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 "الكابينت" يبقي الخيار العسكري مطروحًا و ...تسحب كل قواتها من غزة مع بدء الهدنة "إسرائيل" .0

القوات اإلسرائيلية أكملت انسحابها ، أن كفاح زبون، عن 6/8/4102، لندن الشرق األوسط،ذكرت 
من قطاع غزة، أمس، وتمركزت خارج الشريط الحدودي، مع دخول وقف إطالق النار ضمن هدنة 

 ساعة دخلت حيز التنفيذ صباح أمس.  71إنسانية تستمر 
يرنر، إن القوات البرية انسحبت بشكل وقال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي اللفتنانت كولونيل بيتر ل

قوات الدفاع سيعاد نشرها في مواقع دفاعية "كامل قبل الموعد المقرر لبدء سريان الهدنة. وأضاف: 
 ."خارج قطاع غزة وستحتفظ بتلك المواقع

وشوهدت الدبابات واآلليات اإلسرائيلية وهي تتراجع إلى خارج غزة وتعيد تموضعها حتى وقت متأخر 
وجاء االنسحاب اإلسرائيلي بعد أن أنهت القوات البرية تدمير أنفاق تابعة لحركة حماس.  س.من أم

نفقا وعشرات من الخنادق قبل الموعد  31وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، إنه جرى تدمير 
 المقرر لبدء سريان الهدنة.

عن مكتبه، الجيش اإلسرائيلي  وهنأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، في بيان صادر
. وتابع: "إنهاء عمليات تحييد )تدمير( األنفاق اإلرهابية في قطاع غزة"والشاباك )األمن العام( على 

العملية العسكرية وجهت ضربة إلى المنظومة االستراتيجية التي استثمرت فيها حماس جهدا هائال "
في  200سكرية فإنه ال يوجد ضمان لنجاح بنسبة على مدار سنين، ومثلما قلت في بداية العملية الع

 ."المائة، لكننا فعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق أكبر ضرر باألنفاق
جنديا في أسوأ حصيلة منذ حربه على "حزب هللا" اللبناني في  64وفي إسرائيل، أقر الجيش بمقتل 

خية. وأفاد الجيش اإلسرائيلي ، إضافة إلى ثالثة مدنيين أحدهم تايالندي قتلوا بقذائف صارو 1006
قذيفة أطلقت من قطاع غزة منذ بداية الهجوم ونجحت في السقوط في إسرائيل، بينما  3360بأن 

صاروخا. بينما قال الجيش إنه ضرب نحو  878اعترض نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ 
 آالف هدف في القطاع. 8000

رال سامي ترجمان بأن االختبار األكبر يتمثل باستتباب الهدوء وعد قائد المنطقة الجنوبية الميجر جن
يجب منع حماس بكل وسيلة من إعادة حفر األنفاق "في قطاع غزة لفترة طويلة من الزمن. وقال: 

. وأعرب عن اعتقاده أن عملية "حتى إذا اقتضى ذلك الدخول مجددا إلى القطاع لتدمير هذه األنفاق
 سرائيلية بشكل كبير.الجيش عززت قدرة الردع اإل
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 اإلسرائيليالمتحدث باسم الجيش  أدرعي ، أن أفخاي6/8/4102، المصري اليوم، القاهرةوأضافت 
أتم إعادة انتشاره خارج حدود غزة، وأبقى القوات المقاتلة  اإلسرائيليالجيش "قال، إن  العربيلإلعالم 

ركة حماس بشن عمليات على تطورات على األرض، خشية قيام ح أليعلى الحدود، استعدادا 
 ."جنوب إسرائيل بوسائل مختلفة

أن التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى أن هناك فرصة حقيقية لتطور وقف إطالق النار  أدرعيوأضاف 
ساعة لوقف إطالق نار دائم، ما يعنى أننا بتنا أمام فرصة حقيقية للتهدئة، ولكن احتماالت  71لمدة 

أنهينا مهمة تدمير األنفاق، حيث ": أدرعينسحاب من حدود غزة، قال الفشل قائمة. وعن سبب اال
ال يمكن ". وتابع: "دخلنا من أجله غزة الذينفقا، وبذلك حققنا الهدف  31بلغ عدد األنفاق المدمرة 

تدمير األنفاق، فمن الممكن أن تكون هناك أنفاق أخرى، لذلك أبقينا  في %200الحديث عن نجاح 
 ."جنوب إسرائيل فيلجيش على حدود غزة، لضمان أمن المواطنين قوات كبيرة من ا

المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر )الكابينت(،  ، أن6/8/4102ون الين، أفلسطين ونشر موقع 
أنهى مساء الثالثاء، اجتماعا مطوال تجاوز الخمس ساعات، ناقش خالله األوضاع األمنية في قطاع 

 مطروحا، حسب وسائل إعالم إسرائيلية.غزة، مبقيا الخيار العسكري 
)الكابينت( ناقش إعادة تمركز قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي، باإلضافة  وذكرت اإلذاعة العبرية أن

 إلى االتصاالت الجارية مع مصر حول وقف دائم إلطالق النار.
ب ما يجري في وقال وزراء في المجلس اإلسرائيلي للقناة الثانية عقب االجتماع إن "الجيش يرق

وقال سامي ترجمان قائد المنطقة الجنوبية في تصريح  القاهرة، ويبقى الخيار العسكري على الطاولة."
 نقلته القناة "إن الجيش باق على حدود غزة لمتابعة التطورات والرد على الخروقات".

 
 إلى الجنائية الدولية "إسرائيل"تسعى إلحالة  الفلسطينيةالسلطة  .2

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم  :وأنتوني دويتش ،ي روزندالجوس - الهاي
الثالثاء بعد لقائه مع ممثلي االدعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب 

 اسرائيل لجرائم حرب في غزة.
وسطت فيها مصر بين ساعة ت 71وزار المالكي الهاي بعد وقت قصير من بدء سريان هدنة لمدة 

 هدنة طويلة االجل. إلبرامحركة المقاومة االسالمية )حماس( واسرائيل وسط مساع قد تمهد الطريق 
وقال المالكي للصحفيين في الهاي إن كل ما حدث خالل األيام الثمانية والعشرين الماضية يوفر 

وأضاف أنه ال  نسانية.""أدلة واضحة على جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل تصل الى جرائم ضد اال
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توجد صعوبة في أن يعرض الفلسطينيون القضية وأن األدلة واضحة على وجود انتهاك واضح 
وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية تريد منح المحكمة والية  للقانون الدولي من جانب إسرائيل.

رتكبت. وبحث مع المدعين قضائية للتحقيق في جرائم حرب يزعم اإلسرائيليون والفلسطينيون أنها ا
 بالمحكمة إطارا زمنيا النضمام فلسطين لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال المالكي ان وضع السلطة الفلسطينية كمراقب في االمم المتحدة الذي حصلت عليه في الجمعية 
أهلها الن تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وان القرار بشأن طلب  1021العامة عام 

 ضمام للمحكمة يمكن ان يتخذ "قريبا جدا".االن
لكنه أشار الى تعقيدات محتملة بقوله ان هذا يمكن ان يمضي قدما فقط بتعاون حماس التي يرفض 
الغرب التعامل معها ويصفها بأنها جماعة ارهابية كما انها منافس سياسي قوي للسلطة الفلسطينية 

 الضفة الغربية غير محتلة من جانب اسرائيل.المدعومة من الغرب والتي تحكم اجزاء فقط في 
وقال المالكي انهم يريدون التأكد حقا من انهم اذا اتخذوا القرار باالنضمام الى عضوية الجنائية 

وأضاف أنه إذا  الدولية فان الفصائل الفلسطينية ستلتزم بهذا القرار وتعلم سلفا بالعواقب والتداعيات.
بتها جماعات فلسطينية ضد اإلسرائيليين فإن السلطة مستعدة لقبول اشتمل التحقيق على أعمال ارتك

ذلك. لكنه قال إن شيئا ال يقارن "بالفظائع" و"المذبحة" التي ارتكبتها إسرائيل. واتهم اسرائيل بتدمير 
 المدارس والمستشفيات وشبكات المياه في غزة اثناء هجومها.

 2/8/4102، وكالة رويترز لألنباء

 
 المجتمع الدولي لتوفير جسور للتعامل مع الكارثة اإلنسانية بغزة عريقات يدعو .3

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المجتمع الدولي الى توفير  :أريحا
جسور برية وبحرية وجوية للتعامل مع الكارثة االنسانية في قطاع غزة، والناتجة عن العدوان والجرائم 

 ي ارتكبتها سلطة االحتالل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.االسرائيلية الت
جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع ممثل السكرتير العام لألمم المتحدة روبرت سيري، وقناصل وممثلي 

وتشغيل  إلغاثةدول اميركا الالتينية لدى دولة فلسطين، والمفوض العام لوكالة األمم المتحدة 
قناصل وممثلي دول االتحاد االوروبي، واالدارة االميركية، ومساعد الالجئين، اضافة الى عدد من 

 مفوض العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي كريستيان بيرغر، كل على حدة.
قامت بضرب البنية التحتية في قطاع غزة من  وبإصراروأكد عريقات أن الحكومة االسرائيلية متعمدة 

تشفيات والمدارس ومنازل السكان، ما جعل أكثر من ثلث كهرباء ومياه ومجار اضافة الى المس
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سكان قطاع غزة دون مأوى، ويتطلب هذا األمر ايجاد مساكن مؤقتة يمكن تأمينها من المجتمع 
 الدولي بشكل فوري، كما يمكن تأمين محطات لتوليد الكهرباء والمياه فورًا.

لية بوقف العدوان بكافة اشكاله بحرًا وبرًا الحكومة االسرائي إلزامودعا عريقات المجتمع الدولي الى 
وجوًا ورفع الحصار البري والبحري وازالة المناطق العازلة وغيرها من االلتزامات التي تترتب على 

 .1021الحكومة االسرائيلية من تفاهمات 
وشدد عريقات على أن الحكومة االسرائيلية تتحمل وسوف تتحمل نتائج وتبعات عدوانها على قطاع 

ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين، بحيث كان  21غزة والذي أدى الى استشهاد وجرح حوالي 
 فلسطينيا كل ساعة من ساعات العدوان. 27يستشهد ويجرح 

ووجه عريقات شكره على ما اتخذته دول اميركا الالتينية من اجراءات ازاء العدوان االسرائيلي، معتبرا 
 اني الحقيقي في العالقات الدولية.هذه الدول بمثابة الضمير االنس

 6/8/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 الوفاق الفلسطينية تشكل لجنة لإلشراف على إعمار غزة حكومة .4

)د ب أ(: قررت حكومة الوفاق الفلسطينية الثالثاء تشكيل لجنة وزارية لإلشراف على جهود  -رام هللا
 ما من تعرضه لهجوم إسرائيلي واسع النطاق.يو  12التحضير إلعادة إعمار قطاع غزة بعد 

وقالت الحكومة، في بيان لها، إن اللجنة المشكلة ستشرف على إعداد الخطط الالزمة لإلنعاش 
المبكر إلعادة إعمار قطاع غزة، واإلعداد لمؤتمر المانحين المقرر عقده مطلع الشهر القادم، لحشد 

 ازنة الحكومة.الدعم الالزم لجهود إعادة اإلعمار، ودعم مو 
ورحبت الحكومة بالتهدئة التي تم التوصل إليها ابتداء من صباح الثالثاء في قطاع غزة، داعية إلى 
احترامها تمهيدا لوقف إطالق نار دائم، وتلبية المطالب الفلسطينية التي تقدم بها الوفد الفلسطيني 

 الموحد إلى القيادة المصرية.
تتحمل “مجلس األمن الدولي ومنظمة األمم المتحدة بجميع هيئاتها وأشارت إلى أن المجتمع الدولي و 

مسؤولية استباحة الدم الفلسطيني وذلك بالصمت تجاه جرائم القتل المتعمد والمجازر الجماعية التي 
يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم التجاوب مع طلب القيادة الفلسطينية توفير 

 .”الفلسطيني الحماية الدولية للشعب
 6/8/4102القدس العربي، لندن، 
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 تدعو لعدم نشر معلومات عن الشهداء الداخليةوزارة  .5
دعت وزارة الداخلية واألمن الوطني أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة إلى االنتباه : غزة

كن بخصوص نشر المعلومات والصور الخاصة بشهداء المقاومة وذكر تفاصيل استشهادهم وأما
 استهدافهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس الثالثاء، أن االحتالل يقوم بجمع كل هذه المعلومات 
 واإلفادات الخاصة بالشهداء واستخدامها كأدلة لتبرير جرائمه بحق المدنيين وتدمير البيوت.

 كما أوضحت أن االحتالل يستفيد من هذه المعلومات أمنيًا.
اء التواصل االجتماعي ووسائل االعالم التابعة لفصائل المقاومة"، وأضافت "نخص بالذكر نشط

مبينة أنها رصدت خالل الساعات الماضية عددًا من المنشورات التي تقدم معلومات حساسة تضر 
 بشعبنا ومقاومته.

 6/8/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 غزة أهلتجاه  الدول العربية بدور حقيقيويطالب  ربدإفي  لآلالف يتحدثمشعل  .6

مدينة اربدد داخدل الخيمدة التضدامنية التدي نصدبتها  أهالياحتشد اآلالف من : سيف الدين باكير -اربد
 نصرة لغزة وللتنديد بجرائم العدو الصهيوني ضد اهالي غزة. اإلسالميةالحركة 

ابددت آالف المدواطنين خرجدوا عقددب صدالة عشداء الثالثدداء مدن مختلددف المسداجد الكبيدرة فددي مسديرات ج
غدزة وعددد مدن  ألهدلالشوارع الرئيسية باتجاه الخيمة التضامنية ألداء صالة استسقاء النصدر والددعاء 

ونددددت المسدديرات بددالحرب الصددهيونية، واسددتنكرت صددمت قددادة الدددول العربيددة  الفعاليددات التضددامنية.
 غزة. أهلوعدم تحركهم لنصرة 

لمدة اكدد فيهدا ان غدزة منتصدرة وان النصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حمداس خالدد مشدعل ك وألقى
 ووحدة الصف. واألعداءعلى "إسرائيل" في متناول اليد لكنه يحتاج لمزيد من العمل 

اليهدود الدذي  اإلسدالم أعدداءمعركدة االمدة الكبدرى اليدوم هدي معركدة فلسدطين مدع  أن إلىمشعل  وأشار
تدده مددن قددادة وزعمدداء الدددول العربيددة . وطالددب مشددعل فددي كلمواإلسددالميةيتددربص بجميددع الدددول العربيددة 

 االحتالل والحصار على غزة. إنهاءغزة والتعجيل في  أهلبدور حقيقي تجاه 
 6/8/4102، السبيل، عم ان

 
 



 
 
 

 

 
           00ص                                     3310 العدد:     6/8/4102 األربعاء التاريخ:

 

 القاهرة متمسك بمطالب الشعب الفلسطيني ولن يساوم على الحقوق بهنية: الوفد الفلسطيني  .7
المكتددب السياسددي لحركددة حمدداس، إن قددال إسددماعيل هنيددة نائددب رئدديس : غددزة د مددن مصددطفى حبددوش

الوفددد الفلسددطيني الموحددد الدددذي يخددوض مفاوضددات فدددي القدداهرة مددن أجدددل التهدئددة، "متمسددك بمطالدددب 
 وحقوق الشعب الفلسطيني ولن يساوم على الحقوق الفلسطينية".

وشدددد هنيددة فددي بيددان صددحفي أصدددره المكتددب اإلعالمددي لحركددة حمدداس ووصددل مراسددل "األناضددول" 
مسدداء اليددوم الثالثدداء، علددى أن "مددا عجددزت إسددرائيل عددن تحقيقدده فددي حربهددا ال يمكددن أن نسددخة عندده، 

 تحصل عليه في ميدان السياسة".
وأضدداف " لقددد تعاملنددا مددع كددل التحركددات السياسددية بمسددئولية عاليددة وتواصددلنا مددع األشددقاء فددي قطددر 

 الجائر".وتركيا واآلن وفدنا في مصر من أجل وقف العدوان اإلجرامي ورفع الحصار 
وأعددرب عددن دعددم "حمدداس للوفددد الفلسددطيني الموحددد فددي القدداهرة، الددذي يخددوض مفاوضددات مددن أجددل 

 االستثمار السياسي األمثل والوصول إلى خاتمة تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني وأداء مقاومته".
توحيدددد واعتبددر أن "وفدددد "حمدداس يتحلدددى بدددروح التوافددق مدددع بقيدددة أعضدداء الوفدددد الفلسدددطيني، بمددا يدددؤمن 

الموقددف الفلسددطيني والتغلددب علددى المعوقددات بمددا يضددمن عدددم تجدداوز التضددحيات الكبيددرة التددي قدددمتها 
 غزة".

وقال هنية إن حركته "على قناعة بأن مصر والدول العربيدة تقدف فدي خنددق مشدترك مدع الفلسدطينيين 
ف المؤقدددت ولفدددت إلدددى أن حجدددم الددددمار الدددذي أظهدددره الوقددد مدددن أجدددل إنهددداء الحصدددار كليدددا عدددن غدددزة".

إلطدددالق الندددار، يضدددع العدددالم أمدددام مسدددؤولياته تجددداه الجدددرائم اإلسدددرائيلية، ويضدددع مسدددؤولية كبيدددرة أمدددام 
 الحكومة الفلسطينية والمقاومة إلعادة إعمار ما دمرته إسرائيل.

 6/8/4102القدس العربي، لندن، 
 
 وفدا حماس والجهاد يغادران غزة إلى القاهرة للمشاركة بمباحثات التهدئة .8

غددادر وفدددان مددن حركتددي حمدداس، والجهدداد اإلسددالمي، قطدداع غددزة مسدداء الثالثدداء،  األناضددول: - غددزة
عبدددر معبدددر رفدددح البدددري متجهدددين إلدددى القددداهرة لالنضدددمام إلدددى وفدددد الفصدددائل الفلسدددطينية المشدددارك فدددي 

 المفاوضات برعاية مصرية، لوقف دائم إلطالق النار بين إسرائيل، والمقاومة الفلسطينية.
مشدير المصدري، القيدادي فدي حركدة حمداس فدي تصدريح لوكالدة األناضدول، إن عضدوي المكتدب  وقال

السياسددي لحركدددة حمدداس، خليدددل الحيددة، وعمددداد العلمددي، والقيدددادي فددي حركدددة الجهدداد اإلسدددالمي خالدددد 
 البطش قد غادروا قطاع غزة إلى القاهرة مساء الثالثاء.
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 طيني المتواجد فدي القداهرة للمشداركة بمباحثدات التهدئدة.وقال المصري، إّن الوفدين التحقا بالوفد الفلس
كمدددا أكدددد مسدددؤول دبلوماسدددي فلسدددطيني، فدددي العاصدددمة المصدددرية، لوكالدددة األناضدددول، نبدددأ مغدددادرة وفدددد 

 حركتي فتح وحماس، للقطاع، متوجها للقاهرة.
 6/8/4102، القدس العربي، لندن

 
 العادلة القسام: معركتنا مستمرة حتى نيل حقوق شعبنا ومطالبه .9

أكدددت كتائددب الشددهيد عددز الدددين القسددام، الجندداح العسددكري لحركددة حمدداس، أن فصددول المعركددة : غددزة
 مستمرة، ولن تنتهي حتى يذعن العدو لكافة حقوق شعبنا ومطالبه العادلة.

(: "إننا نتعامل 8-8الثالثاء )]أمس[ وقالت الكتائب في بالغ عسكري عبر موقعها االلكتروني، اليوم 
مرحلددددة الحاليددددة كمرحلددددة مؤقتددددة، وسددددلوك االحددددتالل هددددو الددددذي يحدددددد سددددير المعركددددة وم التهددددا، مددددع ال

 وتوجهاتنا في األيام القادمة مرهونة بتحقيق تطلعات شعبنا التي ال مجال لتجاوزها".
وأوضحت أن "مجاهديها ال زالدوا فدي حالدة اسدتنفار واسدتعداد وترقدب، وهدم علدى أهبدة االسدتعداد للقيدام 

حسددب مددا تقددرره قيددادة المقاومددة لمصددلحة شددعبنا المددرابط"، موضددحًة أنهددا قددادرة علددى مواصددلة بدددورهم ب
رادة واقتدار حتى يأذن هللا لنا ولشعبنا بالفرج والنصر.  الطريق بكفاءة وا 

وأشددار البيددان إلددى أن معركددة شددعبنا مسددتمرة حتددى نيددل حقوقدده المشددروعة ومطالبدده العادلددة، وجدداء فددي 
بنا الصامد ومقاومته الباسلة معركدة "العصدف المدأكول" ردًا علدى عددوانو صدهيوني البيان: "لقد بدأ شع

أراد كسددر إرادتدده وتصددفية مقاومتدده، فهّبددت كتائددب القسددام والمقاومددة الفلسددطينية للقيددام بواجبهددا المقددّدس 
 في الرّد على العدوان الغاشم.

الكرامدة، وخداض شدعبنا ومقاومتده شدعب  عظديم معطداء تدواق للحريدة و  ةالمقاومدوأكّدت أنه توّحد خلدف 
 هذه المعركة صفًا واحدًا، والتحم الكّل الفلسطيني خلف مطالب عادلة وحقوق مشروعة".

 2/8/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 الرشق: شعبنا انتصر بمقاومته وصموده ومتيقظون ألالعيب االحتالل .01

"انتصددر أن الشددعب الفلسددطيني  أكددد عددزت الرشددق، عضددو المكتددب السياسددي لحركددة حمدداس: بيددروت
 بصموده وتالحمه على االحتالل الصهيوني، بأداء المقاومة التي أبهرت العالم.

وقال الرشق، في تصريحات لقناة "القدس" الفضائية إن المطالدب الفلسدطينية أصدبحت مطالدب موحددة 
ًرا إلدى أن "البوصدلة لشعبنا، وعلى رأسدها وقدف العددوان الصدهيوني بكدل أشدكاله وكسدر الحصدار، مشدي
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يجددب أن توجدده جهدددنا ومطالبنددا وال نقبددل أقددل منهددا هددو أن نلجددأ إلددى شددعبنا الفلسددطيني "باتفدداق التددي 
 مطالبه بعد هذه التضحيات".مشرف" يحقق 

وأضدداف أن الحركددة وفصددائل المقاومددة األخددرى متيقظددة لكددل األالعيددب الصددهيونية، "ولددن نسددمح لهددذا 
وأن يتهرب من المسؤولية، ويجب أن يالحق في كل المحافل الدولية. ال يظن أن يحقق مبتغاه العدو 
نما فشل أمني للعددو العدو  الصهيوني أن هذه المجازر بحق األطفال واآلمنين هو "انجاز عسكري" وا 

 وفشل استخباراتي وأمني، وفشل أخالقي لكل من يقف معهم".ولنتنياهو 
أن يكون هناك كسر حقيقدي للحصدار المفدروض علدى قطداع وشدد القيادي في "حماس" على ضرورة 

ووقددف للعدددوان الصددهيوني، وقددال "لددن نقبددل أن تفددرغ هددذه البطولددة والتضددحيات والصددمود ويمنددع غددز 
الفلسطيني من قطف ثمار صموده وبطولته، ونحن مصّرون أن نضغط في تحقيق كل مطالب شعبنا 
 شعبنا".

العربي من العدوان على قطاع غزة، وقال "ننظر بكل أسف  وأعرب الرشق عن أسفه للموقف الرسمي
للموقدف العربددي الريسددمي الدذي لددم يكددن بحجدم هددذه التضددحيات وبحجدم هددذه البطولددة"، الفتدًا النظددر فددي 

 ذاته إلى أن "النجاح والصمود هو لشعبنا الفلسطيني الذي لم يتذمر من المقاومة".الوقت 
إلعددادة إعمددار مددا دمددره العدددو الصددهيوني، وقددال: "األمددر المهددم  وأشددار إلددى تطلددع الشددعب الفلسددطيني

ينتظددره شددعبنا بإلحدداح اآلن بعددد أن رأى هددذا الدددمار فددي البنيددة التحتيددة ومنددازل اآلمنددين قضددية الددذي 
 وهي مسؤولية كاملة علينا جميعًا، من المجتمع الدولي وأشقائنا العرب".إعمار غزة، 

بنا الفلسدددطيني العظددديم الدددذي فدددرض هدددذا الصدددمود األسدددطوري وقدددال "يجدددب أن نقدددف إلدددى جاندددب شدددع
التضحيات ولم يتذمر من هذه المقاومة برغم األلم والمعاناة والددم، ويجدب أن نعيدد بنداء وضحى بهذه 

 المنازل التي هدمت وتضميد جراح أهلنا في غزة".قطاع غزة وهذه 
ركددة أن نكددون يدددًا واحدددة وأن نكددون وأكددد الرشددق علددى أن الدددرس الددذي يجددب أن نأخددذه مددن هددذه المع

فدي وجدده العددو الغاشدم. فمشددروعنا القدادم أن نقدف مددع شدعبنا وندداوي جراحدده ونعدزز صددموده موحددين 
 واإلعمار. أجل اإلغاثة ومن أجل الدعم ونتيح المجال من 

 وأكددد القيددادي الفلسددطيني علددى أن معنويددات شددعبنا هددي أعلددى مددن معنويددات كددل المجتمددع الصددهيوني،
"ممتنددددون لشددددعبنا الفلسددددطيني وألصددددغر طفددددل وللمددددرأة الفلسددددطينية المجاهدددددة الددددذين قدددددموا هددددذه وقددددال 

 ممتنون لكل فصائلنا المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام الذين أدوا هذه البطولة".التضحيات. 
 2/8/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ألرضمن مجاهديها قاتلوا تحت ا 40القسام تنشر قصة  .00
نشددرت كتائددب الشددهيد عددز الدددين القسددام عبددر موقعهددا اإللكترونددي علددى شددبكة االنترنددت : خددان يددونس

 قصة مثيرة من قصص مجاهديها األبطال شرق منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.
وقالدددت كتائدددب القسدددام عبدددر موقعهدددا "مدددع انددددحار آخدددر جنددددي صدددهيوني عدددن أرض غدددزة بعدددد الفشدددل 

هيونية، ال زالددت قصددص بطددوالت وكرامددات المجاهدددين تتددواتر مددن أرض الميدددان الددذي والهزيمددة الصدد
شهد االلتحام المباشدر مدع قدوات العددو ونخبتده العسدكرية فدي كافدة محداور االشدتباك مدن شدمال قطداع 

 غزة إلى جنوبه".
ثت مع ثلة مدن ويعرض "المركز الفلسطيني لإلعالم" فيما يلي القصة المثيرة والكرامة الربانية التي حد

كمددا وردت  ،مجاهددي كتائدب الشدهيد عدز الددين القسدام الددذين احتجدزوا فدي بداطن األرض أليدام طويلدة
 عبر موقع القسام على االنترنت.

