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 مشعل: أي هدنة دائمة يجب أن تؤدي إلى رفع الحصار عن غزة ونتنياهو فشل في تحقيق أهدافه .0
الدوحن،، قنال رئنيس المكتنس السياسني لحركن، المقاومن، ، منن 11/8/1912وكالة قـدس بـرس ذكرت 

الننننن  من، وسنننننتقر س الغنننننلس  اإلسننننن"مي، "حمننننناس" "الننننند مغنننننلل "من  ملركننننن،  ننننن    الل يمننننن، ست"تصنننننر
الفلسننطيني مننن تحقينن  هداننخ انني الننت"ل و مننن االحننت"ل وحنن   تقريننر المصننير، وقيننام دولنن، السننطيني، 
حر   على أرضخ"، وأغار ملى أن  الضف، الغربين، مننذ بداين، اللندوان الصن يوني الضنف، الغربين، تننتف  

مننا  وتييينندا  لغنن    ولغننلب ا ومقاومت ننا، التنني ضنند االحننت"ل واالسننتيطان، كمننا أن  ننا تنننتف  انتصننارا  ودع
 وصف ا بن "الل يم،".

( لوكالن، "انرانس بنرس" أعناد المكتنس اإلع"مني لنن 11/8وغد د مغلل اي تصريحات لخ اليوم االثنين )
"حمننناس" تو يل نننا، علنننى أن  حركتنننخ مسنننتلد  هننني وبقيننن، قنننوص المقاومننن، الفلسنننطيني، للصنننمود اننني هنننذ  

والسياسنني، انني ونح واحنند، وقننالد "نحننن لنندينا نفننس  طويننل، ولنندينا قنندر  عالينن، علننى الملركنن، الميدانينن، 
االحتمال، والمقاوم، أعند ت وأحسننت اإلعنداد، وهني لنن تنكسنر والغنلس لنن ينكسنر، ومنا  نرص "ن"ل 

 غ ر كامل اي      يدل  على ذلك".
يغنخ اني الميندان اللسنكر  اني وأك د مغلل أن  رئيس الو راء الص يوني نتنياهو يكنابر بلند أن اغنل  

بننداعات ا والتفننا  الغننلس الفلسننطيني،  عدوانننخ علننى قطنناب  نن   بسننبس صننمود المقاومنن، الفلسننطيني، واف
مبينننا  أن  نتنينناهو اليننوم يلنناني مننن أ منن، دا"لينن، ويحنناول انني مينندان التفنناو  والسياسنن، مننا ع نن  عننن 

 تحقيقخ اي اللسكر .
اي     ، قال مغنللد "هنذ  حقنو  للغنلس الفلسنطيني، وأن وعن مطالب، "حماس" بمطار ومنفذ بحر  

تليش      بدون حصار وبدون ت ويع وتضيي ، وبدون م " ، وبدون منع للسفر،      هي   ء من 
األر  الفلسطيني، ليست منل ل، عن ا؛ ولكن من حق  ا أن يكون ل ا ميناء، ومن حق  ا أن يكون اي نا 

 ر ل،". مطار، ويكسر الحصار عن ا ب"
ورح س مغنلل بني   وسنيط يسنتطيع أن يحقن  مطالنس الغنلس الفلسنطيني سنواء كنان الوسنيط المصنر  
لنون علنى أحند، وكنل  منن يقند م   ندا  أو تحر كنا  سياسننيا   را  حديثنخ أن نم ال يلو  أو أ   وسنيط عربني، مكنر 

 ستتلامل ملخ "حماس" بمسؤولي، وب دي ،، وحسس طبيل، هذا التحر ك.
را  ذلنك  وأوضح مغلل أن خ عر  على قياد  حركتخ التفاو  مع االحت"ل مرارا ، ولكن  ا راضت، مفس 

بننالقولد "االحننت"ل الصنن يوني يسننتغل الوقننت لللبنن، التفنناو  مننن أ ننل "ننداب اللننالم أن  هننناك عملينن، 
ي، سنن"م، ويسننتغل األمننر الواقننع "اصنن، انني عمليننات الت وينند واالسننتيطان، والبتنن ا  المواقنن  الفلسننطين
 واللربي، و"ف  سقو  المفاوضين الفلسطينيين واللرس، ونحن واعون ل ذ  الللب،، ولن نقع اي ا".
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وانني ملننر  رد  ، عننن واقننع الوحنند  الفلسننطيني،، قننال مغننللد "هننناك وحنند  انني الموقنن  الفلسننطيني، 
، وسياسنيا  كمنا ميندانيا  وسياسنيا ، ميندانيا  منن "ن"ل المقاومن، ومننذ بداين، اللندوان الصن يوني علنى  ن   

د ينذهس ملنى القناهر  لي"نو  الملركن،  رأيتم اي توحيد المواق  وتقارب ا، ثم  تغكيل واد السطيني موح 
 السياسي، تتوي ا  للملرك، اللسكري، على األر  النت اب مطالس الغلس الفلسطيني المحد د ".

