
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 .. االحتالل يدمر مساجد ومنازل ويشن عشرات الغارات بغزةالهدنة تهاءخمسة شهداء بعد ان
 "2المعركة المقبلة مع العدو الصهيوني هي معركة وفاء األحرارمشير المصري: "

 ة في قطاع غزةتهدد باستئناف العملية البري "إسرائيل"
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 هناك توافق مع مصر على خنق حماس :ليفني

الوفد الفلسطيني بالقاهرة: االحتالل 
لم يرد بشكل واضح على شروطنا 
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 11 :اريكاتيرصور وك
*** 

 
 هاال يمكن التنازل عنو  ناالوفد الفلسطيني بالقاهرة: االحتالل لم يرد بشكل واضح على شروط .0

 امي أبوس، أن زبون كفاحعن مراسلها من رام هللا ، 9/8/2102الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
 زهري الناطق باسم حماس، أكد أن "االحتالل اإلسرائيلي لم يرد بشكل واضح على الشروط

وأضاف أبو زهري خالل مؤتمر صحافي: "الورقة التي سلمت للوفد الفلسطيني تتجاوز  الفلسطينية".
ز لجميع كثيرا مطالب شعبنا، والتعنت اإلسرائيلي هو الذي أدى إلى عدم تمديد الهدنة، وشعبنا جاه

االحتماالت". وأوضح أبو زهري في مؤتمر صحافي، أن "االحتالل يرفض إنشاء المطار والميناء 
 وتوسيع دائرة الصيد".

وأضاف: "الورقة التي تسلمناها لم تتطرق إلى المطالب األساسية المتعلقة بإطالق أسرى صفقة 
نشاء الميناء والمطار وتوسيع مساحة  الصيد البحري، كما أنها لم تحتِو األحرار )صفقة شاليط(، وا 

وتابع أبو زهري: "بعض مما أشارت إليه الورقة يتعلق  على أي إشارات واضحة إلنهاء الحصار".
بمنح مزيد من التسهيالت على حاجزي بيت حانون وكرم أبو سالم، والسماح بالصيد البحري لمسافة 

بقائه كما هو". وأردف  ستة أميال فقط، وتقليص الشريط الزراعي العازل )األمني( في محيط القطاع وا 
أن "االحتالل اإلسرائيلي يماطل ويضلل وجميع الخيارات اآلن مفتوحة أمام المقاومة، وأمام الوفد 

 الفلسطيني المفاوض الموجود بالقاهرة منذ أيام".
سطيني وجاء حديث أبو زهري بعد قليل من تأكيد عزت الرشق القيادي في حركة حماس أن الوفد الفل

 على أي مطلب من مطالب الشعب الفلسطيني. "إسرائيل"في القاهرة لم يتسلم رد 
وقال الرشق في تعليق نشره على "فيس بوك": "حتى هذه اللحظة لم يتسلم الوفد الفلسطيني رد 
إسرائيل على أي مطلب من مطالب شعبنا". وأضاف: "إن الوفد اإلسرائيلي يراوغ ويضيع الوقت، 

سرائيل الهجمات أمس، في محمال إياه  كامل المسؤولية عن عدم التوصل التفاق". وتبادلت حماس وا 
 ظل عدم الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة.

عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة أن ، 2102/، 8/8فلسطين أون الين، وجاء في موقع 
ة في القاهرة، أكد أن المطالب الفلسطينية "فتح" ورئيس الوفد الفلسطيني الموحد إلى مباحثات التهدئ

 لوقف إطالق نار دائم واضحة وال يمكن التنازل عنها خاصة ما يتعلق بتشغيل ميناء ومطار.
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وقال األحمد في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة الجمعة، إن المفاوضات الجارية في القاهرة منذ 
تمر لعدة أيام أو لعدة ساعات وبعد ذلك نهاية فهي ستس الثالثاء الماضي لن تستمر إلى ما ال

وأضاف "نحن لم نطلب أي جديد إطالقا وبالتالي ليس من حق )إسرائيل(  سيكون لكل حادثة حديث.
 أن تقول هذا مسموح وهذا غير مسموح، كما أننا نقدم مطالب ترتبط بوقف الحرب".

اخ المناسبة لعملية سياسية تنهي وأعرب األحمد عن األمل في تلبية المطالب الفلسطينية لتهيئة المن
 العنف والحروب وسفك الدماء وتنهي االحتالل اإلسرائيلي وتنفذ قرارات الشرعية الدولية.

نوه إلى أنه كان هناك مطار في غزة يعمل وطائرات تنزل به بموافقة الحكومة اإلسرائيلية وفق اتفاق 
 - 2999جاك شيراك جاء إلى غزة عام أوسلو للسالم المرحلي، كما أن الرئيس الفرنسي األسبق 

حيث تم االحتفال وقص شريط بدء  -وقت أن كان يشغل األحمد منصب وزير األشغال العامة 
 العمل في الميناء.

وتساءل األحمد عن سبب أن يمنع تشغيل ميناء غزة حتى اآلن وهو متفق عليه منذ نهاية عام 
2999. 

 التصعيد "لكن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا".وشدد على أن الجانب الفلسطيني ال يرغب ب
وقال "نحن لسنا مع التصعيد ومستعدين أن نستمر عبر األشقاء في مصر في التفاوض النجاز 
اتفاق نهائي يعيد الحقوق ألصحابها بما يعني رفع الحصار عن قطاع غزة بكل األشكال ومنح 

 أطفال غزة الحق في العيش الكريم ".
جتمع الدولي، واصفا إياه بأنه "ظالم كونه يتحدث عن عدم االعتداء على المدنيين وانتقد األحمد الم

 الذين يدفعون الثمن فيما المدنيين الذين يدفعون الثمن هم الفلسطينيين وليس اإلسرائيليين ".
وأكد أنهم ينتظرون ماذا سيقوم به المسئولون في مصر بنقله إلى الوفد الفلسطيني، قائال: "نحن جئنا 
للقاهرة وفق مبادرتها ونحن واثقون من رغبة مصر وحرصها على إحالل األمن والسالم "، مشيرا إلى 
أن حكومة االحتالل لم تنقل للوفد الفلسطيني أي ردود رسمية على مطالب إعالن اتفاق دائم لوقف 

 إطالق النار.
وقف العدوان وتثبيت  ونبه إلى أن مطالب الوفد الفلسطيني التي قدمت للجانب المصري تتلخص في

دخال المساعدات اإلنسانية وفتح المعابر للسماح بحرية تنقل  وقف إطالق النار ورفع الحصار وا 
 البضائع واألفراد بين الضفة الغربية وغزة.

ساعة، قال  21وحول األسباب التي أدت إلى عدم االتفاق حول تمديد التهدئة اإلنسانية التي استمرت
 وعدم معرفتنا لردود الحكومة اإلسرائيلية حول مطالبنا هما السبب في ذلك. األحمد إن ضغط الوقت
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وأضاف أن الوفد الفلسطيني في القاهرة ليس هو من يقود الميدان "فنحن نتفاوض فقط وليس لنا 
 عالقة باستئناف إطالق صواريخ من غزة ".

 
 عسكريابعد فشلها  تسعى لكسر المقاومة سياسيا   "إسرائيل"واصل أبو يوسف:  .2

: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن األناضول -هللا رام 
يسعى لتحقيق نصر من خالل المفاوضات التي تجري في القاهرة، وهو ما لم "الجانب اإلسرائيلي 

يل تشعر إسرائ"وأضاف في تصريحات لـ)األناضول(:  ."يستطع تحقيقه ميدانيا على المقاومة
بالهزيمة، وحكومة بنيامين نتنياهو تسعى إلنقاذ نفسها، من خالل كسر إرادة المقاومة سياسيا، بعد 

 ."عدم قدرتها على كسر المقاومة من خالل حرب اإلبادة التي شنتها على غزة
وأوضح أن الوفد الفلسطيني لم يتلق حتى الساعة أي تعليمات بالعودة، مشيرا إلى أن الرئيس 

سطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية يجريان اتصاالت مكثفة، مع القيادة المصرية ومع الفل
وأشار إلى أن الجانب  الجانب األمريكي للضغط على إسرائيل من أجل القبول بالمطالب الفلسطينية.

 اإلسرائيلي لم يقبل بمطلب ميناء بحري لغزة ويرفض اإلفراج عن األسرى القدامى، مؤكدا إصرار
وتابع: "إسرائيل تريد أيضا نزع سالح  الجانب الفلسطيني على التمسك بمطالبه التي يكفلها القانون.

المقاومة، وهي تتحدث عن فك الحصار من خالل فتح المعابر التي تتحكم بها، أي أن غزة ستبقى 
 رهينة لها".

 9/8/2102القدس العربي، لندن، 
 
 غزة منذ بدء الحرب عليهاوزارة اإلعالم: ألف صحفي أجنبي دخلوا  .3

تمكن قرابة ألف صحفي أجنبي من الدخول إلى قطاع غزة خالل فترة العدوان اإلسرائيلي على  غزة:
وكيل وزارة  القطاع منذ أكثر من شهر، وذلك عبر معبر بيت حانون "ايرز"، شمال القطاع. وأكد

صحفيين وتوصيل المعلومات اإلعالم إيهاب الغصين أن الوزارة عملت على تسهيل مهام هؤالء ال
التي يطلبونها رغم صعوبة األوضاع وقلة االمكانات، مبينا أنها تعاملت مع كافة الصحفيين على 
أسس المهنية اإلعالمية، رغم علمها أن من بينهم من له سياسات مسبقة باالنحياز الكامل لالحتالل، 

يجاد مبررات لما يقوم به من  قتل واستهداف للمدنيين. وهدفهم تبييض وجه االحتالل وا 
وقال: "الوزارة آثرت المهنية حتى ال تُتهم غزة بأنها تتحيز في مسألة السماح للصحفيين بالمرور 
والتغطية ونقوم بمراجعة من يخرجون عن مسار المهنية اإلعالمية والموضوعية، ونتواصل مع 
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عالم من اإلعالميين هو التزام الجميع بهدف نقل الحقيقة". وأوضح الغصين أن ما تطلبه وزارة اإل
الصدق والموضوعية ونقل الحقيقة، واالنحياز للفلسطينيين لعدالة قضيتهم من كافة الوطنية 

 والسياسية والقانونية والشرعية واإلنسانية.
 8/8/2102قدس برس، 

 
 مع غزة ومع الجيش اللبناني ا  لقاء تضامني لبنان تقيمالسفارة الفلسطينية في  .4

التضامن "سفارة الفلسطينية في بيروت لقاء تضامني مع غزة ومع الجيش اللبناني بعنوان أقيم في ال
 ."تيار المقاومة اللبناني"، بدعوة من "مع غزة.. يعني.. التضامن مع الجيش اللبناني

حضر اللقاء سفير فلسطين اشرف دبور ممثاًل بخالد عبادي، مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية في 
العربي عصام طنانة، مديرة  -أبو العردات، السفير علي الخليل، رئيس التجمع اللبناني  لبنان فتحي

المنظمة العربية الدولية لحقوق اإلنسان في لبنان مريم الترك، رئيس حزب "الوعد الصادق" ادريس 
 الصالح وممثلون عن قوى لبنانية وفلسطينية وحضور ممثلي جمعيات أهلية من المجتمع المدني.

 9/8/2102مستقبل، بيروت، ال
 
 "2المعركة المقبلة مع العدو الصهيوني هي معركة وفاء األحرارمشير المصري: " .5

على خالل  أكدالقيادي في حركة حماس مشير المصري أن  8/8/2102السبيل، عمان،  ذكرت
النار حتى تعود غزة حرة، مشيرا الى  إطالقعدم تنازل المفاوضين عن اي شرط من شروط وقف 

ان المقاومة لم تستخدم من سالحها اال الجزء البسيط، وان في جعبتها الكثير من المفاجآت العسكرية 
مضيفا "ال غزو لغزة بعد اليوم"، الفتا الى ان الشعب الغزي لم يعد لقمة سائغة في افواه المحتلين، 

 وان القطاع لم يعد نزهة لالحتالل.
عتصام عبر اتصال هاتفي مشيدا بالتحرك الشعبي وخاطب المصري االردنيين المحتشدين في اال

االردني انتصارا لغزة، واصفا اياهم بـ" اشقاء الروح والنفس الذين تسابقوا الى نصرة غزة، من خالل 
 دعائهم ومسيراتهم، وجهادهم واموالهم"، الفتا الى ان العدو الصهيوني اصبح رهين الهزائم.

ة الدم والدمار وتآمر البعض من ابناء العروبة عليهم وان واكد المصري انتصار المقاومة رغم كلف
النصر تحقق بإيمانهم باهلل الذي نصروه وقوة اعدادهم وعتادهم، مشددا على تكبيد المقاومة للصهاينة 
خسائر فادحة في االرواح واآلليات، وان المقاومة تمكنت من موازنة القوى وانها على اعتاب المعركة 

 ل.الفاصلة مع االحتال
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حركة ، أن تامر الصمادي نقاًل عن مراسلهاعمان من  9/8/2102الحياة، لندن،وأضافت 
أعلنت أمس أن المقاومة أسرت خالل العدوان على قطاع غزة أكثر من جندي إسرائيلي « حماس»

صفقة »تنوي مبادلتهم بأسرى فلسطينيين وأردنيين، مشيرة إلى أن المعركة المقبلة سيكون عنوانها 
 «.1ار األحر 

... في هذه  1المعركة المقبلة مع العدو الصهيوني هي معركة وفاء األحرار»إن  ،وقال المصري
ولم يذكر عدد الجنود األسرى «. المعركة سيأتي العدو صاغرًا إلطالق جنوده األسرى لدينا اآلن

السجون الذين باتوا في عهدة المقاومة، لكنه تعهد أن تشمل أي صفقٍة األسرى األردنيين في 
إخواننا األردنيين المعتقلين لدى العدو سيكونون على رأس قائمة الوفاء »اإلسرائيلية، قائاًل إن 

 «.1لألحرار
 
 قبيل موعد انتهاء التهدئةحماس تنفي مزاعم االحتالل بإطالق صاروخين  .6

تبر نفت حركة حماس أن يكون قد أطلق أي صاروخ من قطاع غزة، قبيل موعد انتهاء التهدئة. واع
المتحدث باسم حركة حماس، د. سامي أبو زهري، أن "مزاعم االحتالل بإطالق صاروخين هي مزاعم 

 إسرائيلية تهدف لخلط األمور".
 8/8/2102، 28عرب 

 
 أبو زهري: الفصائل لم توافق على تمديد التهدئة ومستمرون في المفاوضات  .7

أبو زهري أمس في بيان مقتضب جدًا اعلن الناطق باسم حركة "حماس" سامي : فتحي صّباح -غزة 
أن "الفصائل لم توافق على تمديد التهدئة، لكنهم "مستمرون في المفاوضات" غير المباشرة مع 
إسرائيل في القاهرة، والتي لم تفِض الى أي اتفاق حتى اآلن. واتهم إسرائيل بالمماطلة وهدر الوقت، 

 طيني، ما حال دون تمديد الهدنة.مؤكدًا عدم وجود استجابة إسرائيلية ألي مطلب فلس
 9/8/2102الحياة، لندن، 

 
 على خنق غزة صهيوني مصري توافقحول  أبو زهري يطالب مصر بالرد على تصريحات ليفني .8

دعت حركة حماس الحكومة المصرية بالرد على تصريحات وزير القضاء الصهيونية تسيبي : غزة
سامي أبو  .وقال د ا صهيوني ا على خنق قطاع غزة.ليفني والتي قالت فيها إن هناك توافقًا مصري  

زهري، الناطق باسم الحركة، في بيان صحفي مقتضب تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة 
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عنه: "تصريحات ليفني بأن هناك توافًقا مع مصر على خنق حماس تصريحات إسرائيلية قذرة 
 وتحتاج إلى رد مصري". 

 8/8/2102، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 
 سرايا القدس تحّمل "إسرائيل" المسؤولية عن استئناف إطالق الصواريخ .9

المسؤولية عن استئناف  "إسرائيل"حّملت "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد اإلسالمي"، 
قتة إطالق الصواريخ بعد انتهاء مدة التهدئة. وقالت في بيان أمس إن "االحتالل أنهى التهدئة المو 

برفضه مطالب المقاومة الفلسطينية، وهو يتحمل مسؤولية ذلك". وشددت على أن "االحتالل لن يأخذ 
 منها بالسياسة ما عجز عنه في الميدان".

وأطلقت "السرايا"، وألوية الناصر صالح الدين، الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية، عددًا من 
كيلومترًا( شرق القطاع، ما أسفر  41ا الى مدينة بئر السبع )الصواريخ على بلدات عدة، وصل أبعده

 عن إصابة أربعة إسرائيليين، من بينهم جندي بجروح خطيرة.
 ولم تعلن "حماس" إطالق الصواريخ، أو المشاركة في إطالقها. 

 9/8/2102الحياة، لندن، 
 
 ت"الديمقراطية" تحمل االحتالل مسؤولية انهيار الهدنة وتعطل المفاوضا .01

حملت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية عدم التمديد للهدنة  رام هللا:
االنسانية في قطاع غزة، بسبب التعنت الذي أبداه وفد تل أبيب في المفاوضات غير المباشرة التي 

 تشهدها العاصمة المصرية.
أن ما قدمه الوفد الفلسطيني  8/8رس" الجمعة وأكد الناطق باسم الجبهة في بيان تلقته "قدس ب

الموحد من مطالب في الورقة الفلسطينية "هي حقوق مشروعة ال جدال فيها ال من الناحية االنسانية 
وال من الناحية القانونية لضمان حق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في العيش بكرامة وطنية وأمان 

بعد اصالح وا عادة اعما ما دمره العدوان الغاشم". واعتبر الناطق واستقرار واستعادة حياته الطبيعية، 
باسم الجبهة في هذا السياق أن "التعنت االسرائيلي ورفض تل أبيب المطالب الفلسطينية المحقة ما 

 هو إال استمرار للعدوان بأشكال أخرى".
 8/8/2102قدس برس، 
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 لسطينيطائر العنقاء الف… محمد ضيف بعيون إسرائيليةتقرير:  .00
وديــــع عــــواودة: كشــــفت مصــــادر إســــرائيلية عــــن سلســــلة محــــاوالت جهــــاز األمــــن الــــداخلي  -الناصــــرة 

لشــاباك" الغتيــال محمــد ضــيف القائــد األعلــى لكتائــب القســام، الجنــاح العســكري لحركــة ااإلســرائيلي "
 حماس، وّسر تطوير قدراتها المتطورة واصفة إياه بطائر العنقاء الفلسطيني.

"يـــديعوت أحرونـــوت" مســـاحة واســـعة مـــن ملحقهـــا األســـبوعي أمـــس لمحمـــد ضـــيف  وكرســـت صـــحيفة
 وعطاءاته للمقاومة.

حـول قـدرتها علـى تصـنيع الصـواريخ فكـان  1000وبحسب التقرير فقد نشب جدل داخل حمـاس عـام 
محمــد ضــيف مــن صــمم علــى ذلــك وخــّول العــالم الرئيســي للحركــة عــدنان الغــول الــذي قــاد المبــادرة. 

بحضور صالح شحادة وبقيـة قـادة "كتائـب القسـام"  1002إطالق الصاروخ األول في  وخالل تجريب
وبعـــد أســـبوعين حـــاول "لشـــاباك" اغتيالـــه والغـــول لكنهمـــا تمكنـــا مـــن  قفـــز محمـــد الضـــيف بـــالهواء فرحـــاً 

تعــرض الضــيف لعــدة محــاوالت اغتيــال أصــيب فيهــا بيــده وســاقه وفقــد عينــه وتضــررت  النجــاة. والحقــاً 
على االبتكار في قيادته "كتائب القسام" كمـا تكشـف فـي  قادراً  خالقاً  ة. ومع ذلك ظل قائداً العين الثاني

 حرب "لصخرة الصلبة".
 

 شهادة عدو
وتدعو الصحيفة إلى عدم االستخفاف بتصريحاته وتقر بما قاله إن المقاومة في غزة نجحـت بمباغتـة 

ريخ ومـداها، مشــيرة إلـى أن إسـرائيل شــنت جـيش االحـتالل اإلســرائيلي باآلفـاق الهجوميـة، وعــدد الصـوا
عـــدوانها هـــذه المـــرة وهـــي أقـــل جاهزيـــة مـــن الحـــربين الســـابقتين. وحســـب المعلومـــات اإلســـرائيلية طبـــق 
ضــيف بعــض دروس تجــارب لبنــان بمســاعدة إيــران ومنهــا االحتيــاط علــى كميــة كافيــة مــن الصــواريخ 

خفائها بمجموعات صغيرة بأنحاء القطاع. كما أمر ضيف ب بناء تحصينات بجوانب الشوارع وداخـل وا 
المــدن. ولــذا توضــح الصــحيفة علــى غــرار وســائل إعــالم أخــرى أن المصــادر اإلســرائيلية ال تغــالي فــي 
تقييم دور ضيف وخطورته موضحة أن خمسة رؤساء شاباك تعاقبوا أولهم يعقوب بيري منـذ اإلعـالن 

واليــة رئــيس الشــاباك الحــالي أيضــا عــن محمــد ضــيف مطلوبــا. وتتســاءل هــل يبقــى ضــيف بعــد انتهــاء 
ليعـــد حمـــاس جيـــدا وتكـــون حركـــة أكثـــر تصـــميما وجاهزيـــة وذكـــاء ألنـــه ال يـــؤمن بســـالم أو هدنـــة مـــع 

 إسرائيل لمدة طويلة.
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 شعبية واسعة
ويصفه أحد قادة الشاباك السابقين بـ"عنقاء الرماد" يـنهض كـل مـرة مجـددا مـن بـين النـار والرمـاد فاقـدا 

كنه ينفض الغبار عن ثيابه وينهض ويواصل طريقه. وتعتبر ذلك سببا مهما خلف لـه ساقه أو عينه ل
شــعبية فــي الشــارع الفلســطيني عــالوة علــى قدراتــه المهنيــة "غيــر الســيئة لألســف". وتقــول الصــحيفة إن 
تدمير منزله في خان يونس بصاروخ زنته طن رغم علـم مسـبق أنـه لـيس فـي داخلـه يحمـل رسـالة مـن 

 أنه مطلوب رقم واحد وأنه سيصبح شهيدا يوما. الجيش مفادها
وطبقا للتقرير فـإن ضـيف يسـتتر بملجـأ بـاطني بعيـدا عـن بقيـة قـادة حمـاس ويحـافظ علـى بيئـة نظيفـة 
فيحظــر االقتــراب منــه مــع هواتــف وحواســيب محمولــة أو كــاميرا فتــتم مراســالته مــع مــن يريــد بواســطة 

نيـــة اإلســـرائيلية أن يبـــادر ضـــيف إلـــى تطـــوير قـــدرات بطاقـــات ورقيـــة أو شـــفاهة. وتتوقـــع األجهـــزة األم
الكومانــدوز البحــري فــي ظــل اعتــراض الصــواريخ بالقبــة الحديديــة وبعــد هــدم األنفــاق. وتتوقــف الروايــة 
اإلسرائيلية عند سيرة ضيف الذاتية وتقول إنه محمد دياب إبراهيم المصري ضيف ولد في خان يونس 

مـن قريـة كوكبـة بجـوار عسـقالن. وتشـير  2948خـالل نكبـة عامـا، لعائلـة فلسـطينية طـردت  49قبل 
إلــى أنــه ومحمــد دحــالن ارتبطــا بصــداقة فــي طفولتهمــا موضــحة أن ضــيف تعــرف علــى فكــر اإلخــوان 
المسلمين وهو فتى، والحقا درس في الجامعـة اإلسـالمية فـي غـزة وكـان ناشـطا بلجنـة الطـالب منـدوبا 

 عن منظمات إسالمية.
 

 أحمد ياسين
)على اسم وحدة كوماندوز أسسها أرئيل شارون( بتعليمات من قائد ومؤسس  202يل وحدة وبعد تشك

اعتقــل علــى أثــر ذلــك محمــد ضــيف  2989حمــاس الشــيخ أحمــد ياســين، قتــل جنــديان إســرائيليان فــي 
شهرا لعالقته غير المباشرة بالعملية. والحقا استبدل اسم الوحدة بـ"كتائب عز الدين  21وحكم بالسجن 

م" علـــى اســـم المجاهـــد الســـوري فـــي حـــرب فلســـطين الـــذي استشـــهد فـــي تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر القســـا
2931. 

وفي مطلع التسعينات قاد الراحل يحيى عياش الذي كان يعرف بالمهندس "كتائب القسـام" فـي الضـفة 
الغربية في ما قاد محمد ضـيف الكتائـب فـي غـزة خلفـا لعمـاد عقـل الـذي نجحـت إسـرائيل فـي اغتيالـه. 
وبينمــا كــان عيــاش منهمكــا بتطــوير األحزمــة الناســفة الســتخدامها فــي العمليــات التفجيريــة كــان محمــد 
ضــيف يســعى لتطــوير نمــاذج لعمليــات نوعيــة كأســر وقتــل جنــود االحــتالل. ونجــح فــي أســر الجنــدي 

عمليـات كثيـرة قتـل فيهـا مئـة وأصـيب ألـف إسـرائيلي  2994نحشون فاكسمان في الضفة. وشـهد عـام 
المخابرات اإلسرائيلية عاجزة. وعلى خلفية ذلك قال رئيس االستخبارات العسكرية وقتها موشيه  ووقفت
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يعلــون )وزيــر الحــرب اليــوم( لــرئيس الحكومــة يتســحاق رابــين إن الراحــل ياســر عرفــات ال يعمــل ضــد 
ن محمد دحالن على اتصال مع المطلوب رقم  في حماس، محمـد ضـيف. فـي مذكراتـه  1"إلرهاب" وا 

تشـرين االول/اكتـوبر  2ق طويلة .. طريق قصيرة" يشير يعلون إلى أن رابين أرسـله لعرفـات فـي "طري
مطلوبــا علــى رأســها يحيــى عيــاش  23والتقيــا عنــد حــاجز بيــت حــانون وبحوزتــه قائمــة بأســماء  2991

 ومحمد ضيف لكن عرفات نفى وجود "رهابيين".
 

