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علـى  حال لم يحصل على "موافقة مبدئية"في تطالب الوفد المفاو  باالنسحاب  القسامكتائب  .0

 تهدد بحرب استنزاف و  ..الميناءبناء رفع الحصار و 
ــن فلســطينذكررر مو رر   كتائررع عررز الرردين اللسررا  الجنرراح المسرر   لحركررة أن  ،0/0/4841، أون الي

"حماس"، طالبت مساء اليو  الخمريس، الودرد الس سرطينل المشرار  درل مساولرات التيدئرة درل اللراهرة، 
"باالنسررررحاع" مررررن المساولررررات دررررل حررررال لرررر  يحلررررل ع ررررب "موادلررررة مبدئيررررة" ع ررررب مطالررررع الشررررعع 

 نشاء ميناء بحري.الس سطينل المتع لة برد  الحلار وو ف العدوان وا  
وهرررددت الكتائرررع درررل خطررراع مت سرررز شرررديد ال يجرررة ترررو  النررراطس باسررر  اللسرررا  أبرررو عبيررردة، باسرررتدرا  
االحتول اإلسرائي ل إلب حرع استنزاف، و تل آالف الجنود وأسر المئات دل حال ل  تلبرل إإسررائيل  

 بشروط الملاومة الس سطينية.
المبدئية ع ب مطالبنا وأهميا الميناء البحري دع ل الودد المساوض و ال أبو عبيدة: "إذا ل  يت  الموادلة 

نيرررراء هرررذ  ا لعوبررررة، والملاومرررة  ررررادرة ع رررب درررررض شرررروطيا وشررررروط  االنسرررحاع مررررن المساولرررات وا 
 شعبيا".

وألاف أبو عبيدة: "نييع بالودد الس سطينل المساوض أن ال يمدد و ف إطوس النار إال بعرد الموادلرة 
طالع شعبنا وع ب رأسريا المينراء البحرري درحذا حلر ت الموادلرة المبدئيرة يمكرن التمديرد المبدئية ع ب م

 ل تساوض حول التساليل".
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وتاب  أن "الملاومة  ادرة ع ب دررض شرروطيا وشرروط شرعبيا ونحرن جراهزون لونطروس درل المعركرة 
 م  العدو من جديد".

ا أن ندخ ه بحرع استنزاف طوي رة نشرل وملب  ائو: "سنل  االحتول أما  خيارات ك يا لعبة دحم
دييررا الحيرراة بمدنرره الكبرررخ ونعطررل خوليررا الحركررة دررل مطررار بررن  وريررون ع ررب مرردار أشررير طوي ررة 
ونكبررد  دمررار وخسررائر كبيرررة دررل ا تلرراد ، أو نسررتدرجه ل حرررع البريررة الواسررعة التررل سررنجع يا نيايررة 

 لجيشه الميزو ".
أن تنتيل "المعركة" دون "و رف حليلرل ل عردوان بكرل أشركاله وأكد ع ب ردض كتائع عز الدين اللسا  

نياء حليلل ل حلار المسروض ع ب  طاع  زة والموادلة ع ب إنشاء ميناء بحري باللطاع".  وا 
وشرردد ع ررب أن المطالررع التررل طرحتيررا الملاومررة والشررعع الس سررطينل "ال تحتررا  إلررب مساولررات  نيررا 

 نين وا عراف".حلوس إنسانية أساسية تكس يا كل اللوا
واعتبر أبو عبيدة  رار االحتول اإلسرائي ل تنسيذ عم ية برية جديدة لد  طاع  زة "يعنل دمار جيشه 

 بين  تيل وجري  وأسير ومرعوع، وسوح مدرعاتي  سيلب  ا لحوكة ل عال ".
 رادرة ع رب دعرل وذهع أبو عبيدة إلب اللول " للد اعتلد العدو أن جيشه ال يلير وأن طائراته ودباباتره 

ما تريد.. للد أدر  االحتول حليلة مرا تعررض لره جيشريه مرن  ترل ورعرع، وسرنجعل دباباتره لعبرة درل 
 أيدي أطسال  زة".

 رال  دل كتائع اللسرا  اا رديع مسؤوالا ، أن  زة، من 7/0/4841المركز الفلسطيني لإلعالم، وألاف 
مرر  انتيرراء اليدنررة السررارية دررل ال امنررة مررن العسرركرية لررد "إسرررائيل"  اإن الكتائررع ستسررتعنف عم ياتيرر

وألراف  لباح يو   د الجمعة مرا لر  يرت  التولرل إلرب اتسراس يلرمن ردر  الحلرار عرن  طراع  رزة.
الملدر إنه إذا ل  تعط اليو  إالخميس  موادلة ع ب رد  الحلار بشركل نيرائل وموادلرة مبدئيرة ع رب 

 تشغيل ميناء  زة د ن يكون هنا  تمديد ل تيدئة.
هن الليادي دل كتائع اللسا  أي تمديد ل يدنة باالستجابة لمطالع الملاومة والشعع الس سطينل بما ور 

دل ذل  الموادلة ع ب مط ع تشغيل الميناء البحري والمطار درل  رزة. وترعتل تلرريحات الليرادي درل 
ب اتسراس ع رب الجناح العسكري لحركة حماس بينما ل  تسض بعُد المساولات  ير المباشرة باللراهرة إلر

 تمديد اليدنة.
عزت الرشس علرو المكترع  ، من اللاهرة، أن7/0/4841، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمونشرت 

أن رسرررالة كتائرررع اللسرررا  أكررر  السياسرررل لحركرررة "حمررراس" وعلرررو ودررردها لمساولرررات التيدئرررة باللررراهرة 
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نشررر  ع ررب لررسحته عبررر  و ررال الرشررس دررل تلررري  والملاومررة الس سررطينية ولرر ت ل ودررد الس سررطينل.
 "ديسبو " إن الملاومة والودد دل خندس واحد.

 
 عباس يتسلم رسالة سويسرية بشأن دعوته لمؤتمر حول مواثيق جنيف .2

تسّ   رئيس دولة د سطين محمود عباس، رسالة من الرئيس السويسري تتع س بآخر : را  هللا
 ف السامية المتعا دة لموا يس جنيف.المستجدات المتع لة بالط ع الس سطينل لعلد مؤتمر ا طرا

جاء ذل  خول استلبال سيادته، لمم ل سويسرا بول  ارنييه ظير اليو  الخميس، دل ملر الرئاسة 
 بمدينة را  هللا.

وأع ن السسير السويسري أن بود   امت بتعيين سسير خاص لمتابعة االتلاالت م  ا طراف 
 بعلد المؤتمر بعسرع و ت ممكن.ع ب اإلسراع  المتعا دة، لح ياالسامية 

ع ب آخر  الطوعهوأشار  ارنييه إلب أن االتلاالت ستبلب مستمرة م  الجانع الس سطينل 
 المستجدات المتع لة بعلد مؤتمر ا طراف السامية.

من جانبه  من الرئيس عباس، موا ف سويسرا الداعمة لتحليس السو  دل الشرس ا وسط، وأكد أهمية 
علد هذا المؤتمر ل دول المتعا دة السامية المو عة ع ب موا يس جنيف من أجل تودير اإلسراع دل 

 الحماية الدولية ل شعع الس سطينل، ومن  أي عدوان جديد ع يه ومحاسبة مرتكبل الجرائ .
 7/0/4841، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غاثة العاجلة لغزةعلى تقديم اإل الواليات المتحدةالحمد هللا يحث  .3

التلب رئيس الوزراء الس سطينل رامل الحمد هللا، أمس الخميس، دل مكتبه دل را  هللا، اللنلل 
ا مريكل العا  دل اللدس مايكل راتنل، حيث بحث معه تداعيات العدوان "اإلسرائي ل" ع ب  طاع 

  زة.
ا رواح جراء استيداف جيش وأط   الحمد هللا اللنلل ا مريكل ع ب حج  الخسائر اليائل دل 

االحتول ل مدنيين ال سيما ا طسال والنساء والشيوخ، وحج  ا لرار التل لحلت البيوت والبنية 
 واللحية.التحتية والمنشآت اللناعية والمرادس التع يمية 

عع وحث الحمد هللا الواليات المتحدة ع ب بذل مزيد من الجيود لتلدي  معونات اإل ا ة العاج ة ل ش
كما التلب  اللطاع.الس سطينل دل  زة، إلادة إلب دع  الجيود الدولية التل ستبذل إلعادة بناء 
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الحمد هللا اللنلل السرنسل العا  دل اللدس ايرديه ماجرو، وأط عه آخر تداعيات العدوان "اإلسرائي ل" 
  زة.ع ب أبناء شعبنا دل  طاع 

مويين  8مويين يورو وخزينة الس طة بليمة  3بليمة و ّمن الحمد هللا الدع  السرنسل للطاع  زة 
يورو، ومو ف درنسا الداع  ل للية الس سطينية دل مخت ف المحادل الدولية، ومو سيا ال ابت من حل 

 الدولتين.
 0/0/4841الخليج، الشارقة، 

 
 عريقات يدعو مجلس األمن إلى إصدار بيان ملزم بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي .4

: دعا علو ال جنة التنسيذية لمنظمة التحرير الس سطينية، لائع عريلات، مج س  نالولا-هللارا  
 لألرالل الس سطينية. ”إلدار بيان ي ز  بحنياء االحتول اإلسرائي ل“ا من الدولل إلب 

جاء ذل  دل تلريحات أدلب بيا عريلات الخميس، إلذاعة لوت د سطين الرسمية،  ال دييا إن 
  الجانع اإلسرائي ل لن تجدي نسعاا، حيث ستلاب يا حكومة بنامين نتنياهو إرئيس أي مساولات م“

وزراء إسرائيل  بمزيد من الوحدات االستيطانية الجديدة، ولذل  المط وع اآلن هو بيان دولل من 
 .”مج س ا من ي ز  بحنياء االحتول اإلسرائي ل

اتساس التيدئة بين السلائل الس سطينية  ع ب العال  أن يحلر دل اليو  ال انل لتو ي “وألاف 
سرائيل علع الحرع ع ب  زة، لوعتراف بدولة د سطين، وأن يحدد موعداا زمنياا إلنياء االحتول  وا 

 .”اإلسرائي ل، وا  امة دولة مستل ة دل اللسة الغربية، واللدس الشر ية، و طاع  زة
نياء “وبين عريلات أن الحرع اإلسرائي ية ع ب  زة هددت إلب  تمزيس مشروع الوحدة الس سطينية، وا 

 .”ح   الدولة الس سطينية
 0/0/4841القدس العربي، لندن، 

 
 السفير الفلسطيني بالدوحة: قطر لعبت دورًا مهمًا لوقف العدوان على غزة .5

أكد سعادة السيد منير  نا  السسير الس سطينل بالدوحة أن  طر  د لعبت دوراا ميماا : يحيب عسكر
دل تحليس و ف إطوس النار وحلن الدماء الس سطينية، مشدداا ع ب أن  طر بذلت جيوداا كبيرة  وكبيراا 

ووظست دب وماسيتيا كام ة من أجل الدداع عن الحس الس سطينل ومساندة الشعع الس سطينل ومساندة 
 كساحه والسعل من أجل و ف هذا العدوان اإلسرائي ل.
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معرض " زة.. ا مل" ل سنان الس سطينل ع ل نور الدين دل و ال السسير الس سطينل خول ادتتاح 
المؤسسة العامة ل حل ال لادل إكتارا  دل الدوحة، اليو  الخميس: والحمد هلل أن تلادر الجيود 
اللطرية والعربية والعالمية أدت إلب و ف إطوس النار ونعمل أن تؤدي إلب تحليس ما يلبو إليه 

 وا  امة دولته المستل ة وعالمتيا اللدس الشريف.شعبنا من التولل إلب التحرر 
 0/0/4841الشرق، الدوحة، 

 

 وزير األشغال في الحكومة الفلسطينية: قطر صاحبة اليد األولى في دعم غزة .6

أكّد وزير ا شغال واإلسكان دل الحكومة الس سطينية مسيد الحساينة، أن دولة  محمد السواديري:  - زة
ب دل دع  ومساندة أهالل  طاع  زة، مبيناا أن المساعدات اللطرية هل  طر هل لاحبة اليد ا ول

 أك ر ما يومسه المواطن الس سطينل دل اللطاع.
و ال الحساينة دل حواٍر خاص م  مراسل "الشرس" دل  زة: أن " طر تلدمت ع ب الحكومة وع ب 

أن الحكومة الزالت تعيش كل المساعدات الخارجية دل ما تلدمه ل مواطنين دل  طاع  زة"، مبيناا 
 حالة حلار كالشعع الس سطينل.

ودعا الوزير الدول العربية إلب أن تحذو حذو  طر دل تلدي  يد العون والمساعدة إلب أبناء الشعع 
 الس سطينل دل  زة، مؤكداا أن حالة اللمود بغزة ال م يل ليا.

كومة الس سطينية بالمعدات الوزمة من جية أخرخ، طالع الوزير الحساينة، الدول العربية بدع  الح
زالة الدمار الذي خ سه العدوان البربري اإلسرائي ل.   من أجل إعادة إعمار  طاع  زة وا 

 0/0/4841الشرق، الدوحة، 

 

 على غزة اإلسرائيلي مدرسة تضررت جراء العدوان 408وزارة التربية والتعليم: أكثر من  .7
مدرسة تابعة ل حكومة ووكالة الغوث واللطاع  280ك ر من  الت وزارة التربية والتع ي  إن أ:  زة

 الخاص  د تلررت نتيجة العدوان "اإلسرائي ل" الغاش  ع ب  طاع  زة.
وذكر وكيل الوزارة زياد  ابت خول جولة تسلدية ع ب المدراس دل الشجاعية وشمال  زة التل 

دء العا  الدراسل إال بعد إعادة تلررت جراء العدوان، أن هنا  مدارس ال يمكن استخداميا عند ب
 إعمارها وتعهي يا.

وأشار  ابت إلب أن الوزارة تجري نلاشاتيا بالتعاون م  وكالة الغوث وعدة مؤسسات حول بدء العا  
الدراسل، مؤكداا أن هنا  حرص ع ب بدء العا  الدراسل دل موعدة بالر   من العرا يل الموجودة 
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مدرسة تابعة ل وكالة والحكومة إلب  80س باإللادة إلب تحول التل أبرزها تدمير وتلرر المدار 
 مراكز إليواء المشردين.

ا  8وألاف  ابت أن  جامعات وك يات  د تعرلت ل للف واللرر جراء العدوان، ديما ل  تس   أيلا
 رياض ا طسال من الللف.

 7/0/4841، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 برف  الفتنة وما يتعر  له المسيحيون "المية ومية"ن أهالي بلدة تطمئ "منظمة التحريرلبنان: " .8
إلب أهالل ب دة المية ومية رسالة تطمين من « منظمة التحرير الس سطينية»بع ت : محمد لال 

جوارها دل مخي  عين الح وة، بردض الستنة وما يتعرض له المسيحيون دل الشرس والتشديد ع ب 
 ن ذل  يخد  الللية المركزية »ل بين جمي  المذاهع وا ديان، أهمية العيش المشتر ، والتآخ
 «.ا ولب وهل الللية الس سطينية

منظمة التحرير »ودلائل « حركة دت »رسالة االطمئنان هذ ، جاءت ع ب لسان أمين سر  يادة 
دل « الحركة»دل لبنان دتحل ابو العردات ردا ع ب زيارة ودد من الب دة إلب مكتع « الس سطينية

  .مخي  المية ومية برئاسة رئيس الب دية نبيل السيل ل حيث علد للاء موس 
وعّبر ابو العرادات أما  الودد عن دع  الشعع الس سطينل والسلائل الس سطينية لألمن واالستلرار دل 

 لبنان، وردض المساس بالمؤسسة العسكرية واالعتداء ع ييا.
 سب اليمشري التاب  ل يول ا حمر الس سطينل.وبعد ذل  زار ودد ب دة المية ومية مستش

 0/0/4841السفير، بيروت، 
 
 فتح نعمل على حلهاحركة مشعل لـ "بي بي سي": هناك خالفات مع  .9

 التررللنرردن:  ررال خالررد مشررعل، رئرريس المكتررع السياسررل لحركررة حمرراس، إن المعانرراة والكار ررة اإلنسررانية 
ن الشررعع هررو اللررحية ورئرريس وزراء االحرررتول  الس سررطينل يمررر بيررا  طرراع  ررزة لررنيعة إسرررائيل، وا 
تررل أبيررع ع ررب  دررلمحاولررة إلرلرراء خلررومه  دررلبنيررامين نتنيرراهو خرراض حربررا لررد  ررزة دون مبرررر 

 ".العسكريحساع الد  الس سطينل، مليساا "تمسكنا بالحل الس مل ولكن إسرائيل الطرتنا ل خيار 
عم ياتيا  دللب أن إسرائيل تستيدف المدنيين " البريطانية، إلسل ب لحوار  عبر "ب دلوأشار مشعل 

ملابل  يرا  حمراس برالتركيز ع رب  ترل الجنرود اإلسررائي يين دلرط، ملريسا "العرال  يتسرر  وينرادس إسررائيل 
 وي لب ال و  ع ب اللحية".
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إنجراز  درلوتاب : "هنا  خودات م  حركة دت  نعمل ع ب ح يا ومتمسركون بالوحردة الوطنيرة والسرير 
 .الملالحة"

المستشررسيات والمرردارس، مولررحا أن  دررلونسررب مشررعل،  يررا  حركررة حمرراس بح امررة منلررات ل لررواري  
 الحركة تشج  الناس ع ب الملاومة وتتر  لكل د سطينل كيسية ممارسة اللمود.

تحت االحتول واآلخر مشرد، والعال  ينادس إسرائيل ويتجاهل  يمه  الس سطينلو ال إن نلف الشعع 
 ا خو ية.

اف، أن حماس ترداد  عرن نسسريا وتلرحل بلادتيرا مرن أجرل شرعبيا، وأن أي حركرة ملاومرة تلرو  وأل
العرال  تلبرل أن يرعتل  الرع  درلبما يمكن أن تسع ه الشعوع حين تتعرض لوحتول، وال يوجد دولرة 

 يحتل أراليا.
لاومررة وأشررار مشررعل إلررب لررعوبة المعركررة الحاليررة لررد إسرررائيل، مولررحا أن تررل أبيررع أ رروخ مررن الم

عسررركريا، ولكرررن الشرررعع الس سرررطينل لررراحع  لرررية والسررررس بيرررني  وبرررين إسررررائيل كرررالسرس برررين ال رررص 
 ولاحع ا رض.

 0/0/4841، القدس العربي، لندن
 
 القاهرة تتعثر وتمسك فلسطيني بإنهاء الحصار مفاوضات .01

 عرن أع رن اا د سرطيني اا ملدر  ، أناللاهرة من جييان الحسينل، عن 0/0/4841الحياة، لندن، ذكرت 
والس سطينيين التل تنتيل لباح  إسرائيلتع ر المساولات الجارية دل اللاهرة بشعن تمديد التيدئة بين 
لرارها ع ب "تجزئة" الح ول.   اليو ، نتيجة تعنت تل أبيع وا 

و ال  يرادي د سرطينل درل حركرة "الجيراد اإلسرومل" لرر "الحيراة" أن "إسررائيل تريرد ردر  الحلرار بشركل 
تعجيل البحث دل  لايا م ل الميناء والمطرار" ا مرر الرذي يردلره الجانرع الس سرطينل، وهردد جزئل و 

ذا لرر  تسررتجع إسرررائيل لمطالبنررا عنررد ال امنررة  بعنرره "ال تيدئررة مررن دون إنيرراء الحلررار بشرركل كامررل. وا 
 المواجية، ونحن مستعدون تماماا ليا". إلبلباح الجمعة دسنعود 

 سررررطينل موحررررد، أجمرررر  ع يرررره كررررل المشرررراركين دررررل الودررررد الس سررررطينل "المو ررررف الس أنوأكررررد الملرررردر 
 بتروي  م ل هذ  الروايات. إسرائيلالمساوض"، نادياا ما تردد عن وجود تباين دل الموا ف، ومتيماا 

الملدر أن "نزع سوح الملاومة دل  زة أمر  ير مطروح ع ب اإلطوس، وهذا ا مرر تتبنرا   وأول 
"اللاهرة تتبنب مطالبنا، وهنا  تسي  كبير ليا. لكنيا حاولت إ ناعنا براللبول  أن وألافملر تماماا". 

الحلرار برعي شركل مرن  اسرتمرارلر  يعرد ملبروالا  إذبتعجيل مسعلتل دت  الميناء والمطار دردلرنا إ...  



 
 
 

 

 
           44ص                                     3383 العدد:     0/0/4841 الجمعة التاريخ:

 

"المسررعلة ليسررت طعامرراا وشررراباا وو رروداا، بررل إنيرراء الحلررار بشرركل نيررائل مررن  أن إلرربا شركال". ولسررت 
 اإلعمار والعيش بحرية". إعادةل أج

ــة الصــحافة الفلســطينية )صــفا(،  وألررادت ع ررب  اا مط عرر اا ملرردر ، مررن اللرراهرة، أن 0/0/4841وكال
مجريررات المساولررات دررل اللرراهرة  ررال لوكالررة "لررسا" إن اجتمرراع الودررد الس سررطينل بالوسرريط الملررري 

جيرود والمساولرات مسرتمرة درل هرذا انتيب بعد دجر الجمعة دون الولول إلب نتيجرة، لكنره أكرد أن ال
 الشعن.

وألرررررراف الملرررررردر أنرررررره "ال جديررررررد باجتمرررررراع الودررررررد الس سررررررطينل بالوسرررررريط الملررررررري إ..  والجيررررررود 
 والمساولات مستمرة".

وكرران ملرردر مط رر   ررال ال ي ررة المالررية لرررإلسا  إن الودررد الس سررطينل التلررب دررل العالررمة الملرررية 
 تول ع ب مطالع الملاومة.اللاهرة الوسيط الملري لت لل رد االح

سررراعة تولرررل لررره الودرررد  21وانتيرررب عنرررد السررراعة ال امنرررة لرررباح اليرررو  و سارررا إلطررروس النرررار اسرررتمر 
الس سطينل الموحد والكيران اإلسررائي ل مرن أجرل التباحرث درل ت بيرت و رف إطروس النرار بشركل نيرائل، 

 علع عدوان إسرائي ل مستمر ع ب  طاع  زة منذ أك ر من شير.
تما  الساعة ال امنة من لباح اليو  دوت لادرات اإلنذار دل المنطلة اللرناعية جنروع مدينرة ودل 

ا أط رس مرن  طراع  رزة  عسلون المحت رة، و الرت ملرادر عبريرة إن اللبرة الحديديرة اعترلرت لراروخا
 باتجا  المنطلة.

 
 مقدًسا"رئيس المخابرات المصرية أبلغنا بأن مبادرة القاهرة ليست "نًصا عزت الرشق:  .00

 مم  ررللحركررة حمرراس، عررزت الرشررس، تسالرريل اجتمرراع  السياسررلكشررف علررو المكتررع  محمررد خيررال:
 دررل، التيررامل، ال ررواء محمررد دريررد الملررريالسلررائل الس سررطينية، مرر  رئرريس جيرراز المخررابرات العامررة 

 ي لاإلسرررائخرول أولررب جروالت المساولررات  يرر المباشررة مرر  الجانرع  المالرلاللراهرة مسراء اال نررين 
 لو ف إطوس النار بين جيش االحتول ودلائل  زة.

طرحتيرررا دلرررائل الملاومرررة باعتبارهرررا  الترررلالمطالرررع  بتبنرررلوعرررد  التيررراملالرشرررس  رررال لرررر"الشروس" إن "
، وليست مط با لسلائل منعزلة عن الشعع.. وأب غنا بعن المبادرة الملررية الس سطينلمطالع ل شعع 

لررع بعررد  التمسرر  بالمسررمياتد  ن اليرردف هررو و ررف نزيررف الررد  ل يدنررة ليسررت نلررا ملدسررا، حيررث طا
منره  الرئيسرلظررف كران اليردف  درل.. وأول  لنا خ سيات طررح المبرادرة، وأنره تر  تلرديميا الس سطينل

 و ف اللتال وحسظ أرواح الس سطينيين
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ات كرران مو سرره إيجابيررا خررول جولررة المساولرر الررذي، الملررريوملررب الرشررس  ررائو: "طالبنررا الجانررع 
 ".الس سطينلا ولب، بدع  مطالع الشعع 

مررن شررروطيا ملابررل تمديررد اليدنررة مرر  إسرررائيل، أجرراع الرشررس  أيوبشرعن إمكانيررة تنررازل السلررائل عررن 
أكردوا عرد  التنرازل عرن شررط، دمرا نطرحره هرو أ رل الل يرل  الس سرطينلبعن "حماس وبلية دلائل الودرد 

مرن مجرازر برين ا طسرال والنسراء"،  اللرييونلكيران ، ومرا ارتكبره الالس سرطينلأما  تلحيات الشرعع 
 الو ت نسسه ع ب "ردض نزع سوح  زة، ديو خط أحمر". دلمشددا 

نمرا ل تحراور  وتاب  بلوله إن "السلائل ل  ترعت إلرب اللراهرة ل تسراوض مر  ملرر، كمرا يعتلرد الربعض، وا 
 الرذي، اإلسررائي لالجانرع  إلرب الملرريوالنلاش بشعن المطالرع الس سرطينية، ع رب أن يردعيرا الجانرع 

 تس   بالسعل مطالبنا، وننتظر الرد خول الجولة ال انية "بانتظار رد إسرائيل" من المساولات".
عررادة تشررغيل مطررار ردرر ، واسررتكمال  وع ررب لررعيد شررروط الملاومررة، وأبرزهررا درر  الحلررار عررن  ررزة وا 

ذل  المط ع، وليس من حس العردو وتشغي ه، شدد الرشس ع ب أنه "ال تراج  عن  البحريبناء الميناء 
االعتراض ع ب حلوس إنسانية كس تيا كادة ا عراف والمعاهدات الدولية، ومنيا حس التنلل  اللييونل
 والسسر".
سررريكون أمرررا  رد مشرررتر   ررراس مرررن السلرررائل  اإلسررررائي لمرررن أن "الجانرررع  يالحمسررراو  الليررراديوحرررذر 

ل التنلررل منيررا.. نتو رر  أن يررراو  الكيرران أو حرراو  الس سررطينلحررال ردررض شررروط الشررعع  دررلمجتمعررة 
ع ب مبردأ التيدئرة ملابرل التيدئرة  اللييونلحال ألر الكيان  دلولكن نجيز لرد مشتر   اللييونل

 دون أن يتحمل تبعات ما خ سه من دمار".
بنيرامين نتنيراهو  انسرحع مرن  لاإلسررائي  زة.. إرئيس الوزراء  دلوتاب  بلوله إن "الملاومة انتلرت 

 زة  دلمن تدمير ا نساس  اللييونللطاع ميزوما دون أن يب غ أهداده، وحدي ه عن انتياء الجيش ال
نجاز  الوحيد هو المجازر والدمار   خ سه". الذيما هو إال خطاع لرد  معنويات جيشه المنيار، وا 

 رب  ردر ، د ر  يكرن عالرسرمل العربرلوخت  الرشس بعن "الملاومرة الس سرطينية  يرر رالرية عرن المو رف 
 روخ  عربرلكان هنرا  مو رف  سالت، لو التلالمسئولية، داللادة العرع مسؤولون عن شوالت الدماء 

 ما سلط هذا العدد اليائل من اللحايا".