فمددن هندداك مددن محددور االشددتباك الملتهددب جنددوب قطدداع غددزة، فددي منطقددة الغددوافير شددرق القددرارة، ومددع 
ون مجاهدددًا مددن قددوات النخبددة القسددامية عبددر نفددق بدايددة معركددة "العصددف المددأكول" ترّجددل تسددعة وعشددر 

 أرضي إلى أرض المعركة الحقيقية واالشتباك المباشر، ليباغتوا العدو من حيث ال يحتسب.
أحد هؤالء المجاهدين يروي لنا ما حدث، ويستذكر بطمأنينة واستحضار لعناية الرحمن ما حدث معه 

 ومع إخوانه في هذه األيام الطويلة تحت األرض.
يقول المجاهد ع.س: " كانت مهمتنا تتمثل في تنفيذ عمليات التفاف خلف القوات المتوغلة والتصددي 
آلليات وجنود االحتالل بكل وسيلة كمدا كدان جدزء مدن المجاهددين مدن وحددة األنفداق ومهمدتهم تجهيدز 

لددة اسددتنفار األنفدداق والعيددون وتهيئتهددا لالسددتخدام مددن قبددل مقدداتلي النخبددة، وقددد كددان المجاهدددون فددي حا
 وأخذوا مواقعهم قبل بدء الحرب البرية".

ويضيف المجاهد العائد: " مع بداية الحرب البّرية التحمنا مع قوات العدو ونّفذ مقاتلونا بعون هللا عّدة 
عمليات جريئة، كانت أولها عملية تفجيدر دبابدة وجرافدة مدن نقطدة صدفر، ثدم توالدت عملياتندا وتنوعدت 

كّل حسب اختصاصه، بحسب الخّطة الموضوعة لندا مدن إخوانندا فدي غرفدة  وتوزعت على المجاهدين
 قيادة العمليات".

ويستذكر المجاهد إحدى أبرز عمليات هذه الثلّدة المجاهددة، إذ خدرج المجاهددان الشدهيدان باسدم األغدا 
ين وفددادي أبددو عددودة، بعبددوات الشددواظ )مددن الصددناعات العسددكرية للقسددام(، وفّجددرا هددذه العبددوات بعمليتدد

 استشهاديتين في جّرافة ودّبابة من مسافة صفر، وأوقعا فيهما القتلى واإلصابات، رحمهما هللا تعالى.
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وذكددر المجاهددد أّن األمددر كددان يسددير وفددق الخطّددة المرسددومة واستبسددل المجاهدددون واستحضددروا وهددم 
 عاء والصالة.يخوضون هذه المعركة معّية هللا، وقضوا أوقات االنتظار بالذكر واالستغفار والدّ 

واستطرد قائاًل: "حينما دخل العدو منطقة القرارة صاحب ذلك تفجير بعض عيون األنفاق كمدا تدم دّك 
متدرًا تحدت  18المحفدور علدى عمدق  -، ما أدى إلى إغالق مخرج النفدق 26المنطقة بصواريخ اإلف 

 ننا وبين غرفة العمليات".على المجاهدين في اليوم الثاني للعملية البرية وانقطع االتصال بي -األرض
يقددول القائددد الميددداني و.أ: "منددذ انقطدداع االتصددال فددي ذلددك اليددوم اعتبرنددا جميددع هددؤالء المجاهدددين فددي 
عداد المفقودين، ولم نعد نعدرف مدا يددور معهدم بسدبب سدخونة االشدتباكات وتعددد محداور التمداّس مدع 

ال يكفي كّل هدذه المددة وأّن مدن المسدتحيل  العدو، وكان التقدير بأّن ما لديهم من طعام وشراب وهواء
 أن يكونوا في عداد األحياء" . -في تقديرنا البشري–

ويستدرك القائد الميداني: " لكدن وبعدد وقدف إطدالق الندار قامدت طدواقم اإلنقداذ والددفاع المددني بدالحفر 
لصداعقة الممتزجدة في منطقة النفق النتشال المجاهدين منه، وكانت المفاجأة التدي وقعدت عليندا وقدع ا

بالددذهول والحمدددد والشدددكر ج، حيددث تجلّدددت عظمدددة هللا تعددالى فدددي خدددروج ثالثددة وعشدددرين مجاهددددًا مدددن 
 النفق، إذ كانوا أحياء وبصحة جيدة!" .

وهدو المجاهدد القسدامي الشدهيد  -مجاهدين مفقودين، بعد أن أقدم رابعهدم  3وال زال البحث جاريًا عن 
اّق، إذ حاول فتح عينو للنفق إلنقاذ إخوانه، وبالفعل وصل إلى هدفه، على عمل بطولي ش -إياد الفرا

وما أن وصل إلى نهاية عمله وكاد ينجح إاّل أّن قدر هللا كان غالبًا فانهار النفق من هذه الجهة، مما 
 أدى إلى استشهاد هذا المجاهد الهمام، تقبله هللا في عليين .

دهشدة  -بعنايدة هللا-جاهدين على قيد الحيداة فدي هدذه الظدروف وقد أثار بقاء هذا العدد الكبير من الم
إخوانهم في غرفة العمليات، وقد جاءت شهادات المجاهدين في هذا الصدد مثيرة لالطمئنان والسكينة 

 بلطف هللا ورعايته للمجاهدين.
ث كّنددا يقددول المجاهددد العائددد المنتصددر ر.س: "يّسددر هللا لنددا فددي بدداطن األرض مددا يشددبه نبددع المدداء حيدد

نضع قطعة من القماش من ثيابنا على الماء ثم نشرب ما تحمله هذه الثيداب مدن مداء، وقمندا باقتسدام 
مددا لدددينا مددن التمددر طددوال نحددو شددهر مددن الزمددان، فكددان نصدديب كددل واحددد منددا فددي اليددوم نصددف تمددرة 

 ونصف كوب صغير من الماء!".
تددرًا مددن سددطح األرض، أي علددى عمددق م 20مددع العلددم أّن المدداء فددي تلددك المنطقددة موجددود علددى عمددق 

 مترًا تحت المجاهدين. 68



 
 
 

 

 
           06ص                                     3310 العدد:     6/8/4102 األربعاء التاريخ:

 

وخددتم القائددد الميددداني هددذه الشددهادة بقولدده: "فددي ذلددك مددا يثبددت لشددعبنا الفلسددطيني وألمتنددا أندده لددو تخلددى 
 العالم كله عن شعبنا ومجاهدينا فإّن هللا تعالى معنا ولن يتخلى عّنا وسيمدنا بمدد من عنده".

ستشددهد  -وفددق روايددات العديددد مددن المجاهدددين الددذين عاشددوا المعددارك -م القادمددة وأخيددرًا، ستشددهد األيددا
عدددن ألسدددنة المجاهددددين المقددداتلين الدددذين  -بدددإذن هللا-الكثيدددر مدددن القصدددص والشدددهادات التدددي سدددننقلها 

انتصروا ج ولدينه وألرضده المقّدسدة، فنصدرهم هللا وأذل عددّوهم، وشدفا بجهدادهم صددور قدوم مدؤمنين، 
 ر إال من عند هللا"."وما النص

 2/8/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ى العدوان اإلسرائيلي على غزة الوفد الفلسطيني يعود جرحالقاهرة:  .02

زار الوفددددد الفلسددددطيني المتواجددددد فددددي القدددداهرة، الجرحددددى الفلسددددطينيين فددددي مستشددددفى فلسددددطين : القدددداهرة
عدددزت الرشدددق إن أعضددداء الوفدددد  سوقدددال عضدددو المكتدددب السياسدددي لحركدددة حمدددا بالعاصدددمة المصدددرية.

(، الجرحددددى الجرحددددى الفلسددددطينيين فددددي مستشددددفى فلسددددطين 08-08الفلسددددطيني زاروا ظهددددر الثالثدددداء )
 بالقاهرة واطلع على أوضاعهم وسير عالجهم.

" حددداالت الجرحدددى بدددالخطيرة وأن معظمهدددم لإلعدددالمووصدددف الرشدددق فدددي حدددديث لدددد"المركز الفلسدددطيني 
 طراف والوجه، مضيفا أن معظم الجرحى هم من األطفال.أصيبوا بإصابات خطيرة من األ

 2/8/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 على مطالبنا والمقاومة يدها على الزناد : لم نتلق رداً "معاً ـ"الرشق ل .03

 إلدىأكد عضو المكتب السياسي لحركة حمداس عدزت الرشدق ان الوفدد الفلسدطيني  -معا  -بيت لحم 
علدى المطالدب التدي تقددم بهدا  إسدرائيلياإلطالق النار بغدزة لدم يتلدق ردا رسدميا  القاهرة لبحث وقف دائم

الجانددب  إلددىالوفددد الفلسددطيني قدددم مطالبدده  أنوأوضددح الرشددق لفضددائية معددا  الجانددب المصددري. إلددى
هنداك مطالدب رفضدت  أنللتفاوض عليها. "ما يقدال  اإلسرائيليينالمصري الذي بدوره سيعرضها على 

 ول الرشق.ليس صحيحا" يق
لكددن الرشددق شدددد علددى تمسددك الوفددد بكافددة المطالددب التددي قدددمها المتمثلددة برفددع الحصددار واإلفددراج عددن 

قامة الميناء البحري والجوي وفتح ممر بين الضفة وغزة. األسرى  وا 
هددذه مطالددب الشددعب الفلسددطيني كددامال، كددل حددرف فيهددا عمددد بالدددم الفلسددطيني الزكددي، ودفددع  إنوقددال 
 التحتية. بنىال إلى إضافةقطاع بدمار مئات المنازل والمساجد ال أبناءثمنه 
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قدرار التمديدد تتخدذه  إنسداعة، قدال  71لمددة  أمسوحول تمديد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ صباح 
 إلدىمعنية بالوصدول  إسرائيل أن إلىولفت  ويعتمد على مجريات المفاوضات. األرضالفصائل على 

 المقاومة وانتصار شعبنا. مامأاتفاق خاصة بعد هزيمتها 
وحذر الرشق من محاولة االحتالل المماطلة بمطالب الشعب، الن المقاومدة جداهزة ويددها علدى الزنداد 

 للعودة للقتال.
 6/8/4102ة، وكالة معًا اإلخباري

 
 في مباحثات التهدئة مع االحتالل حماس ترفض مجرد طرح "نزع سالح المقاومة" .04

رفضددها مجددرد االسددتماع لطددرح "نددزع سددالح المقاومددة" فددي قطدداع غددزة، أكدددت حركددة حمدداس : أ ف ب
األمددر الددذي تطالددب بدده إسددرائيل كشددرط لتهدئددة دائمددة فددي القطدداع بعددد هجددوم جددوي وبددري عليدده اسددتمر 

 فلسطينيا على األقل. 2878نحو شهر وأسفر عن مقتل 
اء في القاهرة "نحن كوفدد وقال عزت الرشق القيادي البارز في حركة حماس لوكالة فرانس برس الثالث

المعركدة حتدى يطلدب  فديهذا الخصوص، ومن يظدن أنده انتصدر  فيال نقبل أن نستمع إلى أي طرح 
 ، فالشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده هم المنتصرون".مخطئهذا الطلب هو 

وأضدداف الرشددق أن "موافقددة إسددرائيل علددى التهدئددة ومددا تالهددا مددن انسددحاب لجدديش االحددتالل مددن غددزة 
جاءت ألنهم وصلوا إلى طريق مسدود رغم األلم والصمود والتضحيات والصبر نؤكد أن شعبنا ملتف 

 حول المقاومة".
واعتبر أن "كل ما أنجزته إسرائيل هو جرائم حرب ضد المدنيين وعدونا لم ولن يحقق أهدافه مدن هدذه 

 المعركة".
  6/8/4102األهرام، القاهرة، 

 
 ينا الكثير لنفعلهحماس: نتنياهو فشل بغزة ولد .05

أكددد الندداطق باسددم حركددة المقاومددة اإلسددالمية "حمدداس" الدددكتور سددامي أبددو زهددري ظهددر الثالثدداء : غددزة
 فددي عدواندده علددى قطدداع غددزة". %200"فشددل  ،(، أن رئدديس حكومددة االحددتالل بنيددامين نتنيدداهو8-8)

 ".%200شل في غزة وقال أبو زهري في بيان صحفي: "ال زال في وسعنا الكثير لنفعله ونتنياهو ف
 2/8/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "لمعاقبة إسرائيل على جرائمها"جاهزون للتوجه لمحكمة الهاي  فتح: .06
قدددال عضدددو اللجندددة المركزيدددة لحركدددة فدددتح، محمدددد اشدددتية، إن ملدددف التوجددده إلدددى  :رام هللا د األناضدددول

إعدددداد الئحدددة اتهدددام ضدددد إسدددرائيل  محكمدددة الهددداي )مقدددّر المحكمدددة الجنائيدددة الدوليدددة( جددداهز، وجدددرى 
 .2248"لمعاقبتها على جرائمها" التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، منذ االحتالل اإلسرائيلي عام 

وأضاف اشدتية، أن ملدف التوّجده لمحكمدة الهداي جداهز والقيدادة الفلسدطينية اآلن فدي المرحلدة النهائيدة 
الكدرام، حيدث مارسدت القتدل  ورن جدرائم يجدب أال يمدر مدر لتقديمه، الفًتا إلى أن "ما ارتكبته إسرائيل مد

وأوضددح اشدتية )عضددو الوفددد الفلسدطيني فددي المفاوضددات مدع إسددرائيل( أن الملددف  واإلبدادة الجماعيددة".
سيقدم فدور توقيدع كافدة الفصدائل الفلسدطينية عليده، مؤكدًدا أن حركدة فدتح وّقعدت عليده، وحركدة حمداس 

 تجري مشاورات.
 6/8/4102، القدس العربي، لندن

 
 حمدان: توحيد الصف الفلسطيني أكبر مكاسبنا السياسية في معركة غزةأسامة  .07

حمددددان مسدددؤول العالقدددات الدوليدددة فدددي حركدددة حمددداس، أن توحيدددد الصدددف  أسدددامةأكدددد  جدددابر الحرمدددي:
 الفلسطيني في مفاوضات القاهرة أكبر مكاسبنا السياسية في معركة غزة..

الهدنددددة، وأن خيددددارات المقاومددددة  إسددددرائيلخرقددددت  إذانية حددددق الددددرد مشددددددًا علددددى أن للفصددددائل الفلسددددطي
مفتوحدددة، وان مفاوضدددات القددداهرة تجدددرى علدددى قاعددددة أال عدددودة لمدددا قبدددل العددددوان مدددن حصدددار وغلدددق 

مصددريًا لديس للجانددب  —للمعدابر، وان مددن ضدمن الشددروط الفلسدطينية أن يكددون معبدر رفددح فلسدطينيًا 
 انتهت وال تصلح للبناء عليها في تنظيم المعبر. 1008تفاقية ا أناإلسرائيلي عالقة به.. مؤكدًا 

وقددال حمدددان فددي ندددوة الشدددرق إن الجهددود التددي قادتهددا قطددر كدددان لهددا دور كبيددر فددي كسددب المعركدددة 
السياسددية، وأن هندداك ثقددة ومصددداقية فلسددطينية ودوليددة فددي الجهددود التددي قادتهددا قطددر إلنهدداء العدددوان، 

األمدة، وان قطدر نقطدة ضدوء فدي  أبنداءاة للسدخرية ويتطلدب ردًا مدن كدل لقطدر مددع إسرائيلوان اتهام 
 يطمسها ليحيلنا الى ظالم.. أن اإلسرائيلييحاول  األمة
العدالم، وكشدف وتوثيدق جدرائم الحدرب  أمدام إسدرائيلبالدور الذي تقوم به "الجزيرة" فدي فضدح  أشادكما 

وان "الجزيددرة" تمددارس عمددال مهنيددا واسددتفزت والنسدداء والمدددنيين فددي غددزة،  األطفددالالتددي ارتكبتهددا ضددد 
 بمهنيتها مجرما صورت فعله اإلجرامي.

 أنلعدم تكرار العدوان هو استمرار المقاومدة علدى نهجهدا.. مؤكددا  األساسيةحمدان أن الضمانة  وأكد
خسددرت المعركددة، وأن نتنيدداهو فددي مددأزق بعدددما اسددتفز الددرأي العددام العددالمي بقصددف مدددارس  إسددرائيل



 
 
 

 

 
           00ص                                     3310 العدد:     6/8/4102 األربعاء التاريخ:

 

يقهدر، بينمدا كشدفت المعركدة  وا وقتل األطفال، ورأى بعينيه هزيمة جيشه الذي روج كثيدرا أنده الاالونر 
 فرد مابين قتيل وجريح. 1000أن قوات النخبة اإلسرائيلية تت كل وسقط منها 

التصددددي للعددددوان كشدددف نجددداح الفصدددائل الفلسدددطينية فدددي ان تددددير المعركدددة مدددن منظدددور  أنوأضددداف 
الشدهداء يقولدون: كلندا فدداء  أهاليشعبية المقاومة لم تنقص وان جميع  أنلى وطني حقيقي. مشددا ع

في ساعة بينما لم تستطع في شهر التوغدل ولدو  86اجتاحت غزة عام  إسرائيل أن إلىالوطن. منوها 
تتحددرك عشددوائيا وقددادرة علددى الصددمود أضددعاف  أكدددت أن المقاومددة ال األخيددرةشددبرا، وان عمليددة رفددح 

بانسدددحاب أحدددادي قدددال: انددده إعدددالن  لفشدددل سددديدفع نتنيددداهو ثمندددًا  إسدددرائيل. وحدددول قيدددام المددددة الماضدددية
حدق فدي مقابدل  أصدحابسياسيًا باهظدًا لده، بعدد صدمود المقاومدة الدذي سديبقى نقطدة انعطداف تكشدف 

 . العدوان، مؤكدا انه تقصير  مفضوح إزاءوانتقد حمدان صمُت بعض األنظمة العربية  أدعياء.
 6/8/4102، الشرق، الدوحة

 
 مسؤوليتها ييزعم اعتقال المسؤول عن عملية الخليل وحماس تنف "الشاباك" .08

جهدداز الشدداباك زعدددم مسدداء اليدددوم  ، أنالخليدددل، مددن 2/8/4102، المركـــز الفلســطيني لإلعـــالمذكددر 
( اعتقددال الجددديش الصددهيوني مدددؤخًرا المسددئول عدددن عمليددة خطدددف المسددتوطنين الثالثدددة 8-8الثالثدداء )

والتدي انتهدت بمقتدل المسدتوطنين الثالثدة، والدذي  1024يونيدو  21ب الضفة الغربيدة فدي بالخليل جنو 
 اتهمت "إسرائيل" حركة حماس بالوقوف خلفها.

وقالددت صددحيفة "معدداريف" العبريددة علددى موقعهددا االلكترونددي إن المعتقددل يدددعى حسددام القواسددمي مددن 
 الماضي". من الشهر 17سكان الخليل، مضيفة أنه "جرى اعتقاله في الد 

وادعت أن القواسمي اعترف خالل التحقيق بالمسئولية عن العملية، وأنه "قام بتزويدد الخليدة باألسدلحة 
 وبالتمويل الالزم لها بعد أن تلقى التمويل من عناصر في حماس بقطاع غزة".

وأضدافت الصددحيفة أن "المجموعدة قامددت بددفن المسددتوطنين فدي قطعددة أرض معددة سددلًفا لهدذا الغددرض 
فددي حددين حضددر مددروان القواسددمي لبيددت حسددام وذهبددا مًعددا إلددى قطعددة األرض ودفنددا المسددتوطنين كمددا 

 ساعدهم حسام على االختباء".
جدداء هددذا الكشددف غددداة تقددديم عائلددة المعتقددل حسددام القواسددمي التماًسددا للمحكمددة الصددهيونية العليددا ضددد 

 القرار الذي صدر بهدم بيتهم.
ني )الشداباك( قدد أعلدن عدن أسدماء المتهمدين فدي عمليدة خطدف وقتدل وكان جهاز األمن العام الصهيو 

 المستوطنين الثالثة وهما مروان القواسمي وعامر أبو عيشة من سكان الخليل. 
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 ونفت حركة حماس مسئوليتها عن خطف وقتل المستوطنين الثالثة.
اشددرة حددول اعتقددال مددن وقددال المتحدددث باسددمها سددامي أبددو زهددري: "إن المددزاعم التددي أوردتهددا القندداة الع 

وصف بأنه رئيس خلية خطف المستوطنين الثالثة هي ادعاءات مفبركدة، حيدث تدم إيدراد االسدم سدابقًا 
 مروان القواسمي بينما نشر اسمه اليوم حسام القواسمي".

وأكد أن حركة حماس في غزة ال تعرف االسم المذكور، وتنفدي نفًيدا قاطًعدا أن تكدون قدد قددمت لده أي 
 زعم المصادر الصهيونة. تمويل حسب

وبدددين أن إيدددراد هددددذه المعلومدددات مدددن حيددددث التوقيدددت يهدددددف إلدددى محاولدددة إربدددداك المشدددهد واإلعالمددددي 
 من المجازر الصهيونية في غزة. /وااللتفاف على النقمة العالمية

ـــانوأضددافت  اليدددوم قدددال  سددامي أبدددو زهددري،  ، عدددن وكالددة األناضدددول، أن6/8/4102، الســـبيل، عم 
ي تصريح صحفي وصل مراسل "األناضول" لألنباء نسخة عنه، إن "المدزاعم التدي أوردتهدا األربعاء، ف

القندددداة العاشددددرة اإلسددددرائيلية حددددول اعتقددددال حسددددام القواسددددمة الددددذي وصددددف بأندددده رئدددديس خليددددة خطددددف 
 المستوطنين الثالثة وأن حماس في غزة قامت بتمويله هي إدعاءات مفبركة".

االسدم المدذكور وتنفدي نفيدًا قاطعدًا أن تكدون قدد قددمت لده أي  وأضاف أبو زهدري أن "حمداس ال تعدرف
يددراد هددذه المعلومددات فددي هددذا التوقيددت يهدددف إلددى إربدداك المشددهد اإلعالمددي وااللتفدداف علددى  تمويددل، وا 

 النقمة العالمية من المجازر اإلسرائيلية في غزة".
 
 تزور موقع عملية المقاومة النوعية في رفح "الجزيرة" .09

منطقة أبو الروس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وصدورت بقايدا المندزل الدذي شدهد زارت الجزيرة 
واحدة من العمليات النوعية التدي نفدذتها المقاومدة الفلسدطينية أثنداء العددوان علدى القطداع، والتدي أعلدن 

 الجيش اإلسرائيلي بعدها اختفاء الضابط هدار غولدن ومقتل عدد من الجنود.
سددل الجزيددرة فددي قطدداع غددزة تددامر المسددحال كيددف توغددل جنددود االحددتالل فددي وروى شددهود عيددان لمرا

المنطقة ثم تحصنوا في المنزل، بينما فاجأهم مقاتلو كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسدكري 
 لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( الذين كانوا يكمنون في المنطقة.

إن مقاتليهددا هدداجموا الجنددود اإلسددرائيليين بالقددذائف ثددم تقدددموا وقالددت كتائددب القسددام فددي روايتهددا للعمليددة 
نهددا فقدددت االتصددال بمقاتليهددا  واشددتبكوا معهددم داخددل المنددزل ممددا أسددفر عددن مقتددل عدددد مددن الجنددود، وا 
نتيجدددة القصدددف واالشدددتباكات العنيفدددة، ورجحدددت استشدددهادهم ومقتدددل الضدددابط غولددددن إن كدددانوا حددداولوا 

 أسره.
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ي فدددي البدايدددة أن كتائدددب القسدددام أسدددرت الضدددابط، لكنددده عددداد وقدددال إنددده قتدددل، وأعلدددن الجددديش اإلسدددرائيل
 وأقيمت له جنازة رسمية رغم عدم العثور على جثته.

وشدددهدت المنطقدددة غيدددر المأهولدددة دمدددارا وعمليدددات تجريدددف كبيدددرة لقدددوات االحدددتالل، فدددي محاولدددة منهدددا 
من هذه النفق، قال السكان  الكتشاف النفق الذي خرجت منه عناصر المقاومة، وتظهر الصور جزءا

 إنه عثر فيه على األوراق الثبوتية للضابط اإلسرائيلي.
 2/8/4102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بسكين إسرائيلياً  شاب فلسطيني يطعن حارساً  .21

طعن شاب فلسطيني حارسا بمستوطنة معالي أدوميم شرق القدس المحتلدة وأصدابه بجدروح، وفدر إلدى 
الجزيرة بالقدس إلياس كرام عن الشرطة اإلسرائيلية قولها إن الحارس تمكن  ونقل مراسل منطقة قريبة.

 من إطالق النار صوب الشاب الذي فر من المستوطنة إلى بلدة العيزرية القريبة، لكنه لم ُيصب.
 6/8/4102، الجزيرة نت، الدوحة

 

 قسام األسرىنادي األسير: نقل أسرى "الجهاد اإلسالمي" من "جلبوع" وسلسلة اقتحامات أل .20
رام هللا: أفدداد محددامي نددادي األسددير، امددس، إثددر زيددارة ألسددرى سددجن جلبددوع، بددأن إدارة السددجن أقدددمت 
على نقل أسرى الجهداد اإلسدالمي إلدى سدجني "هشدارون" و"هدداريم"، وذلدك بعدد ادعائهدا بالكشدف عدن 

سديرين مهندد ، قبدل يدومين، وعزلدت األ1وجود نفق في إحدى غرف أسدرى الجهداد اإلسدالمي فدي قسدم 
 زيود، ومهند صوالحة.

، أن محاميددده لفدددت إلدددى أن سلسدددلة مدددن االقتحامدددات جدددرت أمدددسوأوضدددح الندددادي فدددي بيدددان صدددحافي، 
أسددديرا. وهدددي قسدددم  210ألقسدددام األسدددرى األمنيدددين فدددي السدددجن وهدددي ثالثدددة أقسدددام ويضدددم كدددل قسدددم 

( وهددو القسددم 8)، قامددت قددوة مددن وحدددات القمددع باقتحددام قسددم أمددسوأضدداف، إندده صددباح،  (.2،1،8)
( وتددم نقددل 20( و)8سدداعات فددي غرفتددي رقددم ) 8واسددتمر لمدددة  48الددذي يضددم أسددرى القدددس وأسددرى 
وأشدددار إلدددى أن مصدددلحة سدددجون االحدددتالل بددددأت بتهديدددد األسدددرى  أسدددرى الغدددرفتين إلدددى غدددرف أخدددرى.

 بفرض عقوبات جماعية، لم يبلغوا عن طبيعتها وقد تشمل الزيارات.
 6/8/4102، األيام، رام هللا
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 الجيش اللبناني  بالتنسيق مع تشكيل "لجنة ارتباط فلسطينية مشتركة"مخيم عين الحلوة:  .22
عددن تشدكيل "لجنددة ارتبداط فلسددطينية مشدتركة" بددين الجدديش : أُعلدن فددي مخديم عددين الحلدوة محمدد صددالح

هدي اإلبقداء  اللبناني ومخابراته فدي الجندوب وقيدادة "األطدر" السياسدية الفلسدطينية فدي المخديم، "مهّمتهدا
علددى التنسدديق المتواصددل بددين المخددّيم والجدديش لرصددد أي تحددّرك لتددوريط المخدديم ومواجهتدده"، علددى حددد 

 تعبير مصادر فلسطينية مطلعة.
وتألفدددت "اللجندددة" مدددن: قائدددد قدددوات األمدددن الفلسدددطينية اللدددواء صدددبحي أبدددو عدددرب وقائدددد القدددوة األمنيدددة 

ن: ماهر عويدد وأبدو احمدد فضدل وعددنان أبدو الندايف المشتركة في المخيم العميد خالد الشايب وكل م
 وممّثل عن "عصبة األنصار".