 رابين وبيريز
بيريز على أمر سابق بقتـل عيـاش بعـدما اقتنـع أن عرفـات ال بعد اغتيال رابين صادق خليفته شيمون 

كـانون الثـاني/  1ينوي التحرك ضده وفعال اغتيل عياش وهو من الضفة الغربيـة، فـي قطـاع غـزة فـي 
بواســطة هــاتف مفخــخ ســلم إليــه عبــر قريــب متعــاون مــع الشــاباك. وشــارك فــي جنازتــه  2991ينــاير 
كقائــد أعلــى للقســام. وتقــول المخــابرات اإلســرائيلية إن ألــف مــن بيــنهم محمــد ضــيف الــذي ورثــه  200

ضيف أرسل بنفس اليوم مندوبين للضـفة الغربيـة إلعـداد مقـاتلين بهـدف الثـأر لعيـاش قبـل انتهـاء فتـرة 
 يوما. 40الحزن، 

ويدعي الشاباك أن بحوزته تسجيالت صوتية ومسـتندات أخـرى تفيـد بـأن عرفـات سـمح لحمـاس القيـام 
 دة.بعملية ثأرية واح

ونقلت "يديعوت احرونوت" التي تتهم السـلطة الفلسـطينية بعـدم اعتـراض عمليـات حمـاس، عـن جبريـل 
الرجــوب القائــد الســابق لألمــن الوقــائي قولــه هــذا األســبوع إنــه لــم تكــن لديــه أدوات كافيــة وصــالحيات 

"قـادرا جـدا لمواجهة حماس. لكن رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين ينفي أقـوال الرجـوب الـذي كـان 
 لكنه تلقى تعليمات من عرفات بعدم بذل جهود أكثر عن الالزم".

ويكشـف أن يعلـون توجــه لبيريـز وأطلعـه علــى مـا دار بينـه وبــين عرفـات وعلـى تخطــيط حمـاس لتنفيــذ 
ناشــطا آخــرين مــن حمــاس لكــن  13خمــس عمليــات ثأريــة. وطالــب بيريــز ويعلــون باعتقــال ضــيف و

تسـاءل مسـتغربا بلهجتـه المصـرية  2991ينـاير  14بر بيت حانون فـي عرفات الذي التقاهما عند مع
 "محمد إيه؟".. وهو يقول لمحمد دحالن: أنت بتعرف هذا الزلمة؟.

وفــي الشــهر التــالي زلزلــت عمليــات حمــاس الثأريــة المــدن اإلســرائيلية ووقــع بيريــز أمــرا بتصــفية محمــد 
من قادة حماس والتحقيق معهم بقسوة. وبعد  210ضيف. وبعد العملية الرابعة سارع عرفات العتقال 

عـــادت الســلطة وأطلقـــت قــادة حمــاس مـــن بيــنهم محمـــد  2991نجــاح بنيــامين نتنيـــاهو فــي انتخابــات 
 ضيف وتكررت العمليات في تل أبيب.



 
 
 

 

 
           02ص                                     3312 العدد:     9/8/2102 السبت التاريخ:

 

وبادر نتنياهو للضـغط علـى الشـاباك الغتيـال محمـد ضـيف وأصـدر تعليماتـه بقتـل خالـد مشـعل الـذي 
، لإلفــراج عــن  2992فــي العاصــمة االردنيــة عمـان فــي تشــرين االول/اكتــوبر  أدى الفشـل فــي اغتيالــه

 الشيخ أحمد ياسين تجنبا لخلق أزمة في العالقات مع االردن.
أرسل رئيس الحكومة إيهود باراك مندوبين لعرفات في غزة عند منتصف الليل من بيـنهم  1000وفي 

ضــيف. ويتــابع معــد التقريــر الصـــحافي قائــد الجــيش شــاؤول موفــاز للضــغط عليــه كـــي يعتقــل محمــد 
رونـين بيرغمـان المقــرب مـن األجهــزة األمنيـة "عــاد عرفـات علــى نفـس الحيلــة وهـو يســتغرب مـا ســمعه 

 من موفاز: "محمد شو؟".
رصــد عميــل للشــاباك محمــد ضــيف يســتقل ســيارة فــي شــارع الجــالء  1001أيلــول/ ســبتمبر  11وفــي 

لجــو وأطلقــت نحــوه صــاروخين فقتــل اثنــان مــن حراســه فســارعت طــائرة هليــوكبتر مــن طــراز أباتشــي ل
? وفقـــد عينـــه 80وأصـــيب ثالثـــون مـــن المـــارة لكـــن ضـــيف نجـــا رغـــم إصـــابته بحـــروق قاســـية بنســـبة 

وأصابت شظايا رأسه ما زالت تسـبب لـه أوجاعـا حتـى اليـوم. وخوفـا مـن المالحقـة اإلسـرائيلية لـم ينقـل 
ة القيـادي فــي حمــاس الطبيـب محمــود الزهــار لمستشـفى وتمــت مداواتـه فــي عيــادات خاصـة تحــت رقابــ

والحقا عالجه أطباء من قطر. وعاد ضيف لنشاطه بعد ستة شهور وفي خطاب عبر الهاتف قـال إن 
 1هللا يريــد إزعــاج اليهــود فقــدر لــه النجــاة. وجــددت إســرائيل محاوالتهــا باســتهداف عمــارة فــي غــزة فــي 

ولم يتضرر الطابق األول ونجا ضيف وصحبه في وانهار الطابق الثالث منها  1003أيلول/ سبتمبر 
قيـادة حمـاس وقـرر ضــيف الثـأر فنفـذ عمليتـين استشــهاديتين بعـد أيـام فـي مفــرق صـرفند ومقهـى هليــل 

 قتل فيهما العشرات من اإلسرائيليين.
بلغهـا زيارتـه بيـت  1001تمـوز/ يوليـو  21وصعدت المخابرات اإلسرائيلية مالحقاتها لتصفيته. وفـي 

بيــل أبــو ســلمية، فقصــفت بــالطيران البيــت وقتــل ثمانيــة مــن أفــراد عائلــة أبــو ســلمية وأصــيب الشــيخ ن
ضيف ومرافقوه بجراح متوسطة. واضطر ضيف للتوقف عن العمـل لسـنتين وتـم تهريبـه لمصـر لتلقـي 
العــالج واســتبدله بشــكل غيــر رســمي أحمــد الجعبــري قائــدا للقســام. المخــابرات اإلســرائيلية رجحــت أن 

 1009خــالل شــهور لكنهــا فوجئــت بعودتــه للعمــل العســكري. وعــاد ضــيف للنشــاط فــي  يمــوت ضــيف
خفاقــات المقاومــة خــالل حــرب "لرصــاص المصــبوب" وبضــغطه تــم عــزل قيــادات  ليســتخلص دروس وا 
عســـكرية فـــي القســـام وشـــرع بتطـــوير قـــدراتها الهجوميـــة واالســـتخباراتية واللوجســـتية ومنـــع الشـــاباك مـــن 

 جتياح إسرائيلي بري واسع تشمل القتال بمناطق مأهولة وباألنفاق.اختراقها واالستعداد ال
 9/8/2102 ،القدس العربي، لندن
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 ة في قطاع غزةتهدد باستئناف العملية البري "إسرائيل" .02
 21فــورا بعــد انتهــاء هدنــة هلــى قطــاع غزة هــاأمــس هجمات "إســرائيل"اســتأنفت : كفــاح زبــون - رام هللا

علـى  ، إنهـا شـنت غـارات جويـة علـى القطـاع رداً "إسـرائيل"انيـة. وقالـت ساعة، وتعثر جهود تمديدها ث
تعرضها إلطالق صواريخ. وقال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر في بيان: "سنسـتمر فـي ضـرب حمـاس 

 خاطئـاً  وبنيتها التحتية وناشطيها حتى إعادة األمن إلى دولة إسرائيل". وأضاف: "حمـاس اتخـذت قـراراً 
 لجنوب البالد وستدفع الثمن".باستئناف قصفها 

ودعــــا وزراء ومســــؤولون إســــرائيليون إلــــى ضــــرب حمــــاس بقــــوة. وتحــــدث وزيــــر الشــــؤون االســــتراتيجية 
اإلسرائيلي يوفال شتاينتز في تصريحات إلذاعة الجـيش اإلسـرائيلي عـن إمكانيـة إلـى أن تعيـد إسـرائيل 

 طاحة بنظام حماس".إطالق عملية برية من "جل السيطرة على قطاع غزة في سبيل اإل
وقـــال رئـــيس لجنـــة الخارجيـــة واألمـــن التابعـــة للكنيســـت زئيـــف ألكـــين، إنـــه يجـــب الـــرد وبصـــرامة علـــى 
حماس. وأضاف: "يبدو أن اللغة الوحيـدة التـي تفهمهـا حمـاس هـي لغـة الضـربات العسـكرية وال طائـل 

 تحت مواصلة المحادثات في القاهرة".
سـترد  "إسرائيل"جل جميع الخيارات. وقال مصدر أمني رفيع، إن من أ الباب مفتوحاً  "إسرائيل"وتركت 

ن قــوات معــززة مــن جــيش الــدفاع مــا أبقــوة علــى القصــف مــن القطــاع وبحســب التطــورات. وأضــاف: "
فـي المائـة مـن جنـود  10زالت منتشرة على حدود قطاع غزة تحسبا ألي طارئ.. لم يجـر بعـد تسـريح 

 ألفا". 81لغ عددهم االحتياط الذين جرى استدعاؤهم والبا
وكــان رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، بنيــامين نتنيــاهو، أعطــى أوامــر أمــس للجــيش اإلســرائيلي بــالرد بقــوة 

ن إسـرائيل كانـت قـد إوقال مكتب نتنيـاهو فـي بيـان: " على "خرق وقف إطالق النار من قبل حماس".
تين وسـبعين سـاعة قبـل انتهـاء أبلغت مصر باستعدادها لتمديد وقـف إطـالق النـار فـي قطـاع غـزة بـاثن

مفعولــه صــباح اليــوم )الجمعــة(، لكــن حركــة حمــاس خرقــت وقــف إطــالق النــار قبــل انتهائــه". وأضــاف 
البيــان: "ن حمــاس تواصــل إطــالق النــار باتجــاه األراضــي اإلســرائيلية، ممــا أدى إلــى إصــابة مــدنيين 

انية إلـى القطـاع كلمـا كـان األمـر إسرائيليين، ورغـم ذلـك فـإن إسـرائيل ستواصـل نقـل المسـاعدات اإلنسـ
ن إسـرائيل سـتعمل بجميـع الوسـائل لحمايـة مواطنيهـا وفـي الوقـت نفسـه ستسـعى إلـى إوتـابع: " ممكنـا".

 تجنب المس بسكان غزة".
  9/8/2102 ،الشرق األوسط، لندن
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 : ال تفاوض على الميناء والمطار والصيد"إسرائيل" .03
في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي الفلسطيني من صباح أمس انتهت  وكاالت:ال"الخليج"،  -القاهرة 

الجمعة، الهدنة فـي قطـاع غـزة، وانهـارت المسـاعي الجاريـة فـي القـاهرة لتمديـدها لفتـرة أخـرى، وحملـت 
ـــب الفلســـطينية بـــرفض  ـــاق. بعـــد أن ردت علـــى المطال المقاومـــة الفلســـطينية "إســـرائيل" مســـؤولية اإلخف

 افقة على بعضها بشروط، وقابلت المطالب الفلسطينية بتعنت واضح.، والمو بعضها رفضا مطلقاً 
فقــد وافقــت "إســرائيل" علــى مطلــب إنهــاء الحصــار وفــتح المعــابر للمســافرين والبضــائع شــريطة وجــود 

علـى السـماح بإدخـال مـواد البنـاء إلعـادة إعمـار غـزة  مراقبين دوليين على البضائع. كمـا وافقـت جزئيـاً 
ية كي ال تستغل لبناء األنفاق، وفيما يخص توسـيع المجـال البحـري لمينـاء غـزة بشرط وجود رقابة دول

القائم، وافقت "إسرائيل" فقـط علـى توسـيع المجـال للصـيادين، ورفضـت إقامـة مينـاء بحـري ومطـار فـي 
قطــــاع غــــزة رفضــــًا مطلقــــًا، كمــــا رفضــــت التعهــــد بوقــــف االغتيــــاالت واجتيــــاح القطــــاع واإلفــــراج عــــن 

 شاليط وأسرى الدفعة الرابعة. المحررين من صفقة
وأوقفت "إسرائيل" المفاوضات غير المباشرة الجارية مع المقاومـة الفلسـطينية فـي القـاهرة بعـدما انتهـت 
التهدئة بدون تمديدها، رافضة مواصلة التفاوض طالما استمر إطالق الصـواريخ الفلسـطينية، علـى مـا 

كشــــف اســــمه إن "إســــرائيل لــــن تفــــاوض تحــــت  عــــدم أفــــاد مســــؤول إســــرائيلي. وقــــال المســــؤول طالبــــاً 
الصـواريخ" مشــيرًا إلــى أن "إســرائيل" كانــت أبلغــت مصــر اســتعدادها لتمديــد التهدئــة لثالثــة أيــام قبــل أن 

 "تنتهك" حماس "وقف إطالق النار" حسب ادعائه.
  9/8/2102 ،الخليج، الشارقة

 
 يل"رئيس بلدية سديروت: يعلون فشل فشال  ذريعا  في حماية "إسرائ .04

هاجم رئيس بلدية سديروت ألون دفيدي وزير الجيش الصهيوني موشيه يعلـون، مؤكـدًا أنـه فشـل  :غزة
وقـال  فشاًل ذريعًا في حماية أمن الكيان ووقـف إطـالق الصـواريخ علـى البلـدات المحاذيـة لقطـاع غـزة.

فر األمــن دفيــدي فــي تصــريحات علــى صــفحته عبــر "فيســبوك": "يعلــون ال يقــوم بــالمطلوب منــه وال يــو 
 للكيان، وقد فشل فشاًل ذريعًا في ذلك".

وأضاف: "استئناف حركة حماس إطالق الصواريخ من غـزة يؤكـد أنهـا لـم تشـعر بالهزيمـة كمـا تحـدث 
يعلون". وقال أيًضا: "األسوأ من ذلك أنها لم تعد تخاف من ردة فعل الجيش والذي بات ال يقدر على 

تاج عدم قيام يعلون بدوره المطلوب منه، وألنه ال يأتي باألمن وشدد على أن هذا األمر هو ن ردعها".
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، معتبرًا قـراره تسـريح جنـود االحتيـاط وخفـض عـدد القـوات علـى حـدود غـزة بأنـه "عمـل غيـر "إسرائيل"لـ
 مفهوم".

ووصف قرار يعلون بسحب الجنـود وتسـريح االحتيـاط بـالقول: "هـذا عمـل جبـان وال يوجـد تفسـير لتلـك 
 أنه يحاول إظهاره نفسه في موقف المنتصر". القرارات إال 

  8/8/2102 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 غزة "أرض عدو".. وطواقم لمواجهة معركة دولية تستعد لدعاوى قضائية وجنائية: "إسرائيل" .05

لمواجهــة موجــة الــدعاوى القضــائية والجنائيــة ضــدها فــي العــالم، وفــي  "إســرائيل"تســتعد : حلمــي موســى
 نفسها، بتهم ارتكاب جرائم حرب أو مساس باألبرياء من دون اضطرار. "إسرائيل"

مواجهـة ذلـك بطـرق شـتى، بينهـا االسـتعداد لإلعـالن عـن قطـاع غـزة "كـأرض عـدو"  "إسرائيل"وتحاول 
لتجنب التعرض لدعاوى تعويض أمام المحاكم اإلسرائيلية من فلسطينيين متضررين. وفي الوقت ذاته 

"تقريــر غولدســتون الثــاني" بشــبكة طويلــة مــن اإلجــراءات واألالعيــب السياســـية فإنهــا تســتعد لمواجهــة 
 واإلعالمية والقضائية.

تنــوي اإلعـالن فــي األســابيع القريبــة عــن قطــاع غــزة  "إســرائيل"وكشـفت "هــآرتس" أمــس النقــاب عــن أن 
يين "كـــأرض عـــدو"، بقصـــد التحـــرر قانونيـــًا مـــن المســـؤولية عـــن أيـــة أضـــرار لحقـــت بالســـكان الفلســـطين

واالضطرار لتعويضهم. وكان يفترض أن يعرض وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعلون مشـروع القـرار 
علــى الحكومــة للمصــادقة عليــه فــي جلســتها المقبلــة، ونشــر موقــع رئاســة الحكومــة مســودة القــرار. لكــن 

 سرعان ما أزيل المشروع عن جدول األعمال من دون توضيح األسباب.
 / يوليـود مكانة القطـاع إلـى "أرض عـدو"، وذلـك بـأثر رجعـي إلـى السـابع مـن تمـوزويغّير القرار الجدي

 الماضي، موعد إعالن حرب "الجرف الصامد" على غزة.
وتشرح المسودة للوزراء غاية القرار، فتقول إنه "معد لتوفير تعبير قانوني آخر عـن المكانـة المفترضـة 

 لقطاع غزة وفقًا لقانون األضرار المدنية".
تقد وزارة الدفاع أن القرار يقلص كثيرًا الموارد المطلوبة للتعويض في الدعاوى المفترض أن يقدمها وتع

فلسطينيون بسبب أضرار ألحقتها بهم قوات االحتالل، أو بسبب أعمال سيقوم بها الجيش مستقباًل في 
رفـق بمشـروع القـرار، وأشار المستشار القضائي لوزارة الدفاع أحاز بن آري، في رأي قانوني أ القطاع.

إلــى "وجــود مصــاعب علــى الصــعيد الــدولي، فــي احتمــال أن يعتبــر اإلعــالن بالخطــأ نوعــًا مــن تهــّرب 
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إســـرائيل مـــن واجبهـــا فـــي فحـــص االتهامـــات بشـــأن انتهاكـــات لقـــوانين المواجهـــات المســـلحة، أو حتـــى 
 التحقيق فيها". وأضاف أن الرد على هذه المصاعب يتمثل في توضيح القرار.

تــب بــن آري أن إعــالن قطــاع غــزة "أرض عــدو" يســمح للمــدعي العــام بالتغلــب علــى العقبــات التــي وك
تميز معالجة دعاوى الفلسطينيين، والتي "بغالبيتها الساحقة تـرفض أصـاًل لكونهـا ناجمـة عـن عمليـات 

 حربية".
وزارتـــه وزيـــر الخارجيـــة أفيغـــدور ليبرمـــان النقـــاب، فـــي مـــداوالت ســـرية فـــي الكنيســـت، عـــن أن  وكشـــف

شكلت طـواقم فنيـة للعمـل فـي مواجهـة المجلـس العـالمي لحقـوق اإلنسـان والجهـود الدوليـة للتحقيـق فـي 
وهكـــذا فـــي اجتمـــاع مغلـــق جـــرى قبـــل أيـــام فـــي لجنـــة الخارجيـــة واألمـــن فـــي  نتـــائج "الجـــرف الصـــامد".

وزارتـــه الكنيســـت، ونشـــر وقائعـــه موقـــع "معـــاريف" اإللكترونـــي، ســـمع أعضـــاء اللجنـــة مـــن ليبرمـــان أن 
تســـتعد "لمعركـــة فـــي الميـــدان السياســـي والـــدولي". وشـــدد علـــى أن "أســـاس اهتمامنـــا بداهـــة موجـــه إزاء 

 المجلس العالمي لحقوق اإلنسان، وضد دعاوى أخرى سُترفع ضد إسرائيل".
  9/8/2102 ،السفير، بيروت

 
 هناك توافق مع مصر على خنق حماس :ليفني .06

يمان إبراهيمو  ،علي حيدر عن ، نقالً 9/8/2102 ،خبار، بيروتاألنشرت  ل وزيرة العد، أن ا 
 ن هناك "توافقًا مع مصر على خنق حماس".إتسيبي ليفني قالت  اإلسرائيلية
تسـيبي ، أن كفاح زبون ،رام هللا، نقاًل عن مراسلها في 9/8/2102 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 

رهابيــة  )حمــاس( تحتــاج لمعالجــة أمرهــا، لــيس ليفنــي كتبــت علــى "تــويتر": "قــوات متطرفــة، متشــددة وا 
 نفسيا، ألنه ال يمكن تبرير أي سبب لإلرهاب ضد المدنيين".

 
 الرد بقوة على حماس "إسرائيل"نفتالي بينت: على  .07

وقــال  فــض وزراء إســرائيليون التفــاوض تحــت النــار، ودعــوا إلــى ردع حمــاس.: كفــاح زبــون - رام هللا
صـــاد نفتـــالي بينـــت: "ال يمكـــن أن تُقـــام محادثـــات تحـــت عضـــو المجلـــس السياســـي األمنـــي وزيـــر االقت

الوصاية. إطالق النار على مواطنين إسرائيليين كوسيلة ضغط ليس مقبوال". وأضاف وزيـر االقتصـاد 
ورئــيس "لبيــت اليهــودي": "علــى الحكومــة والجهــاز األمنــي الــرد بقــوة علــى حمــاس، هــذه لحظــة اختبــار 

وتـابع: "ذكـر الجمهـور اإلسـرائيلي  لـم  ".جـب أن يكـون الـرد قاسـياً للردع اإلسرائيلي للسنوات المقبلـة، ي
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تنتــِه حملــة الجــرف الصــامد، لــم تخضــع حمــاس بعــد، يجــب علــى مــواطني إســرائيل أن يكونــوا أقويــاء 
 ومستعدين لمواصلة الطريق".

  9/8/2102 ،الشرق األوسط، لندن
 
 بتحديد قواعد اللعبة "منظمة إرهابيةـ"ال يمكنها السماح ل "إسرائيل" :أوري أريئيل .08

قـــال وزيـــر اإلســـكان اإلســـرائيلي، أوري أريئيـــل، "إن دولـــة إســـرائيل ال يمكنهـــا الســـماح لمنظمـــة إرهابيـــة 
واعتبـر أريئيـل  بتحديد قواعد اللعبة وفقا لما هو مريح لها، وهذا الواقع يجب أن يتغير فـورًا"، كمـا قـال.

)تــل أبيــب( تغييــر الوضــع الــراهن وحســم األمــور الــذي يعــد أحــد رمــوز اليمــين المتطــّرف، أن بإمكــان 
لصـــالحها مـــن خـــالل تحديـــد غايـــة واضـــحة للحـــرب علـــى قطـــاع غـــزة وحصـــرها بالقضـــاء علـــى حركـــة 

 "حماس" بـ"ضربة قاضية"، وفق رأيه.
 8/8/2102 ،ون الينأفلسطين 

 
 لم تتألم كفاية هان طلبوا منا مواصلة ضرب حماس ألنولمصريا :دانون .09

لمصريين طلبوا منا قبل اقال نائب وزير الجيش األسبق، داني دانون، إن ": إبراهيمإيمان  ،علي حيدر
 أسبوعين مواصلة ضرب حماس ومنع المفاوضات، ألن حماس لم تتألم بما فيه الكفاية". 

 9/8/2102 ،خبار، بيروتاأل
 
 سترد بقوة على صواريخ غزة ""إسرائيل :هرتسوغ .21

سرائيل سترد بقوة على اطالق الصواريخ إاق هرتسوغ، إن "قال رئيس حزب العمل، يسح: يحيى دبوق
من قطاع غزة وعلى تهديد الشعب اإلسرائيلي، وال احد بإمكانه أن يلوم إسرائيل عندما تواصل حماس 

 اطالق النار ورفض االقتراح المصري".
 9/8/2102 ،خبار، بيروتاأل

 
 المعركة في غزةنهاء إل الستخدام القوة العسكرية بكثافة  تدعو يحيموفيتش .20

توّعــدت زعيمــة حــزب "العمــل" اإلســرائيلي ســابقًا، شــيلي يحيمــوفيتش، حركــة حمــاس بـــ"دفع ثمــن بــاهظ" 
وقالــــت يحيمــــوفيتش فــــي  بســــبب تحــــديها إلرادة كــــل مــــن مصــــر والدولــــة العبريــــة، علــــى حــــد تعبيرهــــا.

تقول إننا نستطيع تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعالمية عبرية، "يمكننا التخلي عن األوهام التي 
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القضاء على أعداءنا حتى نبقى مرتاحين لألبد، فهذا أمر مستحيل، والحـديث عـن احـتالل قطـاع غـزة 
في الوقت الراهن ال يعدو كونه شعارات ال قيمة لهـا، فهـذا أمـر سـيكلفنا الكثيـر دوليـًا وسنخسـر الكثيـر 

العســكرية بكثافــة والعمــل الجــاد  ودعــت يحيمــوفيتش، إلــى اســتخدام القــوة مــن الجنــود"، حســب تقــديرها.
 على إنهاء المعركة في قطاع غزة.

