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*** 
 
 6411.. وعدد الشهداء يتجاوز على غزة عدوانعائلة منذ بدء ال 16مجازر بحق  .0

حصنيةة الشناداج جنراج العندوان  ، أنغنةة، منن 6/8/4164، وكالة الرأي الفلسـطينية لععـالمنشرت 
شننايدام مننن  1،431عةنن  الاننوالي، اراإعننت  لنن   12الننن اإلسننرائيةي الماواصننل عةنن  زةنناي غننةة لةيننو  

صابة   آخرين بجراح مخاةإة. مواةنام  8،400أةإال ونساج وكبار سن، وا 
وةارة الصننحة الإةسننةينية زالننت  ن جنني  ا حننا ل ، أن 6/8/4164 ،فلســطين اون اليــنوأضننافت 

ماواصنل عةن  زةناي غنةة، عائةة فةسةينية، في العندوان ال 11اإلسرائيةي اراكب مجاةر مروعة بحق 
 يوليو الجاري. /اموة 1منذ 

مننننن أفننننراد اةنننن   مواةنننننام  212" ن  :61/1 وأضننننافت الننننوةارة فنننني بيننننان صننننحإي مسنننناج يننننو  الخمنننني 
آخننننرين، بجننننروح  216العننننائ ت، زضننننوا فنننني مجنننناةر  سننننرائيةية اراكبننننت فنننني ال ةنننناي، فيمننننا أصننننيب 

منن  جمنالي زاةن  الحنرب اإلسنرائيةية  %40وأوضن  البينان أن زاةن   نذع العنائ ت يشنكةون  ماإاواة".
 من  جمالي عدد الجرح . %11و

وحدة سكنية،  2،168، بادمير وبخ ف ال اة  والجرح  من البشر، اسببت الغارات اإلسرائيةية أيضام 
وحننندة "أصنننبحت غينننر صنننالحة  4،614وحننندة سنننكنية أخنننرئ بشنننكل جةئننني، منانننا  60،020واضنننرر 

 رة عن وةارة األشغال العامة الإةسةينية.لةسكن"، وفق معةومات أولية صاد
جنننني  الحننننرب ، أن وكننننا ت، ن نننن م عننننن مراسننننةاا، وعننننن ال6/8/4164 ،الخلــــيج، الشــــارقةوذكننننرت 

اإلسننرائيةي، واصننل أمنن  الخمنني ، زصننإت لمننناةق ماإرزننة فنني زةنناي غننةة، وشنننت الةننائرات الحربيننة 
فةسنةينيام عةن  األزنل  81ااد عدة غارات عة  مناةل ومسناجد ومسسسنات خاصنة، منا أدئ  لن  اساشن

 .بينا  ةإل وامرأاان  حدا ما معازة، وصحإيان، وأصيب عدد آخر
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فاحنني و أسننعد اةحمنني  وغننةة، الناصننرة، ن نن م عننن مراسننةياا فنني 6/8/4164 ،الحيــاة، لنــدنوجنناج فنني 
سنننيدة.  183، و ةإننن م  646، بيننننا  1440الننن   اراإننن عننندد الشننناداج مننننذ بننندج العننندوان ، أن صنننب اح
 منا  داخل مناةلا ، جراج ادمير ا فوق رسوسا  من زبل زوات ا حا ل. 131شاد واسا

وننروا فني مخني  المغناةي ل جئنين األوزصإت زوات ا حا ل أم  لةمرة السابعة مدرسة اابعنة لوكالنة 
كما زصإت زنوات ا حنا ل بخمن  زنذائف أول منن أمن  الم نر النرئي  لمم نل األمنين  وسة ال ةاي،

  الماحدة، منسق عمةية الس   الدولي روبرت سيري في مدينة غةة، ما ألحق أضنرارا كبينرة العا  لألم
 بالمنظمة الدولية وأرواح موظإياا. " سرائيل"في المباني، من دون وزوي  صابات، ما يعك  اساااار 

 
 ووزير الخارجية القطري في الدوحة مشعلعريقات يلتقي  .2

صائب عري ات في الدوحة أم ، رئي  المكاب السياسي لحركة الا   كبير المإاوضين، : الوكا ت
بعدما أوفدع )أبو ماةن( بادف  جراج مباح ات م  مشعل ول اج وةير الخارجية خالد مشعل حما ، 

الادف من الةيارة ارايب خةوات البحث في »ال ةري خالد العةية. وذكرت مصادر مةةعة أن 
إةسةينية، والاأكيد عة  رص الصإوف الإةسةينية، واوحيد ا مةالب الم اومة الاي ابنااا ال يادة ال

 «.زبل الشروي بالمباح ات
بحث في موضوي اسة  حر  الرئاسة الإةسةينية لمعبر رف ، ومعبر »وكشإت المصادر أن عري ات 

أبو سال  في زةاي غةة، و و موضوي كان عبا  بدأ بح ت م  المصريين زبل العدوان اإلسرائيةي 
 «.ةةعة  زةاي غ

 6/8/4164البيان، دبي، 
 
 "صفا" تنشر تركيبة وفد مباحثات التهدئة بالقاهرة .3

يبدأ وفد فةسةيني موحد الجمعة مباح ات م  المسئولين المصريين بشأن : خننناص صإا -غةة 
 الاوصل  اإاق وزف  ة ق النار م  الكيان اإلسرائيةي في زةاي غةة.

وفد الموحد سيض  عن حركة حما : موس  أبو مرةوق وزالت مصادر خاصة لوكالة "صإا"  ن ال
وخةيل الحية وعماد العةمي وعةت الرشق ومحمد نصر، وعن حركة الجااد اإلس مي ةياد النخالة 
وخالد البة ، فيما يض  عن منظمة الاحرير عةا  األحمد وماجد فرج وما ر الةا ر وزي  عبد 

 الكري  وبسا  الصالحي.
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زشة مةالب الم اومة بشأن ااإاق وزف  ة ق نار دائ  يناي العدوان واساادف المباح ات منا
 يومما. 13اإلسرائيةي المسامر عة  زةاي غةة منذ 

 11واأاي  ذع المباح ات بعد  ع ن األم  الماحدة عن وزف  ة ق نار مسزت في زةاي غةة لمدة 
 رائيةي الكامل بت. ساعة ومواف ة فصائل الم اومة الإةسةينية عةياا شرة ا لاةا  اإلس

 6/8/4164، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 : أربع مليارات دوالر خسائر العدوان على غزةالفلسطينيةالحكومة  .4

زدرت الحكومة الإةسةينية خسائر العدوان عة  زةاي غةة بأربعة مةيارات دو ر، ماعادة : غةة
 بإعمار ما دمرع ا حا ل خذل  ذع الحرب.

األشغال العامة واإلسكان الدكاور مإيد الحساينة، خ ل مسامر صحإي ع دع اليو  وزال وةير 
( في مشإ  الشإاج بغةة  ن خسائر العدوان اإلسرائيةي الماواصل عة  أبناج شعبنا 1|61الخمي  )

 مةيارات دو ر أمريكي. 4بةغت 
سكنية مادمة كةيا،  ( وحدة2168( وحدة سكنية، مناا )40،000وأفاد أن العدوان ةال أك ر من )

( وحدة سكنية مادمة جةئيا بشكل غير صال  4614( وحدة سكنية مادمة جةئيا، مناا )60،000و)
 لةسكن. 

( عائةة ف دت 10،000وأكد أن الحكومة سا و  ببناج كافة المناةل المدمرة، مشير  ل  وجود حوالي )
 يواج المساشإيات والشواري".المأوئ بشكل دائ ، نا ي  عن العائ ت المشردة في مراكة اإل

وزال الحساينة: " ن غةة منة ة منكوبة  نا  وباج وكوارث ساةحق بال ةاي  ن ل  يادار  الجمي  
ياوفر لدينا في زةاي غةة ش ق   نت  الخةر الدا   وياحمل مسئولياات وأنا كوةير لإلسكان أزول 

 في ال ةاي." جاماعيةوا سكنية إليواج المشردين مما يإاز  األوضاي اإلنسانية 
 36/1/4164قدس برس، 

 
 فلسطين ترحب باستدعاء السلفادور لسفيرها في تل أبيب  .5

رحبت وةارة الخارجية الإةسةينية، ب رار حكومة السةإادور، اسادعاج سإير ا في ال : زنا –را  هللا 
اي يراكباا أبيب، مساج أم  األربعاج، وبشكل رسمي لةاشاور، وذل  احاجاجا عة  المجاةر ال

 الجي  اإلسرائيةي بحق الشعب الإةسةيني في زةاي غةة.
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وأشارت الخارجية، في بيان لاا اليو  الخمي ،  ل  أنت سبق لحكومات البراةيل واإلكوادور واشيةي 
والبيرو، ال يا  بالخةوة نإساا احاجاجا عة  المجاةر الاي اراكباا زوات ا حا ل اإلسرائيةي بحق 

 .ني في زةاي غةةالشعب الإةسةي
 6/8/4164الشرق، الدوحة، 

 
 مليون لتر من مياه الشرب إلى غزة 5 الفلسطينية ترسل األوقاف .6

زال مسسول فةسةيني في وةارة األوزاف والشسون الدينية بالحكومة األناضول: -الصعيدي داية -غةة 
ةة، خ ل الساعات مةيون لار مياع صالحة لةشرب  ل  زةاي غ 2الإةسةينية،  ن الوةارة سارسل 

 ال ادمة.
اة   ااصا  من الوةير، يوسف “وزال حسن الصيإي، وكيل وةارة األوزاف والشسون الدينية بغةة،  نت 

مةيون لار مياع صالحة  2ادعي ، أخبرع فيت، بأن الوةارة في الضإة الغربية، سارسل  ل  ال ةاي 
ث واشغيل ال جئين الإةسةينيين لةشرب خ ل الساعات ال ةيةة ال ادمة من خ ل وكالة غو 

 .”)أونروا(
مةيون  2ا  جم  ابرعات عينية ومالية ا در بنحو “وفي سياق ماصل، زال الصيإي لألناضول  نت 

 .”مةيون دو ر ا ريبا(، وسيا   دخال جمي  المساعدات  ل  زةاي غةة عن ةريق أونروا 1.2شيكل )
ا م ر لجنة الةكاة في مدينة ولإت وكيل وةارة األوزاف  ل  أن الةائرات اإل سرائيةية اسااداف أيضم

وأكد الصيإي عة  أنت  نا  ااصا  عة  مدار الساعة بين م ر الوةارة في غةة والضإة  رف .
 الغربية، لةوزوف عة  آخر مساجدات األوضاي في زةاي غةة، وبحث سبل اوفير المساعدات.

 36/1/4164رأي اليوم، لندن، 
 
 م المتحدة رسالة "غزة منطقة كارثة إنسانية"المالكي يسلم األم .7

سة  وةير الخارجية الإةسةيني رياض المالكي، مسسولة الشسون السياسية في مكاب مم ل :)ق .ن .أ(
األمين العا  لألم  الماحدة، البيدا روكا، بشكل رسمي رسالة الرئي  الإةسةيني محمود عبا  الاي 

 الدولي.بان كي مون، باحمل مسسولياات م  المجام   ةالب فياا مساج األربعاج األمين العا 
 6/8/4164الخليج، الشارقة، 
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 ساعة 14على طلب هدنة : السلطة الفلسطينية ومصر تنتظران رد  "إسرائيل" "الشرق األوسط" .8

 ن السةةة الإةسةينية « الشرق األوسة»زال مصدر فةسةيني مسسول لن: كإاح ةبون -را  هللا
د الحكومة اإلسرائيةية عة  الم ارح الاي سةمات ال ا رة لوفد  سرائيةي أول من أم  ومصر، اناظران ر 

ساعة من أجل الشروي في مإاوضات إلنااج الحرب  11وينص عة  وزف  ة ق نار فوري لمدة 
 عة  غةة.

وأوض  المسسول الإةسةيني أن مصر ةةبت من  سرائيل زبل كل شيج زبول  دنة  نسانية ابدأ 
ح ات حول ااإاق ناائي لوزف  ة ق النار، وزد عرضت كذل  عة  اإلسرائيةيين ةةبات بعد ا مبا

 المكمةة لةمبادرة المصرية.« الم حظات الاإسيرية»ال يادة الإةسةينية الموجودة في 
وأكد المسسول أنت فور مواف ة  سرائيل عة  وزف  ة ق نار  نساني سياشكل وفد فةسةيني يض  

 ور ال ا رة من أجل البدج في مإاوضات وزف النار.حما  والجااد وسية 
 6/8/4164الشرق األوسط، لندن، 

 
 نأمل أن تفتح الجبهة اللبنانية لنحارب معا "هذا الكيانأبو مرزوق:  .9

RT - أعربت حركة "حما " عنن أمةانا فني أن ي نو  "حنةب هللا" الةبنناني بإنا  جبانة  انينة : نوفوساي
 ةة ضد ال وات اإلسرائيةية.ويساعد الإةسةينيين في زةاي غ

وزال موس  أبو مرةوق نائب رئي  المكاب السياسي لحركة حما  فني م ابةنة من  وكالنة "نوفوسناي" 
يوليو/امنننوة نأمنننل أن اإنننا  الجبانننة الةبنانينننة لنحنننارب معنننا " نننذا الكينننان"، مسكننندام أن  12نشنننرت ينننو  

 الم اومة في لبنان زادرة عة  فعل الك ير.
 49/1/4164، روسيا اليوم

 
 ضد "إسرائيل" والجوالن جنوب لبنان لتتحرك جبهتا لـ"السفير": حماسمصدر مقرب من  .01

نننار نعمنننة موزنننف "حنننةب هللا" النننداع  لحركنننات الم اومنننة فننني غنننةة كافينننام بالنسنننبة الننن   أن  يبننندو : عم 
"حمننا ". ي ننول مصنندر م ننرب مننن الحركننة  ن الكنن   وحنندع "لنن  يعنند كافيننام، ونحننن، اذ نحينني موازننف 

لسننيد )حسننن نصننر هللا( وال يننادة اإليرانيننة،    أننننا نرينند احركننام مننن شننأنت أن ياننة الحنندود العربيننة منن  ا
 فةسةين".
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، نرينند احرينن  الجباننة أفعننا يجيننب المصنندر: "  نرينند  شننعال الجباننة الشننمالية منن  العنندو، لكننننا نرينند 
 يانة العصنا لإلسنرائيةي؟ ولمنا واسخيناا"، ويسأل: ما الذي يناظرع الحةب لةاحر ؟ س وة غةة؟ لما  

الب نناج مكاننوف الينندين؟   بننل أك ننر مننن ذلنن ، بغننض النظننر عننن دعنن  غننةة، لمننا   يننرد الحننةب، عةنن  
عةنن   ننذا  1101سننبيل الم ننال، عةنن  خةننف أحنند الرعنناة اليننو  )أمنن ( مننن شننبعا،  ننل ينننص ال ننرار 

 األمر"؟
ريكانا، عةمنام أنانا احركنت منرات يسأل المصدر أيضنام عنن جبانة الجنو ن: " نل يعجنة الحنةب عنن اح

 عدة ساب ام"، ويضيف "نحن نعة  أن في جعبة الحةب الك ير )عبوات، زنص، صواريخ الخ..(.
ينإي المصدر  زدا  "حما " عة   ة ق أية صواريخ من لبنان بااجناع فةسنةين المحاةنة، كنون لبننان 

ن كاننننت الحركنننة   امنننان  بال ينننا  بعمةينننات كاننن الحنننةب بوصنننإت   لننن ذع. يشنننير ارض ذات سنننيادة، وا 
.. أوالةرف األم ل لة يا  باا، "والم اومة، بحكمااا،  ي الاني ا نرر الكيإينة والوسنيةة سنواج فني لبننان 

 في أية ب عة في العال ".
 36/1/4164، السفير، بيروت

 
 منذ بدء العملية البرية جنديا   636قذيفة الخميس وقتلنا  641قسام: أطلقنا كتائب ال .00

أعةنت كاائب عة الدين ال سا  مساج اليو  الخمي ، زصف مواز   :األناضول، إ  حبو مصة-غةة
زذيإنننة صنناروخية ةالننت  حنندا ا اننل أبيننب )وسنننة  143واجمعننات  سننرائيةية منننذ سنناعات الصننباح، بننن

كمننا أدئ “نسننخة عنننت، اليننو ، ” األناضننول“ سننرائيل(. وزالننت الكاائننب فنني بيننان صننحإي، اة نن  مراسننل 
وأشننكول )جنننوب  سننرائيل(،  لنن   صننابة العدينند مننن اإلسننرائيةيين، بينننا   صننابات  زصننف كريننات جننات

جنننننديما  سننننرائيةيما منننننذ بنننندج العمةيننننة  161ال سننننا  زاةننننت “وأضنننناف البيننننان أن ”. حرجننننة ومننننوت سننننريري
 ”. العسكرية البرية عة  زةاي غةة، عدا عن زاة  اإجير آليات الجي  اإلسرائيةي

سننابق مننن مسنناج اليننو  الخمنني ، عننن امكننن م ااةياننا مننن زاننل    ننة  وأعةنننت كاائننب ال سننا  فنني وزننت
جنننود  سننرائيةيين خنن ل عمةيننة عسننكرية نإننذت يننو  ال   نناج الماضنني، عةنن  أةننراف حنني الاإنناح شننرزي 

بعد عوداا  من خةوة ا لاحا  شرق الاإاح “مدينة غةة. وزال ال سا  في بيان صحإي، مساج اليو ، 
جننود  سنرائيةيين بعند ا شنابا  من   6 دونا اإلجااة أول من أم ، عة  )شرق مدينة غةة(، أكد مجا

صناروخا أةة انا  16“بينما زال الجي  اإلسرائيةي:  ن  ”. زوة  سرائيةية راجةة كانت ااحصن في مبن 
وأضننناف ”. ت.غ( فننني  سنننرائيل 10:00فةسنننةينيون فننني غنننةة سننن ةت الينننو  الخمننني  )حاننن  السننناعة 



 
 
 

 

 
           64ص                                     3491 العدد:     6/8/4164الجمعة  التاريخ:

 

أضنف  لن  ذلن  ف ند اعارضنت ال بنة الحديدينة المضنادة “دة عةن  )انويار(: الجي  اإلسرائيةي في اغرين
 ”. صاروخا أةة ت من غةة عة   سرائيل 11لةصواريخ 

 36/1/4164، رأي اليوم، لندن
 
 شريكة الكيان في قتل أطفالنا الواليات المتحدةالرشق:  .02

كة الكيان الصايوني زال عضو المكاب السياسي لحركة حما  عةت الرشق،  ن أمريكا شري: الدوحة
 في زال أةإال غةة، مسانكرا بشدة مواف ااا عة  اةويد الكيان بعدة أنواي من الذخائر وزذائف الااون.
واعابر الرشق في اصري  م اضب نشرع عة  حسنابت فني "فيسنبو " أن ال نرار األمريكني  نو "مشناركة 

 مباشرة في زال أةإالنا".
 36/1/4164، المركز الفلسطيني لععالم

 
 حماس: مخرج نتنياهو بقبول شروط المقاومة .03

زالت حركة حما   ن رئي  الوةراج الصايوني بنينامين نانينا و يعني  أةمنة بضنربات الم اومنة : غةة
 ويبحث عن مخرج.

(  ن مخنرج 01-61وزال عضو المكاب السياسي لحركة "حما " خةيل الحية في بياٍن لنت الخمني  )
 م اومة.نانيا و يكون عبر زبول شروة ال

فيما زال ال يادي بالحركة محمود الة ار  ن شعبنا سيحاإل بنصر الم اومة زريبمنا وساسن ة الك ينر منن 
 األنظمة العربية بصحوة شعوباا.

وزال الناةق باس  الحركة فوةي بر نو   ن نانينا و ي نامر بشنعبت ويندف  بجيشنت لةمجانول حإاظمنا عةن  
روا بت ودفعوع  ل  حرب خاسرة وغير محسوبة العوازب.مكانات وموزعت وحةإائت  زةيميا ودوليا   وزد غر 

 36/1/4164، المركز الفلسطيني لععالم
 
 للردع في الصراع وحققت توازنا   استراتيجيا   األشقر: المقاومة أحدثت تغيرا  إسماعيل  .04

م اومنة أكد النائب  سنماعيل األشن ر، رئني  لجننة الداخةينة واألمنن فني المجةن  الاشنريعي، أن ال: غةة
 الإةسةينية أحد ت اغيرما اساراايجيما في الصراي م  ا حا ل، وح  ت اواةنما لةردي.

(:  ن "الم اومننة الإةسننةينية امكنننت مننن 1-61وزننال األشنن ر فنني اصننري  مكاننوب لننت اليننو  الخمنني  )
  حداث اغير اساراايجي في الصراي واواةن في الرعب والردي م  ا حا ل".
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ة أحننند ت كنننذل  اغينننرات  سننناراايجية عةننن  المنة نننة بأسنننر ا وال ضنننية الإةسنننةينية وأضننناف أن "الم اومننن
 برمااا".

 36/1/4164، المركز الفلسطيني لععالم
 
 حماس تدعو لجمعة غضب بالضفة نصرة للمقاومة .05

دعت حركة حما  في الضإة الغربينة جمنا ير الشنعب الإةسنةيني وكنل فصنائةت وزنواع الحينة إلعن ن 
معننننة غضننننب جدينننندة ضنننند زننننوات ا حننننا ل ومسنننناوةنيت فنننني كننننل المنننندن وال ننننرئ الجمعننننة ال ادمننننة ج

 والمخيمات وجمي  أماكن وجود الشعب الإةسةيني.
وزت اناااج ص ة الجمعة موعدا ل نةن ق فني المسنيرات والإعالينات  -في بيان لاا-وحددت الحركة 

سنننادا ومبايعنن ة لةم اومننة األسننةورية الانني "اضننامنا منن  زةنناي غننةة المجا نند ووفنناج لشننادائت البننررة، وا 
 يسةر ا أبةال فةسةين من كل الإصائل الم اومة".

وأكنندت أن "اناإاضننة الضننإة وال نند  والننداخل ماصنناعدة وفنني اوسنن  مسننامر، وسنناباغت المحاننل مننن 
حينننث لنننن يحاسنننب"، معابنننرة أن اصننناعد عمةينننات  ةننن ق الننننار فننني الضنننإة ينننأاي "اأكيننندا عةننن  وحننندة 

 ضإة دفاعا عن  خوانا  وأ اليا  في غةة".الم اومة واحر  أبةال ال
وشندد البينان عةن  أن "اواصنل العنندوان سنيكون لعننة عةن  جننود ا حننا ل ومسناوةنيت فني كنل أرجنناج 

 فةسةين المحاةة، وسيشعل األرض نارا احت أزدا  الصااينة في األيا  ال ادمة بعون هللا".
 اومنة فني كنل الجسند الإةسنةيني، واسناردت وأضافت أن "اناصارات الم اومة في غنةة أشنعةت روح الم

 وحدة شعبنا ولحمات فع    زو ، وأعادت اصويب البوصةة نحو ا حا ل".
 36/1/4164، الجزيرة نت، الدوحة
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ت ننةي سن ح (، أن جمين  محناو 1|61زالت حركة حمنا  بمحافظنة ننابة ، الينو  الخمني  ): نابة 
 الم اومة سابوج بالإشل، ألن ا لاإاف الجما يري حول الم اومة، سيحمياا من أية محاولة لذل .

وأضافت الحركة في كةمة أل ا ا األسااذ ع ج حميندان، خن ل مسنيرة ضنخمة نظماانا الحركنة عصنر 
ب الإةسننةيني بنن  اليننو  نصننرة لغننةة، واحيننة لبسننالة م اومااننا: "ل نند  بننت لةشننعب الإةسننةيني، أن الشننع

سننن ح الم اومنننة، سنننيكون مسننناباحام كمنننا  نننو الحنننال فننني منننناةق الضنننإة الغربينننة، الاننني باانننت مراعنننام 
  عاداجات المساوةنين وجي  ا حا ل".
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وأكد حميدان أما  عشرة أ ف مواةن، شاركوا في مسيرة لنصنرة غنةة وصنو م  لن  دوار الشناداج وسنة 
ةة، اسكد بما   يدي مجا م لةشن ، عةن  صنوابية الم اومنة كسنبيل مدينة نابة : "عة  أن اناصارات غ

أوحند لاحرينر فةسننةين، وزند أسنن ةت كنل الخيننارات األخنرئ وعةنن  رأسناا المإاوضننات، الاني أ باننت أن 
ُ  من بذلاا في الاإاوض، كان نااجاا صإرما كبيرا".  عشرين عامام

 36/1/4164، المركز الفلسطيني لععالم
 
 عسكرية ف تل أبيب وكريات جات وحشودا  سام تقصكتائب الق .07

(، مديننننة انننل أبينننب المحاةنننة، ومسننناوةنة 1|61عصنننر الينننو  الخمننني  ) زصنننإت كاائنننب ال سنننا  :غنننةة
كرينننات جنننات بخمسنننة صنننواريخ، وواصنننةت زصنننف الحشنننود العسنننكرية عةننن  حننندود ال ةننناي واسنننااداف 

 اآلليات العسكرية الماوغةة.
اا "زصنإت عصنر الينو  الخمني  مديننة انل أبينب المحاةنة وزالت الكاائب في عدة ب غات عسكرية  ن

 ".12بصاروخ واحد من ةراة ا  
 وأضافت  ناا زصإت كذل  مساوةنة كريات جاد شرق عس  ن باربعة صواريخ من نوي "غراد".

وأشننارت  لنن  أناننا واصننةت زصننف الحشننود العسننكرية عةنن  حنندود غننةة واسننااداف حإننار وسننة ال ةنناي 
وجرافاين ب  ث زذائف "ا ر بي جي" و"ااند " جنوب زةاي غةة وا  اندمير ما بصاروخ موجت، ودبابة 

 بالكامل.
وأكننندت الكاائنننب أن  نننذا ال صنننف ينننأاي فننني  ةنننار النننرد األولننني عةننن  جنننرائ  ا حنننا ل وعننند  سنننماحت 

  ناشال الجرح  وج امين الشاداج في المناةق الحدودية.
 36/1/4164، المركز الفلسطيني لععالم

 
 التي استخدمها القسام لتدمير الميركافا؟ "فونيكس"نظومة ما هي م .08

اسنناخدمت كاائننب ال سننا ، يننو  اإل نننين المنصننر  أول أيننا  عينند الإةننر، وألول مننرة صنناروخ  -السننبيل 
 فونيك  الموجت لادمير دبابة ا حا ل المركافا عة  اخو  زةاي غةة.

 احدث موز  المصيدة ا لكاروني عن منظومة الإونيك ، 
واسنمت الكنوري  الروسية ”الإاغوت“ و صاروخ ةورات كوريا الشمالية من منظومة ” فونيك “اروخ ص
?، و و صاروخ جديد،   اوجد عنت الك ير من المعةومات، وزند ظانر خن ل عنروض Bulsae-2“ و 

 430كوريا الشمالية العسكرية، و و يعامد عة  مولد لةغاة لدف  الصاروخ، و زادر عة  اخاراق نحو 
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مة  من الدروي الإو ذية اعامادام عة  المغاير والادف، وأ   منا يمينة  نذع المنظومنة  نو أداة الاانديف 
 البصرية الاي اعامد عة  الةيةر.

كاائب ال سا  لاذا النوي من الصواريخ  و اةور مإاجئ بالنسبة  اساخدا ويرئ محةةون عسكريون أن 
الكورنيننت بأفضننل األحننوال، كمننا أن اسنناخدا  ال سننا  ل حننا ل، الننذي كننان يناظننر اسنناخدا  صننواريخ 

 من دول بعيناا. العسكريةلاذع األسةحة يدل عة  أن ال سا  خرج من عباجة المن  
 6/8/4164، السبيل، عم ان
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( منن اإلجاناة عةن     نة 1|61ي  )أن م ااةياا امكننوا مسناج الينو  الخمن أكدت "كاائب ال سا ": غةة
جنود صااينة شرق مدينة غةة، في حين اعارف ا حا ل بإصابة عشنرة منن جننودع فني عندة حنوادث 

 ماإرزة.
وزالننت الكاائننب فننني بنن غ عسنننكري: " نننت بعننند العننودة مننن خةنننوة ا لاحننا  شنننرق الاإنناح.. مجا ننندونا 

  بعد ا شنابا  من  زنوة راجةنة زنرب مسنجد يسكدون اإلجااة عة     ة جنود كانوا ياحصنون في مبن
 الإردو ".

كجن  فني دبابنة  120وأضافت الكاائب في ب غ أخر  ن م ااةياا امكنوا من اإجير عبوة برميةية انةن 
صايونية عة  جبل الري  شرق مدينة غةة مما أدئ  ل  ادمير ا. وأشارت  ل  أنت اب  اإجير الدبابنة 

 اشابا  م  جنود ا حا ل.
 36/1/4164، ز الفلسطيني لععالمالمرك
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( مواصنننةة اإلدارة األميركينننة 1-61اسنننانكرت حركنننة الجاننناد اإلسننن مي مسننناج الينننو  الخمننني  ): غنننةة
دعماننا المإننرة لةعننندوان الامجنني الماواصنننل عةنن  زةننناي غننةة عةننن  جمينن  المسننناويات سننيما اعنننويض 

 ي زذائف الموت، الاي اس ة عة  رسو  األةإال والنساج في ال ةاي المحاصر.الن ص ف
وعد ت الحركة في بيان صحإي اةويد واشنةن لجي  ا حا ل بال نابل وزذائف المورار، دلي  دامغمنا 
عةنن  اواةننس الو يننات الماحنندة وشننراكااا لننن" سرائيل" فنني جننرائ  الحننرب، ومجنناةر اإلبننادة الجماعيننة فنني 

 غةة.
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وأكدت الحركة أن المجاةر الاي اعرضت لاا مدرسناا غنوث واشنغيل ال جئنين الإةسنةينيين "األوننروا" 
فنني بيننت حننانون، ومخنني  جباليننا شننمال ال ةنناي، واةنن  الانني شنناد ا سننوق الشننجاعية وجباليننا بنناألم  

 امت ب ذائف أميركية الصن ، صايونية الاصويب.
ركية المسسولية الكامةة م  حكومة ا حا ل عنن المجناةر وعةيت حمةت الجااد اإلس مي اإلدارة األمي

 يوما. 12والمحارق الاي اشاد ا غةة منذ 
 36/1/4164، المركز الفلسطيني لععالم

 
 فتح: قرار تل أبيب بتوسيع العملية العسكرية هدفه التأثير على مخرجات العملية السياسية .20

ضو الةجنة المركةية لحركة فا ، أن زرار الكابينينت ن فادي أبو سعدئ: زال محمود العالول، ع را  هللا
باوسي  العمةية العسكرية،  دفت الاأ ير عة  مخرجات العمةية السياسية عبنر اسنجيل ن ناة  اإلسرائيةي

جديننندة زبنننل اوزنننف الحنننرب، فيمنننا يبننندو واضنننحام أن المجامننن  اإلسنننرائيةي يمينننل نحنننو الاةنننرف، وةينننادة 
 ح وزت األساسية.منسوب العداج لةشعب الإةسةيني ول

ي  الوةراج أإلسرائيةي بنيامين نانيا و الخروج من ئويعا د العالول أن دواف  العدوان اإلسرائيةي لدئ ر 
عةلات الدولية، مشددام عة  ضرورة  عادانت الن  مربن  العةلنة وجعةنت كياننام منبنوذام. وأشناد العنالول بةنرد 

 ي كل أرجاج العال .سإراج  سرائيةيين من بعض الدول وبالحرا  الشعبي ف
وأكد العالول وخ ل حديث إلذاعة موةني المحةية، أن الان  األساسني لةنرئي  محمنود عبنا  وال ينادة 

رازنة الندماج الإةسنةينية، معبنرا عنن اإاسلنت بالاوصنل  لن   نذا الاندف   ي افالإةسةينية  و  العندوان، وا 
 وح ن الد  الإةسةيني.

