وبين التقرير أن عدد الناقحين بلغ أكثر من 
 االونروا. 
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ات في اليومين القادمين بسب  وحذر التقرير من أن مالجا الناقحين  ذس قد ال ت لها المساعد
 توا ل القتل. مبينا  أن السلطات اإلسرائيلية رفضت اعطاء  دنة انسانية إلةاثة  تالء الناقحين.

OCHA office, 23/7/2014 
 

 منذ بدء العدوان على غزةعائلة األورومتوسطي: االحتالل استهدف خمسين  .45
لقوات المسلحة اإلسرائيلية  ع دت من قال المر د األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ان ا -جنيف

استهدافها للمدنيين الفلسطينيين بالجملة في األياب األخيرب، ودون اتخاذ االحتياطات الضرورية بما 
( عائلة فلسطينية است هدفت وقضا كل أو 10يجنبهب آثار الهجمات. منو  ا الا أن  ناك نحو )

قب، وبلغ عدد الضحايا جراء استهداف  ذس العائالت معنب أفراد ا منذ بدء الهجوب اإلسرائيلي علا ة
 . مشيرا  الا استهداف االحتالل اإلسرائيلي متخرا  لمنقل عائلة اأبو جامًا بال واريخ، ماشهيدا   428

 
منهب من أفراد العائلة، و و األمر الذ  اعتبرس األورومتوسطي ايمثل  42مدنيا ،  40أدن الا مقتل  

 كانا.جريمة حر  مكتملة األر 
  44/8/4113جنيف،  ،المرصد األورومتوسطي

 
 ملعب بيت الهيا وُتدمر مقر نادي الشمس تقصف االحتاللطائرات  .46

وا لت طائرات االحتالل الحربية، استهدافها للمنشةت الرياضية، متحديا  ع أشرف مطر - فلسطين
دوانها الشامل علا قطاغ ةقب بذلك كل األعراف الدولية والميثاق األولمبي وقوانين الفيفا، في اطار ع

 يوما . 20منذ نحو 
وشهد، أمس، استهداف ملع  بيت ال يا الرياضي ب اروخ علا األقل أدن الا تعر  جقء كبير 

 من مقر الناد  للتدمير والخرا  وكذلك أرضيته المعشبة بالعش  الطبيعي للتدمير والخرا .
راالشرقاع ان أرضية مقر الناد  وأرضية وقال حسين عليان، رئيس ناد  بيت ال يا الرياضي، ل

الملع  استهدفتا بشكل مباشر، وأن المنطقة الشرقية من الملع  تضررت بشكل مباشر بفعل  ذا 
 االستهداف.

كما استهدفت الطائرات الحربية، أيضا  مقر ناد  الشمس الرياضي، أحد أندية الدرجة الثالثة بعدب 
ت الناد ، من مالع  كرب القدب والتنس األرضي والملع   واريخ، وأتت تلك ال واريخ علا منشة
 متعدد األةرا  والمقر اإلدار  للناد .
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أما علا  عيد شهداء الحركة الرياضية، فقد انضب الا كوكبة الشهداء، نجما كرب الطائرب 
 الفلسطينية، و ماع أحمد ال لبان نجب ناد  الريان ومحمد المبي  نجب ناد  حطين.
43/8/4113ة، الشرق، الدوح  

 
 : نعمل في الجحيم"الشرق األوسط"مسعفو غزة لع .47

يواجه المسعفون في ةقب نروفا  عبة في نل ال ارات اإلسرائيلية، ع محمود أبو عواد - ةقب
استهداف « يتعمد»اذ أن الجيت اإلسرائيلي « يعملون في الجحيب»انهب « الشرق األوسط»ويقولون لر

نه سيارات اإلسعاف والطواقب الطبي نقاذ الجرحا، وا  ة التي تهرغ ألماكن الق ف النتشال القتلا وا 
 يشن ةاراته عدب مرات علا المناطق المستهدفة بعد و ول المسعفين اليها.

الحر  اإلسرائيلية الحالية علا اأن  االشرق األوسطاسنة( لر 82ويوضح المسعف أحمد المد ون )
اف الكبير والمتعمد ألماكن تجمً المدنيين وقتل ةقب أشد قسوب من الحر  السابقة في نل االستهد

جميً المسعفين يشا دون في كل عملية انتشال ا. ويضيفع اأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين
للضحايا أو الجرحا وقد تقطعت أمعات ب وبترت أطرافهب أو تحولت أجساد ب الا أشالء وقطً 

 .ا  يرب من اللحب
ا ة في نل منً االحتالل اإلسرائيلي دخولهب الكثير من ويذكر أنهب يعملون في نروف  عبة خ

 المناطق التي تشهد الهجمات.
43/8/4113الشرق األوسط، لندن،   

 
 قلة اإلمكانيات في مراكز اإليواءالعائالت النازحة في غزة تشتكي  .48

 مراكق ايواء، ع تفترت آالف العائالت ال قية ساحات المدارس التي حولت الارأشرف الهو  -ةقب 
وتقضي أيضا ليالها في ساحات بع  المشافي، في ما لج  عدد منها الا أحد الكنائس، بعد أن 
فرت من مناطق الحدود خشية من الموت ب واريخ اسرائيل التي تضر  مناطق سكنا ب بكثافة منذ 

 بداية الهجوب البر  للجيت اإلسرائيلي قبل أسبوغ.
نمة منهب أطفال ونساء وشيوخ، من المناطق الشرقية ألف فلسطيني، ال البية الع 200فر أكثر من و 

 .والشمالية لقطاغ ةقب، التي بدأ فيها جيت االحتالل قبل أسبوغ عملية برية



 
 
 

 

 
           31ص                                     4477 العدد:     43/8/4113األربعاء  التاريخ:

 

يفترت أكثر « األونروا»ففي عشرات المدارس التي أقامتها وكالة ةوا وتش يل الالجئين الفلسطينيين 
بحثا عن دقائق  ادئة للنوب، رةب عدب  ألف فلسطيني األر  جلهب من ال  ار والنساء، 200من 

 ب دنا االحتياجات المطلوبة.« مراكق ايواء»تجهيق  ذس المدارس التي باتت 
ففي تلك المدارس يشتكي السكان من قلة الطعاب والشرا ، واألةطية وفرات النوب، ومن االقدحاب 

ا للمبيت في ةرفة شخ  10الكبير في المبيت، فيشيرون الا أن بع  المدارس يضطر أكثر من 
 دراسية واحدب ال تتسً في الحاالت الطبيعة سون لنوب أقل من خمس  ذا الرقب.

مليون  00قد أطلقت نداء است اثة عاجل للمجتمً الدولي تطالبه فيه بدفً « األونروا»وكانت وكالة 
 دوالر ب ورب عاجلة إلةاثة ةقب، ولتوفير المواد ال ذائية واالحتياجات الطارئة.

44/8/4113دس العربي، لندن، الق  
 
 وسياسياً  فتح شعبياً و  السلطة الفلسطينية استطالع: حماس تتفوق على .49

أنهر استطالعان واحد للرأ  العاب في الضفة ال ربية وأخر للنخ  الفلسطينية )قيادات الرأ   عراب هللا
حوا والتنمية خالل فترب العاب( في كافة مناطق التواجد الفلسطيني، أجرا ما معهد العالب العربي للب

خالل العدوان علا ةقب، أن المتسسة السياسية الفلسطينية الرسمية، ممثلة  4022تموق  42و 29
بالسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح والرئيس محمود عباس تعاني من تراجً في شعبيتها، بينما 

 ارتفعت شعبية حركة حماس وف ائل المقاومة.
 
 4114تفاهمات الى لعودة ل: غالبية بسيطة مع الوقف الفوري ومعارضة . وقف إطالق النار1
وقفا فوريا إلطالق النار  %12انقسب الرأ  العاب بالنسبة لمس لة وقف اطالق النار، حيا أيد  •

من المستطلعين في الضفة ال ربية،  %22يتبعه التفاو  علا القضايا العالقة، وعار  ذلك 
( ومعارضين %27. أما النخبة، فقد انقسمت منا فة بين متيدين )ليسوا مت كدين %1والباقي 

 لب يحددوا رأيهب. %0(، و27%)
 
 يذهب أفضل تقييم لحماسالسلطة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس: . تقييم دور 4
ايجابا. وكان التقييب بين  %20متوسطا و %41من مستطلعي الرأ  العاب أداء سلبا، و %10قي ب  •

 %24متوسطا و %81أداء السلطة سلبا، و %18ها للرأ  العاب الا حد بعيد، فقيب النخبة مشاب
 ايجابا.
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باإليجابي وذلك في أوساط  %44بالمتوسط و %84بالسلبي و %21أما حركة فتح فيقيب أداء ا  •

 ايجابيا. %22متوسطا و %20منهب أداء فتح سلبيا، و %22الرأ  العاب. أما النخبة، فيقيب 
 
ماس علا أعلا التقييمات اإليجابية بين أوساط الرأ  العاب في الضفة ال ربية، حيا وتح ل ح •

. ولكن تقييمها اإليجابي %0والسلبي الا  %9والمتوسط الا  %31ي ل تقييمها اإليجابي الا 
نقطة عن الرأ  العاب(، أما  87بين أوساط النخبة )ا  بفارق سلبي ي ل الا  %23ينخف  الا 
 .%22والسلبي الا  %80سط في ل الا تقييمها المتو 

 
 . تقييم أداء الرئيس عباس وخالد مشعل4
بالنسبة لتقييب أداء الرئيس محمود عباس بالنسبة للتعامل مً العدوان علا ةقب بين أوساط الرأ   •

. ولب يختلف تقييمه %28وعلا أنه ايجابي  %42وبشكل متوسط  %19العاب، فقد قيب أداءس سلبا 
يجابا  %42منهب، ومتوسطا  %00النخبة، حيا قيب أداءس سلبا بين أوساط   .%27وا 

 
يجابا  %42ومتوسطا  %20أما بالنسبة ألداء خالد مشعل في أوساط الرأ  العاب، فقد قيمه سلبا  • وا 
. ولكنه ح ل علا عالمات منخفضة نسبيا بين أوساط النخ ، حيا قاد تقييمه السلبي عن 00%

نقطة عن الرأ  العاب(، والمتوسط الا  42)بفارق  %82السلبي الا اإليجابي، فو ل تقييمه 
 نقطة أقل من الرأ  العاب(. 20فقط ) %40، واإليجابي الا 89%
 
 . التوجهات السياسية: حماس تتفوق على فتح للمرة األولى منذ سنوات3

ة علا حركة ألول مرب منذ سنوات، ينهر استطالغ الرأ  العاب  ذا تفوقا لحماس من حيا الشعبي
أقر   %48من مستطلعي الرأ  العاب توجههب علا أنه أقر  لحماس، و %82فتح، حيا و ف 

أقر  لتوجه اسالمي أخر، أما المجموعة  %0أقر  ألحد التوجهات اليسارية و %7لحركة فتح، و
 ( فو فت توجهها باالستقاللية عن كافة الف ائل.%88األكبر )

44/8/1341وكالة معًا اإلخبارية،   
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 في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم ثاٍن في حوسان فلسطيني شهيد .51

عاماا، من  40حسن عبد الجوادع استشهد ليلة أمس، الشا  محمد قاسب محمد حمامرب ا - بيت لحب
بلدب حوسان في الريف ال ربي لمحافنة بيت لحب، مت ثرا بجراحه التي أ ي  بها في الرأس، فجر 

االحتالل، والتي اندلعت في البلدب، اثر تشييً جثمان الشهيد  مً قواتأمس، خالل المواجهات 
محمود  الح حمامرب، فجر أمس، واحتجاجا علا المجاقر التي ترتكبها حكومة االحتالل في قطاغ 

 ةقب.
وأكدت الم ادر الطبية في مستشفا الجمعية العربية للت  يل في بيت جاال نب  استشهاد الشا  

 ه فارق الحياب إل ابته القاتلة بالر اص الحي في منطقة الرأس.حمامرب، وقالت ان
من جهة أخرن، اندلعت مواجهات عنيفة في بلدب حوسان اثر انتشار نب  استشهاد حمامرب، بين قوات 

 االحتالل، وعشرات الشبان من أبناء البلدب، الذين رشقو ا بالحجارب والقجاجات الحارقة والفارةة.
43/8/4113األيام، رام هللا،   

 
 الضفة: أكثر من خمسين إصابة خالل مواجهات مع االحتالل بفعاليات دعمًا لغزة .50

حتا  امتدتوا لت الضفة ال ربية فعالياتها الليلية التي ع قيس أبو سمرب، فاد  أبو سعدن - راب هللا
قد ن رب لح ل في قطاغ ةقب، في وجه العدوان اإلسرائيلي الدمو  المتوا ل، ف الخميس باح 

عمت التنا رات الفلسطينية مدن راب هللا، والخليل، والقدس المحتلة، وبيت لحب وةير ا، تعبيرا  عن 
 ال ض  لما يجر  في ةقب. 

بالر اص الحي،  7مواطنا فلسطينيا بجراح منهب  10نحو وقالت م ادر طبية أنه أ ي  
متفرقة من الضفة، مً الجيت متفرقة في عدب مواقً المواجهات الوالعشرات بحاالت اختناق، خالل 

 اإلسرائيلي.
وقالت ةرفة العمليات الموحدب في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، لوكالة األناضول، ان طواقمها 

 بالر اص المطاطي. 28بالر اص الحي و 7فلسطينيا م ابا بجراح منهب  10نقلت نحو 
43/8/4113القدس العربي، لندن،   
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 بحق الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة انتهاكاً  64جريحًا و 14ن وشهيدا: وزارة اإلعالم .52

بل ت انتهاكات االحتالل بحق ال حافيين في قطاغ ةقب وفق اح ائية وقارب ع ميسرب شعبان -ةقب 
انتهاكا  أدت الا استشهاد  حافيين وسائق علا األقل، وتفجير وتضرر سيارتين  18اإلعالب 

 حافيا  بجروح،  24مقار اعالمية، وا  ابة  20ل حافيين، وق ف منقال   24 حافيتين، وق ف 
ذاعة وفضائية22كما شملت   .بدأ العدوان علا قطاغ ةقب 2من عملية اختراق وتشويت لمواقً وا 

عاما (  40ثاني شهداء ال حافة سقط فجر األربعاء، و و ال حافي عبد الرحمن قياد أبو  ين )
يلية علا منقله الواقً في حي الشجاعية شرق مدينة ةقب خالل ةارب شنتها الطائرات اإلسرائ

واستهدفت طائرات االحتالل أيضا  منقل رئيس تحرير  ب اروخين، كما استشهد جدس وابن عمه.
عاما ( وحفيدس أسامة أبو  70ياسر ابو  ين فاستشهد والدس المسن حسن أبو  ين )«  فا»وكالة 
« كونتنيو»ي ال حافي خالد حمد الذ  يعمل في وكالة كما استشهد األحد الماض عاما (. 82)  ين

لؤنتاج التلفقيوني بحي الشجاعية حينما استهدفته طائرات االحتالل ب اروخ مباشر أودن بحياته 
 خالل ت طيته للمجقرب.

43/8/4113المستقبل، بيروت،   
 
 غزة يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك للجم عدوان االحتالل ضدّ  المصري منيب .53

دعا رئيس التجمً الوطني للشخ يات المستقلة مني  الم ر  االمجتمً الدولي الا التحرك  ععمان
 للجب السياسة العدوانية اإلسرائيلية ضد قطاغ ةقبا.

وقال، في ت ريح أمس، ان اأ ل ةقب يدافعون ب مود ب ودمهب عن كرامة الشع  الفلسطيني ووحدب 
نهاء االنقسابا. ترابه وتاريخه، ما يتطل  موا لة ترتي   البيت الداخلي بتعقيق خطوات الم الحة وا 

وجقب ابفشل محاوالت االحتالل للقضاء علا المقاومة، بكافة مكوناتها وأشكالها، كمقدمة لت فيِة 
القضية الفلسطينية، عبر ف ل قطاغ ةقب، والقضاء علا امكانية قياب دولة فلسطينية مستقلة، 

 ال ربية وقطاغ ةقبا.واستمرار االنقساب بين الضفة 
وقال ان ا ناك حاجة ِلل جب السياسة العدوانية اإلسرائيلية، والبدء الفعلي والفور  بالتعامل مً 
ااسرائيلا كدولة احتالل، وما يترت  علا ذلك من اجراءات قانونية وأخالقية مطلو  اتخاذ ا من 

 .المجتمً الدولي، بما يتوافق والشرعية الدولية
34/8/4113الغد، عمان،   
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 منذ استشهاد الفتى محمد أبو خضير الفلسطيني معتقاًل في الداخل 545معطيات:  .54

تستمر  ذس األياب حملة االعتقاالت التي تنفذ ا الشرطة اإلسرائيلية في البلدات العربية ع 23عر  
، معتقال   982وفي القدس لي ل اجمالي المعتقلين وفق معطيات الشرطة الا الفلسطيني في الداخل 

 .”اإلخالل بالنناب“ومعنمهب يواجهون تهما  مشابهة و ي 
ووفق معطيات الشرطة، فقد أعتقل منذ استشهاد الفتا المقدسي محمد أبو خضير قبل ثالثة أسابيً  
الئحة اتهاب، فيما أعلنت الشرطة عقمها تنفيذ المقيد من االعتقاالت  72مقدسي ا وقدمت  491( 7\4)

معتقال  من الشبان  080شبان مقدسيين. وحس  المعطيات ذاتها، فإن نحو  وتقديب لوائح اتهاب ضد
 العربية في الداخل منذ ثالثة أسابيً. البلداتالعر  من 

44/8/4113، 37عرب    
 

 على دور مصر في جهودها نحو وقف العدوان على غزة" المزايدة"يرفض  السيسي .55
يوليو/ تموق  48ثورب األربعاء، بمناسبة ذكرن في خطابه، اليوب اع األناضول -حاقب بدر  -القا رب 
، ر د مراسل األناضول تخ يص الرئيس الم ر  عبد الفتاح السيسي ست دقائق تقريبا ا2914

 دقيقة،  ي مدب خطابه، للحديا عن الوضً في قطاغ ةقب. 80من بين نحو 
طينية تركت أثرا السيسي حرص في البداية علا ت كيد أن م ر قدمت تضحيات كبيرب للقضية الفلس

ألف شهيد وأكثر من  200“تمثلت في  -يواجه تحديات كبيرب حاليا  الذ -علا اقت اد م ر 
 ”.ضعفهب كان بهب جروح عميقة

ليس معنا  ذا الكالب أننا سنتوقف، فنحن ال نترك مناسبة اال “وانطلق السيسي من ذلك الا القولع 
 ”.ة فلسطينية عا متها القدس الشرقيةونتحدا عن القضية الفلسطينية وضرورب وجود دول

أنا بقول )أقول(  ذا الكالب حتا ال يقايد أحد علا الدور الم ر ، و و دور حاضر ليس “وأضافع 
 ”.في القضية الفلسطينية فحس ، ولكن في كل القضايا العربية

لحديا ومن  ذس المقدمة، انتقل السيسي الا الحديا عن المبادرب الم رية، والتي و ف خالل ا
 ”.اسرائيل”و احماس“، كما تجن  ذكر طرفي ال راغ ”االقتتال“عنها الوضً في ةقب بر 

لن أدخل في التفا يل، لكن ما أريد قوله انه قبل األحداا “وقال في بداية الحديا عن المبادربع 
الحالية، كانت م ر تتدخل في كل توتر يحدا في القطاغ، ولب نكن نعلن عن ذلك، وعندما خ طف 

 ”.الثالا اسرائيليين توا لنا مً أطراف ال راغ حتا ال يخرج األمر عن السيطرب
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لن أخو  في تفا يل المبادرب الم رية، ولكنها باخت ار تسعا لوقف االقتتال في ةقب، “وأضافع 
 ”.لحماية المواطنين البسطاء و ي مبادرب لب يوضً فيها شروط من أحد

طالق ار  ذس المبادرب  دفها وقف االحتقان باخت“وأضاف السيسي في خطابه اليوبع  النيران، ثب  وا 
 ”.تفتح المعابر وتدخل المساعدات للناس، وبعد ذلك يجلس الطرفان ويطرحوا ما لديهب من ملفات

بين اسرائيل وف ائل فلسطينية وفتح المعابر ” األعمال العدائية“وتنص المبادرب الم رية علا وقف 
والبضائً عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار األوضاغ األمنية وتسهيل حركة عبور األشخاص 

 علا األر .
واختتب السيسي الحديا عن ةقب برسالة لب يحدد الطرف الذ  توجه له، ةير أن سياقها يشير الا 

 لحركة حماس. ةأنها موجه
علا توجه معين أن نتوقف بع  الشيء  ةسن 20و 80أليس من المفتر  بعد مرور ”قالع

 “.مراجعة ما أنجق، لنرن  ل نحن حققنا تقدب لحماب ونجحنا في الو ول لما نريدس أب الل
 44/8/4113رأي اليوم، لندن، 

 
 وزير الخارجية المصري يبحث مع عزام األحمد جهود وقف العدوان اإلسرائيلي  .56

اللجنة ( عضو 48/7استقبل وقير الخارجية الم ر  سامح شكر  االربعاء )ع قدس برس -القا رب 
المركقية لحركة افتحا عقاب األحمد الذ  يقور القا رب بتكليف من الرئيس محمود عباس في اطار 
التشاور المستمر مً م ر حول سبل التو ل التفاق فور  إلطالق النار في اطار تنفيذ المبادرب 

 الم رية وبما يسمح بحقن دماء األبرياء من الشع  الفلسطيني.
قارب الخارجية الم رية بدر عبد العاطي في ت ريحات له عق  اللقاء، أن وذكر المتحدا باسب و 

الحديا بين شكر  واألحمد تناول بشكل مف ل مح لة االت االت واللقاءات األخيرب التي تجريها 
م ر والهادفة الا وقف سفك دماء الفلسطينيين في قطاغ ةقب في ضوء قيارتي سكرتير عاب األمب 

 ولقاءات الرئيس محمود عباس األخيرب مً الف ائل الفلسطينية. األمريكيجية المتحدب ووقير الخار 
وأضافع اتب خالل اللقاء تجديد الت كيد علا األ مية الكبيرب للعمل علا تنفيذ المبادرب الم رية 

 بشكل فور  لتجني  الشع  الفلسطيني ويالت العمليات العسكرية اإلسرائيليةا، علا حد تعبيرس.
 44/8/4113قدس برس، 

 
 



 
 
 

 

 
           38ص                                     4477 العدد:     43/8/4113األربعاء  التاريخ:

 

 
 رئيس حملة السيسي في فرنسا يدعم العدوان على غزة .57

انتشر شريط م ور في شبكة التوا ل االجتماعي، فيسبوك، أنهر مواجهة بين باحا ع 23عر  
م ر  في العلوب السياسية مقيب في باريس، يدعا م ر  الفقي، وبين الناشطة السياسية المنا ضة 

ية اللبنانية المتخ  ة في القانون الدولي، علياء عون، في برنامث لل هيونية، ياعيل ليرر، والمحام
 الناطقة بالعربية.” 42فرانس “علا قناب ” النقات“

ولفتت عدب م ادر م رية الا أن الفقي ترأس الحملة االنتخابية للرئيس الم ر  عبد الفتاح 
 السيسي في فرنسا.