 8/8/2102 ،ون الينأفلسطين 
 
 للغة الوحيدة التي تفهمها حماس هي لغة الجيش اإلسرائيليا :زئيف ألكين .22

دعا رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية زئيف ألكين إلـى "عـدم الخضـوع : أسعد تلحمي –الناصرة 
فهام حمـاس أنـه فـي حـال واصـلت القصـف، فـإن إسـرائيل سـترد بكـل قـوة وبعنـف". واضـاف لالبتزاز وا  

للغة الوحيدة التي تفهمها حماس هي لغة الجيش اإلسرائيلي... والمبتزون واإلرهابيون ال يفقهـون اان "
يح سوى لغة القوة، وحان الوقت لنبّين هذه الحقيقة البسيطة". وتابع أن "رفع الحصار عن القطاع سـيت

 لحماس التزود صواريخ أكثر فتكًا وحفر أنفاق أكثر".
 9/8/2102 ،الحياة، لندن

 
 تكثيف الضربات العسكرية اإلسرائيلية على غزةيدعو لإيلي بن يشاي  .23

قـــال عضـــو البرلمـــان اإلســـرائيلي "الكنيســـت" عـــن حـــزب "شـــاس" الـــديني، إيلـــي بـــن يشـــاي، "إن عـــودة 
اإلســرائيلية كــان أمــرًا متوقعــًا، وذلــك ببســاطة ألنــه لــيس حمــاس إلطــالق الصــواريخ علــى المســتوطنات 

لدى الحركة ما تخسره، كما أنها تعمل وفق أسلوب الحرب النفسـية بشـكل عقالنـي أكثـر مـن الحكومـة 
ودعا، إلى تكثيف الضربات العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة وفي الوقت ذاته العمل  اإلسرائيلية".

 ف إطالق النار.على التوصل إلى اتفاق لوق
 8/8/2102 ،ون الينأفلسطين 

 
  القطاعيدعم الهدوء الطويل على جبهة  غزةمطلب إنشاء ميناء بحري في  :فوجل .24

قال رئيس أركان جيش االحتالل األسـبق لمنطقـة الجنـوب، تسـفيكا فوجـل، : إيمان إبراهيم ،علي حيدر
ض الحفاظ علـى األمـن اإلسـرائيلي "بـل إن مطلب الفلسطينيين بإنشاء ميناء بحري في القطاع ال يعار 

يدعم الهـدوء الطويـل علـى جبهـة غـزة". وأضـاف، خـالل مداخلـة علـى القنـاة الثانيـة، أن إنشـاء المينـاء 
ســنوات، "مــا يعنــي مــنح المنطقــة مــدة طويلــة مــن الهــدوء"، لكنــه لــم ينكــر أن هــذا  8ــــ1سيســتغرق مــن 
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ونه فــي أي مواجهــة قادمــة، "لــذلك فســيكون مــن إنجــاز اســتراتيجي للفلســطينيين يجعــل لــديهم مــا يخســر 
عوامل االستقرار وليس العكس". وأشار فوجل إلى أن باإلمكان خلـق نظـام مراقبـة وتفتـيش دولـي لهـذا 

 الميناء من أجل منع دخول األسلحة والوسائل القتالية إلى القطاع.
 9/8/2102 ،خبار، بيروتاأل

 
 ى "إسرائيل" من خالل استئناف القتالحماس تحاول الضغط نفسيا  عل :رون بن يشاي .25

مـن  "إسـرائيل"علـى  يعتقد مراقبـون إسـرائيليون أن حمـاس تحـاول الضـغط نفسـياً : كفاح زبون - رام هللا
 خالل استئناف القتال، وال تريد التورط في حرب جديدة.

ن وكتـــب المحلـــل العســـكري لــــ"يديعوت أحرنـــوت"، رون بـــن يشـــاي: "ال خيـــار أمـــام حمـــاس مـــن غيـــر أ
يأخــذوا الموافقــة علــى فــتح المعبــر، والوعــد بمينــاء بحــري، ومطــار، إال أن يجــددوا إطــالق النــار اآلن، 

وأضــاف: "ســتحاول حمـــاس الســير علــى حبــل رفيــع كــي تكســـر  ويحــاولوا التــذاكي بمســاعدة الجهــاد".
القصـير  األدوات، وال تجر إسرائيل لحملة برية أخرى، لذا فإن إطـالق النـار سـيكون منهـا علـى المـدى

ال بكثافة كبيرة. تدير حماس أيضا حربا نفسـية. إنهـا تسـتغل خـوف سـكان غـزة مـن األنفـاق، وتعـرض 
ن بقيت لها أنفاق هجوميـة، لـن تسـتغلها،  ما بقي في يديها. من األرجح االفتراض أن حماس، حتى وا 

جـــر إســـرائيل لعلمهـــا أن عمـــال كهـــذا ســـيؤدي لـــدخول إســـرائيلي بـــري مجـــددا". وتـــابع: "ال تريـــد حمـــاس 
الجتياح بري مجددا، وال يريد الجهاد اإلسـالمي أيضـا ذلـك أنهـم يريـدون وقـف إطـالق النـار، لكـن مـع 

 إنجازات. ال أكثر، ولكن ال أقل أيضا". 
  9/8/2102 ،الشرق األوسط، لندن

 
 منذ بدء العدوان على غزة إسرائيليا   جنديا   0121إصابة  .26

عـة، أن عـدد الجنـود اإلسـرائيليين الجرحـى منـذ بـدء العـدوان يـوم الجم ،أظهرت معطيـات جديـدة ُنشـرت
، بينمــا كانــت هــذه الحصــيلة يــوم الجمعــة الماضــي جنــدياً  2110بلــغ  يــوم الخمــيسعلــى غــزة وحتــى 

، مــع العلــم أنــه منــذ صــباح يــوم الثالثــاء الماضــي ســادة تهدئــة ولــم تجــري أعمــال جريحــاً  جنــدياً  2312
تها صحيفة "هآرتس"، فإن عدد الجنود اإلسرائيليين القتلى منـذ بدايـة ووفقا للمعطيات التي أورد قتالية.

مـواطنين. وأشـارت الصـحيفة إلـى أن عـدد الجنـود القتلـى خـالل  4و جندياً  14العدوان اإلسرائيلي بلغ 
 مدنيين. 3جنود و 20بلغ  1008عدوان "الرصاص المصبوب" في نهاية العام 

 8/8/2102 ،28عرب 
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 طنيه إلى فتح المالجئاالحتالل يدعو مستو  .27

أعلن جيش االحتالل اإلسـرائيلي، يـوم الجمعـة، أن قيـادة الجبهـة الداخليـة اإلسـرائيلية جـددت تعليماتهـا 
وقال  من حدود قطاع غزة. كيلومتراً  80لمواطنيها بفتح المالجئ في المناطق التي تقع ضمن مسافة 
تحـديث تعليمــات قيــادة الجبهــة الداخليــة  جـيش االحــتالل، فــي بيــان نشـره علــى موقعــه اإللكترونــي: "تــم

بعد تجديد إطالق النار على التجمعات السكانية جنوبي إسـرائيل، ووفقًـا لـذلك فإنـه بالنسـبة للتجمعـات 
شـــخص فـــي المنـــاطق المفتوحـــة  100يمنـــع التجمـــع ألكثـــر مـــن  كيلـــومتراً  40الســـكانية علـــى مســـافة 

وأضـــاف: "فـــي  عنـــد ســـماع صـــافرات اإلنـــذار". والمغلقـــة والـــدخول بأســـرع وقـــت إلـــى المنـــاطق اآلمنـــة
شـخص فــي  2000مـن غـزة يمنـع التجمـع ألكثـر مـن  كيلـومتراً  80 - 40المنـاطق التـي تقـع بمسـافة 

عـــن غـــزة يـــتم فـــتح  كيلـــومتراً  80وتـــابع الجـــيش قـــائال "فـــي المنـــاطق التـــي تبعـــد  المنـــاطق المفتوحـــة".
 دقائق". 20طق اآلمنة والبقاء فيها لمدة المالجئ وعند سماع صافرات اإلنذار الدخول إلى المنا

 8/8/2102 ،ون الينأفلسطين 
 
 ليبرمان: ال نريد تصعيد التوتر مع تركيا .28

ال تريـــد تصـــعيد التـــوتر مـــع  "إســـرائيل"قـــال وزيـــر خارجيـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمـــان، إن 
نها تتحاشى الرد على تصريحات واتهامات رئـيس الـوزراء ال تركـي رجـب طيـب أردوغـان التـي تركيا، وا 

 وصفها بـ "القاسية ضد إسرائيل".
جـاء ذلــك خـالل اتصــال هــاتفي جـرى بــين ليبرمـان ونظيــره األميركــي "جـون كيــري"، وفـق بيــان صــادر 
عن الخارجية اإلسرائيلية، وأشار البيان أن ليبرمـان قـدم شـكره للواليـات المتحـدة، علـى دعمهـا المطلـق 

عاقتهــــا 1/8معيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة، التــــي عقــــدت يــــوم األربعــــاء فــــي جلســــة الج "إســــرائيل"لـــــ ، وا 
 ."إسرائيل"استصدار قرارات ملزمة ضد 

وأضاف البيان، أن ليبرمان أعرب لنظيره األميركي عن أمله بتوقف ما أسماه بـ"الهجمات واالتهامات" 
قبـــل فـــي تركيـــا، مشـــيرًا أن ، بعـــد انقضـــاء االنتخابــات الرئاســـية التـــي ســـتجري األحــد الم"إســـرائيل"ضــد 

 سترد على تلك "االتهامات" في حال عدم توقفها بعد االنتخابات. "إسرائيل"
 8/8/2102 ،ون الينأفلسطين 
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 حتمال فشلها في خفض عجز ميزانيتها بسبب نفقات حربها على غزةاتقلل من  "إسرائيل" .29
مــس الجمعــة مــن أهميــة التفاصــيل التــي األناضــول: قلــل وزيــر الماليــة اإلســرائيلي، يــائير لبيــد، أوكالــة 

علـى  "إسـرائيل"أوردها تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف اإلئتماني أمس األول والذي ألمح إلـى عـدم قـدرة 
 تخفيض العجز في ميزانية السنة المالية الجاريي بسبب الحرب التي شنتها على غزة.

إلنفـاق علـى الحـرب مـن ميزانيـة السـنة وقال لبيد خالل حديث مع اإلذاعة العبرية صباح أمس نه تـم ا
 المالية الجارية، مشيرًا إلى أن تبعاتها المالية واإلقتصادية والتعويضات سيتم توفيرها من موازنة السنة

ويرى لبيد، أن الحكومة وضعت في االعتبار التكاليف التي ستترتب على  الحرب من  الحالية أيضًا.
مـن التبعـات الماليـة التـي نتجـت عـن إطـالق الصـواريخ مـن  تعويضات ونفقات إضافية للجيش، مقلالً 

 غزة في إتجاه المدن اإلسرائيلية.
 9/8/2102 ،القدس العربي، لندن

 
 اإلسرائيليون يتساءلون بمرارة: أين قوة الردع؟ .31

الناصرة: كما هددت مسبقا استأنفت المقاومة الفلسطينية في غزة إطـالق صـواريخها صـباح أمـس فـي 
 ام معظم شروطها لوقف النار وعلى رأسها رفع الحصار عن القطاع.ظل عدم احتر 

وتواصل الجـدل فـي إسـرائيل داخـل الـرأي العـام حـول جـدوى ونتيجـة الحـرب علـى غـزة وذهبـت أوسـاط 
واســعة مــن المعلقــين والمســؤولين العســكريين فــي جــيش االحتيــاط إلــى القــول إن الحــرب انتهــت بنتيجــة 

بتفويـــــت فرصـــــة وطعمـــــا مـــــّرا بـــــأفواه اإلســـــرائيليين الـــــذين كشـــــفت  تعـــــادل إســـــتراتيجي وتركـــــت شـــــعورا
 استطالعات رأي متعاقبة باأليام األخيرة عدم رضاهم عن محصلتها.

ومـــن أجـــل حســـم الجـــدل مـــع مـــن يـــتحفظ علـــى اســـتنتاجاته الواضـــحة يوضـــح المعلـــق السياســـي للقنـــاة 
ـــ" شــل منــه للنجــاح مــن خــالل لجرف الصــامد" أقــرب للفاالعاشــرة رفيــف دروكــر أن عــدوان مــا يســمى ب

عشــرة  "إســرائيل"الــذي فقــدت فيــه  1009مطلــع  1008لرصــاص المصــبوب" نهايــة امقارنتــه بعــدوان "
صــابة نحــو  جنــدياً  14جنــود فقــط رغــم توغــل الجــيش حتــى مركــز غــزة مقابــل  جنــدي بــالحرب  100وا 

 الحالية وفيها تقدم الجيش كيلومترين فقط.
ســقالن أمــس إن ســكان النقــب الغربــي يتوقعــون ردا قاســيا علــى وقــال إيتمــار شــيمعوني رئــيس بلديــة ع

ــــذاراً  ــــة" تشــــهر إن ــــل منظمــــة "رهابي ــــار مجــــددا مــــن قب وينبغــــي ضــــربها ال  "إســــرائيل"بوجــــه  إطــــالق الن
مفاوضــتها. وتــابع غاضــبا فــي تصــريح للقنــاة العاشــرة "بالنســبة لســكان الجنــوب عــاد لهــم الكــابوس مــن 

اسـتمرار إطالقهـم النـار علينـا بعـد شـهر مـن القتـال. هـذه ليسـت  جديد ومن غير الممكن الموافقة على
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وأيده في ذلك رئيس المجلس المحلي أشكول حاييم يالين الذي قال إنـه حـان الوقـت أن يفـي  قوة ردع.
رئيس الحكومة بنيامين نتنيـاهو ووزيـر الحـرب موشـيه يعلـون بوعودهمـا بأنهمـا لـن يقـبال أي رصاصـة 

 هاء الحرب.على جنوب البالد بعد انت
وعبــر رئــيس المجلــس اإلقليمــي "مرحــافيم" شــاي حجــاج عــن خيبــة أملــه مــن الوضــع الــراهن وقــال إنــه 
والمواطنون في المستعمرات التابعة لنفوذ سلطته يتوقعـون أال تقبـل الحكومـة باسـتمرار حـرب اسـتنزاف 

وزير خارجية الواليات وتبنى رئيس بلدية مدينة سديروت سابقا إيلي مويال ما قاله جون كيري  جديدة.
 المتحــدة فــي عــز العــدوان أن نتنيــاهو طلــب مســاعدة أمريكيــة مــن أجــل التوصــل لهدنــة ووقــف للنــار.
حبـــاط اإلســـرائيليين فـــي المنـــاطق  وعبـــر دانـــي كـــوهن مـــن مســـتعمرة "عـــين هشلوشـــاه" عـــن مخـــاوف وا 

ليلة واحدة هادئـة حتـى الجنوبية بقوله إن السكان عادوا باألمس األول بعد شهر من الترحال ولم تمر 
 عادت لهم الكوابيس".

وعكــس لموقــع "واينــت" اإلخبــاري مــا يفّكــر بــه بقيــة اإلســرائيليين هنــاك باإلشــارة لتوقعــاتهم "ردا قاســيا 
مناسـبا وقـوة ردع كمـا وعـدونا فـنحن اليـوم فـي حيـرة مـن أمرنـا ونعـيش حالـة إربـاك فقـد سـعدنا بـدعوتنا 

ش والحكومة ولنصطدم مجـددا بالصـواريخ. وتـابع "مـن غيـر المعقـول للعودة لمنازلنا من قبل قادة الجي
ــم يحــدث. هــذه  14أن نقبــل اســتئناف الصــواريخ علينــا بعــد خســارة  جنــديا وجرحــى كثــر وكــأن شــيئا ل

 ليست قوة ردع".
 9/8/2102 ،القدس العربي، لندن
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ـــة فـــي ا: أســـعد تلحمـــي –الناصـــرة  ـــة الثقيل ـــي اإلســـرائيلي والمدفعي ـــران الحرب ـــذي اســـتأنف الطي لوقـــت ال
مــع  "إســرائيل"القصــف علــى قطــاع غــزة بــداعي أن الفلســطينيين هــم مــن شــرعوا بقصــف بلــدات جنــوب 

ــــ  ـــربح  21انتهـــاء هدنـــة وقـــف النـــار ل ـــة فـــي "جـــرد حســـابات ال ســـاعة، شـــرعت وســـائل اإلعـــالم العبري
ومحاســــبة المســــتويين السياســــي واألمنــــي علــــى "لتقصــــيرات  والخســــارة" مــــن عمليــــة "لجــــرف الصــــامد"

 المختلفة" التي كشفتها الحرب.
 

 جيش مترهل
وكشف كبير المعلقين في "يديعوت أحرونوت" أمس أن القرار الذي اتخذته الحكومة األمنية المصـغرة 

لـوزراء  الثلثاء الماضـي بوقـف الحـرب لثالثـة أيـام، جـاء بفعـل عـرض مصـور قدمـه الجـيش اإلسـرائيلي
الحكومــة "بتغــى كمــا يبــدو إرغــامهم علــى تبنــي موقــف الجــيش المؤيــد للتهدئــة". واتهــم وزراء بــارزون 
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ــذين أيــدوا توســيع الحــرب البريــة، وبتهويــل الجمهــور اإلســرائيلي مــن  الجــيش بتعمــد تخويــف الــوزراء ال
ويـــدفع آالف  تبعــات احــتالل قطـــاع غــزة، "ذ سيتواصـــل القتــال لســنوات ويتكبـــد الجــيش مئـــات القتلــى،

ويوجـــه وزراء اللـــوم لقيـــادة الجـــيش بأنهـــا لـــم تطـــرح علـــى الحكومـــة بـــدائل عســـكرية  الغـــزيين بحيـــاتهم".
جديدة، باستثناء إعادة احتالل القطاع. وقال أحد الوزراء: "لجيش بدا في هذه المعركة مترهاًل ... كل 

 بشكل غير تناسبي".ما قام به كان متوقعًا ... لكنه لجأ إلى استخدام القوة المفرطة 
من جهته، كتب المراسـل العسـكري فـي الصـحيفة يوسـي يهوشـواع أن ")فشـل( الجـيش نجـم عـن عقيـدة 
أمنيــة مغلوطــة انتهجتهــا قيــادة المؤسســة األمنيــة فــي الســنوات األخيــرة التــي اختــارت أن يكــون التهديــد 

ح الطيـران علـى حسـاب سـالح النووي االيراني في رأس سلم أولوياتها، فكرست الموازنات الهائلة لسـال
همــال التــدريبات للقــوات  المشــاة، مــا حــال دون تــزود الجــيش مــدرعات عصــرية مضــادة للصــواريخ، وا 

 البرية النظامية واالحتياطية، وعلية دفعت الفرق المختلفة للمشاة ثمنًا باهظًا في الحرب".
 

 مصير نتانياهو بيد حماس
فة "هآرتس" يوسي فرطر انعكاسات الحـرب علـى مصـير وتناول المعلق في الشؤون الحزبية في صحي

نتانياهو، وكتب أنه رغم أن األخير خرج من الحرب "بِرضا أكثر من ثلثي اإلسرائيليين" من إدائه، إال 
أنه "فقد هيبته أمام وزراء في حكومته ونـواب حزبـه فـي "ليكـود". وأشـار إلـى أنـه خالفـًا للماضـي، "فقـد  

له، ولم يعد أحـد يهابـه"، لكـن مـع ذلـك، قـد يسـتفيد مـن العطلـة الصـيفية لثالثـة  نتانياهو احترام الوزراء
اشـــهر التـــي خرجـــت إليهـــا الكنيســـت ومـــن عـــدم تنظـــيم تظـــاهرات احتجاجيـــة كمـــا حصـــل لســـلفه ايهـــود 

. وأردف أن نتانيـــاهو لـــن ينـــام الليـــل مطمئنـــًا خوفـــًا مـــن 1001اولمـــرت بعـــد الحـــرب علـــى لبنـــان عـــام 
جنـة تحقيـق رسـمية برئاسـة قـاض "قـد تقطـع رأسـه ورأس وزيـر الـدفاع". ورأى أن إرغامه علـى تشـكيل ل

"حاليـــًا علـــى األقـــل، ال خطـــر فوريـــًا علـــى نتانيـــاهو، لكـــن "حمـــاس" و "لجهـــاد اإلســـالمي" همـــا اللتـــان 
ستقرران مصيره السياسي في األشهر القريبة... ليس لطيفًا أن يكون تحت رحمة اولئك الظرفاء، لكن 

 ل في طياتها الغابة التي نعيش فيها".هذا ما تحم
 9/8/2102 ،الحياة، لندن
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يرى محللون وباحثون أن العدوان اإلسرائيلي على غزة يهدف : محمد محسن وتد -القدس المحتلة 
بعد تآكلها بفعل خطة "فك إلى إعادة هيكلة منظومة أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية في القطاع 
 .1001االرتباط" التي نفذها رئيس الوزراء األسبق آرييل شارون في صيف العام 
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وتداولت وسائل إعالم إسرائيلية معلومات تفيد بأن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية توغلت في المناطق 
ا، عبر إلزامهم بالكشف عما السكنية "الستغالل المدنيين المتواجدين بمناطق القتال في تطوير أدائه

 لديهم من معلومات".
وتزامنا مع التوغل البري، تم نشر عدد من رجال جهاز األمن العام اإلسرائيلي )شاباك( وعناصر 
الوحدة القتالية بالجيش وجنود شعبة االستخبارات العسكرية المجهزين للنشاط السري في البيئة 

 ناد العمليات العسكرية وتجنيد العمالء والمتعاونين.العربية، لجمع معلومات أولية من أجل إس
وتتباين المواقف حول قدرة المنظومة االستخباراتية اإلسرائيلية في غزة، حيث تحفظ البعض على 
الطرح الذي يلمح إلى اإلخفاق المتواصل، وبرروا ذلك بعدم الوجود الميداني للجيش ولرجال 

تؤكد الفشل االستخباراتي إلسرائيل بالقطاع منذ االنسحاب المخابرات، بينما تعالت األصوات التي 
 .1002ووصول حركة حماس إلى الحكم عام 

 

 فشل
ويؤكد المحلل العسكري أمير أورن أن أجهزة المخابرات اإلسرائيلية فشلت منذ فك االرتباط ولم 

 لحكم.تستقرئ المعنى الجوهري للتطورات الميدانية التي تواصلت بصعود حركة حماس إلى ا
وفي مقالته التي نشرت بصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية بعنوان "الشاباك فشل في غزة"، قال أورن إن 

 المرحلة التي تلت عملية فك االرتباط "بلورت مالمح الواقع اليوم على جبهة غزة".
جيش ورغم أن الشاباك ال ينفرد وحده برصد األحداث في األراضي الفلسطينية، إذ يقاسمه في ذلك ال

واالستخبارات العسكرية والموساد والشرطة، فإنه يتمتع بأولويات وأفضلية عليا في جمع المعلومات، 
خاصة أنه الذراع والشريك الهادئ لآللة العسكرية، وفق أورن الذي يقول إن الشاباك "لديه قدرات 

ي لمنظومة الذي يعتبر الموجه الرئيس-ويرى أورن أن الشاباك  على اكتشاف صغائر األمور".
حباطها أبدى ضعفا  -االستخبارات وملزم بالكشف المسبق عن التنظيمات والعمليات المخططة لها وا 

ورجح أن تكون مختلف أذرع المؤسسة  "مثيرا للقلق" في اكتشاف وتشخيص المشهد العام بالقطاع.
باراتية عن القطاع األمنية اإلسرائيلية "شريكة في الخلل الوظيفي" المتعلق بجمع المعلومات االستخ

 على مدار السنوات التي سبقت العملية األخيرة.
 

 تراجع ال فشل
أما الباحث في االستخبارات العسكرية بالشرق األوسط في معهد "آيزنهاور" آفي ميالميد فاستبعد 
طرح مقولتي "الفشل واإلخفاق" للشاباك في جمع المعلومات االستخباراتية بقطاع غزة، مؤكدا أنه يتم 



 
 
 

 

 
           27ص                                     3312 العدد:     9/8/2102 السبت التاريخ:

 

اعتماد الكثير من الوسائل واألساليب ومنظومات التقنية والرصد، إلى جانب اعتماد القوى البشرية 
وعن محاولة استحداثها وهيكلتها في ظل الحملة  التي تبقى "أهم ميزات جمع المعلومات الميدانية".

الميدان العسكرية، قال ميالميد "عندما يكون لدى جهاز المخابرات طواقم بشرية ناشطة بأرض 
 وتتعامل مع السكان إلى جوار وسائل التقنية، فإنه يمكنه تحقيق إنجازات وجمع معلومات أكبر".
وأضاف "من الطبيعي أن يتراجع األداء االستخباراتي في غزة نظرا لعدم وجود إسرائيل ميدانيا 

 لسنوات، ولكن هذا ليس فشال".
االستخبارات المختلفة أثناء عمليات التوغل البري وأشار ميالميد إلى "األهمية القصوى" لنشاط أجهزة 

واالحتكاك بالمدنيين ألول مرة منذ سنوات، وقال "أعتقد أن ذلك مّكن رجال المخابرات من استجواب 
الفلسطينيين وجمع معلومات عن انتشار عناصر حماس وسالح المقاومة وطبيعة وظروف المناطق 

لمعلومات إلى الجيش، وقد ساعدته في سير العمليات ولفت إلى أنه تم نقل هذه ا الميدانية".
 العسكرية البرية "خاصة فيما يتعلق بشبكة األنفاق".

وخلص ميالميد إلى أن جمع المعلومات أثناء التوغل البري وسير العمليات العسكرية "ساهم في 
ات التي جمعت تنجيع العمل االستخباراتي اإلسرائيلي وقطف الثمار األولية"، مؤكًدا أن المعلوم

"وظفت للتكتيك العسكري" ولها أبعاد إستراتيجية استخباراتية على المدى البعيد لمواجهة العدو وحسم 
 المعركة.