عةنن  و ي ننة لألمنن  الماحنندة، اعابننر زةنناي غننةة منة ننة كار ننة اوزينن  الننرئي  محمننود عبننا    لنن وأشننار 
 نسنننانية، لاسنننةية الضنننوج عةننن  الم سننني اإلنسنننانية الاننني يعيشننناا المننندنيون، ومنننن أجنننل رصننند جننننرائ  

 ا حا ل غير المسبوزة ضد شعبنا، وكذل  ادمير المرافق العامة والبنية الاحاية في ال ةاي.
 6/8/4164، القدس العربي، لندن

 
 "متعاونين" مع "الشاباك" وتراقب آخرين تعتقل وتعدمحماس  .22

خن ل اليننومين الماضننيين نشنرت زنننوات اةإةيونيننة  سننرائيةية أن عناصنر كاائننب ال سننا  الاابعننة  را  هللا:
لحما  زاةوا بالرصاص محاجنين عةن  سياسنة الحركنة فني أحيناج الشنجاعية وأمناكن أخنرئ فني زةناي 

رق األوسنة" أن فةسنةينيين زاةنوا فني أمناكن مخاةإنة منن ال ةناي غةة، لكنن مصنادر أمنينة أكندت لنن"الش
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نمننا بسننبب اراباةننات األشننخاص الم اننولين   ننذا األسننبوي "ولكننن لنني  ألي سننبب سياسنني أو حيننااي، وا 
 م  المخابرات اإلسرائيةية".

ن، ول  اغإل حما  أبدا خ ل السنوات ال ةيةة الماضية عن ماابعة "العمن ج" كمنا يسنميا  الإةسنةينيو 
و نن  أفنننراد مننن بنننني جةننداا  ياخنننابرون منن  جاننناة األمننن اإلسنننرائيةي العننا  )الشنننابا (، و ح نناا  بكنننل 

 الةرق الممكنة، وحا  خ ل الحرب الحالية ظةت ماابعة العم ج ضمن أولويات الحركة.
وانظنننر  سنننرائيل بأ مينننة بالغننننة لجننني  "الماعننناونين" النننذي خة اننننت عةننن  األرض خننن ل فانننرة احا لاننننا 

ةويةنة،  ذ شنكل  نس ج مصنندر معةومنات مامنا ضننمن منظومنة األمنن اإلسننرائيةي، لكنن حربنا شننعواج ال
شنننااا الحركنننة اإلسنن مية عةننن  "العمننن ج" فنني السننننوات ال ةيةنننة الماضننية نجحنننت نسنننبيا فنني الحننند منننن 

 خةوراا .
أعدموا ما   ي ل وزالت مصادر في "الم اومة" الإةسةينية لن"الشرق األوسة"  ن الم ااةين الإةسةينيين 

اساغةوا ا ناماج لإصائل فةسةينية بادف من  أنإسا   6من "الماخابرين" م   سرائيل، بينا   13عن 
منننا  فنني حنني الشننجاعية وحنندع، وأل يننت ج نن ا  فنني  2حريننة الحركننة. وحسننب المصننادر ف نند انن   عنندا  

 أماكن عامة.
الإصننائل الإةسننةينية فنني محاولننة لننردي  ويعنند  ل نناج ج ننث "العمنن ج" أمننا  أعننين النننا  سنننة انااجااننا

اآلخنرين. لكنن ذلن   ضنافة  لن   عنداما  مينندانيا منن دون محاكمنة كنان محنل انا نادات منن مسسسننات 
ح وزينننة، وأصنننب  مخالإنننا لة نننانون بعننند اأسننني  السنننةةة الإةسنننةينية. وزالنننت المصنننادر  ننننت   ينننا  زانننل 

   يجري مةاب ااا والاأكد من صحااا."الجواسي " زبل الاح يق معا  وسحب معةومات دزي ة منا
وكشننإت اح ي ننات مساإيضننة أجرااننا السننةةة وفصننائل فةسننةينية فنني السنننوات ال ةيةننة الماضننية أن كننل 
عمةينننة اغاينننال فننني الضنننإة أو غنننةة زننند شنننار  فيانننا بصنننورة أو بنننأخرئ عمننن ج فةسنننةينيون، حاننن   ن 

مننن ج عةننن  األرض فننني  عةننناج بعضنننا  شننناركوا فننني انإينننذ  نننذع ا غاينننا ت. واركنننة دور معظننن  الع
شارات لةجي  اإلسرائيةي حول وجود أو احر  م اومين أو مةةوبين ل غايال.  معةومات وا 

وأشارت المصادر  ل  أن العديد من العم ج الذين ل  يكاشنإوا سناب ا ان  رصند   فني  نذع الحنرب منن 
وأضافت "بعضا  من   خ ل ار  " شارات خاصة" عة  األ داف كي اامكن الةائرات من احديد ا. 

كنننان يةةنننق )الرصننناص الخةننناة( النننذي يشننن  بنننالةون األحمنننر بنننال رب منننن البينننوت والموازننن  الاننني اننن  
 اساادافاا في وزت  حق".

ونشر موز  "المجد" األمني الااب  لوةارة الداخةية، أنت "  يمكنن لجني  ا حنا ل زصنف أي بينت زبنل 
رسننل لننت ضننابة المخننابرات اإلسننرائيةية فنني وزننت سننابق أن يننا  ا اصننال والاواصننل منن  العميننل الننذي ي
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خريةة عن المنة ة ليحدد بالاإصيل الاوةيعة الجغرافية والسكانية لةبيت المساادف والبيوت المحيةنة 
بت زبل أن يا  اسااداف أي بينت". وأضناف "أي زصنف ألي بينت   ينا     منن خن ل اواصنل رجنل 

بنننال رب منننن البينننت زبنننل اسننناادافت،  ننن  يةةنننب مننننت رجنننل  المخنننابرات مننن  العمينننل النننذي يكنننون موجنننودا
المخابرات ا باعاد  ل  مسافة اضمن س مات عند اسااداف البيت من زبل الةائرات". واناب  " نذا منا 
أكدع عندد منن العمن ج النذين ان   ل ناج ال نبض عةنيا  نايجنة ا شناباع بوجنود   فني مكنان الحندث زبينل 

 ال صف".
عنننة منننن العمننن ج واخضنننعا  لاح ي نننات زاسنننية، فيمنننا ي حنننق ماخصصنننون واعا نننل حمنننا  اآلن مجمو 

مشناباين آخننرين. ونشنرت الحركننة أول منن أمنن  رسنالة  لنن  العمن ج جنناج فيانا " لنن  العمن ج الخونننة، 
 ننذع أرض ةننا رة   يمكننن لةخننائن العنني  فياننا، فمامننا ةالننت خيانانن  سننيأاي يننو  يعةننق فيننت جسنند  

 وعمل عم  صالحا.. فعد زبل فوات األوان". عة  أعواد المشانق،    من ااب
واعمل مجموعات أمنية خاصة بكاائب ال سا  واألمن الداخةي عةن  ماابعنة "المشناباين" بةبنا  مندني 

 ودون أن ي ير ذل  ا ناباع.
واسناخد  حمننا  سياسننة فننا  البنناب لةاوبنة منن  العمنن ج لكننن بحسننب مندئ اننورةا  منن   سننرائيل. وفنني 

الاني كاننت احكن  زةناي غنةة حمةنة لمحاربنة العمن ج، ودعناا   لن  الاوبنة زبنل  أةة ت الحركنة 1010
الوصول  ليا ، وفع  سة  عمن ج أنإسنا  واعارفنوا بالخندمات الاني زندمو ا إلسنرائيل، وكنررت الحركنة 

، ماعاندة بحنرب "   نوادة فيانا ضند أيندي عناصنر وعمن ج الشنابا  فني 1011الحمةة مرة  انينة فني 
 زةاي غةة".

نشرت داخةية حما  أشرةة اظار عمن ج يعارفنون بنو ئا  لةمخنابرات اإلسنرائيةية أ نناج فانرة عمةان  و 
معاا، ومسنسولياا  عنن المشناركة فني اغاينال مسنسولين كبنار، وبنث شنائعات  دامنة، واخرينب النسني  

 40 المجامعي. ومن بين العم ج اعارف البعض بأنا  عمةوا م  ا حا ل لسنوات ةويةة اصل  لن 
عاما، واورةوا في ا غايال المباشر لعدد من زادة الإصائل الإةسةينية. وكشإت حما  ةرق  سن اة 

 العم ج، وبعضاا يا  عبر فايات أو بالمال أو عبر الااديد والضغوة أو داخل السجون.
محناك ، واعا ل السةةة الإةسنةينية، كنذل ، عمن ج فني سنجوناا، لكنانا اةجنأ  لن  ا حاكنا  لة نوانين وال

وا ننول  ناننا   ارينند نشننر اإاصننيل مةإننات مننن شننأناا جننر  ننارات عائةيننة، كمننا   اسينند السننةةة أحكننا  
اإلعنندا  ضنند ماعنناونين منن   سننرائيل. لكننن حمننا  اننداف  عننن  عنندا  العمنن ج بأنننت ضننرورة لننردي  ننذع 

ات زاننل أو الظننا رة. وزالننت المصننادر " عنندا  العمنن ج يننا  بعنند الاح ننق والا بننت مننن اننورةا  فنني عمةينن
الاسنننبب باننندمير منننناةل المنننواةنين، أمنننا منننن لننن  ي بنننت اورةنننت فيجنننري الاعامنننل معنننت بحسنننب الوضننن  
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األمننني". و  ينةبننق  ننذا عةنن  مننن يسننة  نإسننت ةواعيننة،  ذ اعإننو عنننت الحركننة  ذا لنن  يكننن ماورةننا فنني 
 الد .

 6/8/4164الحياة، لندن، 

 

 ساعة 14ادلة لمدة حماس: فصائل المقاومة توافق على هدنة إنسانية متب .23
أعةنت حركة حما  فجر الجمعة أن فصائل الم اومة واف ت عة  اادئة  نسانية مابادلة م   سنرائيل، 

 وذل  "اساجابة لدعوة من األم  الماحدة ومراعاة ألوضاي شعبنا".
وزال الماحدث باس  حما  سامي أبو ة ري في بيان  ن "فصائل الم اومة واف ت عة  اادئة  نسانية 

 ساعة ابدأ من الساعة ال امنة صباح الجمعة".  11ابادلة لمدة م
وأضنناف أبننو ة ننري أن  ننذع المواف ننة جنناجت "اسنناجابة لنندعوة األمنن  الماحنندة ومراعنناة ألوضنناي شننعبنا"، 
موضحا أن " ذع الاادئة ساسامر ما دا  الةرف اآلخر ) سرائيل( مةاةما باا". وشدد عة  أن "موزف 

 موحد بشأن كل ال ضايا الماعة ة باذا األمر".  كل الإصائل الإةسةينية
 6/8/4164ة، الجزيرة نت، الدوح

 
 بعد االستجابة لشروط المقاومة اإلنسانية وافقت على التهدئة أسامة أبو حمدان: الفصائل .24

عةننق مسنننسول الع زنننات الخارجينننة فننني حركنننة "حمنننا " أسنننامة حمننندان فننني حنننديث ل نننناة الجةينننرة عةننن  
 األوسةسانية، بأن الاادئة جاجت بناج عة  ةةب مبعوث عمةية الس   في الشرق  ع ن الاادئة اإلن

روبرت سيري بعد نجاحت في وزف  ة ق نار أك ر من مرة، مسكدام أن فصنائل الم اومنة واف نت عةن  
دخال  الاادئة بعد ا ساجابة لشروة الم اومة بأن اشمل اناشال ج امين الشاداج من احت األن اض وا 

 ت اإلنسانية.المساعدا
واساجل حمدان عن موزف األم  الماحدة في حال خرق ا حا ل اإلسرائيةي، وزال " ل ساةاة  األم  
الماحدة الصمت كما حدث في مرات ساب ة"، مسكدا أنت في حال أي خرق  سرائيةي لةاادئنة اإلنسنانية 

 "سارد الم اومة بشكل مباشر عة  اعاداجات ا حا ل".
حمننا ، أن الاادئننة سنناخد  الشننعب الإةسننةينية، مشننيرام  لنن  أن "ال ضننية الإةسننةينية  وأكنند ال يننادي فنني

نااج الحصار، وصنو م ل سنا  ل  نما انااج العدوان الذي بدأع ا حا ل ضد شعبنا، وا  ليست الاادئة وا 
 الإةسةيني بإنااج ا حا ل".
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ذا مننا كانننت الاادئننة اإلنسننانية ام ننل اسنناراحة م ااننل لةم اومننة  الإةسننةينية، زننال حمنندان " شنن   نني وا 
نما لشعبنا الإةسةيني ليةا ة أنإاست".  كذل  ليست لةم اومة فحسب وا 

ورأئ أن الاادئة ام ل لن) سرائيل( فرصة إلعادة ارايب أورازاا بين المساوئ السياسي والعسكري، مةإاا 
جنني  ا حننا ل مننن  لنن  أن الجماننور اإلسننرائيةي بننات ياسنناجل عننن جنندوئ العنندوان  ذا مننا انسننحبت 

 جانب واحد.
وشنندد حمنندان عةنن  ضننرورة الاإرزننة بننين الاادئننة اإلنسننانية وبننين المباح ننات السياسننية الانني اشننارةااا 
المبادرة المصرية، وزال "الاادئة اإلنسانية اب ي جاوةينة ال انال زائمنة، و ننا  فنرق بنين ةةنب المبنادرة 

 لم اومة الإةسةينية".المصرية  ل اج الس ح أو م ومن    بحث مةالب ا
 وأضاف "الاادئة األممية   يعني أن ااحول  ل  حدث سياسي".

 6/8/4164، فلسطين اون الين
 
 للذهاب إلى القاهرة ستستكمل الترتيبات الالزمة لتشكيل وفد فلسطيني برهوم: حماس .25

ي غننةة الجةيننرة عننن مصننادر أن وفنندا زيننادي مننن الصننف األول لحركننة حمننا  سننيغادر زةننازننناة ن ةننت 
برف ة وفود اخرئ من فصائل الم اومة  ل  مصر يحمةون موزإام موحدام بشنأن مةالنب الم اومنة لوزنف 

كمنا سيشنار  فني المباح ناث مم ةنين عنن األمن  الماحندة والو ينات   ة ق النار وا ع ن اادئنة شنامةة.
 الماحدة األمريكية.

اسناكمل الارايبنات ال ةمنة لاشنكيل وفند بدورع زال فنوةي بر نو  الماحندث باسن  "حمنا "،  ن الحركنة س
فةسنننةيني لةنننذ اب  لننن  العاصنننمة المصنننرية ال نننا رة منننن أجنننل  جنننراج مإاوضنننات خننن ل فانننرة الاادئنننة 

 ساعة. 11اإلنسانية الاي ابدأ صباح الجمعة لمدة 
وأضاف في اصريحات لوكالة األناضول "ل  يغادر أي وفد من الإصائل الإةسةينية  ل  ال ا رة حان  

وساسننناكمل الارايبنننات ال ةمنننة لاشنننكيل الوفننند الإةسنننةيني المكنننون منننن حركاننني حمنننا  والجاننناد  اآلن
اإلسنن مي وبعننض فصننائل منظمننة الاحريننر لةاوجننت  لنن  مصننر لةاباحننث حننول مننا  ننو ماعةننق بننالحرب 

 عة  غةة ورف  العدوان والاادئة".
 6/8/4164، فلسطين اون الين
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 حماس تحت رئاسة عزام األحمد في أي وفد مشترك مصر تصر على أن تمثيل "رأي اليوم":  .26

ك إت زيادات فني حركنة حمنا  بالجنناح السياسني منن  اصنا ااا عبنر وسنةاج من  ال ينادة : راي اليو 
المصرية مسخرا في بناب اإلصنرار عةن   ساحصنال مواف نة عةن  حضنور مم ةنين لةحركنة ضنمن الوفند 

 .عة  خةة لاعديل المبادرة المصرية  لةاإاوض الإةسةيني المشار  الذي يجاةع الرئي  محمود عبا
المعةومات الواردة من ال ا رة ورا  أهلل اشير  ل  أن الجانب المصري ماخندق وب وة اما  خينارين  منا 
عد  المواف ة عة  حضور اي زينادي فني حمنا  لة نا رة بصنإات الانظيمينة لإلنضنما  لةوفند المإناوض 

 ادئة ووزف  ة ق نار.من أجل ا ا اصا تعة   ام  اجديد 
الجانب المصري يصر عة  وجود مم ةين لحما  ضمن وفد عريض يم ل الإصائل الإةسةينية كةانا 
واحت زيادة مساشار الرئي  الإةسةيني عةا  األحمند ف نة كمنا يصنر منن جاننب أخنر عةن  أن ااسنة  

عبنر رفن  فني حنال السةةة الإةسةينية حصريا ولي  أي ةرف غير نا اإلدارة فني جاننب زةناي غنةة لم
 السماح بإا  المعبر أما  مساعدات اإلغا ة اإلنسانية.

 ذع الاإصي ت اناز  حالينا عةن  أك نر منن مسناوئ بنين السنةةة الإةسنةينية وزينادات فني حركنة فنا  
وبين السةةات المصرية الاي  حظ الجمين  أنانا  سناأنإت مشنروعاا فني اندمير األنإناق رغن   سنامرار 

 اإلسرائيةي .العدوان العسكري 
حركنننة حمنننا  اصنننر بننندور ا وكمنننا عةمنننت رأي الينننو  عةننن  المةاحمنننة عةننن  م عننند خننناص بانننا فننني أي 
 جاماعات احصل في ال ا رة في الوزت الذي ل  ياضن  فينت بعند موزنف حركنة الجاناد اإلسن مي منن 

 اإلصرار المصري في السياق.
صننري الخنناص بننإدارة معبننر رفنن  و  لكننن بالم ابننل اظاننر زيننادة حمننا  مرونننة فيمننا ياعةننق بالشننرة الم

امننان  العننودة إلاإنناق سننابق بضننمانات غربيننة ومصننرية لاسننةي  مركننة رفنن  الحنندودي لةحننر  الرئاسنني 
 الإةسةيني.

 36/1/4164، رأي اليوم، لندن

 
 ذكي سريع البديهة "إسرائيل".. محمد الضيف قائد القسام الذي يؤرق  .27

منن كنل المحناو ت  غايالنت، و نو  عنة الندين ال سنا  نجا محمد الضيف زائد كاائنب: ن )أ ف ب( غةة
الننذي ياصنندئ منننذ اك ننر مننن    ننة اسننابي  لةجنني  ا سننرائيةي فنني زةنناي غننةة واعابننرع اسننرائيل خصننما 

 خةيرا.
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وزننا  الضننيف عةنن  منندئ اك ننر مننن عشننرين عامننا بننالاخةية لعمةيننات كبننرئ ضنند اسننرائيل مننن خةننف 
 ق الصواريخ وحإر ا نإاق.ال  اة  باإلضافةجنود و جمات اناحارية 

 بعد اغايال ص ح شحادة في غارة اسرائيةية. 1001واصب  الضيف زائدا لكاائب ال سا  عا  
والضنننيف النننذي يحمنننل شننناادة بكنننالوريو  فننني ا حيننناج منننن الجامعنننة ا سننن مية فننني غنننةة، ابنننن  فكنننر 

 حما  في بداية ال مانينيات.
، لكنننننت امكننننن مننننن الإننننرار منننن  بدايننننة ا ناإاضننننة 1000واعا ةاننننت السننننةةة الإةسننننةينية فنننني مايو/ايننننار 

 الإةسةينية ال انية.
واعنننرض الضنننيف لخمننن  محننناو ت اغاينننال نجنننا منانننا، ولكننننت اصنننيب فننني عيننننت وزدمينننت. ونجنننا فننني 

منن زصننف اسناادف سننيارة كنان يسننا ةاا فني منة ننة الشنيخ رضننوان شننمال  1001ايةول/سنبامبر عننا  
 غةة.

 ولكن ذل  ل  يسكد ابدا.” جعةات م عدا“ة ان  ذع ا صابة ونشر في مواز  اخبارية فةسةيني
و  يوجد اي صورة حدي ة لةضيف، سنوئ صنورة الا ةنت زبنل عشنرين عامنا يظانر فيانا وجانت عابسنا 

 ونحيإا وغير مةاحي.
وزننال مسننسول فنني حركننة حمننا  اشننارة عنند  الكشننف عننن اسننمت لوكالننة فننران  بننر  ان الضننيف   

يحية نإست بسرية   م يل لاا،   يساخد  “نولوجيا الحدي ة، مشيرا ال  انت يساخد  ايا من وسائل الاك
 ”.اي نوي من انواي الاكنولوجيا، دائ  الحذر ولديت سرعة بدياة غير عادية وذكي جدا

فننني مخننني  خنننان ينننون  ل جئنننين  1232ولننند الضنننيف، واسنننمت الح ي ننني محمننند ديننناب المصنننري عنننا  
بحسب المسسول ”   يسا ر في اي مكان اص “بالضيف  نت  الإةسةينيين جنوب زةاي غةة، وسمي

 في حما .
مبنندعا فنني العمننل المسننرحي والإننني لكنننت نشننية جنندا فنني الاةننوي وخدمننة “ويصننف الضننيف بانننت كننان 

شناب خجنول ومنسدب دمنث ” مشيرا ال  انت كنان يمكنن وصنإت حينانا باننت ” الة ب الإ راج خصوصا
بيعانت وماواضن  ويحنب ال نراجة والعمنل الخينري ومولن  بالعمنل الخةق، صوات دائما مننخإض  نادب بة

 ”.العسكري منذ ان كان مرا  ا
شارا فني  13م  مئات من عناصر وزادة حركة حما  وامض   1282اعا ل الضيف اول مرة عا  

 ا عا ال ا داري دون محاكمة.
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اشنرين  14يل الجعبري فني واول  مساعدع احمد الجعبري زيادة عمةيات كاائب ال سا . واغاالت اسرائ
والانني اةة ننت اسننرائيل عةياننا اسنن   1011ال نناني/نوفمبر بدايننة العمةيننة العسننكرية عةنن  زةنناي غننةة فنني 

 واسامرت ل مانية ايا .” عمود السحاب“
بعند اساشنااد الجعبنري والنذي كنان نائنب الضنيف وزائندا انإينذيا “وزال المسسول الكبير في حما  انت 

ري، ا  ا عنداد لارايبنات جديندة فني اشنكي ت ال سنا  اعند ا الضنيف ولكنانا يشرف عة  العمل العسك
 ”.سرية جدا

لنو فكنرت فني شنن ” الن من با ظنا“بندف   1011وظاورع ا ع مي نادر، حيث حذر اسنرائيل فني عنا  
 حرب برية عة  غةة.

رائيل بندون وفي كةمة نادرة مسجةة ب ت مساج ال   ناج اكند الضنيف ان   وزنف  ةن ق الننار من  اسن
 ، وذل  في موزف يعةنت لةمرة ا ول  منذ بدج المساعي  رساج اادئة.”العدوان ورف  الحصار”وزف

منن اموة/يولينو الماضني، وانا ةنت الن   8واخوض اسرائيل حاليا عمةية عسكرية ضد زةاي غةة منذ 
 اموة/يوليو. 11الادخل البري في 

راج خةف وزال الجندي ا سنرائيةي نحشنون فاكسنمان وي ول ا سرائيةيون ان الضيف  و الذي ي ف و 
 .1224عا  

ماننند ? حمننا  يحينن  عيننا ، خةننة الضننيف لسةسننةة عمةيننات انا امننا لم اننل عيننا  “وبعنند اغايننال 
 زاي  اسرائيةيا. 20اوزعت اك ر من 

بعيند اغاينال ” ماند  كاائب عنة الندين ال سنا “وي ول موز  الجي  ا سرائيةي ان الضيف اول  دور 
 يحي  عيا .

واعابننر اسننرائيل ان الضننيف  ننو مننن ي ننف وراج سةسننةة الاإجيننرات ا ناحاريننة الانني زامننت باننا حركننة 
حمنننا  واسننناادفت حننناف ت وامننناكن عامنننة فننني انننل ابينننب وال ننند  فننني ا ناإاضنننة الإةسنننةينية ال انينننة 

 ”.شخصيا مسسولية موت عشرات المدنيين“واحمةت 
 36/1/4164، رأي اليوم، لندن

 
 لضيف الهادئ.. رسائل القوة والصمودخطاب ا .28

جننناج خةننناب ال ائننند العنننا  لكاائنننب عنننة الننندين ال سنننا  محمننند الضنننيف حننناف  بالرسنننائل فننني ا اجا نننات 
السياسنية والعسنكرية، وموجانا لألةنراف فني السناحة الداخةينة والخارجينة. واكمنن الرسنالة الرئيسنية فني 

 ع ر دار   وبروح اساشاادية عالية.كون كاائب ال سا  اساادف الجنود اإلسرائيةيين في 
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 غةة-أحمد عبد العال
حمننل خةنناب ال ائنند العننا  لكاائننب عننة النندين ال سننا  محمنند الضننيف فنني اليننو  ال الننث والعشننرين مننن 
 العدوان عة  زةاي غةة، رسائل سياسية وعسكرية لمخاةف األةراف عة  الساحاين المحةية والدولية.

 نا  وزف إلة ق الننار من   سنرائيل    بوزنف العندوان عةن   وزال الضيف في خةابت  نت لن يكون
زةنناي غننةة ورفنن  الحصننار عنننت. وأضنناف أن "مننواةين المعركننة بااننت مخاةإننة، فجنودنننا ياسنناب ون  لنن  
الشاادة كما اإرون أنا  من ال ال والموت"، مسكدا الجا ةية الاامنة لكاائنب عنة الندين ال سنا  "لخنوض 

 المعركة ضد العدو".
عميد كةية اآلداب في جامعة األمة عدنان أبنو عنامر أن  نذا الخةناب جناج كرسنالة فني اوزينت ويرئ 

ما  من الناحية السياسية والعسكرية في آن واحد، أ ماا أن كاائب عة الدين ال سا  اساادف الجننود 
 ح ا .اإلسرائيةيين عسكريام، بينما يرد الجي  اإلسرائيةي باسااداف المدنيين واراكاب المجاةر ب

نننت لنني   واعابنر أبننو عننامر أن الضننيف أراد أن ي ننول لإلسننرائيةيين  ن نإ نن  الم اومننة وال سننا  أةننول، وا 
 في عجةت من أمرع، و ذا يشكل ورةة لة يادة اإلسرائيةية.

ووافق الباحث والمحةل السياسي في الشأن الإةسةيني حمنةة أبنو شننب سناب ت فني أن خةناب الضنيف 
اسية عبر النربة بنين وزنف العندوان ورفن  الحصنار، وعسنكرية عبنر الحنديث حمل رسالاين: األول  سي

 عن معركة معد لاا مسب ا، وأن الم اومة مساعدة لمعركة ةويةة.
مننن جانننب آخننر، أشننار أبننو عننامر فنني حننديث لةجةيننرة نننت أن الخةنناب أرسننل رسننائل ةمأنننة لة يننادة 

ة لندياا الخةنة العسنكرية والمعركنة معند السياسية في حركة الم اومة اإلس مية )حمنا ( بنأن الم اومن
لاا مسب ام، و و ما يمن  ال يادة السياسية أريحية في ااخاذ ال رار بااجناع مواجانة الضنغوة اإلسنرائيةية 

 واإلزةيمية عةياا، خاصة أن الخةاب جاج في اوزيت اجري فيت احركات سياسية في ال ا رة.
 

 الهدف المعلن
سنكرية لحمنا  مةاةمنة ب نرار ال ينادة السياسنية، مشنيرا  لن  أننت ان  وضن  ورأئ أبو عنامر أن ال ينادة الع

ذا لن   ذا ما اح ق باوفير  نذع الندماج فانذا مرحنب بنت، وا   دف معةن و و رف  الحصار عن ال ةاي، وا 
ينامكن السياسنيون منن ذلن  فنإن الكةمنة سناكون لمينندان الم اومنة، وذلن  منا دفن  الضنيف لةحنديث بننأن 

 حا  يا  رف  الحصار ووزف العدوان.الم اومة لن ااوزف 
منننن ناحينننة أخنننرئ، رأئ أبنننو شننننب أن الخةننناب كنننان م اضنننبام جننندام و  يحمنننل أينننام منننن نبنننرات الااديننند 
والوعينند، بننل بعننض العبننارات الانني احمننل المعننن  المةةننوب، مشننيرام  لنن  أن  ننذا دليننل عةنن  أنننت ينندير 
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  يحاناج  لن  الااديند. كمنا لن  يخاةنف خةابنت المعركة بكل  دوج ولديت   ة بمنا أعدانت الم اومنة، فانو 
منننن الاننندوج والرسنننالة المبةننننة  1011عنننن الخةننناب السنننابق فننني العننندوان اإلسنننرائيةي عةننن  غنننةة عنننا  

 وغياب المإاج ت.
واعابننر أبننو شنننب فنني حدي ننت لةجةيننرة نننت أن الحةننول السياسننية عةنن  صننإي  سنناخن جنندام، لننذل  خننرج 

 حيث اناا  العدوان بعد ذل  بيو  واحد. 1011عا  الخةاب، و ذا مشابت لةخةاب السابق 
وأشننار  لنن  أن ال ائنند العننا  لكاائننب ال سننا    يخننرج    بعنند أن يشننعر بإنجنناة ح ي نني ومةمننو  عةنن  

بعنند  1002األرض، مضننيإام أن " ننذا الخةنناب ال الننث لننت منننذ اناإاضننة األزصنن ، فنناألول كننان عننا  
 ، والخةاب األخير كان ال   اج".1011ا نسحاب من زةاي غةة، وال اني في عدوان 

لن  يخنرج  1011، ورغن   نجناة صنإ ة شنالية عنا  1002-1008ول  يظار الضيف فني حنرب عنا  
 كذل ، و ذا يدل عة  أنت يخرج في خةابات مرابةة بعوامل الاحرير، حسب أبو شنب.

 36/1/4164، الجزيرة نت، الدوحة
 
 عالية المستوىالشاباك: لدى حماس وحدات خاصة تدريباتها  .29

)الشنابا (  ن حركنة حمنا  شنكةت وحندات خاصنة اإلسرائيةي زال جااة األمن العا  : ال د  المحاةة
 أجرت ادريبات عسكرية بمساويات عالية جدما خارج زةاي غةة.