لل أن  اإلدار  األمريكين، منا وعن طبيل، الموق  األمريكي من اللدوان الصن يوني علنى  ن  ، بني ن مغن
 الننت مواقف ننا اللامنن، منحننا   ل"حننت"ل اإلسننرائيلي، لكن ننخ أغننار ملننى أنننخ "نن"ل الحننرس اللدوانينن، علننى 

 قطاب      كانت هناك   ودا  لو ير ال"ار ي، األمريكي  ون كير ، واالحت"ل اإلسرائيلي أاغل ا.
ن و ود قياد  "حماس" على أراضي ا، قنال مغنللد "ال وعما مذا كانت القياد  القطري، تغلر باللسء م

غننك  أن  الموقنن  القطننر  الر سننمي موقنن  ع ننيم ومتمي نن ، االل"قننات بالتراضنني، والحمنند   ن نند قطننر 
ودوال  أ"رص تلت   بالل"ق، مع "حماس"، كما نحن اي "حماس" نلت  بالل"ق، مع هذ  الدول المحترمن، 

 األصيل،".
ينران وحن س و، أوضنح مغنلل أن  هنناك اتصناالت قبنل الحنرس أم ا عن االتصنا  الت بنين "حمناس" واف

 وبلد الحرس على    ، و رت االتصاالت بين م وبين اإليرانيين وح س و.
، عنن )أ   س( منن الدوحن،، أن مغنلل قنال من المطالبن، 19/8/1912رأي اليوم، لنـدن، وأضناات 

لي، هذ  حقو  من ح  الغلس الفلسطيني أن يليش بندون ليست مطالس  ير طبي“بالمطار والمراائ 
حصننار ت ويننع ومنننع مننن السننفر. مننن حنن   نن   أن تفننتح الملننابر وأن يسننمح لمليننوني غنن"و بالسننفر 

 للل"ج والدراس، واللمل كباقي غلوس اللالم".
الحرس علنى  ن   منن أهنم نتائ  نا حتنى قبنل أن تنت ني هنو أن رانع الحصنار أصنبح “ورأص مغلل أن 

 را على األ ند  اإلقليمي، والدولي،".حاض
وبالنسننب، لل"سننائر البغننري، التنني يمنننى ب ننا الفلسننطينيون وقاربننت األلفنني غنن يد  ننالبيت م مننن المنندنيين 

ال يو ند غنلس ت"لنو منن االحننت"ل ودانع ثمننا اقنل منن الننذ  “و"صوصنا منن األطفنال، قنال مغننلل 
 0،1عامننا والغننلس الفيتنننامي  100""ل مليننون )قتيننل( 1،1دالننخ المحتننل، االغننلس ال  ائننر  داننع 

 م"يين )قتيل(".
يحننناول أن يكنننابر بلننند ان اغنننل اننني “كمنننا اعتبنننر مغنننلل أن النتي ننن، األ"نننرص للحنننرس هننني أن نتنيننناهو 

الميدان اللسكر ، ا و يلاني أ م، دا"لي، يحاول أن يحق  اي التفاو  ما ع   تحقيقخ اي الميندان 
 اللسكر ".
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 ننديا مسنرائيليا مننذ  34و ئ بقنو  المقاومن، الفلسنطيني،" اني مغنار  ملنى مقتنل ان“وأغار ملى أن نتنياهو 
 اندالب الملارك اي الثامن من الغ ر الماضي بحسس مع"ن  يش االحت"ل.

ت اهرات اي كل مكان اي )…( بلد غ ر من اللدوان نتنياهو أمام اغلخ اي تحقي  أهدااخ “وأضا  
، اضننطر نتنينناهو أن يترا ننع ويسننحس قواتننخ البرينن، التنني  نن ت اللننالم و ضننس مننن ال ننرائم اإلسننرائيلي

 أطرا     ".
نتنينناهو يلنناني مننن الننرأ  اللننام اإلسننرائيلي النندا"لي الننذ  يغننلر بننان “وعبننر مغننلل عننن اعتقنناد  بننان 

 مغامر  ال يش اغلت ولم ي لس نتنياهو األمن وهناك ضغوط دولي، لوق  الحرس".
لننم نسننتكمل  ميننع ال"طننوات لكننننا نسننير علننى طريق ننا "طننو  “، و"ننتم مؤكنندا أن المصننالح، الفلسننطيني

 "طو ".
 