  0/0/4841، الشروق، مصر
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 من قدراتنا فقط  بالمئة 48قيادي في القسام: ما استخدمناه في الحرب  .02
ائررع اللسررا  إن الملاومررة ال زالررت تحررتسظ بالعديررد مررن ا نسرراس أكررد  ائررد ميرردانل دررل كت: وكرراالت - ررزة

اليجومية و درات عسكرية ع ب موال ة الحرع دل حال ردلت إسررائيل االسرتجابة لمطالرع دلرائل 
 من جنودها. %20الملاومة وع ب رأسيا رد  الحلار، و ال إن الكتائع استخدمت دلط 

حيسة "تررايمز" البريطانيررة إن ع ررب اإلسرررائي يين أن وألرراف الليررادي المرردعو أبررو ليررث، دررل ملاب ررة للرر
 يدركوا أنه طالما ال يوجد أمن دل  زة د ن يتمتعوا با من.

ونسب أبو ليث ادعاءات  وات االحتول بعنيا دمرت ا نسراس اليجوميرة و رال "لردينا العديرد مرن ا نسراس 
 اس انيارت بشكل جزئل.ويمكننا التو ل إلب إسرائيل"، لكنيا أشار إلب أن  سما من ا نس

و ررال الليررادي دررل كتائررع اللسررا  "إن الملاومررة لرردييا أنسرراس تلررل إلررب منرراطس إسرررائي ية لكررن دوهتيررا 
مغ لررة ويررت  دتحيررا عنررد الحاجررة. و ررال إن عررددا   رريو مررن الميندسررين مط عررين ع ررب الخرررائط السرررية 

 لت مغ لة ويت  دتحيا عند الحاجة.ا خيرة من ا نساس ل  تحسر وال زا ا متارلألنساس"، و ال إن 
و ررال أبررو ليررث: إن لرردخ كتائررع اللسررا  مخررزون لررواري  وسرروح كرراف لتجديررد المعركررة إذا مررا دشرر ت 
مساولات و ف إطوس النار. وألاف: "نحن مستعدون لحرع طوي ة، ويمكننا لرع المدن التل لر  

ك يرر ممرا يمكرن إلسررائيل أن تتخيرل، وتراب : "لردينا مرا يكسرل مرن اللرواري  أك رر ب نستيدديا من  برل.
 من رجالنا، وهنا  اآلالف ينتظرون". %20دلد  واستخدمنا

 0/0/4841، السبيل، عم ان
 
 لن نتنازل عن حقوقنا وهناك محاوالت لتعزيز االنقسام: عزام األحمد .03

ب اللرراهرة أكررد رئرريس ودررد التسرراوض الس سررطينل إلرر: اللرراهرة، البيرران والوكرراالت الينررود، أكررر  أبررو –دبررل 
عررزا  ا حمررد لررر"البيان" أنيرر  ينتظرررون رداا نيائيرراا مررن اإلسرررائي يين بشررعن المطالررع الس سررطينية، مشرردداا 
ع ب أنه ت  الردخول درل مرح رة السرباس مر  الرزمن، مرن أجرل إنلراذ أطسرال  رزة "دون التنرازل  يرد أنم رة 

نالرر  محرراوالت مررن أطررراف لتعزيررز عررن حلرروس الشررعع الس سررطينل التررل تتبناهررا اللرراهرة"، منوهرراا بررعن ه
لررررر"البيان" خررررول اتلررررال هرررراتسل أنرررره ال لررررحة ل لرررراءات يجرييررررا ا حمررررد أكررررد و  االنلسررررا  الس سررررطينل.

المبعرروث ا ميركررل مرر  الودررد الس سررطينل، و ررال "واشررنطن ت تلررل مرر  الوسرريط الملررري دلررط، خالررة 
 مدير المخابرات".

ليل أمس أي جديرد درل شرعن نترائ  المساولرات، وأكرد وأكد ا حمد أنه ال يوجد حتب و ت متعخر من 
"أن الودد الس سرطينل الموحرد ينتظرر الررد ع رب ور رة المطالرع الترل تلرد  بيرا"، وأولر  "منرذ أن سرّ منا 
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ور ررة المطالررع الس سررطينية إلررب الوسرريط الملررري الررذي برردور  سرر ميا إلررب الودررد اإلسرررائي ل الررذي برردور  
إلب اللاهرة من جديد ومرن  ر  إلرب ترل أبيرع، ودرل انتظرار عودتره مرن عاد إلب تل أبيع، ومن     د  

و ال ا حمد لر"البيان": "نحن دل سباس م  الزمن، من أجل إنلاذ أطسرال  رزة، ولكرن  أجل تس ي  الرد".
بكبريرررراء ودون التنررررازل  يررررد أنم ررررة عررررن مطالبنررررا التررررل تتبناهررررا اللرررراهرة كام ررررة، وهررررل حلرررروس ل شررررعع 

التلررارير التررل تحررد ت عررن تيديررد  باالنسررحاع مررن رئاسررة الودررد الس سررطينل. وكانررت  الس سررطينل"، ناديرراا 
تلرررارير تحرررد ت عرررن أن ا حمرررد هررردد باالنسرررحاع بسررربع إلررررار حركرررة حمررراس ع رررب بعرررض النلررراط. 
وألرراف أن "اللرراهرة تتعامررل مرر  ودررد د سررطين، لكونرره يم ررل الشرررعية الس سررطينية، وال تتعامررل مرر  ودررد 

بعض وسائل إعو  حزبية وا   يمية مساندة حزع بعينه من لمن الودد الموحرد". دلائل، كما تحاول 
وشرردد ع ررب أن "هنررا  وسررائل إعررو  متررآمرة، تعمررل مررن أجررل إبلرراء االنلسررا  وتعزيررز "، وألرراف "لكننررا 
نؤكررد أننررا موحرردون، ولنررا هنررا ك مررة واحرردة"، مؤكررداا هنررا أن "حمرراس ليررا عو ررة مباشرررة بالمساولررات 

 منسردة".
 0/0/4841، لبيان، دبيا

 

  منزالً  ففي قصف إسرائيلي استهد حماس تعلن استشهاد الناطق السابق باسمها أيمن طه .04
أع نرررت حركرررة حمررراس عرررن استشرررياد النررراطس السرررابس باسرررميا أيمرررن طررره، مترررع را بجرررراح : إا نالرررول 

 ا بمدينة  زة.أليع بيا  بل أيا ، جراء  لف إسرائي ل استيدف إحدخ الشلس التل كان يتواجد ديي
و الررت حركررة حمرراس دررل تلررري  لررحسل: "تنعررب حمرراس ابنيررا الشررييد أيمررن محمررد طرره والررذي جرراء 
استشرياد  خرول اسررتيداف االحرتول لرره ولربعض اإلخرروة معره أ نراء تواجررده  درل إحرردخ الشرلس بمدينررة 

  زة ا مر الذي أدخ إللابته إلابة بالغة استشيد ع ب أ رها مساء اليو  الخميس".
ذ ننعرررب أخرررا عزيرررزا  رررد  لحركتررره ولشرررعبه الك يرررر لترررعتل شررريادته  بررروال لررره عنرررد ربررره وأ لرررادت: "إننرررا وا 

 والطساء بعد حياة حاد ة بالعطاء والتلحيات".
 0/0/4841، السبيل، عم ان

 

 : الوفد المفاو  لن يعود من القاهرة إال بشروط المقاومةحماس .05
اإلسرررومية حمرررراس مشرررير الملرررري، إن الودررررد ا نالرررول:  ررررال الليرررادي درررل حركررررة الملاومرررة  - رررزة

عرون اتسراس تيدئرة مر  إسررائيل لرن  الس سطينل المتواجد دل اللاهرة، ل تباحرث درل و رف إطروس النرار وا 
 يعود، إال بشروط الملاومة.



 
 
 

 

 
           41ص                                     3383 العدد:     0/0/4841 الجمعة التاريخ:

 

وجررراء تعكيرررد الملرررري، درررل ك مرررٍة لررره خرررول مسررريرات نظمتيرررا حركرررة حمررراس، درررل مدينرررة  رررزة مسررراء 
ات مرن الس سررطينيين، دعمرا لمطالرع الملاومرة الس سرطينية، المتم  رة، بردرر  الخمريس وشرار  دييرا العشرر 

 الحلار اإلسرائي ل عن  طاع  زة.
وألررراف الملرررري، أّن ملرررير السررراعات الملب رررة سررريحددها مرررا يرررتمخض عرررن ال لررراءات الجاريرررة برررين 

 الوددين الس سطينل واإلسرائي ل بوساطة ملرية.
المتواجررد دررل اللرراهرة منررذ يررو  السرربت ”الررع الودررد الس سررطينلوأكررد أن ملررر، تتعامررل بحيجابيررة مرر  مط

 ."المالل
الحرررع مرر  إسرررائيل لرر  تنتررهف بعررد، وكادررة الخيررارات مستوحررة أمررا  الملاومررة بغررزة، دررل حررال ” وألرراف:

 ”.ردض االحتول االستجابة لمطالع الودد المساوض باللاهرة
ال تعرررف االستسررو  وال “دا أن الملاومررة ودعرا الملررري، إسرررائيل إلررب اختلررار الو رت والطريررس، مؤكرر

 ، وال يزال لدييا المزيد من المساجآت، من دون التطرس إلييا."الخنوع
 ”.الملاومة لدييا مساجآت، أك ر من اللواري  التل ول ت إلب تل أبيع، وحيسا، وا نساس“وتاب : 

ملاومرررة واللسرررا ، ومررر  وألررراف الملرررري أن الجمررراهير الترررل احتشررردت اليرررو  بغرررزة، تؤكرررد أنيرررا مررر  ال
 .وشار  دل المسيرة،  يادات من مخت ف السلائل الس سطينية، دعما لشروط الملاومة شروطيا.

 0/0/4841، القدس العربي، لندن
 
 لن نقبل بأي وقف إطالق للنار دون رفع الحصار عن قطاع غزة"الجهاد":  .06

دل حديث لوكالة ا نالرول،  لا نالول: أكد خلر حبيع الليادي دل حركة الجياد اإلسوم - زة
، أن الس سطينيين بكادة أطيادي ، ي تسون حرول دل  زة نظمتيا حركة حماس ةمسير خول مشاركته دل 
لررن نلبررل بررعي و ررف إطرروس ل نررار، دون ردرر  الحلررار عررن  طرراع  ررزة، ” وألرراف: شررروط الملاومررة.

 ”.وت بية شروط الملاومة، التل ال تزال هل لاحبة الك مة دل الميدان
 0/0/4841، القدس العربي، لندن

 
 كاديمي بنابلس عبد الستار قاسماأل حماس تدعو للتحقيق في محاولة اغتيال  .07

أعربررت حركررة حمرراس، عررن تلررامنيا مرر  ا كرراديمل الس سررطينل عبررد السررتار  اسرر  : نرراب س إد سررطين 
ينررة نرراب س شررمال الررذي تعررّرض لمحاولررة ا تيررال  بررل عرردة أيررا  بررحطوس النررار ع يرره  رررع منزلرره دررل مد

 اللسة الغربية المحت ة.
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وطالرررع علرررو المكترررع السياسرررل لرررر "حمررراس"، عرررزت الرشرررس، بسرررت  تحليرررس دررروري درررل وا عرررة محاولرررة 
ا تيرال  اسر ، وتلردي  مررن ولرسي  برر "المجرررمين" ل عدالرة، معتبرراا أن "ا يردي اآل مررة الترل اعتردت ع ررب 

هذا االعتداء اليمجرل إال تلردي  خدمرة مجانيرة  ا كاديمل الس سطينل ليس ليا أي  رض من هذا وراء
 أو معجورة لوحتول"، ع ب حد تعبير .

وألاف "المسترض بالس طة الس سطينية تودير ا من لكل مواطن دكيف إذا كان هذا الشخص أكاديمياا 
ينج   ومنالوا سياسياا بحج  الدكتور عبد الستار  اس "، مؤكداا أن ما ولسه بر "أس وع الماديات" لن

 دل"كسر الل   وهز  السكرة"، ودس ولسه.
وكرران أسررتاذ الع ررو  السياسررية دررل جامعررة النجرراح الوطنيررة، عبررد السررتار  اسرر ،  ررد أدرراد بتعّرلرره  بررل 
يومين لمحاولة ا تيال بحطوس النار ع يه لدخ خروجه من منزله درل نراب س، بعرد أن كران  رد تعرّرض 

طررالبو  بو ررف التحررريض واليجررو  ع ررب رئرريس السرر طة العتررداء جسرردي  بررل نحررو مررن  بررل مجيررولين 
 الس سطينية محمود عباس وانتلاد موا سه.

 7/0/4841قدس برس، 
 
 أنفاق غزة "عنكبوت متفرع األذرع"... في مواجهة أقوى جيوش العالم .08

لرر  تنترره حرررع "الجرررف اللررامد" بعررد. أك ررر مررن خمسررين ألررف جنرردي : آمررال شررحادة -اللرردس المحت ررة 
يعرودوا إلررب بيروتي ، وجنررود ا لويرة ال و ررة الرذين خالرروا الحررع منررذ بردايتيا مررا زالروا ع ررب احتيراط لرر  

أهبة االستعداد، بانتظار التطورات الترل سرتعلع انتيراء ا نترين وسربعين سراعة مرن اليدنرة والمحاد رات 
 دل اللاهرة حول و ف إطوس النار.

لمعررار  الملب ررة. معررار  يلررف دررل  متيررا السشررل لرر  تنترره الحرررع لكررن إسرررائيل تسررتعد ل معركررة أو لنلررل ا
االسررتخباري الكبيررر دررل كشررف الولرر  دررل  ررزة  بررل دخررول المعركررة، حيررث خررر  عسرركريون وأمنيررون 
سابلون عن لمتي  ليشّددوا ع ب نسسية االستعوء والعنجيية اإلسرائي ية التل استيترت بكل ما يمكن 

ترروي  أكاذيرع اسرتيددت خدمرة ملرال  عسركرية  أن يعكس تسوس  درات جيشيا، وهذا لريس إال حم رة
أو سياسرررية أو ماليرررة، ل مؤسسرررة العسررركرية اإلسررررائي ية ول ليرررادة السياسرررية. دحسررررائيل الترررل دخ رررت هرررذ  
الحرع بيدف الللاء ع ب البنب التحتية ومنظومة اللواري  ومخراب  الملرات ين الس سرطينيين، حولرت 

 ساس وتدميرها".هذ  ا هداف إلب هدف واحد هو "كشف ا ن
"العنكبرررروت المتسرررررع ا ذرع"، هررررو واحررررد مررررن عبررررارات عرررردة أدخ تيررررا أنسرررراس  ررررزة إلررررب  رررراموس الجرررريش 
اإلسررررائي ل، بعرررد أن دررروج  بلرررخامة هرررذ  ا نسررراس وك رتيرررا، حترررب أنررره الرررطر ل عمرررل سرررتين سررراعة 
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ل و رال متوال ة حتب ولرل إلرب دتحرة ألرخميا: "المتررو الرذي ينللره اللطرار"،  رال لرابط إسررائي 
آخررر: "الشررجرة ك يرررة الغلررون"... تتسرررع ع ررب امتررداد كي ررومترات طوي ررة، بعلرريا أنسرراس حربيررة داخ يررة 

 وأخرخ هجومية باتجا  إسرائيل.
 

 محميات شبيهة بلبنان للتدريب
الدعوة التل أط لتيا جيات عدة لتشكيل لجنة تحليس درل إخسا رات الجريش و يرادة الحررع، درل ملردميا 

لب حين تشكيل لجنة  -يعالون  –لرار نتانياهو  الوث متخذي ال  انتس، تل  ا نساس دل المركز، وا 
التحليس هذ ، سيكون هنا  م ف يشركل إدانرة كبيررة ل ليرادة، و رد تجنرد ك يررون ممرن ادعروا أنير  سربس 
وحررذروا مررن خطررر ا نسرراس لجمرر  ا دلررة، العتبرراره  أن نيايررة "الجرررف اللررامد"، حاليرراا، هررل انتيرراء 

ة أولرب مرن حررع مراح يرا الملب رة سرتكون أخطرر وأشرد شراسرة. ولكرن، يبلرب السرؤال هرل سرتكون مرح 
ال جنة التل سيت  تشركي يا مرن جانرع لجنرة الخارجيرة وا مرن، أي لجنرة داخ يرة، أ  إنيرا لجنرة  لرائية 

 ع ب شاك ة لجنة "دينو راد" التل حللت دل إخسا ات حرع لبنان ال انية.
رسال خمس خويرا عبرر ا نسراس إلرب مرا إن نجاح "حماس" بمسا جعة إسرائيل بشبكة ا نساس اللخمة وا 

وراء خررط الرردداع العسرركري ع ررب حرردود  ررزة، دّجرررتا هررذا الم ررف حتررب  بررل التولررل إلررب اتسرراس إلطرروس 
النار. وهنا   ناعة بعن الرد اإلسرائي ل المنلوص ع ب ا نساس ال ينب  دلرط عرن السجروة االسرتخبارية، 

الك ير من ا سئ ة ا خرخ، بدءاا من حليلة عد  تطوير رد تكنولوجل كامل لكشف ا نساس،  بل هنا 
ولوالا إلب نلص نظريات محاربة السجوات الجودية. و د سعب كل طرف إلب الدداع عرن نسسره. دسرل 

يررة ا سربوع ال رانل مررن الحررع، وتحديرداا بعررد ملترل أربعررة جنرود درل العم يررة الترل نسرذت بعررد تسر ل الخ 
عبرررر نسرررس خرررر  لرررباط مرررن الجررريش وأع نررروا أنررره تررر  تحويرررل تلريرررر مسلرررل حرررول ا نسررراس إلرررب رئررريس 

نسلرراا هجوميرراا  بررل الخرررو  إلررب  38الحكومررة بنيررامين نتانيرراهو،  بررل سررنة، وأن االسررتخبارات اكتشررست 
الحرررع. وانلرر   ائررد المنطلررة الجنوبيررة، سررامل ترجمرران، إلررب مجموعررة لررباط وراح يررداد  عررن نشرراط 
جيشه،  نره و رف درل مواجيرة خطرر ا نسراس اليجوميرة الرذي كران الخطرر ا ول الرذي شرغل الجريش. 
واعتررررف لرررابط آخرررر درررل  يرررادة الجنررروع، خرررول استعرالررره لوسرررتعدادات الترررل جررررت لمواجيرررة هرررذا 
الخطر، بعد أن أخسب موم  وجيه: للد كنا نعررف، ولكننرا لر  نرنج  كمرا يبردو بلرمان مرا يكسرل مرن 

 اللومل إلب هذ  المشك ة". اإللغاء
وحررديث هررذا اللررابط تحديررداا يجعررل التحليررس دررل هررذا اإلخسرراس يركررز ع ررب جررانبين، ا ول عررد  تحديررد 
الخطرررر الكرررامن درررل ا نسررراس، وال رررانل حرررول جرررودة المع ومرررات المتع لرررة بمكررران ا نسررراس. و رررد كشرررست 
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شررررابا " أنرررره ترررر  جمرررر  جررررزء مررررن المع ومررررات المسررررربة عررررن إدارة المعركررررة وشررررعبة االسررررتخبارات والررررر "
المع ومات، وت  تحوي ه إلب الليادة خول الحرع. ولكن الجنود اعتردوا، لدخ منا شة المولوع، برعني  
واجيوا مساجآت تم  ت دل ا  بية وا نساس الترل عردروا بوجودهرا درل شركل عرا  دلرط. ورأخ عسركريون 

يجمرات الجويرة، تشرير إلرب وجرود دجروات أن عد  معالجة مشك ة ا نساس دل شكل كامل مرن خرول ال
نسلراا، أمرا شرعبة  23و 21استخبارية. درر "شرابا " تكيرن عشرية المواجيرة برعن عردد ا نسراس يترراوح برين 

أنساس، وهنا  من تحدث عن أك ر من مئة نسرس ودرل آخرر أيرا   20إلب  9االستخبارات دتحد ت عن 
 نسلاا. 31الحرع أع ن الجيش أنه دمر 

  تتمكن إسرائيل من معالجة ا نساس من الجو بسبع نلص المع ومات الد يلة والكادية وودس لباط، ل
حررول موا ررر  دتحاتيرررا، درررل بعرررض الحررراالت، ولرررعوبة معالجرررة ا نسررراس الترررل تنط رررس مرررن أمررراكن كررران 
يلعع ع ب الجيش الولول إلييا. واإلخساس ا كبرر مرن هرذا هرو مرا اعتررف بره لرباط وجنرود، بعرد 

إذ كشررف بعررض اللررباط أنرره ترر  خررول الحرررع دلررط نلررل التوجييررات المينيررة مررن  خررروجي  مررن  ررزة،
جانع سوح اليندسة إلب ألوية الجيش، دل شعن طريلرة كشرف ا نسراس وتردميرها. واعتررف جنرود برعن 
الجرريش لرر  يترردرع ع ررب محاربررة أنسرراس مشررابية لت رر  التررل ترر  الع ررور ع ييررا دررل  ررزة، بررل ترردرع ع ررب 

ررست خررول حرررع  أنسرراس ال تشرربه بتاترراا  نمررا كانررت منرراطس تحررت ا رض كت رر  التررل اكتشف أنسرراس  ررزة، وا 
لبنان ال انية كجزء من "المحميات الطبيعية" لر "حزع هللا" إموا   شم ت أ بية و نروات تحرت ا رض . 
و د تمت هذ  التدريبات بحشراف وحردة خالرة درل سروح اليندسرة، تعمرل بطريلرة التسر ل إلرب ا نسراس 

رسرال "ر  وبرروت" لكشررف مررا يحرردث تحررت ا رض، لكررن الجنررودت يلولررون إن ذلرر  ك رره ال يشرربه بتاترراا مررا وا 
 واجيه الجنود دل  زة.

درل واحرد مرن التلرارير اإلسررائي ية يرررد أنره كران يمكرن رؤيرة بروادر مشررروع ا نسراس درل  طراع  رزة منررذ 
مترراا.  21 - 20س ، دل حينه كان الحديث عرن أنسراس بسريطة نسربياا، متيالكرة، ع رب عمر1004عا  

، عنردما تر  خطرف 1002والمرة ا ولب التل ظير مدخ تيديد هذ  ا نساس كانت دل حزيران إيونيرو  
الجندي ج عاد شاليط من جانرع ملرات ين مرن "حمراس"، ولر وا عبرر نسرس ع رب عمرس عشررات ا مترار 

ة لرناعة ا نسراس درل إلب داخل إسرائيل. ومنذ ذل  الحرين، يلرول التلريرر اإلسررائي ل، تطرورت درل  رز 
شكل واس . ول  تعد ا نساس الجديدة ذات بنية تحتية متيالكة، يمكن أن تسلط دل كل عالسة أو دل 
حالررة طلررس  يرررر عاديررة، بررل اتلررر  أنرره ترر  اسرررت مار مرروارد ماليررة كبيررررة دييررا. وهررذا لررريس مررن  بيرررل 

كرة "حمراس"، ييردف إلرب إ امرة اللددة. دلد ت  بناء ا نساس المتطورة من خول تسكيرر اسرتراتيجل لحر 
شررربكة واسرررعة، منظمرررة ومررردارة مرررن حيرررث البنيرررة التحتيرررة درررل شررركل يتررري  دخرررول  ررروة كبيررررة مرررن رجرررال 
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"حمررراس" إلرررب النسرررس درررل  طررراع  رررزة، والخررررو  مرررن تحرررت ا رض درررل شررركل مسررراج  داخرررل إسررررائيل. 
احررد. ويشررير والغرررض مررن ذلرر  هررو تنسيررذ عم يررات  تررل واختطرراف كبيرررة، دررل موا رر  عرردة ودررل آن و 

 12و 10التلرير إلب أنه ت  تشييد ا نساس الجديدة بميارة. ديرل تلرل إلرب متوسرط عمرس يترراوح برين 
متررراا، وجوانبيررا مغطرراة بالبرراطون وتحترروي ع ررب وسررائل متلدمررة لوتلرراالت. ولكررل نسررس  بررو  المركررزي 

 الذي يدخل منه الحسارون، ومن    يتسرع إلب أ بية أخرخ، بعليا عسكري.
ليف: "ت  العمل دل ا نساس من خول الحساظ ع ب حرد أ لرب مرن السررية، و رد ترراوح العمرل درل وي

متررراا كررل يررو .  22بنراء كررل نسررس، بررين سررنة و روث سررنوات، وتراوحررت وتيرررة الحسررر برين أربعررة أمتررار و
لررادة إلرررب الحسررارين،  امرررت "حمررراس" بترردريع مجموعرررات النخبررة، مرررن عشررررات النشررطاء الرررذين تررر   وا 

 ياره  بحرص شديد، وت  توزيعي  ع ب ا لوية والكتائع".اخت
 0/0/4841الحياة، لندن، 

 
 مقاومين في انفجار شرق جباليا  أربعةاستشهاد  .09

وذكررر  استشرريد أربعررة ملرراومين مسرراء أمررس، جررراء انسجررار عبرروة ناسررسة شرررس ب رردة جباليررا.: بيررت لحرر 
ستشررريدوا بانسجرررار عرلرررل شررررس جباليرررا مرررواطنين ا 4المتحررردث باسررر  وزارة اللرررحة أشررررف اللررردرة أن 

ولررر  تعررررف بعرررد كيسيرررة انسجرررار العبررروة الناسرررسة و ي تنظررري  ينتمرررل  وولررر وا لمستشرررسب كمرررال عررردوان.
 .ا ربعةالملاومون 

 0/0/4841، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 أبرز األسلحة المستخدمة خالل العدوان على غزة .21
د سرطينيا  2820 طاع  زة، استشيد ما ال يلل عن  خول شير من الحرع التل شنتيا إسرائيل ع ب

 وجرح  رابة عشرة آالف، دلو عن تدمير واس  ل مبانل والمنازل والمنشآت التع يمية.
 و د حدث ذل  بعنواع مخت سة من ا س حة اإلسرائي ية، من أبرزها:

 ل.والمروحيات الملات ة من نوع أباتش 22-وأف 22-الطائرات الملات ة من نوع أف -
الطررائرات بررو طيررار التررل ظ ررت تحررو  درروس اللطرراع ع ررب مرردار السرراعة لللررف مررا تسررمب "أهررداف  -

 السرلة".
 السسن والزوارس الحربية التل كانت تللف  زة من ناحية البحر. -
 المددعية الذاتية الحركة التل تعتبر جزءا أساسيا دل سوح المشاة، إلادة إلب دبابات الميركادا. -
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المحرمررة دوليررا، حيررث تلررول وزارة اللررحة إن الجرريش اإلسرررائي ل اسررتخد  سرروح "الررداي "، ا سرر حة  -
 يؤدي بتر ا علاء.و وهو نوع من الذخيرة يحتوي ع ب آالف من اللط  الحديدية والمواد الخار ة، 

كما  لست إسرائيل  زة بالذخائر المسمارية و"السوسسور ا بيض"، وتسبع هذ  ا س حة حرو ا بالغرة 
 ومشاكل دل الجياز التنسسل ل مستيددين بيا.