( أن 1-61واعابنننرت صنننحيإة "ينننديعوت أحروننننوت" الصنننايونية فننني عننندد ا الصنننادر الينننو  الخمننني  )
ونية اعا نند أن  حمننا  "معنيننة بأسننر جننندي صننايوني، أو ج ننة جننندي، إلجننراج األجاننةة األمنيننة الصنناي

 مإاوضات  ح ما حول صإ ة ابادل أسرئ".
وبحسننب اح ي ننات الشننابا ، فننإن حمننا  اسنناعدت جينندما لةمعركننة، فجاننةت "المدينننة الاحايننة" الم امننة 

رج ال ةنناي. احننت غننةة، وشننكةت "وحنندات خاصننة" أجننرت انندريبات عسننكرية عةنن  مسنناويات عاليننة خننا
 وف ا لةصحيإة.

كما ادعت أن الاح ي ات اشير  ل  الشوة البعيد الذي زةعات حما  فني بنناج زواانا العسنكرية، بينمنا 
 كانت ااصرف بشكل منضبة اجاع الكيان الصايوني.

 36/1/4164، المركز الفلسطيني لععالم
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 مة تدمير األنفاقالنار ال يتيح للجيش إتمام مه لوقفقبل باتفاق نلن  :نتنياهو .31

نانيا و برسالة  ل  العاصمة رئي  الوةراج اإلسرائيةي بنيامين بعث : أسعد اةحمي –الناصرة 
و ي "المصرية أعةن فياا أنت لن ي بل بااإاق لوزف النار   ياي  لةجي   اما  مامة ادمير األنإاق 

 ."في غاية األ مية ألمن مواةني  سرائيل
أةة اا في ال أبيب زبل اجاماي حكومات الموسعة، الاي ل  ا ع د منذ  وحاول نانيا و في اصريحات

ح ق عة  األرض  نجاةات رائعة ويواصل اح ي اا بكل "أسبوعين،  زناي اإلسرائيةيين بأن الجي  
 ن الجي  يواصل نشاةت في أنحاج غةة بكل زوة ويكمل مامة  بةال مإعول أنإاق ". وزال: "زوة

 ."اإلر اب
من "نإاق أااحت لحركة حما  زدرات عة  اخاةاف وزال مدنيين وجنود  سرائيةيين وأضاف أن األ

خ ل  جو  مركة من عدد من األنإاق نحو أراضينا... واآلن ن و  اآلن باإكي   ذع ال درات، ورغ  
أن   ضمانة بنجاح بنسبة مئة في المئة م ةما ل  اوفر منظومة ال بة الحديد ضمانة كاذع، لكن عة  

 ."ض يواصل الجي  انإيذ عمةيات رائعة، و ي ااواصل بكل زوةاألر 
ونحن عازدون العة  عة   اما  المامة، وعةيت لن "وااب  أن الجي  نج  في ادمير عدد من األنإاق، 

. وأضاف أن "نوافق عة  أي ازاراح   ياي  لةجي   اما   ذا العمل الما  ألمن مواةني  سرائيل
وأصبنا  صابات بالغة آ ف "الجي  وجااة األمن العا  )شابا (،  حما  اة ت ضربات زاسية من

األ داف اإلر ابية ومخاةن الصواريخ ومراكة  نااجاا ومناةق  ة زاا وزاةنا مئات المخربين، و ذع 
اإلنجاةات فض م عن ادمير األنإاق  ي ف ة المرحةة األول  من اجريد ال ةاي من الس ح، و و 

 ."الماحدة وأوروبا مةةب ادعمت الو يات
 نا  في بعض "ودعا نانيا و وةراجع وعمو  اإلسرائيةيين  ل   بداج موزف موحد داع  لةحرب، وزال: 

األوساة في الجماور الذي يحاول بالذات في  ذع األيا  ابني موازف أك ر اةرفام.. لكنني أدعو   
أفعالك ، وعة  الوةراج أن يكونوا زدوة لةشعب بأن   يمسوا بالوحدة ال ائمة بيننا... اناباوا في أزوالك  و 

جي  أخ زي   ". وكرر أن الجي  اإلسرائيةي  و "كةت الذي يةالبنا بأن نكون موحدين وراج الادف
 ."م يل لت في العال ، يحارب عدوام زاسيام ويحاول زدر اإلمكان عد  أذية المدنيين

ألف جندي احاياة آخر  13اة اسادعاج من جاات أيضام زال وةير الدفاي موشيت يعالون، غدو 
ألإام(،  ن  سرائيل   اعاة  المساومة في كل ما ياعةق  83)ليصب  العدد اإلجمالي لجنود ا حاياة 

وأنص  بعد  »بأمن مواةنياا، مضيإام أن حما  وسائر الانظيمات اخإي عددام  ائ م من زا  ا، 
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ماية منش ت مدنية أو دروي بشرية من األةإال األخذ بخةاب  نا أو  نا  ا  اسجيةت في زبو بح
والنساج )في  شارة  ل  كةمة زائد الذراي العسكرية محمد ضيف المسجةة(. الواز  والح ائق عة  

 «.األرض ا ول  ن حما  دفعت  منام با ظام جدام 
 6/8/4164، الحياة، لندن

 
 ساعة في قطاع غزة 14توافق على تهدئة لمدة  "إسرائيل" .30

ساعة ابدأ صباح  11واف ت اسرائيل عة  اادئة انسانية في زةاي غةة لمدة  :أ ف ب   –ال د  
مصدر في مكاب رئي  الوةراج بنيامين  أعةناغ(، كما  01،00) 08،00الجمعة في الساعة 

 نانيا و.
بمواف ة الحكومة ا منية المصغرة ووةير الدفاي، زبةت "وزال المصدر ةالبا عد  ذكر اسمت انت 

ساعة ابدأ صباح  11ل بم ارح الو يات الماحدة وا م  الماحدة بشأن  دنة انسانية لمدة اسرائي
 بالاوزيت المحةي. "الجمعة في الساعة ال امنة

 36/1/4164، رأي اليوم، لندن
 
 "الشاباك": حماس شكلت وحدات خاصة.. ونعلم مكان تواجد قادة الحركة .32

ونوت( عن مصادر في جااة األمن العا  )الشابا ( ن ةت )يديعوت أحر  ة ير أندراو : -الناصرة 
ة أجرت ادريبات عسكري ة بمساويات عالية جدما  زولاا  ن  حركة حما  زامت باشكيل وحدات خاص 

 خارج زةاي غةة.
وبحسب المصادر في الشابا  فإن  األجاةة األمني ة في الدولة العبري ة اعرف مكان اواجد كبار زادة 

ةة، لكن اا في السياق ذاات، اعارفت بأن اا   اساةي  اساادافا  من الجو، حركة حما  في زةاي غ
، ذل  ألن  اساادافا  من الجو، بحسب المصادر      ذا حصةت عة  مصادزة من المساوئ السياسي 
عيناا، سيسد ي  ل  زال عدٍد كبيٍر من المدنيين ال اة  الماواجدين معا  في الخنادق، وم  ذل ، 

 در بأن  حركة حما  اساعد ت بشكٍل جي ٍد لةمعركة.أزر ت المصا
 36/1/4164، رأي اليوم، لندن
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: من أجل حل  مشكلة األنفاق يتحت م على الجيش إعادة صياغة قوانين الحرب  .33  جنرال إسرائيلي 

ك شف الن اب في ال أبيب اليو  الخمي  عن أن  الجنرال  ياان ياسحاق،  ة ير أندراو : - الناصرة 
ي كان مسسو م عن العمق اإلسرائيةي  في الجباة الجنوبي ة، كان زد أعد  دراسة م ساإيضة جدما عن الذ

، زال فياا  ن ت في الحرب الاي اجري احت األرض، فإن  العدو، أْي الم  اومة 1008األنإاق في العا  
في جي  ا حا ل،  الإةسةيني ة، امك نت من  بةال مإعول س ح الجو اإلسرائيةي  وس ح المد رعات

لت حرب األنإاق بالنسبة لحركة حما  مشكةة اكايكي ة وليست خةرما  عةياع،  اساراايجياوبالاالي احو 
،  ن ت من أجل اغيير  ذا الواز  الخةير، ياحا   عة  الجي ، أْن  وبالاالي، أضاف الجنرال اإلسرائيةي 

 عة  حد  اعبيرع.ي و  بإعادة فحص كيإية الحرب الاي ابن اا من األسا ، 
 36/66/4164، رأي اليوم، لندن

 
 ساعة 14لـ من غزة وهدنة  الكابينيت اإلسرائيلي يبحث انسحابا  القناة الثانية:  .34

 ن المجة  الوةاري اإلسرائيةي المصغر لةشسون السياسية واألمنية  زال ا رير  ع مي،: 48عرب 
ن  سرائيل وفصائل الم اومة في زةاي غةة، )الكابينيت( يبحث في مسار بديل لوزف  ة ق النار بي

 وذل  عة  ضوج "األخةاج" والةريق المسدود في ا اصا ت من أجل وزف  ة ق النار.
ووف ا لة ناة ال انية لةاةإةيون اإلسرائيةي، فإن المسار البديل يشمل خةوات  سرائيةية أحادية الجانب 

 و ي:
 ال ريبة الم بةة.وزف الاعامل م  األنإاق في غضون األيا   •
 عادة اناشار زوات الجي  اإلسرائيةي خارج زةاي غةة وشن غارات جوية ردا عة  صواريخ  •

 الم اومة في حال  ة زاا. 
ساعة في حال ةةبت األم  الماحدة ذل   11المواف ة عة  وزف  ة ق نار " نساني" لمدئ  •

 واعادت حما  با لاةا  باا.
مكانية  دخال الرئي  الإةسةيني، محمود عبا ،  ا اإاق م  مصر حول من  • اعاظ  زوة حما  وا 

 كمنسق لارمي  ال ةاي.
 36/1/4164، 48عرب 
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 : نتنياهو والجيش يتوسالن وقف إطالق النارأحرونوت يديعوت .35

زال "شمعون شيإير" المحةل العسكري في صحيإة "يديعوت أحرونوت" العبرية " ن رئي  الحكومة 
يامين نانيا و، ووةير الجي  موشي يعالون، بااا ياوس ن وزف  ة ق النار، وأن اإلسرائيةية بن

"نانيا و" بات يبحث عن مخرج من زةاي غةة، وأن الحرب لن انااي بنةي أسةحة الم اومة من زةاي 
 غةة، كما لن انااي بوزف حإر األنإاق".

ب العدوانية عة  زةاي غةة، وكاب شيإر أن "نانيا و ل  يعد يبحث عن "صورة اناصار" في الحر 
نما عن "صورة خروج"، أو "صورة  نااج" اسم  لت أن يدعي أما  الجماور اإلسرائيةي بأننا  وا 

 اناصرنا"، مشيرا  ل  أن حكومة ا حا ل اإلسرائيةي "اولي وجااا صوب مصر لةاإاوض".
وا كما كان ماوزعا لاحديد وبحسب الكااب فإنت "يجب اإلزرار بأن ماخذي ال رار في  سرائيل ل  يساعد

نجاة األ داف األساسية".  أ داف الحرب وا 
 36/1/4164، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن

 
  "ناحل عوزموقع "بشأن عملية تفتح تحقيقا  أوليا  سرائيلي قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش اإل .36

ئيةية اح ي ام أوليام في م بسات وظروف فاحت زيادة المنة ة العسكرية الجنوبية اإلسرا: وا  – ا احاد
جنود اابعين  2اإلسرائيةي وزال  "ناحل عوة"ازاحا  اشكيل زاالي فةسةيني ااب  لنحما  موز  

 الاابعة لمدرسة  عداد زادة السرايا. 11لةكايبة رز  
 6/8/4164، االتحاد، أبو ظبي

 
تستســلم حتــى لــو بقــي لــديها  لــنو  بصــفقة شــاليط: حمــاس ال تعــرف الهزيمــة ســرائيليالوســيط اإل .37

 مقاتل واحد
 اج  السياسي اإلسرائيةي والباحث في ااريخ الشرق األوسة : خاص بصإا –ال د  المحاةة 

"جرشون باسكين" األكاذيب الاي يا  ارويجاا في  ذع األيا  عبر ضباة الجي  الساب ين وأباةرة 
" ومسا بل الحرب في ال ةاي حيث اإلع   اإلسرائيةي عة  شاشات الاةإةة بخصوص حركة "حما 

 اااما  باضةيل الجماور.
وزال باسكين في منشور لت عة  صإحات عة  موز  "الإيسبو " مساج الخمي ،  ن غالبية ما ياحدث 
بت خبراج األمن واإلع   اإلسرائيةي يأايا  من أصدزائا  في جااة الشابا  أو "أمان"، منو ام  ل  أن 
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يةة وناا حول حما    امت لةواز  بصةة بل  ي مسامدة من عال  األمن غالبية الا ديرات الاي 
 اإلسرائيةي الخاص.

وذكر باسكين و و الوسية اإلسرائيةي في صإ ة ابادل الجندي السابق لدئ حما  جةعاد شالية، أن 
لن ما يعرفت عن حركة حما  مغاير امامام لما يا  سردع في اإلع  ، زائ م  ن "حما  لن اساسة  و 

ارف  الراية البيضاج حا  لو ب ي لدياا م اال واحد وبندزية واحدة وصاروخ واحد، وم ااةو حما  
 يواجاون الموت ب  وجل و   مساعدون لةموت ألجل وةنا  ودينا  وربا  ولي  أزل من ذل  "

ون وأضاف "لديا  )م ااةو حما ( الرغبة الجامحة في ال اال و   مسمنون بعدالة زضياا  ويحارب
دفاعام عن بيواا  ومساعدون بالاضحية بالغالي والنإي  لاعي  األجيال ال ادمة بحرية، و  يوجد أحد 
في العال  ينكر عدالة زضياا  عدا ) سرائيل( فما الذي يةةبونت عدا رف  الحصار ا زاصادي عن 

لدف  الروااب ال ةاي وفا  المعابر واوسي  مساحة الصيد واإلفراج عن األسرئ واحويل األموال 
 وا عاراف بحكومة مناخبة!".

وزال " رأيت ا ناصار في أعين حما ، صحي  أنا  يضحون بالك ير وأنت   اوجد م ارنة بين زوانا 
وزواا  و  اوجد لديا  زنابل الةن ولكنا  يرون الضرر الذي يةح ونت بإسرائيل ف د أجبروا الم يين 

 أبعدوا الم يين عن مناةلا ".عة  الاةا  الم جئ والغرف اآلمنة و 
وأضاف "أدخل نظا  أنإاق حما  الاة  والرعب في دولة بأكمةاا باإلضافة لةصواريخ الاي   
ااوزف، كما أنا  ربحوا أيضام معركة الرأي العا  الدولي، فصور الدمار وزال األةإال والنساج نجحت 

 في  جبار العال  عة  النظر إلسرائيل وجيشاا كمجرمين ".
وااب  "مواةنو ) سرائيل(   يشا دون محةات الاةإةة العربية والعالمية م  أناا ماوفرة لديا  ويإضةون 
الب اج في عالما  الخيالي وعال  المحةةين اإلسرائيةيين والناة ين باس  الجي  ألنا  يسمعونا  ما 

 يحبون سماعت ف ة ".
ر المعركة دون حل سياسي، منو ام  ل  أنت ورأئ أن " س ج المحةةين يعرفون أن ) سرائيل( ساخس

يواصل ضغةت عة  رجا ت اإلع   في ) سرائيل( لإللحاح في سسال أعضاج الكابينت لماذا   يا  
أحد كبار المحةةين  عة "فرد  الدور؟المبادرة نحو مشروي سياسي ولماذا يناظر أن ي و  آخرون باذا 

زائ م " ألن  ذا  و بيبي" في  شارة  ل  رئي  الوةراج في ال ناة ال انية عبر رسالة نصية زصيرة 
واخاا  باسكين حدي ت بالاساسل: "أسألك   نا ما  سناوزف عن شراج  ذع  اإلسرائيةي بنيامين نانيا و.

 ". نساي ظ؟البضاعة الإاسدة وما  سنصرخ في وجو ا  وما  
 6/8/4164، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 أوروبا باتت معدودة بسبب غزةبسرائيلي السابق يحذ ر من أن أيام اليهود ء اإلنائب رئيس الوزرا .38

حذ ر نائب رئي  الوةراج ا سرائيةي السابق نااان شارانسكي، من أن أيا  الياود : رأي اليو  - لندن
في أوروبا باات معدودة في اع اب الحرب الاي اشناا ب دع عة  زةاي غةة، وأدت  ل  اساشااد 

 فةسةينيام. 1120من أك ر 
، في م ابةة م  صحيإة ) افينغاون لإلسرائيلوزال شارانسكي، الذي يرأ  اآلن الوكالة الياودية 

 ن الةري ة الاي ااةور من خ لاا األمور في أوروبا ساجعل الياود "بوست يو. كي( اليو  الخمي  
 . سرائيل"منا  لةاوجت  ل   يشعرون وعة  نحو ماةايد بأنت   مسا بل لا  فياا، وادف  المةيد

 36/1/4164، رأي اليوم، لندن
 
 كبار القادة في الجيش يشعرون أن  لجان التحقيق سُتشك ل بعد انتهاء الحرب يديعوت أحرونوت:  .39

أن  زادة كبار في الجي  اإلسرائيةي   ،ذكرت صحيإة يديعوت أحرونوت ة ير أندراو : -الناصرة 
سيا   اشكيةاا  ح ما بعد اناااج العمةية العسكرية ضد  زةاي غةة، وذل  عةيا  ا ساعداد لةجان اح يق 

بسبب حالة ا ساااار واعاظ  اإلخإازات في الحرب والمواجاة م  الم اومة الإةسةينية عة  حدود 
 زةاي غةة.

وأوضحت الصحيإة أن  من يسام  لة ادة الكبار خ ل اليومين الماضيين يشعر بأنا  بدأوا ياحد ون 
ا حول ا نجاةات المحدودة ع ن لجان الاح يق الاي سيا  اشكيةاا  ح ما حول زضية األنإاق، وأيضم

الاي ح  اا الجي  في العمةية العسكرية منذ أْن بدأ فياا، عة  حد  زولاا. وزال موز  )يديعوت 
المساوةنات أحرونوت( عة  اإلنارنت، ظار اليو  الخمي ،  ن  الم  اومة الإةسةيني ة أمةرت المدن و 

اإلسرائيةي ة في الجنوب بوابٍل من الصواريخ، اةامنما م  جةسة الحكومة اإلسرائيةي ة، حيث زال نانيا و 
انا ضربة زاسية لإلر اب، عة  حد  اعبيرع.  ل د وج 

 36/1/4164، رأي اليوم، لندن
 
 اع غزة على حدود قط خمسةمقتل  بعد لى واحد وستينإ سرائيليجيش اإلالارتفاع عدد قتلى  .41

زذيإة  اون من زةاي غةة عة    ة قمن جراج  أم زال خمسة جنود من جي  الدفاي مساج 
 منة ة اجمي  ل وات الجي  داخل ا راضي ا سرائيةية عة  حدود ال ةاي. 
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واصيب اسعة عشر جنديا بجروح خ ل نشاةات زا  باا جي  الدفاي في ا رب  والعشرين ساعة 
مساشإيات المخاةإة في الب د حاليا نحو مئة واربعين جنديا اصيبوا بجروح ويعال  في ال الماضية.

 خ ل ال اال في زةاي غةة ومن بينا  سبعة عشر جنديا وصإت حالاا  باناا خةيرة. 
   اراإ  عدد جنود جي  الدفاي الذين زاةوا منذ بدج عمةية الجرف الصامد ال  واحد وساين. لوبذ

 6/8/4164إلسرائيلي، اصوت اسرائيل والتلفزيون 
 
 تطلب ألف كرسي متحرك لجنودها المصابين في غزة "إسرائيلمعاريف: " .40

زالت صحيإة "معاريف" العبرية في عدد ا الصادر اليو  الخمي   ن منظمة "ياد سارة" اإلسرائيةية 
وبالاعاون م  شركة "العال" لةةيران زد ن ةت نحو ألف كرسي ماحر  بشكل عاجل وسري   ل  

 رائيل"." س
وأفادت الصحيإة بأن  ذع العمةية جاجت في أع اب الةةب الماةايد عة  م ل اة  الكراسي في 
المساشإيات اإلسرائيةية الرئيسية بشكل أساسي نظرام لوجود عدد كبير من جنود ا حا ل بحاجة لاة  

كذل  الةةب الكراسي بعد  صاباا  خ ل المواجاات م  الم اومة الإةسةينية عة  حدود غةة، و 
الماةايد عةياا من زبل كبار السن في المنة ة الجنوبية، ممن يريدون الوصول بسرعة  ل  أماكن 

 ا حاماج من صواريخ الم اومة.
الجدير بالذكر أن منظمة "ياد سارة" ا د  خدماااا في جمي  المساشإيات اإلسرائيةية الاي يوجد فياا 

 بةدة من بةدات المناةق الجنوبية. 16ة  ل  جنود مصابون من جي  ا حا ل، باإلضاف
 36/1/4164، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن

 
 فلسطينيا   طفال   63جندي إسرائيلي يتفاخر بقتل  .42

ةإ  فةسةينيا خ ل  16اداولت مواز  الاواصل ا جاماعي صورا لجندي  سرائيةي ياإاخر بأنت زال 
 1400يوليو/اموة الماضي، وخةف أك ر من  8غةة منذ  العدوان الذي يشنت ا حا ل عة  زةاي

ل   شايد. والجندي اإلسرائيةي يدع  ديإد دوفاديا نشر صورع عة  موز   نساغرا  بالةي العسكري وا 
وزد أ ارت  ذع الصورة سخةا لدئ ك ير من الماابعين من مخاةف أنحاج العال ، مما  جانبت س حت.

 ل  ال ول  ن الحساب مةور  -  وةارة الخارجية اإلسرائيةيةو و ماحدث باس-اضةر بول  يرشسون 
 وغير موجود.
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رفض ا عاذار عن ما نشرع، و ح ا امت  ةالة كل  -في اغريدات لت عة  موز  اويار-لكن الجندي 
حساباات عن شبكة اإلنارنت، ولكن خبراج في مجال ا نية المعةومات امكنوا عبر أدوات معينة من 

 واو ي ت. اسارجاي ما نشرع
 6/8/4164، الجزيرة نت، الدوحة

 
  "إسرائيل" ثمانون بالمائة من سك ان المستوطنات في غالف غز ة الذوا بالفرار إلى مركز .43

، صباح اليو  ال   اج، أن ت وف ما  ة ير أندراو : –الناصرة  ذكرت ال ناة ال انية في الاةإةيون اإلسرائيةي 
بالمائة من سك ان المساوةنات اإلسرائيةي ة الوازعة في ما  80ن لإلحصائيات الرسمي ة، فإن  أك ر م

م  غ ف غة ة، جنوب الدولة العبري ة، زد  ذوا بالإرار من المساوةنات، واسا روا في مركة  ي س 
  سرائيل.

ون ل الاةإةيون عن مصادر رفيعة في الجي  أزولاا  ن  سبب الإرار من المساوةنات  و خشية 
الم  اومة الإةسةيني ة بانإيذ عمةية فدائي ة كبيرة، عبر األنإاق، الاي ما ةال العديد مناا  السك ان من زيا 

مجاو   ل وات األمن اإلسرائيةي ة، ويأاي  ذا ا عاراف لي ضاف  ل  سةسةة اإلخإازات اإلسرائيةي ة في 
ناا ا حا ل عة  زةاي غة ة منذ  ا. ع وة عة  ذل ، زال يومم  16الحرب العدواني ة الامجي ة الاي يش 

المراسل العسكري  لةاةإةيون، نير دفوري،  ن  امك ن الم  اومة من  ة ق الصواريخ في الساعة ال انية 
والنصف فجر اليو  بااجاع ال أبيب ومدن أخرئ في مركة الدولة العبري ة،  و محاولة من حما  

ن من وزف  ة ق الصواريخ،  فاما  ل  أن  وبازي الإصائل اإل بات بأن  الاصعيد اإلسرائيةي  ل  يامك  
  ذع المر ة األول  الاي ا  صف فياا ال أبيب في ساعة كاذع.

 36/1/4164، رأي اليوم، لندن
 
 اإلعالم اإلسرائيلي يواصل خوض الحرب النفسية لتحقيق هدفين .44

لنإسي ة ي واصل اإلع   العبري  عة  مخاةف مشاربت خوض الحرب ا ة ير أندراو : -الناصرة 
بحالة من اإلحباة جر اج اةايد أعدا  أصيبوالاح يق  دفين: األو ل رف  معنويات اإلسرائيةيين الذين 

، واصوير الحرب عة  أن اا  ، واحديدما الإةسةيني  ال اة  والجرح ، وال اني،  حباة الرأي العا  العربي 
ل  ي ح ق لغاية الساعة األ داف  زاب زوسين أْو أدن  لكي انااي، عة  الرغ  من أن  جي  ا حا ل

:  عادة زو ة الردي، وزف  ة ق الصواريخ من زةاي غة ة،  ضعاف  الاي وضعاا المساوئ السياسي 
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الم  اومة وحركة حما  عة  وجت الخصوص، و د  األنإاق الاجومي ة، الاي باات مشكةة  ساراايجي ة، 
 بحسب المحةةين اإلسرائيةيين.

 36/1/4164، رأي اليوم، لندن
 
 أنفاق غزة تقلق المستعمرات الحدودية مع لبنان .45

انا ل الخوف من األنإاق من محية زةاي غةة  ل  الحدود : حسن مواسي -ال د  المحاةة 
الشمالية، حيث أعرب رسساج سةةات محةية ومساوةنون في المساعمرات ال ريبة من الحدود الةبنانية 

، شبياة بالاي اساخدمااا الم اومة "حةب هللا"لنعن خشياا  من احامال وجود أنإاق  جومية 
 الإةسةينية في غةة لشن  جمات عة   سرائيل.

وأرسل رئي  بةدية كريات شمونا نيسي  مةكا، رسالة لوةير األمن اإلسرائيةي موشي يعةون، وةةب 
ة، بعد منت  صدار اعةيمات بامشية المنة ة والبحث عن أنإاق  جومية في المنة ة الشمالية الحدودي

 ا ناااج من الحرب عة  غةة.
 6/8/4164، المستقبل، بيروت

 
 حماس فاتت الجيش بعد ة خطوات وأكبر هاجس هو اختطاف جنودعاموس هارئيل:  .46

بحسب م حةل الشسون العسكري ة في صحيإة )  را ( العبري ة عامو   ة ير أندراو : - الناصرة 
  الخمي ، فإن ت في السنة األخيرة ي  حظ أن  الاعاون  ارئيل، الذي أورد  ذع المعةومة في عدد اليو 

بين شعبة ا ساخبارات العسكري ة )أمان( وجااة األمن العا  )الشابا (، والةواج الجنوبي  في جي  
ا حا ل، او ق في محاولة لةكشف عن األنإاق الاجومي ة الاي حإرااا الم اومة، ولكن الم حةل 

ما ةالت المشكةة الرئيسي ة والمإصةي ة في ا جاياح البري  ل ةاي غة ة،  ذ أن  اسادر  زائ م  ن  األنإاق 
، عة  الرغ  من أن   حركة حما ، ااواجد في  ذا المضمار خةوة أك ر ا د مما من الجي  اإلسرائيةي 

لجاود زوات ا حا ل ا و  باد  األنإاق الاجومي ة بصورٍة مك إٍة، عة  حد  اعبيرع. وأضاف زائ م  ن  ا
المبذولة اآلن من زبل الجي  اإلسرائيةي  ااركة في  د  األنإاق، ولكن ت يسك د، ن  م عن مصادر 
عسكري ة وصإاا بأن اا رفيعة المساوئ، يسك د عة  أن ت لي  كافيما  د  فاحة واحدة من النإق، ألن  

ر، برأيت، اراإ اي عدد ال اة  في صإوف الم اومة زامت بحإر عد ة فاحات لكل  نإقم، و ذا ما ي إس 
.  الجي  اإلسرائيةي 
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ن ل الم حةل عن المصادر عيناا زولاا  ن ت من ناحية  سرائيل، فإن  السيناريو األسوأ واألخةر  و و 
زيا  حركة حما  باخاةاف جندي  أْو جنود من جي  ا حا ل، و و األمر الذي ا حاول حما  

 الت المصادر.بدون اوز ف  خراجت  ل  حي ة الانإيذ، كما ز
 36/66/4164، رأي اليوم، لندن

 
 صحيفة "ذي ماركر": ستة باليين شيكل هي تكلفة الحرب حتى اآلن على غزة  .47

 عة  غةة ا زاصادية  ل  أن اكةإة الحرب« ذي ماركر»أشارت صحيإة : أسعد اةحمي –لناصرة 
بةيون دو ر(  1.1ل )بةيون شيك 4.1بةيون دو ر(، مناا  1.1ب يين شيكل ) 3بةغت حا  اآلن 
بةيون لاغةية وأضرار مدنية الاي اضا ي ضعإي األضرار الاي خةإااا عمةية  1.8اكةإة عسكرية و

واابعت أن وةارة الدفاي اةالب وةارة المال باعويضاا الإوري في  شارام. 10زبل  "عامود السحاب"
ةالب باعويض مضاعف في بةيون دو ر( عة  أن ا 1.4مواةنة  ذا العا  بخمسة ب يين شيكل )

 مواةنة العا  الم بل. 
 6/8/4164، الحياة، لندن

 
 إلى "حرب غزة" "الجرف الصامد"اسم العملية العسكرية من  تستبدل يةسرائيلاإلعالم وسائل اإل .48

في احول يعك  حالة من ا رابا  جراج اداعيات العدوان عة  زةاي غةة، عمدت عدة وسائل  ع   
يو  األربعاج  ل  اسابدال اس  "الجرف الصامد" الذي أةة ات ال أبيب عة  العمةية  سرائيةية صباح ال

 العسكرية بعنوان آخر  و "حرب غةة".
ويحمل  ذا الاغيير في ةياات احو م في زراجة اإلع   المحةي والمحةةين في الصحف اإلسرائيةية 

وما نج  عناا من خسائر فادحة مجريات األحداث في ميدان المعركة ونةاق العمةيات العسكرية، 
 في صإوف الجي  وازاصاد دولة ا حا ل.

ويأاي  ذا الاحول في وزت بدأت فيت وسائل اإلع   اإلسرائيةية اوجت ساا  ن د ا لةنخبة السياسية 
 الحاكمة لاردد ا في ااخاذ ال رارات بشأن الحرب عة  غةة.

أوةار ا لةاح يق في  خإازات أجاةة  وةالب البعض باشكيل لجنة رسمية بعد أن اض  الحرب
المخابرات اإلسرائيةية في احديد زدرة الم اومة الإةسةينية الصاروخية وحج  المخاةر الكامنة في 

 شبكة األنإاق الاي اكشإت خ ل مجريات الحرب.
 31/1/4164، الجزيرة نت، الدوحة
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 لمبادرة المصريةبا "إسرائيل"وراء تمسك  استراتيجيةعوامل محللون إسرائيليون:  .49

يعك  الاحريض اإلسرائيةي الماواصل عة  زةر واركيا موزف  سرائيل الرسمي : محمد محسن واد
 الرافض لدور البةدين في الاادئة ووزف العدوان عة  غةة، وفق محةةين.