 بحر: موقف البرلمانات العربية واإلسالمية ال يرقى الى مستوى الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" .2

اتحي صب احد انتقد رئيس الم لس التغريلي باإلناب، أحمد بحر موق  البرلمانات اللربي،  -    
ال يرقى ملى مستوص ال رائم التي يرتكب ا االحت"ل »ات البرلماني،، واعتبر انخ واإلس"مي، واالتحاد

مل م الدول اللربي، »ولفت اي تصريح أمس ملى أن «. اإلسرائيلي اي ح  الغلس الفلسطيني
واإلس"مي، لم تلقد  لس، برلماني، "اص، باللدوان اإلسرائيلي على قطاب    ، ولم تسع الى ممارس، 

 «.، على حكومات ا إل بارها على ات"اذ مواق   اد  ت ا  ما يحدث اي    ضغوط حقيقي
مثل برلمان دول، تغيلي والبرا يل وبل  البرلمانيين »وأغار ملى مواق  بل  البرلمانات األ نبي، 

األوروبيين، مضاا، الى موق  دول، اإلكوادور وبل  دول، أميركا ال نوبي، بسحس السفير، وكانت 
 «.را، لم تت"ذها الدول اللربي، واإلس"مي،ل ا مواق  مغ

 11/8/1912الحياة، لندن، 
 
 الداخلية في غزة تشيد بالصمود والثبات الكبير اللذين "يتمتع بهما الشعب الفلسطيني في غزة" .3

يتمتع ب ما »اتحي صب احد أغادت و ار  الدا"لي، اي     بالصمود والثبات الكبير اللذين  -    
وسائل الحرس النفسي، اإلسرائيلي، التي است"دم ا »، مؤكد  أن «اي قطاب     الغلس الفلسطيني

الغلس »وقالت اي بيان أمس من «. االحت"ل طوال أيام اللدوان الماضي، لم ت  م م أو ت"يف م
 «.الفلسطيني تمتع بوعي كبير، ولم يست س نداءات االحت"ل، وتغبث اي منا لخ وبيوتخ ولم يترك ا
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، اي     اي بيان أمس من ا نغرت عناصرها اي مراك  إليواء النا حين الذين أمرت م وقالت الغرط
قوات االحت"ل عبر مناغير من ال و أو اتصاالت هاتفي،، بإ""ء منا ل م تباعا  منذ بداي، اللدوان 

 اي الثامن من الغ ر الماضي.
مراك  ميواء النا حين  اء بلد  انتغار الغرط، دا"ل»وقال الناط  باسم الغرط، أيمن البطني ي من 

التكدس الكبير للناس دا"ل ا، األمر الذ  أدص ملى   ور بل  المغاكل بين المواطنين اي  ل 
 «.نقو امدادات الميا  والحا ات ال"اص، ب م

 11/8/1912الحياة، لندن، 
 
 األغا: الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتوقيع على معاهدة روما .4

لبت الفصائل الوطني، ""ل ا تماب موسع ن متخ، أول من أمس، برئاس، د.  كريا اال ا رام ود طا
عضو الل ن، التنفيذي، لمن م، التحرير رئيس هيئ، اللمل الوطني بحضور و ير  اللمل واالغغال 
اللام، واالسكان ممثلين عن حكوم، التواا  الوطني ومحاا ي المحاا ات ال"مس، اي قطاب    ، 

والحكوم، التوقيع على ملاهد  روما كمقدم، للتو خ ملى محكم، ال نايات الدولي، اي أسرب  القياد 
 وقت ممكن ودون تردد.

 11/8/1912األيام، رام هللا، 
 
 االحتالل يفرج عن النائب زبون وقيادي في حماس في بيت لحم .5

لتغريلي عن ( عن النائس اي الم لس ا8-10أار ت قوات االحت"ل اليوم األحد ) بيت لحمد
محاا ، بيت لحم  نوس الضف، المحتل، أنور  بون، والقياد  اي حرك، "حماس" حسن الورديان، بلد 

 قضائ ما نحو الغ رين اي س ون االحت"ل.
وأااد مراسلنا، من اإلاراج عن النائس  بون والقياد  الورديان  اء بلد أن تم تحويل ما ل"عتقال 

 االدار  لمد  غ رين.
صريح لخ، قال  بون لن "المرك  الفلسطيني لإلع"م"د من "الحرك، األسير  تتابع عن كثس واي أول ت