دل الملابل اعتمدت الملاومة الس سطينية دل ردها ع ب العدوان اإلسرائي ل ع ب أس حة لنعتيا مح يا 
 أو طورتيا، ومن لمنيا:

 ك غ. 222ك  ، ويحمل رأسا حربيا يزن  220و 220الذي يب غ مدا  ما بين  220-لاروخ آر -
ك ر ، واسرتخد   ول مررة درل  لرف مدينرة ترل أبيرع  200لرل مردا  إلرب الرذي ي 80-لاروخ جل -

 مرات عديدة.
"، وهرذ  اللرواري  جميعيرا اسرتخدمت 22-" و"أ 22-" و"سجيل200-" و"براس20-لواري  "براس -

 دل  لف مدينة تل أبيع.
نيررا الطررائرات بررو طيررار، حيررث اسررتخدمتيا الملاومررة  ول مرررة بعررد أن لررنعتيا مح يررا، وأنتجررت م -

  و ة نماذ : استطوعية، وهجومية، وهجومية انتحارية.
 7/0/4841، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ا.. إطالق صاروخين من غزةافرات اإلنذار تنطلق في عسقالن ومحيطهيديعوت أحرونوت: ص .20

 الت تلارير إسرائي ية إن لادرات اإلنذار انط لت دل عسلون ودل "المج س اإل  يمل حوف 
الت "يديعوت أحرونوت" دل مو عيا ع ب الشبكة إنه ت  اعتراض لاروخ أط س باتجا  و  أشك ون".
وكانت "يديعوت أحرونوت"  د تحد ت عن إطوس لاروخين من جنوع  طاع  زة، دل  عسلون.

الرابعة من دجر اليو ، باتجا  "المج س اإل  يمل أشكول"، دل حين تحد ت "هآرتس" عن إطوس 
 اللطاع. ذيستل هاون من جنوع 

 0/0/4841، 10عرب 
 

 وسنرد على الصواريخ بشدة  نتنياهو: القتال بغزة لم ينته   .22
أمر رئيس الوزراء اإلسرائي ل بنيامين نتنياهو جيشه بالرد بمنتيب الشدة دل حال : اللدس المحت ة

ر الساعة استئناف  لسيا ل مدن والموا   العسكرية اإلسرائي ية دور انتياء الو ف المؤ ت إلطوس النا
ا.  ال امنة لباحا
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و ال نتنياهو دل حديث لشبكة إدوكس  ا ميركية ونل ته اإلذاعة اإلسرائي ية العا  لباح الجمعة إنه 
 " ير ملتن  بانتياء اللتال دل  زة".

وأشار نتنياهو إلب ورود درلة تحليس حل س مل لكنه ذكر أن "ا مر يتو ف ع ب حماس". ع ب حد 
 تعبير .

 0/0/4841، افة الفلسطينية )صفا(وكالة الصح
 
 نتنياهو يطلب مساعدة الصليب األحمر بإعادة جثتي ضابطين إسرائيليين .23

ط ع رئيس الوزراء االسرائي ل بنيامين نتنياهو، من رئيس ال جنة الدولية ل ل يع  :اللدس المحت ة
سرائي يين أورون ا حمر بيتر ماورر، خول للائيما أمس المساعدة دل إعادة ج تل اللابطين اإل

 شاؤول وهدار  ولدين، ال ذين  تو خول مشاركتيما دل العدوان ع ب  طاع  زة.
وكرر نتنياهو، خول ال لاء، الزع  اإلسرائي ل بعن الملاومة استخدمت المدنيين دل  طاع  زة كدروع 

حماس  بشرية. وادعب بيان لادر عن مكتع نتنياهو أن ا خير  د  "أدلة" ع ب ذل  وع ب أن
 تستخد  منشآت تابعة لألم  المتحدة لتخزين لواري .

وادعب نتنياهو أن "حماس تعد  كل من يجرؤ ع ب التحدث لد الدمار الذي ج بته ع ب سكان 
 زة". وزع  أن "حماس تمن  دخول مساعدات إنسانية إلب داخل  زة"، وأن "من يتحمل مسؤولية 

وأنه "إذا ل  يكن حس إسرائيل دل الدداع عن نسسيا أما  اللتل المعساوي ل مدنيين هل حماس وحدها" 
اإلرهاع والحا، دحن هذا سيكون نذير شر  ية دولة ديملراطية وأخو ية م  نا، والتل تعمل بموجع 

 اللانون الدولل ومن خول دداع شرعل عن النسس بيدف الدداع عن مواطنييا".

 0/0/4841، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 .. ويجب نشر مفتشين على الحدود مع القطاعن تحكم غزة من جديدأال تريد  "إسرائيل": ليبرمان .24

دور ليبرمان ألمانيا ع ب المساعدة دل غحث وزير الخارجية اإلسرائي ل أدي :عماد عمر -برلين 
التولل إلب حل ل لراع دل  طاع  زة وخالة بعن ترسل هل ودول االتحاد ا وروبل ا خرخ 

 ف ع ب حدود اللطاع.مستشين لإلشرا
و ال ليبرمان للحيسة بي د ا لمانية الواسعة االنتشار يو  الخميس إن برلين ليا "دور مي  جدا" دل 
من  كار ة ا تلادية وانسانية دل  طاع  زة الذي تحالر  اسرائيل دل محاولة لمن  ولول أس حة 

 رد  ع ب الحدود م  اللطاع. إلب الملات ين اإلسوميين كما تسرض ملر  يودا لارمة ع ب معبر



 
 
 

 

 
           43ص                                     3383 العدد:     0/0/4841 الجمعة التاريخ:

 

وألاف أن ألمانيا يجع أن تجم   ادة االتحاد ا وروبل ل مساعدة دل التولل إلب تسوية دائمة دل 
حلار  بحنياءحماس آالف اللواري  ع ب اسرائيل الشير المالل مطالبة  أط لت زة حيث 

 اللطاع.
إلب المنطلة "ولكن ع ب ألمانيا واالتحاد وأشار ليبرمان إلب أنه ال يلترح إرسال جنود أو رجال شرطة 

 ا وروبل إرسال مستشين إلب  زة لمرا بة التجارة بين الس سطينيين والدول المجاورة."
و ال ليبرمان أن اسرائيل ال تريد ان تحك   طاع  زة من جديد ولكن ي ز  التولل إلب حل من أجل 

 ولل  يادة م ل هذ  البع ة."وألاف أن "ألمانيا ع ييا مسؤولية ت من يعيشون هنا .
و ال ليبرمان إن العم ية العسكرية اإلسرائي ية "ل  تنته بعد" ولكنيا نجحت دل تدمير ا نساس العابرة 

 ل حدود التل حسرها ملات ون د سطينيون من  زة إلب اسرائيل.
 7/0/4841، وكالة رويترز لألنباء

 
 ة قيادة حماس السياسية والعسكرييهدد بتصفية  لبيد .25

زير المالية االسرائي ل يائير لبيد ، ان و احمد رملان، عن 0/0/4841، المستقبل، بيروتذكرت 
هدد بتلسية  يادات حماس السياسية والعسكرية، اذا ما حاولت الحركة خرس و ف اطوس النار 

 وجددت  لف المدن والب دات االسرائي ية وخلولاا دل الجنوع.
لبيد هدد باستيداف وتلسية  يادات ، أن 0/0/4841، ية )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينوألادت 

 و ال لبيد خول مؤتمر لحسل علد  دل تل أبيع ظير الخميس إن التنظيمات الس سطينية.
، مشدداا ع ب أنه سيت  استيداف -"الليادتين السياسية والعسكرية دل حركة حماس سيان"، ودس تعبير 

 وتلسية  يادات التنظيمات.
 
 الصواريخيدعون لسحب الوفد من القاهرة والرد بقوة على مطلقي  إسرائيليونوزراء  .26

دعا وزير اال تلاد االسرائي ل المتطرف زعي  حزع "البيت الييودي" نستالل بينت،  :اللدس المحت ة
 الودد االسرائي ل دورا من ملر وو ف المساولات. إلعادة

ير بينت بعنه ال يمكن اجراء مساولات دل اللاهرة وبحسع ما نشر مو   "واال " العبري دلد  ال الوز 
تحت نيران الللف من حماس، والعم ية العسكرية مستمرة وهذا هو االختبار الحليلل للوة الردع 

 االسرائي ل، ويجع الرد ع ب هذ  اللواري  بلوة كبيرة.
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" النياء حك  كما دعا وزير االسكان االسرائي ل المتطرف أوري ارائيل من حزع "البيت الييودي
حماس بشكل كامل ردا ع ب اطوس اللواري ، وبعنه ال يجع السماح لحركة حماس ان تلرر ألول 

 ال عبة السياسية.
بدور ،  ال وزير الموالوت االسرائي ل اسرائيل كاتس "أن حركة حماس ال تسي  سوخ لغة اللوة"، 

 ات تحت النيران.داعيا الب و ف المساولات دل اللاهرة رادلا أجراء أي مساول
 0/0/4841، وكالة سما اإلخبارية

 

 "سيناريو احتالل غزة"يطالبون بالتحقيق في كشف تفاصيل في "الكابنيت" وزراء إسرائيليون  .27
، بست  تحليس جاد "الكابنيت"طالع وزراء إسرائي يون دل المج س ا منل والسياسل الملغر : را  هللا

 "الكابنيت"التل عرلتيا  يادة الجيش اإلسرائي ل، ع ب حول تسريع تساليل المعطيات والشروح 
 ا سبوع المالل، وت خص التك سة البشرية والمالية والسياسية الحتول  طاع  زة وتلويض حماس.

 وولف وزراء هذا التسريع بعنه متعمد ويلر بعمن إسرائيل وسمعتيا.
جية ألحلت لررا كبيرا بسمعة إسرائيل، التسريع كان بم ابة عم ية تخريع استراتي"و ال أحد الوزراء: 

وتسببت دل إهانة بالغة ل جيش، ديما أعطت حماس مع ومات مجانية بعن إسرائيل ال تل  أماميا 
 ."خيار تلويض س طتيا

ولم  الوزراء الغالبون من عم ية التسريع، إلب أن رئيس الوزراء اإلسرائي ل بنيامين نتنياهو يلف 
" الكابنيت"دل ج سة  " ا  بعمل  ير سوي"أو  ير مباشرة،  نه ألو وراء ذل ، بطريلة مباشرة 

 ."باستخدا  الجيش   راض سياسية بحتة"ا سبوع المالل 
 0/0/4841، الشرق األوسط، لندن

 
 مني به الجيش اإلسرائيلي إخفاقاً  د  يع قادة حماسعدم القدرة على اغتيال غانتز:  .28

باإلخساس دل ا تيال  ادة الملاومة اإلسومية  زائي ل بينل  انتأ ر رئيس أركان الجيش اإلسر الجزيرة: 
مشيرا إلب أن عد  اللدرة ع ب ا تيال  ياديين دل الملاومة يعتبر إخسا ا منل به الجيش  حماس،

 اإلسرائي ل.
لكنه ألاف ردا ع ب انتلادات دل هذا اللدد أن الجيش اإلسرائي ل بحمكانه ا تيالي  دل أي و ت 

 مؤكدا أن  ادة حماس ما زالوا هددا ل تلسية، وعندما تواتل السرلة سيت  استيدادي . ن،مكاودل أي 
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خول مؤتمر لحسل علد  دل إحدخ المستوطنات المحيطة بغزة إني  دل نياية معركة  زو ال  انت
 طوي ة بدأت بعم ية واسعة وتطورت لعم ية برية جوهرية داخل اللطاع.

ل إلب مخاوف سكان المستوطنات المحيطة بغزة من العودة إلب منازلي  وتطرس  ائد ا ركان اإلسرائي 
وحلولي  ول عيش بشكل طبيعل، مؤكدا بلاء الجيش بيني  لحمايتي ، حيث ينتشر ع ب الحدود ويبحث 

 "التحديات اللادمة".
 7/0/4841، الجزيرة نت، الدوحة

 
  تحدةالواليات الم مع االستراتيجيةالعالقات ر : نتنياهو دم  لبيد .29

ذكرت لحيسة معاريف العبرّية، دل عددها اللادر اليو  الخميس أّن  زهير أندراوس: -النالرة 
، اتي  رئيس حكومته بنيامين "يوجد مستلبل"يائير لبيد وزير المالّية اإلسرائي ل، وهو رئيس حزع 

م  الواليات المتحدة نتنياهو بتخريع العو ات اإلستراتيجية م  الواليات المتحدة، و ال إن العو ات 
ول ت إلب الحليض ا سسل. ونل ت اللحيسة عن لبيد  وله دل ج سات مغ لة إن نتنياهو تسبع 
بعلرار كبيرة ل عو ات اإلستراتيجية م  الواليات المتحدة. وألاف  ائوا، بحسع اللحيسة العبرّية، 

 مريكية ل  تشيد هذا التدهور من  بل، إّن العو ات ال نائّية بين دولة االحتول والواليات المتحّدة ا
 دا مريكيون ال يتحد ون م  نتنياهو إال عند اللرورة الللوخ، ع ب حّد  وله.

وسا ت اللحيسة العبرّية  ائ ةا إّنه دل أعلاع تدهور العو ات بين نتنياهو واإلدارة ا مريكية دت  لبيد 
ياهو، ويجري اتلاالت مك سة م  وزير  نوات اتلال م  المسؤولين ا مريكيين، متجاوزا نتن

 الخارجية ا مريكل، جون كيري، والسسير ا مريكل دل تل أبيع، دان شابيرو.
ا إّن ما  ا  به نتنياهو م  شابيرو مسلء ل غاية، دتسريع دحوخ مكالمة توبي  شابيرو  و ال لبيد أيلا

ار ألد اء إسرائيل دل الواليات لوسائل اإلعو  بكل ما ينطوي ذل  ع ب إهانة وتحلير واحد من كب
نتنياهو،  -المتحدة هو عمل  ير معلول، ع ب حّد ولسه. ولستت اللحيسة إلب أّن عو ات لبيد

يد بتلاس  رئاسة الوزراء م  بليبرمان  تشيد دتوراا كبيراا، و مة من يطالبون دل محيط ل -ونتنياهو
 نتنياهو.

 7/0/4841، رأي اليوم، لندن
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 الستثمار في التجمعات اإلسرائيلية المحيطة بغزةليفني تدعو ل .31
دعت وزيرة العدل اإلسرائي ية تسيبل ليسنل، إلب االست مار دل التجمعات  :ا نالول -اللدس 

دل اللسة  "المعزولة"اإلسرائي ية المحاذية للطاع  زة بدال من االست مار دل المستوطنات اإلسرائي ية 
 الغربية.

االست مار دل التجمعات "، إن "ديسبو "يا الشخلية دل شبكة التوالل و الت ليسنل، ع ب لسحت
ا أك ر من أي و ت  المحيطة بغزة هو العمل اللييونل اللحي ، إني  يستحلونه، اآلن ألب  والحا
ملب أن االست مار دل محيط  زة، تشجي  اإل امة، البناء، امتيازات ل سكان، تعزز ا من 

 ."ابيين عبر أنساس جديدةواإلجراءات لمن  تس ل اإلره
وعندما يسعلوننل من أين سعحلل ع ب ا موال إأموال االست مارات  دحننل أ ول بدون "وألادت: 

تردد: من المستوطنات المعزولة دل اللسة الغربية، كوهما إالمستوطنات المعزولة والتجمعات 
للراع، ولكن دلط دل محيط المحيطة بغزة  دل الوطن، وكل سكانيا إسرائي يون يعيشون دل وجه ا

 زة دحن االست مار هو بعيد المدخ، وبسل يا دحن حدود إسرائيل الدائمة ستبلب مزدهرة، حية، معرودة 
ومشروعة، أما االست مار دل المستوطنات المعزولة إأي التل تل  دل محيط المدن الس سطينية 

 ."باللسة الغربية  دحنه يسعل العكس تماما
 0/0/4841، دنالقدس العربي، لن

 
 الواليات المتحدة ومصر ودول أخرى تؤيد فكرة جعل غزة منطقة منزوعة السالحأردان:  .30

 ال   عاد أردان وزير الجبية الداخ ية، وعلو المج س الوزاري اإلسرائي ل : كساح زبون  - را  هللا
، وسيكون إذا استعنست حركة حماس إطوس النار ع ب إسرائيل، دسيتلدخ ليا الجيش"الملغر: 

 ."ردنا  اسيا، سنرد  سلف الرد
وأعرع أردان عن اعتلاد  بحمكان التولل إلب تسوية سياسية، مشيرا إلب أن إسرائيل ال تعارض 

 إعادة إعمار  طاع  زة، ولكنه ال يجوز السماح بحعادة تعاظ  حماس والجياد اإلسومل عسكريا.
متحدة وملر ودول أخرخ تؤيد دكرة جعل  طاع الواليات ال"وألاف أردان دل سياس ملاب ة إذاعية: 

مين العا  لألم  المتحدة، بان كل مون، الذي لألووجه أردان االنتلاد  ." زة منطلة منزوعة السوح
وجه انتلادات حادة إلسرائيل ع ب خ سية  لف موج  تابعة لألم  المتحدة دل  زة خول الحرع، 

 ."م  المتحدة بان كل مون حليلة ا مور ع ب ا رضآسف لعد  إدرا  ا مين العا  لأل" ائو: 
 0/0/4841، الشرق األوسط، لندن
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 : حماس ارتكبت عددًا ال يحصى من جرائم الحرباألمم المتحدةب "إسرائيل"مندوب  .32

هاجمت إسرائيل ا م  المتحدة بلوة، ووجه مندوع إسرائيل الدائ  لدخ ا م  : كساح زبون  - را  هللا
روس أور انتلادا شديدا إلب الدول التل شاركت دل الج سة التل علدتيا الجمعية المتحدة رون ب

 العامة لألم  المتحدة، أول من أمس إا ربعاء ، لمنا شة التطورات ا خيرة دل محيط  طاع  زة.
لو كرست الجمعية العامة نسبة   ي ة من الجيود التل تبذليا لمعاتبة إسرائيل "و ال بروس أور: 

ل ممارسات حركة حماس، لكانت اكتشست أن هذ  الحركة ارتكبت عددا ال يحلب من ل نظر د
المنظمة الدولية  د ل ت طريليا إ...  إنيا تعسست من ". وألاف: "جرائ  الحرع الم يرة لوشمئزاز

 ."أجل النيوض با خوس والحس والعدل، ولكنيا ل  تنجز هذ  الميمة لشدة ا سف
الطريلة الوحيدة إلعادة اليدوء إلب نلابه هل تجريد حماس من "أن  وعد المندوع اإلسرائي ل

 ."أس حتيا، وجعل  طاع  زة منزوع السوح
 0/0/4841، الشرق األوسط، لندن

 
 ستستوعب تكاليف حرب غزة 4841: ميزانية لبيد .33

ر لبيد وزير المالية اإلسرائي ل يائي، أن أحمد إليامل، عن 7/0/4841، وكالة رويترز لألنباءذكرت 
ستكون  ادرة ع ب استيعاع التكاليف التل تكبدتيا إسرائيل ع ب مدار  1024إن ميزانية عا  :  ال

  شير جراء اللتال دل  طاع  زة.
إسرائيل لدييا ا تلاد متماس  " ال: ، عن أف ع، أن لبيد 0/0/4841الحياة، لندن، وألادت 

لن يت  رد  »، مؤكداا أنه "1024موازنة عا   وي جداا. ونستطي  با تدار استيعاع هذ  العم ية دل 
وأول  أن ا مر سيستغرس مدة أسبوع أو أسبوعين  بل أن تستطي  الحكومة تحديد  ."اللرائع

التع ير الك ل ل لراع ع ب اال تلاد، سواء من حيث اإلنساس العسكري أو ا لرار التل لحلت 
 دل موازنة هذا العا .بلطاع ا عمال، مؤكداا وجود إمكان لتغطية التكاليف 

 
 لى قتل أمهات الشهداء الفلسطينيينإالطيبي يقاضي نائب في الكنيست دعت  .34

 د  رئيس كت ة اللائمة الموحدة والعربية ل تغيير النائع العربل دل ل: المستلب –اللدس المحت ة 
شتاين، لد الكنيست احمد الطيبل، شكوخ إلب المستشار الللائل ل حكومة اإلسرائي ية ييودا داين
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بتيمة التحريض ع ب العنف واللتل، بسبع  "البيت الييودي"علو الكنيست أي ت شاكيد من حزع 
 نشر ملال يدعو للتل أميات الشيداء الس سطينيين.

 0/0/4841، المستقبل، بيروت
 
 "مصنعة محلياً "مسؤول إسرائيلي: معظم صواريخ حماس  .35

: إن معظ  اللواري  التل أط لتيا حماس ع ب  ال مسؤول عسكري إسرائي ل: السرنسية –اللدس 
 إسرائيل ملنعة مح يًّا باستخدا  أنابيع أو مواد تستخد  دل الزراعة ت  تيريبيا إلب  طاع  زة.

وأول  المسؤول ل لحسيين أن "اللس  ا كبر مما أط س مح ل اللن ،  س    يل دلط هل لواري  
 ".2-إيرانية دجر

 30أو  22  يستخدمون  ساطل الميا  بملاسات مخت سة من وألاف أن ملنعل هذ  اللواري
 سنتيمتراا يلطعونيا ويحشونيا بالمواد المتسجرة التل يعدونيا من مواد كيميائية م ل السماد الزراعل.

وتاب  المسؤول اإلسرائي ل: إن "الملات ين الس سطينيين تدربوا ع ب يد مدربين أتوا من الخار  وربما 
ا يشاركون مباشرة دل لن  هذ  ا س حة المح ية. 220يران"، مليساا أن أرسل بعلي  إلب إ  شخلا

 7/0/4841، الشروق، مصر
 
 ضابط في االستخبارات العسكري ة: حزب هللا سيبدأ المواجهة القادمة باحتالل الجليل  .36

سة دل  ال إّن لابطاا ردي  المستوخ دل االستخبارات العسكرّية نشر درا زهير أندراوس: -النالرة 
،  ال دييا إّن تيديدات الشي  حسن نلر هللا باحتول الج يل، ُتعّبر عن "معراخوت"المجّ ة العسكرّية 

خطط عديدة من  بل حزع هللا، أْي أّن الحزع سيبدأ المواجية اللادمة دل معركة داخل العمس 
ا عن حرع االستنزاف، الدتاا إلب أّن ا نساس التل ت ّ  اكتشاديا دل اللطاع، اإلسرائي ّل، وذل  عولا

تؤّكد ع ب أّن حزع هللا سيستعمل دل المواجية اللادمة ا نساس إلخرا  خططه إلب حّيز التنسيذ. 
وتاب   ائوا إّن حزع هللا يمت   أنسا اا هجومّية والتل يّت  حسرها تحت ا رض  رابة الحدود الشمالّية، 

 حّد تعبير .تحليراا الستعماليا دل حرع لبنان ال ال ة، ع ب 

 7/0/4841، رأي اليوم، لندن
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 : جيشنا غير قادر على حسم المواجهة مع حماسإسرائيليخبير عسكري  .37
دل مجال ا من اللومل، أن العم ية العسكرية ا خيرة لد  إسرائي لاعتبر خبير : اللدس المحت ة

يار اللدرة العسكرية  طاع  زة التل يط س ع ييا االحتول اس  "الجرف اللامد"، أسسرت عن اني
 .سرائي لل جيش اإل

ونل ت لحيسة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن البروديسور أوري بار يوسف،  وله "إن الرهان 
اللييونل ع ب ترمي   وة ردع الجيش دل أعلاع الحرع ع ب  زة دل  ير مح ه، دحسرائيل ل  تسشل 

يشيا انيارت بشكل أكبر مّما كانت ع يه دلط دل ترمي   وة الردع دل مواجية حماسد بل إن  وة ج
وألاف بار يوسف "يجع أن نعترف أن اللوة العسكرية اللييونية  ير  ادرة   بل الحرع"، كما  ال.

ع ب حس  المواجية م  حماس ع ب الر   من أن تسّوس الجيش ل  يكن مول  ش  أو تساؤل"، ع ب 
يونية دل مواجية حماس تتم ل بلدرة وألاف البروديسور "جذور مشك ة الردع اللي حد  وله.