وسوغت  سرائيل رفضاا لدور زةر واركيا بانحياة البةدين  ل  جانب الةرف الإةسةيني، مما يعني 
ضعاف ما من وج اة النظر اإلسرائيةية اعةية نإوذ مشروي اإلس   السياسي في الشرق األوسة، وا 

 يسم  "المحور المعادل" الذي ا ودع ال ا رة.
ويصر رئي  الوةراج اإلسرائيةي بنيامين نانيا و عة  الامس  بالمبادرة المصرية الاي ارئ الإصائل 

 ئيل.الإةسةينية أناا اعبر باألسا  عن مةالب  سرا
الرئي  المصري عبد الإااح  ا ساراايجيواسابعد محةةون  مكانية أن ادير  سرائيل ظار ا "لحةيإاا" 

السيسي رغ  وعياا من أن أي م ارح لةاادئة في غةة   بد أن يمر عن ةريق الدوحة الاي 
 اساضيف زيادات حركة الم اومة اإلس مية حما  )حما (.

في من  زةر واركيا من لعب دور بارة في وزف العدوان عة  غةة،  ويرئ مرازبون أن رغبة  سرائيل
زد يجعةاا اإضل زرارا بوزف  ة ق النار يصدر عن مجة  األمن، عة  غرار ما حصل في حرباا 

 حين انسدت زنوات المباح ات م  حةب هللا. 1003عة  لبنان عا  
رق األوسة نمرود جورون  ن وزال مدير معاد "مياإي " الماخصص في السياسات الخارجية لةش

دع  الاحالف الجديد م  السيسي واعةية الانسيق م  ال ا رة بما ياناغ  م   اساراايجية سرائيل اعامد 
 موازف المحور المعادل المنا ض لإلخوان المسةمين في العال  العربي.

النار سيضعف وأكد جورون في حديث لةجةيرة نت أن من  زةر واركيا دورا رياديا في وزف  ة ق 
حةإاج  سرائيل في المنة ة، وسيعيق اساعادة مصر لمكانااا في الشرق األوسة م ةما كانت عةيت زبل 

  ورات الربي  العربي.
وي ول  ن  سرائيل اريد وض  حد لنإوذ حما  في فةسةين، وضرب مشروي اإلس   السياسي الذي 

 ادعمت زةر واركيا، عة  حد زولت.
ا  السيسي يعي  عةلة سياسية ولديت زناة ااصال مباشرة ف ة م   سرائيل لكن جورون زال  ن نظ

والرئي  الإةسةيني محمود عبا ، م ابل  صرار زةر واركيا عة  دع  حما  وفصائل الم اومة 
 األخرئ. ويرئ أن  ذا الواز  يرج  أن يا  وزف  ة ق النار ب رار يصدر عن مجة  األمن.
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العربية والإةسةينية يواف شةيرن عة  أن  سرائيل اسابعدت اركيا  بدورع، يشدد الماخصص بالشسون
 من المباح ات بشأن الاادئة لكوناا اابن  موازف منا ضة لسياساااا في المةف الإةسةيني.

وأوض  لةجةيرة نت أن األوساة النافذة في  سرائيل اسابعدت وساةة زةرية لوزف  ة ق النار 
 ل ا رة المدعومة من أةراف  زةيمية.ودفعت بااجاع الامس  بمبادرة ا

ويعا د شةيرن أن  سرائيل أي نت بأن زةر اواصل دع  ال ورات العربية والحركات اإلس مية واعامد 
دبةوماسية "غير واضحة"، ألناا   ااناغ  م  جامعة الدول العربية وخارج سياق محور ا عادال 

 الذي اربةت مصال  بإسرائيل، حسب اعبيرع.
ل  ال ول بأن  سرائيل احارب حما  وما أفرةات ال ورات العربية من احالإات، و  ا ق وخةص  

 بدبةوماسية أن رة والدوحة، واصر عة  المبادرة المصرية لوزف  ة ق النار.
 31/1/4164، الجزيرة نت، الدوحة

 
 االحتالل يرتكب ثالث مجازر في خان يونس قبل التهدئة بساعات .51

،    ة مجاةر بحق عوائنل الإنرا والبنري  والمندني 8/1اليو  الجمعة  حا ل فجراراكبت زوات ا  :غةة
ةرة ا ولن  وزعنت حينمنا زصنإت جنوزالت مصادر فةسنةينية  ن الم في خان يون  جنوب زةاي غةة.

ةائرات ا حا ل منةل الإرا في خان ينون  أ نناج محاولنة اخن جع، فأوزعنت فنيا   مانينة شناداج وعندد 
 ح .كبيرمن الجر 

وأضافت المصادر أن ةائرة اساة ي زامت فجر اليو  باة ق صاروخ احذيري من ةائرة اسناة ي 
عة  منةلة عائةة الإرا  خن جع ومنا ان بندسوا بنالخرج منن المننةل اسناادفاا  نإن  الةنائرة بصناروخين 

 8اادف وزالننت مصننادرةبية  نننت ن ننل مننن المنننةل المسنن آخننرين لاننوزعا  جميعننا مننا بننين زايننل وجننري .
  صابات جةا  من ا ةإال والنساج. 2شاداج و

وفننني بةننندة بنننني سننناي  شنننرق خنننان ينننون  زصننن ت ةنننائرات ا حنننا ل مننننةلين يعنننودان لعنننائةاي البنننري  
 والمدني، كل عة  حدا حيث اساشاد ساة فةسةينيين عة  الإور.

 6/8/4164قدس برس، 
 
 بقطاع غزة مدنيا   منزال   111االحتالل يدمر  .50

بةنننغ  جمننالي عنندد المنننناةل الانني دمر ننا ا حنننا ل اإلسننرائيةي بشننكل مباشنننر فنني عدواننننت  :زةنناي غننةة 
منة م، د ِمر معظماا بشكل كامل، ممنا  313عة  الاوالي  ل   13الماواصل عة  زةاي غةة لةيو  الن 
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 ألح نت أضنرارام كبيننرة فني المماةكننات، فيمنا يواصننل اسنااداف األراضني الةراعيننة فني أنحنناج ماإرزنة مننن
 ال ةاي.

 6/8/4164، وكالة الرأي الفلسطينية لععالم
 
 المسجد األقصى نقتحمويمستوطن  مئة .52
اسننناأنف المسننناوةنون الماةرفنننون، ازاحننناما  لةمسنننجد األزصننن  منننن جانننة بننناب المغاربنننة، : وكنننا تال

 بحراساٍت معةةة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرةة ا حا ل اإلسرائيةي.
مسننناوةن ازاحمنننوا المسنننجد األزصننن  عبنننر مجموعنننات  100ينية  ن أك نننر منننن وزالنننت مصنننادر فةسنننة

صغيرة ومااالينة ونإنذوا جنو ت اسناإةاةية فني باحنات ومرافنق المسنجد برف نة عندد منن كبنار الماةنرفين 
وأوضنحت المصنادر أن زنوة منن جننود ا حنا ل ازاحمنت المسنجد  ونشةاج منظمات الايكل المةعو .

ولإانت   بةي، وفاشت الغرفة المعروفنة باسن  غرفنة عمنر، وذلن  ألول منرة.األزص  ودا مت المسجد ال
 ل  أن زوات شرةة ا حا ل الخاصة، فرضت حصارام مشد دام عة  المصةين من الرجال والنساج فني 
المسجد األزص ، فض م عن  جراجات وزيود مشددة بحق رو اد المسجد من فئة الشبان والشابات عة  

 لةمسجد المبار .المداخل الرئيسية 
  6/8/4164 ،الخليج، الشارقة

 
 أزمة خبز وماء في غزة .53

اعك  الةوابير الةويةة لةإةسةينيين أما  مخابة ومراكة اوةي  مياع الشرب في : محمد عمران -غةة 
زةننناي غنننةة، اةايننند أةمنننة الحصنننول عةننن  الخبنننة والمننناج، مننن  اسنننامرار عمةينننات الننننةوح الجمننناعي منننن 

اركننة السننكان فنني وسننة المنندن، عنن وة عةنن  مراكننة اإليننواج فنني منندار  وكالننة المننناةق الحدوديننة، و 
واشننكل خننان يننون  جنننوب زةنناي غننةة، نموذجننام لألةمننة الانني ااإنناز  يومننام بعنند آخننر، فنني ظننل  الغننوث.

عننند  زننندرة المسسسنننات الخاصنننة والايئنننات الحكومينننة عةننن  الاعامنننل مننن  األعنننداد الكبينننرة لةنننناةحين  لننن  
ة،   احامةاننننا البننننن  الاحايننننة كشننننبكات المينننناع والصننننرف الصننننحي والةننننرق مننننناةق جغرافيننننة محنننندود
 والخدمات الةبية ونحو ا.

ويضننةر الننناةحون ومضننيإو   مننن أصننحاب المننناةل وسننة المنندن،  لنن  اوةينن  الماننا  فنني مننا بينننا  
لةحصول عة  المساةةمات اليومية، فبعضا  ي ف في ةابور الخبة، وآخرون ياوةعنون بنين محةنات 
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المياع ومحال الب الة، أو حا  البحث عن ما ا دمت الجمعيات والمسسسنات الخيرينة منن وجبنات اوةي  
 ةعا  أو مساعدات غذائية أو أغةية وفرا .

وفازمت مشكةة ان ةاي الكارباج بصورة شبت دائمة، جراج زصف محةنة اوليند الكاربناج، منن األةمنات 
النذي  -رئي  بةدية خان يون  ص ح أبو عبندو وف ام لنائب-الاي اواجت غةة عة  الصعيد اإلنساني 

أوضننن  كننننذل  أن آبنننار المينننناع الاننني اشننننرف عةيانننا البةننننديات اعمنننل عةنننن  الكاربننناج، بينمننننا   احامننننل 
المولنننندات العمننننل عةنننن  منننندار السنننناعة لاننننوفير الايننننار الكاربننننائي لاننننا، فضنننن  عننننن زصننننف ا حننننا ل 

 ف، مما يةيد من أةمة المياع.اإلسرائيةي لبعض اآلبار، واعرض ةواز  العمل ل ساادا
وأشار  ل  أن برنام  اوصيل المياع ا ةص بصورة كبينرة،  ذ ينا   يصنالاا لةسنكان خمن  سناعات كنل 
   ة أيا ، بينما صااري  ن ل مياع الشرب اعمل عة  مدار الساعة لاةبينة حاجنات المنواةنين، معابنرام 

خرئ ل  اساة  اوصيل المياع لسكاناا عة  أن أوضاي خان يون  ابدو أفضل زياسام بنةاق بةديات أ
 اإلة ق.

و ذا ما ينةبق أيضام عة  المخابة الاي اضةر لاوزيف مولدات الكارباج عدة سناعات، رغن  الحاجنة 
النذي يضناعف سناعات -الماسة لةيادة عمةاا والةةب غير المسبوق عة  الخبة بحسنب وليند عمنران 

 منن م فنني اةبيننة حاجننات النننا  مننن  ننذع السننةعة األساسننية.آ -العمننل فنني المخننابة ال   ننة الانني ينندير ا
وأضنناف "حانن  اآلن  نننا   دارة ناجحننة لألةمننة، لكننن  ذا حنندث ن ننص فنني النندزيق والسننو ر منن  اةاينند 

 أعداد الناةحين، فسيكون الواز  صعبا".
 36/1/4164 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 أجبن جيش على األرض" ... وجيش "إسرائيليقتل جرحى غزة الحصارالطبيب غيلبيرت:  .54

عاد الةبيب النرويجي ماد  غيةبيرت  لن  الننروي  بعند خمسنة عشنر يومنا : عمار الحمدان -أوسةو 
لعن ج جرحنن  العندوان اإلسنرائيةي عةنن   زضنا ا بالعمنل فني مساشننإ  الشنإاج فني زةنناي غنةة، ماةوعنام 

 .1011و 1008زةاي غةة. كما فعل في العدوانين اإلسرائيةيين عة  غةة عامي 
رئي  زس  ةنب الةنوارب فني مساشنإ  جامعنة شنمال الننروي ، وأسنااذ ةنب الةنوارب -ويعد غيةبيرت 

محمند أبنو عنرب اساشناري اخندير فني  -النرويجي من أصنل فةسنةيني-وةميةت  -في جامعة ارومسو
مساشننإ  أوسننةو الجننامعي، شننا دي عيننان عةنن  جننرائ  ا حننا ل اإلسننرائيةي بحننق المنندنيين العننةل فنني 

 غةة في الحرب الجارية.زةاي 
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واسا بل غيةبيرت وأبو عرب اسا با  حاف  من فةسةينيين ونرويجيين مسيدين لة ضية الإةسةينية في 
، واحنننول ا سنننا بال  لننن  مظنننا رة شنننعبية رفعنننت فيانننا شنننعارات 60/1/1014مةنننار أوسنننةو األربعننناج 

المجامنن  النندولي المسننسولية  ، ووزننف المجنناةر بحننق الإةسننةينيين، واحميننل" سرائيلن"م اةعننة شننامةة لنن
 الكامةة عن حماية الإةسةينيين من جرائ   سرائيل، منددين بالصمت الدولي اجاع ما يحدث في غةة.

الجةيرة الا ت بالةبيب غيةبيرت فور عودات  لن  الننروي  ل سناماي لشناادات عةن  العندوان اإلسنرائيةي 
 عة  غةة ومشا داات في مساشإ  الشإاج.

رت لةجةيرة نت أن " نا  حاجة ماسة ومةحة لن ل الجرح  خارج غةة لةع ج"، ويةالنب ف د أكد غيةبي
بننننان كنننني مننننون "باشننننغيل جسننننر جننننوي لن ننننل المصننننابين الإةسننننةينيين خننننارج غننننةة مننننن أجننننل العنننن ج، 

 فالمصابون الإةسةينيون يمواون بسبب الحصار".
إيات فني غنةة أصنعب بك ينر وأعرب الةبيب النرويجي عن اعا ادع أن ظروف الحرب وأحنوال المساشن

، فالحننندود الجنوبينننة لغنننةة الينننو  مغة نننة مننن  رفننن  منننن زبنننل السيسننني، ومنننن 1011و 1008منننن حربننني 
 الشمال مغة ة من زبل بنيامين نانيا و، و ذا يجعل  ن اذ الجرح  غير ممكن عة  اإلة ق.

عنننن اإجينننرات، وأكنند غيةبينننرت أن معظننن  اإلصننابات الاننني عاينانننا نااجننة عنننن احانننراق، وأخننرئ نااجنننة 
"شا دت كل ما يمكن اصورع من  صنابات، شنا دت أةإنا  منن دون رسو ، منن دون أيند أو أرجنل، 

 أةإا  امأل أجساد   الشظايا".
وأشاد بإرق الةوارب واإلسعاف ووصإا  "باألبةال الماةوعين" وببةو اا  من أجل  ن ناذ المصنابين. 

 " نت شيج   يصدق،  نت عمل ااريخي".
اةف عن الحرب الساب ة برأي غيةبيرت، فاي "ال نابل اإلسرائيةية ومناجية اسنااداف المندنيين أما المخ

والمنننناةق السنننكنية وال ةاعنننات المدنينننة ومنشننن ت الكاربننناج، نا يننن  عنننن المساشنننإيات، مننن   مساشنننإ  
غنةة الوفاج واألزصن  ومحمند الندرة، كنل  نذع المساشنإيات ان  اسناادافاا، ونايجنة اسناادافاا ف ند زةناي 

 من ال درة ا سايعابية لةمشافي". 10%
ويمضنني غيةبيننرت بوصننف حالننة المساشننإيات فنني  ننذع الحننرب، في ننول،  نننا  اراإنناي حنناد فنني عنننف 
الاجمننات اإلسننرائيةية، " ننذع الاجمننات أصننبحت أك ننر وحشننية وأك ننر دمويننة". فمساشننإ  الشننإاج يخانننق 

مكانيات، كما أن  ننا  ربن  مةينون بالمصابين الذين وصةوا  ليت، فإيت جرح  يإوزون حجمت و  ةازات وا 
فةسةيني ف دوا بيواا  ويعيشنون فني العنراج فني لجنوج و نذا يخاةنف عنن زبنل، ألن اإلسنرائيةيين زصنإوا 

 أعدادا  ائةة من المناةل".
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ويإند الةبيب النرويجي ا دعاجات اإلسرائيةية بأن المساشإيات  ي م رات عسكرية لةم اومة ومخاةن 
ل، "عة  اإلة ق ل  أر أيا منن رجنال حركنة حمنا  فني مساشنإ  الشنإاج، عةن   سنرائيل أسةحة، في و 

الاي اماة  أحد أكبر أجاةة المخابرات فني العنال  أن ا ند  دلني  واحندا عةن  أزوالانا بنأن رجنال حمنا  
 موجدون في المساشإيات".

 13وةنننننائرات  ف ويسكننننند غيةبينننننرت حسنننننب مشنننننا داات أن الإةسنننننةينيين يسننننناادفون ب انننننالا  الننننندبابات
 وةائرات أبااشي، ولكن الجي  اإلسرائيةي يساادف األةإال والنساج والمدار  والمساشإيات.

ويضننيف " ننذا أجننبن جنني  عةنن  وجننت األرض، و ننس ج  نن  أجننبن جنننود، جنننود يجةسننون فنني ةننائرااا  
راةيننة وي صننإون مةيونننا و مانمائننة ألننف شننخص محاصننر". وياسنناجل أيننن العننال  العربنني، وأيننن الديم 

 األوروبية، وأين المدافعون عن ح وق اإلنسان؟
وزال غيةبينرت "  فنرق بنين  سنرائيل وجماعنة بوكنو حنرا ، فإسنرائيل   احانر  ح نوق اإلنسنان، وا ةن  

 رسو  األةإال، وا صف أماكن العبادة والبيوت والمدار ".
ةإنت الإاينات فني السنودان؟ وياساجل "أين ردة فعل السيدة ميشيل أوباما الاي رفعت  اشااغ عندما خ

و نننذا شنننيج جيننند، ولكنننن أينننن  اشنننااغ الحرينننة لإةسنننةين عنننندما ي صنننف وي انننل أةإنننال غنننةة بالمئنننات 
 واآل ف"؟

كيين ب ةنن  النننإة عنننا  حانن  يرفعننوا الحصننار عننن غننةة. حانن  يودعننا الةعمنناج العننرب أن يةوحننوا لألمننر 
عمنناج العننرب يسنناةيعون خنن ل ياوزننف زصننف غننةة وا عةنناج الإةسننةينيين ح ننوزا ،  ننذا سننال جنندا، "ة 

 أسبوي أن ي ةبوا الموزف  ن أرادوا".
 36/1/4164 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 على قطاع غزة واستهداف المرافق الحيوية ومدارس األونروا العدوانتدين  "شاهد" .55

المسسسننة الإةسننةينية لح ننوق اإلنسننان "شننا د" العنندوان اإلسننرائيةي عةنن  زةنناي غننةة واسننااداف أدانننت 
اندين "شننا د" األعمنال اإلجراميننة وآلننة  ، كمنناافنق الحيويننة ومندار  األونننروا وزانل الننناةحين بنداخةااالمر 

ةية، واةالننب المجامنن  النندولي ومجةنن  ح ننوق اإلنسننان وجامعننة النندول العربيننة بالانندخل يال اننل اإلسننرائ
 الإوري لوزف العدوان الماواصل عة  ال ةاي، ومحاكمة مراكبي جرائ  الحرب. 

 36/1/4164بيروت،  ،الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد( المؤسسة
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 لوقف فوري إلطالق النار يدعونبطاركة القدس المحتلة  .56

فادي أبنو سنعدئ: دعنا بةاركنة ورسسناج الكننائ  فني ال ند  المحاةنة الن  وزنف  ةن ق ننار  -را  هللا 
 نسنانية فني زةناي  فوري في زةاي غةة، مسكندين أن الوضن  ياند ور بشنكل مرعنب وياسنبب فني أةمنة

غةة؛ حيث اة ق أرواح األبرياج، ويشرد النا ، وي ساادف األةإال والنساج، واعرض المناةل لة صف 
 خ ل وجود سكان في داخةاا.

وأكد رسساج الكنائ  في بيان رسمي وصل لن"ال د  العربني"، أن المساشنإيات فني زةناي غنةة مكاظنة 
ن األةإننال ياعرضننون النن  صنندمات احمننل آ ننارام زاسننية جنندام، واإا ننر  لنن  اإلمنندادات الةبيننة ال ةمننة وأ

 أنا  يصة ون من أجل جمي  الضحايا األبرياج وأسر  .‘مضيإين 
وض  بةاركة ال د  ورسساج كنائساا أصوااا   ل  أصوات صناي الس   في ك  الجانبين، مةالبين 

وا األمن  الماحندة  لن  الانندخل بوزنف فنوري إلةن ق الننار واسنائناف عاجنل لمحاد نات السن  ، كمنا دعن
لوزف  ذع الحة ة المإرغة من العننف وسنإ  الندماج، لرفن  الحصنار كةينا عنن غنةة وعةن  وجنت السنرعة 

  سائناف عمةية الس   الم ساندة  ل  ال انون الدولي. 
 6/8/4164 ،القدس العربي، لندن

 
 بالقصف عشرات المساجد بغزة تستهدف "إسرائيل" .57

فني  وائر اساادافاا دور العبادة، حيث زصإت خ ل األيا  األخينرة خمسنين مسنجدام د " سرائيل"وسعت 
 ، حسب  حدئ اإلحصائيات.أو كةيام  جةئيام  مخاةف مناةق زةاي غةة فدمرااا ادميرام 

ومن بين المساجد الاي دمر ا العدوان اإلسرائيةي "مسجد السوسي" الذي يعابر أحد أ   وأكبر مسناجد 
ين غربي مدينة غةة، وزد زصإات الةائرات الحربية اإلسرائيةية ب نابل   يةة فدمرات مخي  الشاةئ ل جئ

وأدئ زصننف المسننجد  لنن  اضننرر المسنناكن المجنناورة لننت، خاصننة اةنن  الانني سنن ةت عةياننا  بالكامننل.
عةن  أي أحند، مشنددين عةن   وأكد السكان أن مسجد   ل  يكن يشنكل خةنرام  مئذنة المسجد الضخمة.

 عا  من مواصةة أداج شعائر   الدينية ولو في العراج.أن زصإت لن يمن
 36/1/4164 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 صحفيين عشرةيقتل  اإلسرائيليالعدوان  .58

بجروحنننت الخةينننرة الاننني أصنننيب بانننا فننني  اساشننناد الصنننحإي الإةسنننةيني محمننند ضنننا ر، أمننن ، مانننأ رام 
وجننرح العشننرات منننا   10ين  لنن  يوليننو الماضنني، ليراإنن  عنندد الشنناداج الصننحإي /العشننرين مننن امننوة

 عة  الاوالي. 12خ ل اغةياا  الحرب اإلسرائيةية عة  زةاي غةة الاي دخةت يوماا ال 
وكان ضا ر المحرر في صحيإة "الرسالة" األسبوعية في غةة، أصيب بجروح خةيرة في غنارة جوينة 

والنندع ووالداننت وا نننين مننن  سننرائيةية اسنناادفت منةلننت، وأدت فنني حينننت  لنن  اساشننااد ةإةاننت الرضننيعة و 
 أش ائت.

ودان "منانندئ اإلع ميننين الإةسننةينيين" بشنندة، جننرائ  الحننرب الانني اواصننل زننوات ا حننا ل اإلسننرائيةي 
وأكننننند أن زنننننوات ا حنننننا ل حولنننننت  ازارافانننننا بحنننننق الصنننننحإيين الإةسنننننةينيين ومسسسنننننااا  اإلع مينننننة.

رد وفني جنرائ  ينندئ لانا جبنين اإلنسنانية، الصنحإيين الإةسنةينيين  لن  أ نداف مشنروعة فا ناةا  بند  بنا
 مةالبام "بموازف سريعة واحركات جادة لم ح ة  س ج ال اةة عبر المحاك  الدولية" .

 6/8/4164 ،الخليج، الشارقة
 
 أللف شهيد في غزة الناصرةألف شمعة في  .59

سنناج مدينننة الناصننننننرة اسننامرارام لإعاليننة "ألن الشنناداج ليسننوا أعنندادا" بننادرت ن: ودينن  عننواودع - الناصننرة
بانظيننننن  سةسنننننننةة بشننرية اضننامنية منن  غننةة مسنناج أمنن  ا ول احننت عنننوان الننف  48داخنننننننل أراضنننننني 

وشننناركت المئنننات منننن الإةسنننةينيات ممنننن حمةنننن شنننموعا وأسنننماج الشننناداج النننذين  شنننمعة أللنننف شنننايد.
ة النسننوية، و نني جننةج مننن سةسننةة سنن ةوا حانن  اآلن فنني زةنناي غننةة جننراج العنندوان اإلسننرائيةي. الإعالينن

فعالينات اكافننل منن  غننةة، بنندأت بإضناجة الشننموي منننذ بدايننة العنندوان  ن ث مننرات باألسننبوي فنني محاولننة 
 لةإت أنظار العال  أن كل واحد من شاداج غةة  و انسان ولي  رزما يحص . 

 6/8/4164 ،القدس العربي، لندن
 
 مع غزة متضامنا   141اعتقال ما يزيد عن : 48 وفلسطيني .61

، عةن  48حمةة الم ح ات والمحاكمات ضد ناشةي فةسنةينيي  تسامر : ابر و  جرايسي -الناصرة 
خةإينننة مشننناركاا  فننني نشننناةات مخاةإنننة ضننند العننندوان عةننن  غنننةة، وحسنننب معةينننات رسنننمية واخنننرئ 

ناشننةا، عنندا اسننادعاج  340سننابي  األربعننة األخيننرة جننرئ اعا ننال مننا يةينند عننن ح وزيننة، فإنننت فنني األ
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 ئحننة  120اح يننق فنني األجاننةة اإلسننرائيةية بنندون أن يابعاننا اعا ننال، وجننرئ حانن  اآلن ا نندي  نحننو ال
 اااا  لمعا ةين من بينا .

المنا ضة لةعدوان، من خ ل ك رة  48، زرار المسسسة الحاكمة بضرب حركة فةسةينيي ويظار جةيام 
لإاننننرات ةويةننننة كنننننوي مننننن الانكيننننل،  ا عا ننننا ت واإلسننننراي فنننني ا نننندي  لننننوائ  اااننننا ، والننننةج بننننالمعا ةين

 وبمصادزة جااة ال ضاج اإلسرائيةي.
 6/8/4164 ،الغد، عم ان

 
 إصابة واعتقاالت في جنين والخليل .60

فننادي أبننو سننعدئ: د نن  فةسننةيني جنننديين ا نننين مننن جنننود ا حننا ل اإلسننرائيةي فنني بةنندة  -را  هللا 
ةناردة شنرةة ا حنا ل لسنيارة فةسنةينية، العيسنوية فني ال ند  المحاةنة. وجناجت عمةينة الند   بعند م

وعند وصولاا ال  حاجة مدخل العيسوية العسكري، ةاد من سرعات وازاح  الحاجة، حيث واجاات زوة 
أخنرئ عةن  ب عند مسنافة زصنيرة مننن الحناجة، فنةاد سنرعات منرة أخننرئ ود ن  ا ننين منن الجننود، ونجنن  

 بالإرار من المنة ة، دون أن يعا ل.
واعا ةت زوات ا حا ل، أربعة فةسةينيين من بةندة بينت أمنر شنمال الخةينل جننوب الضنإة. وازاحمنت 
زوات ا حا ل منةل محمد خضر أبو ماريا بح ا عن نجةت أحمد، مما أدئ ال  اند ي مواجاات فني 

اع مناةل عدة مناةق في بيت أمر، اساخد  خ لاا جنود ا حا ل زنابل الغاة المسيل لةدموي في ااج
 الإةسةينيين، ما أسإر عن وزوي حا ت اخاناق.

وفي مدينة جنين شنمال الضنإة الغربينة، أصنيب، فجنر أمن  الشناب نناجي مناضنل زبانا، بعينار نناري 
فنني سننازت اليمننن ، برصنناص أةةننق عةيننت مننن زبننل أفننراد الوحنندات اإلسننرائيةية الخاصننة خنن ل ازاحاماننا 

 عامام. 61وا ش ي ت محمود البالغ من العمر لمنةل عائةات وسة مدينة جنين، واعا ة
  6/8/4164 ،القدس العربي، لندن

 
 رسالة للعالم إلنقاذ غزة يوجهمحمد عساف  .62

ن نننل الإننننان الإةسنننةيني، محمننند عسننناف، كسنننإير لألوننننروا، المسننناعدات : محمننند السننننديوني -ال نننا رة 
مننن المسنناعدات اإلنسننانية الةارئننة المحمةننة بإمنندادات اإلغا ننة الةارئننة والمسنناةةمات الةبيننة، وغير ننا 

وزند سنافر عسناف عةن  منان الةنائرة الاني حمةنت المسناعدات منن دبني  لن  األردن، وزند  ل ةاي غنةة.
شار  العمال حمل المساعدات الموضوعة في كنرااين وعةنب كبينرة، وكاننت لنت كةمنة منس رة جندام، زنال 
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انني الحبيننب، غننةة،   اوجنند كةمننات فياننا: " نننا  ألنن  فنني زةبنني ممننا يحنندث فنني مننديناي وشننعبي فنني بي
يمكن أن اصف ما أشعر بت، وكيف يشعر العال  العربي، وكيف يشنعر العنال ، اآلن عةيننا جميعنا أن 
نساعد شعبي الحبيب في غةة، وجمي  أولئ  الذين يعانون في غةة، وجمي  أولئ  الذين يعانون احت 

 الاجو ".
مكان، عةينا مساعدة غةة حا  ا ف عة  زدمياا من  وااب  الإنان الإةسةيني: "شكري لةجمي  في كل

جديد، غةة زوية وسنكان غنةة  ن  أبةنال، غنةة دائمنام ا نف عةن  أزنداماا بعند أن ينا  اندمير ا،  نذع  ني 
غنةة وأننا عةن    نة، عندد األشنخاص النذين زاةنوا  ائنل جندام، المندنيون واألةإنال والنسناج وكبنار السنن، 

 و ي حالة سيئة لةغاية".
 6/8/4164 ،الدوحةالشرق، 

 
 بالغة الصعوبة يعيشها األسرى في سجن مجدو أوضاع"نادي األسير":  .63

زال مدير الوحدة ال انونية في نادي األسير المحامي جواد بول ،  ن األسرئ المحررين  :الخةيل
، يعانون من الذين ا   عادة اعا الا ، في اع اب م ال    ة مساوةنين في الضإة الغربية مسخرام 

ون ل بول  عن أسرئ معا ل  روف اعا ال بالغة في الصعوبة، داخل معا ل مجدو ا سرائيةي.ظ
بات مجدو، أن حالة من الاوار يعيشاا المعا ةون جراج اسامرار مصةحة سجون ا حا ل بإرض ع و 

 الةيارات والكناينت ومنعا  من الان ل بين األزسا .عشوائية عة  األسرئ، أبرة ا 
 36/1/4164قدس برس، 

 
 أسير فلسطيني بينهم نائب 61اإلداري لـ  االعتقالاالحتالل يمدد  .64

أسير  13مد دت سةةات ا حا ل اإلسرائيةية، زرارات ا عا ال اإلدارية الصادرة بحق  :الخةيل
وأوضحت مصادر  فةسةيني بينا  نائب في المجة  الاشريعي الإةسةيني عن حركة حما .