وحنر ” شنايا في فرنسا… انفجارات في ةقب“وتناول البرنامث في حلقة أمس الثالثاء ما أسماس 
 السلطات الفرنسية تننيب منا رب منا ضة للعدوان اإلسرائيلي علا قطاغ ةقب.

وانتقدت ليرر وعون الموقف الفرنسي الرسمي المنحاق للعدوان اإلسرائيلي وبيان وقارب الخارجية الذ  
أوضحتا أن المنا رات التي تننب في  تبنا الموقف اإلسرائيلي وتجا ل ضحايا العدوان في ةقب، كما

نما  ي معادية للحر  والعدوان علا  باريس ومدن أخرن ليست معادية للسامية كما تروج اسرائيل وا 
 ةقب.

و اجب ”  هيونيا  أكثر من  رتسل“الم ر  الذ  حاول أن يكون ” لحكاديمي“ ذا الموقف لب يرق 
في فرنسا التي تدعي أن المتنا رين ار ابيين المتنا رين متنبي ا موقف المننمات ال هيوينة 

 ويدعمون ما و فها بالمننمات اإلر ابية مثل حركة حماس.
كما دافً فقي عن اسرائيل مدعي ا انها لب ترتك  جرائب حر  وحاول تبرير جرائمها ب نها تحار  

 ”.عي  انه عربي يحكي  يك“وردت عليه ليررع  اإلر ا .
 44/8/4113، 37عرب 

 
 : جهود إلعداد "مالحق" للمبادرة المصرية للتغلب على رفض المقاومة لهامصرية مصادر .58

كشفت م ادر دبلوماسية م رية وعربية، أن  ناك جهودا تبذل حاليا علا ع قدس برس –القا رب 
أكثر من جبهة دبلوماسية، تستهدف التو ل الا ااتفاقات ثنائية مكملةا بجان  المبادرب الم رية 

ا وقف اطالق النار ثب التفاو ، بهدف الت ل  علا رف  المقاومة الفلسطينية التي تقت ر عل
خراج اسرائيل من م ققها الحالي، دون  للمبادرب الم رية، ورف  األخيرب اجراء أ  تعديالت عليها، وا 

 أن تبدو أنها رضخت لمطال  المقاومة.
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سرائيل وقالت الم ادر لر اقدس برسا ان المفاوضات تجر  ب ورب ةير مبا  شرب بين احماسا وا 
وم ر، حيا تتولي السلطة الفلسطينية نقل وجهة ننر احماسا للقا رب، وتتولي قطر التوا ل مً 
أمريكا، فيما تدور المفاوضات ب ورب مباشرب بين القا رب وتل أبي ، او ناك جهود تبذل إلقناغ 

 ذس التفا مات أو االتفاقيات  حماس باتفاقات ثنائية مكملة، لقبول المبادرب الم رية مضافا لها
 الثنائية المكملةا. 

( رئيس كتلة افتحا النيابية عقاب األحمد، من أنه يتب 48/7وقالت الم ادر ان ما أعلنه األربعاء )
بلورب  ي ة نهائية لوقف اطالق النار في الساعات القادمة، وأن  ناك تقدم ا ملحون ا لب يكن موجودا 

 ذس الجهود التي تجر . قبل أياب، ي   في اطار  
وتشير التفا مات )المالحق( المطروحة الا أمرين، األولع تعهدات أمريكية بضمان تحسين نروف 

التي  4024معيشة قطاغ ةقب وفتح المعابر، والثانيع ضمانات باستمرار االلتقاب بتفا مات اتفاقية 
د اختطاف المجندين الثالثة، وأن تعني ضمنا اطالق سراح األسر  الذين أعادت اسرائيل اعتقالهب بع

 يكون  ذا عق  وقف اطالق للنار. 
 44/8/4113قدس برس، 

 
 على غزة اإلسرائيليلوقف العدوان  "ب"تكشف الخطة  "الشروق" .59

أبدت القا رب انفتاحا علا فكرب التعاون مً حماس من خالل السلطة الفلسطينية بالتعاون  دينا عقتع
ماقالت مطروحة ب كملها ودون ت يير مباشر  التية للمبادرب الم رية للو ول التفاقات ثنائية مكمل

يهدف اوال لوقف اطالق النار ثب الو ول لجملة من  توافقين ها علا المائدب كحل  فيكبير 
 ةقب منذ أكثر من سبً سنوات. فيالمحا ر  الفلسطينيالتفا مات تتدن لتحسين أحوال الشع  

لين دوليين بمن فيهب األمين العاب لحمب المتحدب ووقير خارجية وأبلغ المسئولون الم ريون مسئو 
الواليات المتحدب ووقيرب خارجية النرويث استعداد القا رب للعمل علا محورينع األول واألكثر الحاحا 

ةقب  في و وقف فورن وكامل إلطالق النار يمهد لعملية انسانية واسعة إلنقاذ الشع  المحا ر 
واالطراف الدولية المعنية  الفلسطينيةسياسية تشمل التنسيق بين حماس والسلطة  فقة   يوالثانية 

 القطاغ. فيلتحسين مستداب لحوضاغ 
 ذا االتجاس  فيالالقب للتحرك  السياسيأن االستعداد  أكدوالكن رسميين م ريين تحدثوا مً الشروق 

اليات المتحدب سعت من خالل رسائل نقلت عبر وقير خارجيه الا أن الو  أحد بماقال ناق ا واشار 
قطر الا قيادات حماس للتعهد بالتفا ب مً اسرائيل حول سبل مستدامة لتخفيف وليس رفً كامل 
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الف ائل الفلسطينية وقفا مباشرا  وباقيحال ما قبلت حماس  فيللح ار المفرو  علا القطاغ 
 النار. ألطالق

قليميين استعداد ا من جانبها أبل ت حركة ح مً أفكار  اإليجابي للتعاطيماس وسطاء عر  وا 
تستهدف اعادب  ياةة ةير مباشرب للمبادرب الم رية والبناء علا اساسها للتو ل إلنهاء العدوان 

 يدخل أسبوعه الثالا. الذ  اإلسرائيلي
 فيلتهميت دور ا  وأبل ت حركتا حماس والجهاد القا رب أنهما ال تسعيان فعليا الستعداء م ر وال

وأنها « ةقب في الفلسطينيالو ول الا  فقة سياسية تنها العدوان علا الشع   فيالمشاركة »
 ي تيوكل من يستطيً تقديب العون لتحسين شروط االتفاق بحيا ال »تستهدف التعاون مً القا رب 

لقا رب. وقدر أحد  ذس ، وذلك بحس  م ادر عربية نقلت الرسالة ل«اإلسرائيليمكاف ب لرئيس الوقراء 
الم ادر تراجعا نسبيا لحدب التوتر المستحكب بين القا رب وحماس بفضل تدخالت كويتية وسعودية 

 حماس والجهاد. حركتيالا جان  بوادر حسن النية قدمتها القا رب والسلطة الفلسطينية تجاس 
لن يتجاوق المبادرب الم رية  سيتب الو ول اليه سي ساحل  أ ب ن  ت كيداتكما تلقت القا رب بدور ا 

قليمية الا التو ل لها باألساس  التيللتفا مات  األساسيستبقا اإلطار  التي تسعا أطراف دولية وا 
علا أرضية وقف اطالق النار أوال مً بع  التعهدات المحددب لحماس عوضا عن مجرد وقف 

التوا ل مً الجان   فيرب الوقت نفسه قالت م ادر القا رب انها مستم فياطالق النار أوال، 
علا ةقب أو  اإلسرائيليسعيا للننر فيما يمكن التو ل اليه بحيا ال يمتد أمد العدوان  اإلسرائيلي

 للقا رب خالل يومين للتشاور. اسرائيليتتقايد وتيرته، وأشار أحد الم ادر الا توقً و ول وفد 
لرسمية حري ة علا التحرك وقدرت م ادر سياسية م رية أن اسرائيل وبعكس الت ريحات ا

السابق حول ضرورب تدمير البنية  اإلسرائيليبسرعة لوقف اطالق النار مشيرب الا أن الحديا 
 .اإلسرائيليمنا بها الجيت  التينل الخسائر  فيالتحتية للمقاومة الفلسطينية بدأ يتراجً 

وقً أن يتبلور قبل يومين علا القا رب أن افاق الحل القادب ال يت فيوتقول م ادر دبلوماسية ةربية 
 حين ذ   بع   ذس الم ادر للحديا عن نحو االسبوغ. فياالقل 

ورجحت معنب الم ادر أن يتب تبنا المبادرب الم رية ملحقا بها جملة من التعهدات الدولية المعلنة 
طينية اجماال بعد تطوير ل ة المبادرب بما ال يجعل وقف اطالق النار منف ال عن المطال  الفلس

. ولب تستبعد بع   ذس الم ادر اضطرار الفلسطينيخا ة المتعلقة بتحسين أوضاغ الشع  
عبر البناء علا المبادرب الم رية من خالل مقترح  السياسيالواليات المتحدب إلعادب  ياةة الموقف 

ب أو مجلس يتب التوافق عليه قبل أن يتب تقديمه عبرب قناب دولية يمكن أن تكون األمب المتحد دولي
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أنتجت جملة من األفكار بعضها  الماضياألمن. وبحس   ذس الم ادر فإن ات االت االسبوغ 
طالق للنار بالتقامن مً تخفيف الح ار وبعضها يتب تطبيقه ايمكن تطبيقه علا الفور مثل وقف 

ت علا مدن أبعد يتعلق بتش يل دائب ومنتنب لمعبر رفح من خالل تعاون يعود باألمور ل ياةا
 .4001كانت قائمة علا أساس تفا مات عاب  التيقريبة من تلك 

 44/8/4113الشروق، مصر، 
 
 معركة غزة جزء من صراع إقليمي بين قطر ومصر وتركيا مصري:مسؤول  .61

يشتبه مستولون م ريون في ع آمنة بكر وياسمين  الح وشادية ن ر هللا -الدوحة  - القا رب
وقف اطالق النار التي طرحتها م ر األسبوغ الماضي في تشجيً قطر لحماس علا رف  مبادرب 

فلسطينيا علا األقل باإلضافة الا  021محاولة إلنهاء االعتداء اإلسرائيلي الذ  قتل فيه حتا ا ن 
  جنديا اسرائيليا وثالثة مدنيين في اسرائيل بينهب عامل أجنبي. 49

 يمي بين قطر وم ر وتركيا.اوقال مستول في القا رب ان معركة ةقب اجقء من  راغ اقل
وأضاف احماس.. ركضت الا قطر التي تكر ها م ر كثيرا لتطل  منها التدخل. وفي النهاية نحن 
واثقون من أن حماس ست ل لتسوية بش ن اتفاق يتشابه جدا مً المبادرب التي طرحتها م ر لكن 

 بتوقيً الدوحة.ا
فاق بين م ر وقطر. ومن الواضح أن وقال دبلوماسي م ر  االمعضلة ا ن  ي التو ل الت
 حماس فوضت قطر لتكون الناطق باسمها في المحادثات.ا

 وأضاف اكير   نا في محاولة للتوسط بين قطر وم ر لالتفاق علا  فقة ستوافق عليها حماس.ا
وقال م در آخر في وقارب الخارجية اسيطل  كير  من م ر اضافة شروط حماس ثب سيذ   الا 

 ها أن تطل  من حماس الموافقة علا االتفاق المعدل.اقطر ويطل  من
 44/8/4113وكالة رويترز لألنباء، 

 
 بسبب توتر األوضاع األمنية "إسرائيل"شركة طيران مصرية خاصة تعلق رحالتها إلى  .60

األناضولع قالت م ادر مطلعة، في وقارب الطيران المدني الم رية، ان شركة الطيران  -القا رب 
، قررت نهر امس االربعاء ال اء رحلتها المقررب، اليوب الخميس، الي «آير سيناء» ة الم رية الخا

تل أبي  بسب  توتر االوضاغ األمنية بإسرائيل، مً استمرار الحر  علي ةقب وانخفا  أعداد 
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في استقبال « بن ةوريون»الركا  المسافرون علي رحالت الشركة، وذلك رةب استمرار مطار 
 شركة. 29لترتفً عدد شركات الطيران التي علقت رحالتها الا تل أبي  الا  الرحالت الجوية،

 43/8/4113القدس العربي، لندن، 
 
 سبوعًا لهجومها على غزةأتلفزيون المصري في المذيعة إيقاف  .62

ا در ع اب األمير، رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفقيون، قرارا بإيقاف حكمت عبد  را  اليوبع -القا رب 
عن العمل لمدب أسبوغ بسب  حديثها بشكل ةير الئق ”  باح الخير يا م ر“مذيعة برنامث الحميد 

حماس “. وكانت المذيعة علقت علي األحداا وقالت ان الماضيةقب يوب الخميس  فيعن الحر  
حنا مالنا ال يتقتلوا.. وا   ”.تريد أن تفر  رأيها علي م ر وا 

قاومة في ةقب بعد أن رفضت مبادرب م ر لوقف وكانت حكمت عبد الحميد قد  اجمت ف ائل الم
سرائيل، قائلةع  الم رية تب رفضها من حماس ألنهب عايقين  المبادرب“اطالق النار بين فلسطين وا 

 ”.يملوا شروطهب علا م ر
 44/8/4113رأي اليوم، لندن، 

 
 يطالب بوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الثاني هللاعبد .63

لملك عبدهللا الثاني في اجتماغ مً أمين عاب األمب المتحدب بان كي مون في طال  جاللة ا ععمان
ق ر الحسينية، اليوب األربعاء، ركق علا تطورات األوضاغ  في قطاغ ةقب، بوقف فور  للعدوان 
اإلسرائيلي علا القطاغ والذ  يستهدف المدنيين األبرياء ويعمق من معاناب الشع  الفلسطيني 

 اللته من تداعيات العدوان الكارثية علا المنطقة.الشقيق، محذرا  ج
ولفت جاللة الملك الا الجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها األردن مً كل األطراف والجهات 
قليميا ودوليا، ومن خالل عضويته في مجلس األمن الدولي وات االته المكثفة مً  المعنية عربيا وا 

غ قرار يدعو الا وقف فور  إلطالق النار في قطاغ ةقب، الدول األعضاء في المجلس لتبني مشرو 
متكدا جاللته، في ذات الوقت، دعب األردن للمبادرب الم رية للتو ل الا وقف إلطالق النار 

 وب سرغ وقت ممكن، وضرورب حشد الت ييد الدولي لها.
اته لحماية الشع  عبر عن ادانته الشديدب للعدوان اإلسرائيلي، المجتمً الدولي علا تحمل مستوليو 

 ودعب جهودالفلسطيني، وتقديب المساعدات الطبية واإلنسانية العاجلة الا أبناء قطاغ ةقب وا ةاثتهب، 
 األردن في تسهيل و ول العون الطبي واإلنساني ومعالجة الجرحا والم ابين من أبناء القطاغ.
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ها والقبول بها، تتكد مركقية وشدد أن األوضاغ الخطيرب في قطاغ ةقب، التي ال يمكن السكوت علي 
القضية الفلسطينية، وأن بقاء ا دون حل عادل ودائب وشامل يلبي تطلعات الشع  الفلسطيني، وحقه 

السالب، في اقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، ونيل حريته واستقالله، سيقلل من فرص تحقيق 
 طرا  في المنطقة برمتها.من حالة الي س واإلحباط، وعدب االستقرار واالض ويقيد

وأكد أن التطورات والت عيد الرا ن في قطاغ ةقب ال يبرر ب   شكل من األشكال اإلجراءات 
والسياسات اإلسرائيلية األحادية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وخ و ا في مدينة القدس 

 الشرقية، وتحديدا في المسجد األق ا المبارك والمناطق المحيطة به.
د أن األردن يقف بكل امكاناته وطاقاته الا جان  الشع  الفلسطيني الشقيق، وسيوا ل تقديب وأك

كل أشكال الدعب له، وتوفير خدمات اإلةاثة الطبية واإلنسانية ألبناء قطاغ ةقب بما يمكنهب من 
 مواجهة النروف ال عبة والقاسية التي يمرون بها جراء استمرار العدوان اإلسرائيلي،

 43/8/4113عمان، الغد، 
 
 يشارك بتسيير قافلة مساعدات إلى غزة الثاني األمير الحسين بن عبدهللا .64

الثاني ولي العهد، اليوب األربعاء، علا تسيير قافلة  عبدهللاأشرف سمو األمير الحسين بن  ععمان
خفيف من مساعدات محملة بالمواد ال ذائية والطبية، ل الح األشقاء الفلسطينيين في قطاغ ةقب، للت

 معاناتهب جراء ال ارات اإلسرائيلية المستمرب عليهب.
وشارك سمو ولي العهد الا جان  عدد من المتطوعين والمتطوعات من مبادرب احققا ومتسسة 
انجاق و يئة شبا  كلنا األردن، بتجهيق الطرود، التي ت تي في اطار مبادرب سموس لتقديب المساعدب 

قيق المستشفا الميداني األردني العسكر  في ةقب، وتفقدس لجرحا الا أ الي ةقب، وجهودس في تع
 القطاغ في مدينة الحسين الطبية.

 43/8/4113الغد، عمان، 
 
 حملة تبرعات نقابية لغزة تكسر حاجز المليون دينار .65

جمعت حملة )ةقب .. معا نن ر ا( التي ننمتها نقابة المهندسين وجمعية العروب ع )بترا( -عمان
 .أردنيدينار  ألفمليون ومئة  نحو أمسر اذاعة )حياب اف اب( ل الح قطاغ ةقب الوثقا عب

وقال نقي  المهندسين االردنيين رئيس اللجنة العليا إلعمار ةقب المهندس عبد هللا عبيدات في 
ت ريح  حفي اليوب االربعاء، ان النقابة ومنذ العدوان االول علا قطاغ ةقب تقوب بحمالت ل الح 
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ع  الفلسطيني في القطاغ وترميب المناقل التي تعرضت للق ف والمسا مة في بناء اةاثة الش
 مساكن لمن  دمت مناقلهب.

 43/8/4113الغد، عمان،   
 
 جودة: األردن يدين التصعيد الخطير على غزة  .66

أكد وقير الخارجية وشتون الم تربين نا ر جودب ادانة األردن للت عيد  :ت ريد الرشق -عمان 
أ مية الجهود المبذولة لوقف اطالق النار، في نل و ول عدد “في ةقب، فيما شدد علا الخطير 

 .”من المدنيين األبرياء وآالف الجرحا 000القتلا الا أكثر من 
وأشار جودب، بمتتمر  حفي مشترك مً األمين العاب لحمب المتحدب بان كي مون عقدس بمقر 

 المدنيين، مشددا أمس، الا رف  األردن الستهداف ”الخارجية“
 علا الشع  الفلسطيني. االعدوان الوحشياعلا أ مية وقف  ذا 

راقة دماء المدنيين، متكدين في  كما شدد جودب ومون علا أ مية التو ل الا اتفاق يوقف العنف وا 
 الوقت نفسه دعمهما للمبادرب الم رية، وضرورب تنفيذ ا.

 .لعدوان اإلسرائيلي المتكرر علا ةقبوأعاد جودب الت كيد علا موقف األردن الراف  ل
 و حل  ”عدب تكرار  ذا العدوان اإلسرائيلي مً وحشيته و مجيته“وقال ان الحل الوحيد الذ  يضمن 

سياسي والعودب الا مفاوضات سياسية شاملة وجادب تتد  الا اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علا 
 القدس الشرقية. وعا متها 2907خطوط الرابً من حقيران العاب 

 43/8/4113الغد، عمان، 
 
 شيد بموقف األردن المندد بالعدوان على غزةتجبهة العمل اإلسالمي  .67

أشاد حق  جبهة العمل االسالمي بالموقف االردني المندد بالعدوان ال هيوني علا  -بترا  -عمان 
ةب من أوضاغ ةقب عبر مسيرات واعت امات عمت أرجاء الوطن، وعبر التبرغ السخي علا الر 

 المواطنين االقت ادية ال عبة.
وثمن الحق  في بيان ا درس امس االربعاء، دور المستشفا الميداني األردني في قطاغ ةقب، 
رسال طواقب طبية متخ  ة، واستقبال عدد من الم ابين ومعالجتهب، ودور الهيئة الخيرية  وا 

 الهاشمية المستمر في دعب األشقاء الفلسطينيين.
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الحق  عن اعتقاقس بالمقاومة الباسلة وبالشع  الفلسطيني المجا د، منو ا الا انه لب يكن واعر  
الشع  الفلسطيني والسيما في قطاغ ةقب ب قل  برا  وثباتا  وتضحية من مقاومته الباسلة، فعلا الرةب 

أنه نل من ضخامة عدد الشهداء والم ابين، والبيوت المدمرب، واستهداف المساجد والمشافي، اال 
 ملتفا  حول مقاومته التي رفعت رأس األمة.