وبهدددف إعطدداء صددفة الشددرعية علددى تحددرك "اللجنددة"، قدددمت أسددماء األعضدداء إلددى وزارة الدددفاع والددى 
المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتّمت تسمية قائد القوة األمنّيدة فدي المخدّيم العميدد خالدد 

 الشايب ليتوّلى أعمال التنسيق األمني اليومي مع مخابرات الجيش.
وكشفت المصادر الفلسطينية أن لجنة االرتبداط الفلسدطينية المشدتركة عقددت أمدس األول اجتماعدا لهدا 

 في مكتب العميد علي شحرور في ثكنة الجيش في صيدا.
ا الجديش اللبنداني بدالموقف الدذي اتخذتده قيدادة وأّكد العميد الشايب لد"السفير"، بعد االجتماع، "أّننا ابلغن

الفصائل الفلسطينية واللجنة األمنيدة العليدا واللجدان الشدعبية وفعاليدات عدين الحلدوة، والدذي يدنص علدى 
منددع المسدداس بددأمن الجددوار اللبندداني وعدددم التعددرض للجدديش اللبندداني انطالقددا مددن عددين الحلددوة، وبددنفس 

 قبل اية مجموعة او فئة او جهة". الوقت ممنوع المس بأمن المخّيم من
وشّدد على "أّننا لن نسمح بأي خرق أمنّي مصدره المخيم وسنمنع ذلك بأجسادنا". وأضاف: "حتى لو 
سددقطت الدددماء لددن يكددون هندداك اعتددداء مددن المخدديم علددى الجدديش اللبندداني وال علددى الجددوار ولددن نسددمح 

 بتجربة نهر البارد في عين الحلوة مرة ثانية".
لشايب االنتباه إلى أّنه "من واجبندا حمايدة المخدّيم وتحييدده عدن التجاذبدات اللبنانيدة. ولدن يخدرج ولفت ا

احددد، ال داعددش وال نصددرة وال اي متطددرف تحددت اي مسددمى، ليدددخل المخدديم فددي متاهددات وتددداعيات ال 
 عالقة لنا بها ال من قريب او بعيد، ألن أجندتنا هي فلسطين ونحن ضيوف في لبنان".

أن "لجنة االرتباط اللبنانية الفلسطينية ستتولى التنسيق اليومي مع الجيش اللبنداني"، مشديرًا إلدى واعلن 
"وجددود التفدداف شدددعبي وتأييددد كبيدددر حددول هددذه القدددرارات مددن قبدددل كددل القددوى والفصدددائل ومعهددا اللجدددان 

 الشعبية وفعاليات المخيم".
 6/8/4102بيروت، السفير، 
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 أغلبها فشل.. وأطولها األخيرة يوماً  40تسع هدن في العدوان على غزة:  .23

يوليددو  8سددجلت خدالل الحدرب اإلسددرائيلية علدى قطدداع غدزة، التدي اشددتعلت فدي : كفداح زبدون - رام هللا
يوما، محداوالت عددة لعقدد هددن إنسدانية وصدل عدددها  12)تموز( الماضي واستمرت حتى أمس، أي 

خددر الفشددل قبددل أن تتوصددل مصددر إلددى إلددى تسددع. ونجددح بعددض مددن تلددك الهدددن بينمددا كددان مصددير اآل
سداعة. ومددن المفتدرض أن تكددون هدذه الهدنددة "األنجددح  71الهدندة الحاليددة، التدي انطلقددت أمدس وأمدددها 

واألطددول واألهددم" علددى اإلطددالق، إذ تعددد عالمددة فارقددة فددي الحددرب وتؤسددس لمفاوضددات سياسددية فددي 
األمد ويرفع الحصار عن غزة أو تفتح  القاهرة قد تنتهي باتفاق نهائي يشمل وقفا إلطالق النار طويل

 الباب مجددا الستئناف القتال إذا ما أخفق األطراف.
 

 وفيما يلي تلك الهدن التسع بالتسلسل:
يوليددو: سددجلت فددي هددذا اليددوم أول محاولددة لعقددد هدنددة إنسددانية، بعددد دعددوة مددن األمددم المتحدددة،  28 -

الندار، قبدل أن تنفجدر االشدتباكات علدى  واستمرت ست سداعات والتزمدت فيهدا األطدراف بوقدف إطدالق
 نحو أعنف مجددا بسبب اتهام إسرائيل لحركة حماس برفض المبادرة المصرية.

يوليددو: تدددخل الصددليب األحمددر لدددى إسددرائيل مددن أجددل هدنددة إنسددانية لسدداعتين فددي غددزة حتددى  10 -
شدجاعية فقدط بعددما يتمكن السكان من انتشال الضحايا، ووافقت إسرائيل على إعطاء هدنة في حي ال

فلسددطينيا. صددمدت الهدنددة سدداعة ونصددف السدداعة قبددل أن تقصددف إسددرائيل الحددي  20قتلددت فيدده نحددو 
مجددا، متهمة الفلسطينيين بخرقهدا. وشدوهد الصدحافيون وطدواقم اإلسدعاف وهدم يفدرون مدن الحدي بعدد 

 تجدد القصف اإلسرائيلي.
 30سداعة اسدتبقتها إسدرائيل بقتدل نحدو  21لديوليو: عادت األمم المتحدة وطلبت هدنة إنسانية  16 -

مدن عائلدة واحددة فدي خدان يدونس، وقصدفت الفصدائل إسدرائيل لكدن أثنداء التهدئدة  10فلسطينيا، بيدنهم 
أوقف الطرفان إطالق النار إال من خروق بسيطة. وانتشدل الفلسدطينيون أثنداء هدذه التهدئدة مدا ال يقدل 

 ، في مختلف محافظات القطاع.جثة من تحت أنقاض المنازل المدمرة 210عن 
يوليددو: عرضددت األمددم المتحدددة هدنددة ألربددع سدداعات لكنهددا فشددلت علددى الفددور بسددبب اسددتمرار  16 -

سداعة آذاندا  21إطالق النار وفي اليوم نفسه لم تلق دعوة ثانية من المجتمعين في باريس لهدندة مدن 
ت ذلدك، واسدتأنف المسدلحون صاغية. وحاولت إسرائيل إعطاء هدنة أربدع سداعات، لكدن حمداس رفضد

 إطالق الصواريخ على إسرائيل.
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، 18ليال يوم  21ليال إلى  21يوليو: األمم المتحدة طلبت هدنة من أجل عيد الفطر تبدأ من  17 -
لكن إسرائيل أفشلتها بقصف مستشفى الشفاء ومتنزه في مخيم الشاطئ ما أدى إلى مقتل عشرة أطفال 

 المواجهات بعدها على نطاق أوسع وأعنف.آخرين، واندلعت  80وجرح نحو 
 يوليو: دعوة لتثبيت التهدئة التي فشلت مرة ثانية لكن لم يستجب أحد. 18 -
األول مددن أغسددطس )آب(: وزيددر الخارجيددة األمريكددي جددون كيددري واألمددين العددام لألمددم المتحدددة بددان -

مدت الهدنددة التددي سدداعة مددن أجددل إطددالق مفاوضددات فددي القدداهرة. وصدد 71كددي مددون يدددعوان لهدنددة 
دقيقددة فقددط قبددل أن تبدددأ إسددرائيل قصددفا  20بدددأت فددي تمددام السدداعة الثامنددة صددباحا بتوقيددت فلسددطين، 

 مكثفا على مدينة رفح جنوب القطاع.
وتضدداربت األنبدداء حددول مالبسددات انهيددار وقددف إطددالق النددار، ففددي حددين اتهددم الفلسددطينيون إسددرائيل 

ح بعنف، مؤكدين أن اشتباكات وقعت في المدينة قبل باختالق قصة خطف جندي، وقصف مدينة رف
موعد سريان التهدئة، قالت إسرائيل إن مسلحين مدن حمداس نفدذوا هجومدا مدن األنفداق فدي منطقدة أبدو 

 الروس شرقا بعد سريان التهدئة وخطفوا جنديا، وتبين الحقا أن الجندي قتل خالل المعارك.
ع سدداعات تخللهددا خددروق متعددددة. وفددي هددذه الهدنددة أغسددطس: األمددم المتحدددة توسددطت لهدنددة سددب 4 -

 فلسطينيا في رفح التي رفضت إسرائيل أن تشملها في التهدئة. 10قتل نحو 
سدددداعة دعدددت إليهدددا مصددددر قبدددل بدددددء مفاوضدددات فدددي القدددداهرة بدددين وفدددددين  71أغسدددطس: هدنددده  8 -

سددرائيلي. بدددأت السدداعة الثامنددة بتوقيددت فلسددطين ولددم يتخللهددا أمددس وال  حتددى خددرق واحددد فلسددطيني وا 
 بخالف الهدن السابقة. وأعلنت األطراف أنها قابلة للتمديد.

 6/8/4102، الشرق األوسط، لندن

 
 سلم المسؤولين المصريين ورقة مواقف إزاء اتفاق وقف إطالق النار إسرائيليوفد  .24

ن ذكرت تقارير إسرائيلية إن وفدا إسرائيليا وصل للقاهرة يوم أمس وسلم المسؤولي: 48عرب 
المصريين ورقة مواقف إزاء اتفاق وقف إطالق النار مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، لكن لم 

 تتضح تفاصيل حول الورقة اإلسرائيلية.
ونقلت صحيفة "ه رتس" عن مصدر مصري قوله إن الوفد اإلسرائيلي يتشكل من ثالثة مسؤولين هم 

الشاباك يرام كوهين، ورئيس القسم االمني المبعوث الخاص لرئيس الحكومة يتسحاك مولوخود ورئيس 
 السياسي في وزارة األمن عاموس غلعاد.

 6/8/4102، 28عرب 
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 : حماس حولت قطاع غزة لدولة بجيش قويآيلندغيورا  .25

قال اللواء احتياط السابق في الجيش الصهيوني "غيورا آيلند" إن حركة حماس في قطاع : الناصرة
ي ومثير لالنطباع، وذلك بسبب الدعم الذي تتمتع به في غزة نجحت في بناء جيش نوعي وقو 

وأضاف آيلند في تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الثالثاء أن  الشارع الفلسطيني.
ولفت إلى أنه رغم ذلك  قطاع غزة تحول إلى دولة قد بنت جيشًا قويًا وهذه الدولة تحاربنا بكل قوة.

مدى عدة سنوات من منع حماس والفصائل األخرى من إطالق  فإن "إسرائيل" لم تتمكن على
وأشار إلى أن حماس لم تهزم في هذه الحرب  ولكنها تلقت  الصواريخ على البلدات الصهيونية".

 ضربة شديدة.

 2/8/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 غزة جعلتنا "نشتاق" لجنوب لبنان سيناريوهاتضابط كبير:  .26

إن قرار المستوى السياسي  8/8رته القناة الصهيونية الثانية مساء أمس الثالثاء قال تقرير نش: غدزة
الصهيوني احتالل قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية يعني مئات القتلى في صفوف 
 8الجيش واختطاف عدة جنود وآالف القتلى الفلسطينيين، إضافة إلى أن القتال سوف يستمر لد

 سنوات.
الل إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر )الكابينت( األسبوع الماضي، طلب من وجاء أنه خ

 الوزراء البت في مسألة توسيع أو وقف "الحملة العسكرية" على غزة.
وجرى خالل الجلسة فحص خيارات مختلفة لمواصلة عمليات الجيش في غزة. وقد عرض الجيش 

 ل قطاع غزة.على الوزراء السيناريو الكامل في حال تقرر احتال
ووصف السيناريو بأنه "صعب جدا"، وبحسبه فإن معركة "تنظيف غزة من عشرات آالف الوسائل 

 8ألف مقاتل" سيستغرق  10القتالية والصواريخ والمواد المتفجرة والصواريخ المضادة للدبابات و
ا تضمن وقوع كم سنوات على األقل، يسقط فيه مئات الجنود الصهاينة قتلى خالل احتالله وبعده.

 جنود صهاينة أسرى بيد حماس، إضافة إلى جثث جنود صهاينة.
كما جاء أنه عرض على المجلس الوزاري سيناريو يصف وضًعا يستغرق فيه بناء سيطرة استخبارية 

 حقيقية في قطاع غزة سنوات كثيرة، وأنه حتى ذلك الحين ستسود الفوضى المطلقة في القطاع.
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ن آالف الفلسطينيين سيقتلون في إطار عملية احتالل القطاع، غالبيتهم من وتضمن السيناريو أيضا أ
 المدنيين.

ونقلت القناة الثانية عن المصدر العسكري الذي عرض هذه المعطيات على الوزراء أنه وصف هذا 
 الوضع بحيث أنه "سنشتاق إلى جنوب لبنان".

األردن معرضة لخطر حقيقي، إضافة وعلى المستوى السياسي، جاء أن اتفاقيات السالم مع مصر و 
 إلى مواجهات في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل.

مليار شيكل، ومع تخصيص  20كما أن تكلفة عملية احتالل غزة المباشرة على االقتصاد قدرت بد 
 مليار شيكل. 28أموال إلعادة إعمار القطاع فإن التكلفة ستصل إلى 

ن هذه المعطيات تهدف إلى إعطاء صورة سوداوية بهدف عدم واعتبر عدد من وزراء الكابينت أ
اتخاذ قرار باحتالل غزة، وعندها أكد عناصر في الجيش اإلسرائيلي أن هذه المعطيات تشير إلى 

 الوضع الذي سينشأ في قطاع غزة وأن المعطيات ليس مبالًغا بها.
ندها لم يرفع أحد من الوزراء وجاء أن نتنياهو، وبعد عرض هذه المعطيات، طلب إجراء تصويت، وع

 يده مؤيًدا لخطة احتالل القطاع.
ونقل عن وزراء في المجلس الوزاري قولهم إن الجيش غير متحمس للمعركة، وأنه "بشكل عام فإن 

مما يطلبه الجيش في الحروب، ولكن المجلس الوزاري  %80المستوى السياسي يصادق على 
 هناك إحساس بأنه يجب حث الجيش على العمل".  ، ومنذ اليوم األول كان%210صادق على 

 2/8/4102، الــمركز الفلسطيني لإلعالم
 
 من غزة اً ي: لوال سالح الطيران ما خرج جندي حإسرائيليضابط  .27

قال ضابط صهيوني كبير إنه لوال اإلسناد الجوي من قبل سالح الجو الصهيوني بواسطة : غزة
لما استطاع سالح المدرعات  28وأف  26بطائرات أف طائرات االستطالع المزودة بالصواريخ و 

 والمشاة التقدم ولو بملمتر واحد لداخل قطاع غزة.
ونقل موقع األخبار الساخنة الصهيوني عن الضابط قوله: "قبل دخول قوات المدرعات والمشاة 

صف بإسقاط آالف القنابل التي تزن ما بين طن ون 28واألف  26لقطاع غزة قامت طائرات األف 
كيلو جرام على األراضي التي تسبق المباني السكنية الواقعة بين السياج الحدودي  180طن و 

 كمرحلة أولي لتدمير األنفاق جوا.
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ووفقا للضابط فبعد تلك المرحلة لقصف األراضي الحدودية أيضا لم تتقدم أي قوات من المشاة بعد 
رات تقصف السطور األولى من المباني أن اتضحت ظاهرة األنفاق بحجمها الكبير، فعادت الطائ

السكنية تمهيدا لدخول أراضي قطاع غزة وقد استغرقت عملية القصف قرابة العشرة أيام حينها سمح 
 األمام. إلىلقوات المدرعات والمشاة بالتقدم 

ر كل وحسب الضابط فإن التقدم في أول العملية البرية كان بطيئًا جدًا فالدبابة كانت تتقدم ثالثة أمتا
ثالث ساعات، أي متر لكل ساعة، وذلك خشية من العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون 

 الفلسطينيون في براميل.
وقال الضابط بعد تقدم القوات نحو المباني السكنية على امتداد حدود قطاع غزة تم اإليعاز لوحدة 

من المباني لتكون بمثابة ثكنات المتفجرات والديناميت بتفجير المباني كلها مع اإلبقاء على عدد 
 عسكرية، للقناصة وليستريح فيها الجنود.

وأضاف الضابط قائال "المسلحون الفلسطينيون قاتلونا وجها لوجه ولم نعرف من أين كانوا يخرجون، 
 فليس كل من قاتلوا جنودنا وجها لوجه، خرجوا من أنفاق ال ندري من أين خرجوا، فالقصف الجوي

 26ثيفا جدا، ولم يبق شيء على وجه األرض، ولوال تدخل سالح الجو وطائرات أف للمنازل كان ك
 في االشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين وجها لوجه  لما خرج جندي صهيوني على قيد الحياة.

وأضاف الضابط قائاًل، حتى في األيام األخيرة الماضية، كان الفضل الكبير يعود للطائرات المقاتلة 
خروج المدرعات والمشاة من قطاع غزة، فلوال تلك الطائرات أيضا لما استطاع جنود المشاة لتأمين 

 الخروج بسالم.

 6/8/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ينشر الخسائر التي تكبدها خالل الحرب على غزة االحتالل .28

ل الحرب نشر جيش االحتالل الصهيوني آخر المعطيات حول الخسائر التي تكبدها خال: غزة
 الصهيونية على قطاع غزة.

الجيش إلى أن هذه التهدئة اإلنسانية تعد عالمة مهمة من أجل انتهاء العملية العسكرية أشار و 
 "الجرف الصامد" بشكل كامل في قطاع غزة، في حين وصف المعطيات التي نشرها بالصعبة جدًا.

ف الجيش الصهيوني قد وصل إلى ووفقًا لما اعترف به الجيش فإن إجمالي عدد القتلى في صفو 
 3برتبة مقدم،  2، حيث جاء توزيعهم على النحو التالي من حيث الرتب التي يتمتعون بها: 64

برتبة  3برتبة مساعد أول،  4برتبة مالزم،  1برتبة مالزم أول،  4برتبة نقيب،  8برتبة رائد، 
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دون برتبة عريف، فضاًل عن برتبة رقيب، واثنان جنود مستج 20برتبة رقيب أول،  30مساعد، 
 صهاينة نتيجة سقوط الصواريخ على البلدات الصهيونية. 3مقتل 

جنود من جيش االحتالل  203كما أظهرت المعطيات بأنه ال يزال حتى اللحظة هناك أكثر من 
يتلقون العالج في المستشفيات الصهيونية جراء إصابتهم بجروح خالل عملية الجرف الصامد في 

 منهم بخطيرة والباقي ما بين متوسطة وطفيفة. 2ووصفت حالة  قطاع غزة،
هذا وأعلن مستشفى هداسا هار هتسوفيم في القدس بأن حالة الجندي "حين شفارتس" الذي أصيب 
بها أمس في المدينة بنيران فدائي فلسطيني ال تزال خطيرة لكنها مستقرة، ومن المقرر ان يخضع 

 م القادمة.لعمليات جراحية أخرى خالل األيا
صاروخا وقذيفة هاون تجاه  3386كما بينت المعطيات بأن المقاومة الفلسطينية قد أطلقت نحو 

صاروخا يوميًا، في حين اعترضت منظومة  228البلدات والمدن الصهيونية، وذلك بمعدل نحو 
 صاروخا. 878القبة الحديدية 

ة وحداته العسكرية التي استخدمها في كما تشير المعطيات المعطيات إلى أن الجيش الصهيوني بكاف
نفقًا قام بتدميرها بشكل كامل،  31هدفًا في قطاع غزة، منهم  4761الجيش قد تمكن من استهداف 

فلسطيني من المقاومة الفلسطينية، وهو ما تنفيه المعطيات  200في حين قال إنه أقدم على اغتيال 
 2863شهيدا و 2868صل العدد اإلجمالي لهم الفلسطينية، والتي أكدت أن معظم الشهداء الذي و 

 جريحا من المدنيين.
من جانبه أفاد بما يسمى اتحاد مقاولي التعويضات الصهيونية بأن صواريخ المقاومة الفلسطينية قد 

صاروخا بشكل مباشر خالل العملية العسكرية، كما ألحقت أضرارًا مادية بأكثر من  28أصابت 
 منزال. 380

 2/8/4102، ني لإلعالمالمركز الفلسطي
 
 رئيس بلدية أمر بـشنق دمى تمثل مسؤولين إسرائيليينتحقيق مع بالإسرائيل بالمجر يطالب  سفير .29

أ ف ب: طلب السفير اإلسرائيلي في المجر الثالثاء من الحكومة التحقيق بخصوص  –بودابست 
دمى  "بشنق"الد امر رئيس بلدية مقرب من حزب جوبيك اليميني المتطرف في بلدة شمال شرق الب

 تمثل مسؤولين إسرائيليين.
وصور ميخالي زولتان اوروز رئيس بلدية ارباتاك، وهو يأمر بشنق الدمى التي حملت صور رئيس 

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس السابق شيمون بيريز احتجاجا على النزاع في غزة.



 
 
 

 

 
           40ص                                     3310 العدد:     6/8/4102 األربعاء التاريخ:

 

حكومة المجر بالتحرك االن "ودابست الثالثاء في بيان وطالب السفير اإلسرائيلي ايالن مور في ب
انا مقتنع بان تحقيقا في هذه القضية سيفتح في "واضاف  ."لوقف هذه االعمال الشديدة الخطورة

ودانت الخارجية المجرية الحادث منددة االثنين في بيان باستغالل رئيس البلدية  ."اسرع ما يمكن
 ."اهيةللتحريض على الكر "النزاع في غزة 

 6/8/4102، القدس العربي، لندن
 
 أثبتت جبن الجيش اإلسرائيلي "الجرف الصامد": عملية إسرائيليونخبراء  .31

شني العديد من الخبراء والمحّللين العسكريين اإلسرائيليين هجوًما : حسن مواسي -القدس المحتلة 
طينية نصًرا بسبب فشلهم في إدارة ملف شديًدا على قادة إسرائيل واّتهموهم بأّنهم أهَدوا للمقاومة الفلس

الحرب، وبسبب عدم تمّكنهم من وقف صواريخ المقاومة التي طالت العديد من المدن اإلسرائيلّية، 
 وكذلك إخفاقهم في تدمير األنفاق في قطاع غزة.

 قدرة"إلى أّن  "مكور ريش"فالمحلل السياسي آمنون لورد، المعروف، أشار في مقال نشره في صحيفة 
على استهداف قادة ألوية الصفوة الكبار في الجيش اإلسرائيلّي بشكلو دقيقو، يدّل على أّن لدى  سحما

 ."هذه الحركة معلومات استخبارية دقيقة
رئيس بلدية سديروت السابق إيلي مويال، قال إلذاعة الجيش إّن نتنياهو، توّسل لوقف إطالق النار، 

طاع غزة كشفت عن فضائح عدة، منها عدم اكتشاف األنفاق مشيًرا إلى أّن الحرب الحالية ضّد ق
 في غزة. سوعدم اتخاذ قرار استراتيجي بإسقاط حكم حما

نحن أكثر "، قال: "هزيمة جيشنا المدلل العزيز"الخبير االستراتيجي يوآف شاروني، وتحت عنوان 
ين على النظم الحديثة، جيش في العالم ينفق المليارات على حماية جنوده، محولين إياهم إلى اتكال

شهد مجموعة من الظواهر المخزية في اآلونة "، الفتًا إلى أّن الجيش "التي يتفوق عليها العقل البشري
األخيرة، ستتسبب في كارثة في نهاية المطاف مثل السماح للشواذ بالخدمة في الوحدات القتالية 

فالت والترفيه والرحالت وقضايا الفساد والكتائب المختلطة بين المجندين والمجندات ناهيك عن الح
 ."واالختالسات
إن الجيش هو خط دفاعنا األخير، لكنه بدأ يتصدع في هذه الحرب أمام مقاتلي حماس، "واضاف: 

 ."بحيث أصبح من أشد جيوش العالم نعومة وتراخًيا وتباكًيا على حياة الجنود
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واضحة، وهذه الهزيمة سُتطيح برؤوس  الجيش ُهزم في هذه المعركة هزيمة"وأعتبر شاروني أّن 
سياسّية وعسكرّية كثيرة وكبيرة، لكن هل ستكون هناك إصالحات واستنتاج للدروس والعبر؟ هل 

 ."سيعود جنودنا مقاتلين بداًل من ممارستهم أللعاب الكمبيوتر العسكرية؟
ول الجيش اإلسرائيلّي من الكارثة التي طالما حّذرنا منها حصلت، وفات األوان، لقد تح"وختم قائاًل: 

جيش خشن صلب ال يهاب الموت، إلى جيش ناعم جبان، فبداًل من اعتماده على صالبة المقاتل، 
حماس، ويعتمد على جدران االسمنت  "كورنيت"أصبح يعتمد على صالبة تصفيح الدبابة التي فتتها 

هد هوليودي من عين النفق التي حفرت حماس األنفاق الشيطانية تحتها، ليخرج مقاتلو حماس في مش
 باتجاه موقعنا ثم يقومون في أقل من دقيقتين بذبح عشرة جنود من النخبة مثل الخراف المرتعبة.

 6/8/4102، المستقبل، بيروت
 
 مـن طرفـي الصـراع لـم يحقـق انتصـاراً  ن أحـداً أمن اإلسـرائيليين يـرون  %20: لـ"هآرتس" استطالع .30

  الحربب
أي أن الجمهور اإلسرائيلي يرى أن إسرائيل لم تحقق انصارا في أظهر استطالع للر : 48عرب 

 ."تعادل"الحرب على غزة، ووصفت األغلبية النتيجة بأنها 
من اإلسرائيليين  %82االستطالع الذي أجراه معهد "ديالوغ" لصالح صحيفة "ه رتس" يظهر أن 

يوماد في حين قال  12رت يرون إن أحدا من طرفي الصراع لم يحقق انتصارا في الحرب التي استم
من المشاركين في االستطالع أن األهداف التي أعلنتها إسرائيل للحرب )تدمير األنفاق  86%

ضعاف حركة حماس( أنجزت بشكل جزئي.  وا 
وتشير الصحيفة إلى أن نتائج االستطالع تشير إلى أن اإلسرائيليين الذين خبروا الكثير من الحمالت 

كل حملة عسكرية أو حرب تكمن بذور تفجر الجولة القادمة، يدركون أن ال  أنه في نهاية"العسكرية، 
وجود النتصارات ساحقة أو هزائم نكراء، بل يمكن تحقيق أهداف محدودة توضع على المحك خالل 

 ."الشهور والسنوات التي تليها
مع السلطة  وفحص االستطالع الذي أجري يوم أمس الثالثاء موقف اإلسرائيليين من عملية التسوية

الفلسطينية بعد الحرب، ووجه للمشاركين سؤال: بعد الحرب، هل تؤيد أن تعمل إسرائيل على تعزيز 
محمود عباس وتجديد المفاوضات، فأظهرت النتائج أن أغلبية واضحة تؤيد ذلك  الفلسطينيالرئيس 

 إنهم يوافقون. %83اليوم، حيث رد 



 
 
 

 

 
           30ص                                     3310 العدد:     6/8/4102 األربعاء التاريخ:

 

إلخفاق لدى اإلسرائيليين إال أنهم يرون أداء القيادة بعين وبين االستطالع إنه وبالرغم من الشعور با
 إيجابية، حيث عبر غالبية المشاركين عن رضاهم عن أداء قيادة الحرب، رئيس الحكومة بنيامين

 (.%83)ز (، ورئيس هيئة األركان، بيني غانت%77) (، وزير األمن موشي يعلون%77) نتنياهو
 6/8/4102، 28عرب 

 
 من منزل في غزة تحقق مع جندي سرق أمواالً  العسكريةهآرتس: الشرطة   .32

د.ب.أ: ذكرت صحيفة ه رتس اإلسرائيلية أمس أن الشرطة العسكرية قررت فتح تحقيق  -تل أبيب 
 ضد جندي مشاة اشتبهت في سرقته أمواال من منزل في قطاع غزة خالل القتال.