الحركة ع ب استخدا  وسائل بدائية وتوظيسيا دل إلابة إسرائيل، دسيذكر التاري  اليو  الذي تو ست 
ديه شركات الطيران ا جنبية عن الطيران دل أجواء إسرائيل كاليو  الذي تمكنت ديه لواري  مح ية 

 طيران العالمل"، حسع  وله.لنعت دل  زة من إ وس أجواء إسرائيل أما  ال
 7/0/4841، ز الفلسطيني لإلعالمكالمر 

 
 مليار دوالر 4.1: حرب غزة كلفت االقتصاد اإلسرائيلي المركزي البنك .38

 الت كارنيت د و  محادظ البن  المركزي االسرائي ل نلو عن تلديرات مؤ تة : عماد عمر -اللدس 
 م يار دوالر. 2444ئيل حوالل إن حرع  زة التل دامت شيرا ك ست ا تلاد اسرا

والادت دل تلريحات لت سزيون اللناة العاشرة االسرائي ل أن "التليي  انه يمكن ان يلل الب حوالل 
 ل."كدل المئة من النات  المح ل االجمالل الذي يلل الب خمسة م يارات شي 042

 ل كشي 3442إالدوالر يساوي 
 7/0/4841، وكالة رويترز لألنباء

 
 "إسرائيل"انعكاسات محتملة للحرب على عجز موازنة لتصنيف االئتماني "فيتش": وكالة ا .39

الخميس من أن العم ية اإلسرائي ية دل  "ديتش"حذرت وكالة التلنيف االئتمانل : أ ف ع -باريس 
 طاع  زة يمكن أن تؤدي إلب إخساس الدولة العبرية دل تحليس أهداديا المرتبطة بالحد من العجز دل 

 .1024نة دل المواز 
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التل بدأت  "الجرف اللامد"وتسيد التلديرات ا ولية لوزارة المال اإلسرائي ية، بعن العم ية اإلسرائي ية 
دل المئة من إجمالل النات   042و 043دل ال امن من تموز إيوليو  حتمت نسلات إلادية تشكل بين 

 .1022الداخ ل اإلسرائي ل ل سنة الحالية وسنة 
التع ير ع ب الواردات يلعع التكين به وسيكون مرتبطاا "دل بيان الخميس، أن  "ديتش"وأولحت 

يمكن الستئناف النزاع م  حماس أن ". وألادت أنه بمعزل عن العم ية الجارية "بنتائ  ا تلادية أع 
 ."يعزز اللغط لزيادة النسلات العسكرية مما يحد من مرونة الموازنة

دل المئة من إجمالل النات  الداخ ل إلسرائيل دل  33تشكل  وكانت النسلات المدنية ا ساسية
 أنيا واحدة من أدنب النسع دل منظمة التعاون والتنمية اال تلادية. "ديتش"، وأولحت 1021

لكن هذا التع ير يمكن أن يكون محدوداا بسلل ا داء اال تلادي الجيد الذي سج ته إسرائيل دل 
إسرائيل دل ا شير الستة ا ولب من السنة أهداف ميزانيتيا  النلف ا ول من السنة، إذ تجاوزت

دل المئة من  142شيرا إلب  21بزيادة دل العائدات وتراج  دل النسلات، ما خسض العجز ع ب مدخ 
 دل المئة. 3إجمالل النات  الداخ ل، أي أ ل من اليدف المحدد ألوا لمجمل السنة، وهو 

س دل تحليس هدف إالعجز دل الموازنة  سيكون مرتبطاا اإلخسا"وأولحت وكالة التلنيف أن 
جراءات محتم ة ل تعويض أو التللير دل التنسيذ دل  طاعات أخرخ  ."بالتع ير اال تلادي ل نزاع وا 

ويمكن أن يؤدي النزاع الب تراج   لة المست مرين والمستي كين أو دل  طاع السياحة بعد التع يس 
 ته عدة شركات جوية دل تموز.المو ت لرحوت إلب تل أبيع  رر 

« ديتش»وستلد  الحكومة اإلسرائي ية ميزانيتيا الملب ة ل برلمان مط   تشرين ال انل إنودمبر ، وستلد  
+  إلسرائيل دل A« إإيه+»وكانت الوكالة نسسيا  بتت درجة  تشرين ال انل. 12تلييميا الملبل دل 

 أيار إمايو  المالل.
 0/0/4841، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل" تعتزم إعالن غزة "منطقة عدو" لتفادي تعويضها هآرتس:  .41

تعتز  الحكومة اإلسرائي ية اإلعون دل ا سابي  الملب ة عن  طاع  زة ع ب : لسا –اللدس المحت ة 
 أنه "منطلة عدو" من أجل تسادي تعويض سكانه الذين لحلت بي  ألراراا هائ ة جراء العدوان ع يه.

"هآرتس" العبرية ليل الخميس عن موظف إسرائي ل ردي  المستوخ  وله إن "معنب  ونلل مو   لحيسة
هذا اللرار هو أن إسرائيل لن تكون مسؤولة عن ا لرار دل إطار دعاوخ يلدميا سكان  زة لد 

 عم يات عسكرية ُنسذت خول عم ية الجرف اللامد".
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لخلوص ع ب جدول أعمال الحكومة وأشارت إلب أنه "تعين ع ب وزير الللاء طرح ا تراح بيذا ا
 اإلسرائي ية خول اجتماعيا يو  ا حد الملبل، وجرخ نشر ليغتيا دل مو   رئيس الحكومة".

وجاء دل نص مشروع اللرار الحالل إن اإلعون عن اللطاع "منطلة عدو" سيبدأ بع ر تراجعل ابتداء 
 اع  زة.تموز السائت، وهو اليو  الذي بدأ ديه العدوان ع ب  ط 2من 

وألاف مشروع اللرار أن " ايته من  تعبير  انونل آخر ومكانة لغزة بما يتوء  م   انون ا لرار 
المدنية". ديما ال يشمل مجاالت أخرخ لعو ات إسرائيل م  دول "عدوة" ليا م ل من  التجار 

 واالستيراد والتلدير.
 0/0/4841، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 : القوات اإلسرائيلية كانت تتغذى من المنتجات التركية أثناء الهجوم على غزةنوتأحرو  يديعوت .40

زود ملات يه خول الحرع ا خيرة ع ب  طاع  اإلسرائي ل الت لحيسة يديعوت أحرونوت إن الجيش 
محشب ورس "تركية، وأشارت اللحيسة إلب أن جيش االحتول كان يوزع  "وجبات  تالية" زة، بر
  طاع  زة، ودب مراكز التجنيد. دل، والميا  المعدنية التركية ع ب الجنود ركلالت، "العنع

ع ب الر   "بسبع ال جوء إلب االستيراد من تركيا،  ائ ة:  اإلسرائي لوهاجمت اللحيسة  يادة الجيش 
اليجو   دلان، ل  يل  درلة خول ا عوا  ا خيرة  رجع طيع أردو  التركلمن أن رئيس الوزراء 

التزود  دلسرائيل، إال أن اليجمات التركية ل  تمن  المنظومة ا منية اإلسرائي ية من االستمرار ع ب إ
 ."بالمنتجات التركية

الجنود الذين شاركوا دب الحرع ع ب  زة، دوجئوا أ ناء الحرع بعن "وألادت يديعوت أحرونوت: 
هذ  المنتجات "ارت إلب أن ، كما أش"منشع الحلص الغذائية اللتالية التب يحل ون ع ييا تركب

 ."موجودة أيلاا دب مراكز التجنيد
 0/0/4841، المصري اليوم، القاهرة

 
 مضطرة لالستجابة لمطالب المقاومة حتى الصعبة منها "إسرائيل"محللون:  .42

أول  مح  ون إسرائي يون، أن إسرائيل ستلطر دل النياية ل لبول بمعظ  شروط  :عكا أون الين
نية من أجل التولل إلب اتساس و ف إلطوس النار، وت يين موا سيا اتجا  المطالع الملاومة الس سطي

التل تعتبر لعبة إسرائي ياا دل إشارة إلب إ امة ميناء بحري ومطار والتراج  عن نزاع سوح الملاومة 
عادة إعمار اللطاع.  وا 
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مناسبة من أجل ت بية وأشار المح  ون دل لحيسة يديعوت أحرنوت أن هنا  محاوالت إليجاد ليغة 
هذ  الشروط والمطالع  ن إسرائيل وجدت نسسيا ملطرة لتحليس انجازات للال  الملاومة من أجل 
الولول إلب اتساس و ف النار يعيد اليدوء الب المستوطنات والب دات اإلسرائي ية هدوء ل  تنج  دل 

 تحليله عسكرياا.
 7/0/4841، عكا اون الين

 
 على حماس في الحرب على غزةتصر اإلسرائيليون: لم نن .43

توالل أوساط الرأي العا  دل إسرائيل التعبير عن مشاعر س بية حيال نتائ  الحرع : ودي  عواودة
ع ب  زة ملارنة م  ك ستيا، وهل تتراوح بين شعوره  بطع  مّر وبتسويت السرلة وبين الرلا 

 الجزئل.
ون اإلستراتيجية رونل ريمون م  نتائ  ويتطابس استطوع رأي جديد نشر  اليو  مستشار الشؤ 

من اإلسرائي يين يعتلدون أن حركة حماس  د حللت "نتيجة  %18استطوعات سابلة، ويسيد بعن 
يعتلدون أن إسرائيل هل التل أحرزت نتائ   %1244طيبة" أو "نجاحا كبيرا" دل الحرع، ملابل 

 طيبة.
ائي يين، يول  ريمون أني  تو عوا  داة الحم ة وردا ع ب سؤال الجزيرة نت حول  راءته لمزا  اإلسر 

البرية أن تخرس بطاريات اللواري  وتخل  الملاومة الس سطينية وتتوسل اليدنة عووة ع ب تو   
 لرع كوادرها و ياداتيا بولوح.

و بل أن تنتيل الحرع ع ب  زة، أكد عدد كبير من العسكريين المتلاعدين والمع لين عد  انتلار 
 وأشار بعلي  إلب دشل العدوان بتحليس أهداده ر   الدمار الواس  الذي لحس بغزة.إسرائيل. 

ومن أبرز هؤالء رئيس االستخبارات العسكرية السابس عاموس يدلين الذي اعتبر أن الحرع انتيت 
 بحالة تعادل إستراتيجل.

ل سشل منه ل نجاح، ويستنت  المع س السياسل ل لناة العاشرة رديف دروكر أن العدوان ا خير أ رع 
الذي دلدت ديه إسرائيل عشرة جنود دلط ر   تو ل الجيش  1008من خول ملارنته بعدوان عا  

لابة نحو خمسمائة جندي بيذ  الحرع، ودييا تلد  الجيش كي و  24حتب مركز  زة، ملابل  جنديا وا 
 مترين دلط.
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ا المركزيين وهما دت  المعابر أما سياسيا، ديرج  دروكر أن تحرز الملاومة الس سطينية هدديي
والحلول ع ب رواتع الموظسين، وبالملابل ستحظب إسرائيل بيدوء  ابل لونكسار يبلل سكان 

 .الجنوع بحالة رعع دائ 
 7/0/4841، الجزيرة نت، الدوحة

 
 خرقت الهدنة قبل مجزرة رفح وأطلقت النار بصورة شرسة وعشوائية "إسرائيل""هآرتس":  .44

أ ار تحليس لحسل حول المجزرة التل ارتكبيا جيش االحتول دل  :الحياة الجديدة –اللدس المحت ة 
مواطنا دل  لف عنيف،  220إلب  230رد  يو  الجمعة المالل، وأسسرت عن استشياد بين 

 تساؤالت حول ما يسمب "نظا  هنيبعل"، الذي يمارسه الجيش لدخ أسر أحد جنود .
يسة "هآرتس" أمس إلب أن مجزرة رد ، التل سماها التلرير "يو  وأشار التحليس، الذي نشر  مو   لح

الجمعة ا سود"، سيكون دل مركز االهتما  الدولل، دل إشارة إلب أنه سيكون إحدخ الجرائ  
اإلسرائي ية التل ستركز ع ييا لجنة التحليس التل شك يا مج س حلوس اإلنسان التاب  لألم  المتحدة. 

 و  ستكون أحد التحليلات المركزية التل سيجرييا جيش االحتول.كذل  دحن أحداث ذل  الي
وشددت "هآرتس" ع ب أن المع ومات التل بحوزتيا جزئية وتستند إلب الجانع اإلسرائي ل، وأن 
الجيش الذي "يشعر بتزايد االهتما  الدولل بما حدث دل رد ، ويعل وجود احتمال إلجراءات 

 مع ومات كام ة حول ما حدث دل رد ".  لائية، ال يسارع إلب اإلدلاح عن
يذكر أنه دل الساعة ال امنة من لباح يو  الجمعة المالل، كان ملررا أن تبدأ هدنة، بمبادرة ا م  

 المتحدة والواليات المتحدة، ووادلت ع ييا الملاومة واسرائيل.
رائيل دسرت وحول السؤال من خرس هذ  اليدنة، بعد ساعة ع ب بدئيا، كتبت "هآرتس" أن "إس

التساهمات ع ب أنيا موادلة ع ب موال ة العمل لد ا نساس داخل المنطلة التل سيطرت ع ييا، 
 حتب التولل إلب و ف إطوس نار أوس  تخ ل بموجبه هذ  المنطلة".

وألادت اللحيسة أنه "بعد الساعة ال امنة، الحظ اللابط االسرائي ل حركة مشبوهة دل أحد المبانل 
، وع ب ما يبدو أنه اشتبه بعن أحد أدراد حماس يرا ع اللوات. وأجرخ مشاورات عبر دل المنطلة

جياز االتلال م  لباطه، وبموجع إحدخ الروايات، التل ل  يت  الحلول ع ب تعكيد رسمل 
بشعنيا، دحنه سم  له بتستيش المبنب وأن يط س النار بداخ ه". ودل أعلاع ذل  جرخ تبادل إطوس 

للحيسة إلب أن الجيش تراج ، بعد يومين، عن ادعائه بعن حماس بدأت بحطوس نار. وأشارت ا
 النار وأع ن أن ما جرخ هو "حادث إطوس نار".
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بعد ذل  تبين أن اللابط اإلسرائي ل هدار  ولدين مسلود،    تعكد أنه جرخ أسر . وأع نت إسرائيل 
أن جزءا من جسد  أحلر ل ددن ديما بعد أيا  أنه  تل خول تبادل إطوس النار، وع ب ما يبدو 

 تحتسظ الملاومة بجزء آخر. 
لكن اللحيسة تؤكد أنه إلب جانع البحث عن  ولدين دل النسس، طبلت  وات االحتول "إجراء 

سعاتل اللريع من رد ، وحل ت اللوات ع ب جهنيبعل، واتخذت اللرارات ميدانيا دل ملر  يادة لواء 
 ة الجبية الجنوبية".ملاد ة  يادة در ة  زة و ياد

ونل ت اللحيسة عن ملادر عسكرية  وليا إنه "كان هذا إجراء هنيبعل ا ك ر شراسة الذي مارسه 
الجيش اإلسرائي ل دل تاريخه... دلد تو ل رتل دبابات مسادة كي ومتر دل المنطلة المبنية دل رد ، 

سس ومو   لحماس وت  إطوس بحركة سريعة. وت  إجراء عم يات تستيش دل المسجد اللريع من الن
 النيران من أجل من  إخرا  اللابط ا سير من المنطلة".

وودلا ل لحيسة دحن "إجراء هنيبعل" يسم  بالليا  بس س ة إجراءات من أجل إحباط أسر عسكري 
إسرائي ل "ويسم  بتشكيل خطر ع ب حياة المخطوف، من أجل و ف عم ية الخطف، لكن ينبغل أن 

رة مدروسة. وأول  لباط إسرائي يون، هذا ا سبوع، أن هذا اإلجراء ال يسم  بلتل تكون هذ  مخاط
 المخطوف عمدا بيدف و ف عم ية الخطف".

وألادت اللحيسة أن "هنا  در ا بين نص هذا اإلجراء وبين ا مر الشسيل، كما يسيمه  س  من 
وف أدلل من نجاح عم ية اللباط دل المستوخ المتدنل والجنود. وبنظر بعلي ، دحن  تل المخط

 الخطف".
وتابعت اللحيسة أن ما جرخ دل رد  هو أنه من أجل عزل المنطلة التل ت  أسر اللابط دييا، 
جرخ  لف جوي "أشرس من المعتاد"  ن اللوات اإلسرائي ية ل  تجر مسحا ل منطلة وليس معرودا 

ز  به الجيش اإلسرائي ل هو أنه ل  ليا حج   وة حماس دييا. لكن ا مر ا ه  وا خطر الذي ل  ي ت
 يعبه لوجود المدنيين دل هذ  المنطلة. واعتبرت اللحيسة أن "المدنيين ع لوا" بين الجانبين.

واستخد  جيش االحتول "دل إطوس النار طائرات ك يرة ونيران المددعية و ذائف الدبابات. والغارات 
 " بشكل عشوائل ودون تمييز.الجوية والجرادات هدمت عشرات البيوت دل المنطلة

 0/0/4841، الحياة الجديدة، رام هللا
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 القبة الحديدية.. جرد حساب إسرائيليتقرير:  .45
تؤكد إسرائيل أن أنظمة الدداع المعرودة بر"اللبة الحديدية"  د سج ت خول الحرع ع ب : ودي  عواودة

إسرائي ية أخرخ بملدا يتيا وجدواها   زة نجاحا بتحييد لواري   زة بنسبة كبيرة، بينما تشّك  جيات
 بالمنظور اإلستراتيجل.

منيا  284لاروخا  د أط س من  زة نحو إسرائيل ت  تحييد  3320ويول  جيش االحتول أن 
دل  1241منيا داخل مناطس معهولة و 222بواسطة النظا  الدداعل اللبة الحديدية، وسلطت 

 ع.سلطت داخل اللطاع بالخط 229مناطس مستوحة و
منيا  20لاروخا ت  اعتراض  221وودلاا لمعطيات الجيش اإلسرائي ل، سلط ع ب منطلة تل أبيع 

 منيا دل مناطس مستوحة. 21بواسطة اللبة الحديدية، بينما سلط 
لب مطار بن  لكن هذ  اللواري  كانت كادية إل وس السماء وتعطيل حركة الموحة الجوية من وا 

وبا مس أيلا ت  إ وس المطار  بيل موعد و ف النار لباح ال و اء  وريون دل ال د لعدة أيا ، 
 رح ة جوية. 29تحسبا  ل لواري  ما أدخ لتعطيل 

م يون  32وودس معطيات الجيش دحنه ت  استخدا  نحو سبعمائة لاروخ لعم يات االعتراض، ك ستيا 
 ألف دوالر. 20دوالر، حيث يب غ سعر كل لاروخ نحو 

دوان ع ب  زة نسدت لواري  اللبة الحديدية إعشر بطاريات  دل إسرائيل وسارع و بيل انتياء الع
 112الرئيس ا ميركل بارا  أوباما يو  اال نين ل ملاد ة ع ب مشروع  انون دل الكونغرس لدعميا بر

 1022وتلدر   وبس اال تلادية أن يب غ حج  الدع  ا ميركل ل لبة الحديدية عا   م يون دوالر.
ار دوالر. وتؤكد اللحيسة أن اللبة الحديدية مك سة جدا لكنيا تساه  دل حماية اال تلاد نحو م ي

اإلسرائي ل من لربات موجعة أك ر باعتراض لواري  الملاومة الس سطينية التل  طت معظ  المدن 
 اإلسرائي ية حتب مدينة نياريا ع ب حدود لبنان.

حديدية، يتي  خبير إسرائي ل جيش االحتول ودل ملابل حموت المدي  وال ناء ع ب اللبة ال
 بالتل يل، مؤكدا أن اللبة الحديدية خدعة بلرية.

ويشك  الميندس اإلسرائي ل الحائز ع ب "جائزة أمن إسرائيل" مردخاي شيسر بجدوخ اللبة الحديدية، 
 و ال ل لناة اإلسرائي ية العاشرة إن نجاحاتيا المزعومة خدعة تجم  بين اللوء واللوت.

وأول  شيسر المختص بلناعة اللواري  أن تجربة "اللخرة الل بة" عززت  ناعته هذ ، ويتاب  
 "هذ  اللواري  تنسجر دل الجو من ت لاء ذاتيا  نيا توجه نحو السماء دون تحديد هدف".
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وردا ع ب سؤال حول تسسير  لعد  وجود إلابات ك يرة دل الجانع اإلسرائي ل، أول  أن اللواري  
س ة من  زة تيدف إلدارة حرع نسسية با ساس، مشيرا إلب أن أ  بية اإلسرائي يين اليو  ييرولون المر 

 ل موج  بعد كل لادرة إنذار بخوف العدوان السابس.
وهل تسّجر ذاتيا بالجو ع ب  301و ال شيسر إن تل أبيع تعرلت للواري  جديدة من طراز إ  

ب غ، ناديا وجود أي عو ة ل لبة الحديدية بتسجرها، واتي  ارتساع مائة متر من أجل إلحاس ألرار أ
 الناطس ب سان الجيش بالكذع ع ب اإلسرائي يين.

ويلول إنه حتب الجنود الذين يشغ ون أنظمة اللبة الحديدية ال يعردون أني  يط لون لواري  لد ال 
 ي  الملاومة من  زة.شلء  ني  ه  أيلا يسسّرون االنسجارات بالجو كعم ية تحييد ناجحة للوار 

وردا ع ب سؤال حول اتيامه من  بل أوساط دل الجيش بعنه ملاع بر"عل ية المؤامرة"،  ال إنه 
يتحدث بما يرخ، مؤكدا أن اللبة الحديدية تط س لواريخيا ع ب سماء خالية لنس  لورة وهمية 

 محذرا من لواري  أك ر د ة مستلبو.
غاف أن اللبة الحديدية تنطوي ع ب مخاطر حليلية  نيا من جية أخرخ، يعتلد المع س أوري مس

تنس  وهما بعنه ليس هنا  حرع م  الملاومة دل ظل تحييد لواريخيا وأن إسرائيل آمنة منيا وال 
 مبرر لل ليا من المستلبل.

ودل ملال نشرته لحيسة "هآرتس" يتسس مسغاف م  عسكريين دل االحتياط ومسؤولين سياسيين من 
"اليجو  واالجتياح حتب النلر" دل  ولي  إن اللبة الحديدية تساه  دل ارتكاع خطع  أنلار دكرة

 إستراتيجل يكمن باالكتساء بالدداع أما  الملاومة الس سطينية دون حس  وانتلار.
ويتسس معه المح ل ل شؤون اإلستراتيجية يوسل مي مان الذي يلول ل جزيرة نت إن االنتلار دل 

 نظمة الدداعية دحسع، مشددا ع ب أن الحل الحليلل سياسل دلط.الحروع ال يتعتب با 
كما يول  مي مان أن اللبة الحديدية ل  تودر حو للذائف الياون  ليرة المدخ التل  ت ت   ث 

 مدنيا. 83الجنود الذين دلدتي  إسرائيل دل الحرع، وألابت العشرات مني ، إلادة إللابة 
مس عن نجاح  رالنة لينيين باالستيوء ع ب كل الو ائس يذكر أنه ت  الكشف دل إسرائيل أ

 الخالة بلناعة اللبة الحديدية اإلسرائي ية  بل نحو عامين.
 1/0/4841، الجزيرة نت، الدوحة
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 وطفل  يستشهد بين يدي أمه القدس العربي: خزاعة مذبحة لفلسطينيين أعدموا بدم بارد.. .46
عن بشاعة المجازر التل ارتكبيا جيش االحتول االسرائي ل دل أشرف اليور:  يل الك ير  - زة 

عدوانه الذي ل  ينته بعد، دل معظ  مدن و رخ ومخيمات  طاع  زة، لكن ما ل  يلل هو لجوء جنود  
 الب االعدامات الميدانية و نص طسل وهو بين يدي امه، وكذل   نص طس ة معو ة.

زيارته لب دة خزاعة الوا عة الب الشرس من مدينة خان  خول« اللدس العربل»هذا ما اكتشسه مراسل 
 يونس جنوبل اللطاع التل ذا ت أبش  المجازر.

التل ال تزال رائحة الموت والج ث « حارة النجار»كان جل هذ  المجازر واإلعدامات الجماعية دل 
سف المتح  ة تنبعث منيا، ر   مرور االيا ، من كل مكان وع ب وجه الخلوص من منزل يو 

 شبان. 2النجار، الذي رادلنا الب منزله الذي كما يلول وجد ديه بلايا ج ث 
سرنا دل ممر لغير يلل إلب ساحة المنزل لنرخ ا ار سحل، ليتبين م  دخول المنزل وتحديدا 
حمامه، ان اللحايا كانوا ستة شبان سح ي  جنود االحتول مكب ل ا يدي إلب الداخل وبالتحديد إلب 

 بل إطوس الرلاص ع يي  من مسادات  ريبة، وآ ار الرلاص ع ب الجدران « زلحما  المن»
 شاهدة، وكذل  دوار  ا عيرة النارية المتنا رة دل باحة المنزل وداخ ه.

ومن عائ ة النجار كذل  تحدث خ يسة، عن إعدا  طس ة معا ة عند مدخل الب دة، برلالة  ناص 
تحدث االهالل عن  تل طسل وهو بين يدي والدته التل الابتيا بالرأس، عند مدخل خزاعة. كما 

 الطرت الب تركه ديما بعد ع ب  ارعة الطريس لتنجو م  بلية اطساليا.
وعندما سعلنا عن طريلة التدمير وهل ت  بلواري  الطائرات ا   ذائف الدبابات؟ أجاع الشاع حسين 

 «.ال  نابل برمي ية» دي  ع ب السور 
0/7/4841القدس العربي، لندن،   

 
 مليون دوالر 08القطاع البحري نتيجة العدوان على غزة وصلت إلى أكثر من  خسائر .47

محمود أبو عواد: تشير التلديرات ا ولية إلب أن خسائر اللطاع البحري نتيجة العدوان  - زة 
م يون دوالر دل مدينة  زة. وودلا ل معطيات  80االسرائي ل ع ب  طاع  زة ول ت إلب أك ر من 

لميدانية دحن عشرات اللوارع دل مناطس مخت سة من  طاع  زة تعرلت لوستيداف المباشر من ا
 البوار  البحرية خالة  بالة سواحل خان يونس وميناء رد  اللدي .

، والذي كان يستغل  اربه اللغير ل ليد أما  منطلة «الشرس ا وسط»ويلول اللياد موسب اليبيل لر
إلنسانية التل كان يع ن عنيا دل  زة، أن المساحة المحدودة ل ليد مخي  الشاط  خول اليدن ا
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مركع من مخت ف  2000ليادا و 3220تزيد من أعباء العمل. وتشير اإلحلائيات إلب أن نحو 
كي و دل عرض  32ا حجا  يعم ون دل عرض بحر اللطاع، ع ب مستوخ مساحة لغيرة تلل لر 

 ر بشكل كبير ع ب الليادين. و ة أميال، وهل مسادة لغيرة جدا تؤ 
0/0/4841الشرق األوسط، لندن،   

 
 هآرتس: االحتالل يستولي على أرا   فلسطينية برام هللا ألغرا  استيطانية .48

أمر  را  هللا: كشست ملادر إعومية عبرية، النلاع عن  يا  جيش االحتول اإلسرائي ل بحلدار
رية عين يبرود  لاء مدينة را  هللا وسط دون  من أرالل   244عسكري لوستيوء ع ب مساحة 

 اللسة الغربية المحت ة، وذل  لغايات استخداميا من  بل المستوطنين الييود.
 ، إن ا رالل الملادرة سيت  8|2و الت لحيسة /هآرتس/ العبرية دل عددها اللادر الخميس إ

 انية الملامة ع ب أراللاستخداميا دل مشاري  شس طرس لتسييل ولول الييود إلب البؤرة االستيط
 الس سطينيين الخالة دل  رية عين يبرود، والمعرودة بر "عامونا".