وحيا تحرك الشع  الفلسطيني في القدس والضفة والداخل الفلسطيني تضامنا  مً قطاغ ةقب، 
 واستنكارا  لجرائب االحتالل.

 43/8/4113الرأي، عمان، 
 
 المتقاعدون العسكريون في األردن ينتصرون لغزة ويدعون إلى تجميد وادي عربة .68

دعا المتقاعدون العسكريون الا تجميد معا دب واد  عربة انت ارا ل قب ومجابهة عمانع -ليوبارأ  
 للعدوان ال هيوني عليها.

الحكومية، وأروقة القرار األردني،  ان االسلطاتوقال متقاعدون عسكريون، في بيان مهروس بتوقيعهب، 
لسفير األردني من تل أبي ، وطرد مطالبة، في التو واللحنة، بتجميد معا دب واد  عربة، وسح  ا

 .االسفير ال هيوني وا ةالق السفارب في عمان
ال مت العربي حيال ةقب بمثابة جريمة مواقية لجرائب العدو “واعتبر المتقاعدون العسكريون أن 

 .” ذا ال مت يقيد من معاناب الفلسطيني والتمثيل به وبمستقبله“، متكدين أن ”اإلسرائيلي في ةقب
متقاعدون العسكريون، في مستهل بيانهب، المقاومة الباسلة التي أنهر ا المقاتلون الفلسطينيون وحيا ال

في قطاغ ةقب، و مود ب األسطور  في مواجهة أضخب آلة حربية في اإلقليب، معتبرين أن ما قاموا 
ا من به، من تركيً للعدو ال هيوني، شفا ةليل الشعو  العربية، التي تحا ر ا أننمتها وتمنعه

 القياب بواجبها في معركة تحرير األر  واإلنسان الفلسطيني.
 44/8/4113رأي اليوم، لندن، 

 
 إلكترونيا بخمس لغات  "إسرائيل"ألف طالب أردني يحاربون  41 :مؤسس حملة "اكشف صهيوني" .69

كشف متسس حملة ااكشف  هيونيا رضا ياسين عن اطالقه الحملة التي ع رمان رائد-السبيل 
 كشف جرائب االحتالل اإلسرائيلي في ةقب، ونشر ا الكترونيا ألكبر عدد ممكن من الجمهور.تهدف ل

وقال ياسين الذ  يعمل في ميدان اإلعالب لراالسبيلا ان الفكرب نش ت عندس بعد اطالعه علا 
يقوب  الحمالت اإلسرائيلية الهادفة الا تلميً وتبرير جرائب ااسرائيلا والدفاغ عنها، الفتا الا أن من
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طال ، ويتوا لون  200علا  ذس الحمالت طلبة اسرائيليون يبلغ عدد ب في كل ةرفة الكترونية 
 ل ة عالمية. 80بر

ي الها الا العالب ب ورب  ولفت الا أننا ك  حا  القضية العادلة، أولا بالدفاغ عن قضيتنا وا 
ية، متكدا أنه وجه دعوات واضحة بعيدب عن التشويه الذ  تمارسه ااسرائيلا ضد القضية الفلسطين

ألفا من طلبة الجامعات، يحاربون ااسرائيلا الكترونيا،  40ألفا، تفاعل وشارك منهب حوالي  280لر
 يتوا لون مً الجمهور بخمس ل ات عالمية.
ألفا، تمكنوا من توجيه رسائل و ور ومقاطً فيديو  40وأشار ياسين الا أنه وفريقه المكون من 

ة، ذكر منها الرئيس األمريكي باراك أوباما، ووقارب الخارجية األمريكية، واالتحاد ألكثر من جهة عالمي
 األوروبي ومننمة األمب المتحدب، اضافة الا شخ يات عالمية مثل أوبرا وينفر .

وأوضح ياسين أنه تب انشاء ما أطلق عليه اةرفا المناقشاتا، التي تتوا ل مً من يتفاعل مً 
تب تخ يص عدد من المشاركين بالحملة للرد علا  تالء وتوضيح أ دافنا  الحملة، مشيرا الا أنه

وشرح عدالة قضيتنا لهب، منو ا الا أنه لمس ردود أفعال ايجابية من الذين توا لوا معنا من 
 ال ربيين. ألف طال  أردني يحاربون ااسرائيلا الكترونيا بخمسة ل ات

 43/8/4113السبيل، عمان، 
 
 عربي ودولي إلعادة إعمار غّزةبري: إنشاء صندوق  .71

وقف العدوان االسرائيلي علا »دعا رئيس مجلس النوا  نبيه بر  الا قرار دولي ملقب يتد  الا 
ةقب، واعطاء الضمانات الكفيلة بمنً اسرائيل استخداب القوب مجددا  او اللجوء اليها، وفك الح ار 

ب قون العمل واالنتاج والبضائً من والا المستمر من دون  وادب علا القطاغ، وفتح البوابات اما
القطاغ، وانشاء  ندوق عربي ودولي إلعادب اعمار قطاغ ةقب والمناقل والممتلكات التي جرن 

 .»الفلسطينية تدمير ا او تجريفها في المناطق 
، مً وفد موسً ضب ممثلي الف ائل أمسعقد بر  لقاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة و 

ضب رئيس المكت  السياسي جميل حايك « امل»الفلسطينية كافة، بحضور وفد من حركة  والقون
والتطورات الخطيرب الناجمة عن  لحوضاغوعضو  المكت  بالل شرارب ومحمد جباو . وجرن عر  

 العدوان الهمجي الذ  ينفذس العدو االسرائيلي ضد الشع  الفلسطيني في ةقب.
43/8/4113، المستقبل، بيروت  
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 جنبالط: فلسطين تعطي حكام العرب الشرعية  .70
للحقوق  األميركيالا متا سيستمر التجا ل »وليد جنبالطع  النائ »الديموقراطي اللقاء »س ل رئيس 

، معتبرا  أن »اإلر ا ؟ المشروعة للشع  الفلسطيني، الذ  يتعر  لؤبادب تحت ذريعة محاربة 
ألب ي درك ». وس ل »بالجالد تلطا خلفها ليساو  الضحي ة ال ر  ال يقال أسيرا  للمحرقة الناقي ة وي»

حكاب العر  من المنتمين الا العهد القديب أو العهد الجديد أن فلسطين وحد ا تعطيهب شرعي ة الوجود 
أشالء الشهداء سترتد علا الذين يعولون علا تحو ل ةقب الا أشالء، »وليس العكس، متكدا  أن 
ل العالب العربي برم ته أشالء  مقطعة، وعندئذٍّ ستكون التطورات مفتوحة علا كل االحتماالت وستحو 

 .»السيطرب وخارجة عن كل قيود 
مً استمرار المحرقة اليومي ة في قطاغ ةقب، يعجق المرء عن العثور علا »وقال في ت ريح أمسع 

ط الكلمات في أ  قاموس التي تعب ر عن السخط وال ض  اقاء ما يجر  في نل حالة السقو 
األخالقي الكامل لكل مكونات ما ي سم ا المجتمً الدولي والمجتمً العربي، بحيا تراوح المواقف بين 
المتفر ج الذ  يضمر في الباطن كر ه ل قب وأ لها الفلسطينيين وبين المبرر إلسرائيل عدوانها المستمر 

دب يوميا  والتي نا ق عدد ا وبين الالمبالي الذ  ال تعنيه اح اءات األرقاب وأعداد الشهداء المتقاي
 .»الحر  الستماية منذ بدء 

43/8/4113، المستقبل، بيروت  
 
 "اإلسكوا"تتضامن مع غزة أمام  "الجماعة"و "القوات"و "المستقبل" .72

الوقت آن للشع  »النيابية الرئيس فتاد السنيورب علا أن « المستقبل»شد د رئيس كتلة ع سارب مطر
، متكدا  «قه الم ت بة، وأن يستعيد كرامته وتكون له دولته المستقلةالفلسطيني أن يح ل علا حقو 

القضية الفلسطينية ستبقا بمةسيها، و مة عار علا جبين اإلنسانية كلها، طالما بقيت اسرائيل »أن 
وطال  المجتمً الدولي باحتراب المقررات الدولية «. علا اجرامها وتمنعها عن تطبيق القرارات الدولية

، والشعو  والدول العربية بالتنبه الا اشتداد المخاطر المحدقة جراء استمرار  ذس الم ساب، وتنفيذ ا
أننا الا »والشع  الفلسطيني باستخالص دروس  ذس المعركة لرص ال فوف وتعميق الوحدب، معلنا  

 جان  فلسطين المحتلة التي لن نتركها وحد ا ولن يتركها العر  وحد ا كما لن يتركها الضمير
 «.العالمي وكل مح  للسالب الحقيقي

مً ةقب في مواجهة « المستقبل»كالب السنيورب جاء خالل الوقفة التضامنية التي نفذتها أمس كتلة 
العدوان اإلسرائيلي، بحيا رفً المعت مون العلمين اللبناني والفلسطيني، في حديقة جبران خليل 
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« القوات اللبنانية»الالفت مشاركة نوا  وسط بيروت. وكان  -« اإلسكوا»جبران، مقابل مقر 
في رسالة داعمة ل مود الشع  « فتح»و« حماس»جنبا  الا جن  مً « الجماعة اإلسالمية»و

 الفلسطيني ومطالبة بوقف العدوان البربر .
وشارك في الوقفة النوا ع عمار حور ، محمد قباني، عا ب عراجي، أمين و بي، خالد ق رمان، 

ال، أحمد فتفت، كانب الخير، بدر ون وس، جان أوةاسابيان، نضال طعمة، باسب  الشا ، ريا  رح 
 -جورج عدوان، أنطوان ق را، فاد  كرب، شانت جنجنيان وعماد الحوت، رئيس لجنة الحوار اللبناني

شفيق الكوسا، النائ  السابق محمد األمين « الجماعة اإلسالمية»الفلسطيني حسن منيمنة، مدير 
سمير أبو « فتح»في بيروت رأفت مرس، وعن حركة « حماس»ول السياسي لحركة عيتاني، المست 

 في بيروت والمناطق.« تيار المستقبل»عفت وعدد من منسقي 
ه السنيورب يرافقه عدد من و  بعد دقيقة  مت حدادا  علا أرواح شهداء فلسطين وقراءب الفاتحة، توج 

ب الا األمين العاب لحمب المتحدب بان كي مون من لتسليب مذكر « اإلسكوا»النوا  المشاركين الا مقر 
 خالل ممثله المقيب في لبنان.

43/8/4113، المستقبل، بيروت  
 
 صخرة الروشة ببيروت تحمل أسماء شهداء غزة .73

األناضولع بادر نشطاء لبنانيون وفلسطينيون برفً الئحتين طويلتين علا  خرب الروشة  -بيروت
العا مة اللبنانية بيروت، تحمل أسماء ضحايا الحر  اإلسرائيلية  شاطاالعمالقة والمشهورب علا 

جريحا آخرين حتا  2800شهيدا فلسطينيا و 008المستمرب علا قطاغ ةقب والذ  أدن الا وقوغ 
 األربعاء.

وعلق النشطاء، الذين دعوا لهذس المبادرب عبر  فحات مواقً التوا ل االجتماعي علا شبكة 
 70تين علا  خرب الروشة في بيروت والتي ي ل ارتفاعها الا حوالي االنترنت، الئحتين طويل

 مترا.
، فيما تضمنت ”من بيروت.. تحية الا فلسطين واألحياء في ةقب“وكت  علا احدن الالئحين 
واستقطبت  اتين الالئحتين انتباس المارب علا الكورنيت المطل علا  االخرن اسماء شهداء ةقب.

 تضامنهب مً قطاغ ةقب ورفضهب للعدوان اإلسرائيلي المستمر. واأبد خرب الروشة، والذين 
43/8/4113القدس العربي، لندن،   
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 انقسام في صفوف مناصري حزب هللا حول حماس": الشرق األوسط" .74
ال يمكن أن يمر اسب حركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حق  هللا اللبناني،  بيروتع

يران، وبالقتال ضد ب الا جان  من ةير أن يستدرج تعليقا، ي ذكر بعالقتها بحق  هللا وسوريا وا 
يران لكانوا مطحونين ا ن»المعارضة السورية،  ، يقول شا  في أوائل العشرينات، «لوال سوريا وا 

، و و ما يعبر عن «حماس ال يقدرون التضحية، فهب ليسوا أ دقاء ألحد»ليالقيه  ديقه بالقولع 
 منطقة ال تقال تشيً قتال ا الذين وقعوا في معارك سوريا.استياء تجاس حماس، في 

واالستياء من حماس يتفاقب علا ضوء موقفها المعار  للنناب السور ، ومشاركة أفراد منها في 
الحر  السورية الا جان  المعارضة، وانسح  انقساما علا دعمها في الحر  علا ةقب، ففي حين 

منذ األياب األولا للحر ، انقسب جمهورس بين متيد للحركة في التقب حق  هللا بموقف داعب لحماس، 
حربها ضد اسرائيل، ومحايد يعتبر أن ال عالقة له بال راغ الدائر في قطاغ ةقب، ننرا ألن الطرفين 

 «.يقاتالننا»
وبرقت  ذس المعادلة في ضاحية بيروت الجنوبية، ألول مرب في تاريخ ال راغ العربي اإلسرائيلي، اذ 

كسرت »ما أعلن حق  هللا موقفا داعما للفلسطينيين، وواكبه جمهورس بذلك، لكن الحر  السورية، لطال
قبل أن تحاول جبهة العمل اإلسالمي اعادب تقري  وجهات الننر بينهما في « الجرب بين الطرفين
 الشتاء الماضي.

وخياراته، لكن الموقف  لب يكن جمهور الحق  يكترا لتلك التفا يل، كونها متعلقة بسياسة حق  هللا
من حماس تبدل بعد انخراط حق  هللا في الحر  السورية، وتشييً قتالس في بيروت، وتناقل السكان 
في الضاحية أن مقاتلي حماس يقاتلون الا جان  المعارضة السورية، ويستخدمون التكتيكات 

السب  »ت تلك التكتيكات العسكرية نفسها التي تعلمو ا من حق  هللا، وأ مها حر  األنفاق، وكان
 «.المباشر في مقتل عدد كبير من مقاتلي الحق  في الق ير، ثب بريف دمشق

ولب ي در حق  هللا موقفا مما يقال بعد انقال  المقاج الشعبي ضد حماس، ولب تطمئن التسريبات 
لمعارضة، في وسائل اعالب لبنانية الا أن حماس لب ت خذ القرار بالمشاركة في الحر  الا جان  ا
 بل عنا ر ةير منضبطة كانت محسوبة علا حماس قاتلت في مناطق متفرقة من البالد. 

لكن األمور علا مستون القاعدب، تختلف عما  ي عليه علا مستون القيادات، اذ أجرن األمين العاب 
مي، لحق  هللا، السيد حسن ن ر هللا، ات االت ولقاءات بمستولين من حماس وحركة الجهاد اإلسال

واعدا بتقديب الدعب، وينتنر أن يعلن ن ر هللا  ذا الموقف بنفسه ةدا الجمعة، في احتفال حق  هللا 
 في الضاحية الجنوبية.« يوب القدس العالمي»المركق  بر
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ويبرر رجل لبناني أربعيني، يسكن في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية، الموقف من حماس، 
وثقنا في حماس، ونقلنا اليهب خبراتنا ليقاتلوا اسرائيل، ونكون معهب في »«ع الشرق األوسط»بالقول لر

أننا »، مشيرا الا «الخندق نفسه ضد عدو مشترك، لكنهب خانوا األمانة، ولب يكونوا علا قدر الثقة
 «.نشعر ا ن ب ن من وثقنا به،  و قاتلنا، ولن نثق به بعد اليوب

في  ذا الوقت، الكثير في مواقف جمهور الحق  اتجاس  ولب ت ي ر الحر  اإلسرائيلية علا ةقب،
حماس، علا الرةب من أن رأس الهرب السياسي في الضاحية  أ  قيادات الحق ، بقيت م رب علا 
دعب المقاومة الفلسطينية، كما أكد ن ر هللا مرارا. وفي نل  ذا الجو االنقسامي في الضاحية علا 

يد لملمة المشهد لشحن موقف داعب للفلسطينيين علا قاعدب الحر  في ةقب، يحاول حق  هللا أن يع
 ، وأن المعتد  علا الفلسطينيين  و الطرف اإلسرائيلي.«حركة مقاومة تقاتل العدو»أن حماس 

وتعبيرا عن  ذا الحشد، نفذت الهيئات النسائية في حق  هللا أواخر األسبوغ الماضي اعت اما أماب 
ي بيروت تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي علا ةقب، ورفعت المعت مات ف« اإلسكوا»مقر األمب المتحدب 

الفتات تندد بال مت العربي والدولي اقاء الجرائب اإلسرائيلية التي ترتك  في حق الشع  الفلسطيني، 
كما جدد ن ر هللا وقوف حق  هللا والمقاومة اللبنانية الا جان  انتفاضة الشع  الفلسطيني 

ت االت  اتفية برئيس المكت  السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، واألمين ومقاومته، وذلك في ا
 العاب لحركة الجهاد اإلسالمي، د. رمضان عبد هللا شلح، قبل يومين.

وبينما ينقسب السكان حول حماس، يجمعون في الوقت نفسه علا التضامن مً الفلسطينيين، يقول 
دعي منا التضامن مً الفلسطينيين ومطالبة العالب ما يجر  كارثة انسانية تست»سنة( ان  48 يثب )

ال أعتقد أنه لو كان بإمكاني أن أتدخل س تدخل »، لكن في الوقت نفسه «بالتدخل لوقف  ذس المجقرب
 «.للقتال الا جانبهب، فلو شا دونا الا جوار ب لتركوا اإلسرائيلي وذبحونا

43/8/4113، الشرق األوسط، لندن  

 
 إلى قمة عربية استثنائية إلنهاء العدوان على غزة وفك حصارها الرئيس التونسي يدعو .75

دعا الرئيس التونسي، المن ف المرقوقي، الا قمة عربية ع األناضول - أيمن جملي - تونس
 ولفك ح ار ا وإلعادب اعمار ا.” وضً حد  للعدوان )اإلسرائيلي( علا ةقب”استثنائية لر

بعقد قمة عربية استثنائية إلعادب اعمار ةقب ولوضً الكل تونس الرسمية تطال  “وقال المرقوقي ان 
، بحس  بيان للرئاسة و ل وكالة ”أماب مستولياته في فك الح ار علا ةقب ولوضً حد للعدوان

 األناضول نسخة منه.
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وأشار الرئيس التونسي الا أنه أجرن منذ بداية األسبوغ الجار  مشاورات مً معنب األحقا  
 ”.بحا آليات دعب  مود أ ل ةقب”لمجتمً المدني لرالسياسية ومننمات ا
تننيب مسيرات حاشدب ليل الجمعة في العا مة وواليات الجمهورية تنهر “ودعا المرقوقي الا 

وقوف الشع  التونسي وتضامنه مً أشقائه في قطاغ ةقب في محنتهب ضد العدوان االسرائيلي، ألن 
د كل التونسيين علا ةقب، محيي ا ” العدوان اإلسرائيلي ال اشب”أسماس بر وأدان ما ”.قضية فلسطين توح 

ضرورب التو ل الا سالب عادل وليس الا استسالب مذل “ودعا الا  ”. مود الشع  الفلسطيني“
نهاء الح ار  كما تريد ا لة العسكرية اإلسرائيلية فرضه علا أ لنا ب قب المطالبين الحياب بكرامة وا 

 ”.ستهدفهب منذ سنينالنالب والموت البطيء الذ  ي
 44/8/4113رأي اليوم، لندن، 

 
 يؤكد لمشعل وشلح دعم إيران للمقاومة وزير الخارجية اإليراني .76

تلقا رئيس المكت  السياسي لحركة احماسا خالد مشعل ات اال  اتفيا من وقير ع ا ف   - ارنا
فلسطينية في مواجهة الخارجية اإليراني محمد جواد نريف، عب ر فيه عن دعب طهران للمقاومة ال

 العدوان اإلسرائيلي علا قطاغ ةقب.
وقال عضو المكت  السياسي لراحماسا عقت الرشق، في بيان نشرس علا  فحته علا افايسبوكا 
أمس، اتلقا األخ خالد مشعل ات اال  اتفيا من وقير الخارجية اإليراني محمد جواد نريف، عبر 

 ومباركتها للمقاومة الفلسطينية في مواجهة عدوان االحتاللا.خالله الوقير اإليراني عن تقدير ايران 
 وأضاف ان نريف أكد اوقوف ايران مً الشع  الفلسطيني، ودعمها ل مودسا.

العاب لحركة االجهاد االسالميا رمضان شلح لل اية  باألمينوذكرت وكالة اارناا ان نريف ات ل 
 ذاتها.