 8/8/2102 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 من اإلسرائيليين يؤيدون استمرار العدوان إلضعاف حماس %21استطالع:  .33

فــي اســتطالع للــرأي نشــره  وائيليين، قــالمــن اإلســرا %41، أن 9/8/2102 ،الدســتور، عّمــاننشــرت 
موقـــع "والـــال" االلكترونـــي إنهـــم يؤيـــدون اســـتمرار العـــدوان علـــى قطـــاع غـــزة مـــن أجـــل إضـــعاف حركـــة 

أنه يجب إجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وليس مع حماس من أجل  %31حماس، فيما رأى 
إنهم  %21عدوان اإلسرائيلي. وقال الحصول على ضمانات للهدوء عند الحدود مع غزة نقابل وقف ال

 يأملون بأن "لضربة التي ُوجهت إلى حماس ستضمن الهدوء لفترة طويلة، حتى الجولة المقبلة".
، بنيـــامين نتنيـــاهو، أدار "إســـرائيل"مـــن المشـــاركين فـــي االســـتطالع أن رئـــيس حكومـــة  %11واعتبـــر 

لداخليــة وفــي الحلبــة الدوليــة، وذلــك علــى العــدوان بصــورة جيــدة أو جيــدة جــدا، فــي الحلبــة اإلســرائيلية ا
 الرغم من التوتر في العالقات بين حكومة إسرائيل واإلدارة األميركية الذي ازداد عمقا خـالل العـدوان.
واعتبر أكثر من ثلثي المستطلعين أن الجيش اإلسرائيلي كان مستعدا بشكل مناسب للقتـال مـن ناحيـة 
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مــداد القــوات، قياســا بحــرب لب نــان الثانيــة عنــدما كانــت إمــدادات القــوات ضــعيفة، وأيضــا مــن العتــاد وا 
 ناحية العمليات العسكرية التي نفذها.

شـــددوا علـــى إن الســـلطات اإلســـرائيلية، وبضـــمنها وزارة األمـــن  %24لكـــن مـــن الجهـــة األخـــرى فـــإن 
ذلـك عـدم والجيش أهملت البلدات المحاذية لقطاع غـزة وأنـه لـم تـوفر الحمايـة الكافيـة لسـكانها بمـا فـي 

 توفير الحماية الكافية بواسطة "لقبة الحديدية". 
مـن  %91اسـتطالع إسـرائيلي للـرأي أظهـر أن  ، أنعمـان، مـن 9/8/2102 ،الغد، عّمـانوأضـافت 

الجمهور العبري يؤيدون تصفية قادة حركة حماس خـالل العـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة، مقابـل 
 غزة تحت رعاية قوة دولية.يطالبون بنزع سالح المقاومة في  24%

وأشـــار االســـتطالع الـــذي أجـــراه معهـــد "بـــانلز بـــوليتكس" العبـــري بنـــاء علـــى طلـــب صـــحيفة "معـــاريف" 
مــن الجمهــور اإلســرائيلي يعتقــد بــان هــدف العمليــة العســكرية فــي  %24اإلســرائيلية لهــذا األســبوع أن 

فقــط يعتقــدون  %21، مقابــل قطــاع غــزة يجــب أن يكــون تجريــد القطــاع مــن الســالح برعايــة قــوة دوليــة
فـي المئـة مـن اإلسـرائيليين  23كمـا أعـرب  بانه ينبغي استبدال حكم حماس بحكم السلطة الفلسطينية.

 عن قلقهم من عالقات اليهود والعرب في أعقاب العدوان على غزة.
مـن  %20وبالنسبة لمواقف اإلسرائيليين السياسية عقب العدوان على غزة فقـد أظهـر االسـتطالع أن  

نحــو  %1انتقلــت مــواقفهم نحــو اليمــين و %11اإلســرائيليين بقيــت مــواقفهم السياســية كمــا هــي مقابــل 
ممــن شــملهم االســتطالع أن هــدف العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة بالنســبة  %24وقــال  اليســار.

م طـــالبوا باســـتبدال حكـــ %21إلـــيهم يجـــب أن يكـــون نـــزع الســـالح فـــي غـــزة برعايـــة قـــوة دوليـــة، مقابـــل 
أن تحقيق الهـدوء األمنـي هـو المطلـوب  % 8ورأى  حماس بسلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

مـــن اإلســرائيليين بـــأن علـــى  %42وأجــاب  أجـــابوا بـــال أدري. %1فقــط مـــن العمليــة العســـكرية مقابــل 
أجـابوا بـال، فيمـا  %40حكومتهم أن ترى في عباس شريكا في تسوية الوضـع فـي قطـاع غـزة، مقابـل 

 منهم بـ"ال أدري".  %32 عبر
 
 االحتالل يدمر مساجد ومنازل ويشن عشرات الغارات بغزة  الهدنة.. تهاءخمسة شهداء بعد ان .34

استشهد خمسة مواطنين بينهم ، أنه محمد الجمل، عن مراسلها 9/8/2102األيام، رام هللا، ذكرت 
ارات الجوية والقصف آخرين بجروح متفاوتة، في سلسلة من الغ 30ثالثة أطفال، وأصيب نحو 

المدفعي اإلسرائيلي المتفرق، شمل أغلب مناطق قطاع غزة يوم أمس، ومعظمه استهدف منازل 
ولوحظ أن جولة التصعيد التي بدأت عند الساعة الثامنة من صباح  خالية، وأراضي زراعية مفتوحة.
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فصائل المقاومة  أمس، مع انتهاء فترة الهدنة اإلنسانية، كانت محدودة ومحسوبة، بحيث ركزت
طالق القذائف، تجاه البلدات اإلسرائيلية القريبة من غالف غزة، بينما تعمدت  عمليات القصف وا 
الطائرات شن غارات تجاه أهداف غير مأهولة، رغم ذلك فقد أوقعت تلك الغارات خمسة شهداء 

 وعددا كبيرا من الجرحى.
ائرات االحتالل الصهيوني دمرت في ط، أن 9/8/2102، المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 

سلسلة غارات على بثالثة مساجد وعددا من منازل المواطنين  9/8ساعة مبكرة من فجر السبت 
 قطاع.ال
" في ساعة مبكرة من فجر اليوم مسجد حسن البنا في حي 21دمرت طائرات حربية من نوع "اف و 

عز الدين القسام والشهداء في مخيم الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما دمرت الطائرات مسجدي 
قطاع، وفي مخيم البريج المجاور، تضرر مسجد أبو مدين بشكل كبير الالنصيرات لالجئين وسط 

كما قصفت طائرات ودبابات االحتالل أبراج الندى شمال قطاع  جراء قصف أرض زراعية بجواره.
 غزة.

 وسط قطاع غزة لقصف مدفعي عنيف. وتعرضت المناطق الشرقية لمخيم البريج ومدينة دير البلح
وأطلقت الزوارق الحربية الصهيونية قذائفها وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شواطئ شمال قطاع 

 غزة دون أن يسجل أي إصابات في األرواح.
 
 شهيدان خالل مسيرات وتظاهرات في الضفة تضامنا  مع غزة .35

استشهد الشاب أحمد من رام هللا والوكاالت، أنه  ، عن مراسلوها9/8/2102األيام، رام هللا، قالت 
، خالل مواجهات عنيفة اندلعت في أمسعاما( من سكان مخيم االمعري مساء  29محمد القطري )

جبل الطويل شرق البيرة على مقربة من مستوطنة "بسغوت"، وأصيب أمس، عشرات المواطنين 
ل مواجهات مع قوات االحتالل في بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط، وبحاالت اختناق، خال

المسيرات االسبوعيية التي انطلقت للتنديد بالمجازر االسرائيية في قطاع غزة واالعتداءات 
 االستيطانية في الضفة الغربية.

، حيث أصيب نحو الخليلوانطلقت المسيرات والتظاهرات في معظم مدن ومحافظات الضفة أبرزها: 
مواطنًا بينهم ضابط  23أصيب، أمس،  نابلسوفي رة المطاطية، باألعي 21مواطنا بالرصاص و 11

إسعاف، بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واالختناق، في 
 .مواجهات
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 بلدتي كفر قدوم وعزون، شرق قلقيلية.و  بلدة بيت أمر
لشبان وقوات شبان وفتية بالرصاص المطاطي، خالل مواجهات اندلعت بين ا 1وأصيب، أمس، 

 االحتالل، في محيط معتقل "عوفر" المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام هللا.
شبان بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات باالختناق  2كما أصيب، أمس، 

 الشديد، خالل المواجهات التي اندلعت في قرية صفا غرب رام هللا، بين الشبان وقوات االحتالل، في
عامًا(، بالرصاص الحي  11كما أصيب، مساء أمس، شاب ) "جمعة الوفاء للشهيد عدي جبر".

وأصيب، أمس، العشرات  خالل مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة سلواد شمال شرقي رام هللا.
بحاالت االختناق، وتم حرق عشرات الدونمات من حقول الزيتون، في قرية بلعين غرب رام هللا، جراء 

 الق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم،إط
استشهد فجر اليوم  ، برام هللا، أنه،)أ ف ب(، نقاًل عن 9/8/2102القدس العربي، لندن، وجاء في 
فلسطيني نادر ادريس بعد ان كان اصيب برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي خالل الشاب الالسبت 

 تضامنا مع اهالي غزة. لالخليالجمعة في  أمسمواجهات وقعت 
 
 في غزة خالل عدوان مسجدا   ستين من دمرت أكثر وزارة األوقاف: "إسرائيل" .36

 10علنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية أمس ان جيش االحتالل دمر أكثر من أ  :أ.ف.ب - غزة
 مسجدا بشكل جزئي خالل عدوانه على قطاع غزة منذ الثامن من تموز. 210مسجدا بشكل كلي و

عشر مسجدا من المساجد المدمرة بشكل كلي تقع في شمال قطاع  أحدوقالت الوزارة في بيان ان "
 برفح". 1في خان يونس و 22في المحافظة الوسطى و 20في مدينة غزة و 10غزة و

مقبرة وثالث لجان زكاة، إضافة لقصف المدرسة  22واضافت ان "االحتالل قام كذلك بقصف 
 راكبا وكنيسة". 10حافلة سعة  الشرعية للبنين وتدمير

9/8/2102الحياة الجديدة،   
 
 بالضفة حملة لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية "الشرق األوسط": أكثر من ثالثين .37

اختفت البضائع اإلسرائيلية الشهيرة من على رفوف بعض المحالت الكبيرة والصغيرة في  رام هللا:
أهملت إلى حد كبير تلك التي بقيت، وذلك تحت تأثير الضفة الغربية، ألول مرة منذ سنوات طويلة، و 

 الحمالت الشعبية التي تطالب بمقاطعة البضائع اإلسرائيلية ردا على "جرائم إسرائيل" في غزة.
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حملة لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية. وقال صبيح "سيخلف هذا  30ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 
 ائيلي".تأثيرا مباشرا على االقتصاد اإلسر 

إلى  10ويتوخى القائمون على الحمالت أن ينجحوا في التخفيف من حجم الواردات من إسرائيل من 
في  28إلى  22في المائة، وهو ما يساهم بحسب صبيح برفع حصة المنتج الفلسطيني من  30

ل ما وتبلغ حجم الواردات الفلسطينية السنوية من إسرائي المائة وسيخلف عشرات آالف فرص العمل.
 مليارات دوالر، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. 4يقارب 

وهاذ العام أظهر تقرير للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن حجم واردات الفلسطينيين من السلع 
 مليار دوالر للشهور الخمسة األولى فقط. 2.1اإلسرائيلية، بلغ 

مليار  1.224ينية من مختلف أنحاء العالم وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسط
 .18.2مليار دوالر أميركي، أي ما نسبته  2.1دوالر أميركي، فيما شكلت الواردات من إسرائيل 

9/8/2102الشرق األوسط، لندن،   
 
 أسرى النقب يمتنعون عن الزيارة بعد حرمان زمالئهم منها :نادي األسير .38

النقب أبلغوا إدارة السجن عن امتناعهم عن الزيارة، رفضا  أفاد نادي األسير، بأن األسرى في سجن
وكانت سلطات االحتالل فرضت عقوبات على األسرى في  للعقوبات التي فرضت على زمالئهم.

 سجون االحتالل من ضمنها الحرمان من الزيارات في حزيران الماضي.
9/8/2102الدستور، عمان،   

 
 غزةبسسات حقوق اإلنسان تستعد للجنة التحقيق الدولية مؤ  فلسطين: العالمية للدفاع عن أطفال" .39

أكد رفعت قسيس، مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في : فادي أبو سعدى -رام هللا 
فلسطين، أن مؤسسات حقوق اإلنسان تستعد اآلن لتقديم التقارير الموثقة للجنة الدولية للتحقيق في 

السابقة،  "غولدستون"ة في قطاع غزة، خاصة وأنها تختلف عن لجنة العدوان والمجازر اإلسرائيلي
 ."وعلينا أن نساعد اللجنة للوصول إلى استنتاجاتها"التي كانت لجنة تقصي حقائق، 

إن المرحلة الحالية، هي لتكثيف الجهود لعملية توثيق ما حدث، من أجل  "القدس العربي"وقال لـ 
رسالها ل الوقت نفسه مع بلمؤسسات الدولية ذات العالقة، بينما نعمل عمل التقارير الالزمة، وا 

 أخرى، على بلورة خطة للمناصرة والضغط، لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم. يةمؤسسات حقوق
9/8/2102، لندن، القدس العربي  
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 مليون دوالر جراء العدوان 250خسائر القطاع الزراعي بغزة : وزارة الزراعة .41

لزراعة الفلسطينية أن قيمة األضرار والخسائر التي أصابت القطاع الزراعي في أكدت وزارة ا: غزة
مليون دوالر جراء العدوان اإلسرائيلي وأن القيمة التقديرية لألضرار والخسائر  112غزة بلغت 

 مليون دوالر. 210الزراعية غير المباشرة تجاوزت 
القطاعات الزراعية المختلفة شملت وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن األضرار والخسائر في 

مليون دوالر، واإلنتاج الحيواني  11مليون دوالر، والتربة والري تتجاوز  232اإلنتاج النباتي بواقع 
مليون  8مليون دوالر، أما في قطاع الصيد البحري والثروة السمكية فقد بلغت خسائره  11نحو 
 دوالر.

اعية كانت هدفًا لغارات االحتالل الجوية والبحرية والبرية، وذكرت الوزارة أن األراضي والمنشآت الزر 
مبينة أن األضرار تركزت باالستهداف المباشر لألراضي الزراعية كبساتين الحمضيات والزيتون 
والفواكه األخرى، وكذلك استهداف منشآت اإلنتاج الحيواني كمزارع الدجاج واألبقار واألغنام وخاليا 

 .النحل وقوارب الصيادين
9/8/2102الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 قطاع غزةبيوجه ضربة قوية للنشاط التجاري واالستثماري والوظائف  يسرائيلاإلعدوان معطيات: ال .40

دفع رجل األعمال الفلسطيني حاتم  :حسن أحمد تحرير جادو، سها إعداد، المغرب نضال - غزة
مدينة غزة.. لكن المشروع المربح يرقد اآلن  شمالي مليوني دوالر منذ عامين لشراء مصنع بالط قرب

 تحت األنقاض بعد أن قصفته إسرائيل.
وأصبح شمالي مقاوال رئيسيا للعديد من مشروعات اإلسكان في قطاع غزة، ال سيما المشروعات التي 

عاما( ان  41وقال شمالي ) تنفذها وكالة ااُلونروا التي تنفذ مشروعات بأموال مانحين دوليين.
وقال رجل األعمال في  أسرته التجارية تضم أيضا مصنعا للطوب ومزرعة وشركة نقل. مصالح

بقار والعجول( معظمها مات مقابلة "مصنع البالط تدمر تماما ومصنع الطوب تدمر والحيوانات )األ
 .والسيارات سحقوها

خوته ما اضطرهم إلى  وفضال عن ذلك قصف الجيش اإلسرائيلي أربعة منازل يملكها شمالي وا 
عائلة فقدت قوت يومها". وقدر شمالي  210وقال شمالي "هذا يعني  استئجار شقق في مدينة غزة.

 عاما ليعيد تأسيس أعماله مالم يحصل على تعويض. 10انه يحتاج 
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وقال ماهر الطباع، المحلل السياسي ومدير العالقات العامة واإلعالم في الغرفة التجارية الفلسطينية 
مشروع منذ بدأ القتال في الثامن من  100صف اإلسرائيلي دمر ما يقدر بنحو في غزة، ان الق

وأضاف أنها "مجزرة ضد االقتصاد الفلسطيني ستتسبب في اعاقة االنتعاش االقتصادي  يوليو/تموز.
 ألف شخص على األقل قد فقدوا وظائفهم. 30لسنوات". وتوقع أن يكون 

تضررت بشدة. ويعيش معظم سكان القطاع البالغ  وذكر مسؤولون من غزة أن البنية األساسية
مليون نسمة معظم ساعات اليوم بدون كهرباء بعد أن قصفت إسرائيل محطة الكهرباء  2.8عددهم 

 الوحيدة وخطوط الكهرباء التي تغذي القطاع.
 8/8/2102وكالة رويترز، 

 
 "2102 – 0871صدور موسوعة "المستوطنات الصهيونية في فلسطين  .42

( الصادرة 1021 – 2820تحتوي )موسوعة المستوطنات الصهيونية في فلسطين  ترا:ب -نعما
حديثا عن هيئة جائزة سليمان عرار للفكر والثقافة بعمان على جملة من الوثائق الصهيونية المتعلقة 

 باالستيطان في فلسطين ترجمها وأعدها للنشر الباحث علي نجم الدين عن اللغة العبرية.
الموسوعة على خمسة ابواب رئيسة تفرعت عنها عناوين متنوعة، ففي الباب االول  تتوزع موضوعات

المعنون مراحل االستيطان الصهيوني في فلسطين جرت معاينة نشأة الحركة االستيطانية في فترات 
الحكم العثماني واالنتداب البريطاني وقيام الكيان الصهيوني وصوال الى االستيطان الذي أعقب 

 لى ما هو عليه اليوم عقب اوسلو.النكسة وا  
في األبواب التالية يتعمق االصدار في الكشف والتحليل لجوانب من التقسيمات االدارية التي 
وضعتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين، حيث جرى ادراج أسمائها باللغة االنجليزية اوال 

 لعربية.والعبرية موردا معانيها باللغة العربية وطريقة نطقها با
يورد االصدار تاريخ تأسيس المستوطنات اإلسرائيلية ومساحاتها وعدد المستوطنين حسب آخر 
احصاء وسبب تسمية المستوطنة او الكيبوتس باسمه العبري الحالي رغم اقرار الصهاينة في الوثائق 

 بأن االرض عربية وان اصحابها عرب.
قضم االراضي الفلسطينية وتنسبها الى تقسيمات تعري الموسوعة اساليب االحتالل اإلسرائيلي في 

ادارية تخالف ما هي مدرجة على الواقع حيث هناك العديد من المستوطنات التي سلبها االحتالل من 
 اراضي غزة ونسبها الى بئر السبع.

9/8/2102الغد، عمان،   
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 "نناديكم أيها الشهداءتحت عنوان " متحف محمود درويش في رام هللاأمسية في  .43

دعت إدارة المتحف، وبمشاركة نخبة من األدباء والفنانين واإلعالميين العرب  :بديعة زيدان -رام هللا 
 والفلسطينيين إلى أمسية "نناديكم أيها الشهداء"، تضامنًا مع غزة.

الفكرة بقوله: "واجب علينا أن ننادي أسماءهم في  ولّخص سامح خضر مدير متحف محمود درويش
بهم أفضل من أن نتعامل معهم كرقم فارغ من أي معنى". ومن أبرز المشاركين  وداع أخير يليق

الذين احتضنتهم قاعة الجليل في المتحف في مدينة رام هللا: الروائيان الفلسطيني إبراهيم نصر هللا 
يهاب بسيسو وخالد جمعة وماجد أبو غوش  والكويتي سعود السنعوسي، والشعراء: ناصر القيسي وا 

ر، وجميعهم كانوا في زيارات سابقة لفلسطين، وأحيوا أمسيات "في حضرة درويش". كما وصونيا خض
يهاب الجريري،  حضر الفنانان مصطفى أبو هنود، وميساء الخطيب، واإلعالميان يوسف الشايب وا 

 السالم أبو عسكر. والمنتج عبد
9/8/2102الحياة، لندن،   

 
 في غزةالتصعيد  الخارجية المصرية تطالب بضبط النفس وعدم .44

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها الستئناف األعمال العسكرية : سوسن أبو حسين -ة القاهر 
مرة أخرى في قطاع غزة مما يعرض الشعب الفلسطيني إلى مخاطر جمة. وذكرت في بيان لها أمس 

لى مدى األيام أنه "منذ التوصل إلى وقف إطالق النار، قامت مصر بجهود دؤوبة ومتواصلة ع
الماضية لتقريب وجهات النظر ولرعاية المفاوضات غير المباشرة وصوال إلى تلبية احتياجات الشعب 
الفلسطيني ولتوفير الحماية له من مخاطر استئناف األعمال العسكرية، وقد أمكن التوصل في هذا 

عب الفلسطيني وظلت اإلطار إلى اتفاق حول الغالبية العظمى من الموضوعات ذات االهتمام للش
هناك نقاط محدودة للغاية دون حسم، األمر الذي كان يفرض قبول تجديد وقف إطالق النار كي 

 يتسنى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى توافق حولها".
وطالبت الخارجية بضرورة ضبط النفس وباالمتناع عن التصعيد العسكري وبعدم استهداف المدنيين، 

 لى توفير الحماية للشعب الفلسطيني األعزل ووقف إراقة دماء األبرياء.مؤكدة حرصها البالغ ع
كما طالبت وزارة الخارجية كافة األطراف باالرتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم، وااللتزام بقواعد القانون 
الدولي اإلنساني، وبمراعاة مصالح الشعب الفلسطيني، ومن ثم العودة الفورية إلى االلتزام بوقف 

لنار وباستغالل الفرصة المتاحة الستئناف المفاوضات حول النقاط المحدودة للغاية التي ما إطالق ا
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تزال معلقة في أسرع وقت ممكن، تجنبا الستمرار تساقط الضحايا وللحيلولة دون مضاعفة الخسائر 
 التي يتكبدها الشعب الفلسطيني الشقيق.

 9/8/2102الشرق األوسط، لندن، 
 
 القضية الفلسطينية ستكون أولوية في القمة السعودية المصرية :صريونم مسؤولون وسياسيون .45

مسؤولون ودبلوماسيون مصريون على أهمية ومحورية  : شددأحمد عبدهللا، هناء البنهاوي -القاهرة 
لقاء القمة الذي سيجمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز، والرئيس المصري 

 غدا.عبدالفتاح السيسي 
وقال رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور حازم الببالوي، إن لقاءات القمة بين البلدين دوما ما 
 تشهد استعراضا لمجمل األوضاع العربية وخاصة الملفات الشائكة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 ،لقضية الفلسطينيةونوه وزير الخارجية األسبق محمد كامل عمرو، إلى أنه من الطبيعي أن تتصدر ا
، "إسرائيل"ولفت إلى أن القمة ستتعرض للجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة دائمة بين الفلسطينيين و

وأكد رئيس المجلس المصري للشؤون  توطئة الستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة المصرية.
القضية الفلسطينية وما تقوم به  واعتبر أن، الخارجية السفير الدكتور محمد شاكر، أهمية هذه القمة

 مصر من جهد كبير للتوصل إلى هدنة ووضع حد لنزيف الدماء، ستتصدر مباحثات القمة.
 9/8/2102عكاظ، جدة، 

 
 يحذر في اتصال مع أوباما من تداعيات العدوان على غزة العاهل األردني .46

ي بارك أوباما، خالل اتصال هللا الثاني والرئيس األمريك عبد األردني بحث الملك :بترا – عمان
هاتفي أمس الجمعة، مستجدات األوضاع في المنطقة، خصوصًا التطورات األخيرة في قطاع غزة، 
والجهود المبذولة إقليميا ودوليا للوصول إلى هدنة دائمة تضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتتيح 

 وتهيئ الظروف إلعادة بناء غزة. المجال لتكثيف وصول المساعدات اإلنسانية والطبية للقطاع،
التحذير، خالل االتصال، من تداعيات العدوان اإلسرائيلي على القطاع، األمر  الملك األردنيوجدد 

ضطراب وعدم الذي من شأنه أن يزيد من حدة التوتر في المنطقة ويدفع بها نحو مزيد من اإل
دولية لوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع االستقرار، الفتا جاللته إلى جهود األردن في المنابر ال

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود، وعلى مختلف المستويات،  غزة والبدء في عملية إعادة اإلعمار.
إلنهاء العدوان اإلسرائيلي ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن التصعيد الخطير في غزة يجب 
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وصا األمريكية، لتهيئة الظروف إلعادة الزخم لعملية أن يدفع باتجاه تكثيف المساعي الدولية، خص
السالم من خالل استئناف المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق حل الدولتين 

 وقرارات الشرعية الدولية.
 9/8/2102الغد، عمان، 

  
 كريةأمـنها وليس العمليات العس "إسرائيـلـ": السالم يضمن لاألردني وزير الخارجية .47

تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة اتصاال هاتفيا من وزير الخارجية  :بترا -عمان
البريطاني فيليب هاموند تم خالله بحث اخر التطورات والمستجدات في المنطقة، خاصة الوضع في 

 النار. ألطالقاقطاع غزة واهمية تعزيز الهدنة المؤقتة والتوصل الى وقف دائم 
جودة ان الحل الوحيد الذي يضمن عدم تكرار هذا العدوان االسرائيلي مع وحشيته وهمجيته هو  وقال

حل سياسي ومفاوضات سياسية شاملة وجاده تضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب 
وعاصمتها القدس الشرقية والكرامة  2912الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران عام 

االستقالل والسيادة للشعب الفلسطيني استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية على و 
 امنها وليس العمليات العسكرية. إلسرائيلارضه، مؤكدا ان السالم هو الذي يضمن 

النار والتوصل  إلطالقهاموند احترامه ودعمه للجهود االردنية للتوصل الى وقف دائم  أكدمن جهته 
 الى سالم يضمن االمن واالستقرار لجميع دول المنطقة.