وأشارت اللحيسة، إلب أن س طات االحتول بدأت خول شير أيار إمايو  المالل بشس طريس 
من زمن الحك  ا ردنل، تحت مبرر استخدامه   راض  جديد يؤدي إلب البؤرة عبر شارع  دي 

جع أمر لادر عّما يعرف بلائد المنطلة الوسطب دل جيش االحتول،  ير أن عسكرية بمو 
 المواطنين الس سطينيين ألحاع هذ  ا رالل ل  ُيّب غوا بلرار الملادرة إال حدي اا.

7/0/4841قدس برس،   
 
 إصابة طفلة فلسطينية إصابة بالغة جراء تعرضها للدهس المتعمد من قبل مستوطن بالخليل .49

سنوات  بجروح بالغة جراء تعرليا  8أليبت دجر أمس، الطس ة روزي ط ع جابر إرا   هللا: 
 ل دهس المتعمد من  بل مستوطن دل الب دة اللديمة بالخ يل.

وأولحت إدارة العو ات العامة واإلعو  دل الشرطة، أن سبع إلابة الطس ة راج  إلب تعرليا 
الشارع العا  دل الب دة اللديمة بمدينة  ل دهس بشكل متعمد من  بل مستوطن أ ناء سيرها ع ب

 الخ يل، ا مر الذي تسبع بحلابتيا بجروح بالغة نل ت ع ب إ رها إلب المستشسب لت لل العو .
0/0/4841االتحاد، أبو ظبي،   
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 بأم الفحم  10لون يطلقون النار على منزل أحد قيادات الحركة اإلسالمية في و مجه .51
ة اإلسومية دل أ  السح  اليو  إطوس النار ع ب منزل وسيارات هانل محاجنة: استنكرت الحرك

 الليادي دل الحركة، الشي  لال  لطسل، دل حل الخويل دل أ  السح ، دجر ا حد المالل.
و ال البيان: استيلظت مدينة أ  السح  دجر ا حد ع ب حادث مؤل  حيث  ا  مجيولون باالعتداء 

أ  السح ، إذ  اموا بحطوس النار ع ب  -ه دل حل الخويل ع ب بيت الشي  لال  لطسل واخوان
منازلي  وسياراتي  وب طف ورحمة وكر  من هللا ل  تل  أي إلابات. ومما ال ش  ديه أّن الشي  هو 
أحد الليادات البارزة دل الحركة اإلسومية ومدينة أ  السح  وله باع طويل دل محاوالته اإللوح بين 

ن: "وع يه دحّن الحركة اإلسومية دل مدينة أ  السح  تدين، تشجع وتستنكر هذا وتاب  البيا الناس."
العمل المردوض بكل ا حكا  الشرعية اإلسومية واللي  االنسانية والمعايير ا خو ية وتطالع 

 الس طات المعنية بالكشف سريعا عن الجناة الذين  اموا بيذ  السع ة الشنيعة".
7/0/4841، 10عرب   

 
  قتحاماتلالاألقصى تسهياًل  المسجد مصلين إلفراغرة األقصى": أوامر إبعاد مشبوهة بحق ال"عما .50

عزمل درينل: ألدرت شرطة االحتول دل مدينة اللدس أمرا باإلبعاد عن المسجد اال لب بحس 
تامر شوعطة من سخنين، بعد أن استدعته ل تحليس أ ناء دخوله المسجد وطالبته بعد  الدخول 

حتب التاس  عشر من تشرين أول اللاد ، من دون أن توجه له أي تيمة عينية تبرر هذا مجددا 
د. حكمت نعامنة من أن  من جيته نّبه مدير مؤسسة عمارة ا  لب والملدسات اإلجراء التعسسل.

 البية أوامر اإلبعاد ا خيرة تمتد الب التاس  عشر من تشرين ا ول وما بعد ، ما يشير الب النوايا 
المبّيتة لدخ االحتول بحدرا  المسجد ا  لب من المس مين دل هذ  السترة، ومداهمته من  بل 

التل تنتيل دل  ودرحة التوراة المتطردين دل مناسبات  ادمة م ل ما يسمب بعيد العرش السوكوت
 الساب  عشر من تشرين أول اللاد ، ما يؤكد ع ب المؤامرات التل يحيكيا االحتول لد المسجد

 ا  لب دل السترة اللادمة.
7/0/4841مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 مبادرة فلسطينية لبناء عمارة واحدة تحتضن مسجدًا وكنيسة في كفركنا قضاء الناصرة .52

لبناء عمارة ترمز  48النالرة: دل مبادرة دريدة من نوعيا، بادر رئيس ب دية د سطينية داخل أرالل 
ء اإلسومل المسيحل تتكون من مسجد وكنيسة ومتنز  أه ل. وكشف مجاهد عواودة لتلاليد ا خا
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رئيس مج س الب دي دل كسركنا  لاء النالرة عن  رار الب دية بناء مزدو  يجم  الجام  والكنيسة 
 معا دل حل جبل سي  دل ب دته التاريخية.

المسيحل سيبدأ الشير اللاد  بعد  -إن انجاز هذا اللرح الرمزي اإلسومل« اللدس العربل»و ال لر 
ان رلدت ميزانية له، وخللت  طعة أرض بمساحة  مانية دونمات. ويول  عواودة أن دكرة 

التل تجتاح منطلة الشرس ا وسط ككل وتتج ب بعبش  لورها اآلن « المتاهة»المشروع انط لت من 
 عبر التاري .الذي ييدد الحلارة اإلسومية أك ر من كل أعدائيا « داعش»بتنظي  

0/0/4841القدس العربي، لندن،   
 

 القدس العربي: الضفة تنتصر لغزة بإيالم االقتصاد اإلسرائيلي بمقاطعة منتجاته .53
دادي أبو سعدخ: لحي  أن اللسة الغربية ل  ترتس دل رد دع يا وتظاهراتيا واحتكاكيا م   -را  هللا 

 طاع  زة، لكنيا  ررت اخيرا أن تسعل ما  د   وات االحتول اإلسرائي ل، إلب مستوخ العدوان ع ب
يؤل  إسرائيل اك ر، وذل  عبر زيادة اللغوط ع ب ا تلادها، الذي تلرر بشكل كبيرة خول دترة 

 العدوان، وتعزيز الملاطعة السع ية ل بلائ  اإلسرائي ية دل ا سواس الس سطينية.
 م يار دوالر دل العا  الواحد. 342تجاوز الر يذكر ان التعامل التجاري بين إسرائيل واللسة الغربية ي

بجولة دل أسواس اللسة ل و وف ع ب مجريات هذ  الحموت، ومدخ « اللدس العربل»و امت 
نجاعتيا والتساعل الشعبل معيا. لكنيا  بل ذل  تحد ت إلب لوح هنية رئيس جمعية حماية 

  اإلسرائي ية وتسويس دكرة الملاطعة المستي  ، وهل الجمعية التل تخوض حرباا شعواء، لد البلائ
 والبدائل بكل أنواعيا، دل سبيل و ف دع  المحتل، بل ودع  المنت  الس سطينل ليلب  ا دلل.

حم ة ملاطعة منتجات المستوطنات، وتبعناها بعد ذل   1000عندما بدأنا دل عا  »ويلول هنية، 
ي ية، كان هنا  تعاون كبير معنا من التجار، م  بداية االنتسالة ال انية بملاطعة المنتجات اإلسرائ

 «.دا مر كان وطنياا بحتاا، ول  يكن أحد  ط يستطي  ول  ع بة ح يع إسرائي ية ع ب ردوف مح ه
لكن اآلن تراك  هذا الوعل عند الك يرين، وبكل تعكيد أ ر العدوان اإلسرائي ل ع ب  طاع  زة كان 

ض ليا الس سطينيون دل اللدس واللسة الغربية وا  وار. كبيراا ل غاية، وكذل  اللغوط التل يتعر 
 ويؤكد هنية أني  عم وا ع ب است مار جمي  هذ  النلاط، إلخوء السوس من منتجات االحتول.

الجديد با مر بحسع هنية هو تعاون ب ديات اللسة دل الللية، وتلدي  مساعدات مالية لشراء 
ع ب التاجر الليا  بذل ، كما أن الشركات الس سطينية هل بعض المنتجات الس سطينية دل حال تعذر 



 
 
 

 

 
           14ص                                     3383 العدد:     0/0/4841 الجمعة التاريخ:

 

ا خرخ دخ ت بلوة ع ب الخط وعرلت تلدي  منتجاتيا ع ب السور لكل السوس الس سطينل وحسع 
 الط ع.

و ال إنه ي مس تغيراا جذرياا دل السوس من  بل المواطنين والمتسو ين العاديين، دععطب م و ع ب 
« ماركة تنودا»ع بة ح يع  90راا دل را  هللا أب غه اليو  أنه كان يبي  ذل  ان محوا تجارياا كبي

اإلسرائي ية يومياا، لكن ذل  ل  يعد يحدث وهو بالكاد يبي   و ة ع ع دلط،  ن الناس تو ست عن 
 الط ع.

كما أن هنا  الك ير من التجار ممن يبح ون اآلن م  الموردين الذهاع إلب خيارات أجنبية أخرخ 
الس   اإلسرائي ية المعرودة، وبالتالل دينا  تغير دل مستوخ التسكير، والبحث عن بدائل  لبعض

 تو ف المنتجات اإلسرائي ية وال تحر  المواطن من بديل ليا.
0/0/4841القدس العربي، لندن،   

 
 منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تطالب بمقاطعة الجمعيات األمريكية .54

لمنظمات ا ه ية الس سطينية"، دل بيان لحسل ت لته " دس برس" الخميس را  هللا:  درت "شبكة ا
 ، عدد النازحين عن بيوتي  نتيجة الللف والعدوان الدموي ع ب الشعع الس سطينل دل  طاع 8|2إ

ألف لن يتمكنوا من  200 - 20من  ألف نازح، بيني  482 زة، والذي استمر نحو شير، بنحو 
 232ألف طسل ألبحوا بحاجة إلب الدع  النسسل، كما ت  تدمير  320حو العودة لمنازلي ، بيني  ن

 آالف منزل. 20مدرسة بشكل ك ل وحوالل 
ودعت الشبكة، إلب التعامل بحذر م  المؤسسات الدولية وبعض المؤسسات التل تحاول العمل تحت 

 وطعة الحاجة الماسة ع ب لوء الول  اإلنسانل المتسا   دل اللطاع.
ن مؤسسات الدع  المشروط سياسيا وبملدمتيا "الوكالة ا ميركية ل تنمية الدولية" التل وحذرت من أ

تسعب ل دخول من بوابة المساعدات هل مؤسسات  ير مرحع بعم يا، وتجنع التعامل معيا وردض 
مساعداتيا جم ة وتسليو نظرا لموا سيا ومن ورائيا الواليات المتحدة التل انحازت ل عدوان و دمت 

دع  السياسل والمالل لوحتول، وودرت له  طاءا الستمرار وموال ة عدوانه ع ب الشعع ال
 الس سطينل.

ووجه البيان انتلادا حادا لمنظمة الل يع ا حمر الدولل "التل عم ت بشكل انتلائل ول  تل  بدورها، 
 ورا".بل إن بعض التلريحات ساوت بين اللحية والجود" داعياا إياها "ل تراج  عنيا د

7/0/4841قدس برس،   
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 االحتالل قتل سائق الجرافة بالقدس وهو جريح.. ويشترط على أهله دفنه بعيدًا عن اإلعالم .55

، أن تسجيل ملور ع ب شبكة اإلنترنت أظير  يا  0/0/4841الجزيرة، نت، الدوحة،  ال مو   
، وهو جري ، ومن بيصجعا الشرطة اإلسرائي ية بحطوس النار مباشرة ع ب الس سطينل محمد نايف

 دون أن يبدي أي ملاومة. وكان الشاع دهس  بل أيا  إسرائي يين دل اللدس المحت ة بجرادة.
وظير دل الشريط أحد عنالر الشرطة اإلسرائي ية وهو يط س عدة رلالات من مسادة  ريبة جدا 

لب، ما أدخ إلب ع ب الشاع الذي كان ملابا بجراح خطيرة جراء إطوس النار ع يه دل مناسبة أو 
 استشياد  دل الجرادة التل لدمت أيلا حاد ة خالية من الركاع بحل الشي  جراح.

و د ت  دجر الخميس ددن الشاع الس سطينل باللدس المحت ة بعدما احتجزت س طات االحتول 
 ج مانه  و ة أيا ، ودلا لملادر د سطينية  الت إن حشدا د سطينيا شار  دل جنازة الشييد.

، عن مراس يا من را  هللا، دادي أبو سعدخ، أن وكانت 0/0/4841القدس العربي، لندن، ء دل وجا
، بعد احتجاز استمر  و ة أيا ، جعابيصشرطة االحتول  د ولعت شروطاا لتس ي  ج مان الشييد 

 بشرط حلور ا هل وا  ارع من الدرجة ا ولب، وأن يت  الددن مباشرة بعيداا عن اإلعو .
 
 فلسطينيا من مدن الضفة والقدس باألسبوع األول من شهر آب 448ي األسير: اعتقال ناد .56

دادي أبو سعدخ: كشف نادي ا سير، أن س طات االحتول اإلسرائي ل، اعتل ت خول  -را  هللا 
د سطينيا من مدن اللسة واللدس، وتركزت  210ا سبوع ا ول من شير آع/ ا سطس الجاري 

وأول  نادي ا سير  دظات الخ يل واللدس ورا  هللا والبيرة، وجنين وبيت لح .االعتلاالت دل محا
من را   10ملدسياا، و 13مواطناا من الخ يل، و 30دل بيانه ودلا لما ت  تو يله، أن االحتول اعتلل 

من ناب س، و  و ة  2من س سيت، و 8من جنين، و 24من بيت لح ، إلادة إلب  24هللا والبيرة، و
 من طولكر ، وواحدا من أريحا. 1باس، و من طو 

0/0/4841القدس العربي، لندن،   
 

ل  .57  أسيرًا فلسطينيًا لالعتقال اإلداري 44نادي األسير: االحتالل يحو 
 ، بعن 8|2أداد نادي ا سير الس سطينل" دل بيان ت لت " دس برس" نسخة عنه، الخميس إ را  هللا:

أسيراا د سطينياا لوعتلال اإلداري، كان  د ت  اعتلالي   22يل محاك  االحتول اإلسرائي ل  امت بتحو 
  بل حوالل أسبوع من مناطس مخت سة دل اللسة الغربية المحت ة.
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وأشار النادي أن عدد ا سرخ الذين ت  تحوي ي  لوعتلال اإلداري منذ بدء الحم ة العسكرية التل 
 128ن إيونيو  المالل، ارتس  ليلل إلب يشنيا االحتول بحس المواطنين منذ منتلف شير حزيرا

 .أسيراا 
7/0/4841قدس برس،   

 
 مولودًا بغزة خالل العدوان 1588وزارة الصحة: والدة  .58

مولود جديد دل  زة خول دترة العدوان "اإلسرائي ل" ع ب  4200سج ت وزارة اللحة الس سطينية 
ع وزير اللحة الطبيع يوسف أبو يوما. ونل ت وكالة درانس برس عن نائ 19اللطاع والذي استمر 

 .“حالة والدة دل  طاع  زة 4200منذ بدء الحرع اللييونية سج ت “الريش  وله إنه 
0/0/4841البيان، دبي،   

 
 اإلسرائيلي رئيس المخابرات المصرية يطلع الوفد الفلسطيني على الرد   .59

عزة، م  رئيس المخابرات التلب الودد الس سطينل لمباح ات و ف إطوس النار والتيدئة دل  طاع 
الملرية محمد دريد التيامل، حيث من المتو   أن يب غ ا خير الودد بالرد اإلسرائي ل ع ب مطالع 

ويعد هذا ال لاء هو ال الث من  الملاومة الس سطينية، وأهميا و ف العدوان ود  الحلار عن  زة.
، والسلائل الس سطينية، ول  يرش  نوعه خول أسبوع، بين رئيس جياز المخابرات العامة الملرية

يذكر أن الودد التلب الوزير التيامل مرتين خول  عن ال لاء أي مع ومات بشعن الرد اإلسرائي ل.
ا سبوع الحالل لطرح ور ة د سطينية موحدة بمطالع الشعع الس سطينل من أجل التيدئة دل  طاع 

عن اللطاع،  بل أن يتمكن الجانع   زة ودل ملدمتيا و ف العدوان االسرائي ل ود  الحلار
ساعة بدأت لباح ال و اء، وتنتيل لباح اليو   21الملري من انجاز تيدئة إنسانية لمدة 

 الجمعة، إلدساح المجال أما  مساولات و ف إطوس النار الدائ .
 0/0/4841، فلسطين أون الين

 
 عربي كل  حمدين صباحي: تحية عظيمة لشعب غزة ومقاومتها التي رفعت رأس  .61

أوجه تحية »توجه حمدين لباحل المرش  الرئاسل السابس، بالتحية لشعع  زة،  ائوا: : نور رشوان
عظيمة لغزة شعباا وملاومة  ني  ردعوا رأس كل عربل، ولجمي  أهل د سطين، دبلموده  ت  كسر 

 ، حسع  وله.«اللياينة
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أريد أن استشيد »،  ائوا: «يارالن»، الذي يعرض ع ب دلائية «آخر النيار»وألاف لبرنام  
بملولة جمال عبد النالر، وهل أن معيار الحك  ع ب أي درد أو حزع أو جماعة يتم ل دل مو سه 

، «من الملاومة الس سطينيةد  ن ا مر ال يتع س با من الس سطينل دلط بل يتع س با من الملري
 م  ما  ال.

 خذ خطوة إيجابية، وتو ي  اتسا ية روماد حتب ودعا لباحل، الرئيس الس سطينل محمود عباس، 
يت نب له جر إسرائيل إلب المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبتيا ع ب الجرائ  التل ارتكبتيا دل حس 

 الشعع الس سطينل.
 : ا اللوخ الشعبية دل ملر إلب االنتلار لدماء الشعع الس سطينل،  ائوا ع ب الر   »كما دعا أيلا

ذي يحدث إال أن التيار الرئيسل بملر مازال يدر   يمة د سطين، يرخ أن االنتلار من التشويش ال
 ، حسع  وله.«لدماء شعبيا أمر واجع

 0/0/4841الشروق، مصر، 
 
 وزير األوقاف المصري يتهم "داعش" بالعمالة لـ"إسرائيل" .60

ع ب تنظي  الدولة  شن وزير ا و اف الملري محمد مختار جمعة، هجوماا عنيساا  "الخ ي ": -اللاهرة 
اإلسومية "داعش"، واتي  أبو بكر البغدادي،  ائد التنظي ، بالعمالة "إسرائيل" لتخريع العال  العربل 
هدار جيود  و رواته دل حروع ال يلرها شرع وال عرف وال  انون دولل عادل، واعتبرت الرابطة  وا 

  " لناعة ييودية لتشويه اإلسو .العالمية لخريجل ا زهر تنظيمات "داعش وطالبان وبوكو حرا
و ال وزير ا و اف الملري دل تلريحات أمس: "كتبت منذ أيا   وئل عن "داعش" واإلخوان 
والحرع بالوكالة، وها هل خيوط المؤامرة والعمالة وبعض ما ذكرنا  دل البيان تنكشف وتنج ل 

  ما هو إال عميل ل موساد، وأنه ولد حليلته، حيث أكدت وسائل إعو  أمريكية وعربية أن  ائد التنظي
  بوين ييوديين واسمه الحليلل إليوت شيمون".

 0/0/4841الخليج، الشارقة، 
 
 شتون جهود إدامة وقف العدوان على غزةآيبحث مع  عبد هللا الثاني .62

هللا ال رررانل والمم  رررة الع يررررا لوتحررراد ا وروبررررل ل شرررؤون الخارجيررررة  عبرررردا ردنرررل بحرررث الم رررر   :عّمررران
والسياسررة ا منيررة، البارونررة كررا رين آشررتون، خررول اتلررال هرراتسل يررو  الخمرريس، المسرراعل المبذولررة 

وأكد أهميرة دور المجتمر  الردولل واإلتحراد ا وروبرل  إلدامة و ف العدوان اإلسرائي ل ع ب  طاع  زة.
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اع درررل العمرررل ع رررب لرررمان و رررف نيرررائل ل عررردوان ع رررب اللطررراع، والمسررراعدة درررل التعامرررل مررر  ا ولررر
 اإلنسانية الكار ية التل خ سيا ع ب البنية التحتية والخدمات هنا .

  0/0/4841 ،الغد، عم ان
 
 "ملتقى النقابات واألحزاب" يشكل لجنة مشتركة لتوحيد جهود دعم غزة والمقاومة :عم ان .63

ء  ررررر الم تلرررب الررروطنل ل نلابرررات المينيرررة وا حرررزاع السياسرررية أمرررس، إبلرررا: محمرررد الكيرررالل -عّمررران 
 اجتماعه مستوحا لمنا شة سبل إ ا ة  طاع  زة، ودعميا دل لوء ما يتعرض له من تطورات.

ودل هذا السياس، شكل الم تلب الذي اجتمر  درل مجمر  النلابرات المينيرة تحرت عنروان "نلررة ا شرلاء 
 دل  طاع  زة"، لجنة تنسيس مشتركة لتوحيد جيود دع  اللطاع والملاومة.

 0/0/4841 ،الغد، عم ان
  
 المساعدة في إغاثة غزة عبد هللا تناشد الملك األردنيين المهندسيننقابة  .64

ورئريس اتحراد  ا ردنيرين نليرع الميندسرينو ال جنة الع يا إلعمرار  رزة رئيس  ،عبد هللا عبيدات. ناشد  
 هللا ال ررانل بررن الحسررين بررر"التدخل الكررري " ل مسرراعدة دررل  رروث عبرردا ردنررل الميندسررين العرررع، الم رر  

يررررواء، وخلولررررا إلل  ررررزة المتلررررررين مررررن الحرررررع اللررررييونية ع ييررررا، وذلرررر  بحدخررررال وسررررائل أهررررا
 "الكرادانات"، إليواء ا سر التل تشردت نتيجة الحرع.

  0/0/4841 ،السبيل، عم ان
  
 نقيب الصحفيين األردنيين تطلق حملة تبرعات إلغاثة أسر شهداء صحفيي غزة .65

الزميرررل طرررارس المرررومنل عرررن ا ردنيرررين ع رررن نليرررع اللرررحسيين أ  :بترررراوكالرررة سررريرين السررريد و  -عّمررران 
سرر اللرحسيين الشريداء جرراء العردوان الغاشر  ع رب  رزة، والرذين ولرل أطوس حم ة تبرعات ال ا ة إ

 .شييداا  21عدده  الب 
 0/0/4841 ،الرأي، عم ان

 
 لى غزة ورفضواالرئيس التونسي: ناشدت كافة الزعماء العرب يوميًا لعقد قمة تخصص للعدوان ع .66

كشف الرئيس التونسل محمد منلف المرزو ل أنه  :سعيد عريلات -اللدس دوت كو  -واشنطن
تحدث لي يا إيوميا  خول شير من العدوان اإلسرائي ل ع ب  طاع  زة والشعع الس سطينل 
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"المحالر والمجوع والمنكوع والذي يتعرض لعدوان وحشل" م  بلية الرؤساء والزعماء والم و  
وا مراء العرع "وخاطبتي  مناشداا من أجل علد  مة عربية طارئة تبحث هذا العدوان اليمجل 
والشرس ع ب جزء من أبناء شعبنا، والبت دل وسائل لو ف لسس  دماء ا برياء، ومن أجل التشاور 
حول أدلل السبل ل تعامل م  هول هذ  ا زمة وتودير إمدادات طارئة تر ب لمستوخ ا زمة 

 سانية المتسا مة لكن دون نجاح" دل الحلول ع ب موادلتي .اإلن
و ال المرزو ل الذي تحدث بمرارة عن "عد  االكتراث العربل الرسمل" بالسجيعة التل ح ت بغزة أ ناء 
مؤتمر لحسل ل لحسيين العرع المعتمدين دل واشنطن حيث شار  دل اللمة ا دريلية التل 

أوباما دل العالمة ا ميركية إ ر انتياء أعماليا ا ربعاء: استلاديا الرئيس ا ميركل بارا  
"بعلي  ردض السكرة بالكامل، والبعض تحج  بغياع اإلجماع دل حين ل  يعبر آخرون عن رأي، 

  ائ ين نشار  دل حالة علد ، وهكذا".
 لل ب ل يا وتساءل المرزو ل بخلوص دور الجامعة العربية  ائوا: "إذا ل  تدد  بنا أزمة  زة التل ت

ع ب كل من له لمير وتحسزنا ل لاء وبحث سبل معالجة اللتل والدمار الذي يتعرض له شعبنا دل 
  زة من عدوان إسرائي ل بش ، دما الذي سيحسزنا؟".