ا، متکدا  ان االشع  الفلسطيني سيستمر في الدفاغ اناير وذكرت ان امشعل أعر  عن تقديرس لموقف 
عن نفسه في مواجهة ا لة الحربية للكيان ال هيوني، وان الشع  الفلسطيني في ذروب الثبات 

مواجهة اعتداءات الكيان ال هيوني ورفً  علاوال مودا. وأضاف ان االشع  الفلسطيني عقد العقب 
 هاية المطافا.الح ار عن قطاغ ةقب وتحقيق الن ر في ن

 43/8/4113السفير، بيروت، 
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 السعودية تدعو لتحرك دولي فاعل لضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في فلسطين .77

دعت السعودية الا تحرك فاعل علا الساحة السياسية الدولية، ع الشرق األوسط أونالين - جنيف
عة، وذلك التخاذ خطوات تضمن من أجل عقد اجتماغ لحطراف الموقعة علا اتفاقية جنيف الراب

 تطبيق االتفاقية علا األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال عبد الو ا  شيخ نائ  مندو  السعودية الدائب لدن األمب المتحدب، في كلمة أماب الجلسة 

نعقدب في جنيف الخا ة لمجلس حقوق اإلنسان بش ن األوضاغ في األراضي الفلسطينية المحتلة الم
اليوب )األربعاء(، ان مجلس حقوق اإلنسان يجتمً بعد أن فشل مجلس األمن في اتخاذ قرار إلنقاذ 
الشع  الفلسطيني في ةقب المحا رب من براثن الهجوب الشامل واالعتداءات الهمجية التي ينفذ ا 

قاعمة أنها تستهدف بتر جيت االحتالل اإلسرائيلي واالعتقاالت في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
اإلر ا  الفلسطيني في عنجهية ال متنا ية وتجا ل اجرامي  ارخ للقانون الدولي اإلنساني والقوانين 
الدولية لحقوق اإلنسان. وأضاف أن السعودية تدين وتستنكر ب شد العبارات الحملة العسكرية الهمجية 

المواقً في قطاغ ةقب الم حا ر والمجقرب  التي ينفذ ا جيت االحتالل اإلسرائيلي، واستهدفت مئات
فلسطيني،  000البشعة في حي الشجاعية والهجوب البر ، حيا أدن ذلك الا استشهاد أكثر من 

آالف من المدنيين بينهب الكثير من األطفال والنساء وكبار السن، اضافة الا  2وجرح أكثر من 
ألف فلسطيني  200  أدن الا تشريد أكثر من ارتفاغ وتيرب التدمير والهدب العشوائي للمناقل، الذ

 وانتهاك حرمات األماكن المقدسة.
ولفت عبد الو ا  شيخ الا ترحي  بالدس بالمبادرب الم رية التي دعمت من قبل جامعه الدول 
العربية التي تهدف الا ت مين وقف اطالق النار الشامل، ويدعو المجلس التخاذ كل التدابير الممكنة 

فً معاناب الشع  الفلسطيني، وتقديب قادب الحر  اإلسرائيلية الا العدالة واتخاذ اإلجراءات السريعة لر 
يفاد لجنة تحقيق دولية لتق ا الحقائق في االنتهاكات والجرائب التي ارتكبتها  الالقمة لتشكيل وا 

 وماقالت ترتكبها اسرائيل علا األراضي الفلسطينية المحتلة.
 43/8/4113الشرق األوسط، لندن، 

 
 في قتل المدنيين بغزة  "إسرائيل"قطر تدين استمرار  .78

د العبارات استمرار اسرائيل / القوب القائمة باالحتالل / ع قنا –الدوحة  أعلنت دولة قطر أنها تدين ب ش 
في بقتل المدنيين الع قل في قطاغ ةقب، وما تمارسه من سياسة العقا  الجماعي ضد ب بإةالق 
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ود، ومنً حرية التنقل، و ذا ما ي  نف علا أنه جرائب حر  وجرائب ضد كافة المعابر والحد
 اإلنسررانية.

جاء ذلك في كلمة سعادب السفير في ل بن عبد هللا آل حنقا  المندو  الدائرب لدولة قطر لدن مكت  
الة األمب المتحدب بجنيف خالل الدورب االستثنائية الرحادية والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان لتدارس ح

حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية اثر العدوان اإلسرائيلي 
 علا قطاغ ةقب والتي عقدت اليوب في جنيف.

وقال المندو  الدائب لدولة قطر لدن مكت  األمب المتحدب بجنيفع ا ان اجتماعنا  ذا ي تي بينما 
لية عدوانها ال رراشب علا الشع  الفلسطيني في قطاغ ةررقب الذ  توا ل آلة الحر  والدمار اإلسرائي

 سنررروات ا، متكدا أن  ذا الت عيد االسرائيلي ةير  7يرقح تحت ح ررار جائر منذ أكثر من 
المستول وةير الم ب رر مهما كانت األسبا ، لن يتد  اال الا اإلضرار بالمدنيين، يدفً ثمنرره 

 راء.األطفال والنساء األبريرر
 43/8/4113الشرق، الدوحة، 

 
 تونس تستنكر إرهاب الدولة اإلسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .79

جددت تونس ادانتها لتوا ل ما أسمته بر االمجاقر واالنتهاكات ال ارخة ع قدس برس -تونس 
شب علا قطاغ ةقب وفي حق أبناء للقانون الدولي اإلنساني التي تقترفها اسرائيل في عدوانها ال ا

الشع  الفلسطينيا، وطالبت بالتحرك العاجل من أجل حمل المجتمً الدولي علا توفير الحماية 
 الدولية للشع  الفلسطيني. 

( عن وقارب الشتون الخارجية أذاعته م ادر 44/7واستنكرت تونس في بيان  ادر مساء الثالثاء )
ر ا  الدولة وحر  اإلبادب التي تمارسها ضد المدنيين  تونسية رسمية، سياسة الت عيد ةير المبرر وا 

 الفلسطينيين العقل في تحد  ارخ لمشاعر الماليين من المسلمين والمسيحيين.
 44/8/4113قدس برس، 

 
 الجزائر تدعو مجددا مجلس األمن إلى التحرك لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة .81

ممثل الجقائر الدائب باألمب المتحدب  بر  بوقادوب نداءس الا جدد ع قدس برس -الجقائر  -نيويورك 
مجلس األمن لتحمل مستولياته تجاس الشع  الفلسطيني واتخاذ التدابير الالقمة من أجل ايقاف 

 العدوان اإلسرائيلي علا ةقب.
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( حول الشرق األوسط، 44/7واستعر  بوقادوب في كلمة له خالل النقات بمجلس األمن الثالثاء )
نقلتها اإلذاعة الجقائرية، الوضً السائد في ةقب منددا بشدب االعتداء اإلسرائيلي و مجيته مما خلف 

 .الفلسطينيينالمئات من الضحايا في  فوف المدنيين 
وذكر في  ذا السياق أن من بين الضحايا طفل جقائر  يبلغ من العمر ثالا سنوات قتل اثر ةارب 

 في المنقل رفقة والدته. جوية اسرائيلية في رفح حيا كان
 44/8/4113قدس برس، 

 
 لوقف إطالق النار بغزةاإلمارات تجدد دعم المبادرة المصرية  .80

أجرن الشيخ عبدهللا بن قايد آل نهيان وقير الخارجية ات االت  اتفية الليلة الماضية مً وقراء 
ي الفلسطينية المحتلة خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تناولت األوضاغ المتد ورب في األراض

واالعتداءات المستمرب علا قطاغ ةقب. وأكد خالل االت االت دعب اإلمارات للجهود الم رية 
 المبذولة لوقف اطالق النار.

 43/8/4113الخليج، الشارقة، 
 
 بنكيران يتهم التلفزيون المغربي بضعف التضامن مع أهالي غزة .82

ه  عسارب آيت خر ة - االناضول –الرباط  رئيس الحكومة الم ربية، عبد اإلله بنكيران، انتقادات وج 
اشهارات )اعالنات( ”شديدب اللهجة للقنوات التلفقيونية في بالدس الستمرار ا في با ما و فه بر

، في الوقت الذ  خرجت فيه مسيرب حاشدب وسط العا مة ”مشا د الرقص”و” المسلسالت السخفية
 اإلسرائيلي عليها.” العدوان”من مً أ الي قطاغ ةقب، وتنديد ا برالم ربية الرباط األحد الماضي، للتضا

خالل متابعته ” شعر بالخجل“وقال بنكيران، في كلمة له أماب البرلمان الم ربي، األربعاء، انه 
نه  في الوقت الذ  كان الناس يموتون في ةقب والشارغ الم ربي يهتق “للقنوات التلفقيونية الم ربية، وا 

شهارات المسلسالت  بمسيرب حاشدب تضامن ا مً القطاغ، كانت القنوات تبا مشا د الرقص وا 
 ”.السخيفة

وعقد البرلمان الم ربي أمس الثالثاء جلسة للتضامن مً الشع  الفلسطيني وللتنديد بالعدوان 
اإلسرائيلي علا أ الي القطاغ، حيا طال  البرلمانيون الم اربة، المجتمً الدولي بتدخل عاجل 

 علا ةقب.” الحر  القذرب وةير المتكافئة”و فوس بر لوقف ما
 43/8/4113القدس العربي، لندن، 
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 القرضاوي: ال يجوز ترك المقاومة الفلسطينية وحدها .83

أكد رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين العالمة الدكتور يوسف القرضاو  ع قدس برس -الدوحة 
ا في مواجهة العدو اإلسرائيلي، وأشار الا أن اإلسالب أنه ال يجوق ترك المقاومة الفلسطينية وحد 

 يفر  علا الدول العربية والمسلمة مد المقاومة في ةقب بال ذاء والدواء والسالح.
(ع ااإلسالب فر  وحدب األمة مهما 48/7وقال القرضاو  علا  فحته علا موقً تويتر االربعاء )

رك المقاومة وحد ا. اإلسالب يفر  علا الدول تعددت أوطان المسلمين وتباعدت، وال يجوق أن تت
العربية والمسلمة األخرن أن تمد المقاومة في ةقب بال ذاء والدواء والسالح. دور العلماء  و قيادب 

 األمة، ويج  أن يقوموا بمستوليتهب تجاس المقاومة الفلسطينيةا.
 العدوانة في التعامل مً وعن الموقف الرسمي العربي قال القرضاو ع اان مواقف الدول العربي

اإلسرائيلي ضعيفة ومتخاذلة، وأن األننمة العربية لب تقف  ذا الموقف المخق  والفاضح علا مر 
 القمانا.

 44/8/4113قدس برس، 
 
 لى توسيع المقاومة إلى الضفةإخامنئي يدعو  .84

 االستمرارالا  دعا مرشد الجمهورية اإليرانية آية هللا علي خامنئي الفلسطينيينع أ ف   -طهران 
في مقاومة اسرائيل وتوسيً  ذس المقاومة نحو الضفة ال ربية المحتلة، بحس  ما نقلت عنه األربعاء 

وقال خامنئي في خطا  أماب طال  ان االطريقة الوحيدب  وكالة األنباء اإليرانية الرسمية )ارنا(.
ل المسلح وتوسيعها الا الضفة لمواجهة  ذا النناب الشرس )اسرائيل(  ي موا لة المقاومة والنضا

وأضاف أن االحل الوحيد الفعلي  و قوال اسرائيل لكن  ذا ال يعني القضاء علا الشع   ال ربيةا.
 اليهود  في  ذس المنطقةا.

ا يشارك فيه جميً االناس الذين يعيشون في  ذس المنطقة استفتاءوأوضح أن ايران تعر  اجراء ا
وقال أيضا  ابذلك، يقول  ذا النناب الم ت    الجئين الفلسطينيين.ومن ينتمون اليهاا، وخ و ا  ال

يران التي ال تعترف بوجود اسرائيل تدعب حركتي احماسا واالجهاد اإلسالميا في  والدميةا. وا 
 مواجهتهما اسرائيل.

 43/8/4113الحياة، لندن، 
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 مليون دوالر 1.4المغرب يرسل مساعدات إنسانية إضافية لغزة بقيمة  .85
الم ر ، أعلن األربعاء، أن  األناضولنقال عن  44/8/4113فلسطين أون الين، موقع  ذكر

ارسال دفعة جديدب من المساعدات اإلنسانية الا قطاغ ةقب، ل الح ضحايا االعدوانا اإلسرائيلي 
 مليون دوالر(. 2.4ماليين در ب ) 20المتوا ل علا أ الي القطاغ تقد ر بر 

سمية الم ربية ب ن جسر ا جوي ا جرن فتحه، اليوب األربعاء، بين الم ر  وأفادت وكالة األنباء الر 
طن ا من  211ومطار اإلسماعيلية الم ر  )شمال شرق(، إلي ال  ذس المساعدات، التي تتضمن 

األدوية وحلي  األطفال واألرق وأةطية وخياب ايواء وعدد من المولدات الكهربائية، قبل نقلها بر ا الا 
 غ.أراضي القطا

محمد سعد أن  أحمد ربيًنقال عن مراسلها من القا رب  43/8/4113الشرق، الدوحة، وذكرت 
العلمي سفير الم ر  بالقا رب، ومندوبه الدائب لدن جامعة الدول العربية، أعلن أن طائرتين 
عسكريتين محملتان بالمساعدات اإلنسانية ست الن مساء اليوب األربعاء، الا مطار اإلسماعيلية 

المساعدات ستتوجه الا معبر رفح ليتب ادخالها الا الشع  الفلسطيني في  ان  ذسلعسكر ، وقال ا
 قطاغ ةقب.

 
 جويتان إماراتيتان إضافيتان إلغاثة غزة شحنتان .86

ةادرت شحنتان جويتان اضافيتان دبي متجهتان الا ةقب لتوفير مواد اةاثة وتموين ع واب -دبي 
داءات اإلسرائيلية ال اشمة علا القطاغ، بتوجيهات  اح  السمو ضرورية الا المتضررين من االعت

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائ  رئيس الدولة رئيس مجلس الوقراء حاكب دبي، لي ل بذلك 
 اجمالي الشحنات الجوية من دولة اإلمارات الا خمس شحنات خالل األياب الثالثة الماضية.

إلنسانية في دبي تننيب تلك الشحنات باستخداب طائرات النقل من وتتولا المدينة العالمية للخدمات ا
 40 وحواليألف فرات للنوب  18حيا تمكنت حتا ا ن من ارسال  727وبوينغ  280طراق  سي

قطعة من معدات الطبخ، اضافة الا تجهيقات للعناية ال حية ومواد ةذائية  4000ألف بطانية و
ثة التي تب توجيهها الا ةقب حتا ا ن ضمن الجسر الجو  عالية الطاقة وتقدر قيمة مواد اإلةا

 «.أ  ما يعادل نحو مليون دوالر أميركي»مليون در ب  8ر01وخالل ثالثة أياب فقط بحوالي 
 43/8/4113االتحاد، أبو ظبي، 
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 الخالفات العربية قد تعرقل الوصول لهدنة في غزةمحللون:  .87

يقول محللون وبع  المستولين ان ع الح وشادية ن ر هللاآمنة بكر وياسمين   -الدوحة  - القا رب
المساعي الرامية للتو ل لوقف إلطالق النار في ةقب قد تتعثر بسب  ال راغ علا النفوذ اإلقليمي 

لؤسالميين اذ تتنافس  ذس القون علا لع  الدور  المتيدببين الدول العربية المحافنة والحكومات 
 الرئيسي في الو ول للهدنة.

وم ر و ي قوب رئيسية ذات ثقل بالمنطقة وقطر الدولة الخليجية ال  يرب  ما طرفا المواجهة 
اإلقليمية المتعلقة بحركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية )حماس( التي تسيطر علا قطاغ ةقب 

 وجماعة اإلخوان المسلمين المرتبطة بها أيديولوجيا.
حقيق نفوذ دبلوماسي وسحق الخ وب السياسيين من ويقول كل طرف ان ا خر تدفعه رةبة في ت

 خالل  دف انساني و و حماية أرواح الفلسطينيين من الجيت اإلسرائيلي.
وقال المحلل ةانب نسيبة الذ  يقيب في بريطانيا القد تحولت ةقب بشكل مفاجا جدا في المسرح الذ  

 ي.ايجر  التعبير فيه عن  ذس المواءمات الجديدب في العالب العرب
وأضاف اةقب  ي أول اختبار لهذس التحالفات الجديدب وأثر ذلك علا امكانية التو ل الا وقف 

 إلطالق النار  ناك.ا
يران و ي الدول الرئيسية في تجمً فضفا  من الدول التي  وكان يشير الا قطر وتركيا والسودان وا 

 تعتقد ان اإلسالميين يمثلون مستقبل السياسة في الشرق األوسط.
يتنافس  ذا المعسكر بشكل علني آخذ في التقايد مً مجموعة من الدول المحافنة الموالية لل ر  و 

بقيادب م ر واألردن واإلمارات والسعودية ومعنمهما عاقمة علا سحق جماعة اإلخوان ويعتبرونها 
 و ذا االنقساب واضح حاليا في الجهود الدبلوماسية بش ن ةقب. تهديدا.

 44/8/4113باء، وكالة رويترز لألن
 
 شظايا غزة تصيب القصر الرئاسي الصطفاف ولد عبد العزيز مع عباسموريتانيا:  .88

في موريتانيا بع  شنايا العدوان اإلسرائيلي علا قطاغ ةقب تسقط بالمحيط  محمد المودنع –مدريد 
ق رب “الرئاسي الموريتاني، وذلك نتيجة ا طفاف الرئيس محمد ولد عبد العقيق حس  تو يف موقً 

الموريتاني الا جان  عباس في التعبير عن الموقف الرسمي لهذا البلد الم اربي اتجاس ” شنقيط
 احداا ةقب. 
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عبد العقيقع انحياق لعباس وال ادانة “، في عنوان الفتع ”ق رب شنقيط“فيكت  الموقً ال حفي 
ال أحد من القعماء العر  “وتمضي ال حيفة الرقمية الموريتانية التي نبهت أيضا الا ان ”. إلسرائيل

لقد شكلت الرسالة اإلعالمية “سوف يحضر حفل تن ي  الرئيس ولد عبد العقيق، تمضي موضحةع 
موقف مشرف من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد  علاالتي أعلنتها الرئاسة  دمة للذين را نوا 

ائيلية المتوا لة، والتةمر العقيق، أو من ف للضحايا الذين سقطوا في ساحة العق بفعل الحمب اإلسر 
 ”. العربي القائب

ولد عبد العقيق المتحفق لقيارب واشنطن خالل اياب ” وتقيد موضحة تداعيات الموقف الرئاسي قائلةع
الخارجية السعودية قرر توجيه رسالة تعقيق لمحمود عباس بدل ا دار بيان  ألجندبوالخاضً 

 ”.قبل قوات االحتالل ضد المدنيين بالقطاغ المحا رت ريح يندد بالعدوان والجرائب المرتكبة من 
 44/8/4113رأي اليوم، لندن، 

 
 بعد انتهاء الحرب على غزة شاباً  61رجل أعمال قطري يتبرع بتزويج  .89

شابا فلسطينيا بعد  10أعلنت جمعية االفالحا الخيرية في فلسطين، عن تقويث ع قدس برس -راب هللا 
 من رجل األعمال القطر  علي بن حسين السادب.انتهاء الحر  علا ةقب، بتبرغ 

وقال الدكتور رمضان طنبورس رئيس الجمعية في بيان  حفي تلقته اقدس برسا اليوب األربعاء 
آالف دوالر  8شا  فلسطيني بعد انتهاء الحر  وتقديب مبلغ  10( ان الجمعية ب دد تقويث 48/7)

 نوب وباقي تكاليف القواج. لكل عريسين،  دية تكاليف قواجهب يتضمن ذلك ةرفة
وأضاف طنبورس أن رجل األعمال القطر ، أت ل به من مكة المكرمة وأبل ه نيته رفً معنويات 
الشبا  الفلسطيني ب قب، ةير القادر علا دفً تكاليف القواج وتخفيفا من معاناتهب اوتشجيعهب علا 

 القواج واإلنجا  وتعوي  الشهداء الذين يرتقون الا العالا. 
وأشاد الشيخ طنبورس بما اعتبرس االدور الرياد  الذ  تلعبه دولة قطر من أجل تخفيف معاناب الشع  
الفلسطيني وتعقيق  مود، خا ة في تقديمها المساعدات اإلنسانية للفقراء والمحتاجين وكفاالت 

 ا.واألسراأليتاب 
 44/8/4113قدس برس، 
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 االنتهاكات اإلسرائيلية في غزةبيق مجلس حقوق اإلنسان يقرر تشكيل لجنة للتحق .91

قرر مجلس حقوق اإلنسان في األمب المتحدب أمس تشكيل لجنة ع الشرق األوسط- لندن –جنيف 
المرتكبة في الهجوب اإلسرائيلي علا قطاغ « كل االنتهاكات»دولية لها  فة عاجلة للتحقيق بش ن 

 حاكمة المستولين عنها.فلسطينيا حتا ا ن، تمهيدا لم 031ةقب، حيا قتل أكثر من 
 وتا بينها الدول  49عضوا القرار الذ  طرحته فلسطين، ب البية  27وتبنا المجلس الذ  يعد 

العربية واإلسالمية التي انضمت اليها ال ين وروسيا ودول أميركا الالتينية ودول أفريقية، بينما 
 ويت.دولة عن الت  27عارضت الواليات المتحدب وحد ا القرار وامتنعت 

األعضاء في المجلس، وحد ا الواليات المتحدب عارضت القرار. وقالت الممثلة  27الر وبين الدول 
نعمل بشكل مكثف لضمان الوقف الفور  »األميركية لدن مجلس حقوق اإلنسان كيا  اربرع 

 «.لحعمال العدائية، لكن  ذا القرار لن يساعدنا
األوروبية الممثلة في المجلس وبينها فرنسا وألمانيا وفي المقابل امتنعت عن الت ويت كل الدول 

 وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان.
وكانت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان نافي بيال  دعت الا اجراء تحقيق حول جرائب حر  محتملة 
ارتكبتها اسرائيل في ةقب. ونددت أيضا بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ضد مناطق 

 ية في اسرائيل.مدن
االنتهاكات »والقرار الذ  تبناس مجلس حقوق اإلنسان بعد نحو سبً ساعات من المناقشات يدين 

الناجمة عن العمليات العسكرية « المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية
ال سيما الهجوب العسكر  و »يونيو )حقيران( في األراضي الفلسطينية المحتلة،  28اإلسرائيلية منذ 

األخير الذ  شنته اسرائيل في قطاغ ةقب )...( وشمل  جمات دون تمييق وةير متكافئة )...( والتي 
ارسال »، حس  ما أوردته وكالة ال حافة الفرنسية. ويطل  القرار «يمكن أن تشكل جرائب دولية

هاكات، ويدعو المحققون الا للتحقيق حول  ذس االنت« لجنة تحقيق مستقلة ودولية ب ورب عاجلة
بهدف محاكمتهب « تحديد  وية المستولين عنها»و« االنتهاكات والجرائب المرتكبة»وضً الئحة بر

 «.وضً حد لؤفالت من العقا »و
الوقف »ويدعو الا «. حماية دولية فورية»ويطل  القرار من جهة أخرن وضً الفلسطينيين تحت 

وضً حد للهجمات ضد المدنيين بما في ذلك المدنيون »و« ليةالفور  للهجمات العسكرية اإلسرائي
 «.اإلسرائيليون
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الن وص األساسية  -ويطل  القرار أيضا من سويسرا ب فتها الدولة المتتمنة علا اتفاقيات جنيف 
تننيب متتمر طارئ حول الوضً في األراضي المحتلة. وقد وجه الرئيس  -للقانون اإلنساني 

 س رسالة بهذا المعنا في التاسً من يوليو )تموق( الا برن.الفلسطيني محمود عبا
 43/8/4113الشرق األوسط، لندن، 

 
 في غزة بارتكاب جرائم حرب محتملة "إسرائيل"نافي بيالي تتهم  .90

دعت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمب ع أ ف   - الحياب –باريس  - نيويورك - جنيف
تحقيق بش ن جرائب حر  قد تكون اسرائيل ارتكبتها في قطاغ ةقب المتحدب نافي بيال  الا اجراء 

« حماس»بقتل المدنيين وق ف المناقل، منددب في المقابل بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة 
 علا مناطق مدنية اسرائيلية.