أشارت إلى أن عددا من رفاقه أعربوا وأضافت الصحيفة أن الجندي، الذي اعتقل، اعترف بالسرقة. و 
عن غضبهم بسبب القبض عليه، ورفضوا االنصياع لألوامر، ما أدى إلى إرسال اثنين منهم إلى 

 السجن العسكري واستبعاد اثنين آخرين من القتال. ونقلت الصحيفة عن متحدث عسكري قوله: 
 ."حداث وفتح تحقيق عسكريبسبب الحادث الذي وقع داخل الكتيبة، قرر القادة مراجعة األ"

 6/8/4102، الشرق األوسط، لندن
 
 خطف وقتل المستوطنين الثالثةالمشتبه به في اعتقال  تعلن عن اإلسرائيليةالسلطة  .33

قالت السلطات اإلسرائيلية يوم الثالثاء إنها ألقت القبض على فلسطيني : محمد هميمي -القدس 
 ن وقتلهم في يونيو حزيران.يشتبه بتورطه في خطف ثالثة شبان إسرائيليي

يوليو  22عاما( وهو من سكان الخليل في الضفة الغربية يوم  40وألقي القبض على حسام قواسمة )
 21تموز فيما يتعلق بمقتل اإلسرائيليين جلعاد شاعر ونفتالي فرينكل وايال يفراح الذين اختفوا يوم 

 يونيو حزيران وعثر على جثثهم بعد ذلك بأسبوعين.
ت وثيقة المحكمة أن قواسمة اعترف بالمساعدة في ترتيب الخطف وتأمين التمويل من حركة وذكر 

 حماس في غزة وشراء اسلحة نقلها الى المشتبه بهما اآلخران اللذان نفذا الهجوم.
 واضافت أن قواسمة ساعد أيضا في دفن جثث الشبان في قطعة ارض كان اشتراها قبل شهور.

 به بهما اآلخرين في القضية هما مروان قواسمة وعمار ابو عيشة.وذكرت إسرائيل ان المشت
 2/8/4102، وكالة رويترز لألنباء
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 0011الهدنة تكشـف دمـارًا هـائاًل بالمنـازل.. انتشـال جثـث مـن تحـت الركـام وعـدد الشـهداء نحـو  .34
 شهيد

من تحت انتشل مسعفون يوم الثالثاء في أول أيام التهدئة في قطاع غزة جثث شهداء وكاالت: 
في حين عاين الغزيون المزيد من  ،شهيدا 2870الركام لترتفع حصيلة شهر من العدوان إلى نحو 

 التدمير الذي لحق أحياء برمتها، وذلك بعد دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ.
وقال مراسلو الجزيرة إن طواقم اإلسعاف انتشلت ثالث جثث في بلدة خزاعة شرقي خان يونس 

 واثنتين من جحر الديك وسط القطاع. ،واثنتين من منطقة زالطة شرقي رفح ،غزةبجنوب قطاع 
وأظهر أحدث إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الذي بدأ في الثامن من 

في حين أحصت وكالة  ،جريحا 2870شهيدا و 2862يوليو/تموز الماضي ارتفعت إلى نحو 
 شهيد. 2200الصحافة الفرنسية أكثر من 
كما أن أكثر من  ،فضال عن مئات النساء والرجال والشيوخ ،طفل 400ومن بين الشهداء أكثر من 

 ألفي طفل أصيبوا وفقا لمصادر طبية فلسطينية.
ونقل مراسال الجزيرة تامر المسحال ووائل الدحدوح صورا للتدمير الواسع جراء القصف اإلسرائيلي من 

 شرقي غزة. ومن حي الشعف ،رفح جنوبي القطاع
وعّم الدمار أحياء برمتها شرقي غزة بينها حيا  ،وأظهرت الصور مباني مدمرة بعضها من عدة طوابق

 وفي بيت حانون شماال. ،وكذلك في رفح وخان يونس جنوبي القطاع ،الشجاعية والشعف
تامر  وقال مراسل الجزيرة ،وقال بعض السكان إن القصف دمر بيوتهم التي ظلوا يشيدونها لسنوات

 المسحال إن سكان القطاع عبروا مع ذلك عن وحدتهم وتماسكهم وتضامنهم مع المقاومة.
قالت مراسلة الجزيرة هبة عكيلة إن سكان القطاع نزلوا إلى الشوارع للتزود  ،وفي وقت سابق اليوم

 باحتياجاتهم بعدما ظل قسم منهم محاصرين.
دهم القتال بحرص إلى بلداتهم، ودخل نازحون عاد مئات اآلالف من الذين شر  ،وفي شمال القطاع

 وقدم بعضهم على متن عربات تجرها الحمير. ،بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة
وتعاني جل مناطق قطاع غزة من انقطاع شبه كامل للكهرباء والمياه جراء قصف خزانات الوقود في 

 لحة للشرب.وكذلك مضخات المياه الصا ،محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع
وألقت الطائرات والمدافع اإلسرائيلية أكثر من خمسة آالف طن من الصواريخ والقذائف خالل الشهر 

 الذي استغرقه العدوان الذي أطلقت عليه تل أبيب "الجرف الصامد".
2/8/4102الجزيرة نت، الدوحة،   
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ون أمــام المؤسســات ومئــات يتــدافع الهدنــةآالف يغــادرون مــدارس األونــروا بعــد األوســط:  الشــرق .35

 الخيرية 
في مشهد مؤثر تزامن مع دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح أمس سارع : محمود أبو عواد - غزة

التي قضوا فيها أكثر « األونروا»اآلالف من النازحين من بلدات وأحياء مختلفة إلى مغادرة مدارس 
ا واالستهداف المتكرر لها، يوما كانت عصيبة للغاية بحكم الواقع المعيشي الصعب فيه 28من 

عائدين إلى منازلهم التي ألحقت فيها األضرار فيما خرج آخرون بحثا عن شقق سكنية مستقلة 
 تساعدهم على بناء حياتهم من جديد.

وتقول المسنة أم أحمد إسبيتة، من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إنه لم يعد لديها وبناتها 
أنها ال « الشرق األوسط»دمر منزلهن بشكل كامل، مبينة في حديث لد الثالث منزل يؤويهن بعد أن

دوالر. وقالت إن أصحاب العقارات  600تملك المال كي تستطيع استئجار شقة سكنية بمبلغ يعادل 
 100استغلوا فترة الحرب لزيادة أسعار الشقق السكنية وتحقق ربح مادي بحيث ارتفع سعر الشقة من 

 ر.دوال 600إلى  180أو 
ممن بقوا في المدارس وحتى الذين قرروا مغادرتها عن مؤسسات المئات وفي مقابل هذه األزمة بحث 

خيرية تقدم مساعدات عاجلة إليوائهم، بعد أن فتحت عشرات المؤسسات أبوابها الستقبال المتضررين 
 والنازحين لتقديم خدماتها إليهم.

6/8/4102الشرق، األوسط، لندن،   
 
 غزة في ائر فادحة يلحقها العدوان في ميناء الصيادينهائل وخس دمار .36

صعق مئات الصيادين الذين هرعوا لتفقد مينائهم بعد ان منعتهم ظروف الحرب من  عيسى سعد هللا:
 دخولها طيلة األيام الثالثين الماضية.

اع غزة وكشفت الساعات األولى لوقف إطالق النار دمارا هائال في الميناء الوحيد للصيادين في قط
سيما بعد ان تعرضت غرف ومخازن الصيادين لدمار شامل وكامل اتى على جميع معدات وشباك 

 الصيادين ودمرها ولم يترك لها أي اثر.
وخيم الذهول على وجه الصياد ايمن سعيد الذي فشل في التعرف او في استصالح أي شيء من 

 داخل مخزنه المدمر والمحروق.
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من الصيادين يتأملون المخازن الجديدة التي بنتها مؤسسة قطر الخيرية ووقف سعيد برفقة العشرات 
 للصيادين قبل اقل من عام لتريحهم من عناء غرف الصفيح والخيام التقليدية.

واتى الدمار على اكثر من ستين مخزنًا للصيادين تحتوي على معدات وشباك بماليين الدوالرات 
بعشرات الصواريخ والقنابل الضخمة قبل عشرة  26ضاعت وتدمرت بعد ان قصفتها طائرات اف 

 ايام تقريبًا.
ولم يكن حال الصياد محمود العامودي افضل بل كان أسوأ ولم يتعرف على مكان مخزنه الذي تاه 

 بين اكوام الدمار الذي غطى المنطقة.
 وقدر العامودي خسائره بأكثر من خمسين الف دوالر اميركي هي ثمن محركات قوارب وشباك

اما سعيد فقدر خسائره بعشرات اآلالف من الدوالرات وفشل في احصائها بعد ان  ومعدات اخرى.
 تعرض لصدمة افقدته الكثير من تركيزه.

6/8/4102األيام، رام هللا،   
 
 غزة عدوانها علىأثناء  باألراضي المحتلة فلسطيني 4011اعتقلت  "إسرائيلمركز "أسرى": " .37

فلسطيني أثناء عدوانها على  1000اعتقلت إسرائيل أكثر من : وتد محمد محسن - القدس المحتلة
غزة، وذلك في محاولة منها إلخماد الحراك الشعبي المتصاعد وقمع مظاهرات الغضب المناصرة 

 للقطاع ومنع اشتعال انتفاضة ثالثة.
مسبوقة  ووثقت المراكز الحقوقية والجمعيات التي تعنى بشؤون األسرى حدوث اعتقاالت شرسة وغير

 .2287ولم تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة منذ االنتفاضة األولى في العام 
من  800فلسطيني بينهم  1200ووفقا لهذه الجهات، اعتقلت إسرائيل في يوليو/تموز الماضي 

من القدس المحتلة، بينما قام جيش االحتالل وجهاز  470، و48من أراضي  630الضفة الغربية، و
 مواطن من قطاع غزة. 100ت "الشاباك" باختطاف المخابرا

وكشف مركز "أسرى فلسطين للدراسات" النقاب عن اتساع االعتقاالت في صفوف مختلف شرائح 
 قاصرا إلى جانب عشرات النساء. 140المجتمع الفلسطيني، إذ احتجزت إسرائيل أكثر من 

نائبا بالمجلس  28اومة الشعبية، واعتقل وطارد االحتالل واحتجز القيادات الميدانية التي تسير المق
 فلسطينيا. 448التشريعي. كما تصاعد االعتقال اإلداري إذ طال ما يزيد عن 

وحذر الباحث في المركز رياض األشقر من تفرد االحتالل اإلسرائيلي بالحركة األسيرة التي تعاني 
 جي.من القمع والتنكيل واإلجراءات التعسفية والعزل عن العالم الخار 
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المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف سياسة االعتقاالت  -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه-ودعا 
 أسير. 6800العشوائية التي تشنها دولة االحتالل، لترفع أعداد األسرى إلى ما يزيد عن 

6/8/4102الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 أوري أريئيلديًا بقيادة المتطرف يهو  071أكثر من أثناء اقتحام  قصىاأل المسجد في مواجهات .38

اقتحم المسجد  ، أنهبرهوم جرايسي، القدس، عن مراسلها من 6/8/4102الغد، عمان، قالت 
متطرفا، ومن بينهم وزير اإلسكان في حكومة االحتالل أوري أريئيل، وقام  270األقصى أكثر من 

بباب السلسلة والملك فيصل المقتحمون بجولة في ساحات المسجد بدءا من باب المغاربة مرورا 
وحطة وباب الرحمة، وصوال إلى ساحات المسجد القبلي، خروجا من باب السلسلة، وقام بعض 

 المستوطنين بأداء طقوس دينية في ساحات المسجد بحراسة مشددة من الشرطة.
ت إلى ذلك، أكد أهالي البلدة القديمة في القدس أمس، أن عددا عناصر عصابات المستوطنين، أد

الليلة قبل الماضية طقوسا دينية في سوق القطانين في البلدة القديمة الُمفضي إلى المسجد األقصى 
المبارك، وسط حراسة من قوات االحتالل. وتركزت طقوس المستوطنين قرب باب المسجد األقصى 

 لهيكل".من الخارج )باب القطانين(، ضمن فعاليات العصابات االستيطانية إلحياء ما يسمى "خراب ا
اندلعت مواجهات في ، أنه القدسمن  أ ف ب، عن 6/8/4102القدس العربي، لندن، وجاء في 

باحة المسجد االقصى بين شبان فلسطينيين والشرطة االسرائيلية جراء زيارة وزير االسكان االسرائيلي 
 اليميني المتطرف اوري اريئيل للحرم القدسي.

قام عشرات من الشبان العرب الملثمين "مري لوكالة فرانس برس وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا الس
برشق الحجارة على قوات الشرطة قرب باب المغاربة، وتمكنت الشرطة من ابعادهم الى داخل 

 ."المسجد
تم رشق زجاجتين حارقتين من داخل المسجد االقصى على قوات الشرطة ولم يصب وأضافت أنه 

 .أحد
 
 يرة في المسجد األقصى لتنفيذ التقسيم الزماني والمكانيتطورات خط: مقدسية هيئات .39

عقد كل من وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ووزير األوقاف يوسف  فادي أبو سعدى: -رام هللا 
ادعيس، ومفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وقاضي القضاة محمود الهباش، مؤتمرًا 
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مدينة رام هللا، حول التطورات الخطيرة في المسجد االقصى  صحافيًا في مركز اإلعالم الحكومة في
 المبارك، واالقتحامات المتواصلة له، والمحاوالت االسرائيلية المستمرة لتقسيمه مكانيا وزمانيا.

وقال قاضي قضاة فلسطين وزير االوقاف السابق أن القدس هي حجر الزاوية لمشروع الدولة 
بل بالقدس، مهددًا أنه في حال نفذت إسرائيل مؤامرة التقسيم الفلسطينية، وبدون األقصى لن نق

 الزماني والمكاني للمسجد االقصى، سنتوجه إلى مجلس األمن والجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل.
أما مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، فوصف ما جرى من اعتداءات متتالية في 

لفرض واقع جديد إلخالء األقصى من المسلمين، مقابل السماح بدخول  المسجد االقصى أنه محاولة
 .المستوطنين المتطرفين خاصة في ساعات الصباح، وهذا ما نعنيه بالتقسيم الزماني

بدوره قال عدنان الحسيني وزير شؤون القدس، أنه من المخزي أن ُيذل المسجد االقصى باالقتحامات 
تحت حماية الشرطة االسرائيلية، دون أن نسمع حتى اإلدانات من  المتتالية للمستوطنين، التي تتم

 األطراف العربية واإلسالمية ذات العالقة، وال حتى الدولية.
من جهته قال وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، أن التقسيم الزماني مخالف لكل 

 ل.المواثيق الدولية، مؤكدًا أن مرحلة الخطر بدأت بالفع
6/8/4102العربي، لندن،  القدس  

 
 سنوات في غزة عشرلم تتغير جثته منذ  شهيد .41

سنوات من استشهاده، وجدت عائلة الشهيد حسن زهد في غزة أن جثته لم تتغير وما زالت  20بعد 
ونقل موقع "دنيا الوطن" أن القصة بدأت عندما استشهد الشاب طارق زهد ابن شقيق  كما هي.

 رات قبل عدة أيام بصاروخ من طائرات استطالع خالل توجهه لمنزله.الشهيد حسن من مخيم النصي
وكانت وصية الشهيد طارق أن يدفن بجانب عمه حسن. عندما وصلوا إلى المقبرة لدفنه، كانت 

خالل التصدي رفقة مجموعة  1004فبعد أن فتحوا قبر الشهيد حسن، الذي استشهد في  المفاجأة.
الذي اجتاح منطقة البريج آنذاك، الحظوا أن جثته كما هي  سرائيلياإلكبيرة من األصدقاء لالحتالل 

 غبار أو تحلل. أيوكأنه دفن باألمس ولم يمس جسده 
وكان الشهيد حسن ممددا يده وبنفس مالبسه التي مات فيها والكفن الخاص بمستشفى األقصى 

م قاموا بإنزال أحمد ابن ترك المشيعون الشهيد طارق وبدؤوا بالتهليل والتكبير ومن ث وساعة يده.
 الشهيد حسن في القبر ليرى جثة والده. فقام بتقبيله وأغمى عليه داخل القبر وبصعوبة تم إخراجه.
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وقد قام بعض الحضور بتصوير جثة الشهيد حسن وهو في القبر إال أن أحد علماء الدين طلب عدم 
 ر التي تم تناقلها. نشر صور الشهيد داخل القبر. وأبلغ أسرته بضرورة حذف كل الصو 

6/8/4102االتحاد، أبو ظبي،   
 
  من "تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا" يصل غزة لعالج جرحى العدوان فريق .40

(، من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك 8|8غزة: تمكن فريق طبي أوربي يوم الثالثاء )
راء العدوان على قطاع غزة والذين يربوا للمشاركة في إسعاف المصابين والجرحى الفلسطينيين ج

 عددهم عن عشرة آالف جريح.
وقال د. محمد أبو ندى، منسق تجمع األطباء الفلسطينيين في أوربا بغزة لد "قدس برس": "ان هذا 
الفريق الثالث من تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا الذي يتمكن من الوصول إلى قطاع غزة 

يمكث في القطاع عشرة أيام لتقديم الخدمة الطبية للمصابين الفلسطينيين جراء والذي من المقرر أن 
 هذا العدوان".

وأضاف: "ان الفريق يتكون من خمسة أطباء من النمسا وألمانيا في عدة تخصصات وهي: جراحة 
 أعصاب، جراحة عظام، حوادث، وطب عائلة".

2/8/4102قدس برس،   
 
 سم بمحاولة الغتياله في نابلسيهاجمون د. عبد الستار قا مسلحون .42

هاجم مسلحون مجهولون صباح اليوم الثالثاء أستاذ العلوم السياسية : عاطف دغلس -نابلس 
بجامعة النجاح بنابلس الدكتور عبد الستار قاسم، وأطلقوا عليه النار بهدف "اغتياله وتصفيته" إال أن 

 محاولتهم باءت بالفشل بعد فراره من بين أيديهم.
محاولة "االغتيال" كما وصفها الدكتور قاسم نحو التاسعة من صباح اليوم الثالثاء على بعد  ووقعت

مائتي متر من منزله في منطقة نابلس الجديدة شمال الضفة الغربية، حيث هاجمه ثالثة شبان 
بينما تهيأ للوقوف لتصعد زوجته  -كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية-ملثمين 

 مركبة.بال
وقال قاسم في روايته للجزيرة نت إن أحد الشبان كان يحمل مسدسا بيده وفتح باب المركبة من جهة 
السائق وأطلق رصاصتين صوب رأسه من مسافة متر واحد، إال أنه ونتيجة خلل أصاب المسدس 

 سقط الرصاص على األرض، مما مكنه من الفرار في تلك اللحظة.



 
 
 

 

 
           38ص                                     3310 العدد:     6/8/4102 األربعاء التاريخ:

 

إن صراخها ومناداتها الجيران جعل المسلحين يفرون  -زوجة الدكتور قاسم-وتقول أمل األحمد 
بسرعة من المكان، بينما هرعت قوى األمن الفلسطيني للمكان، حيث رفض الدكتور قاسم تقديم 

 شكوى، وطالب بتوفير حماية له.
2/8/4102الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 عتداء وحدات القمع في "جلبوع" عليهأسير من جنين يفقد السمع جراء ا .43

أفاد محامي وزارة شؤون األسرى والمحررين معتز شقيرات، بأن وحدات القمع في سجن  :رام هللا
عاما( من جنين، والمحكوم  36"جلبوع"، اعتدت بالضرب المبرح، على األسير محمد فؤاد واكد )

 بشكل تام. م، وأفقدته السمع بأذنه اليمنى1001عاما( منذ العام  16)
وذكر األسير للمحامي شقيرات خالل زيارته أول من امس، في سجن رمون، "انه تعرض قبل اشهر 
إلصابة باإلذن اليمنى بسبب ضربة بالعصا من قبل وحدة قمع األسرى في جلبوع، أثناء تواجده 

في أذني  يوما، وقد عانيت من أوجاع حادة 12ويكمل، "بقيت في الزنازين لمدة  داخل الزنزانة".
اليمنى، تم تحويلي بعد ذلك الى العيادة مرتين، وبكل مرة يبلغه الطبيب بأنه بحاجة للذهاب 
للمستشفى وطبيب مختص، لكن اإلدارة ترفض ذلك وقد اعطي األسير مضادات لاللتهاب ولكن لم 

 تساعده، وتم نقله قبل فترة قصيرة الى سجن رمون، وهو اآلن ال يسمع بأذنه بتاتا.
6/8/4102ام، رام هللا، األي  

 
 فلسطينياً  32خالل مواجهات في الضفة.. واالحتالل يعتقل  إصابات .44

اندلعت، مساء يوم الثالثاء، مواجهات بين عدد من الشبان وقوات االحتالل في محيط  :وكاالت
في مطار قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، فيما أطلق االحتالل وابال من الغاز السام على منازل 

 فلسطينيًا من أنحاء مختلفة من الضفة. 33قرية بدرس غرب رام هللا، واعتقل 
وقال أحد النشطاء في مخيم قلنديا، إن "قوات االحتالل أطلقت الرصاص المطاطي على عشرات 
الشبان خالل مواجهات اندلعت في محيط المطار، بعد تمركز عدد من الدوريات العسكرية على 

 لمحيط بمدينة القدس، بينما رشق الشبان الجنود بالحجارة.طول الجدار الفاصل ا
وفي قرية بدرس غرب رام هللا أطلق الجنود عشرات القنابل الغازية على المنازل المحاذية للجدار 
الفاصل في المنطقة الغربية من القرية، عقب إقدام عدد من الفتية على تقطيع أجزاء من السلك 

 لفتية وأجرى معه تحقيقا ميدانيا قبل إطالق سراحه.الشائك، واعتقل الجنود أحد ا
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من جانب آخر، أصيب شاب فلسطيني، الليلة الماضية، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي قرب 
 قرية دير الغصون قضاء طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

2/8/4102، فلسطين أون الين  
 
 مقدسيًا بينهم قاصرين 04وتمديد اعتقال  حملة اعتقاالت في القدس المحتلةنادي األسير:  .45

طالب رئيس نادي األسير قدورة فارس، الصليب األحمر، وجهات  فادي أبو سعدى: -رام هللا 
االختصاص، بضرورة التدخل والتعاون من أجل الكشف عن المواطنين الذين اعتقلهم جيش االحتالل 

ه ال يوجد حتى اآلن معلومات دقيقة بشأن االسرائيلي خالل العدوان على قطاع غزة، وقال فارس أن
أعدادهم أو أماكن احتجازهم، في الوقت الذي تزداد فيه التخوفات من أن يكون عدد منهم قد تعرض 

 لعمليات إعدام.
إلى ذلك، أفاد محامي نادي األسير مفيد الحاج امس أن محكمة االحتالل في القدس مددت اعتقال 

آب/ اغسطس الجاري، كما مددت اعتقال القاصرين عزمي نجم  مقدسيا، وذلك حتى السادس من 21
عاما(، وكذلك كل من محمد عوض وأحمد جابر وجهاد عبيد، علي  26عاما(، وعالء الجعبة ) 26)

 جبارين، ومحمد غنيم وجميعهم من البلدة القديمة.
لمشاركة في مدينة القدس، على خلفية ابشابا وفتى من أنحاء مختلفة  17اعتقل االحتالل و  كما

المواجهات التي اندلعت ضد قوات االحتالل بسبب العدوان على غزة، وأوضحت الناطقة بلسان 
 487شرطة، أنه بهذه االعتقاالت وصل عدد المقدسيين المعتقلين منذ بداية الشهر الماضي إلى 

 فلسطينيًا.
6/8/4102القدس العربي، لندن،   

 
 على مقتل زمالئهم في غزة هللا احتجاجاً ن يشاركون في مسيرة برام يصحفيال عشرات .46

من  21شارك عشرات الصحفيين الفلسطينيين يوم الثالثاء في مسيرة احتجاجية على مقتل  :رام هللا
 زمالئهم خالل القصف االسرائيلي على قطاع غزة على مدار االيام الماضية.

رة إستقرت أمام مقر وحمل الصحفيون نعوشا رمزية إضافة إلى صور للصحفيين القتلى في مسي
وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن آخر الصحفيين القتلى في قطاع  األمم المتحدة في رام هللا.

غزة هو حماده مقاط مدير موقع سجا االخباري "الذي استشهد فجر يوم االثنين في قصف لطائرات 
 االحتالل امام منزله في شارع النفق."
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صحفيا قالت أنهم قتلوا في الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة  21اسم ونشرت النقابة على موقعها 
صحفيا مصابا خالل الهجوم  18وذكرت النقابة ان هناك  اضافة الى سائق سيارة صحافة.