 9/8/2102الدستور، عمان، 
 
 تجاه غزة طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح األردني الطراونة: مجلس النواب .48

نظمت الفعاليات الشعبية مساء أمس االول مهرجانا احتفاليا بعنوان )المقاومة تصنع : بترا - الزرقاء
في منطقة الجبل األبيض في محافظة الزرقاء ابتهاجًا بالصمود والنصر الذي حققته  كرامة األمة(

وقال رئيس مجلس  المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني السافر على قطاع غزة.
عاطف الطراونة خالل كلمته في المهرجان، ان األردن بقيادة جاللة الملك عبد هللا الثاني  .النواب م

وتجريم العدوان االسرائيلي على غزة، والذي سقط بسببه قرابة  إلدانةالى اتخاذ سلسلة خطوات  بادر
 ألف أسرة دون مأوى. 100شهيد، وعشرة آالف جريح اضافة الى تشريد أكثر من  1000
ان مجلس النواب طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح ضد القتل والتدمير واالعتداء  وتابع،

الذي يمارسه االسرائيليون بحق المدنيين، اضافة الى المطالبة بتجميد عضوية اسرائيل من  المتواصل
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البرلمان الدولي من خالل رسائل موثقة الى الدول األعضاء في البرلمان الدولي وجمعية 
األورومتوسطي وعبر االتحاد البرلماني العربي، األمر الذي سيشكل خطوة على طريق عزل اسرائيل 

 عقابا لها على جرائمها. دوليا،
 9/8/2102الدستور، عمان، 

 
 التخاذل تجاه المقاومة في قطاع غزةهمام سعيد ينتقد  .49

في شارك اآلالف في مهرجان "غزة تنتصر.. المقاومة تحمينا ونحميها" : سمير المرايات - عمان
ي منطقة الجمعة، قرب دوار المشاغل ف أمسالذي أقامته الحركة االسالمية بعد عصر عمان 

وتخلل المهرجان كلمات وفعاليات مختلفة حيث ردد المشاركون  من ساعتين. أكثرطبربور واستمر 
في المهرجان هتافات تحيي المقاومة الفلسطينية وصمود األهل في قطاع غزة، مؤكدين أن خيار 

 المقاومة هو الخيار الوحيد الستعادة الحقوق والحفاظ على كرامة الشعب الفلسطيني.
ي كلمة للمراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور همام سعيد أشاد بالنصر الذي حققته وف

ووجه النقد المباشر الى  المقاومة في غزة بصمودها في وجه العدوان اإلسرائيلي طوال شهر كامل.
نصر األمة التخاذل تجاه المقاومة واالهل في قطاع غزة طيلة أيام العدوان، مشيرا إلى أن غزة كتبت 

 بصمودها ومقاومتها.
وتخلل المهرجان عرض فني يحاكي المقاومة في غزة لشبان يحملون مجسمات لصواريخ القسام، 
حراق العلم اإلسرائيلي وبعض المنتجات اإلسرائيلية، وامتدح مشاركون من خالل أغان حماسية  وا 

احمد نوفل ان المقاومة انتصرت  .د أكدالخط الذي تنتهجه المقاومة في صراعها مع اسرائيل بينما 
 رغم من يقول عكس ذلك.

 02/8/2102الدستور، عمان، 
 
 الحصار عن غزة تطالب بفكّ أردنية فعاليات حزبية وشعبية  .51

دعت فعاليات حزبية وشعبية : محافظات بترا إحسان التميمي وهشال العضايلة وعامر خطاطبة
إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني في  خالل مسيرات نظمت أمس في عدد من محافظات المملكة

وجه العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الظلم والحصار عنهم، فيما اقيمت في عجلون خيمة 
عزاء إحياء لذكرى الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في معركة "العصف المأكول" الذين سقطوا في 

 مواجهة العدو الصهيوني.
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افظة الزرقاء مسيرة حاشدة بعد صالة الجمعة، من مسجد عمر بن ونفذت الحركة اإلسالمية في مح
وهتف المشاركون ضد  الخطاب في الوسط التجاري للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

الهجوم اإلسرائيلي على القطاع، مطالبين بإغالق السفارة اإلسرائيلية في عمان، والعمل على وقف 
 لمقاومة.العدوان على غزة ضمن شروط ا

ونظمت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية في محافظة الكرك أول من أمس فعاليتين للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، حيث أقامت الحركة االسالمية مهرجانا خطابيا 

 رض له القطاع.بعنوان "لبيك غزة" انتصارا ألبناء قطاع غزة في مواجهة العدوان اإلسرائيلي الذي يتع
وقال األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور إن المقاومة الفلسطينية بجميع 
فصائلها أعادت كرامة اإلنسان العربي، مؤكدا أن األمة العربية أمام لحظة فارقة في معركتها مع 

ات مع العدو العدو الصهيوني، ولفت إلى دور األردن في تحرير األرض المحتلة وقطع العالق
 الصهيوني.

أقامت الهيئات الشعبية في محافظة عجلون ولواء كفرنجة بيت عزاء لشهداء غزة الفداء والشجاعة و 
عرفانا بتضحياتهم البطولية أمام آلة الحرب اإلسرائيلية الصهيونية، وصمودهم األسطوري الذي دحر 

يمان.  األعداء بشجاعة وثبات وا 
 9/8/2102الغد، عمان، 

 
 ال بالكفاح المسلح إب عويس: ال تتحرر فلسطين النائ .50

قال النائب سمير عويس انه ال يمكن ان تتحرر فلسطين اال بالكفاح : سيف الدين باكير -السبيل 
واكد عويس في كلمة له خالل فعاليات الخيمة التضامنية مع غزة  المسلح ضد العدو الصهيوني.

 رسالة خزي وعار لكل االنظمة المتآمرة على غزة. االربعاء في اربد ان ما جرى في غزة انما هو
وأشار عويس الى ان حركة حماس تقدمت على كثير من القوى في سبيل رفعة شأن القتال ضد 

من عشرين عاما هو محاولة لقتل روح الجهاد وزرع االستسالم  أكثرالعدو، وما مورس على مدى 
ون البوصلة المركزية لكل المناضلين العرب، وقال ان فلسطين تستحق ان تك لدى االطفال والشباب.

 الفتا الى ان استمرار قتال العدو يوحد االمة.
 9/8/2102السبيل، عمان، 
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 المستشفى الميداني األردني يسلم وزارة الصحة في غزة شحنة من األدوية .52
ية وزارة الصحة الفلسطين أمس 32سلمت طواقم المستشفى الميداني االردني غزة : بترا –غزة 

وقام قائد القوة بالمستشفى بركات العقيل ومدير المستشفى  مساعدات طبية وأدوية مقدمة من االردن.
الدكتور سليمان السعودي بتسليم شحنة المساعدات الطبية التي سيرتها الهيئة الخيرية االردنية 

محمد الكاشف الهاشمية الى ممثلي وزارة الصحة الفلسطينية مدير عام التعاون الدولي الدكتور 
 ابو مهادي. أشرفومدير عام االدارة العامة للصيادلة الدكتور 

 9/8/2102الدستور، عمان، 
 
 طن مساعدات في طريقها من تونس لغزة  02  .53

طنا  24أقلعت من مطار تونس قرطاج العسكري مساء أمس طائرة نقل عسكرية محملة بـ : السبيل
 ات الطبية باتجاه قطاع غزة عن طريق مصر.من المساعدات الطبية والغذائية والمستلزم

طنا من  22وتعد هذه الطائرة الثانية من نوعها وسبقها إرسال طائرة مساعدات مماثلة محملة بـ 
المواد والمستلزمات الطبية، وخمسة أطنان من المواد الغذائية حطت في الثامن عشر من الشهر 

 الماضي في مطار االسماعيلية المصري.
 9/8/2102ان، السبيل، عم

 
 يتيم من أبناء الشهداء في غزة ألفتتكفل برعاية  السعودية .54

من خالل إعالن "جمعية طيبة" اإلنسانية العالمية السعودي تجدد الدعم س: القادر فار  عبد –غزة 
، مقدمة من الشعب السعودي وذلك 1024يتيم من أبناء شهداء الحرب على غزة  2000عن كفالة 

رمضان طنبورة  .وقال الشيخ د. الفالح الخيرية وجمعية ابن باز الخيرية بغزة بالتعاون مع جمعية
رئيس جمعية الفالح الخيرية في فلسطين، "إن موقف جمعية طيبة اإلنسانية العالمية بدعم كفالة هذا 
العدد من أيتام فلسطين، يرسم صورة مشرقة للشعب السعودي الذي هو دائما في صف الشعب 

 قفه داعمة لبناء الدولة الفلسطينية".الفلسطيني وموا
 9/8/2102عكاظ، جدة، 
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 الخامس "الهالل"شاحنات مساعدات لقطاع غزة ترافق وفد  اإلمارات: سبع .55
وصل وفد الهالل األحمر اإلماراتي الخامس إلى غزة أمس األول برئاسة حميد الشامسي : وام –غزة 

الطالع على سير عمل برنامج الهالل اإلغاثي الذي نائب األمين العام للهالل للمساعدات الدولية ل
 ينفذ في غزة منذ بدء األحداث وكذلك المستشفى الميداني اإلماراتي الذي يعالج الجرحى هناك.

ورافق الوفد سبع شاحنات محملة بالمواد الغذائية والمالبس واألغطية واألدوات الصحية واحتياجات 
هز الوفد هذه الشاحنات من السوق المصري وتم تحميلها األطفال من مواد غذائية وصحية حيث ج

 وتسييرها إلى غزة لدعم البرنامج اإلغاثي للهالل في غزة.
ووزعت الهيئة أمس ثالثة آالف ومائة طرد غذائي وصحي ومالبس ومياه على العائالت النازحة إلى 

 مدارس االونروا والعائدة إلى منازلها بعد هدوء األحداث.
 9/8/2102و ظبي، االتحاد، أب

 
 وسائل اإلعالم اليمنية تتضامن مع قطاع غزة .56

شاركت قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية يمنية وفلسطينية في بث مشترك : علي سالم -صنعاء 
مباشر ُكرِّس لمناصرة غزة، فيما نفذ رسامون شباب رسوم "غرافيتي" عبرت عن األوضاع المأسوية 

وتشاركت قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية  العدوان اإلسرائيلي.التي تعيشها غزة وسكانها جراء 
 "ساعات، تحت شعار "من أجل غزة 8رسمية وخاصة، بثًا مباشرًا مع قنوات فلسطينية استمر 

واشتمل على فقرات متنوعة ولقاءات، سلطت الضوء على حجم الدمار والضحايا وطبيعة األوضاع 
 من الشهر الماضي. 10دوان اإلسرائيلي المستمر منذ اإلنسانية التي تشهدها غزة جراء الع

 9/8/2102الحياة، 
 
 شركة مغربية تعترف بالتعامل مع شركة مالحة صهيونية .57

الرباط: اعترفت شركة "نوفاتيس" المغربية المنتجة لحفاظات دلع بتعاملها مع شركة المالحة 
ة تصريحات الناشط المغربي سيون الصهيونية زيم دون علم بهويتها، وجاء هذا االعتراف على خلفي

أسيدون عن مبادرة "البي دي اس" والذي كشف فيها عن تعامل الشركة مع شركة المالحة اإلسرائيلية 
 "زيم "عبر استيراد مواد أولية تدخل إلى الموانىء المغربية عبر حاويات هذه الشركة.

أنها اكتشفت بـ "أسى عميق" أن  وقالت الشركة المغربية في بيان لها بعد أن وجدت نفسها في حرج
الشركة التي تنقل المواد األولية إليها تابعة للكيان اإلسرائيلي، وأضافت أنها غير مسؤولة عن 
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عالقات الشركة بائعة المواد األولية ألن الصفقة كانت مرهونة بأن تتحمل الشركة مهمة البيع 
لن تقبل مستقبال بأن يعهد ألي شركة تابعة وتكلفته، وأضافت شركة "نوفاتيس" بأنها لم تكن لتقبل و 

 للكيان اإلسرائيلي بنقل وارداتها أو صادراتها.
وطالبت حملة "مقاطعة البضائع اإلسرائيلية" في بيان لها ردا على اعتراف الشركة بتعاملها التجاري 

يونية وعدم مع شركة إسرائيلية، بأن تتعهد هذه األخيرة بعدم التعامل مجددا مع هاته الشركة الصه
اللجوء ألي منتوجات أو خدمات مرتبطة بالكيان الصهيوني في المستقبل ألن المواطنين المغاربة 
يرفضون المنتجات التي يأتي أي جزء منها من هذا الكيان. كما هنأت "بي دي اس" الشركة على 

لتبرع للشعب خطوتها التي تحترم حساسيات الشعب المغربي ورفضه للصهيونية، ودعت الشركة إلى ا
 الفلسطيني في ظروف العدوان الذي يعيشه حاليا.

 9/8/2102القدس العربي، لندن، 
 
 منح ومشاريع قطرية إلغاثة غزة .58

كشف مدير المكتب الفني للجنة القطرية إلعمار غزة أحمد أبو راس أن الدوحة : أحمد فياض -غزة 
 من العدوان اإلسرائيلي على القطاع. تعمل حاليا على زيادة منحتها اإلغاثية العاجلة للمتضررين

وأكد أبو راس أن المكتب الفني رفع تقريرا لرئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة تضمن جملة من 
وأوضح أن التقرير تضمن المشاريع والبرامج  المشاريع الكفيلة بتلبية االحتياجات الطارئة للقطاع.

 الذين يقيمون في مدارس أونروا وخارجها. اإلغاثية العاجلة، وتلبية حاجات المشردين
ميغاوات يوميا محمولة على  200ومن بين المشاريع المقترحة، تمويل محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 

ويشمل هذا المشروع تأهيل  مليون دوالر. 11متن باخرة سترسو في عرض البحر بكلفة سنوية تبلغ 
 مليون دوالر. 21إلسرائيلي وتبلغ تكلفة ترميمها خطوط ومحوالت شبكة كهرباء غزة دمرها القصف ا

آالف منزل مؤقت إليواء األسر النازحة التي دمرت بيوتها كليا بكلفة  20وتضمنت المقترحات توفير 
 مليون دوالر وتمويل احتياجات البلديات من معدات ثقيلة إلزالة الركام من األحياء. 210

طلع األسبوع الجاري، وستعمل على توفير صهاريج مياه وبين أبو راس أن اللجنة ستستكمل عملها م
وقال إن اللجنة ستتعاون مع وزارة الشؤون  لحل مشكلة الشرب في مناطق القطاع المنكوبة.

 االجتماعية ولجان األحياء في عملية توزيع المياه على السكان.
 9/8/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 "إسرائيل" جامعات تركية تتوحد ضدّ  .59
جامعة تركية على بيان مشترك نددوا فيه بالعدوان  212وقع رؤساء ح: وسيمة بن صال - رةأنق

اإلسرائيلي على غزة، وتعهدوا ببدء حصار ثقافي واجتماعي ضد إسرائيل ومالحقتها قانونيا وفضح 
ممارساتها في المحافل الوطنية والدولية، وبدء حمالت داخل الجامعات التركية لجمع التبرعات 

وقال رئيس الجامعة التركية لعلوم الطيران والفضاء أونسال بان إن عدد الجامعات  لح فلسطين.لصا
 التي نددت بالعدوان اإلسرائيلي مرشح للزيادة، بعد عودة رؤساء الجامعات من موسم العطلة.

 9/8/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 المظلومين إمام المسجد الحرام: حرب غزة كشفت ميل ميزان القوة لمصلحة .61

صالح آل طالب في خطبة الجمعة أمس  .ندد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د :مكة المكرمة
في المسجد الحرام في مكة المكرمة، بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وأكد أن "ميزان القوة مال 

فت بعد قتله األطفال قلياًل لمصلحة المظلومين في هذه الحرب"، مشيرًا إلى أن أستار العدو "انكش
 والنساء وهدمه المساجد".

خوانه، كلها عناوين للعجز  وقال: "فلسطين السليبة والقدس األسير والشعب المضام بين أهله وا 
رهاب الدولة الذي يمارسه الكيان المحتل، ومهما حاولت الدول  العربي وساحة للمتاجرة السياسية وا 

تر على مجازره، فإن الغطاء ال بد أن ينكشف، والتعتيم ال بد التي غرسته وراعته تبرير جرائمه والتس
 له من مدى ينتهي إليه". 

وأكد أن المواجهة األخيرة على أرض غزة "على رغم تكرر مثيالتها، إال أن الجديد فيها أن ميزان 
ما  القوة مال قلياًل لمصلحة المظلومين على وجه لم يسبق أن حدث مثله في كل المواجهات السابقة،

يبشر بتغيرات أكثر ندية في مواجهة المحتل الظالم، خصوصًا مع التغيرات الطارئة في المنطقة، 
والتي على رغم سوء بعضها وضبابية البعض اآلخر، إال أن الشرر ال بد أن يطاول ظالمًا طال 

م في ظلمه، ومعتديًا استمر في القتل والتهجير، فرحم هللا شهداء فلسطين، وشفى جراحهم وعوضه
أموالهم وبيوتهم، ووفقهم لقيادة صالحة ناصحة". وقدم شكره إلى "شعوب لم يجمعها مع الفلسطينيين 

 لسان وال دين، اتخذت مواقف مشكورة من االعتداء األخير، وال عزاء للمخذولين".
 9/8/2102الحياة، لندن، 
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نعـــاشإعمـــار غـــزة مقابـــل نـــزع ســـالحها  :روس .60 خلـــي عـــن االنضـــمام لقـــاء الت الضـــفة اقتصـــاديا   وا 
 للمنظمات الدولية

قال مبعوث السالم األميركي األسبق دينيس روس الذي قاد الوفد  :سعيد عريقات - واشنطن
األميركي المفاوض لمباحثات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية عبر ثالث عقود في عهد ثالث رؤساء 

نطن لسياسة الشرق األدنى" امس أميركيين مختلفين والذي يعمل حاليا مستشار الدى "معهد واش
الخميس، "إن الوضع بالغ المأساوية في غزة يحتاج لمعالجة سريعة، وال بد من حشد المساعدات 
على شاكلة خطة مارشال )الخطة األميركية لمساعدة أوروبا، خاصة ألمانيا بعد الحرب العالمية 

 نزع سالح غزة". الثانية( لغزة، ولكن يجب عدم اإلفراج عن هذا الدعم إال بعد
وقال روس الذي كان يتحدث خالل ندوة نظمها المعهد المعروف بمناصرته القوية إلسرائيل 
وبمشاركة الجنرال اإلسرائيلي المتعاقد مايكل هيرتزوغ "يتساءل البعض لماذا حدثت هذه الحرب؟ 

شخصية ولماذا اختارت حماس أن تبادر الى هذه الحرب اآلن؟، وقناعتي بعد أن تحدثت مع 
فلسطينية )سياسية( بارزة هي أن حماس بادرت الى هذه الحرب في هذه اللحظة متعمدة أواًل ألنها 
كانت تعاني من العزلة السياسية واالنهيار االقتصادي والحصار الخانق بعد تغير نظام حكم اإلخوان 

طة الفلسطينية المسلمين في مصر، والشعور بأنه ليس لديها ما تخسره، وايضا من اجل وضع السل
 في مأزق وفي موقع الدفاع عن الذات".

وأما بخصوص الدافع وراء رغبة "حماس" في وضع السلطة الفلسطينية في موقع الدفاع من خالل 
شن هذه الحرب التي أعدت لها حماس بعناية، يقول روس "إن حماس فقدت رغبتها في حكم غزة 

رة على دفع الرواتب وتحمل المسؤوليات بعدما وصلت الى مرحلة يصعب حكمها فهي غير قاد
اإلدارية والمالية للقطاع، وهذا بالمناسبة هو السبب الذي يقف وراء توجهها نحو حكومة وحدة وطنية 

 مع حركة فتح".
أما السبب الثاني الذي يقف وراء تعمد حماس المبادرة الى هذه الحرب، حسب روس، هو "أن حماس 

طباق الحصار وأحكام الخناق عليها، الى  تشعر بحالة من اليأس بعد زوال حكم اإلخوان في مصر وا 
جانب بعض االنقسامات الداخلية حيث شعرت حماس أنها بحاجة ماسة الكتساب نوع من التعاطف 

 والدعم من الشارع العربي للعودة لموقع األهمية، وهو األمر الذي لم يحدث".
العربي تغيرت األمور كثيرًا في معظم دول المنطقة  وقال "الحقيقة الساطعة هي أنه في أعقاب الربيع

التي تغيرت اولوياتها، حيث أصبحت دول الخليج منغمسة في مواجهة إيران، إلى جانب االستقطاب 
الذي حدث بالنسبة لإلخوان المسلمين والذي أبرزته التطورات في مصر )من مرسي إلى السيسي( 
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مصر والمملكة العربية السعودية ودولة األمارات  حيث خلقت تحالفات جديدة في المنطقة وضعت
 العربية واألردن إلى جانب إسرائيل في هذه المعركة وهو تطور غير مسبوق".

وحذر روس من مغبة "مكافأة حماس دون إجبارها على تقديم المزيد من التنازالت، ال سيما وان 
فلسطينيين، النها )اي حماس( تريد حماس تريد أن تبرر الحرب بالقول أنها حققت إنجازات مهمة لل

أن تبين للفلسطينيين في غزة الذين تعرضوا إلى هذا الحجم الكبير من القتل والدمار إننا لم نفعل ذلك 
عبثًا، بل فعلناه من أجل رفع الحصار وفتح المعابر وتخفيف المعاناة"، وهذا من شأنه ان يخفف من 

 سخط الناس عليها. حسب قوله.
ن الرئيس محمود عباس يجد نفسه في موقع ال يحسد عليه فهو يقع بين مطرقة واوضح روس "أ

 إسرائيل واستمرار االحتالل واالستيطان من جهة وسندان حماس وتصرفاتها اليائسة من جهة أخرى".
واشار الى ان " الرئيس عباس سيحاول أن يشق طريقه للعودة إلى موقع األهمية والتأثير وأن اإلدارة 

ة يجب أن تكون داعمة له في هذا االتجاه مقابل التراجع عن مساعيه على المسرح الدولي األميركي
 )االنضمام إلى منظمات األمم المتحدة المختلفة(".

ويقترح روس نقاطا سماها )اقتراحات واعتبارات وأهداف( للتعامل مع األوضاع المتفجرة في غزة أولها 
اك تحالفا جديدا في المنطقة يشمل مصر والمملكة العربية "على الواليات المتحدة االعتراف بأن هن

السعودية ودولة األمارات العربية واألردن )يقف إلى جانب إسرائيل( وضد اإلخوان بمن فيهم حركة 
 حماس وبناء إستراتيجيتها على المدى الطويل وفق هذه المتغيرات".