و ال المرزو ل دل معرض رد  ع ب سؤال وجيته له اللدس دوت كو  حول ما إذا كان بحث 
لرئيس ا ميركل بارا  أوباما أ ناء للائه به: "ل  أتمكن من العدوان اإلسرائي ل ع ب  طاع  زة م  ا

بحث مولوع العدوان ع ب  زة م  الرئيس أوباما لليس دترة الو ت التل التليت بيا معه ولكننل 
بح ت هذا المولوع م  الرؤساء المشاركين دل اللمة ا دريلية" مخبراا اللحسيين أن "تونس اتخذت 

د اء  زة وألد اء الشعع الس سطينل" من أجل حشد الدع  العربل مبادرة لتعسيس مجموعة "أل
والعالمل الممكن لمساعدة أه نا دل  زة، وأن هذا ما بح ته م  ألد ائنا دل اللمة ا دريلية، وأن هذ  
السكرة ت لب ترحيباا كبيراا من الزعماء ا دار ة، خالة دولة جنوع أدريليا والرئيس يعلوع زوما الذي 

ألد اء  -وألاف المرزو ل: "إن دكرة ألد اء  زة ساا ميماا ل سكرة ويحشد ليا التعييد".يظير حما
الشعع الس سطينل، ال تلتلر ع ب الدع  العربل دلط، بل تحشد التعييد العالمل الوادر، حيث أن 
 هنا  شعورُا عالمياا بيول الجرائ  التل ارتكبتيا إسرائيل دل  زة، وتراك  المعاناة التل يلب 
الس سطينيون تحت نيرها من سنوات طوي ة، ولرورة معالجة هذ  ا زمة البالغة ورد  هذ  المعاناة، 
وهل مستوحة لمشاركة العرع و ير العرع دسل حين  د ال تر ع دولة عربية بالمشاركة، هذا من 

 حليا".حليا ودل حين ر بت دولة  ير عربية بدع  ومنالرة أهل  زة والس سطينيين ديذا أيلاا من 
 7/0/4841القدس، القدس، 
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 نبيل العربي: وفد وزاري عربي يزور غزة خالل أيام لبحث إعادة اإلعمار .67

سوسن أبو حسين: أع ن ا مين العا  لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربل، أن وددا  -اللاهرة 
ليلة ا ولاع ودراسة وزاريا عربيا سيلو  خول ا يا  الملب ة بزيارة إلب  زة ل تعرف ع ب ح

احتياجاته اإلنسانية وا عادة اإلعمار، ول تعبير عن التلامن العربل م  الشعع الس سطينل دل  طاع 
  زة.

و ال العربل دل للاء إعومل، إن الودد الوزاري سيل  نائع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتل 
لعربية، ووزير خارجية المغرع الدكتور الشي  لباح الخالد الحمد اللباح مم و لرئيس اللمة ا

لوح الدين مزوار رئيس الدورة الحالية لمج س الجامعة، ووزير خارجية ملر سام  شكري، ووزير 
خارجية ا ردن نالر جودة، باإللادة إلب ا مين العا  ل جامعة العربية، ومن ير ع دل االنلما  

 إلب الودد من الوزراء العرع.
اد ة كبيرة من المساعدات اإلنسانية ستلو  الجامعة العربية بحرساليا إلب  زة وأول  العربل أن  

 ريبا، مؤكدا أن المط وع دل السترة الراهنة بعد ت بيت و ف إطوس النار دل  زة هو العمل م  كل 
ا طراف المعنية خالة ا م  المتحدة من أجل إعمار  زة، حيث تلرر علد مؤتمر دولل الشير 

ص ليذا الغرض، باإللادة إلب العمل ع ب است مار نجاح المبادرة الملرية دل و ف الملبل يخل
إطوس النار والنظر دل الخطوات ا خرخ لرد  الحلار والعمل ع ب استئناف مساولات السو  
 ودس أسس لحيحة تلو  ع ب مرجعيات دولية والحة إلنياء االحتول اإلسرائي ل وليس إدارة النزاع.

 ل أن الودد الوزاري العربل إلب  زة يل  باللرورة الكويت كرئيس ل لمة العربية وأول  بن ح
الحالية والمغرع الرئيس الحالل لمج س الجامعة، وملر لاحبة مبادرة و ف إطوس النار، وا ردن 

ها من دول الجوار، باإللادة لألمين العا  ومن ير ع من الدول.  بعدّف
عمار  زة مرتبط برد  الحلار اإلسرائي ل عن اللطاع ودت  وألاف بن ح ل أن مولوع إعادة إ 

سرائيل، وكذل  تودير الحماية الدولية لألرض والشعع الس سطينل.  المعابر بين اللطاع وا 
وكشف بن ح ل دل تلريحاته عن أن بيير كرينبول المسوض العا  لوكالة  وث وتشغيل الوجئين 

نروا  سيشار  دل أعمال الدورة الملب ة لمج س الجامعة الس سطينيين التابعة لألم  المتحدة إا و 
سبتمبر إأي ول  الملبل وسيطرح وجية نظر ا م   2العربية ع ب مستوخ وزراء الخارجية العرع يو  

المتحدة حول احتياجات الوكالة والعجز المالل الكبير الذي تعانيه واالحتياجات العاج ة بعد الخسائر 
 كالة دل اللطاع جراء العدوان اإلسرائي ل.التل تكبدتيا مدارس الو 
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وكشف بن ح ل النلاع عن أن ا مين العا  لألم  المتحدة بان كل مون أب غ ا مين العا  ل جامعة 
العربية أن رسالة الرئيس الس سطينل محمود عباس بشعن ط ع الحماية الدولية ل شعع الس سطينل  يد 

ل ا م  المتحدة، مولحا أن هذ  الخطوة تعتل دل إطار الدرس حاليا من  بل ال جنة اللانونية د
التحر  العربل م  التكتوت اإل  يمية والدولية لدع  الشعع الس سطينل، مشيرا إلب استلادة مم كة 
البحرين اجتماعا بين الجانبين العربل وا ميركل الجنوبل دل أكتوبر إتشرين ا ول  الملبل تعتل 

 تر  بين الجانبين.تسعيو لمسار التعاون المش
 0/0/4841الشرق األوسط، لندن، 

 
 الكويت تنتقد الصمت الدولي على العدوان الهمجي على غزة .68

كونا: انتلدت الكويت أمس لمت المجتم  الدولل الذي شج  إسرائيل ع ب موال ة  –نيويور  
واتخاذ مو ف  ع ب  طاع  زة ودعت مج س ا من الدولل إلب إنلاذ الس سطينيين” اليمجل“عدوانيا 

 الحكومة اإلسرائي ية التل تجاوزت كل الحدود.”  طرسة وعربدة“لار  ل حد من 
و ال المندوع الدائ  ل كويت لدخ ا م  المتحدة السسير منلور العتيبل دل ك مة أما  الجمعية العامة 

ياسات آن ا وان أن يتخذ المجتم  الدولل مو سا لارما دل وجه وس“لوم  المتحدة أمس: إنه 
وممارسات الحكومة اإلسرائي ية الخارجة عن اللانون وأن يوجه ليا رسالة والحة مسادها إكسب  تو 

 ”.وكسب دمارا 
 0/0/4841السياسة، الكويت، 

 
 على غزة البرلمان العربي يطالب األمم المتحدة بمنع "إسرائيل" من استئناف العدوان .69

حمد الجروان ا م  المتحدة والدول دائمة العلوية دل طالع رئيس البرلمان العربل أحمد بن م: كونا
مج س ا من الدولل، أمس، بتك يف اللغوط ع ب "إسرائيل" لمنعيا من استئناف عم ياتيا العسكرية 

و ال الجروان دل بيان: "إننا دل البرلمان العربل ندع   دل  طاع  زة لحماية أرواح الس سطينيين.
معاناة عن شعبنا الس سطينل دل  طاع  زة وبا خص التيدئة السارية بكل  وة كل ما من شعنه رد  ال

حالياا". كما طالع المجتم  الدولل وبا خص الدول التل ساندت "إسرائيل" دل حربيا لد الشعع 
الس سطينل بتحمل المسؤولية والبدء السوري دل إعادة إعمار  زة ومباشرة تنظيف ما خ سته آلة الحرع 

زالة ركا  كابوس الحرع.اللييونية دل الل  طاع وا 
 0/0/4841الخليج، الشارقة، 



 
 
 

 

 
           19ص                                     3383 العدد:     0/0/4841 الجمعة التاريخ:

 

 
 في جيش االحتالل سامي ترجمان قائد المنطقة الجنوبية دعوى ضد  المغرب:  .71

 “خالد السسيانل“من خول ندوة لحسية علدها المحامون المغاربة االربعة  عادل العودل: -الرباط 
كشف هؤالء عن ولعي  لشكاية ” بدالرحمن بنعمروع”و” عبدالرحي  بنبركة”و” عبدالرحي  الجامعل”و

 ائد ” سامل الترجمان “لد الجنوال ” الوكيل العا  ل م   بمحكمة االستئناف بالرباط “جنائية لدخ 
باعتبار  الساعل االل ل والمشرف “المنطلة الجنوبية دل الجيش االسرائي ل ذو االلول المغربية 

 دل  زة.” االساسل ع ب كل الجرائ  المرتكبة 
 7/0/4841رأي اليوم، لندن، 

 
 في غزةألف طفل ثالثين الهالل األحمر القطري يبدأ التأهيل النفسي ل .70

ألناف دوائية  2أع ن اليول ا حمر اللطري عن  يا  مكتع  زة بتوريد : بوابة الشرس -الدوحة 
حيث تعتبر هذ  عبوة دوائية  لمستودعات وزارة اللحة الس سطينية،  404300أساسية إبحجمالل 

 ا لناف لرورية جداا، وال  نب عنيا دل خدمات الطوارئ والعم يات الجراحية.
سيارات إسعاف، لتعويض سيارات  1و رر اليول ا حمر اللطري تزويد شليله الس سطينل بعدد 

دخاليما إلب اللطاع، كما يجري  اإلسعاف المدمرة، ويجري استكمال إجراءات شراء السيارتين وا 
حلير ع ب  د  وساس، لبدء تنسيذ برنام  ل دع  والتعهيل النسسل للحايا العدوان، وذل  بالشراكة الت

ألف طسل، بحاجة لدع  نسسل إلزالة  30م  اليول ا حمر الس سطينل، دل ظل وجود أك ر من 
 آ ار اللدمة النسسية، التل تعرلوا ليا جراء العدوان اإلسرائي ل.

 0/0/4841الشرق، الدوحة، 
 
 على غزة العدوانجمعية سعودية تعلن عن كفالة ألف يتيم من أبناء شهداء  .72

أع نت جمعية "طيبة اإلنسانية العالمية" عن كسالة ألف يتي  من أبناء شيداء :  دس برس–را  هللا 
الحرع ع ب  زة، داعية أولياء ا يتا  إلب سرعة التسجيل لدخ مكاتع جمعية "السوح" الخيرية 

 باز" دل  زة. وجمعية "ابن
و ال رئيس جمعية السوح الخيرية دل د سطين الشي  رملان طنبورة دل بيان لحسل ت لته " دس 

  "إن مو ف جمعية طيبة اإلنسانية العالمية بدع  كسالة هذا العدد من أيتا  2/8برس" الخميس إ
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طينل وموا سه د سطين يرس  لورة مشر ة ل شعع السعودي، والذي هو دائماا دل لف الشعع الس س
 داعمة لبناء الدولة الس سطينية".

 7/0/4841قدس برس، 
 
 الكويت ُتسير أولى طائرات الجسر الجوي اإلغاثي لصالح قطاع غزة .73

 ، أولب طائراتيا لمن 2/8سيرت جمعية اليول ا حمر الكويتية، الخميس إ:  دس برس -الكويت 
أطنان من ا دوية والمست زمات  20يا الجسر الجوي اإل ا ل لدع   طاع  زة، تحمل ع ب متن

 الطبية.
و ال علو مج س االدارة وأمين اللندوس السخري ل جمعية سعد الناهض، دل تلريحات لوكالة 
ا نباء الكويتية الرسمية، إن "الجسر الجوي إل ا ة الشعع الس سطينل دل  طاع  زة الذي بدأ اليو  

تعتل ترجمة لحرص سمو أمير البود  مطار اللاهرة بح وع طائرة كويتية محم ة با دوية إإلب 
 والحكومة والشعع الكويتل ع ب مؤازرة أشلائنا دل  طاع  زة" ع ب حد تعبير .

أطنان من ا دوية والمست زمات الطبية يرادليا عدد من  20وأول  أن الطائرة تحمل ع ب متنيا 
س يميا ل يول االحمر الس سطينل، وت المتطوعين الذين سيتوجيون الب معبر رد  عن طريس ملر،

مؤكدا لرورة " يا  المجتم  الدولل والمنظمات االنسانية التخاذ الوز  إليلال أكبر  در من 
 المساعدات اال ا ية والطبية الب االشلاء دل  طاع  زة".

 7/0/4841قدس برس، 
  

 مبادرة جزائرية لبناء "جدار كتب" في غزة .74
ت نلابة الناشرين الجزائريين مبادرة "كتاع لد العدوان" دعما لمكتبات أط ل: أميمة أحمد - الجزائر

 زة التل هدميا الللف اإلسرائي ل. تعلبيا مبادرة أخرخ بحلدار "ديوان شعر إلب  زة "يساه  ديه 
 جمي  شعراء الجزائر، يلد  ريعه إلب  زة.

جية لكل من له عو ة بلناعة وأول  رئيس نلابة الناشرين الجزائريين أحمد مالل أن المبادرة "مو 
الكتاع والجامعات ومراكز ا بحاث، وجمي  الجزائريين" مليسا أن اختيار الكتاع كان لمواجية 

 همجية إسرائيل "التل تدعل التحلر والع  ، دالمتحلر ال يلتل ا طسال والنساء".
تللسه إسرائيل، و ال مالل ل جزيرة نت "سوف نبنل جدارا من الكتع دل  زة، وال نستبعد أن 

ونتمنب أن تلد  ع ب ذل  ليرخ العال  تحلر إسرائيل وهل تحرس الكتع، وأوجه نداء عبر الجزيرة 
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بعننا نحتا  جمي  أنواع الكتع شريطة أن تكون جديدة، ويست نب منيا الكتاع المدرسل الختوف 
 مناه  التع ي ". 

 7/0/4841الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 ترط عودة السلطة إلى قطاع غزة لإلسهام في دعمه"االتحاد األوروبي" يش .75

 ، إلب عودة الس طة الس سطينية، 2/8دعا االتحاد ا وروبل، الخميس إ:  دس برس -بروكسيل 
للطاع  زة تحت  يادة رئيسيا محمود عباس، كشرط لدع  االحتياجات اإلنسانية "المشروعة 

 ل س سطينيين واإلسرائي يين" ع ب حد تعبير .
باستيان برابان، المتحدث باس  المم  ة الع يا ل سياسة الخارجية لوتحاد االوروبل، دل مؤتمر وأكد س

 ، "ترحيع االتحاد ا وروبل ل محاد ات الجارية بشعن  زة"، مشيرا إلب أنه 2/8لحسل الخميس إ
لة "يدرس حاليا جمي  الخيارات من أجل دع  الخطوات الملب ة لمعالجة ا سباع الجذرية ل مسع

 الس سطينية".
وكشف المتحدث ا وروبل عن اتلاالت أجريت من "أطراف شريكة" ل مساهمة دل إدارة معبر رد ، 
وأول  أن "إعادة نشر البع ة ا وروبية ل مساعدة الحدودية دل رد  تتو ف ع ب دعوة من الجانبين 

"، لكنه أول  أن "هنا  االسرائي ل والس سطينل"، مشيرا إلب أنه "حتب ال حظة ل  تت  هذ  الدعوة
اتلاالت جارية م  االطراف الشريكة ومنيا الس طة الس سطينية واسرائيل وملر من أجل اسيامات 

 محتم ة لوتحاد االوروبل للمان وجود حل مستدا  دل  زة"، ع ب حد  وله.
 7/0/4841قدس برس، 

 
 : "إسرائيل" قصفت المستشفيات في غزة "عمداً"منظمة العفو الدولية .76

أمنستل" من خول الشيادات التل أدلب بيا  -أكدت "منظمة العسو الدولية :  دس برس–را  هللا 
العام ون دل الجياز اللحل دل  زة، أن جيش االحتول  ا  "وبلورة متعمدة بللف المستشسيات 

 وأدراد الطوا   الطبية، مما أدخ إلب وداة العديد مني ".
  "للد سمعنا إدادات من سائلل 2/8" دس برس" الخميس إو ال بيان لدر عن "أمنستل" ت لته 

سيارات اإلسعاف والممرلين، الذين أدادوا بعني  عم وا تحت الرلاص والللف الموجه إليي ، 
وأشارت  والذي أسسر دل العديد من الحاالت للتل زموئي  الذين كانوا يحاولون إنلاذ حياة اآلخرين".
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أنه بحسع اللانون الدولل دحن هذ  اليجمات "ممنوعة ويمكن اعتبارها المنظمة الدولية دل بيانيا إلب 
 جرائ  حرع".

 7/0/4841قدس برس، 
 
 وحلفائها بالحرب على غزة الواليات المتحدةوثائق تكشف مشاركة  :كييموقع "إنترسبت" األمر  .77

دوان نشر مو   "إنترسبت" ا ميركل و ائس مسربة تكشف أن الواليات المتحدة متورطة دل الع
سرائيل.  اإلسرائي ل ع ب  زة. وتول  الو ائس مدخ التعاون بين ا جيزة ا منية دل كل من أميركا وا 

وأشار المو   إلب أن ل واليات المتحدة وح سائيا الغربيين دورا ل يعا دل دع  إسرائيل دل المجاالت 
 دل المنطلة.المالية والعسكرية وا منية، لشن ا خيرة هجماتيا ع ب  زة ودول أخرخ 

وألاف أن الواليات المتحدة دعمت إسرائيل با س حة وتلنيات المرا بة التل لعبت دورا كبيرا دل 
العدوان ع ب  زة، وأن و ائس سربيا رجل ا من ا ميركل السابس المنشس إدوارد سنودن كشست أن 

 واشنطن وح ساءها دعموا إسرائيل كل تشن هجماتيا ع ب  زة.
ع ب وكالة  1004و 1003ن و يلة مسربة تشير إلب أن إسرائيل لغطت عامل وأول  المو   أ

ا من اللومل ا ميركل ل موادلة ع ب إنشاء جياز لتلاس  المع ومات المخابراتية م  إسرائيل بشكل 
 كبير ويدعب "الملارع"، وأن اإلسرائي يين ط بوا مئات المويين إلكمال المشروع.

تؤكد أن وكالة ا من اللومل ا ميركل تتعيد  1023نيسان  أبريل/ 23ي  كما نشر المو   و يلة بتار 
 بتبادل المع ومات السرية واعتراض واستيداف وتح يل وا عداد التلارير ا منية.

وذكر المو   أن هنا  عو ة بين أجيزة االستخبارات ا ميركية واإلسرائي ية تشمل إرسال ددعات 
رائي يين، وأن أجيزة االستخبارات ا ميركية والبريطانية تعتمد ع ب سرية كبيرة من المال لعموء إس

دل تلدي   -بما دل ذل  ا ردن والس طة الس سطينية-ا نظمة العربية التل تت لب دعما أميركيا 
 خدمات التجسس اللرورية المتع لة بعهداف د سطينية.

 1/0/4841.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 "إسرائيل"ت في واشنطن وغارديان": جريمة غزة صنعال" .78

درض العدوان ع ب  زة نسسه ع ب عناوين اللحف البريطانية اللادرة أمس التل  :الغد –عمان 
 ولسته بعنه جريمة شار  دييا الغرع م  إسرائيل، وآ ار هذ  الحرع ع ب أطسال  زة.
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ه جريمة دسل لحيسة  ارديان كتع الكاتع سيوماس مي ن، ملاال ولف ديه ما يحدث دل  زة بعن
سرائيل وأن المجازر التل يتعرض ليا الس سطينيون ليست سوخ جزء  لنعت دل أميركا وبريطانيا وا 

 من روتين مستمر وا   بي  منذ علود طوي ة يعتمد ع ب دع  الغرع.
و ال الكاتع إن االشمئزاز العالمل من المذاب  التل ارتكبتيا إسرائيل دل  زة حر  أخيرا بعض 

نائع -يين ل تنديد بيا ع نا كما دع ت الوزيرة البريطانية سعيدة وارسل ون  ك يغ السياسيين الغرب
دانة إد مي يباند لمت  -رئيس الوزراء الذي طالع بو ف تراخيص تلدير ا س حة إلسرائيل، وا 

 رئيس الوزراء ع ب " تل المدنيين الس سطينيين ا برياء".
تحول ك يرا للال  تحليس العدالة ل س سطينيين وأن وخت  مي ن ملاله بعن الرأي العا  العالمل  د 

المط وع اآلن هو تحويل هذا التوجه إلب لغط مستمر إلنياء دع  االحتول ودرض حظر ع ب 
ا س حة وعلوبات لارمة. ودل ملال آخر بنسس اللحيسة أشار كاتبه إلب أن نظا  اللبة الحديدية 

هل التل تلد  دعما ماليا كبيرا ليذا المشروع وأنيا بتمويل  د يكون نظاما دداعيا إسرائي يا لكن أميركا 
تزع  أنيا ال تحمل ح يستيا دلط ولكن أيلا تعزز  ل لواري وتطوير ونشر الدروع الملادة 

 االستلرار وتحول دون استخدا  اللوة دل المنطلة.
 0/0/4841الغد، عمان، 

 
 مة غزةأز  في "ممتاز"سابق: مصر حصلت على تقدير  أمريكيمسؤول  .79

الخارجية ا مريكية لشؤون الشرس  دلآرون ديسيد مي ر، المسؤول السابس  ا مريكلرأخ الخبير 
 دل، وأنيا أ بتت مركزيتيا «حرع  زة»إدارة  دل« ممتاز»ا وسط، أن ملر حل ت ع ب تلدير 

 مجددا. اإلسرائي ل -الس سطينلسياسة اللراع 
من »ا مريكية، أمس ا ول، بعنوان: « ورين بوليسبد»مج ة  دلملاله المنشور  دلو ّي  مي ر، 

: إسرائيل، وحماس، والس طة 2، ا داء الخاص بعطراف حرع  زة، وه  «حرع  زة دلالسائز 
 الس سطينية، وملر، والواليات المتحدة ا مريكية.

كب، وزراء خارجية سابلين أن إسرائيل، ع ب المستوخ التكتي 2ورأخ مي ر الذخ عمل مستشارا م  
الذخ سيساعد ع ب دوز إسرائيل يتو ف  الرئيسل، مولحا أن العنلر «جيد جدا»تستحس تلدير 

 جوهريا.« حماس»ع ب اتساس و ف إطوس النار وما يتبعه من ترتيبات تلعف حركة 
، اسودت لورة إسرائيل الدولية، وحدث بالسعل توتر دب العو ات الس بلوع ب المستوخ »وألاف: 

 «.حليللبعنه لغط  شلء أيلمتحدة، ولكن ال يمكن ولف م  الواليات ا
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، و ال مي ر إن موادلة الحركة ع ب اتساس و ف «جيد»ع ب تلدير « حماس»بينما حل ت حركة 
أسابي  يوحب بلوة بعن الحركة تعانب هزيمة سيئة، مليسا أن  3إطوس النار الذخ ردلته  بل 

 ك يا، خالة أن الليادة العسكرية التزال س يمة. آخر، وهو عد  تعرليا ل تدمير بشلءحماس دازت 
جبار المطارات  وأشار مي ر إلب  درة الليادة العسكرية لحماس ع ب إطوس لواري  إلب إسرائيل وا 

ع ب ملعد ع ب طاولة « حماس»تحلل دييا  التلاإلسرائي ية ع ب إ و يا، مليسا أنيا المرة ا ولب 
 .المساولات كجزء من مبادرة اللاهرة

 0/0/4841المصري، اليوم، القاهرة، 
 
 "سرائيلـ"إل : كفى انحيازاً ونبريطاني مسؤولون .81

شك ت استلالة البارونة والوزيرة بالخارجية البريطانية سعيدة وارسل أع ب لوت : محمد أمين - لندن
 احتجاجل لد انحياز لندن للال  إسرائيل.

ا بمراجعة موا ف لندن المنحازة إلسرائيل لكن شخليات رسمية وسياسية مرمو ة أخرخ طالبت مؤخر 
وال تزال استلالة وارسل التل نشرت نليا ع ب حسابيا بتويتر ت ير  ودعت لعد  تلدير السوح ليا.

 جدال واسعا دل اللحادة البريطانية.
ورأخ الكاتع البريطانل شيمس مي ن دل ملالة له بلحيسة  ارديان أن استلالة وارسل جاءت 

و ف حكومتيا الذي ال يمكن الدداع عنه، وشجعت الك ير من السياسيين ع ب احتجاجا ع ب م
 المطالبة بتع يس تلدير السوح إلب إسرائيل.

هذ  الموا ف الرسمية ترجمت بتلري  حكومل من الناطلة باس  رئيس الوزراء  الت ديه إن لندن 
 متع لة بالمعدات العسكرية.عازمة ع ب إعادة النظر دل االتسا ات المبرمة م  إسرائيل خلولا ال

وتعتل هذ  الموا ف علع موجة احتجا  شعبل وبرلمانل واسعة لد إسرائيل دل بريطانيا، دلد 
 شيدت لندن عشرات التظاهرات الحاشدة طوال الشير الحالل ردلا ل عدوان ع ب  زة.

حت ة، وأت ف ونشطت مؤخرا حم ة شعبية لملاطعة بلائ  المستوطنات الييودية بعرالل د سطين الم
 عدد من النشطاء بعض هذ  المنتجات تعبيرا عن ردلي  دع  إسرائيل.

أما برلمانيا دلد كتع آالف الناخبين لنوابي  مطالع بحيلال احتجاجي  للناع اللرار، وب غت هذ  
الرسائل ستين ألسا، مما جعل عددا من النواع يح ون الحكومة ع ب إعادة النظر دل سياستيا إزاء 

 الس سطينل.الم ف 
 0/0/4841الجزيرة نت، الدوحة، 
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 : استقالة سعيدة وارسى تهدد بفوضى داخل الحكومة البريطانية"الغارديان" .80

ال تزال ألداء استلالة وزيرة بريطانية بسبع سياسة بودها تتردد دب اللحف البريطانية، : لندن
وزيرة الدولة بالخارجية البريطانية إن وزير الطا ة  ال إن سعيدة وارسل، ” الجارديان“دلالت لحيسة 

ا ع ب سياسة االئتوف الحكومل بشعن  زة،  ن حزع  ل  تكن دل حاجة إلب االستلالة احتجاجا
 الجدال داخل الحكومة حول هذا الشعن. دلاالئتوف، كان يسوز  دلالديملراطيين ا حرار، المشار  

من الحكومة بو ف تراخيص تلدير ا س حة التل  وألاف إد دادب  ائوا: إنه كان يتو   تحركاا  ريباا
يمكن استخداميا دل  زة. وكان نائع رئيس الحكومة البريطانية ني  ك ي   د لرح أمس بعنه يو   

 هذا الشعن. دلالتحر  سريعاا من  بل الحكومة 
ا لرؤية الحك ومة و الت اللحيسة إن هذ  الللية ربما يكون ليا أهمية رمزية حيث ستكون انعكاسا

 حول ما إذا كانت إسرائيل  د انتيكت لشروط ت   التراخيص.
إنه يعتلد أنيا ل  تكن دب ” بب بب سب”تلريحات لر دلوأشاد دادب بمو ف وارسب اللوخ، إال أنه  ال 

حاجة لوستلالة، ويجع أن تظل لتساعد هؤالء الذين يطالبون بمو ف أ وخ، وولف العم ية 
 لد شعع  زة. جماعلبعنيا علاع   زة دلالعسكرية اإلسرائي ية 

من ناحية أخرخ،  الت الغارديان إن هنا  خطراا لحدوث دولب بشعن سياسة لندن إزاء التو ل 
 زة بعد االستلالة المساجئة ل بارونة وارسب، ورأت أن رحي يا دا   من التوترات داخل  دل اإلسرائي ل
بو ف تراخيص تلدير ا س حة إلسرائيل  حول  زة م  مطالبة ك ي  البريطانل الحكوملاالئتوف 

 متيما إياها باختراس شروطيا.
 7/0/4841رأي اليوم، لندن، 

 
 بإبعاد الجئين فلسطينيين من سوريا  التزاماته: األردن يخرق "هيومن رايتس ووتش" .82

اتيمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحلوس اإلنسان، ا ردن بر"خرس  :السبيل
 الدولية" بردله دخول الجئين د سطينيين دارين من سوريا أو إبعاده   سراا. ماتهالتزا

، كما أبعد 1023و ا  ا ردن رسمياا بحظر دخول الس سطينيين اللادمين من سوريا منذ كانون ال انل 
، وبيني  سيدات وأطسال، 1021ممن تمكنوا من دخول البود منذ منتلف  200 سراا أك ر من 

 ظمة الحلو ية والدولية، دل تلرير نشرته اليو  ع ب مو عيا ع ب اإلنترنت.بحسع المن
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لسحة، تحت عنوان " ير مرحع بي : معام ة ا ردن ل س سطينيين  44ويستند التلرير المكون من 
 شخلاا تلرروا جراء سياسة حظر الدخول. 30السارين من سوريا"، إلب ملابوت م  أك ر من 

ردن "بتجريد بعض الس سطينيين الذين أ اموا دل سوريا لسنوات عديدة من وو س التلرير  يا  ا 
 الجنسية ا ردنية، واحتجازه  أو ترحي ي  إلب سوريا دون و ائس  بوتية".