ا عا ال اإلدارية بحق كل من النائب في  رائيةية زضت بامديد زرارام ح وزية، أن محاك  عسكرية  س
المجة  الاشريعي الإةسةيني حاا  زإيشة وال يادي رأفت ناصيف والصحإي محمد من  مراسل وكالة 
"زد  بر "  نارناشيونال لألنباج، باإلضافة  ل  األسرئ محمود شبانة، سائد أبو عيشة، رائد حمدان، 

، محمد ريان، اامر ال واسمي، ةيد  سماعيل، جابر عبدع، فادي عمرو، باسل عةا  أبو عرزوب
 دويكات، سعيد أبو ةاحون،  اني شة  وماند عةيان.

 36/1/4164قدس برس، 
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 لبحث وقف النار "إسرائيل"مصر توجه دعوة للسلطة الفلسطينية و .65

اإاوضيين  ل  ال ا رة، دعت مصر السةةة الإةسةينية وا حا ل اإلسرائيةي إلرسال وفدياما ال
  المصرية.لعرض مةالباما بشأن الاوصل لوزف  ة ق النار في زةاي غةة في  ةار المبادرة 

وزالت الخارجية المصرية، في بيان لاا  ن "مصر ادعو السةةة الوةنية الإةسةينية والحكومة 
ذات ا  اما  لكل مناما  اإلسرائيةية إلرسال وفدياما الاإاوضيين  ل  ال ا رة لبحث كافة ال ضايا

 ".اناولات المبادرة المصرية الذيضمن اإلةار 
واسكد مصر، حسب البيان، عة  "أ مية احارا  الجانبين  لاةاماااما بموجب  ع ن كل مناما عن 
وزف  ة ق النار حا  ياسن  بدج المإاوضات في ظل ظروف موااية ولاح يق الناائ  المرجوة 

 مناا".
  أن دعوااا اأاي عة  ضوج ما أعةنت مم ل ا م  الماحدة والمم ل الخاص روبرت وأشارت مصر  ل

سري حول اة يت ضمانات ب بول الةرفين الإةسةيني واإلسرائيةي لوزف  ة ق النار اإلنساني اعابارام 
 ساعة زابةة لةاجديد بالاوافق. 11اغ( ولمدة  02:00من الساعة ال امنة صباحا باوزيت فةسةين )

 6/8/4164ين أون الين، فلسط
 
 الخارجية المصرية تبحث تسريع إدخال المساعدات اإلنسانية إلى غزة .66

بح ت وةارة الخارجية المصرية أم ، سرعة  رسال المساعدات اإلنسانية وال وافل  "الخةي ": -ال ا رة 
ق ال واعد الةبية األجنبية ال ادمة من مخاةف دول العال   ل  زةاي غةة من دون اأخير، وذل  وف

 والاساي ت الاي اواف ت عةياا األجاةة المصرية، وأ مية ا لاةا  باة  ال واعد.
جاج ذل  خ ل اجاماي ع دع سام  شكري، وةير الخارجية المصري، أم  م  زيادات ال ةاي 
العربي في وةارة الخارجية، لماابعة اةورات األوضاي عة  الساحة الإةسةينية في ظل ا عاداجات 

 سرائيةية" عة  زةاي غةة، واسامرار سإ  دماج أبناج الشعب الإةسةيني في ال ةاي."اإل
 6/8/4164الخليج، الشارقة، 

 
 مقترحات لوقف إطالق النار بغزة  "إسرائيلـ"القاهرة تنقل ل .67

زال مصدر مصري مسسول، الخمي ،  ن م ارحات بم ابة اعديل عة  : أيمن زناوي -ال ا رة 
وزف  ة ق النار في زةاي غةة ا  ن ةاا  ل  الجانب اإلسرائيةي، عبر وفد زا  المبادرة المصرية ل
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بةيارة سريعة  ل  ال ا رة، مساج أم  األربعاج، في  ةار الجاود الرامية، وصو   ل  وزف إلة ق 
 النار وبدج اادئة امايدا لبدج محاد ات بين الجانبين الإةسةيني واإلسرائيةي برعاية مصرية.

مصدر أن السةةة الإةسةينية وحركة حما  نإساا ارفضان أي اادئة ةالما ل  يرف  الحصار وأفاد ال
، بينما اريد  سرائيل ادمير األنإاق الاي 1003اإلسرائيةي المإروض عة  ال ةاي الإةسةيني منذ 

اساخدماا الحركة لشن  جمات عةياا. مشيرا  ل  أن الم ارحات الجديدة اةبي مةالب الجانب 
 يني، م  وجود ضمانات إللةا   سرائيل باةبي اا.الإةسة

 6/8/4164الشرق، الدوحة، 
 
 أمام "الجنائية الدولية" اإلسرائيلي نقابة المحامين المصرية ُتطالب بمحاكمة قادة الكيان .68

ةالبت ن ابة المحامين المصرية، خ ل مسامر صحإي لةاضامن م  غةة، أم ،  "الخةي ": -ال ا رة 
 لكيان الصايوني أما  المحكمة الجنائية الدولية، باعابار   مجرمي حرب.بمحاكمة زادة ا

وكانت الن ابة زد ع دت المسامر احت عنوان "كةنا غةة"، بحضور سام  عاشور الن يب العا  
لةمحامين ورئي  ااحاد المحامين العرب، وموفدين من ن اباي المحامين في العراق ولبنان، ودعا 

ولي  ل  الادخل لوزف العدوان "اإلسرائيةي" عة  زةاي غةة، لحإظ دماج الحاضرون المجام  الد
األةإال والنساج والرجال الاي اراق يوميام احت زصف ال نابل والصواريخ، الاي يساخدماا العدو 

 الصايوني في عدوانت.
 ودعت الن ابة، في بيان أم ، حركة حما   ل  مراجعة موزإاا وا بل الاادئة الاي دعت  لياا
مصر، واألم  الماحدة، مناشدة الرئي  عبد الإااح السيسي دعوة كل دول ومنظمات المجام  الدولي 
 ل   جبار الكيان الصايوني عة  وزف  جمات البربرية ضد الإةسةينيين، مشيرة  ل  أن لجنة 

لب الحريات بالن ابة ارصد كل ما يحدث في فةسةين وااوعد مجرمي الحرب بم ح اا  زضائيام. وةا
عبد الجواد أحمد، وكيل مجة  ن ابة المحامين بشمال ال ا رة، الحكومة المصرية بةرد السإير 
"اإلسرائيةي" من األراضي المصرية. كما ةالب الرئي  بالاةوي  باجميد ااإازية كامب ديإيد، عة  

 لمحال.سبيل الضغة عة  الو يات الماحدة والكيان الصايوني لوزف ا عاداجات عة  زةاي غةة ا
 6/8/4164الخليج، الشارقة،  
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 مصادر دبلوماسية مصرية تنفي اتهامات إيران بالتباطؤ في السماح بمرور المساعدات لغزة .69

ادعاجات ومةاع  يردد ا »نإت مصادر دبةوماسية مصرية ما اعابرات : سوسن أبو حسين - ال ا رة
اني باسايل ن ل جرح  فةسةينيين مسسولون  يرانيون حول اباةس مصر في ا ساجابة لةةب  ير 

وأكد مصدر دبةوماسي مةة  أم  عد  صحة  ذع ا دعاجات، موضحا أن «. لع جا  في  يران
يوليو )اموة( الماضي ةةبا من  14مصر كانت زد اة ت في وزت ماأخر من مساج يو  الخمي  

رة مدنية محمةة بمواد  نسانية مكاب رعاية المصال  اإليرانية بال ا رة يإيد برغبة  يران في  رسال ةائ
ومساةةمات ةبية لةشعب الإةسةيني في زةاي غةة، وأنا  عة  اساعداد لن ل الجرح  والمصابين 
الإةسةينيين لع جا  بةاران عة  مان نإ  الةائرة، وا  عة  الإور  ب غ الجاات المصرية المعنية 

 لة واعد المعمول باا لاشغيل المعبر. باذا الةةب لانسيق الحصول عة  المواف ات المةةوبة وف ا
 6/8/4164الشرق األوسط، لندن، 

 
 الجيش المصري يواصل هدم األنفاق على الحدود مع غزة .71

يواصل الجي  المصري  د  األنإاق عة  الحدود م  زةاي غةة، بعدما أصدر الرئي  المصري عبد 
يوليو/اموة الجاري زانونا يغةظ  8الإااح السيسي زبيل بدج العدوان اإلسرائيةي عة  ال ةاي يو  

 ع وبة حإر األنإاق الحدودية الرابةة بين مصر ودول الجوار.
 23وحسب البيانات المصرية الرسمية، أسإرت الحرب في سيناج خ ل الشار األخير عن زال 

 نإ ا عة  الحدود م  غةة. 16منة  و 123شخصا سما   الجي  اكإيريين، فض  عن ادمير 
 36/1/4164نت، الدوحة، الجزيرة. 

 
 تحالف الشرعية يدعو ألسبوع "المقاومة أمل األمة" .70

دعا الاحالف المسيد لةرئي  المصري محمد مرسي، أنصارع  ل  الاظا ر خ ل األسبوي الم بل احت 
شعار "الم اومة أمل األمة"، "دعما لةم اومة الإةسةينية" واساعدادا لةحشد لما أسماع "اناإاضة 

 ذكرئ فض اعاصامي مسيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية وناضة مصر. ال صاص" في
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وزال الاحالف الوةني لدع  الشرعية ورفض ا ن  ب، في بيان لت الخمي ، "انةة وا بدجا من غد 
الجمعة في أسبوي  وري جديد احت عنوان الم اومة أمل األمة، لدع  الم اومة الإةسةينية والحشد 

 اغسة / آب الم بل". 14ال صاص في ال وي  ناإاضة 
 6/8/4164، فلسطين أون الين

 
 محمد عمارة ينشر المخطط الصهيوني لتفتيت الدول اإلسالمية  .72

زال د. محمد عمارة عضو  يئة كبار العةماج باألة ر  نت م   محمود ال يعي: –رأي اليو   - ال ا رة
مرحةة جديدة من السعي ا ساعماري بدأت  1248زيا  الكيان الصايوني عة  أرض فةسةين عا  

اإايت المإات  –الغربي المدفوي بالنإوذ الصايوني  ل  مةيد من الاإايت والاشرذ  ألزةار الشرق 
يكون ”   نية“عة  أس  دينية ومذ بية وعرزية ” فسيإساج ورزية“لاحويل الشرق  ل   –واجةئة المجةأ 

 ن  سرائيل.بأساا بيناا شديدا، وذل  حا  ياح ق الضمان ألم
بمجةة األة ر الصادرة ” أ  اشرذ  واإايت ؟! واكامل؟مسا بةنا: اضامن ” وأضاف د. عمارة في م الت

 Executive intelligence project Executiveأخيرا أن المساشرق الصايوني برنارد لوي  نشر في 

intelligence  مجةةproject “ “عادة اإايت العال   الاي اصدر عن البنااجون، مخةةا ي ارح فيت 
ا س مي، فيضاف  ليت أك ر من    ين كيانا سياسيا، بدعوئ حل مشكةة األزةيات الدينية والمذ بية 

 وال  افية.
 نشرت )ا اجا ات(وزال د. عمارة  ن المنظمة الصايونية العالمية ابنت مخةة الاإايت، حيث 

Kivunim مجةااا 
 1286فبراير  16وذل  في عدد ” جية  سرائيل في ال مانينيات اسارااي” الو ي ة الاي أةة ت عةياا 

سيك  ” وفي  ذع ا ساراايجية احد ت المنظمة الصايونية عن أن العال  العربي الذي زسمات ااإازية 
 دولة يجب المضي لا سيمت من جديد. 12 ل  ” بيكو

،    في النةاق ا س مي، وأنا  د. عمارة م الت مذك را بالمشروي الوحدوي في وةن العروبة أو 
معابرا  ياع ةوق نجاة، لامة  األمة سيادااا عة  وةناا وم دراااا، ولاسا مر  رواااا في رفا ية 
شعوباا، ولاح ق بشريعااا اسا  ل  ويااا ال انونية والحضارية عن الغةو الغربي الذي اغاصب 

 سيادااا في الإ ت والاشري  وال ضاج بحسب د. عمارة.
 31/1/4164يوم، لندن، رأي ال
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 عبد هللا الثاني بفتح الحدود لقتال "إسرائيل"الملك تطالب  أردنيةتظاهرة بالسالح لقبيلة  .73

عمان: اةور  فت في مسار الاضامن الشعبي األردني م  زةاي غةة ضد العدوان اإلسرائيةي 
ارت اظا رة حصل الخمي  في منة ة عشائر بني عباد األردنية وسة منة ة البة اج حيث ظ

ألول مرة بالس ح الإردي اةالب العا ل المة  عبد هللا ال اني بإا  الحدود ل شابا  م   "مسةحة“
 العدو الصايوني.

واجم  عشرات المسةحين من زبائل بني عباد الاي اعابر من أ   وأعرق وأكبر عشائر األردن في 
 دئ زرئ بني عباد.اظا رة اضامنية بالس ح الإردي وفي الشاري العا  زرب  ح

و ذع  ي المرة األول  الاي يساعرض فياا ناشةون زبةيا بس حا  د لة عة  حج  الاإاعل الشعبي 
 م  أ الي زةاي غةة.

خةنا نورجي  يا عبدهللا  فا  الحدود.. "وأةةق المسةحون  اافا يةالب المة  بإا  الحدود وي ول
  الياود".

يا  .. "  العدوان اإلسرائيةي زد ةالبت باااف مما ل ي ولوكانت مسيرات واحاجاجات ال جئين عة
 عبد هللا افا  الحدود ..ال جئ زرر يعود".

 36/1/4164راي اليوم، لندن، 
 
 نشطاء على خلفية توزيعهم منشورات تضامنية مع صمود أهل غزة عشرةاألجهزة األمنية تعتقل  .74

نشةاج عة  خةإية بعد  10ج الخمي  السبيل: اعا ةت األجاةة األمنية في وزت ماأخر من مسا
اوةيعا  منشورات اضامنية م  صمود أ ل غةة، وأخرئ داعية لمسيرة م رر أن انةةق غدام بعد 

 ص ة الجمعة.
 6/8/4164السبيل، عمان، 

 
 صحيفة الغد تطلق "هاشتاجين" خاصين بغزة .75

ية العدوان اإلسرائيةي أةة ت صحيإة "الغد" اليو  الخمي ، وسمين " اشااجين" خاصين لاغة :عمان
 .alghad_with_gazaيوما يحم ن اس  #الغد_م _غةة و # 12المسامر عة  زةاي غةة منذ 
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رسال الصور والإيديو عبر  ويادف ذل   ل  اااحة المجال ل راج الصحيإة لةاإاعل م  األحداث وا 
ة الذي اجاوة وسياضمن الوسمان آخر الاةورات واألخبار حول العدوان عة  غة   ذين الوسمين.

 آ ف جري . 8000شايد و 1400عدد الشاداج فيت حا  الخمي  حاجة 
 6/8/4164الغد، عمان، 

 
 جعجع: ما يحصل في غز ة "غير مقبول" .76

اعابر رئي  "حةب ال وات الةبنانية" سمير جعج  أن ما يحصل في غةة "غير م بول بكل الم ايي "، 
ب اإلنساني البحت  ذا األمر غير م بول". ودعا شايد، فمن الجان 1200وزال: "حا  اآلن س ة 

الجامعة العربية  ل  ا جاماي عة  مساوئ الرسساج والمةو  واساجماي كل  مكاناااا السياسية 
والعمةية و  ةاا في العال   اخاذ خةوات بغية  ي اف الحرب الدائرة في غةة، وأضاف: "أنا ماأكد أن 

 ير وسةةة سياسية لاامكن بوزت زصير جدا من  ي اف المجةرة الدول العربية لدياا ما يكإي من اأ
 الحاصةة  نا ".

 6/8/4164السفير، بيروت، 
 
 ستمرار باستباحة غزةالعلى ا "إسرائيل"العربي وتواطؤ الغرب يشج  الصمتعلي فضل هللا:  .77

بالوحدة (: دعا الع مة السي د عةي فضل هللا  ل  مواجاات الاحديات لإلع  )الوكالة الوةنية 
وجاوةية الم اومة، محذ رام من أن صمت العرب واواةس الغرب يشج  العدو اإلسرائيةي عة  

 ا سامرار باساباحة غةة.
وزال فضل هللا، في خةبة عيد الإةر المبار  من عة  منبر مسجد اإلمامين الحسنين في حارة 

ماخاذل، اشوبت الحساسيات  حري ، أن العدو اإلسرائيةي "يسابي  غةة مجددام في ظل موزف عربي
ر لةج د جريمات ويةو  الضحية عة  دفاعاا  والحسابات الإئوية الضي ة، ودع  غربي لاذا الكيان يبر 
عن نإساا. لكن ابعات  ذا العدوان اعد ت فض  كل  س ج والكشف عن ةيف شعارااا  وأعادت 

عدو والمشغ ل األصيل لكل مشاكل لة ضية الإةسةينية مركةيااا وأظارت أن الكيان الصايوني  و ال
 المنة ة ونكباااا وأن من دون ذل  وك ج لت بالاكةيف أو بالاواةس احت عناوين ومسم يات مخاةإة".

 6/8/4164السفير، بيروت، 
 
 



 
 
 

 

 
           54ص                                     3491 العدد:     6/8/4164الجمعة  التاريخ:

 

 
 من "جيش جنوب لبنان" يريدون مساعدة الجيش اإلسرائيلي في غزة عمالءيديعوت أحرونوت:  .78

ة صباح اليو  الجمعة،  ن مجموعة من جنود جي  جنوب لبنان، زالت "يديعوت أحرونوت" الصادر 
ساب ا، الموجودين في  سرائيل يةةبون مساعدة الجي  اإلسرائيةي في الحرب العدوانية عة  زةاي 

 غةة، واسابدال جنود في محية ال ةاي لكي يامكنوا من أخذ زسة من الراحة.
شرف الدين،  نت "من غير الممكن أن  وزال جندي سابق في "جي  جنوب لبنان"، ويدع  سامي

يظل الجي  اإلسرائيةي مدة شار في زةاي غةة وفي محيةت في الاجمعات العسكرية، بينما نجة  
مكاوفي األيدي، نحن عناصر جي  جنوب لبنان ساب ا، الجنود الذين حاربوا في جباات زاال 

 مخاةإة في لبنان". عة  حد اعبيرع.
ساعدت عناصر "جي  جنوب لبنان" في اسايعابا  بعد  " سرائيل"وزال شرف الدين أيضا  ن 

، وأن لديا  أبناج يخدمون في وحدات مخاةإة في الجي  1000ا نسحاب الكبير من لبنان عا  
وأضاف أنا  يعمةون في األيا  ال ريبة عة  انظي  عمةية وصولا   ل  الاجمعات  اإلسرائيةي.

زةاي غةة، وسيةةبون اسابدال جنود لكي يامكنوا من الخروج العسكرية لةجي  اإلسرائيةي في محية 
 لةراحة لبض  ساعات. 

 6/8/4164، 48عرب
 
 لبنان: استنكارات وادانات للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة .79

لألسبوي ال الث عة  الاوالي اسامرت ا سانكارات واإلدانات لةعدوان اإلسرائيةي عة  زةاي غةة، وفي 
ل اج "األحةاب وال وئ والشخصيات الوةنية الةبنانية" بعد اجاماعت الدوري في مركة   ذا السياق، دان

"الحةب السوري ال ومي ا جاماعي"، المجاةر الصايونية المااالية في غةة، كما دان "موزف معظ  
األنظمة العربية الاي  ذ بعضاا بالصمت، وبعضاا اآلخر بالا مر والاواةس ضد الم اومة 

ودعا "النظا  المصري  ل  اإلسراي بإا  معبر رف  أما  المساعدات لةشعب الإةسةيني  ة".الإةسةيني
 وخروج الجرح  لةع ج".

ورأئ عضو  يئة الرئاسة في "حركة أمل" خةيل حمدان خ ل احاإال اأبيني في جبشيت "أن العدوان 
 ةسةيني".اإلسرائيةي عة  غةة  و حرب  بادة يشناا العدو الصايوني عة  الشعب الإ
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ولإت "حةب ا احاد"  ل  أن "صمود غةة عرَّئ النظا  الرسمي العربي، كما أكد عة  أن   خيار 
نما بم اومة  أما  األمة    الم اومة اأكيدا لح اا في الحرية الاي   اصن  بمإاوضات واسويات وا 

 المحال".
 6/8/4164السفير، بيروت، 

 
 الفلسطيني للشعبصيدا: مسيرة تأييد  .81
حمد صال : شادت مدينة صيدا وزإة اضامنية م  الشعب الإةسةيني في غةة، كما خرجت مسيرة م

شعبية من المسجد العمري الكبير في المدينة ال ديمة بدعوة من األمين العا  لةانظي  الشعبي 
ل  جانبت مم ةون عن األحةاب الوةنية الةبنانية والإص ائل الناصري أسامة سعد، الذي ا د  المسيرة وا 

الإةسةينية وعدد من رجال الدين، وحشد من المواةنين، الذين رفعوا اكبيرات العيد والدعاج  ناصار 
غةة. وةافت المسيرة في أةزة وأحياج المدينة ال ديمة مرورام بساحة باب السرايا، وصو م  ل  ساحة 

 الصايوني. ضار المير عة  وز  الااافات المسيدة لةم اومة في فةسةين وغةة ضد الكيان
وأل   سعد كةمة، أكد فياا أن غةة اليو  بشادائاا وأبةالاا وشعباا وم اومااا اصن  فجرام جديدام لاذع 
األمة وأن الشعب الإةسةيني اليو  ياعرض لمسامرة اصإية زضيات اصإية كامةة، وذل  لشرذمة 

 الموزف الشعبي الإةسةيني.
الشعب الإةسةيني. وأعةن أنت "سنصةي في  من جاات، حيا ال اضي الشيخ أحمد الةين صمود

سرائيل والحكا  العرب الذين باعوا ضمائر   من أجل حإنة من  المسجد األزص  غصبام عن أميركا وا 
الدو رات". واوجت  ل  أ ل غةة بال ول: لسا  وحدك  في مواجاة العدو اإلسرائيةي. و  اةاإاوا  ل  

 ةو يات الماحدة األميركية والصايونية العالمية.بعض ال ادة العرب الذين باعوا أنإسا  ل
وكانت الوزإة الاضامنية زد بدأت بكةمة الةميل جمال الغربي، الذي حيا صمود الشعب الإةسةيني 

 الم او  في وجت  مجية العدو الصايوني.
 6/8/4164السفير، بيروت، 

 
 غير تقليدية في غزة سلحةأالصهيوني يستخدم  الكيانمساعد وزارة الخارجية االيرانية:  .80

الصايوني  الكياناعابر مساعد وةارة الخارجية ا يرانية لةشسون العربية وا فري ية ان : ارنا – ةاران
ا الي غةة ومراکة رعاية ا ةإال  عة يساخد  في حربت  الكيانرسوسا نووية وصرح بان  ذا   يماة

وزال امير عبدالةايان في اصري   ار الشامل.فياا جي  جديدا من ا سةحة غير الا ةيدية واسةحة الدم
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بمن   أميركاسسال حول زرار  عة اليو  الخمي  وفي الرد  ارنا لألنباجالجماورية ا س مية  لوكالة
مدي الع ود الماضية  عة الصايوني  الكيانةودت  أميركاالصايوني اسةحة جديدة، ان  الكيان

 المئات من الرسو  النووية. يماة الشرعي غير  الكيانبمخاةف انواي ا سةحة وان  ذا 
مساعد الخارجية ا يرانية لةشسون العربية وا فري ية بال ول، اننا سنسامر في دعمنا الحاة   وأكد

 لةم اومة.
 36/1/4164وكالة أرنا، 

 
 مدرسة لألونروا بغزة "إسرائيل"لقصف  عربيةإدانات  .82
ساد  بالعدوان اإلسرائيةي عة  غةة، وجدد في ندد العا ل المغربي محمد ال: وكا ت –لجةيرة ا

 خةاب لت بمناسبة عيد العر  دع  الممةكة المبادرات الدولية البناجة لحل ال ضية الإةسةينية.
من جانباا، أدانت وةارة الخارجية ال ةرية ال صف العشوائي الذي انااجت  سرائيل، والذي اساادف 

، مةالبة بوزف العدوان وفا  المعابر ورف  الحصار عن المساشإيات ومدار  وكالة الغوث والمناةل
 الشعب الإةسةيني الصامد في غةة.

أن العدوان اإلسرائيةي احول  ل  "سةسةة مجاةر مروعة ضد المدنيين  -في بيان لاا-وأكدت الوةارة 
د  من  ولاا العال  أجم "، وأضاف أن صمت مسسسات المجام  الدولي عما يحدث في غةة " و  ص 

 مة عار في جبين  ذع المسسسات، وفي م دمااا مجة  األمن الدولي".وص
صمت المجام  الدولي والجامعة  -في م ابةة م  الجةيرة-بدورع، انا د الرئي  السوداني عمر البشير 

 العربية ومنظمة الاعاون اإلس مي  ةاج ما يحدث في غةة وةالبا  باحمل مسسوليااا .
 36/1/4164الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مارات للمبادرة المصريةيؤكد دعم اإلوزير الخارجية اإلماراتي  .83

بن ةايد آل نايان وةير الخارجية، ااصا م  ااإيام م  فيديريكا  عبد هللاأجرئ الشيخ : وا  –ظبي  أبو
موجيريني وةيرة الخارجية اإليةالية، ا  خ لت بحث اةورات األوضاي في زةاي غةة وليبيا. وأكد 

دولة اإلمارات لةمبادرة المصرية والجاود المبذولة لوزف  ة ق النار وبدج المإاوضات في سموع دع  
كما عبر عن اسايائت لما ياعرض لت الشعب الإةسةيني من زال واشريد عة  أيدي زوات  ال ا رة.

 ا حا ل اإلسرائيةي األمر الذي يناا  كل األعراف الدولية.
 6/8/4164البيان، دبي، 
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 حماس على أراضيهان من حركة تنفي تدريب مقاتليماليزيا  .84

وأكد نائب  نإت ماليةيا أم ، ما اردد حول ادريباا لعناصر حركة "حما " عة  أراضياا.: )د ب أ(
وةير الداخةية وان جنيدي جعإر، أن الحكومة ل  اسم  زة باساخدا  الب د لادريب م ااةي "حما "، 

ن كانت ماليةيا ادع  الج انب الإةسةيني. وزال جعإر لمحةة "أسارو أواني" الاةإةيونية: وذل  حا  وا 
"لي  من الما   ل  أي نوي من الجماعات الم ااةة من أجل الحرية ينامون، حا   ذا كانوا من اة  
الجماعات المنا ضة ل " سرائيل"..  ننا ل  نعة مةة ا  ذنا بم ل  ذع الادريبات  نا.. فالا رير غير 

 صحي ". 
يإة "جيروةالي  بوست" العبرية ذكرت األربعاج أن أعضاج خةية اابعة لحما  اة ت وكانت صح

 ادريبات في ماليةيا لانإيذ  جمات عبر الحدود ضد " سرائيل" باساخدا  مظ ت اعمل بالةازة. 
 6/8/4164الخليج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"هيئة اإلغاثة التركية تطالب بسحب الجنسية من يهود شاركوا في القتال في  .85

األناضول: الا   وفد من  يئة اإلغا ة اإلنسانية الاركية م  كال نيابية ألحةاب في البرلمان  -أن رة
الاركي، من أجل المةالبة بسحب الجنسية من مواةنين أارا  من أصل ياودي، زالت الايئة  نا  

راكاب مجاةر وجرائ  ذ بوا  ل   سرائيل لةمشاركة في ال اال، وم اضااا ، باامة المسا مة في ا
 حرب.

الاركي، أما  مبن  البرلمان حامةين « الوحدة»وجاج الة اج ع ب اجم  ألعضاج من الايئة ووزف 
، « سرائيل زااةة األةإال»أع   فةسةين، و فاات منا ضة إلسرائيل، مرددين  اافات من زبيل 

 ."ال ااةة.. اخرجي من الشرق األوسة سرائيل "، و«اساإي وا أياا المسةمون وزإوا  ل  جانب  خوانك "و
وزال عضو مجة  اإلدارة في الايئة ةين العابدين أوةكان، في كةمة أما  الحشد المجام  أما  

يجب عة  اركيا أن اةغي اعارافاا بدولة  سرائيل عة  الإور، كما أن سج ت الدولة »البرلمان: 
نسياين خدمة العة  في  سرائيل، لذل  يجب مدون باا الإارة الاي أدئ فياا المواةنون من ذوي الج

احديد اة  األسماج، وسحب الجنسية منا ، وم اضااا  باامة المسا مة في اراكاب مجاةر، وجرائ  
 «.حرب

 6/8/4164القدس العربي، لندن، 
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 : المساعدات الكويتية مستمرة إلى سكان قطاع غزةالكويتي الهالل األحمر .86
عية الا ل ا حمر الكوياية انور الحساوي ان الجمعية مسامرة في أكد نائب رئي  مجة  ادارة جم

اوةي  المساعدات ا غا ية عة  األش اج الإةسةينيين في زةاي غةة الذي يعاني ن صا حادا في المواد 
 الةبية والغذائية بسبب العدوان ا سرائيةي المسامر عة  ال ةاي.

اعاون م  المنظمات ا نسانية العامةة في ال ةاي وزال الحساوي في اصري  صحافي ان الجمعية بال
اساةاعت اوةي  الدفعة ال ال ة من الحصص الغذائية ومواد الانظيف والبةانيات في رف  وغةة كما 

 لار من الديةل لمساشإيات وةارة الصحة. ألف 60ا  اوفير 
 40¯ محمةة ب وأشار الحساوي ال  انت بعد اجاةة عيد الإةر سوف ااوجت ال  مصر ةائرة شحن

ةنام من المساةةمات الةبية يراف اا الا ل ا حمر ال  معبر رف  بعد الحصول عة  المواف ات 
 األمنية من السةةات المصرية والانسيق م  الا ل ا حمر الإةسةيني أيضا.