ب وأشارت بيال  التي تشارك في اجتماغ طارئ لمجلس حقوق اإلنسان في األمب المتحدب حول الهجو 
اإلسرائيلي علا قطاغ ةقب، الا تدمير مناقل وق ف مستشفيات وقتل مدنيين بينهب أطفال في قطاغ 

 ناك احتماال  كبيرا  ب ن يكون تب انتهاك القانون الدولي اإلنساني بطريقة قد تشكل »ةقب، وقالت ان 
دب اللهجة ، داعية الا التحقيق في كل من  ذس الحوادا. وأضافت في ت ريحات شدي«جرائب حر 

 «.يج  التحقيق في كل واحدب من تلك الحوادا بطريقة مالئمة ومستقلة»بش ن ال راغع 
مرب جديدب تجر  بشكل فاضح مخالفة مبادئ التمييق والحيطة خالل »كما قالت في المقابلع 

الهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرن علا مناطق 
 «.مدنية

لقت نافي بيال  كلمتها أماب مجلس حقوق اإلنسان التابً لحمب المتحدب أثناء اجتماغ طارئ عقدس وأ
األربعاء في جنيف بطل  من ممثل م ر الدائب باسب المجموعة العربية وممثل باكستان الدائب باسب 

 مننمة التعاون اإلسالمي والمراق  الدائب لدولة فلسطين.
 43/8/4113الحياة، لندن، 

 
 دون اختراق للمحادثات لوقف إطالق النار "إسرائيل"كيري يغادر  .92

ةادر وقير الخارجية األميركي، جون كير ، اسرائيل بعد لقاء عقدس مً رئيس حكومة ع 23عر  
 اسرائيل، بنيامين نتنيا و، في مقر وقارب األمن في تل أبي ، مساء اليوب األربعاء.
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سا ب ن لقاء كير  ونتنيا و داب ساعتين وامتنعا عن اإلدالء وأفاد الموقً االلكتروني ل حيفة ا ةرت
بت ريحات لوسائل اإلعالب، وأنهما اأبديا فتورا الواحد تجاس ا خر خالل التقاط  ور لهما في بداية 

 اللقاءا.
وقالت ا ةرتسا ان كير  ةادر اسرائيل، متوجها الا م ر، من دون أن يحقق اختراقا في 

 الق النار في قطاغ ةقب.المحادثات حول وقف اط
وقبل لقائه مً نتنيا و، التقا كير  مً الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في راب هللا، وقال بعد 

النار(.  اطالقاللقاء انه ايمكنني أن أكشف أننا حق قنا تقد ما ال ب س به نحو تلك الطريق )وقف 
إلسرائيلي بنيامين نتنيا و، ومن ثب  وس توجه من بعد لقائي الرئيس عباس، للقاء رئيس الوقراء ا

س عود الا القا رب، و ناك سنوا ل العمل أمح في ت يير مسار األحداا الجارية في أقر  وقت، 
 ووضً حد للعنف من أجل الجميً، والمضي  قدما نحو وضً برنامث مستديب للمستقبلا.

 44/8/4113، 37عرب 
 
 مليون دوالر 446بع  "إسرائيلع"عدة طوارئ لوزير الدفاع األمريكي يطلب من الكونغرس مسا .93

، طلبا اسرائيلية عاجال  اجلتضمنت مذكرب الا الكون رس، بعا بها وقير الدفاغ األمريكي تشاك 
مليون دوالر لمننومة االعترا  المسماب االقبة  441للح ول علا مساعدب مالية بقيمة 

 ال اروخيةا.
اسرائيل خالل الحر  العدوانية التي تشنها  احتياجاتة وجاء أن  ذس المساعدب الخا ة تهدف لتلبي

علا قطاغ ةقب، ما يعني أن المساعدات األمريكية لتمويل االقبة الحديديةا ست ل في السنة المالية 
 الحالية الا أكثر من ن ف مليار دوالر.

ية االجرف أنه ابسب  عمليات الدفاغ الجو  متخرا، والمرتبطة الحملة العسكر   اجلوجاء في طل  
مليون دوالر أخرن لتسريً اإلنتاج في اسرائيل  441ال امدا، فإن الحكومة اإلسرائيلية تطل  

 باحتياطي مناس . االحتفانلمركبات القبة الحديدية، بهدف 
مليون دوالر كانت متضمنة في طل  الميقانية للرئيس  271يشار الا أن  ذا المبلغ ينضاف الا 

لا  األمريكي باراك أوباما، مليون دوالر  ادق الكون رس علا اضافتها بهدف تمويل عملية  271وا 
تسريً انتاج القبة الحديدية في الواليات المتحدب. كما كت  أن االقبة الحديدية أنقذت حياب عدد كبير 

 من اإلسرائيليينا.
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ية الم يرية مذكرته بالقول انه ايطل  باسب اإلدارب األمريكية دعب االحتياجات الدفاع  اجلوختب 
 إلسرائيل في نل المواجهات المتوا لة في قطاغ ةقبا.

 44/8/4113، 37عرب 
 
 الخارجية األمريكية: حماس لديها صواريخ تستطيع الوصول إلى مطار بن جوريون .94

قالت وقارب الخارجية األمريكية، األربعاء، ان حماس تمتلك  واريخ تستطيً الو ول الا مطار بن 
 ، رةب أن دقة  ذس ال واريخ ال تقال محدودب.جوريون اإلسرائيلي

وذكرت المتحدثة باسب وقارب الخارجية مار   ارف أن قدرات حماس ال اروخية المضادب للطائرات 
خالل القتال الحالي سقطت »ال تقال محل تقييب، وال توجد أدلة علا أن حماس استخدمتها، مضيفةع 

 «.ريخها ال تقال محدودب واريخ حماس شمالي المطار، رةب أن دقة  وا
ليس لدينا أ  ت كيد علا أن حماس أطلقت  واريخ حرارية مضادب للطائرات خالل »وتابعتع 

ال راغ الحالي أو أن حماس لديها  واريخ مضادب للطائرات مثل تلك التي رأينا ا ت سقط الطائرب 
 «.الماليقية في أوكرانيا

 44/8/4113الشروق، مصر، 
 
 الجيش اإلسرائيليصفوف في يحاربون كي يألفا أمر ": ان بي سي"شبكة  .95

األميركية في تقرير، قبل يومين ب ن عدد األميركيين الذين يحاربون « ان بي سي»أفادت شبكة 
 ضمن  فوف الجيت اإلسرائيلي ي ل الا نحو ألفين.

الب. وأشار التقرير الا أن آالف المتطوعين اليهود ينضمون الا الجيت اإلسرائيلي من حول الع
 ويخدب معنمهب نحو عاب ون ف عاب. وأشار الا أن منهب من يحار  حاليا  في ةقب.

آالف جند  في الجيت اإلسرائيلي،  ب من الذين ينضمون من  0وأضاف التقرير أن  ناك نحو 
الخارج، الفتا  الا أن ثلا  تالء ي تي من الواليات المتحدب، كذلك ان عددا  كبيرا  ي تي من فرنسا 

 يا واألرجنتين.وروس
 43/8/4113األخبار، بيروت، 
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لى يسلطة الطيران األمر  .96  "إسرائيل"كية تزيل حظر الرحالت الجوية من وا 

(،  باح اليوب الخميس، أنها FAAأعلنت سلطة الطيران الفدرالية في الواليات المتحدب )ع 23عر  
 يركية الا اسرائيل.أقالت الحنر علا استمرار الرحالت الجوية لشركات الطيران األم

وبحس  التقارير اإلسرائيلية فإن ذلك قد تب في أعقا  قياب مدير سلطة الطيران المدني في اسرائيل، 
 ةيورا روب، بإرسال الوثائق والتوضيحات التي طلبتها الواليات المتحدب.

ان كما جاء أن الواليات المتحدب طلبت وثائق أخرن، وعندما ح لت عليها قررت سلطة الطير 
ويعني  ذا القرار أن شركات الطيران  األميركية اقالة الحنر علا الرحالت الجوية إلسرائيل.
 تجديد رحالتها الجوية إلسرائيل. تستطيًاألميركية ايونايتد ايرالينقا وادلتا ايرالينقا وايو أس ايراا 

 43/8/4113، 37عرب 
 
 نسانيةإرة المصرية بحوافز لتعديل المبادتسعى واشنطن مصادر أمريكية لع"الحياة":  .97

أن الجان  األميركي يسعا الا « الحياب»أكدت م ادر أميركية موثوقة لر ع جويس كرب -واشنطن 
ادخال حوافق انسانية علا المبادرب الم رية لوقف النار في ةقب لجعلها أكثر قبوال  من جان  حركة 

الا شراء المقيد من الوقت ورف   ، و و ما يلقا اعتراضات اسرائيلية، مً سعي تل أبي «حماس»
 الض وط األميركية.

ان وقير الخارجية االميركي جون كير  سعا في محادثاته في « الحياب»وقالت م ادر موثوقة لر 
السيسي ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فراج العائد من الدوحة،  عبد الفتاحالقا رب مً الرئيس 

«. اضافة تعديالت علا المبادرب الم رية تشمل الشق االنساني»الا تقري  وجهات الننر ومحاولة 
ولمحت الا مفاوضات علا معبر رفح بحيا يتب تسليب األمن فيه للحكومة الفلسطينية، كما كان 

، وبالتالي السماح بشكل أكبر بمرور البضائً وتخفيف الح ار عن 4001الوضً عليه عاب 
 القطاغ.

تحمل الكثير من التفاتل، في نل تعنت الجان  االسرائيلي، والفجوب وتابعت أن أجواء قيارب كير  ال 
العلنية في المواقف بين ادارب باراك أوباما وحكومة نتانيا و، اذ رةب دفاعها عن حق اسرائيل بالرد 
وحماية حدود ا، تبد  واشنطن قلقا كبيرا  حيال الت عيد االسرائيلي الذ  حذرت منه في األسابيً 

 من الجانبين. 4009و 4024أرقاب الضحايا التي تفوق المرات السابقة عامي  الماضية، ومن
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وأكدت الم ادر أن الجان  االسرائيلي حاول ت جيل قيارب كير  التي كانت مقررب األسبوغ الماضي، 
في محاولة لشراء الوقت قبل استقبال كير  في القدس. وجاء بيان أوباما العلني عن قلق جد  من 

بعد تحذير  إلسرائيلمدنيين، والحنر علا الرحالت الجوية للشركات األميركية وقوغ ضحايا 
 الخارجية، ليعكس مدن القلق األميركي واالستياء الضمني من الوضً.

عدد »وعبر عن  ذا القلق السيناتور الديموقراطي عن والية كونيتيكيت كريس ميرفي الذ  اعتبر أن 
وقال لشبكة «. س فقط مشكلة السرائيل بل للواليات المتحدب أيضا  المدنيين القتلا بين الفلسطينيين لي

تساعد المتطرفين ضد ال ر  في تطويً مقاتلين في »ان  ذس األعمال « اب. اس. ان. بي. سي»
 «. فوفهب لمحاربة اسرائيل وال ر  عموما  

 43/8/4113الحياة، لندن، 
 
 تهاكات بغزةبإجراء تحقيق دولي في ان أممياً  واشنطن تنتقد قراراً  .98

قالت الواليات المتحدب، اليوب األربعاء، ان القرار األممي القاضي بالتحقيق  عاألناضول -واشنطن 
 ”.ةير عادل وأحاد  الجان “المرتكبة في الهجوب االسرائيلي علا قطاغ ةقب ” كل االنتهاكات“في 

كان “ حفي من واشنطنع  وقالت نائبة المتحدثة باسب الخارجية األمريكية، مار   ارف، في متتمر
قرارا  ةير من ف وأحاد  الجان .. نعار  بقوب الجلسة الخا ة لمجلس حقوق االنسان اليوب، 

، إلسرائيلوالنتائث التي أسفر عنها والتي  ي آخر حلقات مسلسل من االنحياق والت رفات المعادية 
 ”.يمارسه مجلس حقوق االنسان

تشكيل لجنة تحقيقية في انتهاكات حقوق ”لتو ية المجلس بر وعبرت  ارف عن ادانة بالد ا الشديدب
ال أحد يننر الا ما تفعله  واريخ “، ومضيفة أنه ”أحاد  الجان “، وا فة اياس ب نه ”االنسان

 .ا)حركة المقاومة اإلسالمية( حماس
ف وكان مجلس حقوق االنسان عقد اليوب األربعاء جلسة طارئة له في مدينة جنيف السويسرية جني

األعضاء في المجلس انتهاكات حقوق االنسان في ةقب، وقررت تشكيل  27الر بحثت فيها الدول 
 لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق االنسان في ةقب منذ بدء الحر  اإلسرائيلية الرا نة.
 43/8/4113القدس العربي، لندن، 
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 بان كي مون يطالب بوقف فوري إلطالق النار .99
دعا األمين العاب لحمب المتحدب بان كي مون من راب هللا الا وقف ع ميد  يابعبد الح -راب هللا 

اطالق النار فورا والعودب الا الحوار الذ  يتوجه نحو جذور المشكلة التي تقف وراء موجات النقاغ 
ان ا المتجددب. وقال في متتمر  حافي في تل أبي  مً رئيس الوقراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا و.

واجهوا جذور  -ابدأوا الحوار -تي لؤسرائيليين والفلسطينيين  ي بكل بساطةع أوقفوا القتالرسال
 .اال راغ كي ال نعود مرب أخرن لنفس األوضاغ بعد ستة أشهر

وما قال األمين العاب يتابً جولته في المنطقة بهدف التو ل الا وقف إلطالق النار. وشملت جولته 
سرائيل  وفلسطين. وسيتابً جولته في المنطقة التي تشمل أيضا األردن قطر والكويت وم ر وا 

 والسعودية.
وقال في متتمر  حافي مً رئيس الحكومة الفلسطينية انه ي تي  ذس المرب الا راب هللا ويعتريه حقن 

وبسب  معاناب ةقب التي ال تحتمل. واضاف  المقتولينشديد بسب  تلك ال ور للنساء واألطفال 
يا المدنيين الذين سقطوا في تقاطً النيران.. كثير من العائالت وجدت نفسها كثير من الضحا»

 200،000مراكق األونروا ما يقيد عن  استقبلتمحا رب ال تستطيً أن تهر  الا أ  مكان. لقد 
العملية البرية »ودعا الا وقف «. مشرد. و ذا التشرد سيقيد من حالة الفوضا والمعاناب في المستقبل

وقال ان عدد الذ  « ية ا ن في القطاغ وكذلك اطالق ال واريخ باتجاس اسرائيل من ةقب.اإلسرائيل
و ذا العدد مرشح للقيادب اذا لب تتوقف العمليات  8،000والجرحا نحو  100قتلوا يقيد عن 

انني قلق جدا حول االستخداب المفرط للقوب. علا  ذس الحر  أن تتوقف وأن تتوقف فورا  العسكرية.
 «توجه نحو جذور عدب االستقرار في ةقب.ثب ال

ورح  األمين العاب بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الملتقمة بمعا دات مننمة التحرير الفلسطينية 
السابقة وتمنا علا  ذس الحكومة أن تتوجه لتخفيف المعاناب عن ةقب التي تعاني من ح ار خانق 

مو االقت اد  باإلضافة الا الجمود السياسي. وقال ونقص في المياس والطاقة وتراجً حاد في الن
 «.من حق ال قيين أن يكون لديهب أمل في اعادب البناء والتقدب»

كذلك عبر األمين العاب عن قلقه حول ما يجر  في القدس الشرقية وما يتعر  له السكان  ناك 
سة خا ة في شهر تقييد الو ول الا األماكن المقد»لمعاملة قاسية وعنف وقيود، موضحا ان 

دعني أدين »أيضا مدعاب للقلق المتقايد. وأضافع  المستوطنينرمضان يثر القلق لد  كما أن عنف 
 «مرب أخرن من دولة فلسطين مقتل اليافً محمد أبو خضير وأطال  بإنفاذ العدالة في الفاعلين.
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المحتلة يجعل  طينيةالفلساالستمرار في بناء المستوطنات ةير الشرعية في األر  « وقال بان ان
للقانون الدولي. ان التو ل التفاق عن طريق  انتهاكاالو ول الا حل دائب أمرا  عبا. ان ذلك 

قامة الدولة  المفاوضات  و الحل الوحيد لتحقيق آمال الشع  الفلسطيني في انهاء االحتالل وا 
 «.ائيل في أمن وسالبالفلسطينية المستقلة والقابلة للحياب والتي تعيت جنبا الا جن  مً اسر 

 43/8/4113القدس العربي، لندن، 
 
 بوتين: وقف إطالق النار البديل الوحيد لحل مشكلة غزة .011

خالل ات ال ” فالديمير بوتين“قال الرئيس الروسي ع األناضول –  اكان جيهان آيدوةان - موسكو
ية المتوا لة في ةقب أسفرت ان العملية العسكر ” بنيامين نتنيا و“ اتفي مً رئيس الوقراء اإلسرائيلي 

ن وقف اطالق النار  و   إليجاد حل.” البديل الوحيد“عن مقتل سكان مدنيين، وا 
ونقل بيان  ادر عن المركق اإلعالمي للكرملين اليوب األربعاء أن الرئيس الروسي أشار خالل 

م ساو  للوضً المكالمة أن استمرار العمليات العسكرية في قطاغ ةقب ستفتح الطريق أماب تفاقب 
 اإلنساني، وتتسب  في مقتل ومعاناب السكان المدنيين  ناك.

سرائيل، علا أن وقف اطالق النار، ” بوتين“وشدد  الذ  ناقت العالقات الثنائية بين روسيا وا 
واستخداب الوسائل السياسية،  و البديل الوحيد من أجل ايجاد حل للمشكلة، متكدا  أن روسيا مستعدب 

 جهود الوساطة، وتنفيذ مبادرات السالب، بما فيها جهود األمب المتحدب في  ذا اإلطار. للمسا مة في
 44/8/4113رأي اليوم، لندن، 

 
 لوقف إطالق النار في غزة و"إسرائيل" بذل كل الجهود الممكنةالرئيس الفرنسي يؤكد  .010

ند في ختاب مجلس أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا  والع أ ف   - الحياب –باريس  - نيويورك - جنيف
بالتو ل الا وقف اطالق نار في قطاغ ةقب. وقالت « تمسكه»للدفاغ عقد األربعاء في باريس 
خالل  ذا المجلس أعر  رئيس الدولة عن قلقه الشديد حيال الوضً »الرئاسة الفرنسية في بيان، انه 

في أقر  وقت الا في الشرق األوسط، وذك ر بتمسكه ببذل كل الجهود الممكنة من أجل التو ل 
سرائيل  «.وقف اطالق نار في ةقب وا 

 43/8/4113الحياة، لندن، 
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 "غير مقبول"على حماس  "غير المتناسب" "إسرائيل" فرنسا: ردّ  .012

رد اسرائيل ةير المتناس  علا »األناضولع قال وقير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن  -باريس 
، التلفقيونية« 2تي اف »ودعا في لقاء مً قناب  «.قبولال واريخ التي تطلقها حماس أمر ةير م

 ( شخ ا .040اسرائيل ألن يكون رد ا متناسبا ، معربا  عن قلقه لتجاوق قتلا ةقب )
، لبحا الهجمات «فرانسوا أوالند»وفي سياق مت ل اجتمً مجلس الدفاغ الوطني الفرنسي برئاسة 

، أعر  عن قلقه من التوتر الذ  «أوالند»جتماغ ب ن وأفاد بيان  ادرب عن اال اإلسرائيلية علا ةقب.
 يشهدس الشرق األوسط، مجددا  دعوب جميً األطراف لوقف اطالق النار.