وتتعارض معام ة ا ردن المتشددة ل س سطينيين السارين من سوريا م  معام ته ل مواطنين السوريين، 
ف مني  بدخول البود منذ أن بدأت انتسالة مارس/آذار آال 202الذين ُسم  لما ال يلل عن 

 ، وذل  بحسع تلرير المنظمة.1022
ونلل التلرير عن ندي  حوري، نائع المدير التنسيذي للس  الشرس ا وسط وشمال أدريليا دل هيومن 
رايتس ووتش  وله: إن محنة الس سطينيين هل الحليلة التل يتعامب عنيا الجمي   ني  يرزحون 
بالسعل تحت ععء ت بية احتياجات الوجئين السوريين. وم  ذل  دو ينبغل حرمان أية الجئين 
جباره  ع ب الرجوع  يسرون من العنف دل سوريا ر سواء كانوا سوريين أو د سطينيين ر من الدخول، وا 

 ر   إرداتي ".
 0/0/4841السبيل، عمان، 

 
 وم المخصب من الواليات المتحدةسرقت كميات من اليوراني "إسرائيل"وثائق سرية:  .83

كشست لحيسة "وول ستريت جورنال"، يو  أمس الخميس، و ائس سرية سم  بنشرها تشير إلب 
 90شبيات اإلدارة ا مريكية بليا  إسرائيل بسر ة يورانيو  من منشعة دل بنس سانيا يتراوح وزنيا ما بين 

 كي و راما. 120 –
نوات السبعينيات تتلمن أن كبار المسؤولين دل اإلدارة وعرلت اللحيسة و ائس أل ية تعود لس

ا مريكية ع ب  لة بعن إرسالية يورانيو  مخلع، كانت دل طريليا من مساعل دل أوهايو إلب مساعل 
"NUMEC دل بنس سانيا  د سرس، وأن اإلرسالية اتجيت إلب إسرائيل، بيد أن وكالة االستخبارات "

من تعكيد ذل  بشكل  اط . والحلا أ يرت شكو  حول ما إذا كانت  المركزية إسل آي إيه  ل  تتمكن
  د حل ت سر ة دعو.

وجاء أن  و ة رؤساء أميركيين أبدوا اهتماما بالللية التل أط س ع ييا "دليحة أبولو"، وتسجرت 
سنوات من إعون رئيس الحكومة اإلسرائي ية دل حينه، داديد بن  وريون،  2، بعد 2922بداية عا  

 ل الكنيست أن إسرائيل أ امت مساعو نوويا دل ديمونا لر"أ راض س مية".د
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وخول ت   السنوات ط ع الرؤساء ليندون جونسون وريتشارد نيكسون وجيمل كارتر الحلول ع ب 
 مع ومات جديدة، إال أن ا جيزة االستخبارية ل  تتمكن من تلدي  مع ومات  اطعة.

عيد كارتر تول ت إلب نتيجة مسادها أنه يجع من  الكشف عن  كما جاء أن اإلدارة ا ميركية دل
 هذ  الللية لتجنع المّس بمحاد ات السو  بين إسرائيل وملر التل  ادها بنسسه.
 0/0/4841، 10عرب

 
 على أرواح ضحايا "األونروا" في غزة األمم المتحدة تنكس أعالمها حداداً  .84

المنظمة الدولية دل نيويور ، حدادا ع ب أرواح  نكست ا م  المتحدة، الخميس، أعوميا دل ملر
 موظسل وكالة "ا ونروا" الذين  ت وا خول العدوان اإلسرائي ل ع ب  طاع  زة.

تغ ، ل تعبير  9:00وو ف موظسل ا م  المتحدة د يلة حداد الساعة الواحدة ظيرا بتو يت نيويور  إ
 زة ودل اللراعات ا خرخ دل جمي  أنحاء  عن التلامن م  أسر وألد اء زموئي  الذين  ت وا دل

 العال .
 7/0/4841، فلسطين أون الين

 
 الحرب على غزة تكبد الطرفين تسعة مليارات دوالرتقرير:  .85

كبدت الحرع ع ب  زة الس سطينيين واإلسرائي يين خسائر : اللدس المحت ة-محمد محسن وتد
 رسمية ولحسية. ا تلادية دادحة ب غت تسعة م يارات دوالر ودس تلارير

وأظيرت إحلائيات وزارة ا شغال العامة واإلسكان دل حكومة الوداس الوطنل الس سطينل أن العدوان 
كبد اال تلاد الس سطينل خسائر  درت بعك ر من أربعة م يارات دوالر، وتسبع دل دمار حوالل 

 من البنب التحتية والمنشآت العامة بلطاع  زة. 20%
من أربعين ألف شلة باتت  ير لالحة ل سكن. وأدخ العدوان لتعطل اإلنتا  و د طال الللف أك ر 

 .%22وارتساع معدل البطالة الذي ب غ حوالل 
وودس إحلاءات الوزارة كان النشاط الزراعل ا ك ر تلررا من العدوان، ي يه  طاع المنشآت وتجارة 

 ل  طاع  زة.من اللوخ العام ة د %40التجزئة، وتستوعع هذ  المجاالت حوالل 
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 خسائر إسرائيل
أما دل الجانع اإلسرائي ل دب غت تك سة العم يات العسكرية ع ب  زة والخسائر الناتجة عنيا خمسة 

من معدل النات  اللومل اإلجمالل، حسع لحيسة "ذا ماركر"  %242م يارات دوالر، وهو ما يعادل 
 اال تلادية.

لتل يص النسلات الحكومية  -حيسة "كالكاليست" اال تلاديةحسع ل-وتتط   وزارة المالية اإلسرائي ية 
بعك ر من أربعة م يارات دوالر، وذل  لتغطية تكاليف الحرع ومواجية الخسائر والتعويض عنيا لمن  

 انييار  طاعات ا تلادية مخت سة.
دوالر لتغطية  وط ع الجيش اإلسرائي ل من وزارة المالية ميزانية دورية تلدر بم يارين و و مائة م يون

م يار دوالر ال تشمل تك سة لواري  اللبة  242تك سة العم يات الحربية باللطاع التل ول ت لنحو 
 الحديدية.

وودس بعض التلارير، يب غ سعر الواحد من لواري  اللبة الحديدية خمسين ألف دوالر، بينما  درت 
 ع بحوالل ستمائة م يون دوالر.التكاليف المتو عة إللوح العتاد العسكري المتلرر من الحر 

لكن مدير مل حة اللرائع موشيه آشير يعتلد أن هذ  الخسائر لن تشكل عبئا ع ب الموازنة العامة 
ل دولة، م  أنه يرج  تراج  عائدات اللرائع ع ب الخزينة خول ا شير اللادمة بحوالل خمسمائة 

ئتل م يون دوالر جراء تراج  النمو وتو   موشيه حدوث خسائر بليمة م يار وما م يون دوالر.
 اال تلادي بسبع الحرع.

وتشير إحلائيات  س  ا بحاث باتحاد اللناعة دل إسرائيل إلب أن خسائر هذا اللطاع ب غت 
 حوالل أربعمائة م يون دوالر.

وحذر اتحاد الملاولين والبناء من التداعيات المستلب ية ع ب  طاع العلارات بحسرائيل، حيث تكبد 
 سائر بسبع الحرع ل  يت  جردها حتب اآلن. خ
 

 السياحة والعقار
ونتجت هذ  الخسائر جراء جمود البناء وعد  نشر منا لات لتشييد آالف وحدات اإلسكان دل 
يوليو/تموز المالل. وأشارت إحلائيات اتحاد الملاولين إلب تراج  نمو مشاري  اإلسكان والبناء 

 .%21بحوالل 
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باحث اال تلادي جاد ليؤور بعن التلديرات تشير إلب أن نحو  و ين ألف مؤسسة من جانبه، أداد ال
 تجارية إسرائي ية تكبدت خسائر مباشرة جراء العدوان ع ب  زة.

وتو   أن تغ س بعض الشركات أبوابيا بسبع الركود اال تلادي وتباطؤ النمو، مما يعنل دلل 
ليؤور  وله إن معدل اللوخ العام ة بحسرائيل آالف العمال. ونل ت لحيسة يديعوت أحرونوت عن 

ألسا بالجنوع ومن المتو   أن يت  دلل أك ر من  480يلل لحوالل م يون مستخد ، مني   رابة 
 مني . 2%

وأشارت اللحيسة إلب إمكانية االستغناء عن آالف العمال دل  طاع السياحة الذي يعيش حاليا أزمة 
والسسر توالل إلغاء حجوزات السياح دل موس  الخريف والح   عميلة. وتتو   هيئة وكوء السياحة

 المسيحل.
من الحجوزات السياحية دل إسرائيل التل خسرت حوالل  و مائة ألف سائ  أجنبل  %20وت  إلغاء 

 تراجعوا عن زيارتيا دل نياية العا  الحالل.
و مائة م يون دوالر، ومن و در اتحاد السنادس حج  الخسائر التل تكبدها  طاع السياحة بحوالل  

 المتو   أن يتلاعف هذا الر   دل نياية العا  الحالل.
7/0/4841، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 حماس تترق ب نتائج إيجابي ة لوقف إطالق الن ار .86

 عدنان أبو عامر
سرائيل بعد دعوة ملرّية مساء  ، 4/8أخيراا، شيدت  ّزة و ساا إلطوس الّنار بين حركة "حماس" وا 

 لع مساولات أجرتيا المخابرات الملرّية م  الودد الس سطينّل.ع
و ال علو المكتع السياسّل لر"حماس" المشار  دل مساولات اللاهرة عزت الّرشس لر"المونيتور": 

ساعة تبدأ الّساعة ال امنة من لباح  21"إّن الحركة وادلت ع ب دعوة ملر إلب و ف إطوس الّنار 
مباشرة حول شروط الّتيدئة، ع ب أساس المطالع التل توادس ع ييا الودد ، وبدء مساولات  ير 2/8

 الس سطينّل، وسّ ميا إلب الجانع الملرّي".
 

رة  موافقة متأخ 
وأب غ مسؤول ملرّي  ريع من المساولات "المونيتور" أّن "جيوداا ع نّية وسرّية، سبلت الدعوة إلب 

طراف ل ولول إلب هذ  المرح ة التل  د تشّكل و ف إطوس الّنار، ومورست لغوط ع ب مخت ف ا 
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و ساا نيائّياا ل حرع الّدائرة، و د لعبت ا م  المّتحدة واإلدارة ا ميركّية الدور دل التّع ير ع ب إسرائيل، 
ومارست  طر وتركّيا نسوذهما ع ب حماس. كما أّن الميدان اللتالّل دل  ّزة اشتعل بلورة جنونّية، 

بديل هو دخول الجانبين مرح ة جديدة من السعل ورّد السعل، وموال ة سلوط مّما يعنل أّن ال
 اللحايا".

و ال نائع رئيس المكتع السياسّل لر"حماس" ورئيس الحكومة الّسابس دل  ّزة إسماعيل هنّية دل 
: "إّن حماس تعام ت م  التحّركات السياسّية بمسؤولّية عالية، وبالّتوالل م   طر 2/8ك مة مساء 

تركّيا وملر لو ف العدوان ورد  الحلار، لوست مار السياسّل ا م ل، والتوّلل إلب خاتمة ت يس و 
بتلحيات شعبنا وأداء ملاومتنا، وعد  تجاوز التلحيات التل  ّدمتيا  ّزة. وما عجز العدو عن 

 تحليله دل ميدان الحرع لن يحلل ع يه دل السياسة.
واكع المساولات أّن "اإلعون عن و ف إطوس الّنار  وللد ع   "المونيتور" من مسئول ملري

سبلته للاءات ماراتونّية دل اللاهرة، جمعت المخابرات الملرّية بلورة انسرادّية م  ماجد در  مدير 
 بيل ولول ودد حماس من الّدوحة. ودور ولوله، التلب م   3/8المخابرات الس سطينّية، ظير 

لكن االجتماع ا ك ر جدّية كان م  مدير المخابرات العاّمة مسؤولين ملرّيين دل اليو  نسسه، 
، الذي ط ع من حماس وبلّية الودد الس سطينّل  بول المبادرة 4/8الملرّية محمد التيامل ظير 

 الملرّية ددعة واحدة، م  تسّيمه لبعض تعديوتي ".
ل حديث لر"المونيتور": و ال علو دل الودد الس سطينّل من خار  "حماس" شار  دل للاء التيامل د

"االجتماع ل  يكن ودّياا وال سّيئاا، بل محّدداا بمطالع  ّدمناها كودد د سطينّل موّحد، لكن الملرّيين 
بدوا ملّرين ع ب و ف إطوس الّنار من دون شروط مسبلة، مما تسّبع بحّدة دل الّنلاش م  ودد 

 حماس. ودل الّنياية، تّ  الّتوادس".
لغاء المناطس العازلة التل و د تلّدمت السل ائل بور ة موّحدة من المطالع شم ت دت  المعابر وا 

 درلتيا إسرائيل م   ّزة واإلجراءات العلابّية لسّكان اللّسة الغربّية وا عادة إعمار  ّزة.
مطالع و ال الرشس لر"المونيتور": "إّن المو ف الس سطينّل موّحد دل اّتجا  إنجاز اتّساس مشّرف يحّلس 

الشعع بعد هذ  التلحيات، ولن نسم  إلسرائيل بالتيّرع من المسؤولّية، ويجع أن يتلّمن أّي 
 وو ف ل عدوان".اتّساس نيائّل لو ف إطوس الّنار كسرا حليلّياا ل حلار المسروض ع ب  ّزة 
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 المعركة مستمر ة
إلطوس الّنار مغادرة  ولعّل ما يشير إلب جدّية المساولات الحال ة دل اللاهرة حول و ف نيائلّ 

عبر معبر رد  مّتجيين إلب اللاهرة،  2/8وددين من "حماس" و"الجياد اإلسومّل"،  طاع  ّزة مساء 
بعلوّية الليادّيين خ يل الحّية وعماد الع مل عن "حماس"، وخالد البطش عن "الجياد اإلسومّل"، 

ا منّل بعد خرس إسرائيل ل ّتيدئة  ، بسبع الول 2/8بعد أن تعّ رت مغادرتي  الجمعة المالية 
 اإلنسانّية.

للد حلل "المونيتور" ع ب مع ومات حلرّية من أحد أعلاء ودد حماس دل اللاهرة مسادها أّن 
"حماس ل  تتشّج  بداية لو ف إطوس الّنار  بيل االتّساس ع ب تساليل المبادرة الملرّية، من دون 

ة، ودّل ت إعوناا ل تيدئة اإلنسانّية بواسطة ا م  المّتحدة، تلدي  إنجاز دورّي ل س سطينّيين دل  زّ 
ليبلل الميدان لا طاا ع ب إسرائيل، لكن إلرار ملر ع ب مط بيا بو ف إطوس الّنار، وليس 
الّتيدئة، م  إ ناعيا لبلّية أعلاء الودد، بجانع تلعيد إسرائيل لللسيا الجوّي والبرّي وسلوط 

لمئات يومّياا، الطر "حماس" ل موادلة ع ب ذل ، بعد الّتشاور بين أرو تيا اللحايا الس سطينّيين با
 الليادّية دل الداخل والخار ".

وع   "المونيتور" من ملدر كبير دل "حماس" دل  ّزة أّنيا كانت تسّلل "االنتظار إللدار مو ف 
 4/8دردّية مساء د سطينّل موّحد من العرض الملرّي لو ف إطوس الّنار، بعد أن لدرت موا ف 

 حول  رع التوّلل إلب و ف إلطوس الّنار خول الساعات الملب ة.
 .2/8ديما جاء مو ف "حماس" متعخراا حتب ساعة مبكرة من دجر 

إّن "المونيتور" ا ترع من  ردة التّساوض دل اللاهرة بين المسؤولين الملرّيين والس سطينّيين، وع   
أّن "الخيارات التل طرحت دل المساولات لّيلة، وحماس ليس  من مسؤول دل ودد منّظمة التحرير

 لدييا المزيد من الو ت لردض مبادرة ملر التل  د نتوادس ع ب تعديوتيا".
، بياناا جاء ديه: "أّن دلول المعركة مستمّرة، ولن تنتيل 2/8لذل ، ألدرت كتائع اللّسا  مساء 

  و ف إطوس الّنار كمرح ة موّ تة، وس و  العدو حتب تحليس مطالع شعبنا العادلة، وهل تتعامل م
يحّدد سير المعركة ومآالتيا، وتوّجياتنا دل ا ّيا  الملب ة مرهونة بتحليس تطّ عات شعبنا التل ال 

 مجال لتجاوزها".
وط ع "المونيتور" من مسؤول دل "حماس" بالخار  تسسيراا ليذا البيان، دلال: "يعتل بيان اللّسا  

تخّودات تسري دل الشارع الس سطينّل بعد  توادر ر بة دولّية وا   يمّية عاج ة ل ليا  بذل ،  ل تحذير من
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لمعا بة حماس والس سطينّيين ع ب اللمود دل الحرع، وهو سيناريو مكّ ف تحاول الحركة التعامل 
 معه".

لحرع، ويتوّ   منا، ألاف: "إّن الجميور الس سطينّل  ّد  لموداا أسطورّياا م  الملاومة خول أّيا  ا
ويستحس ذل ، تعويله عّما دلد من شيداء وجرحب ومنازل، بما ردعنا  من مطالع عادلة تتمّ ل 
ّن الحركة تبذل جيوداا م  الجمي  لإلسراع دل ذل ، لكّنيا ليست لوحدها، دينا  ودد  برد  الحلار. وا 

ذا حلل أّي  د سطينّل موّحد يتحّمل بلورة جماعّية تحليس هذ  المطالع، وليست حماس وحدها. وا 
 تباطؤ دل تحليس المطالع التل ردعناها، دنحن ل  نل  سوحنا بعد".

1/0/4841المونيتور،   
 
 التحالف اإليراني في معركة غزة .87

 ياسر الزعاترة
دل ظل تشكل محور عربل كبير كان يلنف  ديما  بل  ورات الربي  العربل ع ب أنه محور 

مسبوس من العدوان اللييونل ع ب  طاع  زة، يبدو من الطبيعل أن االعتدال واتخذ مو سا  ير 
 ُيطرح السؤال حول مو ف ما كان ُيعرف بمحور الملاومة والممانعة.

والحال أن المحور ا ول كان م يرا ل دهشة دل حج  انحياز  لد حركة حماس و طاع  زة و وخ 
تلارير اإلعومية والتلريحات السياسية الملاومة، وهل دهشة يمكن ل مرا ع أن ي مسيا دل عشرات ال

من أوساط إسرائي ية و ربية، حتب أن المحور المذكور بات أ رع لنتنياهو من اإلدارة ا ميركية 
 ذاتيا!

ماذا بالنسبة لمحور الممانعة؟ حتب هذ  ال حظة حيث اليدنة المؤ تة التل جاءت بعد شير من 
 ير التلريحات التل جاءت متعخرة أيلا، ا مر الذي العدوان، يمكن اللول إن أحدا ل  يسم  منه 

ذهع بالبعض إلب حد تسسير  بحالة انتظار النكسار حماس، وذل  من أجل اللول إنيا انتلرت يو  
كانت جزءا من المحور المذكور، وُهزمت حين خرجت منه وانلمت إلب محور آخر إمحور 

 االنبطاح بحسع أبواس التحالف اإليرانل .
ود المذهل الذي سج ته الحركة ومن معيا من  وخ الملاومة هو ما الطر أركان ذل  لكن اللم

التحالف إلب تغيير المو ف، أوال باتلال حسن نلر هللا بخالد مشعل بعد أسبوعين من بداية 
العدوان، ومن    االتلاالت التالية من عدد من اللادة اإليرانيين، ولوال إلب التلري  ا ك ر  وة 

س يمانل، مسؤول دي س اللدس دل الحرس ال وري، والرجل الذي يمس  بم ف المشروع  من  اس 
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اإليرانل دل سيا ه الخارجل، والذي  ال إن إيران لن تسم  بنزع أس حة الملاومة دل  طاع  زة، 
ن كان النص والحا، وربما يشمل الدول  ودعا هللا ع ب من يحالرونيا دون ذكر ملر باالس ، وا 

 ر.الداعمة لمل
أما بشار ا سد الذي أمعن دل شيطنة حماس طوال عامين، و بل ذل  اإلخوان المس مين إاإلخوان 

 الشياطين بحسع تعبير  ، د   ي سظ ك مة واحدة للال  الملاومة دل  طاع  زة.
من المسيد اللول إن عا و ال ينكر وجود المحورين المشار إلييما دل السابس، ولحسابات سياسية دل 

ع ا ع  إكان من اللعع ع ب السوريين تلديس أن نظاما يمعن ديي   معا يمكن أن يكون الغال
جيدا ع ب لعيد آخر، ا مر الذي يمكن تسيمه دل وا   الحال ، لكن مشيد ما بعد الربي  العربل ما 

 لبث أن خ ط أوراس المنطلة برمتيا.
ة من كتف إلب كتف، وال  نيا وحين خرجت حماس من سوريا، ل  تسعل ذل   نيا نل ت البند ي

تركت الملاومة كما بّشر موتورون من المحور إيا  دل مئات الملاالت والتسريبات طوال أك ر من 
عامين، بل  نيا ل  تجد بدا من االنحياز ل مبادئ، بخالة بعد أن تمت مطالبتيا بمو ف حاس  مما 

تستجيع له بحعون الو وف لد شعع  يجري دل سوريا للال  النظا ، ا مر الذي ما كان ليا أن
خر  يط ع الحرية كما الشعوع العربية ا خرخ، السيما أن الكل يدر  أن حكاية العسكرة واإلرهاع 
كانت من إنتا  النظا ، أعنل أنه هو من دد  الناس إلييا ددعا أمو دل تسييل الللاء ع ب ال ورة 

هنا من أن منطس الملاومة والممانعة إنما يعنل  بدل أن تبلب س مية تدينه أما  العال  أجم . دع 
االنحياز ل شعوع ول وراتيا التل سماها خامنئل "لحوة إسومية"، ورحَّع بيا بشار،  بل أن تغدو 

 مؤامرة حين ول ت سوريا.
خرجت  يادة حماس من سوريا، لكنيا ل  تذهع إلب أي من العوال  المحسوبة ع ب محور االعتدال 

حالف اإليرانل يتحسع  طر ع ب محور الممانعة بطبيعة الحال، وكانت عو ة أميرها  ديما إكان الت
السابس م  بشار ا سد مميزة، كما عو ته م  حزع هللا أيلا ، وعو تيا بالنظا  الملري بليادة 
مرسل ل  تكن سوخ عو ة بنظا  خر  من رح   ورة، ولو كان دل ملر حكا  آخرون من نتا  

ير ا مر، دل حين بليت عو تيا م  بلية أركان المحور المذكور إاالعتدال  داترة، بل ال ورة لما تغ
سيئة دل وا   الحال. أما تركيا دكانت ذات عو ة مميزة أيلا، م  إيران، وم  نظا  بشار دل آن 

 معا.
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لمحور  نذكّفر بذل  كل نشير إلب حج  السخادة دل خطاع اللو  إياه  ممن اتيموا الحركة باالنلما 
االنبطاح. وا سوأ أن يحدث ذل  بينما كانوا يتابعون الحرع الشعواء التل يشنيا المحور المذكور 

 ع ب اإلخوان، والذين تلنف حماس جزءا مني .
هذا المو ف من حماس حيال سوريا، ردت ع يه إيران بو ف المساعدات ع ب مخت ف ا لعدة، لكن 

اعل تلوية نسسيا، وتمكنت عبر التلني  المح ل وتيريع حماس ل  تستس   لذل ، واستمرت دل مس
أس حة من دول أخرخ إأهميا ليبيا  من تعكيد  وتيا، م  الع   أن كل ما استعم ته هذ  المرة هو من 

، باست ناء لواري  كورنيت نظرا  ن 1021حلي ة ما بعد اللطيعة اإليرانية إالسابس استخد  دل 
 من دون أن يعنل هذا الكو  إنكارا ل مساعدات الكبيرة  بل ذل  .اجتياحا بريا ل  يحدث حينيا، 

كتبت هذ  السطور  بل إعون اليدنة المؤ تة إمن اللعع استبعاد احتمال تلعيد جديد ، 
وتساءلت: هل ُينتظر شيئا من المحور المذكور دعما لحماس؟، وكانت اإلجابة "لو أرادت أن تمطر 

هل حماس و وخ الملاومة تخوض معركة شرسة دل ظل اختول دل لغيَّمت" كما يلول الم ل، ديا 
ميزان اللوخ العسكري والسياسل، من دون أن نرخ شيئا عم يا دل نلرتيا، دل حين تنشغل إيران 
وحزع هللا والح ساء دل سوريا والعراس، ويبدو أنه انشغال سيطول ك يرا، وسيكون بم ابة استنزاف لن 

 يخرجوا منه سالمين.
حزع هللا ل  يسم  بعي إطوس ل لواري  من الجنوع ال بنانل من  بل آخرين كان بوسعي  بل إن 

ن كان له دور دل إطوس سراح من دع وا ليومين متتاليين واعتل وا من  بل ا من ال بنانل.  ذل ، وا 
 د يلارن البعض هنا بين موا ف هؤالء وبين موا ف أنظمة التلت م  العدو ع ب نحو سادر، وهل 

لارنة ال تخد  التحالف اإليرانل، حتب لو كانت للالحه، ويبلب المو ف التالل من المساعدة دل م
 اإلعمار وا عادة ترمي  ما تيد  ع ب كل ا لعدة، والذي سيتل  الحلا.