 االسرائيلي على قطاع غزة دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة اصاباتهم.
2/8/4102وكالة رويترز لألنباء،   

 
 مليارات دوالر 6الى  2غزة ما بين  قطاع األولية فيالخسائر االقتصاد:  وزارة .47

اعلن مسؤول في وزارة االقتصاد الفلسطينية الثالثاء ان الدول المانحة ستجتمع : )أ ف ب( -رام هللا  
في ايلول)سبتمبر( المقبل لبحث تمويل اعادة اعمار قطاع غزة مقدرا قيمة الخسائر المباشرة للعملية 

 مليار دوالر. 6الى  4االسرائيلية بما بين 
 6الى  4التقديرات االولية لقيمة الخسائر المباشرة تتراوح ما بين  ”وقال وكيل الوزارة تيسير عمرو 

ستجتمع في النرويج في ايلول )سبتمبر( المقبل “وبحسب عمرو فان الدول المانحة  .”مليارات دوالر
 .”للبحث في تمويل اعادة اعمار غزة

ومالئم للوقوف مباشرة على  هادئبحاجة الى وضع “لتقييم وحصر االضرار وذكر عمرو ان عملية ا
 بعد العملية العسكرية االسرائيلية. ”حجم االضرار

 71ودخلت تهدئة تم االتفاق عليها بين اسرائيل وحماس برعاية مصر حيز التنفيذ الثالثاء لمدة 
غزة فيما اعلن الجيش  ت.غ( في 8،00بالتوقيت المحلي ) 8،00ساعة اعتبارا من الساعة 

 االسرائيلي عن انسحابه الكامل من القطاع.
 6/8/4102القدس العربي، لندن، 

 
 باتفاقية المعابر.. واألمر يرجع للفلسطينيين : لسنا طرفاً "الشرق األوسط"مصرية لـ مصادر .48

ي على قطاع مع انطالق المفاوضات الحالية في القاهرة لوقف العدوان اإلسرائيل القاهرة: -رام هللا 
غزة، عاد معبر رفح البري، الذي يربط بين مصر وقطاع غزة، إلى الواجهة بوصف فتحه واحدا من 

 المطالب الرئيسة لحركة حماس من أجل التهدئة في غزة.
وعبرت السلطات المصرية عن انفتاحها إزاء تسهيالت في إدارة المعبر، لكنها أصرت على أن ذلك 

لثالثية الحالية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين والمصريين، بل من لن يناقش ضمن المفاوضات ا
 خالل محادثات ثنائية بين القاهرة والسلطة الفلسطينية.
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وأكد مسؤولون مصريون رفيعو المستوى لد"الشرق األوسط" أن القاهرة أوضحت للوفد الفلسطيني أن 
لممثل الرسمي للدولة الفلسطينية، وهي أي حوار حور المعبر يجب أن يكون بين اإلدارة المصرية، وا

 السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وأوضحت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن إدارة أي معبر يجب أن تكون من خالل 
"دولتين"، وليس بين دولة و"قوى غير رسمية"، في إشارة إلى حماس. وحسب المصادر، فإن ذلك 

أي اتفاق مستقبلي مع السلطة الفلسطينية بوصفها "قوة ضامنة" من جهتها، وليس  يستوجب أن يكون
 الفصائل التي تتحكم في األمور على األرض في قطاع غزة.

، التي تشير ضمنيا إلى تدخل 1008وعما إذا كانت القاهرة تريد العودة إلى "اتفاقية المعابر" لعام 
ة، مع مراقبة أوروبية، أوضحت المصادر أن ذلك أمر إسرائيلي في إدارة المعبر من جهة قطاع غز 
سرائيل ولم تكن  1008ال يخص الجانب المصري، ألن "اتفاقية  كانت بين السلطة الفلسطينية وا 

وأكدت: "إذا أرادت السلطة الفلسطينية العودة إلى ذلك في إطار رؤيتها وقدرتها  مصر طرفا بها".
لكن ما يهم القاهرة هو أن أي ترتيب من الجانب المصري  على اإلدارة من جانبها، فلها ما تريد،

للمعبر هو خاضع تماما للسيادة المصرية، وأي ترتيبات تريد مصر لها أن تكون ثنائية مع السلطة 
 الفلسطينية، وليست في إطار متعدد".

 6/8/4102الشرق األوسط، لندن، 
 

 صحفيون مصريون ينظمون وقفة تضامنية مع غزة
نظم عدد من أعضاء نقابة الصحافيين المصرية، بالتنسيق مع االتحاد العام  :ألناضولا –القاهرة 

للصحافيين العرب، وقفة تضامنية صامتة، ظهر أمس الثالثاء، أمام مقر النقابة، تحت شعار "ال 
 لدمار غزة"، بحسب مراسل األناضول.

" على اإلسرائيلياستمرار العدوان وبحسب المصدر ذاته، ندد المشاركون في الوقفة خالل هتافاتهم بد"
واتخاذ مواقف أكثر حزما لوقف  الصهيونيقطاع غزة، مطالبين الدول العربية بد"التصعيد ضد الكيان 

ترتكب بحق المدنيين العزل". وفي بيان وزع أثناء الوقفة، أدانت نقابة  يالعدوان والمذابح الت
قطاع غزة  يل للمدنيين الفلسطينيين األبرياء فالصحافيين المصرية بشدة "استمرار استهداف إسرائي

 رغم نداءات الهدنة اإلنسانية".
 6/8/4102القدس العربي لندن، 
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 بغزة فلسطينيينيوعز باالستمرار في تقديم المساعدات للاألردني  الملك .49

ور، ورئيس هللا النس عبد .عبدهللا الثاني، أمس إلى رئيس الوزراء د األردني أوعز الملك :بترا - عّمان
لددددى الهيئددددة الخيريددددة الهاشددددمية،  هيئددددة األركددددان المشددددتركة الفريددددق أول الددددركن مشددددعل محمددددد الددددزبن، وا 
باالستمرار في العمل بأقصى الطاقات وتقديم المساعدات اإلغاثية والطبيدة األردنيدة لألهدل فدي قطداع 

المسداعدات لألشدقاء ضدرورة اتخداذ وتسدهيل جميدع اإلجدراءات الالزمدة إليصدال قوافدل  علدىوأكد  غزة.
 الفلسطينيين في قطاع غزة.

للفلسددطينيين فددي قطدداع  مددس بالدددم فددي مدينددة الحسددين الطبيددة، دعمدداً أ األردنددي الددى ذلددك، تبددرع الملددك
 غزة، بحسب ما نقل الموقع االلكتروني للديوان الملكي، على صفحته في موقع "تويتر".

 6/8/4102 ،الغد، عم ان
 
 لوقف عدوان غزةالمبادرة المصرية وبلير يؤكدان أهمية  جودة .51

ناصدر جدودة أمدس مدع مبعدوث اللجندة  األردندي بحث وزير الخارجية وشدؤون المغتدربين :بترا –عّمان 
الرباعيدددة الدوليدددة تدددوني بليدددر، التصدددعيد الخطيدددر فدددي قطددداع غدددزة والجهدددود والمسددداعي المبذولدددة لوقدددف 

ن دمداء المددنيين ويوقدف العندف، مشدددين وأكدد الطرفدان أهميدة التوصدل الدى اتفداق يحقد اطالق الندار.
 بهذا اإلطار على أهمية المبادرة المصرية وضرورة دعمها وتنفيذها.

وأكدد أن الحدل  ،وأعاد جودة التأكيد على موقف األردن الرافض للعددوان االسدرائيلي المتكدرر علدى غدزة
هدو حدل سياسدي والعدودة  الوحيد الذي يضمن عدم تكرار هذا العدوان االسرائيلي مع وحشيته وهمجيته

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني إلى إالى مفاوضات سياسية شاملة وجادة تفضي 
 وعاصمتها شرقي القدس. 2267الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران 

 6/8/4102 ،الغد، عم ان
 
 فاع عن نفسهاانكشفت وأسقطت ادعاءها الد "إسرائيل": " األردنيعياناأل"رئيس  .50

مدددس الثالثددداء وزيدددر أالدددرؤوف الروابددددة  عبدددد .د األردندددي عيددداندعدددا رئددديس مجلدددس األ :بتدددرا –عّمدددان 
ردنيدة البددارزة فدي دعددم ابنداء غددزة الخارجيدة وشدؤون المغتددربين ناصدر جددودة لشدرح وتوضدديح الجهدود األ

 "سددرائيل"إن إوابدددة وقددال الر  ومسدداندتهم فددي محنددتهم جددراء االعتددداءات الصددارخة التددي يتعرضددون لهددا.
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ي العددددالمي ضددددها مددددن خدددالل اعتدددداءاتها االثمددددة علدددى األبريدددداء أوحشددددت الدددر  كشدددفت نفسدددها عالميدددداً 
 الفلسطينيين واسقطت بنفسها ادعاءها الدفاع عن نفسها. 

 6/8/4102 ،الرأي، عم ان
 
 يقدم مشروع قرار لمجلس األمن حول غزة األردن .52

ال غراندددت، إن األردن قدددّدم نيابدددة عدددن المجموعدددة العربيدددة قددال رئددديس مجلدددس األمدددن الددددولي، مدددارك ليدد
وولدددم يوضدددح غراندددت فحدددوى  بددداألمم المتحددددة، اليدددوم الثالثددداء، مشدددروع قدددرار إلدددى المجلدددس بشدددأن غدددزة.

مشروع القرار، غير أن المجموعة العربية باألمم المتحدة، كانت قد انتهت منذ أكثر من أسبوعين من 
اإلسددرائيلي علددى الفلسددطينيين فددي قطدداع غددزة، لكنهددا لددم تتقدددم إلددى  إعددداد مشددروع قددرار بشددأن العدددوان

 رئاسة المجلس بطلب تحديد موعد للتصويت علي ذلك المشروع.
 2/8/4102 ،ون الينأفلسطين 

 
 فلسطيني -: تنسيق أمني لبناني صيدا .53

لجيش عقد في ثكنة زغيب العسكرية في صيدا اجتماع بين رئيس فرع مخابرات ا: رأفت نعيم -صيدا 
اللبندداني فددي الجنددوب العميددد علددي شددحرور ووفددد فلسددطيني ضددم قائددد االمددن الددوطني الفلسددطيني اللددواء 
صددبحي أبددو عددرب وقائددد القددوة االمنيددة الفلسددطينية المشددتركة العميددد خالددد الشددايب ومسددؤول العالقددات 

عقددل  السياسددية فددي حركددة "حمدداس" أحمددد عبددد الهددادي ومسددؤول عصددبة االنصددار الشدديخ أبددو الشددريف
ومسددؤول "أنصددار هللا "مدداهر عويددد، وجددرى خددالل اللقدداء اسددتعراض الوضددع داخددل المخدديم وعمددل القددوة 

 مدناألمنية المشتركة وسدبل تثبيدت أجدواء الهددوء والعمدل علدى تجنيبده وصديدا اي تدداعيات لمدا يجدري 
 المواجهات في عرسال بين الجيش اللبناني والمسلحين.

فلسددطينية مشددتركة  -تفدداق علددى اعددادة تفعيددل دور لجنددة أمنيددة لبنانيددة وعلددم فددي هددذا السددياق أندده تددم اال
سبق وشكلت في مرحلة سابقة من أجل تعزيز التنسيق بين الجانبين في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني 

 في لبنان وال سيما في المخيمات.
  6/8/4102 ،المستقبل، بيروت
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 أجوائها  "إسرائيل"تنفي اختراق  السودان .54

نفى الجيش السوداني، ما تردد عن اختراق الجيش اإلسرائيلي لألجواء السودانية مؤخرًا،  :يلالسب
مؤكدا اتخاذ التحوطات الكاملة لحماية السودان ضد أي ضربة توجهها إسرائيل "سواء هددت بضرب 

يحات وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، في تصر  البالد أو لم تهدد".
صحفية ليلة الثالثاء، أن الحديث عن اختراق "إسرائيل" للمجال الجوي السوداني يدخل في دائرة 

 "الشائعات" وال يرقى لمستوى الصحة.
وأشار الى أن القوات المسلحة ال تتوقع حدوث ضربة من قبل "إسرائيل"، ومضى قائاًل "الحديث عن 

نما حديث في أن "إسرائيل" هددت بضرب السودان لم يصدر رسم يًا من قبل مسؤول إسرائيلي وا 
وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني، على أن  المواقع اإللكترونية وبعض الوكاالت غير الرسمية".

 القوات المسلحة السودانية تدقق في صحة المعلومة ولن تفرط في حماية البالد.
 6/8/4102السبيل، عمان، 

 
 مالئهم بغزةعرب وأجانب يتضامنون مع ز  صحفيون .55

نظم اتحاد الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية تضامنا مع الصحفيين الفلسطينيين العاملين في 
 قطاع غزة، والذين يستهدفهم االحتالل اإلسرائيلي.

وندد المشاركون في الوقفة التضامنية بالعدوان اإلسرائيلي على غزة، ووصفوا الهجمات اإلسرائيلية 
 كما نددوا بالصمت العربي والدولي على الجرائم اإلسرائيلية. بالهمجية والمتوحشة،

من جهتها، نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين وقفة للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع 
غزة جراء تعرضهم للقتل واالستهداف من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي، مطالبين بتوفير الحماية 

 زة لتمكينهم من تأدية واجبهم المهني.الضرورية لزمالئهم في غ
سكات الكلمة، للتغطية  وقال الصحفيون إن استهداف صحفيي غزة يهدف إلى حجب الحقيقة وا 
والتعتيم على الجرائم الشنيعة التي يرتكبها جيش االحتالل ضد المدنيين في غزة. وقد شهدت 

 مي العربي.موريتانيا عدة فعاليات منددة بالعدوان على غزة وبالصمت الرس
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وفي إيران، قام عدد من الصحفيين واإلعالميين األجانب العاملين في البالد بتنظيم وقفة احتجاج 
أمام مكتب األمم المتحدة في طهران تضامنا مع أهالي غزة في مواجهة العدوان اإلسرائيلي على 

 القطاع.
ن في غزة، وأعربوا عن وندد المحتجون بسكوت األمم المتحدة تجاه قتل الصحفيين واإلعالميي

 تضامنهم مع الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة، وما ترتكبه إسرائيل من مجازر بحق المدنيين في غزة.
 6/8/4102الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 مساعدات قطرية لغزة طائرة .56

أرسلت قطر طائرة تحمل مساعدات إنسانية ألهالي قطاع غزة، وفق ما أفاد : عمان عواد الخاليلة
 شرق" سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير دولة قطر لدى المملكة األردنية الهاشمية."ال

وتحمل الطائرة، التي حطت اليوم الثالثاء في مطار ماركا بالعاصمة عمان، شحنة مساعدات إنسانية 
 طنا من المواد الطبية واإلغاثية. 68عبارة عن 

 6/8/4102الشرق، الدوحة، 
 
 عربية ترحب بالهدنة في غزةجامعة الدول ال .57

رحب نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول : مراد فتحي، يوسف سويلم، بوابة الشرق –القاهرة 
العربية، باتفاق التهدئة الذي نجحت مصر في التوصل إليه لوقف العدوان اإلسرائيلي الغاشم على 

جلس جامعة الدول العربية على المستوى قطاع غزة، والذي يأتي تنفيذًا للمبادرة المصرية التي أيدها م
يوليو الماضي، وبذلت الجامعة جهودها لدعم تلك المبادرة  24الوزاري في اجتماعه الذي ُعقد في 

وشدد األمين العام في هذا الشأن على ضرورة قيام مجلس األمن بدوره في إلزام  منذ أن أعلنت.
 ماطلة أو تسويف.إسرائيل بتنفيذ االتفاق والمبادرة المصرية دون م

كما أكد األمين العام في بيان له اليوم أن جامعة الدول العربية مستمرة في جهودها مع األمم المتحدة 
في جنيف وفي نيويورك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولألراضي الفلسطينية، وكذلك 

 عدالة الدولية.للعمل على تقديم كل من ارتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني لل
 6/8/4102الشرق، الدوحة، 
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 البحرين: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث للفلسطينيين عهدولي  .58
أكد ولي عهد البحرين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء األمير سلمان : غازي الغريري -المنامة 

لياته تجاه ما يحدث ألبناء الشعب بن حمد آل خليفة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤو 
 الفلسطيني في غزة من دمار وحصد ألرواح األبرياء من النساء واألطفال والمدنيين.

ودعا ولي العهد البحريني لدى لقائه أمس سفير المملكة المتحدة لدى البحرين ايان ليندسي إلى 
إلسراع في إيجاد حل للوضع "العمل على دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطالق النار وا

القائم وعلى أهمية تعزيز الجهود الدولية من اجل مواجهة اإلرهاب والتطرف بكافة أشكاله وأساليبه 
 والعمل على ترسيخ األمن واالستقرار في المنطقة".

 6/8/4102البيان، دبي، 
 
 على غزة العدوانمواقف األمم المتحدة إزاء  في تونس ضد   احتجاجيةوقفة  .59

نظم العشرات من المواطنين وأنصار عدد من األحزاب السياسية والجمعيات : س يسرى وناستون
التونسية وقفة امس الثالثاء أمام مقر منظمة األمم المتحدة في تونس للتنديد بما سموه "المواقف 

 المنحازة" لألمم المتحدة وتنديدا بد"الجرائم" التي ترتكبها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وشارك في الوقفة االحتجاجية ممثلون عن كل من حركة النهضة والجبهة الشعبية والمسار 
الديمقراطي االجتماعي واالتحاد من اجل تونس ومنظمة نساء ديمقراطيات وعمادة المحامين كما 
قدموا رسالة إلى ممثلية األمم المتحدة في تونس لمطالبتها "باتخاذ كل األجراءات الالزمة ضد 

 ئيل نتيجة جرائم االبادة والمجازر المرتكبة في قطاع غزة".إسرا
 6/8/4102القدس العربي، لندن، 

 
 : وقف المجازر اإلسرائيلية في غزة مسؤولية دوليةالكويت .61

وكيل وزارة الخارجية باإلنابة السفير محمد المجرن الرومي أمس إدانة دولة  أكدكونا:  –طهران 
غزة وما تقوم به من مجازر في حق الشعب الفلسطيني وتدمير  الكويت للعدوان اإلسرائيلي على

خالل كلمة الكويت في االجتماع الوزاري لحركة عدم  ،ل الروميوحمّ  البنية التحتية في قطاع غزة.
 المجتمع الدولي المسؤولية عما يحدث من  ،والذي عقد في طهران –لجنة فلسطين  –االنحياز 
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بمن فيهم االطفال والنساء االمر الذي يتطلب سرعة تدخل المجتمع مجازر يومية ضد السكان العزل 
 الدولي لوقف هذا العدوان.

 6/8/4102السياسة، الكويت، 
 
 طائرة مساعدات تونسية لغزة تنتظر التصاريح المصرية للتوجه إلى القاهرة .60

روي، يسرى وناس: قال رئيس جمعية التعاون والتواصل االجتماعي في تونس، نجيب الق–تونس 
امس الثالثاء، إن طائرة مساعدات لغزة تنتظر موافقة السلطات المصرية للتحرك إلى القاهرة، ومنها 

 يوما. 30إلى القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 
وأوضح في ندوة صحافية عقدها بالعاصمة تونس، "كان من المبرمج أن تنطلق طائرة المساعدات 

نقل المساعدات لقطاع غزة )عبر معبر رفح( لكن اإلجراءات لم تحسم اليوم في اتجاه مصر ومن ثم ت
 بعد في انتظار منح المصالح المصرية الموافقة بدخول اإلعانات إلى غزة".

ووجه نجيب القروي نداء إلى وزارة الخارجية "حتى يقع )يبدأ( التحرك الرسمي من أجل اإلسراع 
 ول طائرة المساعدات إلى أراضيها".بالحصول على تراخيص من السلطات المصرية لدخ

وتشمل المساعدات الموجهة إلى غزة مضادات حيوية وأدوية مخدرة وأدوية لألمراض المزمنة، 
وأضاف أن "قيمة المساعدات الطبية والغذائية التي من المقرر إرسالها إلى قطاع  بحسب القروي.

 ".ألف دوالر أمريكي( 384آالف دينار ) 606غزة بلغت أكثر من 
 6/8/4102القدس العربي، لندن، 

 
 إلى غزة اإلماراتي قافلة مساعدات إنسانية جديدة من الهالل .62

انطلقت أمس قافلة المساعدات اإلنسانية، التي نظمها الهالل األحمر : عمرو أبو الفضل -القاهرة 
زة عبر شاحنات محملة بدفعة جديدة من المواد اإلغاثية تصل لسكان قطاع غ 8اإلماراتي، وتضم 
حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهالل األحمر  .وأكد د ميناء رفح البري.

اإلماراتي، والذي يرأس وفد الهالل األحمر المصاحب للقافلة، أن المساعدات اإلنسانية تشمل كميات 
بالتنسيق مع  يتولى كبيرة من المواد الغذائية والطبية واإلغاثية، موضحًا أن الهالل األحمر اإلماراتي

 إدخالها الى قطاع غزة وتوزيعها على المستحقين. الفلسطينيالهالل األحمر 
 6/8/4102االتحاد، أبو ظبي، 
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 لتحرك عربي لوقف مأساة غزةيدعو  "الديمقراطي الكويتي التجمع" .63
زه من لما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غ باأللمأعلن التجمع الكويتي الديمقراطي أنه يشعر 

عدوان صارخ من قبل العدو الصهيوني المحتل داعيا جميع القوى والهيئات والتجمعات الوطنية في 
الكويت والدول العربية التحرك واتخاذ خطوات جادة للوقوف أمام هذا العدوان الصارخ وتحمل 

 المسؤوليات ازاء ما يحدث من قتل وتدمير وازهاق لألرواح.
الكويتي ان استمرار العدوان دون توقف او مراعاة للظروف اإلنسانية وذكر بيان صادر عن التجمع 

 الصعبة التي يمر بها اهل غزة ينذر بمأساة غير مسبوقة.
 6/8/4102السياسة، الكويت، 

 
 مليون دوالر 81سفير السعودية بمصر: المملكة دعمت غزة بـ .64

ة الدائم لدى جامعة الدول األناضول: أعلن سفير السعودية لدى مصر، مندوب السعودي -القاهرة
العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان الثالثاء، أن بالده دعمت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما 

وفي بيان أصدره الثالثاء، وتلقت وكالة األناضول نسخة منه، قال  مليون دوالر. 80يعادل إجمالي 
مليون دوالر أمريكي(،  83 )أكثر من مليون لاير 100المملكة قامت بتحويل مبلغ "السفير قطان إن 

لحساب جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، وذلك لشراء مواد طبية وغذائية من السوق المحلية 
وأضاف الدبلوماسي السعودي، أنه "تم أيضًا دعم وزارة  ."لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

ليون دوالر أمريكي(، بسبب تصاعد أعمال م 17مليون لاير )حوالي  200الصحة الفلسطينية بمبلغ 
العنف في قطاع غزة، والصعوبات التي تواجهها وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة أعباء الخدمات 

 اإلسعافية ونقص األدوية والمستلزمات الطبية".
 6/8/4102القدس العربي، لندن، 

 
 مليون دوالر مساعدات لسكان غزة 00: الكويتي الهالل األحمر .65

فعاليات االجتماع الطارئ لجمعيات الهالل االحمر والصليب االحمر  أمسكونا: بدأت  –ان عم
لبحث الوضع االنساني المتدهور في قطاع غزة الذي دعت اليه جمعية الهالل االحمر الفلسطيني 

وقال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل  واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهالل االحمر.
مر الكويتي أنور الحساوي في تصريح لوكالة االنباء الكويتية ان الجمعية تشارك في االجتماع االح

واكد  في القطاع. لألشقاءلالطالع على احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتقديم العون 
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طيني الحساوي اهمية االجتماع في تنسيق الجهود للتخفيف من آثار الكارثة التي حلت بالشعب الفلس
نتيجة العدوان اإلسرائيلي الذي يتواصل منذ نحو اربعة اسابيع، مشيرا الى ان اجمالي الدعم المقدم 

مليون دوالر تسعة ماليين دوالر منها مقدمة من  22من الجمعية لقطاع غزة حتى االن بلغت 
 الحكومة الكويتية والباقي من خالل تبرعات الشعب الكويتي.

 6/8/4102السياسة، الكويت، 
 
 استقالة وزيرة بريطانية بسبب تعامل حكومتها مع أزمة غزة .66

د ب أ: في تطور يعكس تملماًل رسميا وشعبيًا بريطانيًا إزاء تعامل حكومة المحافظين مع  - لندن 
الحرب اإلسرائيلية على غزة، أعلنت وزيرة الدولة بالخارجية البريطانية سعيدة وارسي أمس الثالثاء 

 حكومة، وقالت إنها "لم تعد قادرة على دعم" سياستها في غزة.استقالتها من ال
وأعلنت وارسي، وهي أيضا وزيرة شؤون العقيدة والجاليات في الحكومة البريطانية، استقالتها عبر 

"ببالغ األسى، كتبت هذا الصباح لرئيس الوزراء  وكتبت وارسي على حسابها صباح أمس: تويتر.
 رة على دعم سياسة الحكومة بشأن غزة".وقدمت استقالتي. لم أعد قاد

وكتبت في خطاب استقالتها الذي رفعته إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ونشرت صورة له على 
"كان رأيي دوما هو أنه ال يمكن من الناحية األخالقية الدفاع عن سياستنا المتعلقة بعملية  تويتر:

 عد موقفنا ولغتنا في األزمة الحالية في قطاع غزة".السالم في الشرق األوسط عموما، وهو ما تأكد ب
وأضافت أن هذا الموقف ليس في صالح بريطانيا وسيكون له تأثير غير مرغوب فيه على المدى 

 البعيد على سمعة المملكة المتحدة دوليا وداخليا.
ي بيان تلقت وفي تعليق له على خبر االستقالة أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ف

"القدس العربي" نسخة منه أن "رئيس الوزراء يأسف الستقالة البارونة وارسي، وأنه ممتن للعمل 
العظيم الذي قدمته عضوًا في الحكومة أو المعارضة". وأضاف البيان "سياستنا كانت واضحة بشكل 

لى وقف فوري مستمر، الوضع في غزة ال يحتمل، وقد حثت الحكومة الطرفين بسرعة الموافقة ع
وكانت وارسي قد أعلنت إدانتها لسقوط عدد كبير من القتلى المدنيين  وغير مشروط إلطالق النار".

 في غزة.
وتأتي االستقالة بعد انتقادات لكاميرون من داخل حزبه المحافظين لتردده في إدانة استخدام إسرائيل 

 للقوة غير المتكافئة في غزة.
 6/8/4102القدس العربي، لدن، 
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 الواليات المتحدة تعارض توجه السلطة الفلسطينية إلى الجنائية الدولية .67

، إن الواليات المتحدة تعارض 8/8 قالت الناطقة بلسان الخارجية األمريكية، جين ساكي، يوم الثالثاء
ما أسمته "عمليات من جانب واحد"، وذلك في تعليقها على إمكانية أن تتوجه السلطة الفلسطينية إلى 

وقالت ساكي إنها ليست المرة األولى التي يطرح  ."إسرائيل"محكمة الجنائية الدولية في هاغ ضد ال
فيها هذا الموضوع. وبحسبها ال يزال هناك المتسع من الوقت لفحص حقيقة ما حصل، ولكن التركيز 

 اآلن يجب أن يكون على تثبيت وقف إطالق النار.
 6/8/4102، 28عرب

 
 عن غزة لرفع الحصار "إسرائيل"لمجتمع الدولي للضغط على امفوض األونروا يدعو  .68

مليون دوالر من أجل  287أطلق المفوض العام لألونروا، أمس، نداء بجمع : عمان: محمد الدعمة
تقديم مساعدات طارئة للنازحين. ودعا كرينبول المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع الحصار 

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة األونروا  نوات.المفروض على قطاع غزة منذ سبع س
بعمان أمس إن هذا الحصار أدى إلى تبعات مأساوية على مجتمع الالجئين بالقطاع وحرمهم ن 

 ممارسة حقوقهم في التجارة واألعمال وتطور القطاع الخاص.
ا أن تقدم خدماتها وأضاف أنه من دون الدعم المالي من قبل المانحين لم يكن بإمكان األونرو 

اإلنسانية. وأعرب عن شكره للدول العربية التي لبت نداء االستغاثة  إذ إن دولة اإلمارات العربية 
مليون دوالر، إضافة إلى مساعدات من قطر والبحرين، وكان هناك جسر إنساني جوي  40قدمت 

سائر إال عندما وأكد أنه من الصعب حصر حجم الخ خرج من دبي عبر األردن إلى قطاع غزة.
منشأة تابعة لها  200تنتهي الحرب، حيث إن خسائر األونروا ليست ست مدارس فقط بل هناك 

 تضررت. وأضاف: "سنطالب بالتعويض لكننا حاليا نركز على تقديم الخدمات اإلنسانية لقطاع غزة".
 6/8/4102الشرق األوسط، لندن، 

 
 "فاشية جديدة"بممارسة  "إسرائيل"كاسترو يتهم  .69

تمارس "نوعًا جديدًا من الفاشية"  "إسرائيل"اعتبر الزعيم الكوبي فيديل كاسترو ان : أ ف ب -هافانا 
في حربها ضد قطاع غزة، كما ان الواليات المتحدة غير قادرة على السيطرة عليها. وكتب في 
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ري حاليًا وبقوة بارزة صحيفة "غرانما" اليومية الحكومية: "اعتقد ان نوعًا جديدًا وبغيضًا من الفاشية يج
 خالل هذه الفترة من التاريخ البشري".