 43/8/4113القدس العربي، لندن، 
 
 تظاهرات جديدة في فرنسا تضامنًا مع غزة .013

قل   جرت تنا رات دعب جديدب للفلسطينيين في فرنسا األربعاء، أحد ا فيع أ ف   -باريس 
باريس، وسط تدابير أمنية مشددب بعد أياب قليلة من االضطرابات ومهاجمة معابد يهودية ومتاجر 

 يملكها يهود خالل تجمعين لب ت رح بهما الشرطة.
في باريس وليون )وسط شرق( وتولوق )جنو  ةر ( وليل )شمال(، جرت تنا رات أمس بدعوب من 

حقوق اإلنسان ومننمات متيدب للفلسطينيين للمطالبة بر  أحقا  يسارية ونقابات وجمعيات مدافعة عن
« رفً الح ار ةير المشروغ والمجرب عن ةقب»و « الوقف الفور  لعمليات الق ف علا ةقب»

 «.عقوبات فورية علا اسرائيل حتا تحترب القانون الدولي»وفر  
ين يهتفون بقتل اليهود أو وكان وقير الداخلية الفرنسي برنار كاقنوف،  دد األربعاء بتوقيف كل الذ

 يحرقون أعالما  اسرائيلية خالل تنا رات الت ييد للفلسطينيين المقررب أمس في فرنسا.
التي تب الترخيص لها  00الر وفي  ذا السياق أقر وقير الداخلية برنار كاقنوف بنفسه، أن التنا رات 

محنورب الا مواجهات  أربعة تنا راتمتخرا  لب تشهد أعماال  مخلة باألمن، بينما تحولت اثنتان من 
بين شبان وعنا ر الشرطة ترافقت مً أعمال معادية للسامية، علا ةرار ما ح ل في مدينة 
سارسيل األحد، حيا تعرضت متاجر يملكها يهود في  ذس المدينة ال  يرب بالضاحية الباريسية 

 للتخري .
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 ي مجموعة شبان ناشطين متطرفين ، و «رابطة الدفاغ اليهودية»وعندما سئل عن دور أعضاء 
أعمالهب »تموق، دان وقير الداخلية  28متهمة بالقياب باستفقاقات أثناء تنا رب ت ييد للفلسطينيين في 

 «.ةير المشروعة
 43/8/4113الحياة، لندن، 

 
 في غزة يةسرائيلاإل"العربية لحقوق اإلنسان" تنتقد موقف االتحاد األوروبي من المجازر  .014

األوروبي فشل  االتحادقالت المننمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا اان ع س برسقد - لندن
مرب اخرن باتخاذ موقف أخالقي وقانوني من اعتداءات اسرائيل علا قطاغ ةقب التي تمثلت في 

أسرب تب ابادتها  80طفال اضافة الا أكثر من  282منهب  020مجاقر أودت بحياب أكثر من 
مدني وتدمير مئات من المناقل والمرافق  2000دن العدوان الا جرح أكثر من بالكامل، كما أ

 العامةا.
( أرسلت نسخة منه لر اقدس برساع اان مجلس 48/7وأضافت المننمة في بيان لها االربعاء )

( عبر فيه عن قلقه من ت اعد 44/7األوروبي أ در بيانا الثالثاء ) االتحادالشتون الخارجية في 
قطاغ ةقب ودعا الا وقف اطالق نار فور ، وندد بل ة واضحة وعشوائية في  در البيان العنف في 

بال واريخ التي تنطلق من قطاغ ةقب داعيا الا تجريد المننمات ااإلر ابيةا، علا حد و ف 
البيان، من السالح وندد باستخداب المدنيين كدروغ بشرية، ثب عندما جاء البيان علا ذكر اسرائيل بدأ 

يار العبارات بعناية، ندد بقتل المدنيين دون ان يندد بالقاتل معترفا بحق اسرائيل بالدفاغ عن اخت
 نفسها داعيا اسرائيل أن تكون عمليتها العسكرية متناسبة ومتماشية مً القانون الدولي اإلنسانيا.

 44/8/4113قدس برس، 
 
 غاضبون يقتحمون ملعب ويعتدون على فريق إسرائيليالنمسا:  .015

شهدت المباراب الودية بين فريقي ليل الفرنسي وننيرس ال هيوني ماكابي حيفا التي جمعت  عسبيلال
بينهما بالنمسا مساء اليوب األربعاء، قياب مجموعة من جما ير ليل بالنقول ألرضية الملع  لمهاجمة 

 العبي ماكابي حيفا تضامنا منهب مً القضية الفلسطينية وضد العدوان علا ةقب.
بالضر  علا العبي الفريق  باالعتداءالمشجعون الذين كانوا يحملون أعالب فلسطين، وقاب 

مما أدن لحدوا مشاجرب كبيرب بين الطرفين، ليقوب بعد ا رجال األمن بالملع  بالتدخل  ال هيوني
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نهاء المباراب في الدقيقة  االشتباكوف   والجدير ذكرس ان  .30دون حدوا أضرار أو خسائر وا 
 انتهت ل الح الفريق الفرنسي بهدفين دون رد. المباراب

 43/8/4113السبيل، عمان، 
 
 مم المتحدة في غزةي مون منزعج الختفاء صواريخ عثر عليها في مدرسة تديرها األك .016

المتحدب بان جي مون يوب االربعاء عن  لحمبعبر االمين العاب ع وجد  االلفي -االمب المتحدب 
 عثر عليها مخب ب في مدرسة تدير ا االمب المتحدب في قطاغ ةقب. اروخا  40الختفاء  انقعاجه

وعثرت وكالة االمب المتحدب ل وا وتش يل الالجئين الفلسطينيين )اونروا( علا ال واريخ في احدن 
مدارسها الخالية قبل اسبوغ. واكتشفت مجموعة ثانية من ال واريخ في مدرسة خالية اخرن يوب 

بسرعة فانهب الب يكن بمقدور ب الت كد من  مونفيهايان انه بسب  انسحا  الثالثاء لكنها قالت في ب
 العدد علا وجه التحديد.ا

المتحدب ان بان ايعبر عن ةضبه واسفه لوضً اسلحة في مدرسة تدير ا االمب  لحمبوقال بيان 
 ب.من مدراسها وسط تجدد العنف في قطاغ ةق  09ألف فلسطيني في  204المتحدب.ا وتتو  اونروا 

وقال البيان ابعملهب  ذا فان اولئك المستولين )عن وضً ال واريخ( يحولون مدارس الي ا داف 
عسكرية محتملة ويعرضون للخطر أرواح اطفال ابرياء ومونفي االمب المتحدب العاملين في مثل  ذس 

 المنشات وكل من يستخدب مدارس االمب المتحدب كم ون.ا
واالمن في االمب المتحدب بوضً وتنفيذ خطة للتعامل االمن مً ا  وكلف بان  يئات معنية بالسالمة 

 للمننمة الدولية. منشئاتاسلحة تكتشف في 
 43/8/4113وكالة رويترز لألنباء، 

 
 على ضبط النفس "سرائيل"إألمانيا تندد باحتجاجات معادية للسامية وتحث  .017

في ألمانيا ب نه  يعيشونهود الذين طم نت الحكومة األلمانية الي عحسن عمار -رفقي فخر   -برلين 
يج  ان يشعروا باألمان في مواجهة  تافات معادية للسامية وتهديدات ترددت في بع  
االحتجاجات ضد ال راغ اإلسرائيلي مً حماس في ةقب وقالت انه لن يتب التسامح مً مثل  ذا 

 السلوك.
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متتمر  حفي يوب االربعاء  وقال جورج شترايتر المتحدا باسب المستشارب أنجيال ميركل في
الحياب اليهودية في ألمانيا وسيوا لون حملتهب من أجل  انتعاتاالمستشارب والحكومة سعداء الن يروا 

 أمن المواطنين اليهود.ا
وعبرت وسائل االعالب األلمانية عن  دمتها من م قن الهتافات المعادية إلسرائيل في بع  

  ن معاداب السامية نتيجة للمحارق التي ارتكبها الناق .المنا رات في بلد شديد الحساسية بش
وو ف شترايتر التهديدات التي نهرت في االحتجاجات بانها ا جوب علا الحرية والتسامحا 

 ومحاولة لتدمير ديمقراطية ألمانيا.ا
وقال متحدا باسب وقارب الداخلية ان السلطات ترن مخاطر متقايدب علا المباني والم الح 

 توفر االمن المناس . وأنهايلية في ألمانيا اإلسرائ
 ووجه رئيس المجلس المركق  لليهود في ألمانيا دايتر جراومان الشكر للقعماء األلمان علا دعمهب.

لكنه اضاف ايشعر كثيرون في طائفتنا بانعداب االمن تماما وبالقلق و دموا تماما للشعارات المروعة 
حشود ضخمة دعوا الا )قتل اليهود بال اق( أو )حرقهب( أو المنا ضة لليهود والتي ردد بعضها 

 )ذبحهب(.ا
وأ در وقراء خارجية ألمانيا وفرنسا وايطاليا يوب الثالثاء بيانا مشتركا يندد بمعادب السامية 

 021والعن رية وكرا ية االجان  التي  يمنت علا المسيرات ضد الحر  التي قتل فيها حتا االن 
 اسرائيليا. جنديا 49فلسطينيا و

وقالت متحدثة باسب قارب الخارجية األلمانية انحا اسرائيل علا انهار ضبط النفس وتجن  وقوغ 
نهاالنار  اطالقوقالت ان حماس رفضت مرتين وقف  مقيد من الضحايا.ا تستخدب المدنيين دروعا  وا 

 بشرية. وأضافت اأبرياء كثيرون ماتوا ونحن نحقن علا كل ضحية.ا
 43/8/4113لألنباء،  وكالة رويترز

 
 سرائيلي على غزة ودفاعه عن حماساإل العدواننائب بريطاني يتعرض للتوبيخ النتقاده  .018

تعر  نائ  بريطاني للتوبيخ من قبل حقبه بسب  انتقادس الهجوب االسرائيلي علا  رأ  اليوبع -لندن 
 قطاغ ةقب ودفاعه عن حركة )حماس(، في تعليقات نشر ا علا موقً )تويتر(.

وقالت شبكة )سكا  نيوق( االربعاء ان، ديفيد وارد، النائ  عن حق  الديمقراطيين األحرار الشريك 
قد يواجه اجراءات انضباطية من قبل حقبه لنشرس “األ  ر في الحكومة االئتالفية البريطانية 
 ”.رسالتين علا موقً تويتر انتقد فيهما اسرائيل
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 بإطالقلو عات في ةقب فسيقوب علا األرجح “ة األولا أنه واضافت أن النائ  وارد كت  في الرسال
أن يقرر مً أ  جان  يقف في األقمة “، ودعا في الرسالة الثانية ال ر  الا ” اروخ علا اسرائيل

 ”.الدائرب ب قب
ان تعليقات النائ  وارد ال تمث ل “ونسبت سكا  الا متحدا باسب حق  الديمقراطيين األحرار قوله 

ها بشدب وسنتعامل معها علا أنها قضية انضباطية، وكان قعيب الحق  نائ  رئيس الحق  وندين
 ”.الوقراء البريطاني، نك كليغ، في طليعة الداعين الا السالب في اسرائيل وةقب

 44/8/4113رأي اليوم، لندن، 
 
 بالتر يعرب عن حزنه لسقوط ضحايا من الرياضيين في غزة .019

تحاد الدولي لكرب القدب، عن حقنه لسقوط ضحايا من الرياضيين األناضولع أعر  رئيس اال –قوريخ 
 في ةقب. جاء ذلك للعبة ورئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية جبريل الرجو  في قوريخ السويسرية.

وحس  م ادر أكيدب، فإن  ناك العديد من الرياضيين الذين لقوا حتفهب جراء الق ف اإلسرائيلي 
  التعاون الرياضي، وعبد الرحمن القاملي الع  ناد  خدمات رفح، أمثال أحمد دلول مدر  ناد

 وةير ما من الرياضيين الكرويين.
أنا قلق جدا حيال الوضً في المنطقة، ونشعر »وقال بالتر في ت ريح نقله الموقً الرسمي للفيفاع 
دولي وأنا شخ يا االتحاد ال»ومضا قائالع «. باألسا لمعرفة أن أناسا من مجتمً كرب القدب قد قتلوا

نشج   ذا الوضً وأ  شكل من أشكال العنف، حيا اتحد مجتمً كرب القدب في ك س العالب )التي 
من الشهر الحالي بالبراقيل( لتقديب رسالة سالب في جميً المباريات بالبطولة، ونحن  28اختتمت في 

 «.متحدون في أملنا بتحقيق السالب في  ذس المنطقة والعالب ب جمعه
 43/8/4113دس العربي، لندن، الق

 
 داخلها مدنياً  ون اقتحموا مقر منظمة صهيونية متطرفة ونفذوا عصياناً نمتضام: نيويورك .001

اقتحب ناشطون متضامنون مً فلسطين اليوب في نيويورك مقر مننمة ع رأ  اليوب - واشنطن
ونفذوا فيها ع يانا ” ايباك“ هيونية متطرفة تتبً للوبي المتيد لجرائب اسرائيل في الواليات المتحدب 

 شرطة المدينة القب  علا تسعة من المتضامين. بإلقاءمدنيا انتها 
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وألقي القب  علا المتضامنين مً فلسطين ضد العملية اإلسرائيلية في ةقب داخل مكات  في مدينة  
مة و ي جناح لمنن” أ دقاء قوات الدفاغ اإلسرائيلية“مانهاتن لجمعية  هيونية متطرفة تدعا 

 خفاء جرائب قتل األطفال.إل اإلسرائيليتتولا الدعاية للجيت ” ايباك“
وقد تب اقتحاب مقر الجمعية ال هيونية من قبل عشرات المتضامنين الذين نفدوا فعالية احتجاجية 
تعبر عن جرائب اسرائيل عبر التمدد علا األر  والتنا ر بالموت وةادر معنمهب قبل حضور 

 علنوا الع يان المدني داخل مقار المننمة ال هيونية المتطرفة.أ ة متضامنين الشرطة فيما بقي تسع
وقرء منفذو الع يان اسماء شهداء ةقب وت دوا لمحاولة طرد ب من مقر المننمة ووقعت اشتباكات 

 باأليد 
وألقي القب  علا المتنا رين التسً المتبقية، بما في ذلك رئيسة حركة ا وات يهودية من اجل 

 ريبيكا فيلكوميرسون. السالب
 44/8/4113رأي اليوم، لندن، 

 
 حماس العملّية البرّية اإلسرائيلّية؟ تواجهكيف  .000

 عدنان أبو عامر
خطف الجند  اشاتول أرونا خالل االشتباك فجر  40/7كما تخوفت اسرائيل، أعلنت حماس مساء 

العملية البرية، وأكد اأبو  نفس اليوب مً قوب اسرائيلية بحي التفاح شرق ةقب في اليوب الثاني من
ا، من لواء 0094001عبيدبا الناطق باسب القساب أن الجند  الم سور  اح  الرقب العسكر  ا

اةوالنيا لنخبة الجيت اإلسرائيلي. مسئول اعالمي في حماس رف  بحديا خاص اللمونيتورا 
 التعقي  علا وفاب الجند ، وقال ا ذس مسئولية كتائ ...

خطف الجند  اشاتول أرونا خالل االشتباك فجر  40/7يل، أعلنت حماس مساء كما تخوفت اسرائ
نفس اليوب مً قوب اسرائيلية بحي التفاح شرق ةقب في اليوب الثاني من العملية البرية، وأكد اأبو 

ا، من لواء 0094001عبيدبا الناطق باسب القساب أن الجند  الم سور  اح  الرقب العسكر  ا
 لجيت اإلسرائيلي.اةوالنيا لنخبة ا

مسئول اعالمي في حماس رف  بحديا خاص اللمونيتورا التعقي  علا وفاب الجند ، وقال ا ذس 
مسئولية كتائ  القساب، وليس أ  جهة أخرن، ألن ترويث اسرائيل للخبر له  دف استخبار  ب ن 

ن بإطالق تتكد حماس الخبر أو تنفيه، بحيا تح ل اسرائيل علا معلومات مجانية دون دفً ثم
 أسرن فلسطينيين، مقابل كل معلومة حول م ير الجند  المختطف لدن القسابا.
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وأضاف رافضا  الكشف عن  ويتهع امن ال ع  ربط موضوغ أسر الجند  بشروط التهدئة الحالية، 
ال ستطول المواجهة، سيكون توافق بين األطراف علا ترحيل موضوغ الجند  لما بعد وقف  ذس  وا 

 ونةا.الحر  المجن
 

ضد  ةق ب،  4022تم وق/يوليو  7و كذا توق ً الفلسطيني ون أن يتدحرج العدوان اإلسرائيلي  الذ  بدأ يوب 
الا عملي ة بري ة، علا الرةب من الترد د الذ  أبدته اسرائيل، مً الجهود لمنً و ول األمور مً 

 ق.حماس الا  ذس المرحلة، و و ما تطر ق اليه االمونيتورا في مقال ساب
 
 الخسائر الباهظة· 

و و ما أك دس رئيس المكت  السياسي  لحماس خالد مشعل، في حوارس الح ر   مً االمونيتورا، حين 
اب قادرب علا الت د   لها. ، فكتائ  القس   قالع ااذا فر  علينا االجتياح البر   اإلسرائيلي 

ق ب حول توق عاتهب في ش ن شن  س ل االمونيتورا عددا  من المستولين الميداني ين في حماس من ة
اسرائيل العملي ة البري ة، لكن  معنمهب استبعد حدوثها، األن  نتنيا و شخ ي ة مترد دب، ويعلب أن  
الو فة السحري ة لسقوطه في االنتخابات المقبلة أن يعود جنودس من أر  المعركة في ةق ب محمولين 

ا تنفيذ عملية امعبر  وفاا جنو  قطاغ ةقب فجر بنعوت سوداء جثثا  مقتولةا. لكن هب قالوا ان  
مسلح فلسطيني عبر نفق الا داخل اسرائيل دفً  28، من خالل محاولة تسلل27/7الخميس 

 نتنيا و الا ات خاذ قرار العملي ة البري ةا.
 لكن  الخبير العسكر   الفلسطيني  اللواء المتقاعد وا ف عريقات قال ل حيفة الرسالة التابعة لحماس
في ةق ب ان  ات ن ي اسرائيل بالحر  البري ة، يعود إلدراكها لحجب الخسائر في  فوف الجيت، والخشية 
مم ا تخفيه المقاومة من مفاجةت مثل كمائن الموت واالختطاف، وطبيعة ةق ب الج رافي ة وكثافتها 

مويه، وسرعة توجيه السك اني ة، وألن  المقاومة في ةق ب تجيد قتال الشوارغ، وفنون االختفاء والت
 الضربات للخ با.

اب قبل اندالغ الحر ، جاء فيهاع امً  فقد اط لً االمونيتورا علا كر اس تدريبي  تداوله مقاتلو القس 
اختالل مواقين القون العسكري ة ل الح اسرائيل، فإن  المقاومة ستستخدب لمواجهة العملي ة البري ة، 

هة المضاد ب للدروغ ب  كثافة، وبقدرات نوعي ةا.ال واريخ الموج 
وأضاف الكر اسع ا اجس الجنود اإلسرائيلي ين سيكون شبكات األنفاق التي توف ر حركة للمقاتلين 
لين بري ا  ااننر، تحت قدمك توجد  عداد كمائن، حيا تكون العبارب األكثر تداوال  للجنود المتوة  وا 
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اب، وسيواجه الجيت حفربا. ومً االقترا  من األماكن السكني ة ستبرق وحدات  القن ا ة التابعة للقس 
مئات العبوات والقنابل الممو  ة في كل  ممر  وطريق. وكل ما تقد ب أكثر داخل مناطق ةق ب السكني ة، 
ا.  ستكون األفضلي ة لمقاتلي حماس، ألن هب أ حا  األر ، ويمكنهب ر د آلي ات الجيت اإلسرائيلي 

 فوت القي ات في حديثه الا قناب الجقيرب أن  االجيت  لعسكر اوقد أشار العميد الم ر   والخبير 
اإلسرائيلي  يحاول خلق منطقة آمنة علا مشارف ةق ب، لخشيته من مننومة ال واريخ المضاد ب 
للدب ابات التي تمتلكها حماس، متوق عا  تركيق العملي ة البري ة علا مدر عات سريعة، تدخل وتخرج 

 سرائيلا.بسرعة لتحقيق  ورب ترضي ا
اب في بيانات لها أن ها انف ذت عملي ات ميداني ة لعرقلة التقد ب البر   نحو عمق ةق ب،  أعلنت كتائ  القس 

، عبر استدراج قو ب اسرائيلي ة حاولت التقد ب شرق حي  التف اح 4022تم وق/يوليو  40آخر ا فجر األحد 
ابات تدخل حقل أل اب من عبوات برميلي ة في مدينة ةق ب، الا كمين محكب، حيا ترك مقاتلو ا الدب  

ر المسل حون حقل األل اب بالقو ب، مم ا دم ر ا بالكامل،  عد ب، وبعدما تبعتها ناقلتا جند داخل الكمين، فج 
جندي ا  اسرائيليا، وقد بلغ عدد القتلا لدن الجيت االسرائيلي  22وأسفرت العملي ة عن مقتل وا  ابة 

فر اح ائيات دقيقة لقتلا القساب، لكن التقديرات التي ح ل عليها جنديا . وفي نل عدب تو  41
جريحا ، سواء خالل  200قتيال  و 10االمونيتورا من أوساط مطلعة في حماس تقتر  من 

 االشتباكات مً الجيت اإلسرائيلي، أو االةتياالت عبر سالح الجو.ا
أحد األنفاق خلف مواقً الجيت  بالتسلل عبر 23/7ونجح مقاومون من كتائ  القساب فجر الجمعة 

اإلسرائيلي شرق رفح وخان يونس جنو  القطاغ، ونجح عنا ر ا بدخول تلك المناطق الستطالغ 
أماكن تمركق القوات البرية، ونسف وتخري  مننومات االستخبارات التي قاب الجيت بن بها متخرا 

خالل العملية بينما قالت اسرائيل أن لر د الحدود. قعمت كتائ  القساب أن ستة جنديا اسرائيليا قتل 
 اثنان جنديا قتل.