كاا، حيثيات اللدوان على قطاب    ، وتبارك الوحد  الوطني، التي ت سدت اي  ميع أنحاء الوطن 
""ل هذا اللدوان"، وأضا د " ميع األسرص اي الس ون يساندون المقاوم، بكاا، أغكال ا 

 ".واصائل ا
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ووص   بون الفرح، اللارم، التي انتابت األسرص، عندما تلقوا نبي أسر القسام ألحد  نود االحت"ل، 
قائ"د "الفرح، كانت عارم، وتلقينا ال"بر اي س ن نفح، بالتكبيرات والس ود .. السلاد  كبير  

 وع يم، وما الت مستمر  حتى اللح ،".
س"مي بين "قضي، األسرص هي قضي، كل عربي ومسلم وو خ  بون رسال، ملى اللالم اللربي واإل

 حر، وتحريرهم اي رقب، ال ميع وليست مقتصر  على الغلس الفلسطيني".
 11/8/1912المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 أسماء الشهداء على جدارية في سفارة فلسطين بموسكو .6

دول، السطين اي  رت أمس مراسم تثبيت  داري، ض"م، وضلت على ال دار ال"ار ي لسفار  
 موسكو، وحملت أسماء غ داء اللدوان اإلسرائيلي األ"ير على قطاب    .

وكتبت األسماء باللغ، الروسي، رباعيا ، مضاا، ملى اللمر ومكان اإلقام، لتبقى غاهدا  على ح م 
ى ال ريم، التي اقترات ا مسرائيل بح  الغلس الفلسطيني، وحتى يتسنى للمواطن الروسي االط"ب عل

ضحايا اللدوان باألسماء وليس اقط باألرقام. وتضمنت المراسم أيضا  وضع أكاليل من ال هور 
ضاء  غموب اي حضور اللغرات من أبناء الغلس الفلسطيني وأصدقائخ.  واف

 19/8/1912وكالة معًا االخبارية، 
 
 دون شروطساعة الستئناف المفاوضات  21الوفد الفلسطيني واالحتالل يوافقان على تهدئة لـ  .7

، وعننننن الوكنننناالت، أن كننن"  مننننن اصننننائل المقاومنننن، 19/8/1912فلســــطين أون اليــــن، ذكنننر موقننننع 
 21الفلسنننطيني، واالحنننت"ل اإلسنننرائيلي، وااقنننوا علنننى المقتنننرح المصنننر  للبننندء اننني ت دئننن،  ديننند  لمننند  

 ساع،، دون غروط مسبق،.
  اي القناهر ، عن ت الرغن ، وقال القياد  اي حرك، حماس، وعضو واد الفصائل الفلسطيني، للتفاو 

سنناع،  21من الوسننيط المصننر  أبلنند الوانند الفلسننطيني أن االحننت"ل اإلسننرائيلي واانن  علننى ت دئنن، الننن 
 دون غروط.

وأكنند الرغنن  انني تصننريح صننحفي مسنناء اليننوم األحنند، أن "اللنندو اإلسننرائيلي وصننل ملننى القنناهر  دون 
 غروط، بحسس ما أبلد بخ ال انس المصر ".
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د  الفلسطيني، أنخ أثنناء الت دئن، "سنيتم التفناو  بصنور  متواصنل، ب ند  ان نا  مطالنس وأوضح القيا
وحقو  غلبنا"، مغددا على أنخ "على الطر  اإلسرائيلي التوق  عن أساليس مضناع، الوقنت وااللتن ام 

 بال دي، ال" م،".
إلسرائيلي علي نا، وتيكيندهم وأكد أن م لم يوااقوا على ال دن، مال بلد أن اطمينوا على موااق، االحت"ل ا

اللننود  للمفاوضننات بالقنناهر ، مبينننا  أن المصننريين أكنندوا ل ننم أن ننم تسننلموا الموقنن  اإلسننرائيلي المواانن  
 على ال دن، واللود  ملى القاهر  للتفاو .

وقننال "نرينند أن تكننون هننذ  ارصنن، أ"يننر  لمفاوضننات  دينن،"، وأضننا  "نحننن متمسننكون بغننروطنا، وأكنند 
ا هدن، بلد هذ ، "مذا لم يتم االتفا  الن تكون هناك ت دئ، أ"رص"، مضيفا من الفتر  كااي، أن م لن يقبلو 

 مذا كانت هناك  دي،".
وأغار الرغ  ملى أن االحت"ل اإلسنرائيلي "ضنيع الوقنت اني المنر  الماضني،"، مغنددا بنالقول "لنن نقبنل 

ل بنل باتفنا  يلكنس االنتصنار المغنر  ت دئ، وراء ت دئ، كما يريد اإلسرائيليون، ولن تقبل باتفا  ه ين
 الذ  حققخ الغلس الفلسطيني".