 6/8/4164السياسة، الكويت، 
 
 أسرة فلسطينية ألكثر من أربعة آالف "األعمال الخيرية"من  إماراتي مليونا درهم .87

زدمت  يئة األعمال الخيرية اإلمارااية خ ل شار رمضان المبار  نحو مةيوني در   : وا  -را  هللا
أسرة فةسةينية محااجة، اعي  في أرب  محافظات فةسةينية من الضإة الغربية  400ألربعة آ ف و

  ي بيت لح  وةولكر  وزة يةية وةوبا .
 6/8/4164البيان، دبي، 

 
 آالف طرد غذائي وصحي ومالبس في غزة سبعةيوزع  اإلماراتي الهالل .88

سةمت  يئة الا ل األحمر اإلمارااي أم  جمعية الا ل األحمر الإةسةيني خمسة : وا  –غةة 
آ ف ةرد صحي لاوةيعاا عة  الناةحين في مراكة اإليواج الاابعة لوكالة غوث واشغيل ال جئين 

كسوة م ب   1000ي الا ل اإلمارااي نحو ألف ةرد غذائي وكما وة  ”.األونروا“الإةسةينيين 
 اساكما  لنشاةت في مساعدة الناةحين، وا غا اا  بسبب األحداث الجارية في غةة.

 6/8/4164االتحاد، أبو ظبي، 
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 مون وكيري يعلنان التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة لمدة ثالثة أيامبان كي  .89

من عند  ابدأ 11كة حما  و) سرائيل( ااإ اا عة  اادئة انسانية مدة أعةنت األم  الماحدة، أن حر 
 من صباح اليو  الجمعة،  8الساعة 

ودعا بيان صدر عن األمين العا  لألم  الماحدة ووةير الخارجية األمريكي جون كيري، جمي  
 األةراف  ل  ا لاةا  بضبة النإ  خ ل فارة الاادئة غير المشروةة.

ساعة "    ذا ا  امديدع"،  فاا  ل  أنت "خ ل  ذع المدة  11لن ن وزف النار سيسامر وزال البيان،  
ساب   ال وات عة  األرض في مكاناا"، ما يعني أن جي  ا حا ل لن يسحب آليات العسكرية 

 وجنودع عن حدود زةاي غةة.
( خ ل  ذع الإارة سياة   وااب  " ن وزف  ة ق النار  ذا ما  بالنسبة  ل  المدنيين األبرياج )...

المدنيون في غةة مساعدات  نسانية مةحة وفرصة لة يا  بأمور حيوية مناا دفن ال اة  وا  اما  
 بالمصابين واخةين المواد الغذائية".

وأضاف البيان "يذ ب عة  الإور وفدان  سرائيةي وفةسةيني  ل  ال ا رة إلجراج مإاوضات م  
دعوة من مصر، بادف الاوصل  ل  وزف دائ  إلة ق النار، ومنازشة  الحكومة المصرية، بناج عة 

 جمي  ال ضايا ذات ا  اما  في  ذع المإاوضات".
 6/8/4164، فلسطين أون الين

 
 كيري يرى في هدنة غزة فرصة للتهدئة ويحث األطراف على السعي إليجاد أرضية مشتركة .91

ألمريكي جون كيري يو  الجمعة  ن  دنة مدااا زال وةير الخارجية ا: ديإيد برونسارو  - نيودلاي
نت من  11 ساعة واف ت عةياا  سرائيل وحما  في الصراي بيناما في زةاي غةة  ي فرصة لةاادئة وا 

 الضروري أن ابذل األةراف أزص  ما في وسعاا إليجاد أرضية مشاركة.
لمشاركة في مإاوضات وزال كيري  ن وةير الخارجية المصري سيدعو األةراف في  دنة غةة  ل  ا

 "جدية" في ال ا رة وان الو يات الماحدة انوي  رسال وفد صغير ال   ذع المحاد ات.
 ووصف كيري الادنة بأناا "وزت  مين".

وزال لةصحإيين " ناا فرصة لةاادئة. و ي لحظة لمخاةف الإصائل أن اامكن من ا جاماي م  دولة 
ة دائمة    بعد ذل  وعة  مدئ فارة ةمنية أةول معالجة  سرائيل سعيا  ل  منازشة سبل  يجاد  دن

 ال ضايا الرئيسية."
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ساعة  14وأضاف كيري زولت  ن الو يات الماحدة سعيدة أن العنف وسإ  الدماج سياوزإان أك ر من 
 لكن "عة  األةراف، عةياا جميعا أن اساغل  ذع الةحظة."
دة.  ناا اراكمت عة  مر السنين وأعا د أن وزال كيري "  اوجد ضمانات. فاذع زضية صعبة ومع 

الجمي  يدركون أنت ل  يكن من السال الوصول  ل   ذع الن ةة. ويعرف الجمي  أنت لن يكون من 
السال الوصول  ل  أبعد من  ذع الن ةة ولكن من الضروري أن ابذل األةراف ما في وسعاا إليجاد 

 أرضية مشاركة واح يق ذل ."
ةارة الخارجية األمريكية  ن محاد ات غةة زد ابدأ زريبا ربما يو  الجمعة وذل  وزال مسسول رفي  بو 

ياوزف عة  الوزت الذي اساغرزت األةراف لةوصول  ل  ال ا رة. وزال المسسول  ن مم ةين عن 
  سرائيل والو يات الماحدة لن يجةسوا عة  الةرف الم ابل لحما  عة  مائدة المحاد ات في ال ا رة.

مسسول  ن الرئي  الإةسةيني محمود عبا  سيكون مسسو  عن اسمية الوفد الإةسةيني في وزال ال
 محاد ات ال ا رة لكنت لن يحضر المحاد ات.

 ل  ال ا رة عة   لةمجيجوزال كيري  نت حالما يبدأ نإاذ الادنة ساوجت مصر دعوات  ل  األةراف 
لمعالجة األسباب الرئيسية لةصراي. الإور من أجل الدخول في مإاوضات جدية ومركةة م  مصر 

 راي كل الموضوعات ذات ا  اما .صوزال كيري  نت يأمل وياوز  أن ي ير ةرفا ال
وأضاف زولت انت يجب عة  األةراف ان اعمل عة   يجاد وسيةة لمعالجة الشواغل األمنية إلسرائيل 

 وضمان أن يعي  شعب غةة في س   وكرامة.
معنية باذا لاا مةالب زوية ورسئ زوية بشأن ما يجب أن يكون عةيت وزال كيري "كل األةراف ال

المسا بل. ويجب أن يكون بم دور  سرائيل أن اعي  في س   وأمن بدون  جمات  ر ابية وصواريخ 
 وأنإاق وانة ق صإارات اإلنذار."

الا  وا نا ال واضاف زولت "ويجب أن يكون بم دور الإةسةينيين أن يعيشوا وينعموا بإرصة اعةي  أةإ
 بحرية والمشاركة في ب ية العال  وأن يحيوا حياة مخاةإة عن اة  الحياة الاي عانوا مناا ةوي ."

 6/8/4164وكالة رويترز لألنباء، 
 
 القانون الدولي "إسرائيل"المفوضة األممية نافي بيالي تندد بـ"تحدي"  .90

بي ي اليو  الخمي  بما أسمات احدي نددت مإوضة األم  الماحدة السامية لح وق اإلنسان نافي 
 سرائيل الماعم د لة انون الدولي في  جوماا عة  زةاي غةة، وأكدت أن الاجمات عة  المناةل 
والمدار  والمساشإيات ومنش ت األم  الماحدة   ابدو عرضية، بل وكأناا احد  ماعمد ل لاةامات 
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دت بي ي اسااداف محةات الكارباج والمياع الاي يإرضاا ال انون الدولي عة   سرائيل، كما انا 
 والصرف الصحي.

زبل اناااج و يااا الاي اسامرت -وزالت المسسولة األممية خ ل آخر مسامر صحإي لاا في جنيف 
"مما   ش  فيت أنت ا  اجا ل مبادب الاكافس وا حاياة" من جانب  سرائيل. واابعت  -ست سنوات

 ف ت من الع اب"، وف ا لوكالة الصحافة الإرنسية."  يمكننا الاسام  م   ذا اإل
من جاة أخرئ زالت بي ي  ن "الةرفين يراكبان اناااكات خةيرة لح وق اإلنسان يمكن أن اشكل 

 جرائ  بنظر ال انون الدولي اإلنساني وح وق اإلنسان".
 36/1/4164الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "دولة إرهابية" "إسرائيل" تعد  بوليفيا  .92

أدرجت بوليإيا  سرائيل عة  زائمااا لةدول "اإلر ابية" احاجاجا عة  العدوان الذي : صإا - يإيابول
 اشنت منذ ال امن من يوليو/اموة الجاري عة  زةاي غةة.

وأعةن رئي  بوليإيا  يإو مورالي   ذا ال رار في ل اج م  مدرسين في مدينة كوشابامبا وسة الب د، 
ة  ر ابية"، واعابر أن الاجو  عة  غةة "يظار أن  سرائيل   احار  مبادب وزال "نعةن ) سرائيل( دول

 احارا  الحياة والح وق األساسية الاي ارع  الاعاي  المشار  السةمي والما لف ألسرانا الدولية".
، وأزر فرض الاأشيرة 1216وزرر مورالي  اعةيق ااإازية خاصة بالاأشيرات وزعت م   سرائيل عا  

 ائيةيين الراغبين في ةيارة ب دع.عة  اإلسر 
ودعا مورالي  في وزت سابق لمحاكمة زادة  سرائيل بسبب جرائماا ضد اإلنسانية في حق 

بعد العدوان اإلسرائيةي  1002وزةعت بوليإيا ع زاااا الدبةوماسية م   سرائيل في  الإةسةينيين.
اليساريون في أميركا ال اينية أبرة ا  الدامي عة  زةاي غةة، وزد فعةت األمر نإست دول عدة ي ود ا

 فنةوي  وكوبا.
كوادور األسبوي الماضي، أعةنت اشيةي وبيرو وسةإادور ال   اج اسادعاج سإرائاا في  وبعد البراةيل وا 

  سرائيل "لةاشاور".
 6/8/4164وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
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 "إسرائيل"رجنتين تستدعي سفير األ  .93

اسادعت ا رجناين سإير اسرائيل في بوين  اير  دوريت شافيت محذرة الحكومة  :معا –ال د  
ا سرائيةية ومحمةة ايا ا المسسولية الكامةة عن حياة الكا ن ا رجنايني خورخي  رناندية في مامات 

ةإ  معازا احت رعياات، فض  عن اسعة مسنين وساة را بات في  60ا نسانية والدينية ومعت 
عائةة الم دسة في غةة، واعة  حكومة اسرائيل بان اد ور وض   س ج جميعا سيكون لت ابرشية ال

 عوازب وخيمة عة  الع زات ال نائية.
اما فيما ياعةق بالوض  في زةاي غةة، فجددت حكومة ا رجناين عبر البيان نإست: بان الحكومة 

وزف فوري لجمي  الاجمات العسكرية ا رجناينية ومنذ اليو  ا ول لةنةاي المسة  عمةت عة  اح يق 
 لألم ضد المدنيين وخاصة ا ةإال وكبار السن بصإااا عضوا في مجة  ا من الدولي الااب  

الماحدة وان ا رجناين ادانت ا ساخدا  المإرة غير الماناسب لة وة العسكرية لدولة اسرائيل والاي 
ي مجة  ح وق ا نسان برعاية اشكيل ادت ال  س وة مئات الضحايا، وفي نإ  الوزت شاركت ف

لاحديد المسسوليات في اناااكات ح وق ا نسان في ا راضي الإةسةينية، وباألخص في  اح يقلجنة 
 زةاي غةة.

 6/8/4164وكالة معا اإلخبارية، 
 
 لمجلس األمن: المدنيون في غزة على حافة الهاوية "األونروا"مدير  .94

رينبول أم  لمجة  األمن الدولي ان الإةسةينيين في زةاي غةة زال مدير منظمة )األونروا( بيار ك
بااوا "عة  حافة الااوية". وفي ااصال عبر الإيديو م  مجة  األمن، دعا كراينبول الماواجد في غةة 

 المجام  الدولي  ل  "ااخاذ اإلجراجات ال ةمة لمواجاة  ذا الوض  البالغ ال سوة". 
ة أم ،  ل  الاوصل  ل   دنة  نسانية فورية في زةاي غةة فيما دعت الخارجية الروسيمن جاااا 

 دانت ب وة ال صف "اإلسرائيةي" لةمدار  الاابعة لألم  الماحدة  نا . 
 6/8/4164الخليج، الشارقة، 
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 االتحاد األوروبي يدعو لمواجهة الوضع اإلنساني الكارثي في غزة .95

روبي  نت ي و  حاليا بااصا ت مك إة م  األةراف زال ا احاد األو : عبد هللا مصةإ  - بروكسل
اإلزةيمية في منة ة الشرق األوسة وأيضا م  الشركاج الدوليين، بادف الاوصل  ل  وزف إلة ق 

 نار واح يق اادئة في غةة.
وفي  ذا الصدد أدان ا احاد األوروبي زيا   سرائيل ب صف مدرسة ادير ا األم  الماحدة وسوق في 

 وشدد عة  ضرورة  جراج اح يق فوري حول الحادث.  مدينة غةة،
ووصإت بروكسل الوض  اإلنساني في غةع بالكار ي وخ ل اصريحات ببروكسل زالت مايا 

من غير »كوسياناي ، الماحد ة باس  كا رين آشاون السياسة الخارجية في ا احاد األوروبي: 
، وعبرت مايا «وأن ي ساادف المدنيون الم بول أن يا  اسااداف منشأة ادير ا األم  الماحدة،

، «الكار ي»كوسيانيا ، عن زةق الاكال الموحد لاد ور الوض  اإلنساني في غةة، واصإة  ياع بن
نناشد كل األةراف احارا  الاةاماااا لجاة السماح بدخول مساعدات  نسانية واحارا  ال انون »وزالت: 

وروبي يرئ أنت بات من العاجل الاوصل  ل  وزف ، وشددت عة  أن ا احاد األ«الدولي اإلنساني
 ة ق النار، مشيرة  ل  أن كل الجاود وا اصا ت الاي ي و  باا المسسولون األوروبيون اصب في 

  ذا ا اجاع. 
وكررت الماحد ة موزف ا احاد األوروبي الداعي ألن اكون العمةية العسكرية اإلسرائيةية 

من أجل اجنب المدنيين، دون أن يإوااا  دانة زيا  حركة  ، وأن يا  عمل كل شيج«محسوبة»
 حما  بإة ق صواريخ بااجاع األراضي اإلسرائيةية.

 6/8/4164الشرق األوسط، لندن، 
 
 في غزة قلقها العميق من تزايد عدد الضحايا المدنيينموسكو تعبر عن  .96

نيين خ ل الاجمات عة  عبرت موسكو عن زة اا العميق من اةايد عدد الضحايا المد: األناضول
وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية اليو   غةة، مجددة الدعوة  ل  الوزف الإوري إلة ق النار.

أن "األولوية المةة ة اآلن اام ل في الاوصل دون اأخير  ل  وزف إلة ق النار، ووزف  رازة 
الرامية  ل  انإيذ مبادرة الاادئة ورحبت الوةارة في بياناا بالجاود  الدماج، ومعاناة المدنيين".

 المصرية، مسكدة دع  موسكو لاذع المبادرة.
 36/1/4164فلسطين أون الين، 
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 ن تنفجرأشعال منطقة تكاد إمجازر في غزة وتحذر من السبانيا تدين إ .97

” لمجاةر غةة“ةةبت اسبانيا الخمي  زرارا من مجة  ا من الدولي لوض  حد  :أ ف ب -مدريد 
 ”.زد يماد ال  منة ة اكاد اص  ان انإجر“نةاي وحذرت من 

وزال وةير الخارجية ا سباني خوسيت مانويل مرغايو اما  لجنة الشسون الخارجية في البرلمان ان 
 ”.نار فوري لوض  حد لةمجاةر الدائرة في غةة  ة قوزف “الحكومة ا سبانية ةةبت 

زد “مسكدا ان ذل  النةاي ” في ال رن الحادي والعشرين اننا اما  كار ة انسانية ل  يسبق لاا م يل“وزال 
 ”.يماد ال  منة ة اكاد اص  ان انإجر

الحل الوحيد بالنسبة لنا  و زرار ةارب من مجة  ا من الدولي يض  “واضاف الوةير ا سباني ان 
 اسرائيل.? ااريخ زيا  1248نةاي ماواصل منذ  بإنااجالعدائية بعمةية مإاوضات اسم   لألعمالحدا 

فا  مرحةة مإاوضات ااناول ا سباب العمي ة لةمشكةة ومساعدة انسانية فورية “وادعو مدريد ال  
 كما زال مرغايو.” واعادة اعمار غةة

 36/1/4164رأي اليوم، لندن، 
 
 الخسائر بين المدنيين في غزة "مرتفعة للغاية" البنتاجون: .98

الدفاي ا مريكية )البنااجون( اسرائيل الخمي   دعت وةارة :محمد  ميمي -رف ي فخري  -واشنةن 
ال  بذل مةيد من الجاد لحماية حياة المدنيين أ ناج عمةياااا العسكرية في غةة وزالت ان الصراي 

 ياسبب في س وة أعداد كبيرة لةغاية من ال اة  في صإوف المدنيين.
ية "الخسائر في صإوف المدنيين وزال الماحدث باس  البنااجون الكولونيل سايف وارن في افادة صحإ

في غةة مراإعة لةغاية. وبات واضحا ان ا سرائيةيين يحااجون لعمل المةيد ل لاةا  بمعايير   
 ".المراإعة لةغاية... لحماية حياة المدنيين

 6/8/4164وكالة رويترز لألنباء، 
 
 إسرائيل" تمزق القانون الدولي: "رئيسة مجلس النواب اإليطالي .99

دانت رئيسة مجة  النواب اإليةالي  ورا بولدريني اسااداف زوات ا حا ل لألةإال  وكا ت:
والمدنيين الإةسةينيين باعابارع اناااكام صارخام لة انون الدولي. وزالت  نت "  يجب أن يساادف 

انية. المدنيون" مسكدة أن " سرائيل" اراكب "زا  غير مبرر" و"امةق ال انون الدولي" والح وق اإلنس
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وةةبت  سبانيا، زرارام من مجة  األمن الدولي لوض  حد "لمجاةر غةة" وحذرت من نةاي "زد يماد 
  ل  منة ة اكاد أص  ان انإجر".

وزال وةير الخارجية اإلسباني خوسيت مانويل مرغايو أما  لجنة الشسون الخارجية " ننا أما  كار ة 
والعشرين"، مسكدام أن ذل  النةاي "زد يماد  ل  منة ة  نسانية ل  يسبق لاا م يل في ال رن الحادي 

اكاد أص  ان انإجر". وأعرب وةير الخارجية البةجيكي ديدييت رايندرة عن زة ت الشديد  ةاج اصاعد 
 أعمال العنف في العدوان "اإلسرائيةي".

وزال  ن  وأعرب وةير الخارجية الصيني وانغ يي عن اسف ب دع  سامرار النةاي بين الجانبين،
الممارسات الاي اساخد  فياا ال وة بشكل مإرة أمر غير م بول ماما كانت مبرراااا، وان ب دع ادين 
ذل  بشدة. وادانت كوبا، في بيان لوةارة الخارجية، "العدوان "اإلسرائيةي" الجديد" عة  زةاي غةة، 

 داعية المجام  الدولي  ل  "المةالبة بوض  حد فوري لت".
 6/8/4164شارقة، الخليج، ال

 
 مجلس اللوردات البريطاني: مصر ال تريد حماس في السلطةفي عضو  .011

زوبةت الحرب اإلسرائيةية عة  زةاي غةة بصمت واواةس من المجام  الدولي والدول الغربية وبعض 
 الدول العربية الاي أسامت في فرض الحصار عة  ال ةاي واجوي  وزال الشعب الإةسةيني.

دات البريةاني البارونة جيني اون  ذات ا حاكا  الواض  ب ضايا الصراي العربي عضو مجة  الةور 
اإلسرائيةي، احد ت بداية عن موزف الحكومة المصرية، الذي وصإات بن"المحةن جدا"، وزالت  ناا 

 امنت لو أن ال ا رة "عة  األزل" اخاارت أن ا ف عة  الحياد.
العدوان اإلسرائيةي عة  غةة بانويااا بأن  ذع لكن اون  فسرت موزف الحكومة المصرية من 

الحكومة وصةت  ل  سدة الحك  بعد ا ن  ب عة  حكومة اإلخوان المسةمين وسجن زاداا ، وأكدت 
أن  ذع الحكومة   ااعاةف م  الم اومة، ولذا ا ف ضد حركة الم اومة اإلس مية )حما (، و  

 اريد لاا أن اكون بالسةةة في زةاي غةة.
صإت اون  ةةب الحكومة المصرية من الإةسةينيين ب بول المبادرة المصرية بالن"سخيف جدا" فيما وو 

 اجو ي ال ا رة شعب غةة بإغ ق المعابر وادمير األنإاق.
وعدت الحديث عن نةي س ح الم اومة مضحكا، وأكدت أن س ح الم اومة خإيف وبدائي عند 

 ال  من حيث ال وة العسكرية.م ارنات بس ح دولة اعد الرابعة في الع



 
 
 

 

 
           14ص                                     3491 العدد:     6/8/4164الجمعة  التاريخ:

 

جبار  سرائيل عة  الخروج من زةاي غةة، وكذل  الضغة عة   ودعت المجام  الدولي لةادخل وا 
  سرائيل ومصر لإا  الحدود واحرير الحركة والاجارة.

وةالبت ا احاد األوروبي بوزف الع زات الاجارية م   سرائيل إلجبار ا عة  فا  المعابر ورف  
 ي اسامر  ماني سنوات.الحصار الذ

 36/1/4164الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 "إسرائيلـ"العفو الدولية تدعو لحظر السالح ل .010

دعا مدير برنام  الشرق األوسة وشمال أفري يا في منظمة العإو الدولية فيةيب لو ر  ل   صدار زرار 
الدول  سرائيل  من مجة  األمن الدولي يحظر اصدير الس ح  ل   سرائيل، وزال  ن  مداد بعض

 باألسةحة يجعةاا مشاركة في الجرائ  الاي اراكب في غةة.
وفي بيان صادر عن المنظمة، زال لو ر  ن ا عاداج اإلسرائيةي عة  مدرسة اابعة لوكالة )أونروا( 
في غةة يعابر جريمة حرب يجب الاح يق فياا، موضحا أنت يجب أ  يا  اساخدا  المدفعية 

 ية مكاظة. سااداف أماكن مدن
 36/1/4164الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيلـ"ألمان يطالبون بحظر تصدير األسلحة ل .012

ةالب مشاركون في مظا رة جرت األربعاج أما  ال صر الجماوري األلماني في : الجةيرة نت - برلين
وباغيير  العاصمة برلين حكومة المساشارة أنجي  ميركل بإي اف صادراااا من األسةحة  ل   سرائيل،

موزإاا الذي عدوع منحاةا لةعدوان اإلسرائيةي الماواصل عة  زةاي غةة، الذي زض  فيت حا  اآلن 
 شخص. 1000شايد وجرح  1600ما يةيد عة  

شعار "   -الاي دعت  لياا جمعية الصدازة العربية األلمانية وجمعيات ح وزية-وحمةت المظا رة 
حد ون فياا عن اساغرابا  من انحياة السياسة األلمانية إلسرائيل، أسةحة ألمانية إلسرائيل"، وعبر الما

 رغ  ما ا و  بت من اناااكات صارخة لة وانين والموا يق الدولية.
وزال األمين العا  لجمعية الصدازة األلمانية العربية  ارلد بو   ن المظا رة اساادفت ا حاجاج عة  

لااابا عة  ظار الكرة األرضية، ورفض اناااكات اصدير األسةحة  ل  أك ر مناةق النةاعات ا
 سرائيل الصارخة لة وانين الدولية من خ ل حرباا المسامرة الاي ا صف فياا المدنيين وادمر 

 المساشإيات والمدار  في زةاي غةة.
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وفي كةمات أ ناج المظا رة، زال العضو ال يادي السابق في المجة  المركةي لةياود بألمانيا رولف 
ليغير  ن ياود أوروبا    في الح ي ة ضحايا لظة  كبير امارست دولة اصف نإساا بأناا ياودية، فير 

 واعةي لنإساا الحق في ظة  الإةسةينيين.
أن أسرات  -المعروف بموازإت المعارضة لةسياسة اإلسرائيةية والمسيدة لةإةسةينيين-وذكر فيرليغير 

أللماني ل  يعةوا  سرائيل الحق في ال يا  باغاصاب وغير ا من الناجين وضحايا النظا  الناةي ا
األراضي الإةسةينية واشريد أ ةاا مناا، و  مواصةة احا ل األراضي العربية، و  حصار غةة 

 واجوي  سكاناا وزصإا .
من جانبت، زال الدبةوماسي األلماني السابق غير ارد فولدا  ن  سرائيل  ي الاي اساحق فرض 

اةعااا، ألناا الدولة الوحيدة الاي خرزت واحا رت ال وانين الدولية بشكل غير ع وبات عةياا وم 
 مسبوق منذ اأسيساا.

 36/1/4164الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 مليون يورو مساعدات لغزة 8.5ألمانيا تخصص  .013

( مةيون 8.2ا دي  مساعدات  نسانية  ل  زةاي غةة الإةسةيني ب يمة ) األلمانيةزررت الحكومة 
 يورو.

( مةيون يورو من أجل سد 8.2وأوضحت الخارجية األلمانية، أن ألمانيا سا د  مساعدات ب يمة )
ا حاياجات اإلنسانية لسكان غةة،  فاام أن ألمانيا أرسةت ساب ام مساعدات  نسانية  ل  المنة ة ب يمة 

 ( ألف يورو.200)
ات ةاد ع ب الاةورات أن حج  المساعد 61/1/1014وذكرت الخارجية في بيان لاا الخمي  

ا د   ذع المساعدات،  ل  وكالة )أونروا(،  ضافة  ل   األخيرة، الاي يشاد ا ال ةاي، مضيإام: "س 
 منظمات أ ةية عامةة في مجالي الصحة، والمعونات الغذائية".

 6/8/4164، فلسطين أون الين
 
 في الجيش اإلسرائيليكيين ير مجدل حول مقتل جنديين أ .014

ات الماحدة جدل عة  خةإية م ال جنديين أميركيين خ ل مشاركااما في صإوف أ ير في الو ي
يوليو/اموة  8جي  ا حا ل اإلسرائيةي في العدوان الذي يشنت ا حا ل عة  زةاي غةة منذ 

 شايد، جةا  من المدنيين. 1600الجاري وخةف أك ر من 
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ةي  ل  مبرر زانوني مإادع أن اسم  واساند مشاركة الجنود األميركيين في صإوف الجي  اإلسرائي
  سرائيل والو يات الماحدة بخدمة الرعايا األجانب في جيوشاما.

وي ول الضابة األميركي السابق مار  كيميت  ن األمر   ياعةق بظا رة جديدة، ولكنت ا ةيد عريق 
نب في الجي  حيث زاال األميركيون خ ل الحرب األ ةية في  سبانيا ضمن فيةق الم ااةين األجا

 الإرنسي، وذل  زبل أن ادخل الو يات الماحدة الحرب العالمية ال انية.
لكن ورغ  السند ال انوني فإن زاال األميركيين في صإوف الجيو  األجنبية يةرح  شكا ت ك يرة 
بيناا مسألة الو ج المةدوج، ويرئ البعض أن وجود المبرر ال انوني   يوفر المبرر األخ زي 

 ضما  الشباب األميركيين  ل  الجي  اإلسرائيةي الذي   يخوض حربا ضد جي  نظامي. ن
 36/1/4164الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ما يجرى في غزة تجاهكيين يعارضون صمت أوباما يغالبية األمر استطالع:  .015

 ي بي »واةإةيون « واشنةن بوست»في اساة ي أعةنات أم  صحيإة : واشنةن: محمد عةي صال 
، جاج أن أغةبية األميركيين يعارضون صمت الرئي  بارا  أوباما نحو ما يجرئ في غةة. «سي

اعارض »في المائة  60 ذع السياسة، مناا « اعارض»في المائة  21ونشرت الصحيإة أن نسبة 
 «.بشدة

في المائة من الذين  24وأظار ا ساة ي اخا فا كبيرا بين كبار السن وصغار السن. زالت نسبة 
في  66عاما  ناا اعارض سياسة أوباما. وأيدت  ذع السياسة نسبة  62 - 18ااراوح أعمار   بين 

ن ةة. و و أعة  فارق في ااريخ اساة عات مسيدي ومعارضي السياسة  11المائة، بإارق 
 األميركية نحو  سرائيل.

جماوريين عناا وأظار ا ساة ي األخير معارضة أك ر لسياسة أوباما نحو أحداث غةة وسة ال
في المائة سياسة أوباما في غةة،  32وسة الديم راةيين. لكن، حا  وسة الديم راةيين، أيدت نسبة 

 في المائة أيدت سياسات الخارجية، في اساة ي زبل أسبوعين. 11بينما كانت نسبة 
، «بيو»وأكد نإ  األرزا  ا ريبا اساة عان آخران أعةنت ناائجاما أم  أيضا: اساة ي مركة 

وفي ا ساة عين، ظار فارق كبير في انا اد  سرائيل بين الجيل ال دي  «. غالوب»واساة ي مركة 
 والجيل الجديد.

 6/8/4164الشرق األوسط، لندن، 
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 مسؤول باألونروا يجهش بالبكاء لهول ما شاهده بغزة .016
ندما كان ياحدث عن أجا  كري  جاني  الماحدث باس  وكالة )أونروا( بالبكاج لاول ما شا دع ع

 زصف  سرائيل لمدرسة األونروا في غةة.
وزال جاني   ن عة  العال  أن يشعر بالعار  ةاج  ذا ا نااا  الإاض  من زبل  سرائيل لة انون 
الدولي اإلنساني واصإا ما جرئ بأنت مجةرة مروعة بحق األةإال، وأجا  بالبكاج بعد اناااج م ابةات 

 م  الجةيرة.
 نا  أوضحوا لةجانب اإلسرائيةي المرة اةو المرة أ ناج  ذا ال اال أن  سرائيل وككل  وزال جاني 

األةراف األخرئ ينبغي عةياا أن احار  زدسية حياة المدنيين وحرمة مباني األم  الماحدة وأن احار  
 ة الدولية.الاةاماااا  ةاج ال انون الدولي اإلنساني بما ياعةق بالعامةين في مجال اإلغا ة اإلنساني
 31/1/4164الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 كية والبريطانية تنتقد الحرب على غزةيلصحف األمر ا .017

 يمنت الحرب اإلسرائيةية عة  غةة عة  ا امامات الصحف األميركية والبريةانية، وزال بعضاا  ن 
 الحل لي  عسكريا، لكن ف  الحصار  و ما يجةب الس  ، وانا دت أخرئ اسااداف  سرائيل
 المدنيين في غةة بال صف العشوائي، وأشارت  ل  أن زصف األةإال الإةسةينيين يعابر أمرا مخةيا.

ف د نشرت صحيإة واشنةن بوست األميركية م ا  لةنائب األميركي كيث  يةيسون زال فيت  ن الحل 
إةسةيني لي  عسكريا في غةة، بل  و في رف  الحصار اإلسرائيةي، مشيرا  ل  أن أغةب المجام  ال

في غةة من النساج واألةإال، وأن  سرائيل اساادف  ذع الشريحة الكبرئ بالرغ  من أناا ليست من 
 يةةق الصواريخ.