 
 حرب العصابات· 

، عات مندو  االمونيتورا مً سك ان المنطقة 4022تم وق/يوليو  29وفي وقت سابق نهر يوب 
، حيا علب بعد ا من كتائ   الوسطا من ةق ب أجواء حر  حقيقي ة بين المقاتلين والجيت اإلسرائيلي 

اب أن ها نف   ذت عملي ة تسل ل خلف خطوط الجيت في المنطقة، وأن  اشتباكات عنيفة دارت في القس 
 المكان.
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 آخرين، في  ذس العملي ة. 1وفي وقت الحق، اعترف الجيت اإلسرائيلي  بمقتل ضابط وا  ابة 
جنديا من لواء ةوالني للمشاب قتلوا في المعارك  23أن  40/7وقد أعلن الجيت اإلسرائيلي مساء 

جنديا جريحا  210بين قوات الجيت والمسلحين في حي الشجاعية بمدينة ةقب، وال يقال  الجارية
 منهب حالته خطيرب. 7يعالجون في مختلف المستشفيات، 

بحي  40/7وفي وقت الحق من  ذس االشتباكات، نفذ الجيت اإلسرائيلي مجقرب ر يبة فجر 
 آخرين بنيران المدفعية اإلسرائيلية. 400فلسطينيا  وا  ابة  70الشجاعية أسفرت عن مقتل أكثر من 

حاول االمونيتورا الو ول الا مناطق االشتباكات بين الفلسطيني ين واإلسرائيلي ين، لكن  رائحة الموت 
كانت تنتشر علا طول حدود ةق ب الشرقي ة، وتوا ل مً بع  العائالت المقيمة  ناك، للتعر ف علا 

 ين.السلوك العسكر   بين الجيت والمسل ح
وقال فلسطيني  يقطن أق ا شرق مخي ب البريث وسط ةق ب، يدعا محمود، لراالمونيتورا في ات  ال 
ع اات  ل بنا الجيت إلجبارنا علا اخالء مناقلنا، وألقت علينا الطائرات منشورات تحذ رنا. لكن نا   اتفي 

ن المقاتلين والجنود، بقينا، ولب ن ادر، وسمعنا أ وات االشتباكات علا بعد عشرات األمتار، بي
 تقتر  من االلتحاب المباشر وجها  لوجها.

وعلب االمونيتورا من م در مط لً في ةق ب أن  االقو ات اإلسرائيلي ة تجد مقاومة عنيفة من مقاتلي 
نين في مواقً حدودي ة حد دو ا سلفا ، وفق خط ة ترمي الي مباةتة اإلسرائيلي ين في  حماس المتح  

ة و جومي ة إلنقال الخسائر فيهب، في حر  استنقاف ي ع  علا الرأ  العاب عملي ات دفاعي  
 اإلسرائيلي  تحم لهاا.

اب في مواجهة ال قو البر    وكان االمونيتورا قد تحد ا في تحليل سابق عن اعتماد كتائ  القس 
، علا اوحدات المرابطينا.  اإلسرائيلي 

ر من الضف ة ال ربي ة، من مقاتل ي حماس السابقين  ناك تب  ابعادس الا ةق ب، رف  قال أسير محر 
اب تستفيد في ت د يها للحملة البري ة من الخبرب القتالي ة  الكشف عن  وي ته لراالمونيتورا ان  اكتائ  القس 

، بات باغ تكتيك محترف لمواجهة عملي ات االجتياح، 4004في الضف ة خالل عملي ة السور الواقي عاب 
مائن للجيت، من خالل فتح ث رات في البيوت الموجودب علا مشارف ةق ب يعتمد علا ن   الك

الحدودي ة، حيا يكمن المقاتلون للجنود داخل البيوت، كي يفاجئو ب. و ناك طريقة مبتكرب تتمث ل في 
ا.  تفخيخ مواسير و نابير المياس، حيا يتب  تفجير ا، وتكون عادب بمستون رأس الجند   اإلسرائيلي 

ولع االطرق التي تسلكها الدب ابات معروفة في مناطق عبسان وبني سهيال في خانيونس، وختب بالق
والبريث والم اق  وجحر الديك في المنطقة الوسطا، والشجاعي ة في محافنة ةق ب، وبيت حانون 
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وبيت ال يا شمال ةق ب، و ي مناطق ضي قة محدودب المعابر والمداخل. و ذا يفيد المقاومة لالستفادب 
، بتفخيخ المداخل، وقرعها م ن أ مي ة  ذا المعطا الميداني  لوضً خط ة الت د   للتوة ل البر  

بالعبوات الناسفة، ونشر مقاومين يحملون قذائف اآر بي جيا إلعاقة تقد ب ا لي ات، وح ر ا داخل 
 م يدب العبوات الناسفةا.

44/8/4113المونيتور،   
 
 يوما 18موقف بعد  حرب العدوان على قطاع غزة .. تقدير .002

 منير شفيق
أثبتت الحر  التي خاضتها المقاومة والشع  في قطاغ ةقب مجموعة من الحقائق التي تفر  نفسها 
خلفية أو قاعدب لتقدير الموقف عسكريا  وسياسيا  بعد سبعة عشر يوما  من القتال الضار  وال راغ 

الحر  في مرحلتها الرا نة واحتماالت  السياسي المتعدد األبعاد، بما يسمح بإطاللة حول مستقبل
 مةالتها. و ذس الحقائق بداية، وبخطوطها العامة بعيدا  عن التفا يل والتف يلع

 
 أواًل الشعب:

أنهر الشع  الفلسطيني في القطاغ  مودا  منقطً الننير، و و تحت الح ار الخانق والنقص في 
من المساندب من الشقيق الجار القري ، فيما العدو الطعاب والماء والدواء والطاقة واألموال والحرمان 

يستهدف بالق ف بيوت المدنيين ويوقً مئات الشهداء وآالف الجرحا ويهدب مئات البيوت علا 
 سكانها المدنيين.

نعب، أنهر الشع  تحت كل  ذس النروف  مودا  والتفافا  حول المقاومة واحتماال  للتضحيات من 
شروط المقاومة وفي مقدمها رفً الح ار من كل الجهات وعدب  أجل االنت ار من خالل فر 

العودب الا ما كان عليه الوضً قبل اندالغ العدوان. ويكفي دليال  أن راية بيضاء واحدب لب ت رفً 
 وان بت كل المقابالت باتجاس ال مود. 

حر . بل الفلسطيني في قطاغ ةقب مستعد لي مد مهما طالت ال ان الشع ومن  نا يمكن القول 
كلما طالت ي بح ال مود أشد  بعد كل التضحيات، الا جان  ما يلوح في األفق القري  من 

 متشرات قوية جدا  لهقيمة العدوان. 
 

 وفي مناطق اللجوء   37الع ثانيًا: الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وفي فلسطين 
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والشع  في قطاغ ةقب واعتبار حر   سوف يقداد يوما  بعد يوب في ردود فعله للتشارك مً المقاومة
العدوان حربا  علا كل الشع  الفلسطيني و ذا ما تكشف عنه المواجهات التي اندلعت في القدس 
والمناطق التي تحت االحتالل المباشر )حيا ال أجهقب أمن فلسطينية( وما سقط وسوف يسقط من 

يا السلطة واألجهقب االمنية التي شهداء. و نالك محاوالت الحراك الشبابي في الضفة ال ربية ح
لوال ا لكانت االنتفاضة الشاملة، وألطبقت الضفة ال ربية علا العدو ال هيوني فت بح حر  

 المقاومة والشع  في قطاغ ةقب حربا  واحدب مً االنتفاضة في مواجهة الجيت ال هيوني.
 

 عدوان على القطاعثالثًا: المقاومة المسلحة خالل سبعة عشر يومًا في مواجهة حرب ال
لقد أنهرت المقاومة بكل الف ائل المقاتلة في القطاغ، وفي المقدمة، بالطبً، احماسا واالجهادا 
أنها أعدت نفسها جيدا  لخو  حر  منت رب ضد العدوان اعتمدت علا خطط ذكية، ومفكر بها 

حية المعنوية والنفسية جيدا ، في الرد ال اروخي وكيفية توقيعه وما يهدف تحقيقه، ال سيما من النا
بقاء ما  و أعنب في اليد تلبية لتطورات الحر . فكانت  نالك المفاج ب النوعية  وألوان المفاج ب، وا 
والكمية، وكانت  نالك المفاجةت ةير المتوقعة من العدو، كما ال ديق وةير ال ديق. ثب كانت 

ادا واالجبهة الشعبيةا والف ائل الوحدب والتنسيق عسكريا  وسياسيا  في ما بين احماسا واالجه
 المقاتلة. وقد و ل الا مستون أعلا من أ  مرحلة سابقة.

ثب جاءت المعركة البرية لتثبت المقاومة فيها أنها  احبة المبادرب الهجومية وراء خطوط تقدب قوات 
في المعركة العدو في مختلف النقاط. مما أربكها وأوقً فيها الخسائر وأكد لقيادب العدو أن التوسً 

 البرية سيقود الا انقال  قيمة ميدانية محققة بقوات الجيت المتقهقر. 
و نا أثبتت المقاومة أن يد ا  ي العليا في المعركة البرية، و ي الحاسمة في كل حر ، وليس 

 الق ف ال اروخي أو اإلي ال في قتل المدنيين. 
 

 شر يوماً رابعًا: العدو وقيادة المعركة والنتائج خالل سبعة ع
من يدقق في كيفية انتقال القرار من اجتياح الضفة ال ربية واستباحتها اثر اختطاف الجنود الثالثة، 
ثب العثور علا جثثهب، وارتكا  جريمة حرق الفتا محمد أبو خضير حيا  بعد تعذيبه، فكان التورط 

ب، ثب كيفية اتخاذ قرار والضفة وقطاغ ةق  23في مواجهة ردود الفعل الشعبية في القدس ومناطق الر
العدوان علا القطاغ  روبا  من ار ا ات انتفاضة في الضفة والقدس، سوف يت كد أننا أماب قرار 
ارتجالي ةير معد  له جيدا  وقد وقً في الم يدب عندما واجهته المقاومة برد  اروخي لب يكن متوقعا  



 
 
 

 

 
           78ص                                     4477 العدد:     43/8/4113األربعاء  التاريخ:

 

ت ميب علا موا لة الحر  واالنتقال الا من بع  أو جهة، م حوبا  بالوقوف النِ د   عسكريا  مً ال
الهجوب، األمر الذ  فر  علا العدو أن يطبخ، أو يسارغ الا قبول، وقف اطالق النار، كما أعلن 
عنه في المبادرب الم رية، فيما رفضت حماس والجهاد والشعبية والف ائل األخرن مجتمعة )كما 

 رت في امطار العدو بال واريخ.الف ائل الفلسطينية في دمشق(  ذس المبادرب، واستم
وقد نن نتانيا و أن  ذا الرف  يعطيه االشرعيةا أو ال طاء لالنتقال الا المعركة البري ة التي تبي ن 
ذا بها  منذ اللحنة األولا وما تال ا من خطوات أنها بدور ا جاءت ارتجالية وةير محسوبة جيدا ، وا 

االنتقال عبر األنفاق الا القتال وراء خطوط المهاجمين  تتحو ل، مً ما أبدته المقاومة من مبادرب في
يقاغ الخسائر بهب، الا ورطة جديدب تواجه حكومة نتانيا و وقيادب الجيت ال هيوني. نا يك عن  وا 
أميركا وةير ا من داعمي نتانيا و وعدوانه ودعمه في قبوله للمبادرب الم رية التي شارك في 

  ْوةها.
ية خيب ت آمال نتانيا و وقيادب الجيت حيا فوجئوا باألسلو  الذ  ال شك في أن الحر  البر 

استخدمت األنفاق به وأشكال امتدادات األنفاق. وخطوط توقيعها واألخطر جرأب المقاومين وذكائهب 
والطريقة التي قاتلوا بها كما انسحابهب بعد تنفيذ المهمة، وما لحق بالمهاجمين ال هاينة من خسائر. 

ا ن منذرب لنتانيا و بالهقيمة ولعل أ  قائد عسكر  ح يف يراق  جيدا  كيف ت قاد  فالبداية حتا
 المعارك من ِقب ل المقاومة ويدرس المفاجةت البرية، عليه أن يتوقً األعنب، مفاج ب وخسائر.

 
 خامسًا: الموقف السياسي خالل سبعة عشر يوماً 

كومات االتحاد األوروبي أن كل ما يقوب به منذ اللحنة األولا أعلنت اإلدارب األميركية وأةل  ح
الكيان ال هيوني ممارسة لحق الدفاغ عن النفس. أ  تمت ت طية العدوان من الناحية السياسية 
الدولية، ومن دون أن يقابله لحسف موقف روسي أو  يني، يشج  العدوان ويدعب الشع  

ن وتسويقه كما فعلت أميركا، واقت ر الفلسطيني ومقاومته، وأنه لب ي ل الا مستون ت طية العدوا
 النار. اطالقالموقف علا الدعوب الا وقف 

أما علا المستون العربي فقد تبنا اجتماغ وقراء خارجية حكومات دول الجامعة العربية المبادرب 
الم رية التي رفضتها المقاومة بكل ف ائلها أو طالبت بتعديلها بما يتضمن تبني شروط المقاومة. 

 ر  احبة المبادرب ترف  حتا اللحنة الموافقة علا تلك الشروط بالرةب من عدالتها ولكن م
وتواضعها، وبالرةب من اإلجماغ الفلسطيني علا دور م ر والحرص علا عدب افشاله. ولكن و ل 
األمر بتسيبي ليفني أن اعتبرت أن  نالك توافقا  بين أميركا والكيان ال هيوني والسلطة الفلسطينية 
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علا المبادرب كما  ي، واعتبار ا األساس لوقف اطالق النار بما تضمنه مثال  من ردب  وم ر
 لحنفاق وو فها باألعمال العدوانية.

الرسمي العربي بمجمله، ولو بفوارق طفيفة ينل حتا ا ن في خانة الوقوف  ان الموقفيمكن القول 
العدوان. واألنكا أن السلطة ضد مطال  المقاومة والشع  الفلسطيني مً مواقف ملتبسة من 

في طل  تلك المبادرب في محاولة لت طية  انها بادرتالفلسطينية )محمود عباس( تبر عت بالقول 
موقف م ر. لعل ذلك يجعل من حكومة السيسي تتخلا عن محمد دحالن لحسا  محمود عباس. 

اء أكان بسب  فموقف محمود عباس في عدد من ت ريحاته قوبل بمعارضة فلسطينية واسعة سو 
موقفه من المبادرب أب كان ما تمارسه األجهقب األمنية من قمً لمنً ن رب الضفة ال ربية ل قب من 
خالل انتفاضة قد تسفر عن قل  الطاولة علا رأس االحتالل للضفة والقدس وليس علا رأس 

 العدوان ضد ةقب فقط.
 

  سادسًا: الوضع الراهن وبعض احتماالت تطّوره
وافق ف ائل المقاومة وال سيما حماس والجهاد علا وقف اطالق النار وفقا  للمبادرب عندما لب ت
 الم رية، 

 وعندما ت ر  م ر ومتيدو المبادرب الم رية عليها كما جاءت أول مر ب،
اإلماراتي بإعطاء األولوية للموقف ضد  حماس و ي  –السعود   –وعندما يستمر الموقف الم ر  

 ان،تخو  الحر  ضد العدو 
فكل  ذا يعني أن علا الكيان ال هيوني أن يستمر في حربه وأن يستمر الح ار علا قطاغ ةقب 

 الا أجل ةير مسما مً اطاللة اليوب الثامن عشر علا  ذس الحر ، 
 ويعني أن متيد  المبادرب الم رية يريدون الحر  أن تستمر ما لب يتب القبول الفلسطيني بها 

 
 التالية: وهنا تتقدم االحتماالت 

أن يعتبر الكيان ال هيوني أن لديه دعما  عربيا  ودوليا  يسمح له باحتالل القطاغ أو خو  حر   -أ
شرسة ضد  المقاومة واأل الي علا السواء. وذلك الا أن ت تي المقاومة الا م ر جاثية علا ركبها 

اومة للسلطة الفلسطينية وعندئذ ي فر  وقف اطالق النار الذ  سيتلوس التفاو  لتسليب سالح المق
نهاء الوجود السياسي لحماس.  نهاء الوجود العسكر  للمقاومة، وا   وتهديب األنفاق وا 
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 ذا االحتمال يلتقي مً رةبة نتنيا و. لكن الجيت ال هيوني أعجق من أن ينفذس فالمقاومة والشع  
 سيخوضان حربا  ال ِقب ل له في كسبها أو تحمل خسائر ا. 

حر  علا النمط الرا ن ق ف علا المدنيين وقيادب الخسائر واستمرار الهجمات استمرار ال - 
البر ية الجقئية. وذلك بهدف أن يض ط باتجاس تحر ك الشارغ ضد  المقاومة كما انهاك المقاومة 

 واستنقافها باستمرار الحر . 
لذ  سينتهي الا فشل و ذس االستراتيجية ستمتد بالحر  الا سبعة عشر يوما  أخرن أو أكثر، األمر ا

من قاوية قيادب اشتعال الضفة ال ربية والقدس بال ض  مما سيقيد من احتماالت االنتفاضة، كما 
 ، ومخيمات اللجوء. 23الر قيادب حراك الداخل الفلسطيني في مناطق 

 ذا االسيناريوا سينقل  علا أ حابه وسيتد  الا الرضوخ لمطال  المقاومة وليس العكس، ربما، 
وقت، ال ي ل الا سبعة عشر يوما  اضافية. ولكن بكلمة، لب يعد الموقف الرسمي العربي )لو  في

افترضنا بقاءس متماسكا  خلف المبادرب الم رية(، ولب يعد الموقف الدولي، حين يتواطةن مً العدوان 
يين أو في بقادر ْين علا ت يير ميقان القون في المواجهة الميدانية. ألن في حر  األثمان بالمدن

الحر  البري ة ضمن المرحلة الرا نة التي و لتها قو ب المقاومة وو لها الجيت ال هيوني من ضعف 
 وكيانه من م قق سيكون اطالة الحر  في م لحة المقاومة. 

فما داب القول الحسب سيكون للميدان وما سيتركه من أثر علا الشع  الفلسطيني والشعو  العربية 
  العاب العالمي، فإن الن ر متكد، بإذن هللا، للمقاومة والشع  الفلسطيني ضمن واإلسالمية والرأ

 ذين السيناريوين وأضف ما شئت من سيناريوات أخرن و ي دائما  يج  أن تكون متوقعة ما دامت 
 العوامل األساسية السابقة فاعلة من خاللها.
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 "إسرائيل"االنحياز المصري لع  .003

 محمد سيف الدولة
 م ر تهدب االنفاق، واسرائيل تهدب االنفاق )حتا مبارك لب يهدمها(

 * اسرائيل ت لق معابر ا، وم ر ت لق رفح       
 * رفح م لق اماب الفلسطينيين، وطابا مفتوح اماب االسرائيليين

 ، وكذلك تفعل اسرائيلالقوميوتهديد أمنها  باإلر ا * م ر تتهب الفلسطينيين 
 مشترك       اسرائيلي م ر ت ريحات كثيرب علا أن نقغ سالح المقاومة الفلسطينية  و  دف  *
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الخاضً للنناب يتبنا الرواية االسرائيلية فا العدوان، ويكاد يكون خطابه  الم ر * االعالب 
 مً بع  الفروق فا ال ياةات اإلسرائيليمتطابقا مً االعالب 

 فورا        وتقبلها اسرائيلضها المقاومة، * م ر تقدب مبادرب للتهدئة، ترف
سرائيل ترف  أ  وسيط للتهدئة ةير م ر         * وا 

* م ر تشن حملة علا المقاومة لرفضها للمبادرب، فا ةيا  أ  حملة مماثلة ضد العدوان 
 ال هيوني.