وتحت عنوان "محرقة فلسطينية في غزة"، تابع كاسترو ان "إبادة النازيين ضد اليهود اججت حقد 
جميع شعوب العالم"، متسائاًل: "لماذا تعتقد حكومة هذه الدولة )إسرائيل( ان العالم لن يحرك ساكنًا 

وأضاف: "ربما ينبغي ان نتوقع  لتي ترتكب اليوم ضد الشعب الفلسطيني؟".حيال هذه المجزرة ا
تجاهل تورط الواليات المتحدة في هذه المجزرة المخزية"، معتبرًا ان "هناك حقائق تعكس العجز 

 الكامل للواليات المتحدة لمواجهة مشاكل العالم الحالية".
 6/8/4102الحياة، لندن، 

 
 في محادثات التهدئة بمصر ةمشاركة أمريكيترجح بساكي  .71

قالت المتحدثة باسم الخارجية األمريكية جنيفر بساكي إن واشنطن ستشارك على األرجح : وكاالتال
 في المفاوضات بالقاهرة، وأضافت للصحفيين "سنحدد مستوى هذه المشاركة وموعدها".

اركة األمريكيين، فأجابت وسئلت بساكي عما إذا كان الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني يرغبان في مش
 بالقول إن "جهودنا ومشاركتنا منذ البداية في هذه العملية حظيت بترحيب الجانبين".

ساعة،  71ورحبت واشنطن االثنين بإعالن مصر التوصل إلى اتفاق على تهدئة في غزة لمدة 
أليام العشرة وأضافت بساكي أن "مشاركتنا في ا معتبرة أن على حركة حماس الوفاء بالتزاماتها.

األخيرة أفضت إلى النقطة التي تم بلوغها مساء االثنين، الفتة إلى الجهود الدبلوماسية الكثيفة التي 
بذلها وزير الخارجية جون كيري، سواء عبر اتصاالت هاتفية أو عبر لقاءات مباشرة في جولته 

 بالمنطقة نهاية الشهر الماضي.
 6/8/4102الجزيرة.نت، 

 
 لهدنة في غزةترحيب دولي با .70

وفي بيان نشر في  رحب األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون بالهدنة الجديدة في نزاع غزة.
نيويورك، دعا بان كي مون على لسان متحدثه كافة األطراف إلى االلتزام بالهدنة التي تبلغ مدتها 

 ساعة، وضبط النفس إلى أقصى درجة. 71
به بإعالن وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه في غزة، داعيا وأعلن االتحاد األوروبي عن ترحي

 جميع األطراف إلى "احترام أحكامه".
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وقال في بيان اليوم: "يجب أن يكون هناك وقف فوري للخسائر من جانب أرواح المدنيين.. إطالق 
إنه يأمل في  نى البيان على "كل الجهود، وقالثوأ الصواريخ من قطاع غزة ينبغي أن يتوقف فورا".

أن "تتواصل لتبلغ اتفاق حول وقف إطالق نار دائم، و نحث الطرفين على عدم تفويت هذه 
 الفرصة".

من جهتها دعت وزيرة الخارجية اإليطالية فيديريكا موجيريني، في تصريحات نشرها موقع الوزارة، بعد 
 ي غزة"."احترام وقف إطالق النار المتفق عليه ف ظهر الثالثاء، األطراف إلى

وأضافت: "بعد هذا العدد من القتلى واألزمة اإلنسانية الخطيرة، ينبغي احترام وقف إطالق النار لمدة 
 ساعة، ويجب أن تكون هناك في النهاية فرصة للتفاوض على تسوية دائمة بين الطرفين". 71

 6/8/4102الشرق، الدوحة، 
 
 غزةي على سرائيلالسفير البابوي يدين العدوان اإل .72

أكد ممثل البابا في دول غرب إفريقيا لويس مارينو مونتيمايور، اليوم الثالثاء، عن تضامنه  :ام هللار 
 ودعمه للشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها نتيجة العدوان اإلسرائيلي الغاشم.

لممتلكات مؤكدا أن وعبر السفير البابوي عن امتعاضه الشديد لقتل األبرياء في قطاع غزة وتدمير ا
البابا يبذل قصار جهده لوقف هذا العدوان وأن البابا أكد في عدة مناسبات أن السالم يبدأ من 
قامة الدولة الفلسطينية، كما أكد السفير  االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة في الحرية وا 

 عن قطاع غزة. البابوي أثناء اللقاء أن البابا يعمل بجهد كبير على رفع الحصار
جاء ذلك خالل زيارته لمقر سفارة دولة فلسطين في السنغال، واجتماعه مع سفير فلسطين عبد 

 الرحيم الفرا.
 6/8/4102وكالة معا اإلخبارية، 

 
 أحزاب إيطالية تنتقد موقف الحكومة من الحرب على غزة .73

من الحرب اإلسرائيلية  انتقدت حركة "خمس نجوم" موقف الحكومة اإليطالية: غادة دعيبس - روما
على غزة، وطالبت الحكومة باتخاذ موقف حاسم لحماية أرواح المدنيين في القطاع، واعتبرت ما 

 حدث في غزة إبادة جماعية.
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وفي حديث للجزيرة نت مع النائبة عن الحركة ماريا إيديرا سبادوني، قالت إن حكومة رئيس الوزراء 
ئم، وبررت الموقف الضعيف إليطاليا بتقديم المصالح ماتيو رينسي ضعيفة وال تعمل بشكل مال

 االقتصادية للبلدين المرتبطين بشراكة قوية على أي اتفاقيات أو مواثيق لحقوق اإلنسان.
وقدمت الحركة سبعة مقترحات "واقعية"، بمقدمتها وقف اتفاقيات التجارة الحربية بين إسرائيل  

يطاليا واستدعاء السفير اإليطالي في ت  ل أبيب.وا 
 6/8/4102الجزيرة. نت، 

 
 "إسرائيل"تطالب واشنطن بوقف إرسال وقود األسلحة لـ "العفو الدولية" .74

إلى  يطالبت منظمة العفو الدولية، أمس، اإلدارة األمريكية بوقف إرسال وقود االستخدام العسكر 
اء على أيدى الجيش ترتكب بقطاع غزة، خالل األسابيع األخيرة سو  يإسرائيل إزاء جرائم الحرب، الت

 أو حركة المقاومة اإلسالمية "حماس". ياإلسرائيل
لندن أمس، عن أسفها إزاء تزويد الواليات المتحدة  يبيان من مقرها ف يوأعربت "العفو الدولية"، ف

القوات المسلحة اإلسرائيلية بمئات اآلالف من أطنان الوقود، ومنها وقود الطائرات المقاتلة وعربات 
 برغم العدد المرتفع للقتلى من المدنيين.عسكرية، 

وأوضحت المنظمة أنها كررت دعوات لحظر األسلحة على جميع أطراف النزاع، مضيفة: "بدال من 
، يجب على الواليات المتحدة دعم يإرسال شحنات وقود وأسلحة للجيش اإلسرائيل ياالستمرار ف
 يرتكبها الطرفان". يحول األعمال الت يتحقيق دول

 6/8/4102ري اليوم، القاهرة، المص
 
 نواب بريطانيون يطالبون بتخفيف القيود على غزة .75

طالب نواب بريطانيون في تقرير نشر األربعاء الحكومة بتشديد الضغط على إسرائيل لكي تخفف 
القيود التي تفرضها على تنقالت السكان في قطاع غزة، وذلك بعد استقالة وزيرة احتجاجا على 

 فيما يتعلق بالعدوان اإلسرائيلي على القطاع. سياسة حكومتها
ويأتي نشر هذا التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة االستقالة المفاجئة لوزيرة 
الدولة البريطانية سعيدة وارسي التي قالت إنه لم يعد بوسعها "تأييد سياسة الحكومة" حيال العدوان 

 زة، وعدتها سياسة "ال يمكن الدفاع عنها أخالقيا".اإلسرائيلي على قطاع غ
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ويساهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديفد كاميرون، التي تنتقدها المعارضة 
العمالية لعدم اعتمادها سياسة أكثر تشددا تجاه العدوان اإلسرائيلي على القطاع الذي أوقع قرابة 

 صباح الثالثاء. قتيل قبل التوصل لتهدئة موقتة 2200
الذين زاروا إسرائيل واألراضي الفلسطينية قبل بدء الهجوم -وفي تقريرهم قال أعضاء اللجنة البرلمانية 

 إنهم "صدموا" لما رأوه. -يوليو/تموز الماضي 8على غزة في 
الوا ولفت البرلمانيون في تقريرهم إلى أن بعض اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية تؤتي نتائج عكسية. وق

"لقد رأينا بلدا )إسرائيل( قاسى مواطنوه معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين ظروفا 
 تخلق معاناة مختلفة طبعا ولكن فعلية، وهذا ال مبرر له في الغالب من الناحية األمنية".

تصادي الفلسطيني وأضاف النواب "لقد الحظنا أن إسرائيل تطبق إجراءات هدفها تقويض النمو االق
وتخلق، على أقل تقدير استياء قويا لدى الفلسطينيين، حتى في أوساط األكثر براغماتية واعتداال من 

 بينهم، وهو ما ال يؤدي في نهاية المطاف إال إلى زيادة التهديد ألمن إسرائيل".
الفلسطينيين في وأشار النواب في تقريرهم إلى أن بعض القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقالت 

 مليون نسمة، تعد قيودا "غير متكافئة" وتتعارض مع القانون الدولي. 2.8قطاع غزة، وعددهم 
 6/8/4102الجزيرة.نت، 

 
 العدوان على غزة لف مشارك في تظاهرة بوالية تكساس ضد  أعشرون  .76

ديقة لفلسطين لبى أبناء الشعب الفلسطيني والعربي واالسالمي وجاليات الدول الص :تكساس ،هيوستن
وجمهور من األمريكيين الدعوة للتظاهرة المركزية لجنوب الواليات المتحدة في مدينة أوستن عاصمة 

واحتشد ما يقارب العشرين ألف متظاهر وزحفوا من المدن الرئيسية  .أمسوالية تكساس التي جرت 
الضخمة بصيحات  خاصة هيوستن وداالس وسان انطونيو مستقلين العشرات من الباصات السياحية

 منددة بالجرائم ضد االنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين.
 6/8/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 من على منصة تطبيقاتها "اقصف غزة"تسحب لعبة  "غوغل" .77

سحبت شركة "غوغل" من على منصة تطبيقاتها للهواتف الجوالة لعبة : لندن: "الشرق األوسط"
ائيلية على قطاع غزة وتدعو المستخدمين "إلسقاط قنابل وتفادي قتل تحاكي الهجمات اإلسر 

المدنيين"، وذلك بعد أن أثارت موجة من الغضب. وتحاكي لعبة "اقصف غزة" التي ابتكرتها شركة 
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األزمة القائمة بين إسرائيل وحركة  -وال تزال متاحة كتطبيق على "فيسبوك"  -"بالي إف تي دبليو" 
لتي تسيطر على قطاع غزة. ويلقي الالعبون قنابل من طائرة حربية بينما حماس الفلسطينية ا

 يناورون للهروب من الصواريخ التي يطلقها مقاتلو حماس الذين يرتدون أقنعة سوداء وخضراء.
وقال متحدث باسم "غوغل": "أزلنا التطبيق الذي ينتهك سياساتنا من )غوغل بالي("، مؤكدا أن 

ألعاب "غوغل بالي". ولم تذكر "غوغل" على وجه التحديد السياسة التي اللعبة أزيلت من منصة 
 تنتهكها اللعبة.

 6/8/4102الشرق األوسط، لندنن 
 
 صحفيًا بغزة 03"الدولي للصحفيين" يدين مقتل  .78

صحفيا فلسطينيًا خالل العدوان اإلسرائيلي  23أدان االتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الثالثاء، مقتل 
وقال جيم بوملحة، رئيس  غزة، مطالًبا بوقف استهداف وسائل اإلعالم والصحفيين.على قطاع 

االتحاد الدولي للصحفيين )الذي يتخذ من بروكسل مقًرا له(، في بيان له، إننا "نعرب عن التضامن 
والدعم مع زمالئنا في نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومع جميع العاملين في مجال اإلعالم في غزة 

ونضم بذلك صوتنا لصوت اإلدانة الدولية للهجمات اإلسرائيلية ضد الصحفيين  طين،وفلس
 عامال بوسائل اإلعالم". 23ونعرب عن غضبنا الشديد والحزن في وفاة  الفلسطينيين

 6/8/4102، فلسطين أون الين
 
 إسرائيلي غير مسبوق وغضب رئاسي من إحراج كيري -تباعد أمريكي تقرير:  .79

مليون  118رغم موافقة الكونغرس على مساعدات عسكرية إلسرائيل بقيمة : كرمجويس  -واشنطن 
دوالر، ورغم تأكيد واشنطن علنًا ان العالقة مع إسرائيل "لم تتغير"، خلقت حرب غزة تباعدًا وتشنجًا 
غير مسبوقين بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب المعاملة 

 لتي تلقاها وزير الخارجية جون كيري خالل المفاوضات التي أثارت سخط البيت األبيض.ا
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين حاليين وسابقين في اإلدارة األمريكية ان هناك "حالة 

ر األمريكية" استبعد السفير السابق دانيال كرتز  -من التشنج غير مسبوقة في العالقة اإلسرائيلية 
إصالحها طالما "ان اوباما أو نتانياهو في الحكم". وأضافت ان البيت األبيض "احتقر الطريقة التي 
عاملت فيها إسرائيل كيري، الصديق المخلص إلسرائيل والذي أخذ على عاتقه التذمر لوكالة الطيران 

 ساعة". 48بعد وقف الرحالت األمريكية التجارية إلسرائيل لد 
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دارة للصحيفة: "ال أفهم إطالقًا لماذا فعل اإلسرائيليون ذلك مع كيري" بإفشال وقال مسؤول في اإل
مفاوضات وقف النار التي كان يقودها، مشيرًا الى ما نشرته صحيفة "دير شبيغل" عن ان جهاز 
االستخبارات اإلسرائيلي الخارجي )موساد( تجسس على هاتف كيري خالل مفاوضاته. وأضافت 

ة األمن القومي سوزان رايس عبرت عن غضبها من سوء المعاملة أمام نظيرها الصحيفة ان مستشار 
 اإلسرائيلي، فيما أجرى أوباما مكالمة غاضبة مع نتانياهو األسبوع الماضي.

وهذه ليست المرة األولى التي تهتز فيها العالقة بين اوباما ونتانياهو، اذ سبقها خالف على توسيع 
نائب الرئيس جوزيف بايدن خالل زيارته، وتضارب في الموقف من  االستيطان، وآخر بسبب احراج

 ايران.
مليون دوالر لتمويل منظومة "القبة الحديد"  118ووقع أوباما )ا ف ب( على قرار يتيح تقديم 

الدفاعية العتراض الصواريخ على إسرائيل، علمًا بأن الكونغرس اقر القرار الجمعة بغالبية ساحقة. 
طارئ الذي سيزيد العجز األمريكي، سيسمح بتزويد "القبة الحديد" بصواريخ اعتراضية وهذا التمويل ال

باليين دوالر طلبتها اإلدارة األمريكية للمساعدة العسكرية إلسرائيل،  3.2إضافية، ويشكل جزءًا من 
 المستفيدة األولى في العالم من المساعدات األجنبية األمريكية.

قومي توني بلينكن رحب بالتهدئة في غزة، وقال لشبكة "سي أن أن": وكان مساعد مستشار األمن ال
"إنها فرصة حقيقية. إننا ندعم المبادرة بقوة" إذ إنها "ستتيح الوقت لمعرفة هل بإمكاننا التوصل الى 
وقف نار لمدة أطول. هذا هو الهدف"، معتبرًا أن الكرة اآلن في ملعب "حماس" التي يتعين عليها أن 

ها ستحترم وقف النار". وأوضح أن أي اتفاق لوقف دائم للنار "يجب أن ينطلق من أمن "تبرهن أن
إسرائيل وأن يجد حاًل" لصواريخ غزة ولألنفاق، وأن يضمن أيضًا "تنمية غزة كي يتمكن السكان من 

 العيش بظروف مختلفة".
 6/8/4102الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل" وثيقة سرية أمريكية عن التعاون االستخباراتي مع .81

كشفت صحيفة "ه رتس" النقاب عن وثيقة سرية تظهر التعاون  محرر الشؤون اإلسرائيلية:
 االستخباري األمريكي د اإلسرائيلي في مراقبة مصر.

وتكشف الوثيقة عن عمق التعاون بين وكالة األمن القومي األمريكي ووحدة التجسس اإللكتروني في 
" أيضا في مجال الحرب االلكترونية )السايبر( ضد كل من 8100"الجيش اإلسرائيلي المعروفة باسم 

 إيران وسوريا و"حزب هللا".
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ونشر المعلق األمني في "ه رتس" أمير أورن وثيقة رسمية أمريكية تثبت عمق التعاون بين وكالَتي 
محمد  االستخبارات األمريكية واإلسرائيلية في مصر. وأشار إلى أنه في أعقاب تولي الرئيس السابق

اتفقت وكالتا االستخبارات اإلسرائيلية واألمريكية على توسيع التعاون  1021مرسي الحكم في العام 
بينهما في مراقبة التطورات في مصر. وقال إنه استنادا إلى مصادقة رئيس وكالة األمن القومي في 

د اإللكتروني "وحدة إدارة الرئيس باراك أوباما، الجنرال المتقاعد جيمس كالفر كلفت وكالة الرص
" في شعبة االستخبارات اإلسرائيلية تزويدها بالمعلومات االستخبارية حول "قضايا إستراتيجية 8100

 منتقاة، خصوصا عن جهات اإلرهاب في سيناء".
وورد هذا التكليف في مذكرة فائقة السرية لوكالة األمن القومي األمريكي، مؤرخة في نيسان العام 

ع "انترسبت" الذي يديره غالن غرينفيلد شريك إدوارد سنودن في نشر وثائق ، نشرها موق1023
 االستخبارات األمريكية بعد فرار األخير من خدمته في الوكالة األمريكية.

وقد صيغت المذكرة في عهد مرسي، قبل االنقالب العسكري عليه ووصول الرئيس عبد الفتاح 
ثيقة ال تسمح بالتأكيد إن كان هذا التعاون مستمرا حتى السيسي إلى الحكم. ويشير أورن إلى أن الو 

اآلن، في الدولة العربية األولى التي أبرمت اتفاق سالم مع إسرائيل، والتي تقرر تقييد العمل 
االستخباري فيها. وقاد الوكالة األمريكية وقت صياغة المذكرة الجنرال كيت اسكندر، فيما قاد "وحدة 

 ر." العميد نداف تسفري8100
 6/8/4102السفير، بيروت، 

 
 شعب فلسطين : انحياز ضد  "إسرائيل"يستقيل لتلقيه أوامر بعدم ذكر  BBCمذيع بـ .80

أغسطس، إنه استقال وترك  3قال المذيع ومنتج األفالم الوثائقية البريطاني، ماكس كيسر، األحد 
سؤولين في الهيئة بعدم ذكر لتلقيه أوامر من م BBCبرنامجه الذي يقدمه في هيئة اإلذاعة البريطانية 

 إسرائيل في أي سياق بعد ذلك.
بعدم  BBCوقال "كيسر" في برنامج على قناة "روسيا اليوم": "تقليت أوامر مشددة من قبل إدارة هيئة 

 ذكر إسرائيل في أي سياق، ما يمثل انحيازًا غير مقبول ضد الشعب الفلسطيني".
، بعد أن تلقيت أوامر مشددة BBC": "استقلت من وكتب "كيسر" عبر حسابه الخاص على "تويتر

بعدم ذكر إسرائيل في أي سياق، وهذا النوع من الرقابة خطير كبير، هذه الرقابة هي التي قادت إلى 
 الواقع المرعب في قطاع غزة".

 6/8/4102المصري اليوم، القاهرة، 
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 والمقاومة وحماس تنتصـرغزة  .82

 ياسر الزعاترة
أيام، وال تعني نهاية العدوان على قطاع غزة، ولكن انسحاب جيش العدو الكامل هي هدنة لمدة ثالثة 

 تقريبا من المناطق المحدودة التي دخلها يشير إلى نهاية حقيقية للعدوان.
بوسددع نتنيدداهو والندداطقين العسددكريين والسياسدديين الصددهاينة أن يتحدددثوا عددن اسددتكمال أهددداف العمليددة 

هاية العدوان كانت انتصارا مؤزرا للمقاومة رغم العدد الكبير من الضحايا العسكرية، لكن الحقيقة أن ن
ن لم تتحدث عنهم حماس ألسباب أمنية ومعنوية.  في أوساط المدنيين، وكذلك المقاتلين أيضا، وا 

ال مجددال لمقارنددة عاشددر أقددوى جدديش فددي العددالم، واألقددوى فددي منطقددة الشددرق األوسددط بقددوة مقاومددة فددي 
كيلددو متدرا مربعددا، وهددو محاصددر مددن البدر والبحددر والجددو، فيمددا المنفددذ  360مسدداحته قطداع ال تتجدداوز 

البددري الوحيددد لدده علددى العددالم الخددارجي، والددذي ال يخضددع لسددلطات االحددتالل، يخضددع لسددلطة ال تقددل 
 عداًء عن سلطات االحتالل.

قوى، وجعلدت قدادة لكن إرادة اإليمان والصمود والبطولة كانت حاضرة بقوة، وهي التي كسرت ميزان ال
االحتالل في ورطة حقيقية، وها إنهم ينسحبون ليال بينما قدذائف المقاومدة تطداردهم كمدا اعتدرف بدذلك 

 جيش االحتالل، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
خرجددت غددزة وحمدداس والمقاومددة مددن المواجهددة ويدددها هددي العليددا، بينمددا يبحددث الطددرف الصددهيوني عددن 

عبر القول إنهم حققوا األهداف المرجوة، وللعلم فحكاية األنفاق التي يضعونها في  مبررات لالنسحاب
صددلب الموقددف لددم تكددن ضددمن األهددداف فددي البدايددة، بددل كانددت الصددواريخ هددي الهدددف، وحددين عجددزوا 
عدددن الوصدددول إلدددى منصدددات إطالقهدددا، وتقددددموا لضدددربها، فاجدددأتهم أنفددداق المدددوت التدددي كبددددتهم أفددددح 

 وت في طريقهم  من أمامهم ومن خلفهم، فصارت هي الهدف الجديد.الخسائر وزرعت الم
نفقدا، لكدنهم ليسدوا متأكددين أنهدا جميدع األنفداق  32اليوم يخرجون وسدط "بروباغنددا" تقدول إنهدم دمدروا 

كما اعترفوا. والحال أنهم خرجوا ألنهم لم يعودوا قادرين على التوغل أكثدر مدن ذلدك خشدية المزيدد مدن 
 جنديا )تقول المقاومة إن الرقم هو الضعف(. 64اعترفوا بقتل الخسائر بعدما 

تراجع  مصر عن الشروط األصلية التي تنص على قبدول حمداس بالمبدادرة، وهدو تراجدع لدم يكدن ليدتم 
هي جزء من ترتيب األجواء لهدنة  -أيضا-لوال وجود ضوء أخضر من نتنياهو، وهذه الهدنة األخيرة 

أن وصل العدوان نهايته وعجز الصهاينة عن تحقيق شديء يدذكر مدن  شاملة تنهي الحرب، طبعا بعد
 دون خسائر باهظة ال يتحملها المجتمع الصهيوني.
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من الصعب الحديث اآلن عن صيغة االتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه، لكن ما نحن متأكدون 
م التددي تلبسددت الددبعض مندده هددو أن المقاومددة لددن تسدداوم علددى سددالحها بددأي حددال مددن األحددوال، واألوهددا

حول هذا األمر ستنتهي إلى ال شي، أما الشروط األخرى، فقد يتحقدق بعضدها وقدد ال يتحقدق الدبعض 
 اآلخر، لكن المؤكد أن التراجع كان من نصيب العدو وحلفائه.

هددي ملحمددة عددز وبطولددة وكرامددة سددطرها الرجددال وشددعبهم الددذي احتضددنهم وتحّمددل التضددحيات معهددم. 
لكثيددر مددن الضددحايا، لكددن الشددهداء مددن المقدداتلين لددم يكونددوا قلددة أيضددا، وقددد الددتحم صددحيح أن هندداك ا

الجميع في صناعة هذه الملحمدة التدي أعدادت فلسدطين إلدى صددارة المشدهد الددولي، وأعدادت للمقاومدة 
 بهاءها، ولغزة وفلسطين روعتها، ولألمة كرامتها وثقتها بنفسها.

النكسار العدو فيهدا، إذ كاندت خسدارته واضدحة علدى الصدعيد ال حدود لروعة هذه المعركة، وال حدود 
ذا كدان مدن  العسكري، وعلى الصعيد اإلعالمي إْذ أصبح كيانا وحشديا قداتال فدي نظدر العدالم أجمدع، وا 
ل عليها في المستقبل، لكن  مكسب يمكن أن يسجله لنفسه، فهو هذه الحالة العربية البائسة، والتي يعوِّّ

إلدددى ال شددديء ألن األمدددة لدددن تسدددكت عدددن بيدددع قضددديتها فدددي سدددوق النخاسدددة سدددينتهي  -أيضدددا-تعويلددده 
 السياسية بأي حال. 

  6/8/4102 ،الدستور، عم ان
 
 العدوان على غزة.. جرد حساب .83

 عدنان أبو عامر
أعلندت إسدرائيل مندذ اليددوم األول لعددوانها الجداري علدى قطدداع غدزة جملدة أهدداف لدده مدن أهمهدا: توجيدده 

، ووقف إطالق الصواريخ، وضرب شبكة األنفاق، واستعادة الهدوء لسكان ضربة قاسية لحركة حماس
 الجنوب اإلسرائيلي.