وأضاف النائب األميركي أنت سبق أن ةار غةة، واةة  عة  معاناة أ ةاا عن زرب، وزال  نا  
 يعيشون في حصار خانق، ودعا  سرائيل  ل  وزف الحرب ورف  الحصار.

ما نشرت الصحيإة م ا  لةكااب  يشان  ارور أشار فيت  ل  أن  سرائيل لعبت دورا في نشوج حركة ك
، بعد أن كانت حركة الاحرير الوةني 1288الم اومة اإلس مية )حما ( وانة زاا في غةة عا  

 .الإةسةيني )فا (  بان عاد الرئي  الإةسةيني الراحل ياسر عرفات  ي العدو األول إلسرائيل
وأشار الكااب  ل  أن حما  اابن   ساراايجية وفكرا غارزين في روح المواجاة والم اومة، وأناا 

 اشكل ااديدا كبيرا عة  األمن اإلسرائيةي.
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من جانباا، نشرت صحيإة لو  أنجةو  اايمة األميركية م ا  لةكااب دويل مكمناص اساجل فيت: 
عيا عاديا؟ مشيرا  ل  أن الحرب اإلسرائيةية عة  غةة  ل الإوض  العالمية الجديدة اعابر أمرا ةبي

 اعابر أحد مظا ر  ذع الإوض .
وفي سياق الحرب عة  غةة، نشرت صحيإة واشنةن اايمة األميركية م ا  لةكااب جون ان شانةر 
زال فيت  ن  سرائيل ا صف أ دافا مدنية في غةة، واساادف المدنيين بشكل عشوائي في منة ة 

ن عدو ا الح ي ي غير مرئي.مكاظة بالسك  ان، وا 
وأوض  الكااب أن حما    اسم  لةصحإيين بمراف ة م ااةياا، وأناا   ابث ا ارير فيديو عة  
شبكة اإلنارنت لياسن  لآلخرين معرفة موازعاا، وأن  سرائيل ا صف غةة عة  غير  دئ دون 

 معرفااا أي  دف عسكري.
ساين  مونياور  ل  أن نايجة الحرب عة  غةة اعابر من جانباا، أشارت صحيإة ذي كريسايان 

غير مسكدة، موضحة أنت عندما يكون العداج مساحكما فإنت ي صار  ل  اساخدا  أزص  ةازة من 
 ال وة.

وأوضحت أن  سرائيل اشن حربا اخايارية عة  غةة، واسع   ل  "شيةنة" أعدائاا، واصر عة  
 جسيما. اساراايجيازت نإست خةأ  لحاق الاةيمة با ، ولكناا ا ارف في الو 

من جانباا، نشرت صحيإة نيويور  اايمة األميركية رسالة اة ااا من الةبيب رو يني جاي  ار 
روةفةت بالو يات الماحدة، أشار فياا  ل  أنت من غير -الذي يعمل في مساشإ  ال دي  لوز 

في غةة حا  لو كانت حما   المع ول أن ا و   سرائيل باسااداف المساشإيات والمواز  الةبية
 اساخدماا ألغراض عسكرية، وذل  ألن األمر يةيد المشكةة سوجا.

وفي السياق نإست، نشرت صحيإة ذي  ندبندنت البريةانية م ا  لةكاابة يارا  واري دعت فيت 
 المجام  الدولي  ل  م اةعة  سرائيل وعةلاا، وذل  من أجل محاولة  ن اذ أ الي غةة من الموت.

جانباا، انا دت صحيإة ذي ديةي اةيغراف البريةانية ال صف اإلسرائيةي عة  أةإال غةة، وزالت  من
  نت "  شيج أك ر خةيا من اسااداف أةإال نائمين".

وفي السياق نإست، نشرت صحيإة ذي غارديان البريةانية م ا  لةكااب بااري  كينغسةي انا د فيت 
ن ص بة موزف ال ا رة من حما  واشديد ا الحصار عة  وزوف مصر  ل  جانب  سرائيل، وزال  

 غةة كةف الإةسةينيين الك ير.
 36/1/4164الجزيرة نت، الدوحة،  
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 سرائيلية بالقتلإعن مواقفهم من النزاع في غزة ويتلقون تهديدات  مشاهير يعربون علنا   .018
ئا  وموازإا  بشان اعرب عدد من نجو  البوب والرياضيين المحارفين عن آرا :أ ف ب -واشنةن 

النةاي في غةة ووضعوا بذل  ع زاا  م  معجبيا  عة  المح  وا اروا ضجة عة  مواز  الاواصل 
 ا جاماعي.

م  الإةسةينيين في حين دخةت العمةية العسكرية ا سرائيةية  أك رويبدو ان اعاةف المشا ير يميل 
  راإاي.ضد حركة حما  اسبوعاا الراب  واسامر حصيةة ال اة  في ا

عةنا عن موزإت من  أعربوكان ةين مال  من فرزة وان دايركشن البريةانية اخر المشا ير الذي 
 ”.حرروا فةسةين“الوض  عندما كاب عة  حسابت عة  اويار ا حد 

مرة وحصةت عة  اأييد مما ل بين معجبيت الذين  ألف 110وحا  يو  ال   اج ا  اكرار  ذع الاغريدة 
 مةيونا في العال . 16بن عدد    يابعونت وي در

ااديدات   ة قلكن ذل  ا ار ايضا غضب معجبيت ا سرائيةيين حا  ان البعض ذ ب ال  حد 
 باكسااني. أصلمن العمر و و بريةاني مسة  من  11ال بال ال ضد الشاب البالغ 

وا عن آرائا  الذين   يعيشون في اسرائيل ان يعرب لألشخاص  يحق “وزالت الشابة شاكد ارية 
 ”.حرروا اسرائيل“مضيإة في  اشااغ )وس ( ” عةنا

اغريدا  اشعراني بحةن عميق واني وا ق من ان زادة اسرائيل “وزال سااف بن شوشان ان 
 داعيا مال  ال  محو الاغريدة، لكنت ل  يإعل.” يشاةرونني  ذا الشعور

ن كاب كل من نج  كرة السةة واةول  ئحة المشا ير الاي عة ت عة  ما يحصل في غةة بعد ا
 ”.حرروا فةسةين“دوايت  اوورد ونجمة البوب ريانا اغريدة كابا فياا 

واإس  مواز  الاواصل ا جاماعي اما  المشا ير امكانية ل  اكن زائمة من زبل لةاإاعل مباشرة م  
 رج ااون.م يين المعجبين في العال  كما زال ا سااذ في ا ع   وليا  يومنة من جامعة جو 

عندما “وزال يومنة الذي كان يااب  اغريدات المشا ير حول غةة، ال   اج لوكالة فران  بر  
 ”.ياخذون موازف في زضايا سياسية يجاةفون بخسارة معجبين

وريانا الاي احيت حإةة موسي ية في ال ابيب العا  الماضي محت الاغريدة خ ل دزائق اماما كما 
 انت اراكب خةأ وانت لن يعةق بعد اليو  عة  زضايا دولية. أعةنفعل  اوورد الذي 

اناا مسألة “وا ارت المغنية سيةينا غومية ضجة م  نشر صورة عة  موز  انسااغرا  وكابت 
 ”.انسانية. صةوا من اجل غةة
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كانت نجمة ديةني   ذاالمشا ير اساجل ما  ألخبار)اعجبني( لكن موز  اي ا  ةي  ألف 324ونالت 
 …”.م  ا نسانية او م  حما  “من العمر  11ال البالغة الساب ة 

عددا كبيرا من الصواريخ لادمير اسرائيل او ربما  أةة تربما   ادر  ان حما  “واضاف الموز  
 ”.اسيد ذل .   نعرف

ف ة من اجل الس   وا نسانية  أصةيم  اي من الةرفين.  أزف  “واجابت غومية عة  انسااغرا  
 ”.لةجمي !

وكان  نا  ايضا من داف  عن اسرائيل وبين  س ج المم ةة جوان ريإرة الاي اعربت صراحة لموز  
 اي ا  ةي عن رأياا في احداث غةة.

نيوجيرسي صواريخ عة  نيويور  لكنا  أةة ت  ذادعوني ازول لك  انت “عاما(  81وزالت ريإرة )
 ”.فةسةيني“اكاب كةمة كانت غومية اعرف حا  كيف   ذاواساجلت ما ” زضينا عةيا 

كما عبر اومري كاسبي ال عب في الدوري ا ميركي لكرة السةة لةمحارفين المولود في اسرائيل، عن 
 300حما  من غةة  أةة ت“اموة/يوليو و  اةال موجودة ب ولت  16موزإت في اغريدة نشر ا في 

 ”.كإ  نإازاصاروخ عة  اسرائيل في ا يا  ا رب  الماضية. ا رزا    اكذب. 
عدي عبوشي ا ميركي الإةسةيني ا صل المشار  في دورة كرة ال د  ا ميركية، عن  أعربكما 

 شخص. 3100موزإت عة  اويار حيث يابعت 
عيد الإةر لي  ككل عا   ذع السنة خصوصا عندما نرئ ما اإعةت اسرائيل “وكاب ا  نين 

 ”.بالإةسةينيين كل يو 
ال صف عة  غةة، كشإت وسائل ا ع   ا سرائيةية ا سبوي الماضي ان  وفي ا  ناج في حين يشاد

دو ر لةجنود ا سرائيةيين في حإل لجم  الابرعات  ألف 120م د  البرام  سايمون كاوول زد  مبةغ 
 نظ  في لو  انجةي  العا  الماضي.

ذي اك  “ةاني ول  يعةق كاوول عة  الموضوي لكن من السخرية ان يكون برنام  الاواة البري
 مو بة فرزة احمل اليو  اس  وان دايركشن. 1010اكنشف في ” فاكاور

 36/1/4164رأي اليوم، لندن، 
 
 مصر بين ارتفاع األسعار وأخطار الديون .019

في أول زرار غير شعبي وفق مصةةحات صندوق الن د الدولي خإضت الحكومة المصرية دعماا 
بةيون في السنة المالية  100ن دو ر(، لاب يت عند حد بةيو  3.12بةيون جنيت ) 44لةوزود بم دار 
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اموة )يوليو(، ويادف  ذا الخإض الذي صاحبت زرار بةيادة  1الاي بدأت في  1012 - 1014
في  10بةيون جنيت، ليبةغ ف ة  140أسعار الكارباج  ل  ا ةيص العجة في المواةنة الجديدة والبالغ 

في المئة لةعجة الماوز  في مواةنة السنة المالية  11ي م ابل المئة من الناا  المحةي اإلجمالي، ف
1016 - 1014. 

السيسي الذي دق نازو  الخةر  عبد الإااحواح ق خإض  ذع النسبة بناج  ل  اعةيمات الرئي  
اأخر ةيادة األسعار سيغرق الب د في ديون زدر ا »المالي، مبررام ا ةيص دع  الوزود، ومحذرام من أن 

، ومشيرام  ل  أن جاود ضبة أسعار السة  بعد رف  أسعار الوزود «اريةيونات جنيت 6أك ر من 
، لكنت وعد بأن اعمل اة  اآللية «ليست كافية في شكل كامل  فا ار مصر  ل  آلية ضبة األسواق»

 بإاعةية خ ل ساة أشار.
ةبية ل رار خإض الدع ، وباناظار أن اح ق  ذع اآللية فاعةيااا، سيعاني الشعب المصري الناائ  الس

في المئة من مواةنااا لدع  أسعار الوزود والمواد الغذائية،  60عةمام بأن الدولة اخصص أك ر من 
مةيون شخص في  83مةيون شخص من  جمالي  64في المئة من السكان، أي  40ويعي  نحو 

لجة سةسةة مشاكل ف ر، وبات عة  المسسولين في الحك  ا  اما  بالوض  ا زاصادي الصعب لمعا
اجاماعية، والاحدي الكبير يكمن في  يجاد الحةول لمشكةة الغذاج غير الكافي الاي يعانياا  ةث 

 المصريين.
لكن يبدو أن الاضحية في  ذا المجال  ي أسال من أخةار اراإاي أرزا  الديون  ل  مساويات 

مشاباة منذ عاد الخديويين،  ااريخية وفي شكل زد يادد السيادة، خصوصام أن مصر عانت أخةارام 
 «.نازو  خةر الغرق في الديون»لذل  كان   بد لةسيسي من أن يدق 

( كانت الخةانة المصرية 1822- 1860بعد اناااج عصر البذخ الذي زادع الخديوي  سماعيل )
ة ( ح  ت مصر زإةة ازاصادي1242- 1262م  ةة بالديون، لكن بعد اناااج الحرب العالمية ال انية )

ضخمة،  ذ نجحت في اسديد كامل ديوناا الخارجية، وبد م من الةجوج  ل  الخارج، بدأت سياسة 
ا زاراض المحةي في محاولة ل ساإادة من المدخرات بالعم ت األجنبية الاي اساةاعت مصر 

 مةيون جنيت اسارليني. 420مراكمااا خ ل الحرب م  وجود الجي  البريةاني وبةغت نحو 
، وبالاحديد بعد 1221اموة )يوليو(  16دت مصنننر  ل  ا زاراض من الخارج بعد  ورة    عننا

العدوان ال   ي، وذل  في  ةار اح نننيق مشاري  سياسية وعسكرية وازاصادية ةموحة، فااجات نحو 
دول الكاةة الشرزية، خصوصام ا احاد السوفيااي، وكان الاننندف بناج جي  زوي وحديث بد م من 

لجي  المةكي الذي كان بعننننيدام بسنوات عن العصر. وكشف ا رير الانمية العالمي الصادر عن ا
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 1210ار  لمصر بعد وفاات في  عبد الناصر، أن الرئي  الراحل جمال 1220البن  الدولي في 
 بةيون دو ر. 1.1ديونام خارجية ل  ااعد 

بةيون دو ر بسبب حرب  1.2الدين  ل   أما في عاد الرئي  الراحل أنور السادات، فاراإ  حج 
، وكانت الديون العسكرية أكبر من ذل ، ول  اسدد مصر معظماا حا  أس ةاا ا احاد 1216

في المئة من أوراق  22»السوفيااي، واب   المإارزة أن السادات زرر الاوجت نحو واشنةن معةنام أن 
-بعد اوزي  معا دة الس   المصرية  ووسة م اةعة عربية«. الةعبة في يد الو يات الماحدة

، اضاعإت الديون الخارجية لمصر أك ر من  مانية أضعاف، ليصل الرز  اإلجمالي عا  اإلسرائيةية
 بةيون دو ر. 11 ل  نحو  1280

لكن الخةورة الكبرئ لاراك  الدين، برةت في عاد الرئي  السابق حسني مبار ، واشير اإلحصاجات 
 42.2في المئة  ل  نحو  120اضاعف حج  الديون المصرية بنسبة  شاد 1288 ل  أن عا  

بةيون دو ر، ول  ااراج  الديون    بعد الخضوي لشروة صندوق الن د والبن  الدوليين والدول الدائنة، 
خصوصام في ما ياعةق ببي  ال ةاي العا  أو اخصيصت وااباي سياسة ازاصادية ليبرالية، وفا  

ا  ا سا مارات األجنبية من دون أي ضوابة، فض م عن ديون أ سِ ةت عندما ا زاصاد المصري أم
، في أع اب 1220انضمت مصر  ل  الاحالف الدولي ب يادة الو يات الماحدة ضد العراق عا  

 ا حا ل العرازي لةكويت.
ة زبل ، أي مباشر 1011   سجةت أرزا  الديون زإةات كبيرة حا  بةغت في كانون ال اني )يناير( 

في المئة من الناا  المحةي  21بةيون جنيت، أو أك ر من  111ال ورة عة  مبار ، نحو اريةيون و
بةيون جنيت دين داخةي. وم   عادة  231.1بةيون جنيت، مناا  616اإلجمالي البالغ نحو اريةيون و

ندوق الن د بالاعاون بين كل من نادي باري  وص 1002جدولة الديون الخارجية في اموة )يوليو( 
بةيون دو ر، وجرت الجدولة في  64.2والبن  الدوليين، بةغ الدين الخارجي لمصر في عاد مبار  

 12، وبإوائد عالية جدام، وبأزساة نصف سنوية، ما يعني اسانةاف نحو 1020فارات ماباعدة حا  
 في المئة من المصادر ا زاصادية لةب د.
مصر اجاوة كل سةبيات اإاز  الدين واح يق ةموحاااا بنمو  لكن يب   السسال المةروح  ل اساةي 

حةيران )يونيو(  60ازاصادي مسادا ؟ زدر معدل النمو في العا  المالي الماضي المنااي في 
في المئة، ما يدل  6.1 و  1012- 1014في المئة، والمعدل المساادف لن  1.1بنحو  1014

ة ومساعدات دول مجة  الاعاون وفي م دماا عة  أن مصر اعامد عة  ا سا مارات الخةيجي
السعودية، لاح يق  دفاا في النمو ا زاصادي، و ي ماإائةة بذل  بعدما حصةت في العا  الماضي 
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مسامر أصدزاج »بةيون دو ر مساعدات ومن  لدع  ازاصاد ا، واساعد حاليام  نع اد  18عة  نحو 
 20ة  المسا مرين العرب نحو مئة مشروي بكةإة المرا ب زبل نااية العا  الحالي لاعرض ع« مصر

 بةيون دو ر.
 6/8/4164الحياة، لندن، 

 
 نيويورك تايمز: قصة حلف العرب مع إسرائيل لضرب غزة .001

ي ول ديإيد كيربااري  مراسل صحيإة نيويور  اايمة  نت "زبل عامين ا ريبا عندما  اجمت  سرائيل 
اف والجيران العرب لوزف ال اال ولكن لي   ذع غةة وجدت نإساا ااعرض لةضغة من كل األةر 

 المرة".
ويضيف "بعد ا ن  ب العسكري عة  الحكومة اإلس مية في ال ا رة العا  الماضي ا ود مصر 

يض  السعودية واإلمارات العربية الماحدة واألردن، وزف بشكل فعةي  -احالإا جديدا من الدول العربية
س مية الاي اسيةر عة  زةاي غةة، و و ما أسا  في فشل م   سرائيل ضد حما ، الحركة اإل

 أسابي  من الحما  الدموي". 6ال عبين في الحرب لةاوصل لوزف  ة ق النار بعد أك ر من 
"م ت  واشنةنون ل ما كابت ديإيد أرون ميةةر، المإاوض السابق والباحث في معاد ويةسون في 

اإوق عة  حساسياا  اجاع بنيامين نانيا و، رئي  الوةراج وخوف الدول العربية من اإلس   السياسي 
 اإلسرائيةي".

وأضاف "ل  أر موزإا م ل  ذا، ي بل فيت  ذا العدد الكبير من الدول العربية ضمنا موت وادمير غةة 
 وضرب حما ".

وم  أن مصر اعابر ا ةيديا وسيةا رئيسيا في أي محاد ات م  حما     أن حكومة ال ا رة فاجأت 
حما   ذع المرة بازاراح وزف إلة ق النار اجاوب م  كل مةالب  سرائيل، ولكن لي  م  أي 
مةةب من مةالب حما . وعندما رفضت الحركة الم ارح وصمت بالاعنت وظةت مصر مامسكة 

 بأن مبادرااا  ي ن ةة البداية ألي ن ا  لوزف  ة ق النار.
جموا المبادرة بأناا حيةة إلحراج حما ، فيما أ نت ولكن المعة ين الماعاةإين م  الإةسةينيين  ا

في اليو  الاالي عة   ع ن  عبد هللاعةياا الدول الحةيإة لمصر. ف د ااصل العا ل السعودي المة  
المبادرة م  الرئي  عبد الإااح السيسي لةارحيب باا. وزال مكاب السيسي في بيان  ن المكالمة ل  

ارت  ل  "نةيف د  المدنيين الذين يدفعون  من مواجاة عسكرية ليسوا اةق الةو  عة   سرائيل بل أش
 مسسولين عناا".



 
 
 

 

 
           14ص                                     3491 العدد:     6/8/4164الجمعة  التاريخ:

 

وبحسب خالد الجندي، المساشار السابق لةمإاوضين الإةسةينيين والةميل في معاد بروكينغة في 
سرائيل".  واشنةن، "من الواض  أن  نا  ا ق في المصال  بين  ذع األنظمة المخاةإة وا 

ن زاال المصريين ل وئ اإلس   السياسي وزاال  سرائيل الماشددين الإةسةينيين وي ول الجندي  
 ماشابت ا ريبا، واساجل "حرب وكالة من  ذع الدائرة؟".

شارا اوز   18ويرئ كااب الا رير أن الدينامية الجديدة زد غيرت كل اوزعات الربي  العربي. ف بل 
ن وماعاةإة م  الإةسةينيين وفي نإ  الوزت المحةةون نشوج حكومات مرابةة أك ر بالمواةني

 عدوانية ضد  سرائيل.
وبد  من احول  سرائيل لدولة معةولة، ف د خرجت الحكومة اإلسرائيةية من الربي  العربي باعابار ا 
المساإيد األكبر من ا ضةرابات في العال  العربي وحصةت عة  دع  اكايكي من النظا  العربي 

 معركاا  المشاركة ضد اإلس   السياسي.الا ةيدي كحةإاج في 
ف د حمل المسسولون المصريون حركة حما  المسسولية  ن اصريحا أو اةميحا بد  من احميل 
 سرائيل مسسولية موت الإةسةينيين في ال اال، حا  عندما اعرضت مدار  األونروا لة صف 

 الصاروخي و و أمر اكرر مرة أخرئ يو  األربعاج.
ت اسامر اإلع   المسيد لةحكومة المصرية با ري  حما  وااااماا بكوناا أداة في وفي الوزت نإس

مسامرة  س مية  زةيمية اعمل عة  ةعةعة اسا رار مصر والمنة ة، و و ما ا و  بت جماعة اإلخوان 
 منذ اإلةاحة بالرئي  المصري المناخب محمد مرسي زبل عا .

 ، عة  األزل في برام  الحوارات المسيدة لةحكومة وي ول الا رير  ن الردح اإلع مي ضد حما
 كانت ماةرفة لدرجة زامت فياا الحكومة اإلسرائيةية ببث بعضاا  ل  غةة.

وبحسب ةالبة في مدينة غةة احد ت لةصحافي عبر الاااف " نا  يساخدموناا لة ول: أنظروا  ل  
المسيدة لةحكومة المصرية والاي أصدزائك  فإنا  يشجعوننا عة  زاةك ". واضيف أن بعض البرام  

 اوجت نحو غةة ادعو الجي  المصري لمساعدة الجي  اإلسرائيةي لةاخةص من حما .
وفي نإ  الوزت أ ارت مصر حنق أ ل غةة لمواصةااا  غ ق األنإاق الاي اساخدمت لااريب المواد 

ة المواد الغذائية والةبية الغذائية، واسامرار الحكومة المصرية  غ ق معبر رف  و و ما فاز  من زة
 أسابي  من الاجو  اإلسرائيةي عة  غةة. 6بعد 

شمالي غةة "السيسي  -وبدا غضب أ ل غةة واضحا في اصريحات صاحب محل في بيت   يا
أسوأ من نانيا و، والمصريون يا مرون عةينا أك ر من الياود"، وأضاف "ل د أناوا اإلخوان المسةمين 

 حما ". في مصر واآلن ي ح ون
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واضيف الصحيإة أن مصر والدول العربية خاصة دول الخةي ، السعودية واإلمارات احديدا، اجد 
نإساا ماحالإة م   سرائيل ضد  يران الاي اعابر زوة  زةيمية والاي دعمت حما  وسةحااا في 

 السابق.
ماحدة الاي احاول وارئ الصحيإة أن الاحالف الجديد والاحول في المحاور يشكل احديا لةو يات ال

 الاوصل لوزف الحرب.
وم  أن المخابرات المصرية اواصل ااصا ااا م  حما  كما فعةت في عاد حسني مبار  ومحمد 
مرسي،    أن العداج المساحك  ضد حما  يض  الك ير من الشكو  حول فعالية  ذع ال ناة خاصة 

 بعد رفض المبادرة المصرية.
ة األمريكي جون كيري لكل من اركيا وزةر ك ناة وساةة بديةة عن و ذا يإسر اوجت وةير الخارجي

 مصر نظرا لع زااما ال ريبة م  حما .
لكن الاحر  وض  كيري في وض  صعب وااا  من زبل البعض بكونت أزل عدائية من حما  وبدأ 

 ازل اعاةإا م   سرائيل.
لحظة مامة، فبحسب ماران كريمر، وبالنسبة لص ور  سرائيل فالاغير في موازف الدول العربية كان 

مدير كةية شالي  في ال د  "ال راجة  نا اشير  ل  أنت بعيدا عن حما  وزةر، فالدول العربية  ما 
غير ماامة أو مساعدة لةمشي وراج مصر". مضيإا "  أحد في العال  العربي يدعو األمريكيين لوزف 

ئ زامت باا  سرائيل ضد الإةسةينيين، و و الحرب "اآلن" كما فعةت السعودية في حا ت زم  أخر 
 ما أعة  الإةسةينيين مخرجا".

ويعا د كريمر أنت في ظل اصاعد المشاعر المعادية لإلس ميين فالحكومة المدعومة من العسكر في 
ال ا رة وحةإاج الحكومة المصرية الجدد م ل السعودية يعا دون أنت يجب عة  الإةسةينيين احمل 

ل  ةيمة حما  "ويجب أن   يسم  لحما  با ناصار ويجب أن   اخرج من المعاناة من أج
 الحرب كأ   وأزوئ  عب فةسةيني".

ويرفض المسسولون المصريون اوصيف الع زة م  غةة وموزف مصر باعابار ا ماحالإة م  
 سرائيل. ويسكدون أنا  ي ومون بعمل ما بجاد   لدع  غةة ولعب دور   الا ةيدي. وبحسب 

 ةوماسي مصري بارة "حما  ليست غةة وغةة ليست فةسةين".دب
و حظ المسسولون أن الجي  المصري وبالاعاون م  الا ل األحمر المصري زاموا بن ل المواد 
الةبية لغةة، كما   اةال مصر احاإظ ب نوات ااصال م  حما  واسم  لة يادي في حركة حما  

 موس  أبو مرةوق باإلزامة في ال ا رة.
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رئ محةةون أن مصر وحةإاج ا العرب يحاولون مواةاة كرا ياا  لحما  با ساجابة لةمشاعر وي
المسيدة لإةسةين في ب د  . وساجد  ذع الدول نإساا في مواجاة م  مواةنياا م  اسامرار الذب  

 وال ال في غةة.
اجاع المعاك . وي ول الجندي  ن بندول الربي  العربي زد زإة لصال   سرائيل م ةما زإة في ا 

 "لكنني لست ماأكدا من أن ال صة اناات عند  ذع الن ةة".
36/1/4164، "46موقع "عربي   

 
 ناحال عوز!! .000

 آيات عرابي
خ ل ساة أيا  نج  الجي  الصايوني في  ةيمة جيو    ث دول واحا ل مساحات واسعة من 

 أراضياا، وادمير معظ  اة  الجيو . 
رةع كيان محال سرق أرض فةسةين رغما عن كل العرب المحيةين ذل  الجي  الصغير الذي اف

باا، نج  وزااا في فرض  رادات عة  م يين العرب، وخرج عبد الناصر ليعةن انحيت في ذل  
الخةاب الشاير، نج  الجي  الصايوني في اسجيل نصر سري  وسرزة مساحات جديدة من 

العسكرية المصرية وزااا( وسيناج وف دت  األراضي، وف دت مصر غةة )الاي كانت احت اإلدارة
سوريا  ضبة الجو ن وف د األردن الضإة الغربية )الاي كانت احت  دارااا( وباا المسجد األزص ، 
ل  يكاف الجي  الصايوني بذل  النصر الخرافي الذي ح  ت عة  دول كان ةعيماا يجعج  زبةاا 

اار صور األسرئ المصريين في أوضاي م ِذل ة، بأسبوي بأنت سية ي دولاا  في البحر، بل اعمدت  ظ
وزاةوا بعضا  وبدلوا البعض اآلخر بالبةيخ والشما  لك رة اعداد األسرئ لديا ، نإ  المدينة الصغيرة 
الاي اجااحاا الجي  الصايوني ونةعاا من احت اإلدارة العسكرية المصرية زبل أن ياجت  ل  سيناج 

 . 1014يخش  نإ  الجي  الصايوني الا د  داخةاا سنة  ،  ي ذاااا المدينة الاي1231سنة 
نإ  المدينة الاي كان أةإالاا يرمون العدو الصايوني بالحجارة منذ عدة سنوات،  ي نإساا المدينة 
الاي اصب النار عة  رأ  العدو وزواات اآلن، نإ  المدينة الاي اجام  عةياا صااينة العرب 

المدينة الاي رفضت عة  الرغ  من جراحاا وعة  الرغ  من وسيد   نان يا و وجيشت  ي نإساا 
النار ا  بشروةا ،  ي   ة قشايد معظما  من األةإال، عرض الكيان المحال بوزف  1400

اة  المدينة الاي انجبت  س ج الرجال الذين أذلوا ذل  الجي  الصايوني الذي يخشاع الصااينة 
 العرب ويسعون لصدازات. 
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بةيرانت، إلجبار  أن اضينة الاي حاول العدو كسر  رادااا، فحو ل حي الشجاعية  ل  و ي ذاااا المد
 النار، فإوجيج بصواريخ الم اومة اناال عة  المدن الاي اغاصباا.  ة قالم اومة عة  زبول وزف 

ألول مرة نرئ عجرفة العدو انكسر ويخرج وةير الخارجية األمريكي عةنا ليصرح أن نان يا و  و 
ةب منت العمل عة  وزف اة ق النار، ذل  )البومب( الذي سخر منت البعض والذي يسحق من ة

أمن ا حا ل ويذل جيشت  و ما دف  العدو لةاوسل لةةب وزف اة ق النار، وبينما ينغم  جي  
المكرونة في )ن  ( كح  العيد، كان رجال الم اومة الإةسةينية ياسةةون عبر األنإاق خارجين من 

نإذوا عمةية ل  اجرس كل جيو  العرب عة  انإيذ ا وفي ن ةة ل  يصل  لياا أحد   من زبل، غةة لي
في احمون موزعا عسكريا صايونيا، وي اةون عشرة من جنود ا حا ل، ويغنمون أحد أسةحات، لينك  

 الصااينة رسوسا  ومعا  صبياا  الصااينة العرب. 
رة، حينما شا دت ذل  الإية  الذي ب ات زناة الجةيرة لاة  اعارف أنني ألول مرة أشعر بالإخر منذ ال و 

العمةية الجريئة، و ي العمةية الاي اراكب بعد ا جي  العدو الصايوني مجةرة  مجية جديدة كشإت 
 عن حج   ةيمات. 