 
*** 

 
 مً م ر.(( يةاالستراتيجمعاريف ال هيونيةع ))أ ب نتيجة للحر  علا حماس  و تعقيق الشراكة 

سرائيل تنسقان لليوب التالي للحر  وستحر ان علا عدب استفادب حماس من  معاريفع ))م ر وا 
 مشاريً اعادب اعمار ةقب((

ع ))أن المبادرب الم رية لوقف اطالق النار بين اسرائيل وةقب،  اةها وفد من المخابرات  ةرتس
أن مشاركة من الف ائل الفلسطينية، ما حدا  ، دوناسرائيليووقارب الخارجية الم رية مً وفد أمنا 

 بحركة المقاومة اإلسالمية، وبقية الف ائل، الا رفضها((
الشرير(( اليكس فيشمان ر  والشرطيالطي   الشرطي))م ر واسرائيل تلعبان مً المقاومة لعبة 

 يديعوت أحرنوت
ا أن  ن اك وسيط ا واحد ا فقط وأن ))اذا كان يتعين أن تنجح الوساطة، فإنه يتعين أن يكون واضح 

 ( مستول اسرائيلي لجيروقاليب بوست الوسيط(اسرائيل تريد أن تكون م ر  ي 
 

*** 
سرائيل عن كون حماس مننمة ار ابية وتهديدا   ))السيسي يشارك وجهة الننر نفسها مً واشنطن وا 

 استراتيجي ا ((
 ))يمكن لواشنطن االعتماد علا السيسي كشريك لعقل حماس(( 

السياسة المقدوجة حيال ةقب تشبه سياسة حقبة الرئيس الم ر  السابق حسني مبارك لكن مً ))
اضطالغ م ر بدور دبلوماسي أ  ر بكثير خالل األقمات(( اريك تراجر ر معهد واشنطن لدراسات 

 الشرق األدنا 
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*** 

 
اأنبو  ا ترن في حركة حماس تهديدا، وأن اةالق األنفاق الا رفح أةلق م ر السيسي))ا

مروب ر  اليعيقراألكسجينا االقت اد  لها، وباتت تجد  عوبة في التسلح ب واريخ جديدب(( ر 
 الجنرال االحتياط وقائد سالح البحرية اإلسرائيلية سابقا ر  حيفة امعاريفا 

 
*** 

 
يعتبر الجيت الم ر  شريكا قويا، ألنهب ملتقمون تجاس اتفاقيات كام   اإلسرائيلي))ان الجيت 

 4028يوليو  23 فير اماب الكونجرس  األمريكييفيد(( من شهادب مارتن ديمبسا ر رئيس االركان د
 

 *** 
 

 الت د  فيلم ر،  و أنها ستساعد الحكومة الم رية  األباتشي))سب  اإلفراج عن الطائرات 
 واإلسرائيلي(( البنتاجون والم ر  األمريكيللمتطرفين الذين يهددون األمن 

 الم ريين لؤعالميين السيسي(( الم ر سالب فا وجدان الشع  ))معا دب ال
 

*** 
 

، ولكن  ل  ذا اإلسرائيليوبين الموقف  الرسمي الم ر اذن نحن أماب شبه تطابق بين الموقف 
 الم ر ؟موقفا جديدا للنناب 

 ال بل  و موقف قديب، ولكن لب يبلغ أبدا  ذس الدرجة من التعاون والتنسيق والتحالف.
، بموج  اتفاقيات 2979منحاق فعليا الا اسرائيل منذ  الم ر أنه قديب، فذلك ألن النناب أما 

 كام  ديفيدع
 من ار  فلسطين        %73تمثل  التي 2923* فلقد اعترف بشرعية وجود ا علا أر  فلسطين 
 حدود فلسطين(         ي التي*وب ن من حقها أن تعيت داخل حدود ا ا منة )
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المشترك )المادب السادسة ر الفقرب  العربي ن تكون للمعا دب أولوية علا اتفاقيات الدفاغ * والتقب ب
 الخامسة(       

طرف  أ حرو  أو أفعال بين اسرائيل وبين  أ * وأن يلتقب بالسالب مً اسرائيل ب رف الننر عن 
 الثانية(        ر الفقرب)المادب السادسة  عربي

 فعل او تحري  او اثارب ضد اسرائيل )المادب الثالثة ر الفقرب الثانية( أ * والتقب بان يمنً ويجرب 
 

*** 
 

كل الحرو  واالعتداءات  فيبانحياقاته الا اسرائيل،  الم ر عاما، التقب النناب  81وعلا امتداد 
وفا  4000و 2990و 2934لبنان  في، عربيقطر  أ قامت بها ضد فلسطين او لبنان أو  التي

 .4009و 4000و 2937فلسطين 
آخر، و و ما  شيء أ قبل  الشعبيالعاب  الرأ ولب يت ير الموقف اال قليال بعد ثورب يناير، وبفضل 
، وعلا 4024وفا نوفمبر  4022ابريل  فينهر بجالء اثناء االعتداءات ال هيونية علا ةقب 

 وفا تخفيف القيود علا معبر رفح. ،4022م ر فا اةسطس 
 

*** 
 

ليمارس التقامه األمين والمقدس بكام  ديفيد  السيسيعاد النناب تحت ادارب  ولكن ما لبا ان
وملحقاتها، ولكن بدرجة ةير مسبوقة  ذس المرب، الا الحد الذن أ بحنا نتكلب فيه عن ااألمن 

المشهد وك ن النناب القديب الجديد، يقدب أ ب أوراق اعتمادس،  ولينهر“المشترك  اإلسرائيلي الم ر 
، ليس فقط بال مت والحياد، بل باالنحياق والمساعدب الدوليكا واسرائيل ومجتمعهما الا امري

 اإلعالميوالتنسيق والتمهيد والتبرير للعدوان، من خالل  دب األنفاق مً اةالق المعبر، والتحري  
الا، و و األ ب،  باإلضافة، الفلسطينيبالعدو  ال هيوني، واستبدال العدو فلسطينيضد كل ما  و 

طالما تنا رت وانتفضت ةضبا  والتي، إلسرائيلضر  وح ار القون الوطنية الم رية المعادية 
 السابق. فيضد كل االعتداءات ال هيونية المماثلة 
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 مفتاح الهدنة في يد السيسي .004
 تسفي برئيل

لرئيس الم ر  عبد الفتاح عرف وقير الخارجية االمريكي جون كير  أمس مرب اخرن أن عالقاته با
السيسي ال تشبه ويبدو أنها لن تشبه تلك التي ميقت عالقات االدارب االمريكية بالرئيس مبارك. فاذا 

التي كانت موجودب بين القدس وواشنطن « دبلوماسية ال مق»كانت قد ولدت في عهد مبارك عبارب 
 التي ينهر ا السيسي للواليات المتحدب.« المسطرب الخشبية»والقا رب، فقد ا بحت اليوب دبلوماسية 

بي ن وقير الخارجية الم ر ، سامح شكر ، أول أمس أنه ال يوجد أ  سب  يدعو الا تعديل 
المبادرب الم رية. وبي ن أن  ذس  ي ال ي ة ال ةير. وحاول الفريق االمريكي الذ  و ل الا 

لكنه لقي نفس الموقف الم ر  القا رب قبل قيارب كير  ب ياب معدودب الفحص عن  يغ جديدب 
 الحاقب.

ان م ر ةير مستعدب لمنح حماس أية تخفيضات في  ذس المرحلة علا األقل. والمرونة الوحيدب 
تتضمنها مقولة تقول ان كل ت يير في المبادرب الم رية  إلنهار االتي ا بحت م ر مستعدب 

اس وم ر ومحمود عباس والجهاد والق د من  ذس العبارب الا حم«. كل االطراف»متعلق بموافقة 
النار أو  اطالقاالسالمي واسرائيل بالطبً. وعلا  ذا النحو ي قسب السيسي المستولية عن وقف 

عدمه، بين حماس وسائر المننمات من جهة، واسرائيل وعباس وم ر من الجهة االخرن. و كذا 
ا القول الجاقب يشير الا النار،  ذا الا أن  ذ اطالقتستطيً كل مشاِركة أن تعتر  علا وقف 

 التنسيق والتعاون الموجودين بين اسرائيل وم ر.
ال يعني ذلك أن كل ما توافق عليه اسرائيل ستقبله م ر، لكن يبدو في  ذس المرحلة أن السيسي 
ةير مت ثر كثيرا باستمرار العملية العسكرية. وربما ي جل أن اسرائيل قادرب علا ضر  حماس بقوب 

جنديا م ريا  44ا. و ناك امكان آخر  و أنه يربط بين العملية القاتلة التي قتل فيها أكبر وتركيعه
علا حدود م ر ال ربية وبين المعركة في ةقب، وحينما يعلن عن عملية شاملة علا االر ا  فانه 

 ال يريد أن يبدو كمن يتخلا لمننمة ت رن  ي نفسها مننمة ار ا .
 إلنشاءذ  يملك بال شك موقعا حاسما ويملك أ ب وسائل الض ط وفي الوقت نفسه يستمر السيسي ال

النار، يستمر علا اختبار قوته مً الوسطاء ا خرين وال سيما قطر وتركيا. لكنه أخذ  اطالقوقف 
يحبس نفسه في شرك نفيس ينشئه ألنه منذ ا ن لن ت متحن الدبلوماسية العربية والدولية فقط بل 

التي  اةها ايضا. وفي الوقت الذ  يهاجب فيه الخطا  العاب في  ئالمبادعلا « ثباته ال ل »
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م ر حماس علا نحو لب يسبق له مثيل، سي ع  علا السيسي أن يبين للجمهور لماذا منح 
 ، كما عبر أحد المحللين الم ريين.«ت تي علا حسا  م لحة م ر القومية»حماس تناقالت 

ألنه يوجد بين الف يلين الرئيسين حماس والجهاد  يبدو ا ن أن السيسي يستطيً االنتنار ب بر
االسالمي ايضا اختالف في مس لة المبادرب الم رية. فالجهاد االسالمي وعلا رأسه رمضان عبد هللا 
شلح ي  ر علا أن تكون م ر الوسيطة وطرفا مشاركا ايضا. وما قالت حماس من جهتها ت  ر 

ن ي  من الحل. وفي الجلسات الطويلة التي تمت في علا أن يكون لقطر ولتركيا، لكن بقدر أقل، 
الدوحة بين عباس وخالد مشعل بدا للحنة أن الجو يتحسن وأنه يمكن أن توجد  ي ة معدلة متفق 

 عليها.
كان عباس مستعدا للسفر الا السعودية كي يبلغ القيادب السعودية ال ي ة الجديدب، لكنه أل ا السفر 

ا رار حماس وقطر كما يبدو. ان عباس الذ  يمثل في المباحثات مً وعاد الا راب هللا علا أثر 
أن  ادراكالنار وبين  اطالقالمننمات الموقف الم ر  سجين  و ايضا بين طموحه الا وقف 

العدول عن االقتراح الم ر  قد يجعله يسير في مسار  داب مً م ر. ويملك عباس ورقتي لع  
ء حماس المسجونين في السجون الفلسطينية، والثانية السماح ذواتي قيمة احدا ما االفراج عن سجنا

 لم ارفه بتحويل اموال الروات ، بل انه عر  علا حماس البدء بهاتين الخطوتين.
لكن حماس التي وافقت في بدء الحر  علا معادلة أكثر ليونة، رفعت سقف مطالبها كي تسوغ 

لضحايا الكبير. ويوجد في مركق المطال  رفً المعركة الدامية التي تقوب بها مً اسرائيل وعدد ا
الح ار عن ةقب الذ  معناس العملي فتح معبر رفح وفتح المعابر من اسرائيل ورفً الح ار 

 البحر .
تتب ا ن حول تفسير  ذا المطل  المباحثات في المحور االسرائيلي الم ر  مً السلطة الفلسطينية، 

بفتح معبر رفح مً انشاء الحكومة الفلسطينية في حين تتسس حماس مطلبها علا وعد م ر 
الموحدب و و وعد ال ت قر م ر ب نها وعدته. وتطل  م ر أن يراق  المعبر ناس الحرس الرئاسيين 

يكون « مراقبين متفقا عليهب»الفلسطينيين، وحماس من جهتها مستعدب ألن تعين الحكومة الفلسطينية 
 ناسها فيهب ايضا.

مقابل ذلك ت  ر علا أن يتب فتح معبر رفح بحس  اتفاق المعابر الذ  وقً وما قالت اسرائيل في 
، بيد أن م ر لب توقً علا  ذا االتفاق و ي تستطيً أن تقرر كما تشاء. ونشك 4001عليه في 

في أن يستطيً جون كير  أن يحل  ذس االختالفات الكثيرب في االياب القريبة وال سيما باقاء الموقف 
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ونتيجة  ذا أن ليست اسرائيل أو حماس فقط  ما اللتان تحددان سير الحر  بل  الم ر  ال ارب.
 األجندب الم رية ايضا.

44/8/4113هآرتس   
43/8/4113، القدس العربي، لندن  
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 اليكس فيشمان
وال  –ية وعندما يتقلص الجدول القمني ينب ي الض ط علا الدواسة وتسريً لتدمير لبنا حماس التحت

في المناطق التي سيطر عليها الجيت االسرائيلي في القطاغ. وستستوج  قيادب  –سيما االنفاق 
القوات في الخط. فالقوات التي توجد في قتال متوا ل منذ خمسة اياب  انعاتالوتيرب من الجيت 

يق قوات ستحتاج الا االستبدال، بالتدريث، بوحدات احتياط ايضا. وستكون حاجة ايضا الا تعق 
 الهندسة التي تعنا بتدمير االنفاق.

ندخل في سباق ضد القمن الا أن يتقرر نوعا ما من وقف النار. في  ذس النقطة ستكون للقيادب 
السياسية والعسكرية معضلة حقيقيةع عن ا  بنا تحتية يمكن التخلي وا  بنا تحتية يج  تدمير ا. 

 التحتية االكثر حيوية. وعليه فمنذ االن يركق الجيت الجهد ضد البنا
اساس القتال اليوب  و حول محاوالت رجال حماس الدفاغ عن المننومة التي بنو ا علا طول 
الحدود مً اسرائيل. يتبين مثال ان الشجاعية كانت معسكرا عسكريا واحدا كبيرا سكن فيه مواطنون 

وب االثنين ليال أنقل سالح أيضا. واالن يكمل الجيت الخطة لتدمير اجقاء كبيرب من  ذا الحي. وي
لن  -طنا من المواد المتفجرب علا مبانٍّ في  ذا الحي المكتن. وعندما ي تي وقف النار 240الجو 

 يكون لمعنب السكان مكانا يعودون اليه.
االف طن من المواد المتفجرب علا قطاغ  8يوب من الحملة القت طائرات سالح الجو تقريبا  21في 

من تلك التي القا ا سالح الجو في اعمود السحا ا و االر اص  أكبررب ةقب. و ذس كمية ذخي
في المئة من اال ابات كانت دقيقة. والمعنا  و أن معنب منشةت مننمات  90الم بو ا. 

 ا يبت. –والتي توجد علا سطح االر   –االر ا  التي اشارت اليها االستخبارات في القطاغ 
المس بالسند التحت ارضي، فالحديا يدور عن أنفاق مً ةير أن الق ف من الجو ي ع  عليه 
مترا. توجد امكانية لضر  فتحات االنفاق من الجو،  41مسارات ةير معروفة، عمقها ي ل الا 

 كانت حتمية.  –بثمنها البا ن  -ولكن ليس تدمير ا علا طولها. وعليه، فان العملية البرية 
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س الشروغ في القتال بضربة نارية من ال واريخ، ولب وقعت معجقب لدولة اسرائيل عندما قررت حما
تحقق الخطة التي أعدتها لالختراق في آن واحد، لمئات المقاتلين، من عشرات االنفاق، لعشرات 
الكيبوتسات ومعسكرات الجيت علا طول الحدود. فلو كانت االقوب المختاربا التي شكلتها حماس 

النتها  ذا  –الخط مختلفا تماما عما  و عليه اليوب  حين كان االنتشار علا –نفذت  ذس الخطة 
 بمذبحة جماعية وباختطاف اسرائيليين.

الق ة السياسية، نا را، آخذب في التعقد. فاللقاء بين خالد مشعل وابو ماقن في قطر فشل. في 
بدء بالقيادب السياسية وانتهاء بةخر  –اليومين االخيرين كان يبدو ان حماس داخل قطاغ ةقب 

ت لق ال فوف وتمتشق االنافر كلما تجسد المشروغ الم ر  لوقف النار.  –القيادات العسكرية 
كان يخيل للحنة ان حماس السياسية انضمت الا الروح الجهادية التي ال  وادب فيها لدن الذراغ 
ن العسكر  الذ  يقولع لن تكون أ  اتفاقات طالما لب تقبل، مسبقا، مطالبنا بحدود ا الق ون. م

، بما في ذلك وقف الطيران الدولي بإسرائيلناحية حماس، نجحت في الحاق ما يكفي من الضرر 
علا خلفية النار نحو مطار بن ةوريون كي يقف المجتمً الفلسطيني واالخوان المسلمون في كل 

، نا يك العالب خلفها. كما يمكنها أن تتبا ا في أن وتيرب نار ال واريخ نحو اسرائيل لب تت ير جو ريا
 عن الكرقب التي في القشدبع نا را، أسير اسرائيلي.

 ذا الموقف المتطرف، الذ  وجد تعبيرس أيضا في خطا  اسماعيل  نية أول أمس خلق احساسا بان 
حماس الداخل تخبط بخالد مشعل وبابو مرقوق اللذين يديران باسب حماس المفاوضات مً م ر. 

ثمن بخس. من ناحيتها، طالما لب يدغ  رجالها الا الجلوس في و ي تشك فيهما في أنهما يبيعانها ب
فليس  ناك ما يمكن الحديا فيه. اما  –المفاوضات في القا رب ليكونوا شركاء في  ياةة االتفاقات 

الم ريون، من جهتهب، فال يريدون ان يدعوا مندوبي الذراغ العسكر . وحول  ذا الموضوغ تمارس 
علا الم ريين ليعدلوا موقفهب وعلا اسرائيل لتسمح بخروج مندوبي  في  ذس اللحنة جملة ض وطع

 حماس الداخل الا م ر.
وبالتواق  يحاولون اقناغ حماس الداخل بر اتحقيق وقف نارا في  ورب وقف نار انساني لفترب قمنية 

قدير  و ولكنها تكفي كي تخلق قخما، الجتماغ المندوبين في القا رب وتهدئة النار. الت –ةير طويلة 
المتحدب، اسرائيل، م ر، قطر، الجامعة  لحمبالتي يشارك فيها االمين العاب  -أن  ذس الجهود 

ستعطي ثمار ا. اذ أنه من  –العربية وكل من يمكنه أن يستخدب روافً الض ط أو يعطي الضمانات 
قات لعرضها قراءب ال ورب في القطاغ يتضح أن حماس الداخل تشعر بان لديها ما يكفي من االنجا

 كي تعطي متيديها احساسا بالن ر.
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ومحنور أن ننساع بعد أربعة اياب ينتهي  وب رمضان، ويبدأ عيد الفطر. في ةقب أيضا يريدون 
 االحتفال بالعيد األ ب للمسلمين دون ق ف.  ذا اعتبار محنور االستخفاف به. 

ضا تكون استنفدت في واقً األمر  ي أي فإنها –حكب حماس  إلسقاطاذا لب تكن في اسرائيل أ  نية 
معنب االنجاقات التي من الحملة. اختبار االنجاق االسرائيلي سيكون اختبار الردغ. و ذا سيختبر 

 علا مدن القمن.
في االسبوغ الماضي أيضا، يوب الثالثاء، جرن الحديا عن خيار وقف النار. ةير أن في حينه 

والجيت  –المسار الم ر ، وكل شيء انهار  دخل خالد مشعل مً الخطة القطرية، شوت علا
بسب   راعات القون  –ما انهار كل شيء  ذس المرب ايضا  اذااالسرائيلي شرغ بالخطوب البرية. 
 فان الثمن الذ  سيدفعه الفلسطينيون سيكون أشد بعدب اضعاف. –وجنون االضطهاد داخل حماس 

44/8/4113، يديعوت  
43/8/4113، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 بن كسبيت
 ذس مرب اخرن  ي الحقيقة المريرب، التي ليس  ناك سوا اع ما يبدأ بالعرج، ينتهي بالتلعثب. حماس 

 يعرفون، يسمعون ويشمون التمني االسرائيلي بالتوقف. ألنهبةير معنية بالتوقف، 
سمً محركات دبابات الجيت االسرائيلي في الطريق الا النفق حماس لن ترة  بالتوقف الا أن ت

فيه قادب الذراغ العسكر ، في مكان ما  ناك في مدينة ةقب. وعليه، فان  ذا  و الوقت  يختباالذ  
للننر في وجه الشع  والعالب، واالعالن عن حر . حقيقية. تجنيد االحتياط، الفهب بان االقت اد 

ف ستل ا، وان العالب سيشج ، وان جدعون ليفي قد يكت  مقاال آخر، سيتضرر، وان اجاقات ال ي
وان السياحة ستنهار، وان شركات طيران عديدب ستتوقف عن الطيران الا اسرائيل )آس، فقد ح ل 
 ذا في واقً االمر منذ االن(. ان نفهب بانه عندما نريد البضاعة، يج  أن ندفً الثمن. ان ن مر 

 الل القطاغ وابادب قيادب حماس.الجيت االسرائيلي باحت
عند ا فقط  ذا سينتهي. بل وبسرعة. اذ فقط عند ا ستت ير المعادلة. حماس ستفهب فج ب بان بقاء ا 

تحولت العملية الا حر  ابادب  اذامنوط بوقف القتال االن، وليس استمرار ا لبضعة اسابيً اخرن. 
د ا يوجد احتمل في أن تفهب حماس بان  ذا لحماس، مثلما كان ينب ي ان تبدو منذ البداية، فعن

 لب تضً سالحها، فلن تكون. اذامعاكس. 
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كان ينب ي عمل ذلك من اللحنة االولا. من يحاول أن ينهي بثمن بخس، ينتهي بثمن با ن. 
.  ذس المراوحة يمكن أن ت ل بسهولة الا 80الجيت االسرائيلي ينقط قتلا، ونحن بتنا االن فوق 

رن. حماس مدعوب الن تالحق الجيت االسرائيلي وال يوجد سب  اال تفعل ذلك. وفقط مواقً أرقاب اخ
خطوب حادب، قوية، لبتر القطاغ والسعي الا االشتباك مً قيادات حماس في نل استخداب قوب نار 

 ق ون، ستتد  الا وقف  ذا الجحيب.
رج البالد؟ فال داعي. ؟ فلتتشكل. ال يمكن الخروج الا اجاقات في خا4ستتشكل لجنة ةولدستون 

  ذس حر  وجود بين االخيار واالشرار. وفي النهاية حتا ال ولدستونيون سيفهمون  ذا.
44/8/4113 األسبوع،معاريف   

44/8/4113، رأي اليوم، لندن  
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