برر وجود حماس )ريزون دترو( هو محاربة أما النقطة الثانية التي أسماها هدفًا، فيقول روس "إن م
إسرائيل  ليس لها هدف غير ذلك، وهو ما يقتضي عدم االعتراف بها، بل يجب تجريدها من 

 المصداقية، خاصة أنها اكتسبت بعض الشعبية بين الفلسطينيين أثناء الحرب".
ذلك يجب أن يتم  ويضيف روس "ولكن بالطبع ال بد من إعادة أعمار غزة، وهي فعاًل منكوبة ولكن

مقابل ضمانات: مثاًل يجب أن ال يفتح معبر رفح إال بعد أن توضع هناك قوات أمن السلطة 
الفلسطينية ولكن ليس وحدها فال بد من آخرين يشاركونها ربما من المغرب ودول أخرى لتفتيش ما 

 يدخل وما يخرج من غزة بعناية فائقة".
 4األميركي بدعم السلطة الفلسطينية والضفة الغربية بـ وثالثًا، يتساءل روس "ماذا حدث للوعد 

مليارات دوالر لبناء االقتصاد واإلنعاش؟ يجب أن يحدث ذلك مقابل تخلي السلطة عن مساعيها 
 الدولية، وتخفيف إسرائيل قبضتها على المنطقة )ج(".
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ب إدارة األزمة، ورابعًا، يقول روس "اآلن ليس الوقت للتوصل التفاق سالم، أي حل األزمة : يج
بمعنى االنتباه إلى ما يمكن فعله مثل الضغط على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لتخفيف 

 حدة االستيطان وحصره في المناطق التي تقع إلى جانبها من الجدار الفاصل".
وفي معرض رده على سؤال لـ القدس بخصوص نتائج الحرب على العالقات بين السلطة وحماس 

ضفة وغزة"، قال روس "أنه يعتقد بكل تأكيد أن الحرب أدت إلى حدوث تقارب بين السلطة "ال
وحماس  وهناك شعور بالتقارب وهذا شيء جيد يعطي الرئيس عباس والسلطة وحكومة الوحدة 

 الوطنية دورًا أكبر في إدارة شؤون غزة".
 9/8/2102القدس، القدس،   
 
 أسفان الستئناف القتال في غزةاالتحاد األوروبي واألمم المتحدة ي .62

أعرب االتحاد األوروبي، أمس، عن أسفه إزاء عدم استمرار وقف إطالق النار في غزة مشددًا : كونا
على أن األولوية اآلن هي وقف القتال فورا تمهيدا للشروع في مناقشة سبل إحالل سالم دائم في 

ن في بروكسل إن "األنباء الواردة من وقال مسؤول بارز في االتحاد األوروبي للصحفيي القطاع.
القاهرة ليست جيدة ونحن نأسف كثيًرا لعدم االلتزام بوقف إطالق النار ونأمل تجدد هدنة تؤدي إلى 

 شيء يمكن االعتماد عليه على المدى الطويل".
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه "إننا ال نريد وضعًا مؤقتًا يستغرق ستة أشهر ثم يبدأ 

 ".1021و 1009و 1008ل شيء من جديد، فقد كان لدينا حالة مماثلة في أعوام ك
من جهته، أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن "خيبة أمله الكبيرة" إلنهاء وقف 
إطالق النار في قطاع غزة، وقال في بيان إن "تمديد وقف إطالق النار أمر أساسي للتمكن من 

فاوضات" التي تجري في القاهرة بين الفلسطينيين و"اإلسرائيليين". ودعا الجانبين إحراز تقدم في الم
إلى "عدم اللجوء لخطوات عسكرية جديدة لن تؤدي سوى إلى تدهور الوضع اإلنساني الرهيب أصاًل 

 في غزة".
 9/8/2102الخليج، الشارقة، 

 
 تأمل بالتوصل لهدنة جديدة في غزة الواليات المتحدة .63

اليات المتحدة األميركية الجمعة عن أملها في التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطالق النار أعربت الو 
بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك بعد تجدد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، بينما اتهمت فصائل 
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الدائرة في  المقاومة إسرائيل بالتعنت تجاه المطالب الفلسطينية الرئيسية في المفاوضات غير المباشرة
 القاهرة.

وشدد الرئيس األميركي باراك أوباما اثناء اتصال بملك األردن عبد هللا الثاني على ضرورة إرساء 
 وقف دائم إلطالق النار، وتقديم المزيد من الدعم للمدنيين في غزة الذين عانوا أثناء الحرب.

ميركية عن أملها بأن يتفق من جانبها عبرت ماري هارف مساعدة المتحدثة باسم الخارجية األ
الفلسطينيون واإلسرائيليون على تجديد وقف إطالق النار في الساعات المقبلة، وأوضحت أن موفد 
الواليات المتحدة إلى الشرق األوسط فرانك لونستاين ال يزال موجودا في القاهرة. بينما ال يزال 

 استئناف المفاوضات بين الجانبين غير مؤكد.
كة )حماس( المسؤولية الكاملة عن إنهاء وقف إطالق النار، وقالت إن اسرائيل وحملت هارف حر 

كانت مستعدة لتمديد وقف إطالق النار، لكن حماس رفضت وعاودت إطالق الصواريخ، وهي "ال 
 تزال ترفع سقف مطالبها".

 9/8/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 "االونروا"مليون دوالر تبرعا لـ 2.5اليابان تقدم  .64

تلقت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق : ليلى الكركي -مان ع
وأعرب المفوض العام للوكالة،  مليون دوالر من الحكومة اليابانية. 4.1األدنى "األونروا"، تبرعا بقيمة 

ا أن هذه اللفتة بيير كراهينبول، في بيان صحفي صدر أمس، عن تقدير االونروا لهذا التبرع، مبين
وقال كراهينبول، إن الدعم  الهامة تدل على التزام اليابان طويل األمد تجاه الجهود اإلنسانية الدولية.

الياباني لشعب غزة ال يقدر بثمن وبخاصة في هذه األزمة الحادة، مبينا أن االحتياجات والتحديات 
مع الدولي واليابان تقديم الدعم الملموس هائلة وأنه سيتم من خالل الدعم المقدم للوكالة من المجت

 للسكان المتضررين من النزاع في غزة.
 9/8/2102الدستور، عمان، 

 
 ماليين دوالر دعما  لقطاع غزة عشرةأستراليا تقدم  .65

مليون دوالر كمساعدات اضافية لقطاع غزة. جاء ذلك  20قررت الحكومة األسترالية تقديم  :كانبرا
الصادر عن وزيرة خارجية استراليا "جولي بيشوب". وأشار البيان أن هذه  من خالل البيان الصحفي
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المنحة ستقدم من خالل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( واللجنة 
 (.ICRCالدولية للصليب األحمر )

قد اعلنت عن  األستراليةة ماليين دوالر أسترالي كانت الحكوم 1يأتي هذا الدعم اضافة الى مبلغ 
غير الحكومية األسبوع  األستراليةتقديمه إلى األونروا وقررت توزيعه من خالل بعض المنظمات 

 الماضي.
 9/8/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تظاهرات تعّم المدن األلمانية دعما  لغزة  .66

ة المدن االلمانية، وذلك عمت التظاهرات المناهضة للعدوان اإلسرائيلي الدموي على قطاع غز 
بمشاركة كبيرة من شخصيات ألمانية الى جانب أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، وبحضور من 

 أعضاء سفارة فلسطين لدى ألمانيا.
ورفع المشاركون في هذه التظاهرات، التي جابت أهم وأكبر شوارع هذه المدن، شعارات نادت بوقف 

حملوا اللوحات والصور التي توضح حجم الكوارث التي يتعرض لها الدعم األلماني إلسرائيل، و 
فلسطينيو قطاع غزة. كما شهد عددًا منها مشاهد تمثيلية تصور العدوان على االطفال والنساء في 

 إشارة الى تعمد إسرائيل استهداف المدنيين.
ها الستقبال مصابين وفي السياق نفسه، أعلنت العديد من المؤسسات الطبية األلمانية عن استعداد

 جراء الحرب اإلسرائيلية على غزة وتبني عالجهم.
 9/8/2102المستقبل، بيروت، 

 
 على غزة تجّمع حاشد أمام السفارة اإلسرائيلية في لشبونة رفضا  للعدوان .67

طالب المئات من المتضامنين البرتغاليين، وأبناء الجاليات العربية واإلسالمية بوقف العدوان 
جاء ذلك في تظاهرة نظمت أمام السفارة اإلسرائيلية في العاصمة  على قطاع غزة. اإلسرائيلي

بدعوة من نقابة العمال البرتغالية، والمجلس البرتغالي للتعاون والسالم، وحركة  البرتغالية، لشبونة،
 التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني والسالم في الشرق األوسط.

 9/8/2102المستقبل، بيروت، 
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 مراسلون األجانب في غزة يكذبون مزاعم نتنياهو حول تقارير منحازةال .68
رفض المراسلون األجانب الذين غطوا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة من داخل  :القدس المحتلة

القطاع، مزاعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تقارير وسائل اإلعالم األجنبية كانت 
 ومنحازة للفلسطينيين بسبب ضغوط مارستها حماس عليهم.غير متوازنة 

وأكد المراسلون الذين خرجوا من القطاع في األيام األخيرة، أن كالم نتنياهو كذب، مشددين على أنه 
 ال أحد مارس ضغوطا عليهم، وحتى أنهم لم يلتقوا خالل تواجدهم في القطاع مع أحد من حماس.

سلين األجانب، مساء األربعاء، وزعم أنه "اآلن، عندما يغادر وكان نتنياهو عقد لقاء مع المرا
الصحفيون األجانب غزة، وال يكونون خاضعين لقيود وتهديدات حماس، فإني أتوقع أن نشاهد توثيقا 

 أكبر لمخربي حماس وهم يختبئون خلف سكان مدنيين" حسب قوله.
ى القطاع من أجل تغطية صحفيين دخلوا إل 220وذكرت صحيفة "هآرتس"، أمس أنه من بين 

، وثق مقاومين يطلقون صاروخًا NDTVالعدوان اإلسرائيلي، فإن مراسل واحد فقط، من القناة الهندية 
 باتجاه إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه "ربما سيتم الكشف عن صور مشابهة الحقا، لكن جميع المراسلين الذين 
 لواقع، وذلك ليس ألنهم لم يرغبوا في تصويرهم".التقيناهم ادعوا إن صورا كهذه ليست موجودة في ا

 9/8/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 مساعدات طبية من األرجنتين لغزة .69

رام هللا: قررت الحكومة األرجنتينية إرسال الدفعة األولى من المساعدات إلى قطاع غزة، والتي 
صحافي، أمس، إن األرجنتين  وقالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان تتضمن إمدادات طبية.

شرعت بإجراءات الشحن، مشيرة إلى أن المساعدات ستصل مباشرة إلى غزة، ويتم ذلك بالتنسيق بين 
سفارتي البلدين في كل من األرجنتين وفلسطين ووزارة الصحة الفلسطينية، ومنوهة إلى أن ذلك يتم 

األرجنتينية والتي تتبع مباشرة لوزارة عبر "منظمة القبعات البيضاء"، الذراع اإلنسانية للحكومة 
 الخارجية.

 9/8/2102األيام، رام هللا،  
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 باإلفراج عن محرري صفقة شاليط ومعتقلي الحملة العسكريةتطالب الشبكة األوروبية  .71
دعت الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين السلطات : فادي أبو سعدى -رام هللا 

ل مسؤوليتها، بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي، لإلفراج الفوري والعاجل المصرية، لتحم
عن محررين ضمن صفقة شاليط، الذين اعتقلوا خالل الحملة العسكرية اإلسرائيلية، بالضفة الغربية 
المحتلة األخيرة، واستنكرت الشبكة األوروبية إقدام سلطات االحتالل على انتهاك بنود صفقة تبادل 

محررا منذ بداية الحملة العسكرية التي تشنها سلطات االحتالل منذ  11اعتقال  بإعادةسرى وذلك األ
 شهر يونيو/حزيران الماضي.

ودعت الشبكة األوروبية مصر إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري لإلفراج عن المعتقلين المحررين 
من مصداقية ضماناتها، معربة عن بالغ بحكم ضماناتها لطرفي االتفاق وأال تسمح إلسرائيل بالنيل 

قلقها ازاء الغموض المريب الذي تتعامل به سلطات االحتالل حول عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا 
منذ بدء العملية العسكرية األخيرة ومكان احتجازهم ومصيرهم خاصة بعد صدور تقارير عن إعدام 

 عدد من المعتقلين ميدانيًا.
 9/8/2102 القدس العربي، لندن،

 
 بيروت أغلى المدن العربية في كلفة المعيشة .70

أظهر استطالع أنجزه معهد "ميرسير" األميركي حول كلفة المعيشة واإلنفاق المالي في نحو : الرباط
دولة أن المدن الكبرى والصاعدة في الدول النامية أصبحت أكثر غالء من مثيلتها في الدول  230

ند مفارقات غير مفهومة بين حجم التنمية واالزدهار االقتصادي، وبين المتقدمة والغنية، متوقفًا ع
سلعة وخدمة تغطي مجاالت  100ارتفاع كلفة المعيشة بالمعايير الدولية. وشملت الدراسة نحو 

 الغذاء والسكن والنقل والتعليم والمالبس والرعاية الصحية واالتصاالت والترفيه.
دوليًا، هي  13في الرباط أن بيروت، التي حلت في المرتبة  وأظهر االستطالع الذي وزعت نتائجه

أغلى مدينة عربية من حيث كلفة المعيشة متقدمة على مدريد ومتخلفة عن لوس أنجلوس، تلتها دبي 
متساوية مع برلين. واعتبرت الدار البيضاء أغلى مدينة في شمال  18وأبو ظبي  12في المرتبة 

دوليًا بالتساوي مع غالسكو  202الرابعة عربيًا، وحلت في المرتبة أفريقيا وجنوب البحر المتوسط و 
 البريطانية متقدمة على بوسطن األميركية.

عالميًا وكخامس أغلى مدينة عربية، تبعتها الجزائر سادسة  222واحتلت الرياض المرتبة 
ت. وجاءت مناصفة مع بوخارس 218والدوحة في المركز  213عالميًا، فالقاهرة في المرتبة 214و
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مع  101وتشاركت تونس المركز  292وفق االستطالع ونواكشوط  218ومسقط  213الرباط 
 جوهانسبورغ.

 9/8/2102الحياة، لندن، 
 
 ارتدادات الحرب على غزة .72

 رشدي بويبري
حـين نصــرخ فــي مكــان خــال يمتــد صــدى صــوتنا إلــى أقصــى مــدى ممكــن، فالصــراخ حــدث محــدد فــي 

ــــم  زمــــان ومكــــان معينــــين لكــــن مــــداه ــــائي يطبــــق فــــي عل ــــدأ الفيزي يمطــــط الزمــــان والمكــــان. نفــــس المب
اإلستراتيجيا، إذ يتفق معظم الخبراء اإلسـتراتيجيين علـى أن لكـل حـدث أصـداء وارتـدادات تتجـاوزه فـي 

 الحجم والنتائج ويصعب التحكم فيها أو التكهن الدقيق بها.
مـن  ار عليـه اآلن، فـال شـك أن كثيـراً وبما أن الحرب األخيرة على غزة حدث ضخم يركز العالم األنظ

الخبــراء اإلســتراتيجيين يدرســون تبعاتــه وارتداداتــه والمــدى الــذي يمكــن أن تصــل إليــه أصــداؤه والصــور 
 التي سيترجم إليها أو المآالت التي سيفضي إليها.

قــد يعتــرض معتــرض علــى أن الحــرب علــى غــزة لــم تنتــه بعــد ومــا زالــت رحاهــا دائــرة وأوارهــا ملتهبــا، 
وبالتــالي فإنــه مــن االســتعجال وعــدم الموضــوعية الخــروج بخالصــات حولهــا. غيــر أنــي أعتقــد أن هــذه 

ن كانت تكتيكيا ما زالت األسلحة لم توضع بعد.  الحرب انتهت فعال من وجهة نظر إستراتيجية وا 
بــل أكــاد أجــزم أن نتائجهــا واضــحة لكــل خبيــر بــل لعامــة المتــابعين، وهــي باإلجمــال ليســت فــي صــالح 
إسرائيل ومحورها اإلقليمي والدولي، فصمود غزة واألداء العسكري والسياسي الُمبهر والنوعي للمقاومة 

 أحبط أية إمكانية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية اإلسرائيلية أو أهداف داعميها الدوليين واإلقليميين.
ين األبريـاء فـي غـزة، وبـدءا لقد أسالت هذه الحرب الغزير من الدماء، خاصة دماء المدنيين الفلسـطيني

من أسبوعها الثاني أسالت الكثير مـن المـداد إذ يمكـن القـول بأنهـا باتـت ُتشـّكل نقطـة تحـول كبيـرة فـي 
 المسار السياسي لألمة ككل.

وتتنوع الكتابات في هذا الصدد بين مواضيع وصفية وأخرى توقعية استشرافية، وفـي نطـاق هـذا النـوع 
التحليلــي. ويمكــن رصــد االرتــدادات المحتملــة للحــرب علــى غــزة فــي أربعــة األخيــر يــأتي هــذا المقــال 

اتجاهــات تمــس أربعــة فــاعلين فيهــا فــي مقــدمتهم الكيــان الصــهيوني والغــرب عامــة ثــم الــدول العربيــة 
 الداعمة للصهاينة وأخيرا قوى الداخل الفلسطيني.
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 االرتدادات إسرائيليا  
طين آمن اإلسرائيليون بمنطق القـوة والغلبـة فقـط وعملـوا منذ تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلس

على تقوية تحالفاتهم واختراق أعدائهم في المنطقـة واسـتدراجهم إلـى دائـرة خدمـة مشـروعهم وسياسـاتهم 
 من خالل مشروع التطبيع والتخلي عن مواالة ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

القـادة الصـهاينة بـأن تحـالفهم مـع الـدول العربيـة يمـر بـأزهى وقد توالـت فـي اآلونـة األخيـرة تصـريحات 
ـِئن  مراحله ويعيش حقبة ذهبية. ولعل هذا ما جعلهم يقـدمون علـى العـدوان علـى غـزة مـن موقـع الُمط م 
والواثق من تحقيـق نصـر إسـتراتيجي سـاحق علـى المقاومـة الفلسـطينية الممثلـة آلخـر القـالع الصـامدة 

 صهيوني للمنطقة.في المواجهة لالختراق ال
ـــرة والمحبوكـــة، انتكســـت األهـــداف  ـــر مـــا تشـــتهي الســـفن، فـــرغم المـــؤامرة الخطي ـــاح بغي ـــأتي الري لكـــن ت
اإلســتراتيجية الصــهيونية المعلنــة مــن الرغبــة فــي القضـــاء المبــرم علــى حمــاس إلــى المحاولــة اليائســـة 

ل عليــه أن يــدرك أن يســه -قــادة أو محللــين-للقضــاء علــى األنفــاق. والمتتبــع لتصــريحات الصــهاينة 
إســرائيل غارقــة فــي ورطــة حقيقــة وكبيــرة تعجــز عــن الخــروج منهــا، وأن االرتــدادات اإلســتراتيجية لهــذا 

ـــة المقبلـــة-العـــدوان  ســـتكون صـــعبة عليهـــا أخالقيـــا  -التـــي ســـتبدأ فـــي االنجـــالء خـــالل األشـــهر القليل
 وسياسيا وعسكريا.

ي الـــذي بنـــوه طيلـــة أكثـــر مـــن ســـتين ســـنة رصـــيدهم األخالقـــ -يومـــا تلـــو آخـــر-فالصـــهاينة يخســـرون 
باســتثمارهم لمظلوميــة الهولوكوســت. ويظهــر هــذا التآكــل فــي الرصــيد األخالقــي بصــورة واضــحة فــي 
المجتمعــات الغربيــة حيــث تطــورت أشــكال ومســتويات التضــامن مــع الشــعب الفلســطيني وبــدأ التملمــل 

 لمحاولة التخلص من عبء المظلومية الصهيونية وكلفتها.
لــى المســتوى السياســي فــأهم مشــروع صــهيوني يتلقــى الضــربات الموجعــة فــي هــذه الحــرب مــن أمــا ع

طرف صاحبه نفسه هو مشروع التطبيـع مـع المجتمعـات العربيـة واإلسـالمية، خاصـة أجيـال الشـباب. 
فــالعنف الصــهيوني األعمــى والمجــازر البشــعة التــي يرتكبهــا فــي حــق األطفــال والشــيوخ والنســاء تقــوي 

 نعة النفسية للتطبيع.جدار المما
هذا المشروع الذي تم التخطيط له على مدى سنوات عديدة واستثمرت فيه إمكانات هائلة يتعطل اآلن 
ويتآكل بشكل تـدريجي. فالصـهاينة لـم يسـتطيعوا الفـوز بـاختراق إسـتراتيجي للمجتمعـات العربيـة بـل إن 

ترئــة ومتهاويــة وال مشــروعية لهــا وال أعظــم إنجــازاتهم لحــد اآلن هــي ضــمان والء أنظمــة ديكتاتوريــة مه
 مستقبل.
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نا على المجال العسكري فإن االرتدادات ال تكاد تخطئهـا العـين الفاحصـة، ويمكـن تلخيصـها  ذا عرَّج  وا 
فــي نتيجــة حتميــة واحــدة وهــي تهــاوي أســطورة الجــيش الــذي ال يقهــر وال يخســر معاركــه بــل يخوضــها 

قــه اللوجســتي والتكنولــوجي لــم يســتطع بطريقــة استعراضــية. فهــذا الجــيش الــذي يتفــق  الجميــع علــى ت ف وا
طيلـــة ثالثـــة أســـابيع أن يحســـم معركـــة ضـــد مدينـــة صـــغيرة لـــيس لهـــا عمـــق إســـتراتيجي وال خصـــائص 
طبيعية تحميها وفي مواجهة مقاومة محدودة العدة والعدد. اإلنجاز الوحيد الذي يحسب للصـهاينة فـي 

 يندى لها جبين اإلنسانية. -ع وألطفال والعجائزضد الرض-هذا العدوان هو ارتكاب مجازر 
الشــك أن هــذه الحــرب الصــهيونية علــى غــزة لــن تكــون األخيــرة لكــن مــن المؤكــد أن مغــامرات إســرائيل 
المستقبلية ستكون في ظروف أسوأ بكثير مما هي عليـه اآلن، بـل مـن المحتمـل أن تشـهد تحـوال كبيـرا 

 رأة أكثر على الهجوم عوض االكتفاء بصد العدوان.في أداء المقاومة الفلسطينية من حيث الج
 

 االرتدادات غربيا  
لقد وفرت الدول الغربية كلها، بدون استثناء، الدعم العسـكري اللوجسـتي والغطـاء السياسـي واألخالقـي 

والعـدوان الثالثـي علـى مصـر ثـم حـرب  48لكل الحروب التي خاضها الصهاينة ضد العرب ) حـرب 
 لفلسطينيين.وغيرها( أو ضد ا 12

ـــة مـــع الكيـــان الصـــهيوني وشـــريكة لـــه فـــي كـــل جرائمـــه  فالحكومـــات الغربيـــة كانـــت ومـــا تـــزال متواطئ
واعتداءاته، وهذا ما ع ّرض المنظومة السياسية واألخالقيـة الغربيـة للتآكـل وجعـل صـورتها تتـدهور فـي 

ــف زيــف شــعاراتها الحقوقيــة وال حضــارية لــدى عمــوم الضــمير الجمعــي والفــردي لألمــة اإلســالمية وك ش 
أبنـاء العـرب والمسـلمين. ولعـل هــذا مـا يفسـر تصـاعد منسـوب الحنــق والعـداء فـي العقـود األخيـرة ضــد 

 الحكومات الغربية.
ذا كانـــت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة فـــي واجهـــة الـــداعمين للكيـــان الصـــهيوني والُمـــوفِّر األكبـــر لـــه  وا 

الِعـــداء. وهـــذه المشـــاعر فـــي اطـــراد وتنـــام وتطـــور  للتمويـــل والحمايـــة، فقـــد نالـــت النصـــيب األكبـــر مـــن
 وتتمظهر في صور وأشكال مختلفة.

إن الغــرب يخســر كثيــرا جــراء حمايتــه وتســتره علــى جــرائم الصــهاينة التــي تــتم دون مراعــاة ألخــالق أو 
قــوانين أو قــيم إنســانية. كمــا أن مصــالحه اإلســتراتيجية فــي المنطقــة تتعــرض لتهديــد حقيقــي جــّراء هــذه 

 االة، وهذا ما يدركه كثير من عقالئهم وعبَّروا عنه في كتاباتهم وتحليالتهم بشكل واضح.المو 
ولعل هذه الحرب األخيرة على شعب غزة عرفت تطورا في أشكال وحجم التضـامن مـع مأسـاة الشـعب 

كما حصـل فـي -الفلسطيني داخل الدول الغربية نفسها، بل إنها بصدد خلق توترات اجتماعية خطيرة 
 ال يعلم مداها إال هللا. -سا مؤخرافرن
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 االرتدادات عربيا  
لم يعد يخفى على أحد حجم االختـراق الـذي حققـه الصـهاينة داخـل الـنظم والنخـب العربيـة، حيـث نـتج 
عن التطبيـع العلنـي والسـري تخلـي هـذه األخيـرة عـن تبنـي ودعـم المطالـب العادلـة والمشـروعة للشـعب 

وة مــــن خــــالل العمــــل علــــى تســــريع وتيــــرة التطبيــــع االقتصــــادي الفلســــطيني. بــــل تجــــاوزت هــــذه الخطــــ
 والسياسي والثقافي مع الكيان الصهيوني.

لكن الحرب المستعرة اآلن ضد غزة ومقاومتها كشفت إلى أي مدى وصل حجم تآمر األنظمة العربية 
ل مــع الصــهاينة. فلــم تكتــف هــذه األخيــرة بــنفض يــدها مــن قضــية العــرب والمســلمين األولــى فقــط، بــ

م را-تحولت إلى شريك صريح   في العدوان ومحرض شرس على االستمرار فيه. -بعدما كان ُمض 
فكل التقارير تشير صراحة إلى تعاون، سياسي واسـتخباراتي بـل ومـالي، لقـادة االنقـالب العسـكري فـي 
مصر وحكام بعض دول الخليج وتنسيقهم مع الكيـان الصـهيوني فـي هـذا العـدوان. وهـذا مـا صـرح بـه 
عـدد ال بــأس بــه مـن قــادة الصــهاينة أنفسـهم حيــث تفــاخروا أمـام وســائل اإلعــالم بتـوفرهم علــى أرصــدة 

 إستراتيجية ضمنتها تلك األنظمة، دون أن يكذب ذلك المعنيون باألمر.
ومما ال شك فيـه أن هـذا الـدعم والتحـالف العلنـي مـع الصـهاينة سـيحرج تلـك األنظمـة داخليـا وخارجيـا 

ها وبين شـعوبها وسـينزع منهـا ورقـة سياسـية وأخالقيـة مهمـة كانـت توظفهـا فـي دعـم وسيعمق الهوة بين
 مشروعيتها وهي ورقة مساندة القضايا القومية واإلسالمية.

لــذلك فمــا تحــاول هــذه األنظمــة تجنبــه مــن اشــتعال األوضــاع داخــل بلــدانها، لــم تعمــل فــي الحقيقــة إال 
التهـا سـيكون لهـا ارتـدادات قويـة علـى هـذه األنظمـة على تسريع وتيرته. ولعل بشاعة هـذه الحـرب ومآ

 خاصة إذا استغلت قوى الممانعة في األمة معطيات هذا العدوان ونتائجه.
 