من هنا،   نا وسنظل نلول إن أسوأ  رار اتخذته إيران دل تاريخيا منذ ال ورة هو دع  بشار لد 
  يؤد إلب لرع الربي  العربل وأحو  الشعوع إمؤ تا ع ب ا  ل ، بل أدخ إلب شعبه، ا مر الذي ل

ن  دتنة مذهبية، وعزلة ليا ولح سائيا عن  البية ا مة، واستنزاف لن يخرجوا منه سالمين بعي حال، وا 
 كان ال من باهظا ع ب كل ا مة.

كنيا أبت إال أن تسعل العكس، كان بوس  إيران أن تنحاز ل مبادئ، ولراية الحسين التل تردعيا، ل
وتجّر من ورائيا الغالبية الساحلة من الشيعة العرع، دكان هذا النزيف البائس الذي نتابعه، ليا 

 ولألمة جمعاء.



 
 
 

 

 
           15ص                                     3383 العدد:     0/0/4841 الجمعة التاريخ:

 

ال يمكن أن تمر من دون تداعيات كبيرة، وذل  هو  رور اللوة الذي  االستراتيجيةهكذا هل ا خطاء 
، دحن التسوية اإل  يمية دل نياية المطاف ستبلب هل الموذ يورد من ُيلابون به الميال . وعموما

اللروري ل خرو  من هذ  الح لة الشيطانية، لكنيا لن تت   بل أن تلبل إيران بحجميا الطبيعل دل 
 المنطلة.

7/0/4841، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 اإلسرائيلي "انكسار الحلم"الحرب على غزة.. و .88

 د. أسعد عبد الرحمن
لخسائر المباشرة لدولة الكيان اللييونل جّراء حربيا ع ب  طاع  زة، والمتم  ة دل ك يرة هل ا

« الدداع»الخسائر البشرية العسكرية، السع ية والمعنوية، وبخالة م  ارتساع عدد  ت ب جنود جيش 
، دعلب  يلير بسلل العم يات النوعية التل نسذتيا الملاومة « ال يلير»إالذي طالما تباهوا بعنه 

الس سطينية، دلو عن الخسائر اال تلادية دل مجاالت السياحة واالست مار، ناهي  عن خسائر 
سياسية، وأخو ية، وا عومية، وبالذات ع ب اللعيد الجماهيري العالمل. ولربما يكون أه  ما دل 

 السكرة»الوارد دل « الح  »الحديث اليو  عن الخسائر االستراتيجية اإلسرائي ية مسعلة لرع 
إسرائيل جنة هللا ع ب ا رض التل تسيض أمناا واستلراراا ولبناا »المرتكزة ع ب زع  جعل « اللييونية

 «.وعسوا 
 

، اللائمة ع ب العنلرية «عل ية الل عة»يتكشف الوا   اإلسرائي ل الحالل عن تسارع ترسي  وتروي  
لمسلية إلب انتحاره  بعد أن ا« علدة الماسادا»، وعل ية «شعع هللا المختار»واالستعوء وكذبة 

حالره  الجيش الرومانل لسنوات. واليو ، تحيط إسرائيل نسسيا بجدران إسمنتية ع ب ا رض، 
الذي هو «  الغريعإ»وأخرخ نسسية تعشعش دل العل ية الييودية  واميا الردض والخوف من اآلخر 

ن الحل، دائماا، يكمن دل رد  جدران الل عة!  ير أن«الجحي » ه دل ظل الحرع ع ب  زة، انل ع ، وا 
هذا التع ي  الشاذ ع ب رأس الدولة اللييونية س باا. دالحرص الزائد دل الحساظ ع ب حياة الييودي 
جعل الدولة تسعب جاهدة، وبليغ مبالغ دييا، إلنلاذ ييودها إتحديداا  من أي إلابة، ا مر الذي 

  وبات  و ة مويين إسرائي ل يك رون من خد  هدف الملاومة الس سطينية، دانتشر الرعع والي 
 العيش دل الموج  هرباا من اللواري .
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تراجعاا حاداا ملارنة بمعدالت « إسرائيل»طوال السنوات العشر المالية، شيدت هجرة الييود إلب 
العلدين السابلين، بعد أن كانت تسعينيات اللرن المالل  د شيدت معدل هجرة يلترع من مئة ألف 

« اللادمة»سنوياا. و د أكد المكتع المركزي لإلحلاء اإلسرائي ل تراج  أعداد اليجرة الييودية مياجر 
ألف مياجر دلط خول  11ألف مياجر ييودي، سنوياا، خول تسعينيات اللرن المالل إلب  20من 

ألف شاع وشابة من  800. وبالملابل، تسا مت ظاهرة اليجرة المعاكسة بما يليف إلب 1023
، والذين لن يتشجعوا ع ب العودة دل «البود»ود اإلسرائي يين الذين يعيشون بلسة دائمة خار  اليي

وهذا ك ه، يكشف زيف االدعاءات اللييونية بخلوص ارتباط الييود «. إسرائيل الراهنة»ظل حالة 
نل، إذ داليجرة المعاكسة هل لربة ل مشروع اللييونل االستيطا«. أرض الميعاد»ارتباطاا علوياا بر

يؤمن الك ير من الييود أن أمني  وأمن عائوتي  أ  ب من كل ما يمكن أن تلدمه الدولة اللييونية، 
 «.دولة إسرائيل»وأن الغرع يبلب الحالن اآلمن ا ول لي ، وليس 

من المشكو  ديه جداا أن يكون دل الحرع »اإلسرائي ية: « هآرتس»تلول ادتتاحية  سرة التحرير دل 
منتلرون. أما الميزومون ديوجدون دييا منذ اآلن. داللدوع العميلة التل ظيرت خوليا دل الحالية 

  من شعنيا 48النسي  الديملراطل اإلسرائي ل إالعنف لد اليساريين وال يبراليين الييود ود سطينيل 
ن أن تبلب لزمن طويل. هذا لرر خطير وبعيد المدخ وال يمكن  ي انتلار دل ميدان المعركة أ

كيف كسبت حماس: نجاح إسرائيل التكتيكل ودش يا »ودل ملال مميز بعنوان «. يغطل ع يه
، آرييل أيون روث، عن بدء زوال ما كان «معيد إسرائيل»، تحدث المدير التنسيذي لر«االستراتيجل

بغض النظر عن كيف ومتب ينتيل اللراع ا خير »، و ال: «استلرارها»إسرائيل و« طبيعية»يسمب 
سرائيل، دحن هنا  أمرين مؤكدين. ا ول هو أن إسرائيل ستكون  ادرة ع ب ادعاء بي ن حماس وا 

وبعد أن يعدد الكاتع جم ة من «. انتلار تكتيكل. وال انل هو أنيا ستعانل من دشل استراتيجل
الخسائر المباشرة اإلسرائي ية، وبخالة ع ب ا لعدة اإلعومية والسياسية واال تلادية، يخت  

دل نياية المطاف، سوف تذهع هذ  الجولة للال  الس سطينيين. وينبغل أن ال يعمل »للول: با
التركيز ع ب النجاح التكتيكل إسرائيل عن ا خطار التل تواجييا من هذ  اليزائ  االستراتيجية 

ال إسرائيل »عن أن « نياية إسرائيل»أما الكاتع ج عاد اتزمون دتحدث دل ملال بعنوان «. المتكررة
تستطي  كسع هذ  الحرع وال تم   جواباا عسكرياا ل ملاومة الس سطينية. إسرائيل متورطة مجدداا دل 
جرائ  حرع لد المدنيين.. إن هزيمة جيش الدداع اإلسرائي ل دل  زة تتر  الدولة الييودية بدون 

ة عنلر مي  أمل ومعنوياتيا متوالعة. دحذا ألررت ع ب العيش دل أرض اآلخرين داللوة العسكري
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لتجاهل حلو ي  وطموحاتي . ل  يعد هنال  مستلبل لدولة ييودية دل د سطين، د ربما ع يي  البحث 
 «.عن مكان آخر

هل نموذ  الدولة الديمو راطية العلرية « إسرائيل»لطالما رو  مسكرو و ادة الدولة اللييونية بعن 
 ف والرجعية والديكتاتورية، وأنيا باتت وسط  ابة تك ر دييا مستنلعات التخ« ديو»التل تعيش دل 

واحة االستلرار الوحيدة وسط ب دان عربية ألب   ياع االستلرار لسة موزمة ليا.  ير أن هذا 
ا مر تغير م  تسارع الحروع ع ب  طاع  زة، الملرونة بتعرية حليلة الوجه اإلسرائي ل البش  

إسرائيل من ملاف الدول الديملراطية، إذ  إاحتول داشل عنلري آبارتايدي  مما يؤدي إلب سحع
هل تتحول تدريجياا إلب ب د  ير مستلر ارتسعت ديه نسبة المتوحشين من علابات المستوطنين. وك  
هل الكتابات اإلسرائي ية والغربية المتنورة الكاشسة لما آل إليه الحال دل إسرائيل ودل لورة العال  

، ذات االستلرار وا من والتلد  «أرض الميعاد»ادل. إذن، عنيا، ودل كل هذا مكسع استراتيجل إل
الذي روجت « الح   اللييونل الكبير»بكل المعانل العسكرية واال تلادية والسياسية و يرها، وهو 

له الحركة اللييونية إل ناع ييود العال  به، بات يتوشب من أعين و  وع الك ير من الييود، ديما 
علدة »عد أن تبينت لي  استحالة تحليله سوخ بالحديد والنار، وبعل ية أدار آخرون ظيوره  له ب

التل و عت دل أربعينيات اللرن المالل، « الكار ة»التاريخية والخوف ا بدي من تكرار « الماسادا
بما ينمل باستمرار عل ية اليمين االستعماري الساشل المنغ لة التل تسلل دوماا إلب حالة من السعار 

« الح   اللييونل»لمجتم  السياسل اإلسرائي ل تددعه إلب االنزياح باستمرار بعيداا عن يعيشيا ا
سابس الذكر، مكرساا حركة المجتم  والسياسة نحو مزيد من اليمين والتطرف بحيث ال يرخ العال  
سوخ عبر دوهة البند ية والمدد  ومنلات اللواري ! ودل لوء كل هذ  التطورات، يشار إلب 

الل ع، تماماا « الح   اللييونل»المستمرة ل ملاومة، والتل سيؤدي تكرارها إلب انكسار  اللربات
نلطة الماء. وستتسارع عم ية التكسير هذ  ك ما وجدت « لربات»كما يتكسر اللخر تحت 

الملاومة الس سطينية الحلن العربل إواإل  يمل  الداد  الداع ، وهذا شرط ال  نب عنه ل نجاح، 
 ليست دولة من كرتون، ولكنيا أيلاا ليست دولة من دوالذ ال يلير.. وال يلير!دحسرائيل 

0/0/4841، االتحاد، ابوظبي  
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 سرائيل بعد الحربإالتنسيق األمني مع مصر هو ورقة اللعب المركزية لخلق واقع جديد لصالح  .89
 عاموس هرئيل

إال و اء  منذ ساعات ما  أمس امتدتالذي يربط بين ب دات  وف  زة،  131ع ب طول الشارع 
بعد الظير لسوف ال نياية ليا لحادوت عسكرية ونا وت دبابات بحركة بطيئة نحو الشمال. و د 
ُنسل منذ زمن المطر الذي  طر و تا  ليرا دل اللباح بلورة نادرة دل بداية شير آع. و د لف 

نود المدرعة التل سارت  ربه دل الشارع سحابة لخمة من الغبار الذي أ ارته الدبابات ونا وت الج
يوما متوالية من  18الطرس الترابية بينه وبين السيا  الحدودي. و د ألب  الخطر الوحيد دجعة بعد 

اللذائف اللاروخية وراجمات اللواري ، ألب  الخطر الوحيد دل منطلة  وف  زة ملادمة 
 السيارة دل ا ما  دل ظروف انعدا  الرؤية.

االسرائي ل زمنا طويو بعد اليدنة التل أُع نت دل ال امنة لباحا وتبدو هذ  المرة ل  ينتظر الجيش 
أك ر جدية من سابلاتيا. و د ُنلض أك ر ملرات الليادة المؤ تة التل انتشرت حول اللطاع دل ايا  
الحرع أمس، وبدأ دل وحدات االحتياط اجراء التسري  وتس ي  المعدات. وسيبلب ع ب طول السيا  

حدودي م   زة دل السترة اللريبة  وات معززة تحلر عنايتيا دل ميمتين وهما تعمين الكيبوتسات ال
التل يعود سكانيا اآلن بالتدري  الب بيوتي  م  خشية من أنه ما زالت توجد أنساس هجومية ل  ُيكشف 

هذ  المرح ة عنيا بعدد واستعداد لتلعيد آخر ع ب الحدود بر   أنه يبدو أن الرد االسرائي ل دل 
 اللواري  من  زة سيكون بيجو  جوي ال بعم ية برية اخرخ. إطوسع ب 

التساوض  ير المباشر م  حماس دل  إلتما جاء دل ا نباء أمس خرو  ودد اسرائي ل الب اللاهرة 
ساعة دلط لكن التلدير  21شروط التسوية الجديدة دل اللطاع، و د أُع نت اليدنة دل هذ  المرح ة لر 

اسرائيل هذ  المرة هو أن احتماالت بلائيا جيدة. دلد ألبحت حماس بعد  و ة اسابي  من  دل
الردض المتكرر تلبل الخطة الملرية وخرجت اللناة اللطرية من اللورة. وتكرر اسرائيل دعوخ أن 

 تيل دل اللطاع  100الرار حماس يك سيا  منا باهظا  ن ما كانت تستطي  الحلول ع يه بعد 
ن كبار اللادة دل جياز االمن ع ب يلين من أن التمس   2800ل ع يه بعد ستحل  تيل. وا 

االسرائي ل باللناة الملرية أ بت نسسه. وكست الواليات المتحدة عن الحديث عن المبادرة اللطرية 
ومن  اللدا  المع ن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية االمريكل جون كيري درض 

 ء امريكل ع ب اسرائيل لتسوية ما كانت لُتمكن من إتما  عو  االنساس.إمو
تسوية جديدة دل  طاع  زة  د تنطوي ع ب  إلحرازدل الجيش االسرائي ل يوحظون هذ  المرة درلة 

ايلا. و د أع ن الملريون أمس أني  ال ينوون البحث دل مطالع حماس المتع لة  إلسرائيلدوائد 
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 زة، لكن ستطرأ تغييرات حليلية ع ب ظروف استعمال معبر رد . ويبدو أن اللاهرة ميناء دل  بحنشاء
ستلر ع ب إدخال رجال اجيزة أمن الس طة الس سطينية الب المعبر وأن حماس ستوادس ع ب  بول 
ذل . وألبحت اسرائيل التل هاجمت  بل شيرين دلط بغلع شديد اتساس الملالحة بين الس طة 

تو يس هذ  العو ة باعتبارها خطوة لرورية. ويتحدث نتنياهو رسميا عن نزع وحماس، تؤيد اآلن 
سوح اللطاع. لكني  دل الجانع االسرائي ل ايلا يدركون دل وا   االمر أنه لن توجد دل  طاع  زة 
 وة دولية تجم  اللذائف اللاروخية من مخازن حماس كما حدث ل سوح الكيميائل دل سوريا  بل 

لكن الللد الب االعتماد ع ب التنسيس االمنل م  ملر لمن  تجديد تيريع السوح أ ل من سنة. 
دل االنساس وتشديد الر ابة أك ر ع ب إدخال مواد مزدوجة االستعمال إُتستعمل دل اللناعة المدنية 
ودل لن  وسائل  تالية ايلا ، وط ع ر ابة و يلة ع ب إدخال االسمنت لمن  حسر أنساس مرة اخرخ. 

 و كل ت   اآلن ل جانع االسرائي ل مطالع دل متناول اليد.وتبد
يعرض المسؤولون االسرائي يون الكبار دل االعو  الموجه الب الداخل، يعرلون الدمار العظي  الذي 
خ سه  تال الجيش االسرائي ل دل  طاع  زة بلسته واحدا من عوامل التلييد الرئيسة التل ستؤ ر دل 

دكروا دل مواجية عسكرية اخرخ. لكنيا دعوخ تسلل اسرائيل عد   إذا الس سطينيين هنا  اآلن
دل  زة آ ار سياسية خطيرة.  لأللرارإظيارها دل الساحة الدولية عالفمة ع ما والحا أنه ستكون 

آالف بيت تدميرا كامو وتلرر نحو  20وع ب حسع تلديرات د سطينية ُدمر دل اللتال نحو من 
ألف انسان ُميجرين و د يستطي  نلسي  دلط العودة  400  نحو من ألف بيت آخر. وألب 30من 

 ريبا ليسكنوا منازلي . وسيلطر آخرون الب االستمرار ع ب سكن مدارس وكالة الغوث ومخيمات 
 تُلا  بتبرعات من الخار .

ألب  الجيش االسرائي ل مستعدا بوساطة أدر ة خبراء  انونيين و ادة ورجال استخبارات الستلبال 
موجة ط بات تحليلات دولية وخطوات  لائية موجية ع ب  ادة شاركوا دل المعار . وستكون 
أحداث المعركة دل رد  دل يو  الجمعة بعد اختطاف الموز  أول هدار  ولدن من لواء جسعاتل 
ع ب يد خ ية من حماس من مراكز االشتغال والتحليس م  عدة و ائ  ُ تل دييا عشرات المدنيين 

النيران ع ب مدارس. وعند اسرائيل تسسيرات جيدة جدا لبعليا لكن و ائ  اخرخ ألب   بحطوس
 الجيش يراها تحتمل التوريط احتماال والحا.

ومن  – د يطول التساوض دل اللاهرة مدة. و د ُيحتا  حتب التسوية الب إطالة أمد اليدنة عدة مرات 
جنوع سامل ترجمان أمس إن اسرائيل ستلطر المحتمل أن تُنلض التيدئة بعُد.  ال  ائد منطلة ال

دل كل تسوية الب أن تط ع الحس دل عو  أنساس هجومية جديدة حتب لو كان ذل  ينطوي ع ب 
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اجتياح اللطاع. وألب  يوجد لترجمان وللائد در ة  زة العميد ميكل إدلشتاين عمل ك ير لتسكين 
 نسوس سكان الكيبوتسات الذين يخشون أنسا ا اخرخ.

لو ت الذي يخت ف ديه الرأي العا  االسرائي ل دل نتائ  الحرع، دان الشعور عند  ادة السرس دل ا
وا لوية التل شاركت دييا أدلل. ويوجد درس وال  واحد  ياسا بحرع لبنان ال انية هو أن اللوات 

سيعتلد   ال أع   ما الذي“دل هذ  المرة عادت م  ما يبدو ليا انجازا م موسا وهو تدمير ا نساس. 
مما ال ش  ديه أنه يوجد الك ير الذي “،  ال أمس أحد  ادة اللوات التل عم ت دل اللطاع. ”الجميور

ينبغل التحليس ديه وستوجد أمور الذعة. وأع   أننل أنا نسسل اخطعت. لكننل أع   ايلا أنه ُوجدت 
 ”.المعركةعم ية ذات  اية مناسبة وانجاز مناسع م  شباع و ادة أ بتوا أنسسي  دل 

إحتل الجيش االسرائي ل أمس المطاع  دل مسترس يد مردخاي التل مألها دل ا ناء الحرع اعوميون 
ولباط يعم ون دل الجبية الداخ ية. وج س لباط احتياط من  ردة عم يات أحد ألوية المشاة 

ا  لور جنود النظامية لتناول وجبة وداع، ينظرون دل تعع الب شاشات الت ساز التل ب ت ع ب الدو 
يع وه  الغبار يخرجون من اللطاع ع ب بعد بلعة كي ومترات من هنا . وج س  ائد كتيبة من لواء 
آخر م  عدد من لباطه الستراحة  ليرة  بل أن يبدأ الرح ة بين والدي اربعة من ملات يه ُ ت وا دل 

 الحرع.
اآلن الب بيوتي  الدتة ب غة ودل الخار ، دل المسترس، ع س سكان كيبوتس كرميا  الذين عادوا 

لكن ع ب بعد بلعة ”. جسعات ح سون ال ُتجيع“دكاهية، بايحاء من دي   الحرع االسرائي ل الحلري 
كي ومترات الب الشمال من هنا ، دل محطة و ود  رية بيت شكمه الزراعية التل اجتاحيا رجال 

كان هنا  تذكير بوجه الحرع  الخدمة االحتياطية واشتروا منيا كل شواحن اليواتف المحمولة،
الحليلل وهو اعون حداد ع ب إبن اللرية المساعد أول احتياط عدي بريغا الذي ُ تل بسلوط  ذيسة 

 هاون ع ب حدود  زة دل االسبوع المالل.
1/0/4841 ،هآرتس  
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 آري شبيط
لاروخا. بعليا  لير المدخ وبعليا  3322رائيل دل حرع تموز أط لت حماس ع ب دولة اس

طويل المدخ وبعليا لمدخ متوسط. لكن أخطر لاروخ استعم ته حماس دل عم ية الجرف اللامد 
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ألاع أه   –. و د كان هذا اللاروخ الذي ال ُيرخ لاروخا عابرا ل لارات 3322كان اللاروخ ر   
دلد ب غ الب كل بيت دل امريكا وسبع لررا   واعد تعييد اسرائيل دل خمس  ارات الابة  اسية.

شديدا دل كل دولة دل اوروبا، وب غت متسجراته الستاكة الب امريكا الجنوبية والب شرس آسيا والب شبه 
 اللارة اليندية ايلا.

ل  تنج  منظومة اللبة الحديدية دل اعتراض اللاروخ السري، ول  ينج  سوح الجو االسرائي ل دل 
للاروخ المدمر عن مسار . ول  يعرف المستويان السياسل والعسكري ايلا كيف أن يحرف رأس ا

دلد تركا  –يلدان اللربة التل ألاع بيا هذا اللاروخ جبية اسرائيل الداخ ية االستراتيجية 
موتب ومدارس مدمرة ومساجد مسجرة أن تمن  حماس أكبر انجازاتيا وهو   والدالمشاهد السظيعة 
 تيا بلورة زاحسة.س ع اسرائيل شرعي

ينبغل أال ُنب بل: دلد كانت دولة اسرائيل دل هذ  الحرع السظيعة وما زالت الجانع المحس. وحماس 
مدنيين اسرائي يين  إلماتةمنظمة داشية هاجمت دون حس الديملراطية الجارة عن محاولة آ مة 

ل ال ُتدد  الب اللراع واالدلاء الب موت مدنيين د سطينيين. وبذلت اسرائيل أدلل ما تستطي  ك
لملارنة اخو ية  البتةالمس با برياء الب أدنب  در. وليذا ال يوجد أي مكان  تلاؤلالعنيف وكل 

 بين الكيانين ال ذين أحدهما أخو ل ومستنير واآلخر مستبد و اتل.
لكن من المؤسف جدا أن حماس خططت ل معركة واستعدت ليا استعدادا أدلل من اسرائيل، من 

ات ما. وتطورت استراتيجية آ مة ترمل الب جعل اسرائيل تستعمل  وتيا اليائ ة ع ب نسسيا. و ن جي
تلردت كما تو عت حماس أن تتلرف  دحنيااسرائيل ل  يكن لدييا رد استخباري عم ياتل ساحس 
 داستعم ت  وة نيرانيا استعماال ألر بلورتيا الدولية.

برة ل لارات تب غ الب مسادات بعيدة، لكنيا باستعماليا ال  درة لحماس ع ب استعمال لواري  عا
لربت الجيش االسرائي ل دل  –الُمحك  لطائرات الجيش االسرائي ل ولواريخه ومدادعه وراجماته 

 كل ت ساز دل الواليات المتحدة.
وأحد ت حماس لورة معوجة عن دولة اسرائيل عند م يارات من الناس دل أنحاء العال . وستحاول 

ن بعد أن لذعت لورتنا ت ذيعا شديدا أن تشوش تماما ع ب عو اتنا الملعلعة بعمريكا المتلدمة اآل
وأن تجر أدلل ناسنا  3، وأن ُتحدث دربن 1واوروبا المعلولة. وستحاول أن تكتع تلرير  ولدستون 

الب الهاي. ويبدو أن حماس لن تط س بعد اآلن  ذائف لاروخية ع ب عسلون وأسدود لكنيا 
 أن تجع نا جنوع ادريليا. –تستعمل لاروخيا السري لمحاولة جع نا بخوف ما نحن ع يه س
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اللادمة هل التل ستحدد نتيجة المعركة النيائية.  دا سابي ولذل  ل  تنته عم ية الجرف اللامد، 
ودل حين يتساخرون دل الكريا  وبحس باللبة الحديدية وبتسجير االنساس ألب  والحا اليو  أن 

رائيل ليست ليا  بة حديدية سياسية وأن الس سطينيين يحسرون نسس هجو  استراتيجيا تحت مكانتيا اس
دل العال . إن نلطة لعف اسرائيل الحليلية هل السرس الليمل والتلوري بينيا وبين ح يساتيا دل 

ليذا دان  الغرع. ول  يكن هذا السرس  ط أعمس مما هو ع يه اليو  م  مشيد الدمار السظي  دل  زة.
 –عمل بنيامين نتنياهو أن يعمل اآلن ما ل  يعم ه دل المالل وهو أن يبادر الب خطة مارشال 

 تعيد بناء المسيرة الس مية، وأن ُيظير السخاء. –لتعمير  طاع  زة وأن يبادر لخطة سياسية 
ر. و د نمن  ل  نستكمل اليجو  الجوي والحرع البرية بعمل سياسل دسنعرض كل انجازاتنا ل خط إذا

 حماس بعيدينا النلر الذي هرع منيا الب اآلن.
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