ما آ ار لدي الإخر واإلعجاب كمواةنة عربية،  و الرد الاأديبي الإوري لةم اومة عة  كل مجةرة 
لعدو، فإي نإ  اليو  الذي اساادف فيت العدو أةإال غةة نإذت الم اومة،   ث عمةيات يراكباا ا

اأديبية وضعت العدو الصايوني في حجمت الةبيعي وبينت أن اة  الإ اعة الاي ا ير رعب الحكا  
العرب،   اصمد أما   س ج الرجال الذين   يخشون    ربا ، شا دت اة  السيدة الإةسةينية الاي 
 د  ال صف الصايوني منةلاا وخرجت لاباس  وا ول )كةت فدا الم اومة(، وأدركت ك  اشعر بالإخر 
ألن لدياا م ااةين ينا مون لاا ويحرصون عة  حياااا، عمةية ناحال عوة بالذات  ي ن ةة احول 
في الصراي كةت، وأنا عة  ي ين أن ذل  الكيان الغاصب لن يسامر ةوي  وسيسبق س وةت س وة 

 اة  األنظمة الصايونية الاي امس  حذاجع!
6/8/4164، "46موقع "عربي   

 
سرائيل.. المكاسب والخسائر .002  المقاومة الفلسطينية وا 

 د. أسعد عبد الرحمن
سرائيل، ومسجةين « المباشرة»مركةين عة  المكاسب والخسائر  لدئ كل من الم اومة الإةسةينية وا 
 ، بل ا ساراايجية  ل  م ال  حق، نسجل أنت:«شرةغير المبا»الحديث عن المكاسب والخسائر 
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في الحروب   يحدد ا ناصار أو الاةيمة بعدد ال اة  والجرح  فحسب. فاذا العدد  و، دومام، 
مراإ  لدئ حركات الاحرر الوةني الاي اواجت عة  الدوا  زوئ ةاغية عااية اساند  ل  الاكنولوجيا 

لدولة الصايونية ااأذئ، في ك ير من األحيان، من ضربات األحدث. وم  ذل ، فمن المعروف أن ا
الم اومة الإةسةينية أك ر مما اسم  بت لنإساا. وبم ارنة األرزا  في المجاباات الساب ة، فإنت في 

الحالية، خسر الإةسةينيون، وكذل  اإلسرائيةيون، أعدادام أكبر من ال اة   1014حرب عا  
الناجمة عن الاة  الإادح  سيما في صإوف األةإال « لنإسيةاإلصابات ا»والجرح ، ع وة عة  

 والنساج عة  الجانب الإةسةيني.
وحا  ااريخت، خسرت  سرائيل في حرباا عة  زةاي غةة أك ر مما اوزعت. فع وة عة  ال اة  
والجرح  )الذين بةغ عدد  ،  ذع المرة، مساويات غير مسبوزة(، ف د خسر ا زاصاد اإلسرائيةي 

في اليو  الااس  عشر لةعدوان. وأوض  الصندوق أن « صندوق الن د الدولي» ير وفق ما زدرع الك
خسائر ال أبيب زد اراإ   ذا ما اسامر العدوان لإارة ةويةة، م  احامال اباةس معدل النمو »

ا زاصادي واكبد زةاعي السياحة والشركات الصغيرة والماوسةة في جنوب  سرائيل أكبر 
دون أن ننس  الخسائر المادية والمعنوية الاي ارابت عن  ع ن عشرات شركات الةيران ، «الخسائر

العالمية )األميركية واألوروبية وغير ما( اعةيق رح ااا  ل  مةار الةد )بن جوريون(.. ولو ليو  واحد 
  ال ةاي أو ما يةيد زةي . فاذع ساب ة ل  يكن لاا شبيت من زبل. كما جاجت الحرب اإلسرائيةية عة

في وزت الذروة لةموس  السياحي اإلسرائيةي، ما كب د اإلسرائيةيين خسائر ليست بالبسيةة. ف د أعةنت 
، «ااوز   بوةام ماةايدام في عائداااا خ ل الرب  ال الث من العا  الحالي»أناا « العال»شركة ةيران 

ل   سرائيل اراإاعام كبير  ل  ال فيما شادت أسعار اذاكر الةيران من وا  ام بسبب زةة الرح ت من وا 
أبيب، مما أصاب رجال األعمال والسياح والمسافرين بخسائر مالية مباشرة. كذل ، خسرت  سرائيل 
 ع ميام حين ظار وجت  ع ماا ال بي  كإع   مجند وموجت لصال  كيان احا لي غير ديم راةي، 

 يميني الدارج في  سرائيل اليو !ةبعام، رغ  كاابات صحإية زةيةة نازضت الخة السياسي ال
محاولة حصر خسائر  سرائيل المباشرة، احااج  ل  دراسات ولي  م ا  أو ا نين. لكن من أبرة 

، الإعةية والمعنوية، كما أشار «الخسائر العسكرية»خسائر الدولة الصايونية، وعة  لسان رجا ااا، 
عة  اسااداف زادة ألوية الصإوة الكبار في زدرة حما  »ب ولت  ن « آمنون لورد»المحةل السياسي 

جيشنا بشكل دزيق يدلل عة  أن لدئ  ذع الحركة معةومات اساخبارية دزي ة. وزد نصبت كاائب 
ال سا  كمائن لوحدات  سرائيةية مخاارة في ةري اا لانإيذ عمةيات خاصة في عمق ال ةاي يسكد  ذع 

ضباة كبار يمنحاا ال درة عة  ا دعاج بأن نجاح حما  في اسااداف »ويضيف لورد: «. المخاوف
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عمةيات الاسةل الاي ا و  باا اادف ف ة ل ال ضباة كبار ولي   سااداف المدنيين، كما اإعل 
و ذا اعاراف صري  بأن العدوان يساادف في المجمل المدنيين، و و ما عب ر عن ابعاات «.  سرائيل

زادة الرأي العا . و ذع الابعات زد حد ت بالإعل،  العديد من المسسولين عة  اماداد العال  وكذل 
والدليل عةياا  ذع الم اب ت والاصريحات والكاابات الك يرة الاي اماأل باا اإلع   الغربي )وغير 

الذي ح  ات الم اومة والذي أس ة زناي « اإلع مي الجما يري»الغربي(، نا يك  عن ا ناصار 
 الوجت اإلسرائيةي ال بي .

نجاةات غير ماوزعة لةم اومة. فرغ  أنت، في كل وم اب ل خسائر الدولة الصايونية اظار مكاسب وا 
مرة ياعرض فياا زةاي غةة لعدوان  سرائيةي، يعود ا ااا  نإست ويوجت  ل  الم اومة الإةسةينية: 

 مواجاة عدو محال بالس ح اإا  باب الجحي  عة  الإةسةينيين، لذا عةيك  الاوزف عن حروبا »
وم ل  ذا ا ااا  يأاي بعيدام عن منةق الإداج والم اومة ورفض ا حا ل، دون أن ننس  «! العب ية

أن ا ناصار بمعناع الحرفي في حالة غةة بعيد كل البعد عن معن  ا ناصار كما خبرع الااريخ. 
و مجرد فالم او  الإةسةيني، بإمكاناات الماواضعة، لي  ب ادر عة  محو العدو من الخريةة أ

 ةيمات، بمعن  أنت دائمام  و الضحية في المعادلة لكنت زادر عة  مراكمة  يذائت لعدوع المحال. 
واةخر الصحافة العبرية والغربية بشوا د ال درة الإةسةينية عة  اإليذاج. فم  ، زال معةق الشسون 

باح يااجمون م ااةي حما  يخرجون من فو ات األنإاق كأش» ن « عمير رايبوروت»العسكرية 
مسخرة الجي     يخاإون..      يخابئون، بل ين ضون في المعار  وينإذون عمةيات اناحارية بكل 

 ل  الاوزف عن الر ان عة   مكانية « سامي ميخال»بل دعا األديب  الصايوني «. ما اعني الكةمة
احمل مسسوليااا الحرب ساإضي  ل  ناائ  كار ية، ي»، مسكدام أن «حما »اح يق نصر عة  حركة 

 «.نانيا و
ومن مكاسب الم اومة في  ذا العدوان، مسألة جديدة لكناا جد  امة، و ي زدرااا عة  فرض 
الشروة في مسألة وزف  ة ق النار. فإذا كان بإمكان اإلسرائيةيين بدج العدوان، فإنا  غير زادرين 

ي  ذا السياق، ي ول المحةل عة  الاحك  بمجرياات ما يةيد من زدرة الردي عند الم اومة. وف
 ن حما  ااصرف كما لو »بشكل كبير: « حما »، في م ال انا د فيت «اليك  فيشمان»اإلسرائيةي 

كانت شخصام اناحاريام يريد أن يجر  سرائيل لصراي مسة .  ن حما  ساكون الةرف الذي يحدد  ل  
 «.أي مدئ اسامر العمةيات العسكرية

اإلسرائيةي عة  زةاي غةة كسر  رادة الم اومة لدئ الشعب الإةسةيني،  ن من أبرة أ داف العدوان 
لغاج ما بات يشكةت ال ةاي من زاعدة لةصمود، فض  عن محاولة ضرب الوحدة الوةنية  وا 
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الإةسةينية. لكن ما حصل شك ل  نجاةام بارةام، حيث ااعةةت الوحدة الوةنية الكإاحية، كما فشةت 
، رغ  ال من الغالي حيث كانت «دولة  س مية  ر ابية»ي إلظاار غةة محاو ت العدوان اإلسرائية

الخسائر الإةسةينية عة  صعيد الدمار األفدح )بشر/ أحياج/ مناةل/ مدار / شواري..  لخ(، لكن 
الدولة الصايونية اأذت ك يرام في  ذع الجولة، وعة  أك ر من صعيد، بما يبعد الم اومة الإةسةينية 

 «!ا ناصار المر»وي ر باا من « مرةالاةيمة ال»من 
6/8/4164، االتحاد، أبو ظبي  

 
 سرائيلإورطة جنراالت  .003

 نبيل عودة
جباة عربية ضد الإةسةينيين.  ذا  و الاإسير الوحيد لما ادل  بت األمير السعودي اركي الإيصل، 

لعدوان الذي يصب لصال  ا المصري،زائد المخابرات السعودية السابق. اضافة لذل  الموزف 
بدأت ااشكل في العال  العربي جباة  الاعبير، بذل ص    ذا المدوي،ا سرائيةي، الصمت العربي 

اركي ب  خجل: ان  معادية لةإةسةينيين ومسيدة لما اراكبت اسرائيل من مجاةر ضد  . زال األمير
مسسولون العرب حما  مسسولة عن الجرائ  الاي اراكبااا اسرائيل في زةاي غةة. عة  األزل كان ال

اليو  بعد ان احول الربي  … ساب ا يساعمةون اوراق الاين لةاغةية عة  عورااا  السياسية، وما أك ر ا
 العربي ال  ن يضت ل  يعد ال ادة العرب بحاجة لاغةية عورااا  الخة ية والسياسية.

وةعماج العرب نااج النكبة الإةسةينية أيضا كانت حسب اإسيرات امراج  بوضوح،اآلن اظار الح ائق 
المعادين “مسسولية الإةسةينيين، لذل  جاجت الجيو  العربية لاسة  فةسةين واسا   في اشريد 

ال رن الااس  عشر اعرف  صايونية منحسب ما  و معروف، كانت  نا  خةة ”. الإةسةينيين
الخصبة  ( الضة  األول  و الساحل الإةسةيني الضة  األوسة يشير ال  منة ة الساولNبحرف )
والضة  ال الث يشير ال  المنة ة الجبةية الغنية بينابي  المياع. المسااجن ان زرار  فةسةين،داخل 

ل  ادخل ال  ” الجيو  العربية“اي حسب المشروي الصايوني.  (،N)الا سي  كان اماما حسب حرف 
فعل م رر  اكاإوا باساعراضات عسكرية ب  الياودية،المناةق الاي كانت ضمن حصة الدولة 

، حين كان يرد عة  مةالب الم ااةين ”ماكو اوامر“واشاارت في فةسةين جمةة زائد الجي  العرازي 
الإةسةينيين بالدع  او المساعدة العسكرية ولةااريخ الجي  العرازي ل  يدخل بأي معركة جدية، مجرد 

من داخل اسرائيل،  عدة زذائف وا نسحاب!! و نا  مذكرات بدأت اظار لكااب فةسةينيين  ة ق
 اكشف  ذع الح ائق.
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كان واضحا ان المشروي الصايوني جاج ليضمن اسامرار انظمة العمالة، ليوفر الحماية لدول ازاماا 
،و ي ااإازية سرية وزعت في ” بيكو -سايك “ااإازية  ا ساعمار،  نا   بد من الاأكيد عة  دور

رية. في روسيا زامت ال ورة البةشإية وخرجت عمةيا وروسيا ال يص بين بريةانيا و فرنسا 1213ايار 
، ”سايك  بيكو“حسب  ا اإاق، ا اسمت الدولاان ا ساعمارياان بريةانيا وفرنسا  ةارروسيا من 

والبحر األبيض الماوسة.  حصة فرنسا كانت منة ت سوريا،   يرانا راضي العربية الوازعة بين 
 بين المنة اين ااإق عة  ان لألراضي إا وعكا. بالنسبةالعراق الجنوبي وحي حصة بريةانيا شمةت

اكون منة ة لدولة عربية م بةة، بحيث يخض  ال س  الشمالي مناا لإرنسا وال س  الجنوبي لبريةانيا. 
وااإق ان ا ا  لإةسةين ادارة دولية، عمةيا ازيمت ال اعدة المادية لنشوج جس  جغرافي سياسي يضمن 

اسامرار اخةإت وخضوي أنظمات إلم جات  )ازرأحافظ عة  اسا رارع ا سي  العال  العربي وي
الصايونية  ي  دية اوروبا “زادة الحركة الصايونية ان  أحداساعمارية(، لذا لي  بالصدفة ان زال 

 والادايا   ا د  مجانا من المساعمرين!!”. لةشعب الياودي
صل. ما اراع ان المشروي الصايوني أنجة السعودية ل  اانصل رسميا من اصريحات أمير ا اركي الإي

كان لغياب زوئ  العربي،اسما ب  مضمون. ان فشل الربي   أصب مامات كامةة، العال  العربي 
اجاماعية سياسية منظمة، نايجة ال م  الذي واجاات منظمات المجام  المدني في العاود السازةة، 

ا  اساعيد مجامعاانا المدنية زدراااا عة  اعادة ح… لكن يبدو ان الربي  ي ودنا ال  واز  أك ر سوجا
 ض  الد  الجديد بعروزاا.

وجدت؟ مصر اباعد   ذامن اإيد م ل  ذع الخةة  لةمسا بل؟ ل ح ا اوجد رسية اساراايجية عربية 
منذ السادات عن أي فعل سياسي زومي، اي ان زةب العال  العربي )مصر( ل  اعد اشغةت اي زضية 

حصات. السعودية بما امةكت من زدرات  ي لضمان ” اساعاد“راض عربية بعد ان ااعةق باحا ل ا
المصري وزوئ عسكرية عربية اخرئ  ياحول الجي ب اج عر  أل سعود، من  نا ةرح مشروي ان 

 ال  زوة عسكرية ضامنة ألمن الخةي  العربي والسعودية عة  راساا.
يضمن اسامرار وجود العال  العربي ” عربيمحية ماجمد “اي   ربي  عربي و  شااج عربي، بل 

 خارج الااريخ ا نساني.
حما  الكبرئ اناا نجحت ببناج ” اامة“اسارسالي بعيدا عما يجري في زةاي غةة اليو .  زد يبدو

يجب الاعاةي م  حما  كدولة امكن ت “جي  منظ ، اناباوا لما ي ولت الجنرال ا سرائيةي غاةيت: 
ممااة ولدياا جي  يمة   يئة أركان حرب ممااةة وزيادة عسكري ة  من بناج جي  منظ  بشكل
 ”.اساعد ت لةحرب بشكٍل م ذ لٍ 
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نحن في فارة اإرض عةينا اعادة انظي  اإكيرنا، الجيو  العربية الرسمية فشةت حا  اليو  في انجاة 
سة وعالميا زوا ا في الشرق األو أآلة عسكرية و  أضخ ما انجةات حما  من ادارة لحرب في مواجاة 

 زةة الوسائل ال االية الماةورة لدياا. عةياا ورغ أيضا، رغ  الحصار المإروض 
 العربية. لاا في الجيو زبةاا حةب هللا فاجا العال  العربي بأسةوب مواجاة عسكرية   سابق  

 لألسف غرق اليو  في حرب أ ةية مدمرة لةدولة في سوريا.
 مخاةف؟لمسا بل عربي  البعيد،ئ المد امال مةموسة، عة اذن  ل ب يت 

ما الذي يمن  مم ل العائةة المالكة السعودية من احميل حما  مسسولية الجرائ  الاي اراكباا  
اسرائيل؟   ل من حساب لةجما ير العربية الاي أغرزااا انظمااا بالإ ر المدز  وا سابداد السةةوي 

 والديني؟
مصر اسانكر اساعمال اسرائيل المإرة لة وة )ما … فةمن  نا يظار ال ادة العرب بعورااا  مكشو 

شاج هللا(.. واع ماا ياا  حما  بالمسسولية عن س وة الضحايا الإةسةينيين. السعودية اةحق ربعاا 
عة  لسان اركي الإيصل.. اسرائيل اعةن بوضوح ان السيسي  و أفضل ضمانة ألمناا، وان ما 

ان اسة  مإااي  العال  العربي  العربي؟ب عن الواز  يعنيت مصةحة مصر.  ل مصةحة مصر ان اغي
 ؟ يران اركيا أو اسرائيل، حدئ ال وئ الماصارعة عة  منة ة النإوذ في العال  العربي: 

…  ذا أمر غير مإاو  بعد   لةعرب او  و  إلسرائيل  انيا… لكن المإاجأة ان حما  ل  اارب 
ااةع   سياسااا  في الشرق األوسة.  اعةوا الضوج األخضر ويبدوان األمريكان ايضا اإاجأوا ..لذل  

إلسرائيةةةدخول ال  غةة.. لكنا  ةالبوا بعد اورة اسرائيل بخسائر غير محسوبة ان يوزف ال اال 
ان  الوحيدة لدرجةفورا. الضغة األمريكي وصل لدرجة ابادل الاا  بين اسرائيل وحةيإااا الدولية 

اةور ال اال واحولت ال  مجاةر ضد المدنيين، ارب  ”.. وعد  الإا  بالعناد“كيري ااا  نانيا و 
أيضا الضغوة األمريكية والغربية، ربما  اراج  اما  لذا  نا اسرائيل وارب  الغرب المسيد لاا .. 

حا  وةير خارجية بريةانيا حذر اسرائيل من اناا  والغرب،من ال ةيعة م  الو يات الماحدة  خوفا
اليو  نانيا و ياوجت ال  الحةيف األمريكي ةالبا ادخةت لةوصول ال  ااإاق ”.. ب لاااإ د دع  الغر “

 نار.  ة قوزف 
 باألسا ؟ما الذي اغير في ساحة المواجاة وفرض  ذا الاغيير عة  موزف اسرائيل 

او   ب وة انظي  صغير   يمة  ا  ادوات اكاد اكون بدائية اما  الاكنولوجيا العسكرية  لمن
رائيةية، بمواجاة اسةحة ةيران وبحرية وبرية حسنة الادريب والجا ةية ال االية، امة  اسرائيل ا س

ال وة لمحو غةة عن الخارةة الجغرافية، السسال ما ال من الذي سادفعت؟ من  نا المإاجأة ا ساراايجية 
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الذي يسام   الاي اجارحااا حما ، من  نا س ةت حسابات جنرا ت اسرائيل وزادااا السياسيين.
اليو  لاصريحااا    يإا  ما  و  دفا  األبعد.. الةائرات ا صف المناةل والجوام  والمساشإيات 

،  ل صارت شبكات المجاري في غةة األ داف العسكريةياحد ون عن زصإا  لمئات … والمدار 
ا دافا  ا دافا عسكرية؟؟  ل صار اةإال غةة ونسائاا وشيوخاا ومخاةف المواةنين المسالمين

 عسكرية؟
لي  صعبا عة  اسرائيل احا ل غةة، السسال أي اناصار سيكون .. الااريخ العسكري يعةمنا ان 

 بعض ا ناصارات اوصةت المناصرين ال  حضيض أبش  من الاةائ .
المرازب لاةور األحداث في حرب غةة يرئ بوضوح ان جنرا ت اسرائيل يواجاون أكبر فشل في 

. لذا ينا مون بدون اإكير من المدنيين الإةسةينيين .. وبااوا بحاجة ماسة لحبل ااريخا  العسكري.
 ان اذ سياسي من حةيإا  األمريكي!!

آخر ما نشرات وسائل ا ع   ا سرائيةية يكشف عن بداية خ فات حادة واوار شديد بين ال ادة 
ال صور )الإشل( ف  انجاة الماا  العسكريين لةجي  وال ادة السياسيين وابادل ا ااامات بينا  حول 

 العسكرية.
جديدة في اسرائيل،  السياسيين ليست العسكري وال ادةوالصدا  بين الجااة ” حرب الجنرا ت“ظا رة 

 1281، الحرب الةبنانية األول  1216شادنا ا بعد فشل الحم ت العسكرية وأبرة ا حرب اكاوبر 
 اننا اما  مشاد جديد زريبا!! ويبدو… في لبنان 1003والحرب ضد حةب هللا 

36/1/4164، رأي اليوم، لندن  
 
 فقاعة الهناء والغفلة عن الواقع إلسرائيلحماس فجرت  .004

 آري شافيت
زذائف   ة قكانت اسرائيل في بداية حةيران اخاةف جدا عن اسرائيل في نااية اموة. فة  يكن فياا 

فياا جناةات شباب اسرائيةيين و  مشا د ا ير صاروخية و  عمةية برية و  صافرات انذار. ول  يكن 
فةسةينيين موا . وكان يمكن أن نسمن في الادوج المةمئن لبدج الصيف بأن اسرائيل  ألو دالرعب 

، ”سوشي“آمنة، وحما  مردوعة والإوض  العربية بعيدة. وكان يمكن أن نحيي و   أن العال  
.  OECD زية، واةبي اانا وعضويانا السعيدة في الن وكانت شركاانا ا نة”. األخ األكبر”وناسدا  و

 وكاد الع د يكون ع د  دوج نسبي و ناج وف اعة.
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وآنذا  زال    ة فايان. وأ حرق فا  راب  و و حي حا  الموت. فانةة ت زوات مظةمة من باةن 
زإاا. وكانت ا رض. وج ذب ا سرائيةيون والإةسةينيون ال  الدوامة بمسار بةيج لمأساة   يمكن و 

رش ة اول     رش ة  انية     ال ة.    زصف جوي وعمةية برية وأنإاق. وظار م ااةون ذوو خبرة من 
حما  من داخل آبار يةة ون النار ويخاإون. وكان م ااةو الجي  ا سرائيةي في الشجاعية يدمرون 

 نإاق( ال وي لغةة. وأك ر الصواريخ الدائ  من آبار سيادة. والانسيق )صن  ا  ة قويصابون. وكان 
زايل في غةة.  ن المجام  صةب والروح ةيبة والم ااةون مد شون لكن جرفنا الصامد  1100من 

 اعرض فجأة ل مواج الةاغية في شرق اوسة ماةرف أصب  عنإت م حكما.
حينما ل  ينج  الجي  ا سرائيةي  1003كنا  نا. كنا  نا زبل  ماني سنوات بالضبة. في صيف 

صواريخت. وزد نظرنا ال  البياض في عين   ة قي أن ياة  حةب هللا في لبنان وأن يوزف ف
الصواريخ المائةة المسار، وا حاماج وراج سكان   ة قالااديد. وأدركنا مبةغ خةورة الاأليف بين 

ان مدنيين وحرب العصابات. وعرفنا أن دولة اسرائيل لي  عند ا رد م ن  عة  الاحدي الجديد لميد
 .الماكافئال اال غير 

، أنإينا أنإسنا عن كل ما اعةمناع في حرب 1001لكننا في السنوات السب  السمان الاي مرت منذ 
لبنان ال انية. وزةنا ألنإسنا  ننا اناصرنا في الح ي ة. وزةنا ألنإسنا  ن كل شيج عة  ما يرا . ول  

وفجرت الإ اعة الاي مك ننا  1014 نصن  س ما ول  نساعد بجد لةحرب ال  أن جاجت حما  في
س ح الجو وال بة الحديدية والااي اي  من العي  فياا، ال  أن ابين لنا مرة اخرئ أننا نحيا م  كل 

 فةسةين. –ذل   نا في العال  العربي وفي ارض اسرائيل 
ي سماس ا  ن المعن  ا ساراايجي لما يحدث  و أن السيادة ا سرائيةية زد انا اكت. فالدولة الا

عة  الدوا   ي دولة عند ا مشكةة.  الم جئم  وبة، ومجالاا الجوي مخارق، ومواةنو ا ينةلون ال  
والدولة الاي   اعرف أن ا سكت النار الاي اةةق عة  مجمعاااا السكنية مدة    ة اسابي   ي دولة 

ةي وعد  ال درة عة  احراة في ضائ ة. ويضاف ال  ذل  اخاراق أنإاق الاجو  لةسور الوازي ا سرائي
حس  واض  في معار  الاما . و  انج  زوة اسرائيل ا زةيمية في الاغةب اغةبا حاسما عة  كيان 

 ار ابي صغير وف ير وجريج عة  مرأئ من عيون أعدائنا واصدزائنا المذ ولة.
اربعة ع ود   ن المعن  الوجودي لما يحدث  و أننا نعود ال  الوض  ا سرائيةي. ل  ناعرض مدة

لااديد ح ي ي. ول  نجرب حربا برية كامةة مدة    ة ع ود. وكانت السنوات ا خيرة سنوات  ناج. 
ولاذا ل  نحا  ال  ال وئ النإسية الاي احااج الياا جيل اسحق رابين وجيل روعي روابرغ وجيل 
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إي اشكول. ول  ن بق افيغدور كا ني. ول  نحافظ عة  الاركية والوعي لعصر دافيد بن غوريون ولي
 عة  المنظومات ال يمية والجااةية المةةوبة لةعي  في واز  زاٍ .

و  مناص اآلن فنحن مجبرون عة  الاوزف. و  داعي لمحاولة دخول غةة الاي زد اجةب كار ة. لكن 
النار ويعود األبناج ال  الوةن سنضةر ال  أن نحدق ال  المصير ا سرائيةي   ة قحينما ي ف 

ل  الوض  ا سرائيةي. وسيجب عةينا في خروجنا من الإ اعة المإجرة أن نجد ح  خ زا لغةة وح  وا
 سياسيا لياودا والسامرة وأن نعةة جدا زدرة اسرائيل عة  حماية نإساا من أعدائاا.

36/1/4164هآرتس   
36/1/4164، رأي اليوم، لندن  

 
ف محــور سياسـي غيــر مسـبوق نشــأ فــي وبامــا خلـأدارة إكثــر غرابـة هــو عـدم وقــوف االمـر األ  .005
 : محور القدس القاهرة والرياضةخير زمة األاأل 

 شموئيل سندلر
من الصعب جدا عة  المرج أن يكون محة  لةسياسة الخارجية ا مريكية  ذع ا يا . فالسةو  الغريب 

ر ياداخل اوباما، و  سيما وةير الخارجية كيري، في ا يا  ا خيرة في موضوي وزف النا إلدارة
واساس ت عن ا ساراايجية ا مريكية بشكل عا . فال الو يات الماحدة اوجد في عمةية انةواج عن 

ذامنة انا؟  كان نع ، فما معن  الدور الاسايري لوةير خارجية ةعيمة العال  الحر، والذي شادناع  وا 
 في نااية ا سبوي ا خير.

ا من واشنةن في ا يا  ا خيرة، والاي ادل بحد ذاااا حا  بعد كل الاإسيرات الك يرة الاي سمعنا 
عة  الحرج، فان ا مر ا ك ر غرابة  و عد  وزوف ادارة اوباما خةف محور سياسي غير مسبوق 
نشأ في ا ةمة ا خيرة. ف د كان ياعين عة  الو يات الماحدة أن اكون أول  من يرحب بنشوج اعاون 

من ا ردن يشيران ال  أنما يريدان  عبد هللاما أن ابو ماةن والمة  بين ال د ، ال ا رة والرياض، في
اوباما أن اسجل بإخار في صالحاا  ذع الجباة المشاركة بل  إلدارةال إة ال   ذع العربة. كان يمكن 

وربما ا دعاج باناا نااج  انوي لحم ت كيري المكوكية بين را  هللا وال د . بل ان  ذع الجباة كان 
ان اشل حما ، الاي  ي ربما آخر ما اب   من ا خوان المسةمين والاي   اةال اوجد في  بوسعاا

، كان يمكن لاذا وباألسا الحك  في العال  العربي، واسال بذل  عة  الا د  في المسيرة السةمية. 
 محمود عبا ، رئي  السةةة الإةسةينية، كمم ل لعرب زةاي غةة.” حبيب زةبا “الاعاون أن يعةة 
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المشكةة الوحيدة كانت عة  ما يبدو من أجل اأييد ا زاراحات المصرية لوزف النار  ي أنت كان 
ياعين عة  ا مريكيين ان ياخةوا عن المحور المضاد الذي نشأ في المنة ة، بين اركيا وزةر. 

كل أحد ا عة  المساوئ الدولي، وا خر بالمال. ولكن  –وا خيراان ادعمان حما  بةرق مخاةإة 
ال ا رة اإوق ب  زيا   –م ارنة سياسية كانت ساظار ان المكاسب السياسية من اأييد جباة ال د  

 والدوحة. ألن رةاة  الاي في المبن  ال اني، 
ان الاإسير الوحيد عة  مساوئ السياسة الدولية  و عة  ما يبدو ان ادارة اوباما ل  اغإر بعد لةرئي  

ا خوان المسةمين، الذين صعدوا ال  الحك  في اناخابات ديم راةية المصري المناخب اس اةت نظا  
، رئي  وةراج أردوغان. والحةب الحاك   ذا  و م ابة حةب ش يق لحةب رجب ةيب 1011في 

 ةر م رب من اوباما، الذي ياجا ل الم حظات ال سامية الاي اخرج في احيان ك ي أردوغاناركيا. 
في  1212الدع  ال ابت جدا سةو  ادارة الرئي  جيمي كارار في من ف  ةعي  اركيا. ويذكر  ذا 

. ل د كان البيت ا بيض في حينت، م ةت حاليا، ل  يامكن من الإا   يرانا ناج ال ورة ا س مية في 
 بان ا ناخابات الديم راةية من شأناا أن اجةب ال  الحك  أنظمة اسابدادية.

 رار الدولي  و عند خةة ا يديولوجيا بالسياسة الخارجية. وبالإعل، فان الخةر ا كبر عة  ا سا
فحاجة ا مريكيين ال  شرح سةوكا  عة  المساوئ العالمي باعابارات ايديولوجية  ي ظا رة معروفة. 
وعرفت اسرائيل كيف اساغل جيدا  ذع الم ل لبناج ع زات خاصة م  الو يات الماحدة، ولكن 

جب أن ي و  عة  أسا  مصال  اساراايجية  ي بالإعل ا سا  ا سا  لكل سةو  دولي مسسول ي
 لع زاانا م  ةعيمة العال  الحر.

يمكن ا مل بان في نااية اليو  ساإا  واشنةن،  عابارات وازعية، اي ائا ف ينبغي لاا ان ادع ، 
 الدوحة. –حما   –ال ا رة من أن رة  –وان ل دعماا ال  محور ال د  

36/1/4164 األسبوع،معاريف   
36/1/4164، رأي اليوم، لندن  
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