 االرتدادات فلسطينيا  
علـى بـث الرعـب فـي شـعب غـزة ومحاولـة دفعهـم للتخلـي  -كما فـي الحـروب السـابقة-راهن الصهاينة 

يقــاع أكبــر الخســائر فــي عــن الفصــائل الُمقاِومــة، وهــذا مــا يفســر اال ســتهداف الهمجــي للبنيــة التحتيــة وا 
 أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

ورغم فداحة الخسائر وبشاعة الجرائم خاب ظن الصهاينة إذ لم يزدد والء شعب غزة للمقاومة إال قوة، 
خاصـــة فـــي ضـــوء أدائهـــا العســـكري والسياســـي النـــوعي والُمب ِهـــر. فقـــد تكبـــد الجـــيش الصـــهيوني بـــدوره 

 خسائر جمة في األرواح والسمعة.
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لذلك من المتوقع أن تكون لهذه الحرب انعكاسات ايجابية عامة، على قوى المقاومـة، فـي ظـل تنـامي 
دعــم شــعوب العــالم لقضــيتهم وحشــر الصــهاينة فــي ركــن الــدفاع عــن جــرائمهم وعــدوانهم. ولقــد اتجهــت 

ا المنحـــى، إذ يعترفـــون بـــأن قـــوى كثيـــر مـــن تصـــريحات المحللـــين، حتـــى اإلســـرائيليين مـــنهم، فـــي هـــذ
 المقاومة حققت فعال مكاسب سياسية وأخالقية مهمة من خالل أدائها في صد هذا العدوان.

أما أهم االرتدادات السلبية في الداخل الفلسطيني فسـتنعكس مباشـرة علـى السـلطة الفلسـطينية ورئيسـها 
ت علــى المســار التفاوضــي والكــل يعلــم وحركــة فــتح عمومــا، فكــل رهاناتهــا بــاءت بالفشــل. إذ بقــوة راهنــ

نتائجه ومآالته، ثم راهنت على قصم ظهر المقاومة، وفي مقدمتها حركة حماس، فإذا بالعكس هو ما 
 يحصل.

كما راهنت على دعم دول الطوق فإذا بالنكسة هنا أكبر. تبدو السلطة الفلسطينية عارية من كل دعـم 
حقيقة لشعبها ومقاومة المحتل الغاصـب وال هـي تمكنـت  إستراتيجي وفاقدة ألي أفق، فال هي انحازت

من انتزاع أي مكسب يعتد به للقضية. يضاف إلى هذا تنـامي التنسـيق األمنـي مـع الكيـان الصـهيوني 
لضمان بقاء الضفة الغربية بعيدة عن أية انتفاضة قوية محتملة وهو ما ُيصـنُِّفها فـي خنـدق واحـد مـع 

 الصهاينة المعتدين.
يعتبر العقد الثاني من األلفية الثالثة مرحلة تاريخيـة شـديدة االضـطراب، خاصـة فـي العـالم بشكل عام 

العربي حيث تحـدث تحـوالت فكريـة وسياسـية واجتماعيـة عميقـة تنبـئ عـن تغياـرات إسـتراتيجية أساسـية 
 في المنطقة.

رى إلـى أن يسـتقر ولقد مثل ما ُسـّمي الربيـع العربـي موجـة مهمـة مـن هـذه التغيـرات تتلوهـا موجـات أخـ
بحر العالم العربي. ويدرك الغرب والصهاينة حقيقة ما يجري ويبذلون قصارى جهـودهم لتوجيـه الواقـع 
نحو أهـدافهم وتحقيـق مصـالحهم وضـمان اسـتمرار هيمنـتهم، ومـا الحـرب الجاريـة علـى غـزة إال خطـوة 

وتعطيل استكمال مسارات من خطوات أخرى في هذا الِمضمار، سبقها االنقالب على الثورة المصرية 
 الثورات األخرى.

غيــر أن مــا ينســاه هــؤالء جميعــا أن الواقــع البشــري شــديد التعقيــد، أكثــر ممــا يتصــورون، لــذلك تجــدهم 
ن  بنكسات كبيرة وترتد المعارك التي يشعلون فتيلها ضدهم أو تتطور األحداث في اتجاه  ن و  كثيرا ما ُيم 

 مخالف لتطلعاتهم ومصالحهم.
  8/8/2102 ،نت، الدوحة الجزيرة
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 المزاج العام في الضفة في ضوء معركة غزة .73
 ياسر الزعاترة
القادمون من الضـفة الغربيـة يتحـدثون عـن مـزاج مختلـف فـي أوسـاط الجمهـور الفلسـطيني، إذ حظيـت 
المعركة في قطاع غزة باهتمـام النـاس علـى نحـو اسـتثنائي، وأصـبحت المقاومـة وحركـة حمـاس تتمتـع 

، بــل ربمــا قبــل ذلــك 1002ي لــم يســبق لــه مثيــل منــذ الحســم العســكري منتصــف العــام بحضــور شــعب
 أيضا.

يحــدث ذلــك لجملــة مــن االعتبــارات، لعــل أولهــا التعــاطف الطبيعــي مــع مسلســل المــوت والتــدمير الــذي 
أصاب جزءا من الوطن الفلسطيني وأبنائه، لكن البعد الذي ال يقل أهمية هو تطورات ما قبل المعركة 

يـــرة، إذ أثبتـــت حمـــاس بقبولهـــا حكومـــة الوحـــدة أن المقـــوالت التـــي طالمـــا روَّجهـــا أنصـــار الســـلطة األخ
وحركــة فــتح عــن حرصــها علــى الســلطة وتمســكها بهــا علــى حســاب القضــية كانــت محــض هــراء، وأن 
الحسم العسكري لم يكن من أجـل تأسـيس "إمـارة ظالميـة" فـي قطـاع غـزة كمـا رّوجـت اآللـة اإلعالميـة 

نمــا كانــت ســلوك المضــطر ردا علــى تــآمر الطــرف لــدحالن و  الســلطة والليكــود العربــي بشــكل عــام، وا 
 اآلخر.

البعــد اآلخــر الــذي ال يقــل أهميــة هــو تأكــد الجميــع مــن أن الحــديث عــن تركيــز حمــاس علــى الســلطة 
 وترك المقاومة كان سخفا أيضا، فالحركة لم تكـن تريـد التهدئـة لـذاتها، بـل مـن أجـل اإلعـداد للمواجهـة
مـع العـدو، ومـن أجـل جعـل القطـاع قاعـدة للمقاومـة علـى أمـل أن ُيجمـع الشـعب الفلسـطيني فـي وقــت 
ـــة العســـكرية التـــي فاجـــأت  ـــك األنفـــاق والبني ـــى خيارهـــا  أعنـــي المقاومـــة. فهـــذه األســـلحة وتل الحـــق عل
الجميــع، كانــت تأكيــدا علــى أنــه بينمــا كــان ينشــغل طــرف بالتنســيق األمنــي مــع العــدو، كانــت حمــاس 

 واصل اإلعداد والحفر في الصخر من أجل توفير القدرة على مقارعة العدو.ت
ثمة جانب آخـر فـي حفـز مشـاعر الجمهـور الفلسـطيني فـي الضـفة الغربيـة وتغييـر مزاجـه العـام حيـال 
حركة حماس  ولعله األكثر أهمية، هو المتمثل في المعركة البطولية التي خاضها رجال القسام وقوى 

ى، والتي أوجعت العدو علـى نحـو اسـتثنائي، فضـال عمـا ترتـب علـى قتـل المسـتوطنين المقاومة األخر 
مـــن عناصـــرها، وهـــم نخبـــة المجتمـــع  2100الثالثـــة مـــن اســـتباحة للحركـــة فـــي الضـــفة، وأســـر حـــوالي 

الفلســطيني، ومــن يقــارن بــين بطاقــات الفــي آي بــي التــي يحصــل عليهــا بعــض نــواب كثيــرون، مقابــل 
درك الفـــارق بـــين الطـــرفين مـــن حيـــث رضـــا االحـــتالل عـــن طـــرف مقابـــل الســـجون لنـــواب حمـــاس، ســـي
 سخطه على الطرف اآلخر.
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واقع الحال أن حركة حماس قد عادت إلى ألقها في الضفة الغربية، فضال عن قطاع غـزة، فيمـا وجـد 
شباب حركة فتح أنفسهم في حالة خجل من سلوك قيادتهم، ولعل ذلك هو ما يفسر بعض التغيـر فـي 

لجهة تبني مطالب المقاومة بعد تردد، بل بعد دعـم صـريح للمبـادرة المصـرية، فـي وقـت تـابع خطابها 
الفلســـطينيون خطـــاب النظـــام المصـــري وا عالمـــه حيـــال الفلســـطينيين بشـــكل عـــام، ولـــيس حيـــال حركـــة 

 حماس وحدها.
تــه والحــال أن جمــاهير الشــعب تــدرك أيضــا أن مــا يجــري يمثــل محاولــة لتركيــع الشــعب الفلســطيني برم

وليس قطاع غزة وحركة حماس، فيما هو يراقب ما يجري في الضفة من تهويد واستيطان، كما أنه ال 
 ينسى أن المواجهة األخيرة قد بدأت في الضفة الغربية قبل أن تنتقل إلى قطاع غزة.

من المؤكد أن ما جرى من حراك في الضفة الغربية لم يرق إلى مستوى المعركة في قطاع غزة، لكنه 
ـــزا فـــي المنـــاطق التـــي ال وجـــود فيهـــا ألمـــن الســـلطة )القـــدس كانـــت رائعـــة فـــي حـــ راك يبـــدو أكثـــر تمي

المواجهــات العاديــة والعمليــات، كعمليــة الجرافــة وغيرهــا(، فيمــا ينبغــي التــذكير بــأن منــاطق الســلطة قــد 
ت لعملية إعـادة تشـكيل للـوعي، مـن خـالل الهيمنـة علـى المسـاجد والجامعـا 1004خضعت منذ العام 

وسائر المؤسسات، ومن خالل إشغال الناس باالستثمار والرواتب، فضـال عـن تعزيـز القبضـة األمنيـة 
 من خالل أجهزة أمنية صيغت بعقيدة غير مسبوقة في انحيازها للتنسيق األمني مع العدو.

كل ذلك ال ينفي أن جيل الشباب يراقب ما يجري بالكثير مـن السـخط، لكـن حركـة فـتح ونفوذهـا تبقـى 
نما من حيث التزامهم بالخيار العام للقيادة.  معضلة، ال من حيث توجهات شبابها، وا 

مـن المؤكــد أن األمــل ال يــزال كبيـرا بتصــعيد االنتفاضــة فــي الضــفة الغربيـة  ال مــن أجــل لجــم العــدوان 
بشــكل نهــائي وفــرض شــروط المقاومــة )لــم تنتــه المعركــة بعــد فشــل المفاوضــات وعــودة التصــعيد(، بــل 

ألهم، من أجـل تغييـر المسـار برمتـه باتجـاه انتفاضـة ثالثـة تعيـد القضـية إلـى سـكتها الصـحيحة، وهو ا
 وتوقف مسيرة العبث التي طالت أكثر بكثير مما يمكن احتماله.

 9/8/2102الدستور، عّمان 
 
 ماذا حصل في "يوم الجمعة األسود" لرفح؟ .74

 عاموس هرئيل وغيلي كوهين
فــح، والتــي حظيــت منــذ االن بلقــب "يــوم الجمعــة االســود" ســتقبع أحــداث األول مــن آب/أغســطس فــي ر 

في مركز االهتمام الدولي وفي قلب أحد التحقيقات المركزية للجيش اإلسرائيلي عن الحرب في قطـاع 
غــزة. فقضــية اختطــاف ضــابط جفعــاتي المــالزم هــدار غولــدن والجهــد الحثيــث للجــيش الحبــاط عمليــة 
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من خـرق وقـف النـار االنسـاني بـين الطـرفين والـذي اعلـن فـي ذاك حماس تتعلق بعدة جوانب: السؤال 
الصــباح وانهــار فــي أعقــاب الحادثــة فــي رفــح، العــدد الكبيــر للقتلــى الفلســطينيين )التقــديرات تتــراوح بــين 

ـــار  210 – 230 ـــاتلين تحـــت الن ـــيال، معظمهـــم مـــدنيون(، شـــجاعة الضـــباط والمق ـــى جـــانبهم  –قت وال
ائيلي حـــول اســـتخدام نظـــام "هنيبـــال"، الـــذي يســـمح بالمخـــاطرة بحيــــاة الجـــدال الـــداخلي للجـــيش اإلســـر 

 المخطوف بهدف احباط االختطاف نفسه.
المعلومات التي لدى "هآرتس" عن المجريات جزئية، وتستند في هذا التقرير الى مصادر مـن الجانـب 

احة الدوليــة لمــا اإلســرائيلي فقــط. الجــيش اإلســرائيلي، الــذي يشــخص منــذ االن اهتمامــا متزايــدا فــي الســ
ـــى التبـــرع  ـــا ثغـــرة الجـــراءات قضـــائية، ال يســـارع ال ـــة أن تكـــون هن ـــم بامكاني ـــى عل جـــرى فـــي رفـــح وعل
بالمعلومات الكاملة على االحداث هناك. فالتحقيق العملياتي لالحداث بالكاد بدأ. ومن يتحدثون حاليا 

خـدموا فـي القيـادات فـي عن الحادثة، بالغالب بشكل عمومي فقط، هم ضباط كبـار وكـذا عـدة ضـباط 
الجبهــة. كمــا أن هــذه االحاديــث جــرت لغيــر االقتبــاس. فالضــباط والجنــود الــذين كــانوا مشــاركين فــي 
المعركة لم يتحدثوا حتـى االن فـي وسـائل االعـالم، باسـتثناء المقـابالت التـي نشـرت امـس مـع المـالزم 

 ايتان، الضابط الذي أدار المطاردة في النفق في إثر الخاطفين.
كان يفترض بالهدنة االنسانية بين الطرفين، وهي محاولة اخرى لتحقيق الهدوء في القطاع من خـالل 

مـــن يـــوم الجمعـــة. وقـــد  8:00االمـــم المتحـــدة والواليـــات المتحـــدة، ان تـــدخل حيـــز التنفيـــذ فـــي الســـاعة 
هــا، فســرت إســرائيل التفاهمــات كــإذن لمواصــلة العمــل ضــد االنفــاق داخــل المنطقــة التــي ســيطرت علي

آب،  1حتـى تحقيـق وقـف نـار أوسـع فـي إطـاره تخلـي المنطقـة )مثلمـا حصـل أخيـرا فـي يـوم الثالثــاء، 
بعد تقلبات كثيرة(. قبل ليلة من ذلك تبين أنه ال يزال يتبقى نفق هجومي لـم يعـالج فـي أطـراف شـمال 

ت االذن بالتقـدم الـى شرق رفح. قوة من دورية جفعاتي، بقيادة قائد سرية الدوريـة الرائـد بنيـا شـرال، تلقـ
مســافة بضــع مئــات االمتــار فــي محاولــة للعثــور علــى فتحــة النفــق. وعلــى حــد قــول ضــابط كبيــر، فقــد 

فجــرا، قبــل ثــالث ســاعات مــن وقــف  1:00أنهــت القــوة اعــادة انتشــارها "فــي آخــر الظــالم"، أي حــوالي 
 النار.

في ذلك البيوت والدفيئات. بعـد شرع الجنود بتمشيطات في المنطقة، التي هي زراعية في أساسها بما 
الحـظ الرائــد شـرال حركـة مشــبوهة فـي أحـد المبــاني فـي المنطقـة. وشــك شـرال علـى مــا  8:00السـاعة 

يبدو بان هذا رجل حماس يجري مراقبة للقوات. فتشاور فـي جهـاز االتصـال مـع قادتـه وحسـب احـدى 
ولكـن االذن حصـر باسـتخدام الروايات، التي لم تحصل على تأكيد رسـمي، سـمح لـه بفحـص المبنـى، 

النار قبل الدخول بسبب وقف النار. فـي االيـام السـابقة، علـى خلفيـة حـوادث عديـدة فتحـت فيهـا النـار 
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علــى جنــود مــن داخــل المنــازل، اســتخدم الجــيش اإلســرائيلي نظــام دخــول اكثــر هجوميــة الــى اهــداف 
 تضمنت نار مدفعية أو قذائف دبابات قبل التمشيطات. –مشبوهة 

هــو، قائــد الطــاقم المــالزم هــدار غولــدن ورجــل  –ه شــرال لفحــص المكــان علــى رأس خليــة صــغيرة توجــ
االتصــال الشخصــي لقائــد الســرية العريــف أول ليئــال جــدعوني. بــاقي القــوة، بقيــادة نائــب قائــد الســرية 
المالزم ايتان، بقيت على مسافة بضع عشرات االمتار من هناك، مـن خلـف مبنـى فـي زاويـة الشـارع. 

ــوا فــي خ ــذين كمنــوا لهــا وشــرال، غولــدن وجــدعوني قتل ليــة رأس الحربــة اصــيبت بنــار رجــال حمــاس ال
المكــان. فـــي المعركــة قتـــل ايضــا احـــد المســـلحين الفلســطينيين، الـــذي كــان يرتـــدي بــزة )حســـب احـــدى 

 الروايات، بزة الجيش اإلسرائيلي.(
سـاحة الحادثـة ووجـدوا فيهـا ثالثـة بسبب النار، مر وقت الى أن وصل الجنود والقادة من الخلـف الـى 

قتلــى، ومــرت دقــائق اخــرى قبــل أن يتبــين بــان احــدهم هــو رجــل حمــاس وان بــاقي رجــال الخليــة جــروا 
معهـم المــالزم غولــدن. فــي ذاك الوقـت لــم يكــن واضــحا اذا كــان غولـدن اختطــف وهــو جــريح أم قتيــل. 

 ولدن.الجنود في المكان الحظوا أيضا فتحة النفق التي عبرها اختطف غ
في مقابلـة مـع "يـديعوت احرونـوت" نشـرت خالصـتها أمـس، روى المـالزم ايتـان بانـه قـرر النـزول الـى 
فتحة النفق كي يعثر على رفيقه غولدن، ولكن في البدايـة لـم يتلـق  االذن مـن قادتـه. مـن اقـر الـدخول 

ويـة قبـل أن يـدخل الـى كان قائد لواء جفعاتي العقيد عـوفر فنتـر ، الـذي قـال اليتـان ان يلقـي بقنبلـة يد
خالفــا لالنظمــة العملياتيــة التــي تبلــورت فــي الجــيش اإلســرائيلي علــى  –الفتحــة. وحســب ايتــان، قــراره 

لــم يكــن نتيجــة تهــور. "اتخــذت قــرارا عــاقال. عرفــت أن  –خلفيــة الخــوف مــن التفخيخــات فــي االنفــاق 
 ني قررت العمل".ولك –النفق هو أمر ال يتم الدخول اليه، عرفت ما هو الخطر وفهمته 

ايتان، يرافقه مقاتالن آخران، نزلـوا الـى النفـق ومشـطوه فـي ظـالم شـبه تـام علـى طـول مئـات االمتـار. 
وفي ختام التمشيط، تبين بان هذا التفرع للنفق، الذي جزء منه حفر حتى الحـدود مـع إسـرائيل، ينتهـي 

عنصـرا عسـكريا يخصـه سـاعد  في مسجد. لن يعثر على المـالزم غولـدن، ولكـن ايتـان وجـد فـي النفـق
 في وقت الحق في االعالن عن المفقود كشهيد، النه يمكن التعرف منه على شدة اصابته.

الحقا، دخلت الى النفق قوة اخرى، ضمت ضباط ومقـاتلين مـن وحـدة "سـييرت متكـال" الخاصـة. هـذه 
والقـرار النهـائي  القوة هي التي عثـرت فـي النفـق علـى عنصـر آخـر، ادى الحقـا الـى اسـتكمال الصـورة

 بان غولدن قتل وانه يمكن دفنه استنادا الى ما جمع.
صـباحا،  9:21حسب تقـارير الجـيش اإلسـرائيلي، فـان النـار علـى قـوة الرائـد شـرال وقعـت فـي السـاعة 

اي نحو ساعة وربع بعد دخول وقف النار حيز التنفيـذ. بدايـة بلـغ الجـيش بـان القـوة تعرضـت للهجـوم 
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ت مخربـا انتحاريـا. بعـد يـومين تراجـع، وبعـد فحـص االدلـة أعلـن بـان هـذا كـان من خليـة لحمـاس ضـم
حادثــة نــار. وطــرح صــحفيون أمريكيــون ادعــاء وكــأن إســرائيل تكــذب بالنســبة لســاعة الحادثــة وان هــذه 
وقعت نحو نصف سـاعة قبـل وقـف النـار. وقـد اعتمـدوا علـى تغريـدات مـن حسـابات التـويتر المتماثلـة 

 في ذاك الوقت عن هجوم للمنظمة على قوة للجيش اإلسرائيلي شرقي رفح. مع حماس ممن بلغوا
وحســـب فحصـــنا، مـــع بعـــض الجهـــات المختلفـــة، فـــان روايـــة الجـــيش اإلســـرائيلي عـــن ســـاعة الحادثـــة 
مصــداقة. والتقريــر يظهــر فــي المنظومــات العملياتيــة المحوســبة والتقطــت فــي الــزمن الحقيقــي فــي عــدد 

 كثير من غرف العمليات.
وان كــان بســبب تواجــد  –نادا الــى تجربــة الماضــي، مــن الصــعب تزييــف توقيــت مثــل هــذه الحادثــة اســت

رجــال احتيــاط كثيــرين فــي الغــرف الحربيــة. فــي مثــل هــذه الظــروف، مــن الصــعب جــدا التصــديق بــان 
احــدا كــان ســيخاطر بتضــليل علــى هــذا القــدر بالنســبة للســاعة، دون أن ينكشــف االمــر فــي االعــالم. 

ى التوقيــت هـام الن الهجــوم واالختطـاف خرقــا وقـف النــار االنسـاني وادى الــى انهيـاره فــي والجـدال علـ
غضون ساعات، في كل ارجاء القطاع. ووقفت الواليات المتحـدة الـى جانـب إسـرائيل، بـل ان النـاطق 

 بلسان البيت االبيض شجب حماس على "الخرق البربري" لوقف النار.
عات االولى بعد الحادثة روايات متضاربة. فـي البدايـة تبـاهى عرض الناطقون بلسان حماس في السا

الــذراع السياســي باختطــاف جنــدي، ولكــن فــي وقــت الحــق تنكــر لــه، علــى خلفيــة الخــوف مــن الضــرر 
السياســي الــذي ســيلحق بالمنظمــة. وفــي ســياق اليــوم اعلــن مســؤولو حمــاس بــانهم ال يعرفــون مــا الــذي 

والمخطــوف قتلــوا فــي القصــف اإلســرائيلي. فــي نظــرة الــى  حصـل بالضــبط فــي رفــح وقــدروا بــان الخليــة
الوراء يقدرون في الجيش اإلسرائيلي بان عملية الخطف كانت مبادرة محلية، للواء رفح في حماس او 
لقيـادة عملياتيـة اكثـر تــدنيا فـي المنظمـة. فعنـدما لــوحظ دخـول الخليـة المتقدمـة بقيــادة الرائـد شـرال الــى 

حوهــا النــار وبعــد ذلــك فــروا مــع جثــة غولــدن، مثلمــا حاولــت المنظمــة عملــه المكــان، فــتح المســلحون ن
 مرات عديدة في حوادث اخرى على طول القتال.

الى جانب التفتيشات في النفق، والتي لم تؤدي الـى العثـور علـى غولـدن، تـم بـالتوازي اسـتخدام "نظـام 
يادة لواء جفعاتي التي عملت على هنيبال" للعثور على المخطوف. وقد اتخذ القرار في الميدان، في ق

مقربــة مــن رفــح، ولكنهــا حصــلت فــي الــزمن الحقيقــي علــى االذن مــن فرقــة غــزة ومــن قيــادة المنطقــة 
الجنوبيـــة. وقالـــت مصـــادر عســـكرية لــــ "هـــآرتس" ان هـــذا كـــان "نظـــام هنيبـــال" االكثـــر عدوانيـــة الـــذثي 

لخاصـة وتمشـيطات قـوات جفعـاتي، يمارسه الجيش اإلسرائيلي علـى االطـالق. فـالى جانـب الوحـدات ا
دخــل طــابور مــن كتيبــة المــدرعات الــى عمــق نحــو كيلــو متــر فــي االرض المبنيــة فــي رفــح، فــي حركــة 
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ســريعة. ومشــط المســـجد المالصــق للنفـــق واســتخدام مالصــق لحمـــاس واســتخدمت النـــار لمنــع اخـــراج 
 الضابط االسير من المنطقة.

الحبــاط االختطــاف. كمــا أنــه يســمح بتعــريض حيــاة  يســمح نظــام هنيبــال باتخــاذ سلســلة مــن الوســائل
المخطــوف للخطــر لمنــع االختطــاف، ولكـــن هــذه مخــاطرة محســوبة. وأوضـــح ضــباط كبــار فــي هيئـــة 
االركــان هــذا االســبوع بــان النظــام ال يســمح بالقتــل المتعمــد للمخطــوف بهــدف منــع االختطــاف. ولكــن 

يفهمهـــا بعــض مـــن القيــادات فـــي المســـتويات يوجــد فـــارق بــين النظـــام المكتــوب والعقيـــدة الشـــفوية كمــا 
 الصغرى والجنود. في نظر بعضهم، فان قتل المخطوف أفضل من نجاح االختطاف.