لكددن مددرور قرابدددة الشددهر علدددى هددذا العدددوان، يحدددرم إسددرائيل مدددن اإلعددالن عددن تحقيدددق تلددك األهدددداف 
المعلنددة، رغددم نجاحهددا بتحقيددق هدددف آخددر بقددي طددي الكتمددان، متمددثال بارتكدداب مجددازر بشددرية بحددق 

شددهيد معظمهددم مددن األطفددال والنسدداء  2800الفلسددطينيين، حيددث زاد العدددد حتددى اآلن عددن  المدددنيين
 والمسنين.

 

 شح المعلومات
جدداء اإلخفدداق اإلسددرائيلي فددي تحقيددق تلددك األهددداف مسددتندا لجملددة مددن األسددباب الذاتيددة والموضددوعية، 

ت جمدداح تقدمدده نحددو يمكددن تركيزهددا فيمددا واجهدده الجدديش اإلسددرائيلي مددن مقاومددة عنيدددة فددي غددزة، كبحدد
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القطدداع، وقددد خرجددت العديددد مددن التسددريبات اإلسددرائيلية، والتأكيدددات الفلسددطينية علددى ضددراوة المقاومددة 
 على مشارف غزة الشرقية.

وبعددد مددرور أيددام قليلددة علددى انطددالق العمليددة البريددة اإلسددرائيلية، شددّنت أوسدداط إسددرائيلية نافددذة هجومددا 
العسدددكرّية ضدددّد حمددداس فدددي غدددّزة لدددم ُتحقدددق أّيدددا مدددن أهددددافها، التدددي  سدددافرا علدددى الحكومدددة، ألّن العملّيدددة

وضددعها المسددتوى السياسددّي، ألّن الجدديش لددم يددتمّكن مددن منددع حمدداس مددن مواصددلة إطددالق الصددواريخ 
 باتجاه إسرائيل.

كمددا لددم يسددتطع الجدديش حددّل مشددكلة األنفدداق، التددي باتددت ُتشددّكل خطددرا إسددتراتيجّيا، وألّن الصددواريخ مددا 
اقط على العمق اإلسرائيلي، رغم العمليات العسكرّية للجيش، ولم يعد من المعقول أْن تتمّكن زالت تتس

 منظمة صغيرة جدا مثل حماس من إلحاق هذه األضرار بإسرائيل.
جاء ذلك عقدب حدديث إسدرائيل المتدواتر عدن مسدتويات تراجدع الجديش خدالل المواجهدات التدي انددلعت 

وء أن الجنددود يحدداربون فددي ظددروف ميدانّيددة معقدددة، ممددا مددنح مددع المقاومددة علددى حدددود غددزة، فددي ضدد
حماس ما اعتبدره اإلسدرائيليون إنجدازا إسدتراتيجيا بعدد أسدرها الجنددي، وهدو إنجداز ينضدم لعددة إنجدازات 
جبدار  إستراتيجّية حققتها الحركة، وعلى رأسها إغالق أجواء إسرائيل أمام المالحدة المدنيدة عددة أيدام، وا 

 ين على النزول في المالجئ.ماليين المستوطن
إخفدداق آخددر واجدده الجدديش اإلسددرائيلي تمثددل فددي نقددص المعلومددات االسددتخبارّية عمددا يمكددن أن يواجهدده 
حددال اجتيدداح بددري للقطدداع، ولددذلك جدداءت التحددذيرات مددن مسددتويات قياديددة عليددا فيدده مددن مغبددة تعمددق 

 مال خطف جنود.الجيش أكثر داخل المناطق المكتظة في غزة، نظرا لمخاطر ذلك باحت
كما أن حماس تنتظدر الفرصدة الختطداف عددد مدن الجندود، والتلدويح بهدم كصدورة النصدر النهائيدة فدي 
الحرب، في ضوء أّن حماس لديها تفوق على المستوى األرضي، وحولت أرض القطاع "متدرو أنفداق" 

 يختفي فيها مقاتلوها من مناطق المواجهة، ويخرجون خلف خطوط القوات ليهاجموهم.
الملفت في االعترافات اإلسرائيلية بتهاوي "الجدرف الصدامد"، وهدو اسدم العمليدة العسدكرية، أنهدا جداءت 
علدددى وقدددع اسدددتمرار مقددداتلي حمددداس بدددإطالق الندددار، والتسدددلل داخدددل المسدددتوطنات، يقتلدددون ويصددديبون 

عدة" فددي العشدرات مدن الجندود، مدا يعندي أّن الجديش لدم يسدتعد بجدّيدة للحدرب، وأّن حمداس فجدرت "الفقا
 وجه إسرائيل، وكبدتها خسائر فادحة من القوات العسكرّية والمدنّية والبنى التحتّية.

وكل ذلك يعني أّن المعنى اإلستراتيجي لما يحدث هو أن السيادة اإلسرائيلية قد انُتهكدت، وأن الجديش 
واضدح فدي  ال يستطيع إسكات النار التي ُتطلق علدى المسدتوطنات، مدع عددم القددرة علدى إحدراز حسدم

 معارك التماس، وأّن قوة إسرائيل اإلقليمّية لم تنجح بالتغلب بشكل حاسم على حماس.
 



 
 
 

 

 
           60ص                                     3310 العدد:     6/8/4102 األربعاء التاريخ:

 

 ضراوة القتال
كمدددا أن القتدددال المتواصدددل فدددي غدددزة كشدددف لإلسدددرائيليين مواضدددع خلدددل مقلقدددة فدددي الجددديش اإلسدددرائيلي، 

وة ندار كبيدرة لتنفيدذ خطدط باالستعداد للمعركة وشكل إدارتها، ألّن القيدادة العسدكرية اعتدادت اسدتخدام قد
عملياتّية نموذجية ومتوقعة مسبقا، وهو ما لم ينجح في غزة هذه المرة رغم الكلفة البشرية الباهظة من 
الضحايا الفلسطينيين، ألن االستعداد للحرب أمام "عدو" مصمم وقليل الميزانّيدة كحمداس التدي طدورت 

سدددرائيلية مندددع الجددديش مدددن الحيدددل والمفاجددد ت، ردودا علدددى التفدددوق الجدددوي واالسدددتخبارات المتطدددورة اإل
 واستند أساسا لسالح الجو، في ظل إهماله للقوات البرّية والوحدات الخاصة.

أكثر مدن ذلدك، فقدد كشدفت االشدتباكات العسدكرية مدع مقداتلي حمداس عدن إخفداق اسدتخباري باكتشداف 
القّسددام مددا زالددت تواصددل الددتحكم منظومددة القيددادة والددتحكم لددديها، والعثددور علددى أمكنددة قادتهددا، فكتائددب 

طالق الصواريخ على إسرائيل، والهجوم على القوات المتوغلة على مشارف غزة، وفدي ظدل  بقواتها، وا 
غياب المعطيات االستخبارية اختار الجيش استخدام النيران الكثيفة ضد المناطق المأهولة، وتعدريض 

 المدنيين الفلسطينيين للقتل والتشريد.
طرح فدي إسدرائيل أسدئلة خطيدرة أمدام قدادة الجديش تحداول تفسدير اإلخفداق العسدكري أمدام ولذلك بدأت ت

حمدداس فددي غددزة مثددل: مدداذا علمددتم ومدداذا لددم تعلمددوا، ومدداذا فعلددتم ومدداذا لددم تفعلددوا، وهددل كددان ينبغددي 
االنتظددار عشددرة أيددام حتددى بدددء العمليددة البرّيددة، أم كددان ُيفضددل السددبق ودخددول غددزة، وأي مددن االثنددين 

طددالق القددذائف أجدددى لتنفيددذ المهمددة وأّيهمددا أضددّر بهددا، وهددل أخطددار المسددتقبل كامنددة فددي الق صددف وا 
األنفدداق أم القددذائف الصدداروخّية؟ ممددا دفددع للقددول إندده بعددد انتهدداء الحددرب سيضددطر مراقددب الدولددة فددي 

 إسرائيل لفحص سلوك المجلس الوزاري األمني المصغر أثناء القتال.
علددددى اإلخفددداق الميدددداني فدددي غددددزة، ال تقتصدددر علدددى اعترافدددات الجنددددراالت  ولعدددل الشدددواهد اإلسدددرائيلية

وشددهادات الجنددود، بددل وصددلت ذروتهددا إلددى الحلبددة السياسددية، والدددعوات المتتاليددة إلددى عدددم الثقددة بمددا 
تقولددده النخددددب السياسددددّية والعسدددكرّية والمعلقددددون بشددددأن تقددددير قددددوة حمدددداس، ألنهدددم ضددددللوا الددددرأي العددددام 

ل االنطالق من افتراضات مضللة بشأن الحركة وقددراتها، وحداولوا إقنداع الجمهدور اإلسرائيلي من خال
 بأن حماس ضعيفة، وهي بالتالي غير معنية وغير قادرة على فتح مواجهة مع إسرائيل.

لكن المواجهات الضارية في غزة بينت أنها تقديرات غير دقيقة وغير واقعية البتة، واتضح خالل أيدام 
اليا أن أيامدا كثيدرة مدرت دون أن تدتمكن إسدرائيل مدن معالجدة التهديددات القادمدة مدن الحرب الجارية ح

غزة، وأّن مزاعمها تأتي للتغطية على فشدلها االسدتخباري، وعددم تمكنهدا مدن الحصدول علدى معلومدات 
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أمنيدة تمكنهددا مددن المدس بمنصددات إطددالق الصدواريخ، وهيئددات القيددادة والدتحكم التابعددة لكتائددب القّسددام، 
 ذلك يبدو بشكل واضح أن قائمة اإلنجازات التي حققتها حماس تبدو أكبر مما حققته إسرائيل.ول

أكثر من ذلك، فإن مسار الحرب في غزة دّلل على أّن المنطق الذي تتبعه حماس أثبت نجاحه، وفقدا 
ه المرة انطلقوا لما نقله جنود إسرائيليون نقلوا للعالج في المشافي اإلسرائيلية، ألّن الساسة والعسكر هذ

في تخطيطهم للحرب من نتائج المواجهات السابقة مع حماس، مع غياب عنصر اإلبداع فدي التفكيدر 
العسدكري كمددا يعكسدده مسددار الحدرب الدددائرة، حددين صدددمت حمداس قيددادة الجدديش بمفاج تهددا العسددكرية، 

 وال يبدو الجنراالت قادرين على تتبع هذه المفاج ت.
 

 لجان التحقيق
ارت عمليدة "ناحدل عدوز" العسدكرية، عدددة تسداؤالت حدول أداء القدوات اإلسدرائيلية فدي الميدددان، وربمدا أثد

والقرارات التي اتخذت لنشر القوة الدفاعية في الموقع، واسدتغالل مقداتلي حمداس حفدرهم لألنفداق للقيدام 
دوان ضدد بتنفيذ مثل هدذه العمليدات داخدل خطدوط العددو، حتدى تكدون رمدزا إلنجازاتهدا فدي تصدديها للعد

ن بدددث الفيدددديو عبدددر وسدددائل اإلعدددالم جددداء إلثبدددات نصدددر مؤكدددد فدددي العمليدددة لحمددداس، وفشدددل  غدددزة، وا 
المنظومة األمنية العسكرية اإلسرائيلية، ألنها فشلت في عملياتها ضد األنفاق الهجومية، مقابل نجداح 

 اج الحدودي.حماس أكثر من خمس مرات باقتحام عدة مواقع عن طريق األنفاق التي تمر تحت السي
ولعددل أكثددر مددا لفددت االنتبدداه فددي التعليقددات اإلسددرائيلية علددى ضددراوة عمليددات القتددال فددي غددزة، وتصدددي 
المقاومة للجيش اإلسرائيلي، أن إسرائيل افتقرت في هذه الحرب لقيادة حقيقية قوية وحازمة لهدا رصديد 

الدردع اإلسدرائيلي يتعدرض هدذه  وقوة دعم داخلية، وتحظى بثقة واسعة في الساحة الدولية، ولدذلك فدإن
سددرائيل تنجددر مددن حالددة سدديئة ألسددوأ، والعملّيددة العسددكرّية تتحددول بسددرعة  األيددام لضددربة تلددو األخددرى، وا 

 لحالة من الفضيحة القومّية.
بددل إن العملّيددة العسددكرّية الجاريددة لددم تددنجح حتددى بتصددفية قيددادات فلسددطينية بددارزة، مددا يعنددي أنهددا جدداء 

قيادتين السياسدية والعسدكرية، ألّن أهدداف العمليدة لدم تتحقدق حتدى اآلن رغدم مدرور بمثابة مأزق قوي لل
كل هذا الوقت، ولذلك بات القادة الكبار في الجيش والساسة المتنفدذون فدي الحكومدة يسدتعدون للجدان 
تحقيق سيتم تشدكيلها الحقدا بعدد انتهداء العددوان علدى غدزة، بسدبب حالدة االسدتهتار وتعداظم اإلخفاقدات 

 الحرب والمواجهة مع المقاومة على حدود القطاع. في
ومددن يسددتمع للقددادة الكبددار يشددعر بددأنهم بدددؤوا يتحدددثون عددن لجددان التحقيددق التددي سدديتم تشددكيلها الحقددا 

 حول قضية األنفاق، واإلنجازات المحدودة التي حققها الجيش في العملية العسكرية منذ بدئها.
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لقتدددال فدددي غدددزة المسدددتمر مندددذ شدددهر كامدددل حتدددى كتابدددة هدددذه ومدددن المؤكدددد أن مراجعدددة سدددريعة لوقدددائع ا
السطور، تشير إلى فروق واضحة المعالم بين قدرات الجيش اإلسرائيلي في مجال الدفاع والمعلومات 
االسددتخبارية التددي اهتددزت وضددعفت كثيددرا، مقابددل نضددج حمدداس وقدددرتها علددى تكبيددد إسددرائيل خسددائر 

عن أهدداف عسدكرية لضدربها عدن طريدق عمليدات االقتحدام،  كبيرة، وقد باتت أكثر جاهزية في البحث
طالق صواريخ على مركبات عسكرية.  وا 

 2/8/4102 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 على غزة الحربما بعد  .84

 عاموس هرئيل
الجددواب النهددائي عددن سددؤال مددا الددذي ربحتدده وخسددرته إسددرائيل فددي الحددرب فددي غددزة سددُيعطى بعددد ذلددك 

رائيلي ضرب حماس ضربة قاسدية نسدبيا وأن العمليدة سدببت إضدرارا فقط. من الواضح أن الجيش اإلس
ألددف الجدديء  480عظيمددا بددالبنى التحتيددة المدنيددة فددي غددزة وازمددة انسددانية واسددعة )فهنالددك نحددو مددن 

 قتيال وآالف الجرحى.( 2868فلسطيني  و
ارضدددها وضددداءلت إسدددرائيل الدددى الحدددد األدندددى األضدددرار التدددي أحددددثتها آالف القدددذائف الصددداروخية فدددي 

بفضل منظومة القبة الحديدية )ُقتل ثالثة مدنيين( ودمرت جميع االنفاق الهجومية التي عرفتها، برغم 
ضددابطا وجنددديا قتدديال(. ومددن المعلددوم  64أن المعركددة صدداحبتها خسددائر كبيددرة فددي الدددفاع والهجددوم )

قطداع وسدتبقى الشدريكة بالقدر نفسه أن أمر االمر لم ينته: فحماس لم ُتهدزم وسدتبقى المنظمدة تحكدم ال
المركزيدة فددي كدل تسددوية فددي المسدتقبل حتددى لددو تدم ذلددك بصدورة غيددر مباشددرة. واذا أفضدت الهدنددة الددى 
خددرق الحصددار علددى القطدداع فقددد يعتبددر الددثمن البدداهظ الددذي دفعتدده حمدداس تضددحية سددائغة مددن وجهددة 

 نظرها.
هي، وطول مدة التهدئدة بعددها. سيكون امتحان نتائج الحرب هو نوع التسوية التي سُتحرز بعد أن تنت

ومن المستحيل تقريبا أن نتنبأ بذلك مسبقا ألن االمدور ليسدت متعلقدة فقدط بعظدم االضدرار وقدوة الدردع 
بل بتطورات في المستقبل ايضا. فعلى سبيل المثال غّير تولي الجنراالت الحكدم فدي القداهرة قبدل سدنة 

مصدر وأفضددى بصددورة غيددر مباشددرة  –غددزة  –ائيل تغييدرا أساسدديا العالقددات بددين القدوى فددي المثلددث إسددر 
 الى نشوب أحداث العنف في الشهر الماضي.

إن طبددول النصددر التددي ُتسددمع اآلن مددن الجددانبين يحسددن أن ُتسددتقبل بحددذر وشددك. فهددذه معركددة نفسددية 
موجهددة فددي األسدداس الددى الجبهددة الداخليددة بغيددة اقناعهددا بددأن التضددحية والجهددد لددم يكونددا عبثددا. وفددي 



 
 
 

 

 
           62ص                                     3310 العدد:     6/8/4102 األربعاء التاريخ:

 

ل حفدددظ صدددورة النصدددر اآلن مهدددم لدددرئيس الدددوزراء بنيدددامين نتنيددداهو الدددذي أصدددبح خصدددومه مدددن إسدددرائي
الدذين يخرجدون  –الساسة يشمون الدم، ولهيئدة القيدادة العامدة التدي تهداَجم بسدبب أدائهدا ولقدادة األلويدة 

 لكددن يجددب علدديهم أن يعددززوا روح القتددال عنددد مقدداتليهم –فددي الحقيقددة مددن القطدداع مددع شددعور بالنجدداح 
 استعدادا لما يأتي.

ال يشبه الجو فدي الجديش اإلسدرائيلي وعندد الجمهدور الشدعور بالفشدل القاسدي بعدد حدرب لبندان الثانيدة. 
ُيشعر في الحقيقة بقدر من الشك وخيبة األمل من انجازات الحرب لكن يبدو أن ذلدك لدن ُيفصدح عدن 

كدددان التنسددديق بدددين  . وقدددد1006نفسددده باحتجددداج شدددديد مدددن رجدددال االحتيددداط كمدددا حددددث فدددي صددديف 
القيدددادتين السياسدددية والعسدددكرية هدددذه المدددرة حسدددنا ولدددم تحددددث معدددارك بالسدددكاكين وانهيدددارات فدددي األداء 
وعزل. لكنه ما زالت ُتسمع دعوات الى تحقيق. ويخدم االعالن عدن فحدص مراقدب الدولدة عدن قضدية 

لي المريحددة. وأعلنددت لجنددة االنفدداق، يخدددم نتنيدداهو اذا أخددذنا فددي الحسددبان طبيعددة مراقددب الدولددة الحددا
الخارجيدددة واالمدددن فدددي الكنيسدددت ايضدددا تحقيقدددا منهدددا. ومدددن الصدددعب الدددى اآلن هندددا أن نتنبدددأ باألجنددددة 
السياسية للرئيس عضو الكنيست زئيف إلكين )من الليكود(، وهل سيستغل الفحدص لمصدلحة نتنيداهو 

ضددي فحصددا عنهددا اذا انتهددى أم عليدده. وهددذه علددى كددل حددال بعددض القضددايا االمنيددة الرئيسددة التددي تقت
 القتال هذا االسبوع حقا.

 

 ما الذي عرفته االستخبارات؟
قدددمت الحددرب فددي غددزة االمتحددان الكبيددر األول لتوجدده الحددرب االسددتخبارية التددي قادهددا رئدديس "أمددان" 
 اللواء أفيف كوخافي في السنوات االخيرة. وقد نجح نقل المعلومات االستخبارية العملياتية الى القدوات
الميدانية بمساعدة "الشباك" في جلدب قددرا أكبدر ممدا كدان فدي الماضدي مدن المعلومدات المحدددة. وفدي 
مقابددل ذلددك فدددان االنطبدداع االول الحاصدددل هددو أن "أمددان" صدددعب عليهددا أكثدددر أن تشددخص وأن تتنبدددأ 

ت مدن بالتغييرات في توجه حماس قبيل نشوب الحدرب وفدي اثنائهدا. إن التقدديرات المتفائلدة التدي ُسدمع
وسدائل االعددالم عددن مبلددغ سددحق حمدداس واسددتعدادها للتوصدل الددى هدنددة تبددين أندده مبددالغ فيهددا. وكانددت 
المعلومدات االسدتخبارية عدن قواعدد اطدالق القددذائف الصداروخية لمددى متوسدط، كاندت جزئيدة وصددعب 
ة علددى إسددرائيل أن تصدديب قددادة حمدداس الكبددار بسددبب التددأليف بددين فجددوة اسددتخبارية وصددعوبة عملياتيدد

 )اختبائهم في أنفاق بين ظهراني سكان مدنيين.(
 –وّجه ضابط رفيع المستوى في اثناء الحرب وسائل االعالم الى أن تقريرا مفصال عن تهديد االنفاق 

قُددم الدى  –ُفسر بين الجمهور وفي المجلس الوزاري المصغر بأنه مفاجأة حمداس المركزيدة فدي القتدال 
لومددات مفصددلة عددن أكثددر مددن ثالثددين نفقددا هجوميددا. وفددي االسددبوع نتنيدداهو قبددل سددنة واشددتمل علددى مع
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الماضي بين ضابط رفيع المستوى في فرقة غدزة للصدحافيين أن الفرقدة وقدادة المنطقدة الجنوبيدة علمدوا 
بنية حماس أن تنفذ عملية كبيرة في نفق في الشهر الماضي وأن الجيش اإلسرائيلي استعد قبل ذلك لد 

 "معركة تموز" لحماس.
 

 خطة العمليات
إن هددددذين الشدددديئين االخيددددرين خاصددددة يثيددددران اسددددئلة جديدددددة. فددددأوال يددددزعم وزراء فددددي المجلددددس الددددوزاري 
المصددغر أنهددم لددم يكونددوا عددالمين بخطددورة المشددكلة قياسددا بالتهديدددات االمنيددة االخددرى، بددرغم تددذكيرات 

 21الدى  2آلبدار الخدروج فدي "أمان" المتوالية. وثانيا لم يشدمل تحديدد امداكن االنفداق التعدرف المسدبق 
منها )ويوجد هنا فرق فدي التقددير بدين "أمدان" و"الشدباك"(، والتدي قدد ُحفدرت فدي داخدل إسدرائيل. وثالثدا 

 وهو الجانب األهم أنه تغيرت طبيعة العملية البرية في القطاع في آخر لحظة.
ة ردا علدى اطدالق من ذلك الشهر بعدد ثمانيدة ايدام هجمدات جويد 28تموز  وفي  7نشبت الحرب في 

قدددذائف صددداروخية علدددى إسدددرائيل، أعلندددت الحكومدددة بأنهدددا مسدددتعدة لهدندددة )أي أنهدددا تخلدددت عدددن عدددالج 
تمدوز، علدى إثدر دخدول مخدربين مدن حمداس مدن  27االنفاق(. ورفضت حماس وبعد يدومين، أي فدي 

تهدا، فقدد نفق قرب كيبوتس صوفا، ُأجيزت العملية البرية للجديش اإلسدرائيلي. وفشدلت حمداس فدي عملي
أصدداب سددالح الجددو الخليددة ونشددر الجدديش اإلسددرائيلي صددور الواقعددة. لكددن ُأمليددت علددى الجدديش بتددأثير 
الخوف الذي أحدثته الواقعة خطة عمليدات تختلدف تمدام االخدتالف فُحصدرت العنايدة فدي االنفداق بددل 
ر ضرب ممتلكات حماس في عمق الميدان وضدرب منظومدة اطدالق صدواريخها. واعتدرف ضدباط كبدا

بأن هذه الخطة لم ُتعد بالتفصيل قبل ذلك بل صيغت في آخر لحظة مع فجوات جوهرية. وقد قاتلدت 
، لكدن ُيشددك فدي أن تكددون أُعددت اعدددادا كافيدا للمهمددة التدي ُأرسددلت  القدوات فدي الميدددان بشدجاعة وتفددانو

 فيها.
لى أنه اذا كان الجيش وعلى ذلك فان مقدار المعلومات االستخبارية ال يستوي مع نوع االعداد. هذا ا

اإلسددرائيلي علددم أندده تتوقددع حددرب فددي القطدداع فلمدداذا أرهددق كددل ألويددة مشدداته بحثددا عددن الفتيددة الثالثددة 
المخطوفين مدن غدوش عصديون مددة ثالثدة اسدابيع بددل حصدر العنايدة فدي االعدداد للمعركدة فدي غدزة؟ 

 60ماس في الضفة منهم من نشطاء ح 800ولماذا بادرت الحكومة الى اعتقاالت جماعية لنحو من 
 ممن ُأفرج عنهم بصفقة شليط، اذا كانت تعلم أن هذه االجراءات تحشر حماس في الزاوية؟
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 حرب األنفاق
منذ أن تبين تهديد االنفاق بكامل خطورته، ُأفرد اشتغال اعالمي واضح بعددم وجدود حدل تقندي للعثدور 

االمن صوغ حل أولي فدي غضدون سدنة، اذا عليها. ويبدو أنه يحسن النظر في شك في تأميل جهاز 
سنة شغلوا أنفسهم فيها بتلدك المشدكلة دون نجداح. وكاندت المواجهدة الهجوميدة  24أخذنا في الحسبان 

لالنفاق يعتريهدا الدنقص ايضدا. إن الجديش اإلسدرائيلي حفدر فدي الحقيقدة أنفاقدا فدي ثدالث قواعدد تددريب 
بعيد عن أن يكدون كافيدا. وشدهد قدادة عدادوا مدن القطداع له، لكن التدريب الذي تدربته الوحدات عليها 

بدددأن التحددددي العمليددداتي أكثدددر تعقيددددا ممدددا اعتقددددوا وبدددأن القدددوات أعوزتهدددا نظريدددة قتاليدددة منظمدددة وخبدددرة 
بمواجهددة االنفدداق التددي وجدددتها هندداك. وبددرزت فددي الحددرب الحاجددة الددى قددوات هندسددة اخددرى والددى فددرق 

أمس وزير الدفاع بوغي يعلون بأن تفجير االنفاق طالت مدتده  مختصة اخرى بقتال االنفاق. واعترف
 أكثر مما قّدر الجيش قبل ذلك.

 

 أخطاء في العمليات
إن كل حرب تسودها جلبة في الجبهدة األماميدة، فالعددو يفداجيء وتقدع أخطداء فدي العمليدات. وال شدك 

ربدة للحدرب البريدة مدرة اخدرى ايضا في أن الجيش اإلسرائيلي دفع في االيام االولى ثمدن الددخول والتج
في منطقة مأهولدة باكتظداظ، ألول مدرة مندذ خمدس سدنوات ونصدف. لكدن يبددو أن عددد األخطداء هدذه 

 المرة مقداره مقلق.
( القديمددة غيددر المدرعددة بخددالف تددام 223وبددرز بينهددا الدددخول فددي ندداقالت الجنددود المدرعددة "زلدددا" )إم 

دة العليددا )سددبعة قتلددى مددن جددوالني(  وكانددت خليتددان مددن لدددروس عملياتيددة سددابقة ودون رقابددة مددن القيددا
القيادة ُأصيبتا نتاج اطالق قذائف آر.بي.جي مدن مخدربين دخلدوا مدن انفداق علدى مركبدة غيدر مدرعدة 
قددرب السددياج الحدددودي )سددتة قتلددى فددي واقعتددين(  واالهمددال العمليدداتي المقلددق الددذي بّيندده الهجددوم علددى 

لددى(  واصددابة راجمددات صددواريخ لمندداطق احتشدداد قددرب السددياج الفيلبددوكس فددي ناحددل عددوز )خمسددة قت
 الحدودي )تسعة قتلى من ألوية مدرعة في واقعتين.(

إن قضية مناطق االحتشاد مقلقة بصورة خاصة. ففدي عمليدات سدابقة حرصدوا فدي الجديش اإلسدرائيلي 
لدى منتهدى مددى على مضاءلة القوات التي تنتظر قرب السياج الحدودي وسحبوا أكثرها الى الخلف، ا

 راجمات الصواريخ.
قدرب حدددود القطداع حينمددا مدأله مئددات مددن  131وفدي هددذه المدرة غلددب عددم نظددام مفدرط حددول الشددارع 

المدنيين الفضوليين من مركز الدبالد كدانوا يجدرون بدين القدوات كدل يدوم الدى أن انتهدت المرحلدة البريدة 
ياط اشتكوا مدن نقدص الددروع الواقيدة بدل اجهدزة تقريبا. هذا الى أن مقاتلين في الخدمة النظامية واالحت
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االتصدددال احياندددا واسدددتعمال مركبدددات غيدددر مدرعدددة )منهدددا حتدددى شددداحنات ريدددو( فدددي مهدددام وراء السدددياج 
 الحدودي، على نحو مفاجيء بسبب النفقة الميزانية الضخمة على المعدات في السنوات االخيرة.

 

 حال القوات البرية
ندة عدن حدال الجديش البدري بعامدة ونظدام االحتيداط بخاصدة. وكاندت بدين تثير هذه الظواهر أفكارا محز 

الفرق القتالية مدن األلويدة التدي عملدت فدي القتدال فدرق مدن المعاهدد العسدكرية لدم تسدتخدم مندذ عشدرات 
السددنين اسددتخداما قتاليددا وال تشددمل وحدددات عضددوية مسددتقرة بددل خريجددي دورات دراسددية. وتشددمل تلددك 

ن الجيش اإلسرائيلي امتنع من أن ُيدخل في القتال ألوية احتياط كاملة برغم الفرق وحدات احتياط، لك
 أن عددا منها جرب القتال في القطاع في عملية "الرصاص المصبوب".

إن ذلك االمتناع قد يعبر عن ضعف الثقة بقدرة نظام االحتياط. وليس سرًا أن الجيش النظامي ايضا 
غيدددر موجهدددة بقددددر كددداف الدددى التحدددديات الجديددددة وهدددي محاربدددة ال يتددددرب تددددربا كافيدددا وأن تدريباتددده 

االرهدداب والعصددابات المسددلحة فددي منطقددة مكتظددة، مددع اسددتعمال العدددو لمددا تحددت االرض، فددي مقابددل 
المعدددارك بدددين الفدددرق المدرعدددة فدددي الماضدددي. وزعدددم ضدددباط كبدددار فدددي االسدددبوعين االخيدددرين أن صدددورة 

المراوغة وأن الجيش اإلسرائيلي امتنع عدن ارسدال وحددات استعمال القوات في القطاع لم تشمل تقريبا 
مختدددارة لعمليدددات خاصدددة بعدددد أن إنكشدددف إندددزال قدددوات الصددداعقة البحريدددة علدددى سددداحل غدددزة فدددي بددددء 

 العملية.
إن هذه الظواهر التي اسُتعرضت هندا باختصدار وبنداًء علدى انطباعدات أوليدة فقدط، تشدهد بدأن الجديش 

الحتضددان الجمهددور ومددديح المسددتوى السياسددي. فددالجيش اإلسددرائيلي ال يسددتطيع أن ُيسددلم نفسدده اآلن 
 يحتاج الى تفكير عميق وتخطيط مجدد فيما يتعلق خاصة باستعمال الجيش البري.

وقد واجهت إسرائيل في غزة عدم تكافؤ مفرطا، فقد استعملت جيشا متقدما تقنيدا لمواجهدة عددو اختدار 
بعدددض مزايدددا الجددديش اإلسدددرائيلي. إن سدددالح الجدددو  أن يلعدددب فدددي ملعدددب مختلدددف وأحدددبط بدددذلك مسدددبقا

اإلسدددرائيلي آلدددة مزيتدددة متطدددورة نشدددك فدددي أن يوجدددد لهدددا شدددبيه فدددي العدددالم. وهدددو قدددادر بمسددداعدة "أمدددان" 
و"الشباك" على أن يجلب السدالح الدى هددف بأقصدى دقدة. لكدن يبددو أن ذلدك غيدر كدافو فدي مواجهدة 

 حماس أو حزب هللا، الحراز حسم.
من المستوى السياسي توجيها الى قهر حماس في غزة وذلك خاصة ألن الساسة كان لم يتلق الجيش 

يقلقهم عدد الخسائر المتوقعة في داخل المنطقة المأهولة. من المؤكد أن الجيش اإلسرائيلي لم يخسدر 
في الحرب، لكنه خرج للمعركة البرية واالستخبارات لم تُبين لده بشدكل كداف مدا الدذي يحاربده، ولدم تدتم 

هيئة قوته للتحدي وكانت هيئة القيادة العامة تستعمله بحسب خطة مالءمتها للظروف مختلف فيهدا. ت
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تسددددتطيع إسددددرائيل أن تقددددرر أن ذلددددك كدددداف لهددددا حتددددى فددددي الحددددروب القادمددددة. لكددددن اذا كددددان الجدددديش 
ة اإلسرائيلي معنيا بالحفاظ على قدرته بصفته جيشا قادرا على احراز النصر وقدت الحاجدة بعمليدة بريد

 فيبدو أنه ُيحتاج الى أن يتم التفكير هنا بتغييرات ال يستهان بها.
 2/8/4102هآرتس 

 6/8/4102 ،القدس العربي، لندن
 
 الضمير العالمي.. واالستثناء اإلسرائيلي! .85

 د. وحيد عبد المجيد
الحدرب تميز النظام العالمي الذي ُأنشئ عقب الحرب العالمية الثانية، وحدث تغير فدي هيكلده بانتهداء 

الباردة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، باستناده إلى مبادئ ذات طابع أخالقدي سياسدي. ولدم يكدن 
تطدور قدانون دولدي إنسداني فدي العقددين األخيدرين إال امتددادًا للمبدادئ التدي قدام عليهدا هدذا النظدام منددذ 

واإلعدالن العدالمي لحقدوق  2248البداية، وفي مقددمتها تلدك التدي تضدمنها ميثداق األمدم المتحددة عدام 
 .2248اإلنسان عام 

لددذلك لددم يددأت الحددديث عددن ضددمير المجتمدددع الدددولي أو أخددالق إنسددانية عالميددة مددن فددراغ، فالضدددمير 
العالمي هدو التعبيدر المجدازي عدن جملدة مبدادئ إنسدانية لدم يكدن لمعظمهدا وجدود مدن قبدل. وكدان لهدذا 

روب الكبدرى وتقلديص ضدحايا النزاعدات المسدلحة الضمير أثره الذي تسهل مالحظته في الحدد مدن الحد
مقارنة بما كان عليه الحدال مدن قبدل. فلدم يعدد متصدورًا علدى سدبيل المثدال أن يسدقط فدي أي حدرب أو 

 نزاع مسلح عدد مماثل أو قريب من ضحايا أي من الحربين العالميتين األولى والثانية.
عدددالمي تعرضدددت النتهاكدددات شدددتى، وُأسددديء ورغدددم أن المبدددادئ التدددي تعدددد تعبيدددرًا عدددن هدددذا الضدددمير ال

استخدامها ألغراض سياسية، ولم ُتطبق باسدتقامة فدي غيدر قليدل مدن الحداالت، فقدد ظلدت حيدة بدرجدة 
أو بأخرى. وأمكن في ظلها تحقيق إنجدازات غيدر منكدورة وفدي مقددمتها تصدفية االسدتعمار والعنصدرية 

 في العالم.
هددذا كلدده، وهددي حالددة االسددتعمار اإلسددرائيلي االسددتيطاني غيددر أن ثمددة حالددة وحيدددة ظلددت اسددتثناًء فددي 

اإلحاللي ذو الطابع العنصري. فلم تفلح الجهود التي قام بها كثير ممن حلموا بشدمولية المبدادئ التدي 
اعتُبرت تعبيرًا عن ضدمير عدالمي فدي وضدع حدد لهدذا االسدتثناء. لكدن اسدتمرار هدذه الجهدود ومشداركة 

لم فيها أبقى األمل قائمًا فدي إنهداء هدذا االسدتثناء عبدر إيجداد حدل عدادل عدد ال بأس به من يهود العا
 بشكل ما يّحول الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني إلى تعايش بين دولتين وشعبين.
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غيددر أن هددذا االسددتثناء اسددتمر، بددل ازداد رسددوخًا فددي ظددل اإلخفدداق المسددتمر للجهددود السددلمية، بسددبب 
والية على االنفالت من مبادئ النظام العالمي فدي أي حدل للصدراع، إصرار الحكومات اإلسرائيلية المت

 وتواطؤ بعض القوى الرئيسية في هذا النظام معها وعجز البعض اآلخر عن التأثير.
وأدى هذا اإلخفاق إلى تفاقم تدريجي للمأساة اإلنسانية الفلسطينية التي صداحبت المشدروع الصدهيوني 

وات األخيددرة مبلغددًا يكفددي فددي حددد ذاتدده لدددق ندداقوس الخطددر بشددأن منددذ بدايتدده، إلددى أن بلغددت فددي السددن
مصير مبادئ النظام العالمي وضميره، حتى إذا عزلناها عن أبعادها السياسية. فقد أصدبح تفداقم هدذه 
المأساة في السنوات األخيرة هو الشاهد الرئيسي على المددى الدذي بلغتده أزمدة ضدمير عدالمي وضدعه 

يددد علددى قطدداع غددزة فددي حالددة حرجددة. فقددد تعامددل أقطدداب النظددام العددالمي مددع العدددوان اإلسددرائيلي الجد
ثالث عدوان على قطاع غزة خالل خمس سنوات بطريقة قدد ال تكدرس االسدتثناء اإلسدرائيلي فقدط، بدل 
تهدددد بتقددويض أحددد أهددم مقومددات هددذا النظددام فددي وقددت صددار مزعزعددًا أكثددر مددن أي وقددت مضددى منددذ 

 ثاني في تسعينيات القرن الماضي.وال 2246–2248تأسيسه األول 
لذلك ربما يكدون الخطدر المترتدب علدى طريقدة التعامدل مدع هدذا العددوان هدو األكبدر الدذي يهددد النظدام 
العدالمي فدي مجملدده، ولديس فقدط ضددميره، مندذ تأسيسده لثالثددة أسدباب. أولهدا المبالغددة فدي إسداءة تأويددل 

ا المبدأ من أجلده. فقدد بدات ذريعدة للظلدم والقتدل مبدأ "حق الدفاع عن النفس" لتحقيق عكس ما ُأقر هذ
والعدوان بدال من أن يكون سبياًل إلى إحقاق الحق وتوفير العدل وتحقيق سالم يقوم عليه. فقد أصبح 
المبدددأ الددذي اسددتهدف ردع المعتدددين والمحافظددة علددى السددلم واألمددن الدددوليين وضددمان اسددتقرار النظددام 

 ًا لمقومات هذا النظام وليس فقط لسالمته.العالمي مبررًا لالعتداء وتهديد
وتمثدددل إدارة الظهدددر للوثدددائق التدددي تتضدددمن تلدددك المقومدددات سدددببًا ثانيدددًا للخطدددر المترتدددب علدددى العددددوان 
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة. فقد استند النظام العالمي على منظومة من الوثائق حددت أساسه 

لمبادئ التي تعبر عن ضميره، وحددت الجرائم التي ينبغدي القانوني والسياسي واألخالقي، وتضمنت ا
 التصدي لها في هذا اإلطار.

وقد شهد العدوان على قطاع غزة جرائم حرب بشدعة اسدتند عليهدا مجلدس حقدوق اإلنسدان التدابع لألمدم 
يوليو الماضي تشكيل لجنة تحقيق دولية بشكل عاجل. وكان موقدف هدذا  13المتحدة عندما قرر في 

هو الثغرة الوحيدة في جدار االستثناء اإلسرائيلي الذي بات يهدد النظدام العدالمي برمتده، رغدم  المجلس
الحدود الضيقة لهذا الموقف الذي لم يتسع للبحث في تكييف الجرائم التي ارُتكبت في حدي الشدجاعية 
ء بصددفة خاصددة عبددر حملددة تدددمير ممددنهج وقتددل شددامل كددان متطوعددو الصددليب األحمددر الدددولي النددبال



 
 
 

 

 
           71ص                                     3310 العدد:     6/8/4102 األربعاء التاريخ:

 

شددهودًا عليهددا. كمددا لددم يتسددع هددذا الموقددف للبحددث فيمددا صدددر عددن قددادة إسددرائيليين دعددا بعضددهم إلددى 
 تدمير القطاع كله، وطالب بعض آخر باستهداف النساء الحوامل رافعين شعار "قتل اثنين في واحد".

ام العالمي فقد شهد هذا العدوان جرائم حرب فظيعة وأخرى ضد اإلنسانية. ومع ذلك، بدت وثائق النظ
الحاملدددة لمبادئددده والهادفدددة إلدددى طدددي صدددفحة الحدددروب الوحشدددية، خدددارج نطددداق الخدمدددة، وفدددي مقددددمتها 

بشددأن معاملددة الجرحددى واألسددرى وحمايددة السددكان  2242اتفاقيددة جنيددف الرابعددة الموقعددة فددي أغسددطس 
 المدنيين وقت الحرب.

النظددام العددالمي فهددو االنحدددار مددن أمددا السددبب الثالددث للخطددر غيددر المسددبوق للعدددوان اإلسددرائيلي علددى 
حالددة ازدواج المعددايير فددي التعامددل مددع بعددض القضددايا إلددى إسددقاط هددذه المعددايير كليددًا بشددأن الشددعب 

 الفلسطيني ووجوده اإلنساني وليس فقط بخصوص قضيته.
وهكذا يتحول االستثناء اإلسرائيلي، وقدد بلدغ هدذا المبلدغ، إلدى معدول هددم خطيدر لنظدام عدالمي مرتبدك 
ومتددأرجح منددذ تسددعينيات القددرن الماضددي بددين توازنددات سددابقة وأخددرى مسددتحدثة، وبددين رواسددب قديمددة 
مرتبطددة بحالددة القطبيددة الثنائيددة ومصددالح وتشددابكات جديدددة متعلقددة بمرحلددة القطددب األكبددر الددذي يفتقددد 
ة اسدددتراتيجية واضدددحة. لقدددد كاندددت الواليدددات المتحددددة تعدددرف مدددا تريدددده حدددين كدددان هددددفها إلحددداق هزيمددد

باالتحدداد السددوفييتي ومعسددكره، لكنهددا لددم تعددرف منددذ أن نجحددت فددي ذلددك مددا الددذي تريددده. لددذلك أخددذت 
النظددام العددالمي إلددى مجهددول فددي ظددل تحولهددا مددن سياسددة تدخليددة زائدددة عددن الحددد وعدوانيددة فددي بعددض 

بمكانتهدا جوانبها إلى انكفاء مبالغ فيه على نحو ُيضعف النظام العالمي في مجملده مثلمدا ُيلحدق بهدا و 
 الضرر.

لذلك كله يتضاعف خطر االستثناء اإلسرائيلي عبر تقويض ما بقى مدن مقومدات للنظدام العدالمي فدي 
لحظددة فريدددة تقددف فيهددا علددى رأس هدددذا النظددام قددوة عظمددى )أو إمبراطوريددة بمصددطلحات التددداريخ( ال 

ي مثدل هدذه اللحظدات تعرف ماذا تريد تحديدًا وليس لديها تصور واضح لمستقبل المجتمدع الددولي. ففد
يصبح انفالت قوة غاشمة تتمتع بوضع استثنائي سؤاال كبيرًا عن م ل النظام العالمي بمجملده، ولديس 

 فقط عن ضميره وأخالقه ومقوماته اإلنسانية. 
  6/8/4102 ،بوظبيأاالتحاد، 
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 وداعا لإلرتجال والعشوائية… الفلسطينيون "الجدد" .86
 بسام البدارين 

ا عن كل الحسابات السياسية نقدف بدإجالل وتقددير ألصدغر طفدل فلسدطيني دفدع بددال بدون شك وبعيد
من األمة العربية حياته أو دمه ثمنا لكرامة مفقودة هدرت مجددا في العدوان األخيدر علدى قطداع غدزة 
أوال بفعل التواطؤ العربي وثانيا بفعل العدو الهمجي البربري الذي إرتكب هولوكوست العصر الحدديث 

 األطفال والنساء والحجر والشجر في غزة.ضد 
اوال تواطدؤ واضدح  –ما كان للعدو الصهيوني أن يسترسل فدي تلدك البريريدة التدي عكسدت حقيقتده لدوال 

ومباشددددر فاضددددح للعديددددد مددددن الدددددول فددددي النظددددام العربددددي الرسددددمي وثانيددددا لددددوال البددددروز الحدددداد لظدددداهرة 
 "الفلسطيني الجديد".

طني الدددكتور عبددد السددتار قاسددم تلددك المسددافة الواعيددة الفاصددلة بددين إختصددر البروفسددور الصددادق الددو 
الماضدددددي والحاضدددددر ورسدددددم مالمدددددح المسدددددتقبل عنددددددما تحددددددث عدددددن "الفلسدددددطيني الجديدددددد" مشددددديرا ألن 

 الفلسطيني "العشوائي " واإلرتجالي لم يعد موجودا.
ه المالحظددة المهمددة بطبيعددة الحددال مددا كددان مددن الممكددن ال للدددكتور قاسددم وال لغيددره أن يسددجل مثددل هددذ

اليوم لوال الصمود األسطوري لألهل في قطاع غزة ولوال األداء رفيع المستوى للمقاومة والذي أدى في 
نتيجتدددده األولددددى إلددددى حقيقددددة جديدددددة تهددددزم األسددددطورة التددددي خدددددعتنا جميعددددا وقوامهددددا أن جدددديش الدددددفاع 

 اإلسرائيل لم يعد ذلك الجيش الذي ال يقهر.
وفر اإلرادة والرغبة في الصمود يمكن خدشها وتخليصها مدن متالزمدة" أرخدص وأن إسرائيل في حال ت

إحتالل في التاريخ" التي يرددها الرئيس محمود عباس دون أن يفعل شيئا صغيرا من جانبده لمعادتهدا 
 أو تبديديها.

بالتأكيددد مقاومددة الشددرفاء فددي غددزة غيددرت صددورة الفلسددطيني الضددعيف المسددتكين وأعددادت إحيدداء صددورة 
لمناضدددل الشدددرس الدددذي يخطدددط وينفدددذ ويتميدددز بالقددددرة علدددى التخطددديط والتكتيدددك بعيددددا عدددن اإلعتبددداط ا

 والعشوائية خصوصا في مواجهة العدو اإلسرائيلي.
المقاومددة الفلسددطينية فددي غددزة إشددتغلت فددي ظددل ظددرف معقددد للغايددة عملياتيددا كمددا نفهددم مددن الصددديق 

التداريخ مدن حيدث عدالدة القدوة وصدالبة األداء والفكدرة المحلل العسكري البدارز الددكتور فدايز الددويري ف
 مع المقاتل الفلسطيني لكن الجغرافيا ظلمته للغاية.

اليدوم يتحددث العدالم بإعجدداب عدن "صدناعة التسددليح" لددى المقاومدة الفلسددطينية ضدمن إمكاندات بدائيددة 
 وظروف معقدة وفي ظل الحصار .
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ارج والددداخل تمكنددوا مددن صددناعة صددواريخ محليددة شددباب غددزة وبعضددهم مهندسددون تلقددوا العلددم فددي الخدد
كيلددومترا بعدددما بدددأت كتائددب القسددام بأربعددة  260الصددنع أو حتددى تجميعهددا وزيددادة مددداها ليصددل إلددى 

 كيلومترات فقط.
هذه الصواريخ ليست عبثية إطالقا األن ألن الهدف منها لدم يكدن قتدل مددنيين إسدرائيليين ولهدا أهدداف 

سددي والتعبددوي وكددذلك فددي البعددد اإلقتصددادي بحيددث تتطلددب اآلن عمليددة إدامددة عميقدة فددي البعدددين السيا
الدعم إلسرائيل فتح خزانة ضدرائب المدواطن األمريكدي علدى مصدراعيها لخدمدة نوايدا عدوانيدة فدي دولدة 

 إرهابية تعتمد في مجازرها على خرافات لم يعد من الممكن تسويقها في عالم اليوم.
ذكرهددا صددنعوا طددائرات بدددون طيددار بدائيددة تعجددز عددن صددنعها اعتددى  شددباب غددزة وبإمكانددات ال يمكددن

الجيوش العربية التي تربت على عقيدة قمع الناس والهجوم على الشدقيق والجدار وعلدى أسداس التفدوق 
 اإلسرائيلي العسكري الدائم.

ة كما صنعوا ذخائر محلية حسب خبراء من أهل القطاع وتمكنوا مدن اإلسدتفادة مدن المعدادن المصدهور 
 والمواد المتفجرة في عبوات القنابل الحممية التي تلقيها إسرائيل وال تنفجر.

"المواسير" على حد تعبير صديق يؤيد اإلنقالب في مصدر لدم تعدد مجدرد مواسدير معدنيدة فقدد تحولدت 
 إلى بندقية قنص مخيفة إسمها "الغول" على أيدي رجال المقاومة.

يعدة وقواعدد اإلشدتباك المنتجدة فدي الميددان مدع العددو وتحديدد مهم أيضا مالحظة ورصدد اإلنتقائيدة الرف
األهددداف بدقددة والقدددرة علددى تجنددب األسددهل وهددو "المدددنيين" وطاقددة الصددبر واإلحتمددال والعمددل ضددمان 

ختيار توقيت العمليات واألسلحة األفضل لها.  سياقات تكتيكية غير إرتجالية وتقاسم األدوار وا 
قددم … اإلنزاالت خلف خطوط العدو من بطن األرض وحفدر الخندادقال ننسى بطبيعة الحال عبقرية 

شباب المقاومة في غزة لنا امثلة حيوية على نجاحهم وقدرتهم على إيدذاء العددو وحتدى إرهابده فبسدبب 
كتائددب القسددام سددمعنا نحددن العددرب وألول مددرة جنددديا إسددرائيليا مسددلحا وهددو يصددرخ رعبددا داخددل معسددكره 

يكولوجي مددنظم ومصددور وفددي مشددهد لددم تحددتفظ ذاكرتنددا بمثلددة إطالقددا وبرجدده المحصددن فددي هجددوم سددا
 فنحن لعقود نسمع أصوات شعوبنا وهي تترنح وتشتكي من ضربات العدو اإلسرائيلي.

السؤال اآلن: إذا كان شباب غزة قد قدموا لنا كدل هدذه األدلدة علدى قددرة المقاومدة فدي مجدال رفدع كلفدة 
ان يحصددل فددي الضددفة الغربيددة لددو حصددلت "إسددتعارة" جماعيددة اإلحددتالل علددى األقددل فمددا الددذي يمكددن 

شددعبية للنمددوذج الغزي؟..الضددفة الغربيددة فددي وضددع جغرافددي وسددكاني أفضددل وبالتأكيددد لددو تحركددت مددن 
لتغيدرت الكثيدر مدن المعطيدات  -أزعدم بأنهدا سدتفعل عداجال أم آجدال –األن في إطدار تكتيدك المقاومدة 

ألنظمدددة العربيدددة وعلدددى رأسدددها النظدددام المصدددري لسدددحق ولهدددذا السدددبب بصدددورة محدددددة تسدددعى بعدددض ا
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المقاومددة وتبديدددد تدددوازن الرعدددب ويسدددعى القدددوم للتددد مر مجدددددا علدددى الشدددعب الفلسدددطيني عبدددر اإلصدددرار 
 مجددا على نغمة "عبثية كل ما حصل".

في األثناء رأينا كيف تخفق عواصم الغرب في "تطويع وتدجين" اوالدها من الفلسطينيين حيدث أعدرف 
ا بعض النشطاء الشباب في أمريكا وأوروبا قدموا مساهمة فعالدة جددا فدي تحويدل أزقدة وشدوارع شخصي

مدن عالمية كبرى إلى شوارع تتحدث "فلسطيني" وتعيد مع أصددقائهم وأصدحاب الضدمير او مدا تبقدى 
 منهم تذكير العالم بمجازر إسرائيل.

لمغرب وألمانيا وكندا وغيرها من الدول أعرف العشرات من الفلسطينيين الشباب الصغار في األردن وا
الدذين رفضددوا طريقددة االجيددال التددي سددبقتهم فدي اإلسددتكانة واإلستسددالم للبكدداء والعويددل والتحسددر فقددرروا 
فعددل أشددياء محددددة مددن اجددل التصدددي للعدددوان بدددال مددن اإلكتفدداء بلعددن الظددالم. فددي السددياق األخيددر 

خ ترقددت إلكترونيددا مؤسسددات إسددرائيلية ونظمددت تظدداهرات تحديدددا شددكلت قددوائم للمقاومددة اإللكترونيددة وا 
 وحمالت مقاطعة وجمعت تبرعت ووثقت صور المجازر وجمعت وثائق اإلعتداء والحرب .

أقددف مبكددرا بعددد أسددطورة غددزة مددع الددرأي القائددل بددأن اإلنسددان الفلسددطيني يتغيددر اآلن ويغددادر العفويددة 
 تمكين إسرائيل . والعشوائية وسيتجاوز كل عقد الماضي التي ساهمت في

ما قبلناه نحن األباء وقبلنا األجداد من الواضح أن اوالدنا قرروا ان ال يقبلوه أو سيرفضون قبوله فعدد 
مليددون إنسدددان وأحفدداد المهددداجرين األوائددل فدددي تشدديلي والبرازيدددل  22الفلسددطينيين فددي العدددالم يزيددد عدددن 

نتخابيدا وامريكا الالتينية الذين ولدوا هناك في األرض الغريبة  هم الذين شكلوا ثقدال إعالميدا وسياسديا وا 
 دفع بعض الحكومات لسحب سفراء إسرائيل .

المعنى ان الفتية حتى في أمريكا الالتينية من الذين هاجر اجدادهم وولدوا مع آبائهم فدي تلدك البلددان 
راع مددا دام لدم تسدقط فلسدطين مدن حسداباتهم وهدذا "نبدأ سدار" فدي كدل األحدوال يعيدد إنتداج مبداديء الصد

 الهمجي اإلسرائيلي يقتل العدد األكبر من أطفال فلسطين بمعنى يستهدف مستقبل الوطن الفلسطيني.
الفلسطينيون الجدد اليوم تدم تعميددهم مدن خدالل إبدداعات المقاومدة علدى أرض غدزة التدي دفعدت الدثمن 

اسدوأ سدطر فدي كتدب األكبر وهم منتشرون في كل مكان والذهنيات التي تعيقهم ستذهب الدى اضديق و 
 التاريخ.

  6/8/4102 ،القدس العربي، لندن
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