الهــدف االول الســتخدام النظــام هــو عــزل المنطقــة التــي وقــع فيهــا االختطــاف ومنــع خــروج الخــاطفين 
القطــاع قاتــل الجــيش منهــا. وفــي هــذا االطــار تســتخدم نــار مكثفــة. غيــر انــه فــي معظــم المنــاطق فــي 

والمعـارك دارت  –اإلسرائيلي بعد أن دعا السكان الفلسطينيين الى مغادرة االحياء. معظمهم استجابوا 
 مع خاليا حماس التي كمنت في أماكن اختباء، دون تواجد مدنيين تقريبا.

مــدنيين أمــا فــي رفــح فحصــل شــيء آخــر: فقــد تقــدمت القــوات الــى المنطقــة التــي لــم يــتم منهــا اخــالء ال
وعنــدها اســتخدمت نــار ثقيلــة لعــزل المكــان. كمــا أنهــا اضــطرت الــى مســاعدة جويــة كثيفــة اكثــر مــن 
المعتــاد، النهــا عملــت فــي منطقــة مهــددة لــم تمشــط مســبقا وتصــدت لعــدو انتشــر فــي مســافات قصــيرة. 

بــين  –وعلــق المــدنيون فــي الوســط بينهمــا. ويبــدو أن هــذا هــو احــد االســباب لمعــدل المصــابين العــالي 
قتــيال فلســطينيا ومئــات الجرحــى، حســب مصــادر فــي رفــح. واالن ايضــا، لــيس واضــحا  210 – 230

 كم من القتلى والجرحى كانوا نشطاء من حماس.
فــي اطــار النــار اســتخدمت طــائرات كثيــرة مــن ســالح الجــو، نــار مدفعيــة وقــذائف دبابــات. الهجمــات 

منطقــة. وبلغــت مصــادر فلســطينية بــان كــل الجويــة واســتخدام الجرافــت دمــرت عشــرات المنــازل فــي ال
ســيارة خرجــت مــن المنطقــة تعرضــت للهجــوم وانــه قصــفت ايضــا ســيارات اقتربــت مــن المستشــفى فــي 
المدينة. ومع ذلك، فـان الطـواقم التلفزيونيـة التـي كانـت فـي المستشـقى نفـت تقريـرا آخـر وكـأن إسـرائيل 

 المكان.أطلقت النار على سيارات االسعاف والطواقم الطبية في 
فـــي الجـــيش اإلســـرائيلي اعترفـــوا بانـــه ســـتكون حاجـــة الـــى التحقيـــق التفصـــيلي لالحـــداث فـــي رفـــح، فـــي 

الذي أدى على مـا يبـدو الـى االسـتخدام  –الساعات الطويلة ما بعد االختطاف. يخيل أن جذر االمر 
سـرائيل فـي العقـد هو فـي الموقـف الـذي تبلـور فـي إ –المتطرف لـ "هنيبال" واالصابة الشديدة للمدنيين 

االخير من قضايا اختطاف الجنود. فعلى خلفيـة الهـزة الجماهيريـة الشـديدة بعـد اختطـاف الجنـود وفـي 
مخطــوفي  –ضـوء صــفقات االسـرى الكثيــرة التـي تحــرر فيهـا مئــات المخـربين، فــي ظـل تنــازالت كبيـرة 
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نشــأ احســاس ان  –هــار دوف، جنــديي االحتيــاط غولدفاســر وريغــف وباالســاس قضــية جلعــاد شــاليط 
اختطــاف جنـــدي اخطـــر مــن قتـــل جنـــدي وانـــه يجــب منـــع االختطـــاف بكـــل ثمــن تقريبـــا. فـــي الحـــروب 
الســابقة، كــان الســقوط فــي االســر جــزءًا مــن ثمــن الحــرب، فــي ظــل العلــم انــه فــي موعــد الحــق يجــري 
تبـــادل لالســـرى. ولكـــن فـــي المواجهـــات مـــع حمـــاس وحـــزب هللا، فـــان التكتيكـــي )االختطـــاف( يصـــبح 

 راتيجيا ويملي النهج االكثر هجومية للجيش الحباط االختطاف.است
حتــى ســاعات مــا بعــد الظهــر مــن يــوم الجمعــة اســتمرت العمليــة فــي رفــح، دون أن تــؤدي الــى العثــور 
على المالزم غولدن. في هذه االثناء، نقل بالغ الى عائلته بـان ابنهـا اختطـف وحالتـه غيـر واضـحة. 

سبت. حتى ساعات مـا بعـد الظهـر المتقدمـة فـي السـبت توصـل الجـيش واستمرت الدراسا الى داخل ال
اإلسرائيلي الى االستنتاج، استنادا الى العناصر التي جمعت في النفق، وان غولدن قتـل فـي الحادثـة. 
وبعــد التشــاور مــع اطبــاء، حاخــامين وخبــراء فــي التشــخيص الجنــائي، قــرر الحاخــام العســكري الــرئيس 

 الن عن الضابط من جفعاتي كشهيد.العميد رافي بيرتس االع
عائلة غولدن تحافظ على السبت. وفور خروج السبت، نزل كل ابناء العائلة من تحت بيتهم في كفار 
ســـابا للحـــديث مـــع الصـــحفيين. وقـــد بثـــت االقـــوال بالبـــث الحـــي والمباشـــر فـــي كـــل شـــبكات التلفزيـــون. 

الحياة وانه محظور على الجـيش اإلسـرائيلي  االبوان واالخوان قالوا انهم مقتنعون بان غولدن على قيد
الخروج من القطاع قبل العثور على ابنهم وتخليصه مـن هنـاك. وذكـروا مسـاهمتهم للجـيش وللمجتمـع 

 اإلسرائيلي وطالبوا بانقاذ ابنهم باسم قيم الجيش.
عسكرية واضيف الى االمر بغير قصد معنى سياسي. في تلك الساعات ترددوا في القيادة السياسية وال

العليا اذا كانوا سيستكملون االنسحاب من القطاع والخـروج منـه حتـى دون المـالزم غولـدن. ولكـن فـي 
الوقت الذي عرف فيه الجيش بانه قتيـل، لـم يعـرف ابنـاء العائلـة هـذه المعلومـات بكاملهـا وخرجـوا مـن 

ـــة جـــز  ـــاة. وأصـــبحت المأســـاة الشخصـــية للعائل ـــى قيـــد الحي ـــنهم عل ءا مـــن الجـــدال نقطـــة انطـــالق ان اب
السياسي. فقد أصدر الوزير اوري ارئيل بيانا يدعو الى نقل النقاش عن استمرار العملية الى الحكومة 

 بدال من المجلس الوزاري ووقف خروج القوات.
بسبب تصريحات العائلة، اضـطر رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو الـى تأجيـل المـؤتمر الصـحفي الـذي 

ا خـرج أخيـرا الـى وسـائل االعـالم أعـرب عـن تفهمـه اللـم العائلـة ولكنـه خطط له لنصف ساعة. وعندم
شرح ايضا بان "حياة كل جندي وجندي عزيزة عليه". وقد فهم االمـر كتلمـيح بـان فـي نيتـه االنسـحاب 

 من القطاع رغم احتجاج العائلة.
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ائلـة االب من ساعد في تهدئة الخواطر كان وزير الـدفاع موشـيه بـوغي يعلـون الـذي هـو قريـب مـن ع
سمحا غولدن، وعرف هدار منـذ ولـد. فـي منتهـى السـبت، بعـد منتصـف الليـل، جـاء يعلـون الـى منـزل 
العائلــة مــع الحاخــام الــرئيس ووفــد مــن كبــار الضــابط وعــرض علــى االبوبــة واالخــوة كــل االدلــة التــي 

ي يـوم جمعت في رفح. وفي ختام الحديث اخذت العائلة بموقـف الجـيش واعلـن عـن غولـدن شـهيدا. فـ
االحــد بعــد الظهــر شــيع الــى مثــواه االخيــر فــي المقبــرة العســكرية فــي كفــار ســابا. بعــد اقــل مــن يــومين 

 أنهت قوات الجيش انسحابها من القطاع.
 8/8/2102هآرتس 
 9/8/2102 ،القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"الجغرافيا ومصالح أمريكا و .75

 غازي العريضي
العميد  ريمون إده  أحد أبرز الشخصيات السياسـية اللبنانيـة  ، أرسل2921في بداية شهر يونيو عام 

فــي ذلــك الوقــت المنتقــد للسياســة األمريكيــة والمنّبــه إلــى خطــر تقســيم لبنــان، وتحقيــق الحلــم اإلســرائيلي 
بـــدعم أمريكـــي، رســـالة إلـــى وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي الشـــهير هنـــري كيســـنجر يتهمـــه فيهـــا شخصـــيًا 

حية فــي لبنــان ونســف صــيغة العــيش المشــترك ، وبــأن  لبنــان صــائر إلــى بالســعي  إلقامــة دولــة مســي
الــــزوال بســــببه ، وأن  الشــــعب اللبنــــاني لــــن يقبــــل بالفنــــاء لكــــي تعــــيش إســــرائيل . وأن الخطــــة الســــرية 

 لكيسنجر تقوم على  منح لبنان إلى سوريا لتحقيق السلم في المنطقة .
برسـالة ممـا جـاء فيهـا:  ثـق بأننـا حاولنـا مـرارًا وتكـرارًا   بعد أيام رّد الوزير األمريكي على العميـد  إده 

نما باءت محاوالتنا بالفشل. لماذا؟ ألننا  –وال نزال  –أن نتآمر على أنظمة عديدة في العالم العربي  وا 
اصطدمنا بمقاومة وطنية وبمناعة داخلية. والـزالزل التحـدث إال فـي األرض المشـقوقة، وال أكتمـك أن 

نمـــا ضـــد العـــالم العربـــي ككـــل. مـــن هنـــا لبنـــان هـــو بلـــد  مثـــالي لتحقيـــق المـــؤامرات لـــيس ضـــده فقـــط، وا 
اكتشــفت أن فــي تناقضــاته عناصــر جديــدة لنصــب فــخ كبيــر للعــرب جميعــًا   وأضــاف:  لقــد أبلغنــي 
الرئيس فورد مرة بفرح، أن النجاح الذي حققته خطتي في لبنان قد غطى على األخطاء التـي اقترفتهـا 

وبـنجالديش وأنجـوال. وأنـا شخصــيًا مـا كنـت أتوقـع هـذا النجـاح، صـحيح أن وجــود  فـي تشـيلي وقبـرص
ـــة هـــي التـــي كانـــت تـــؤمن لنـــا اســـتمرار الخطـــة  إســـرائيل وّســـع حجـــم العمـــل. لكـــن التناقضـــات اللبناني

أوروبـــي كــاد يجّمـــــد حركـــة العمليــة وســـارعت  -وســالمتها. مــرة واحـــدة يــا عزيــزي حـــدث خطــأ عربــي 
ون )وهو مهنـدس اختصاصـي بعمليـات الشـرق األوسـط(، ولقـد كشـف بسـرعة موضـع بإرســــال دين برا
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الخلل، ثم أعاد ضبط الجهاز الكبير الذي يحّرك األمور حسب األهداف المطلوبة والخطة المرسومة  
وقد تسأل يا مستر  إده  عن طبيعة الخطة. ال أكتمك أنني بدأت بشيء ثم انتهيت بشيء آخر. كان 

بعـد االتحـاد السـوفييتي عـن مجـال التـدخل، والحسـم والمشـاركة فـي حـل أزمـة الشـرق همي الوحيـد أن أُ 
األوســط، كمــا أســعى إلــى تأجيــل مــؤتمر جنيــف، واالعتــراف بمنظمــة التحريــر إلــى مــا بعــد انتخابــات 
الرئاسة األمريكية واالنتخابات النيابيـة فـي إسـرائيل إلـى مـدة سـنتين علـى األقـل، ثـم تشـّعبت مطـامحي 

أيـت أن خصـوبة األحـداث الداميـة فـي لبنـان قـد أسـقطت صـيغة التعـايش المطروحـة، وبعـد أن بعدما ر 
-3-28بدا لي أن ما كان يحلم به  موشى شاريت  عندما كتب رسالته الشهيرة إلى بن غورويـون ) 

( أصبح سهل المنال. فقد تحدث الرجالن يومها عن وجوب تقسيم لبنان إلى دولتين طائفيتين. 2914
ال جـدوى وال فائـدة فـي محاولـة إثـارة حركـة فـي الخـارج،  –دعني استعمل عبارة  شاريت  حرفيـًا  دائماً 

إذا لم يكن تعزيز روح حية إذا كانت تنبض من تلقاء نفسها، وليس من الممكن بعث الروح فـي جسـد 
إسـرائيل  لذلك أريدك يا مستر  إده  أال تجعلني مسـؤواًل عـن خطـة كانـت –ال تبدو عليه دالئل الحياة 

. صحيح أنني أفكر بخلق دويالت شبيهة بإسرائيل بعدما فشلت في إقنـاع الـدول 2914تمهد لها منذ 
العربية بفكرة الصلح االنفتاحي، وفي قبول هذه الدولة الجديدة جزءًا من المنطقة. لكن الصحيح أيضًا 

فــوس الموحــدة وتــدمير صــيغة أن األحــداث الداميــة التــي افتعلناهــا أمنــت لنــا أرضــية مثاليــة لتقســيم الن
حداث خلل أساسي في النظــام الديموقراطي الوحيد في المنطقة، لقد أصبح لبنان عبئًا على  التعايش وا 
الغرب لكثـرة مـا أعطـت حريتـه مـن أفكـار كانـت تسـتعمل ضـدنا ولـيس ضـد دول المنطقـة، لهـذا قـررت 

إننــي أتطلــع إلــى جغرافيــا العــالم مــن إلغــاء هــذه الحريــة وأن أجعــل نظامــه ذلــياًل . وأضــاف كيســنجر:  
خالل مصالح أمريكا، ومن خالل مصالح إسرائيل في المنطقة. إن الحـرب فـي بالدكـم لـن تتوقـف إذا 
هددت أمن إسرائيل، وأخيرًا: أذكرك بعبارة ملهمي مترنيخ  البعض يصنعون التاريخ والبعض يكتبونه، 

 أنا شخصيًا قررت أن أكون من صانعي التاريخ .
ذكر هـــذه الرســـالة ألذكـــر النـــاس بهـــا علــــّنا نـــتعّلم، نـــتعّلم الخـــروج مـــن ســـيطرة فكـــرة المـــؤامرة علينـــا أســـت

والركون إليها، وتضييع الوقت فـي الحـديث عنهـا دون أن نفعـل شـيئًا. ونـتعّلم كيـف نتجـاوز أخطاءنـا، 
نحمـي وحـدتنا ونمنـع  ونتعّلم تكوين جهاز يحّرك األمـور وتطـويره ومراقبتـه لتفعيلـه دائمـًا، ونـتعّلم كيـف

مكاناتنــا، وبالتــالي نمنــع تشــقق أرضــنا ممــا يتــيح حــدوث الــزالزل بشــكل ســهل  تقســيم نفوســنا وعقولنــا وا 
 ودوري 

نعم، هـا هـو كيسـنجر يعتـرف بالتـآمر علـى الـدول العربيـة، وبالعمـل علـى خلـق دويـالت فـي المنطقـة، 
ندســا شــاطرا بإعــادة ضــبط الحركــة وبوجــود جهــاز يــدير هــذه العمليــة، وعنــدما أخطــأ الجهــاز كلــف مه
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يقاعهــا وتوجيههــا فــي االتجــاه الصــحيح. ويعتــرف بأنــه لــو لــم يحصــل التقســيم الجغرافــي فــي مرحلــة  وا 
معينـة وتحديــدًا فــي لبنــان، فـإن التقســيم فــي النفــوس قـد حصــل. وهــذا بحــد ذاتـه يــؤدي إلــى صــراع دائــم 

غرافيـا، التـي ال قيمـة لهـا فـي نظـر كيسـنجر مفتوح، وفي اللحظة المؤاتية يعيد إحياء مشروع تقسيم الج
وال يتطلع إليها إال من خالل مصالح أمريكا في العالم ومصلحة إسرائيل فـي المنطقـة. إذًا، كـل شـيء 

 قابل للتغيير في سياق تأكيد هذه المصالح 
اتـه فـي تغيرت اإلدارات، تغير الرجال، لكن الجهـاز لـم يتغيـر، ربمـا تعثّـر فـي فتـرة، ربمـا أخطـأت رادار 

فتـرة، ربمــا خرجــت األمـور عــن مســارها فــي منـاطق معينــة، ربمــا كانــت مفاجـآت، لكــن الجهــاز موجــود 
يعيد ضبط األمور. فالرؤية لم تتغير والقناعة لـم تتغيـر والمشـروع لـم يتغيـر. لكـن األخطـر اليـوم، هـو 

ذا ذكرنــا صــاحب المــؤامرة بــدوره لمــا واجهنــا أنفســنا وأبــدينا اال هتمــام المطلــوب، أال نــرى أننــا ال نقــرأ، وا 
اليـوم تقسـيمًا فـي النفـوس وتقسـيمًا للنفـوذ علـى قواعـد دينيـة وعرقيـة فـي أكثـر مـن دولـة؟ أال نـرى اليــوم 
تشققات في أرض دولنا وزالزل متنقلة وبراكين متفجرة هنا وهناك؟ أال نرى أجساد دولنا ال تبدو عليها 

ثون عــــن مصــــالحهم، ولــــو أدى ذلــــك إلــــى تغييــــر دالئــــل الحيــــاة؟ أال نــــرى ونســــمع قــــادة أمريكــــا يتحــــد
ـــًا وحمايـــة  ـــذهاب إلـــى مـــن كـــانوا يســـمونه  محـــور الشـــر  والتفـــاهم معـــه؟ أال نـــرى تركيب التحالفـــات وال
لديكتاتوريين هنـا وهنـاك، وتقـاتاًل مـع أنظمـة مسـتبدة فـي أكثـر مـن مكـان، وكـل ذلـك مـن أجـل التغييـر 

سرائيل تقتضي ذلك؟ أال نـرى  جغرافيـات  تتغيـر  والديموقراطية، وبكل وقاحة ألن مصالح أمريكا  -وا 
أال نــــرى مشــــروع  -واألمريكيــــون مرتــــاحون، واإلســــرائيليون يعّبــــرون بفــــرح ويطــــالبون بتكــــريس ذلــــك؟ 

الدويالت الذي أشـار إليـه كيسـنجر يتحـول واقعـًا علـى األرض فـي بعـض المنـاطق؟ أال نـرى اليـوم أن 
د أمــن إســرائيل؟ وأن األســلحة التــي تهــدد هــذا األمــن قــد الحــروب لــن تتوقــف فــي دولنــا مــا دامــت تهــد

ســلمت طوعــًا؟ وأن كــل مــا يجــري هــو لمصـــلحة إســرائيل؟ وأن اإلبــادة الجماعيــة باتــت حقــًا مشـــروعًا 
تمارســه إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني، ألن أمــن ومصــالح إســرائيل فــوق كــل اعتبــار؟ أال نــرى أن 

سرائيل يريدون صنع ا لتاريخ األسود وفق برامجهم ومصالحهم ورؤيتهم للمسـتقبل، بعض قادة أمريكا وا 
 وأننا نكتفي بالحديث عن ذلك وأحيانًا ال نكلف أنفسنا حتى كتابة هذا التاريخ؟

المتآمرون يعلنون عن أنفسهم، وعـن خططهـم وأهـدافهم وعـن نظـراتهم لواقعنـا ولـدولنا وعقولنـا وأفكارنـا 
نا المشقوقة، ونحن ال نـزال نبحـث فـي أعمـاق هـذه المـؤامرات وسياساتنا وسياداتنا على أراضينا وألرض

وعــن أصــحابها وغاياتهــا وننجــّر إلــى لعــب األدوار التــي يريــدها لنــا اآلخــرون. لقــد بتنــا أســرى أحقادنــا 
 وحساباتنا الضيقة وأخذتنا المؤامرات إلى مالعبها  

 9/8/2102 ،الدستور، عّمان
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 سيغزة ... تراثها المسروق والمهمل والمن .76

 خالد عزب
سـرائيل نفقـد جـزءًا مـن تـراث غـزة، وتخـرج إسـرائيل مـن كـل  في كل مرة تنشب فيها حرب بين العـرب وا 
حــرب وقــد فقــدنا جــزءًا مــن التــاريخ والتــراث الــذي هــو فــي حقيقــة األمــر ضــد أكذوبــة وجــود إســرائيل، 

 فالصهاينة ال يكرهون شيئًا مقدار ما يكرهون التراث المادي والالمادي.
اإلسرائيليون من غزة مواقع أثرية كاملة، مثل فسيفساء كنيسـة بيزنطـة فـي تـل بطشـان، كمـا نقـل سرق 

اليهود الصهاينة من تلـة الـرقيش فـي ديـر الـبلح الكثيـر مـن اآلثـار إلـى متحـف جامعـة بيـر سـبع، لكـن 
نية، هــذه األشــد ألمــًا هــو إهمــال أهــل غــزة تــراثهم، كهــدم البيــوت القديمــة األثريــة وتحويلهــا بنايــات ســك

البيوت أيضًا يستهدفها دائمًا القصف الجوي اإلسرائيلي. إن هناك حاجة ماسة اليوم أيضـًا إلـى تغييـر 
قانون اآلثار الفلسـطيني حيـث ال يحتـوي علـى مـواد رادعـة تجـرم اإلتجـار فـي اآلثـار أو التنقيـب عنهـا 

 من دون تصاريح رسمية أو حتى هدم البنايات التراثية.
مــري فــي غــزة أقــدم أثــر إســالمي فيهــا، حيــث كــان كنيســة لعــرب غــزة، وبعــد فتحهــا مــن يعــد الجــامع الع

عمـرو بـن العـاص حولـت الكنيسـة مسـجدًا عـرف بالمسـجد العمـري نسـبة إلـى عمـر بـن الخطـاب. هـذا 
المسـجد جـدد فـي العصـر المملـوكي، وتعـرض إلــى قصـف قـوات الحلفـاء فـي الحـرب العالميـة األولــى، 

ل من القذائف فـدمروا مئذنـة المسـجد العمـري وسـطحه وأقبيتـه، وبعـد الحـرب حيث قامت بدك غزة بواب
م إلــى 2912بــدأ علمــاء غــزة فــي رفــع أنقــاض المســجد وترميمــه، غيــر أن المئذنــة تعرضــت فــي عــام 

 زلزال، وبات اليوم في حاجة ماسة للصيانة والترميم.
ـــق ـــم يتب ـــوكي، ول ـــا: هـــذا المســـجد شـــيد فـــي العصـــر الممل ـــة التـــي  مئذنـــة جـــامع زكري ـــه ســـوى المئذن من

 تحاصرها لألسف البنايات الحديثة من كل جانب.
ويعــد جــامع ومــزار الشــيخ خالــد مــن تــراث غــزة المهــدد بــالزوال، فهــو متــداع ويتكــون مــن ثالثــة أروقــة 

 مسقوفة بقباب، وفي فناء المسجد يوجد الضريح.
ي القرن التاسع الهجـري، وهـدم أما مسجد الوزير، فهو من بناء شرف الدين عيسى بن الوزير، شيده ف

 جزء كبير منه عند شق الشارع الرئيسي للمدينة في نهاية الحكم العثماني.
 هذه نماذج من تراث غزة، وهو تراث بات اآلن في حاجة ماسة إلى عدة خطوات منها:

ى تسجيله كاماًل بصورة واضحة، خاصة التالل األثرية التي تعود إلى عصـور مـا قبـل التـاريخ وحتـ -
 الحقبة اإلسالمية، مع عمل خرائط مسحية واضحة لهذه التالل.
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توثيــق شــواهد القبــور فــي مقــابر غــزة لكونهــا شــاهد عيــان علــى ســكان المدينــة وتسلســلهم منــذ حقــب  -
بعيدة إلى اآلن، خاصة مقابر باب البحر واألوزاعي وبني ميس وتربة الشهداء وغيرها، وكان الباحـث 

يني أنجـز موسـوعة بحثيـة عنهـا لـم تنشـر بعـد وهـي علـى جانـب كبيـر مـن المصري الدكتور فرج الحس
 األهمية، إذ تكشف تاريخ المدينة وأسرها.

تـــرميم مـــا تبقـــى مـــن مســـاجد وزوايـــا وأضـــرحة، خصوصـــًا مـــا أشـــار إليـــه الباحـــث الفلســـطيني ســـليم  -
 عرفات المبيض في كتابه "البنايات األثرية اإلسالمية في غزة وقطاعها".

 تسجيل منازل غزة األثرية التي لم تسجل بعد، ومنع هدمها.ضرورة  -
 إعداد برنامج للنشر العلمي لتراث غزة. -
إنشاء هيئة وطنية فلسطينية لآلثار تحتفظ بسجالتها في فلسطين وخارج فلسـطين منعـًا الحتمـاالت  -

 استيالء الصهاينة عليها.
 إطالق حملة دولية إلنقاذ تراث فلسطين المحتلة. -
 ناء متحف كبير في غزة. ب -

 9/8/2102الحياة، لندن 
 
 :كاريكاتيرصور و  .77

 

 
 مسيرات في الضفة دعمًا للمقاومة في غزة

8/9/2102، الدوحة، نت الجزيرة  
 



 
 
 

 

 
           17ص                                     3312 العدد:     9/8/2102 السبت التاريخ:

 

 

 
 في الضفة M75مسن فلسطيني يتحدى جنود االحتالل ويلوح بمجسم لصاروخ 

8/9/2102المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 

 
7/8/2102الدستور، عّمان،   