اي السيا  ذاتخ، أااد مصدر مسرائيلي مسؤول بين )مسرائيل( وااقت على مقتنرح مصنر بت دئن،  ديند  
 ت.غ(". 00د11) 01د00ساع، تبدأ الساع،  21بين مع الفصائل الفلسطيني، اي قطاب     لمد  

، عننننن علننني الصنننالح منننن لنننندن، أن ال  نننود انننني 11/8/1912ن، القـــدس العربـــي، لنـــدوأضننناات 
اللاصننم، المصننري، القنناهر  تكللننت بالن نناح انني مقننناب الطننراين الفلسننطيني واإلسننرائيلي بالموااقنن، علننى 

سنناع،، يفتننر  أن تكننون قنند بنندأت منتصنن  الليلنن، الماضنني، وتنت نني  21هدننن، مؤقتنن،  دينند ، منندت ا 
 تفا  كامل ودائم لوق  مط"  النار اي قطاب    .منتص  ليل األربلاء، للتوصل الى ا

وقننال قننيس عبنند الكننريم )أبننو ليلننى( عضننو وانند "ال ميننع الفلسننطيني" المفنناو  لننن "القنندس اللربنني" أن 
ال انبين وعبر الوساط، المصري، وااقا على هدن، أ"رص ي ر  ""ل ا مد"ال المواد التمويني، والطبين، 

فن، للتوصنل ملنى اتفنا ". وأضنا  عبند الكنريم اننخ "ال غنيء متفن  ملى     وت ر  اي ا مفاوضات مكث
سنناع،.  21عليننخ حتننى اان وان ال ننو  بننين الطننراين واسننل،"، مغننككا انني ممكانينن، ردم ننا انني  ضننون 

والسبس حسس عبد الكريم ان المفناهيم بنين ال نانبين م"تلفن،، موضنحا علنى سنبيل المثنال أن المف نوم 
اد  تن يمخ وليس رالنخ بالكامنل. وتنابع القنول اننخ ي نر  الحنديث عنن اإلسرائيلي لراع الحصار هو مع

 ممكاني، عود  الواد اإلسرائيلي المفاو  ملى القاهر .
، عن محمند ينونس منن رام و، أن صنحيف، "الحينا " علمنت أن 11/8/1912الحياة، لندن، ونغرت 

   اننرو التوصننل ملننى اتفننا  المفاوضننات  يننر المباغننر  ال ارينن، انني القنناهر  غنن دت أمننس انفرا ننا  عنن
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دائننم للت دئنن، انني قطنناب  نن  . وكغنن  عضننو انني الوانند الفلسننطيني لننن "الحيننا " عننن اقتراحننات مصننري، 
للتوصل ملى اتفا  ت دئ، دائم يقوم على ملادل،د "ال ميع  ير "اسر". وأوضحد "ملرو  أن مسرائيل 

منن، لننن تقبننل اتفاقننا  ي  ننر مسننرائيل لننن تقبننل اتفاقننا  ت  ننر ايننخ  نن   منتصننر ، وملننرو  أيضننا  أن المقاو 
منتصر ، لذلك ي ر  البحث عن اتفا  ال "اسر اينخ". وقنال من ال اننس الفلسنطيني م نتم  ندا  باتفنا  
عاد  معمار ما دمرتخ الحنرس، وانتح  يحق  ث"ث، أهدا  هيد وق  ن ي  الدم اي    ، واف اث، أهل ا واف

 الملابر ألهل القطاب.
مصنر بندأت أ"ينرا  بتسن يل حركن، سنكان  ن   عبنر ملبنر رانح الحندود  وأوضح أعضاء اني الواند أن 

مع القطاب، وأن هنناك مغنارات مصنري، مي ابين، ل  ن، انتح الملبنر تحنت مدار  السنلط، الفلسنطيني، اني 
 المرحل، المقبل،، وا  قيود تراها مصر م م، ألمن ا القومي.

بننود هنيد تفلينل عمنل حكومن، الوانا   وقال عضو اني الواند لنن "الحينا " من اال تمناب بحنث اني ث"ثن،
النوطني، وعقنند ا تمناب لإلطننار القيناد  الموقننت لمن من، التحريننر وتفليلنخ والحنندود والملنابر انني  نن  . 
وأضنننا  أن األطنننرا  الم"تلفننن، تبننند  تف منننا  أكبنننر للغنننراك، السياسننني، اننني هنننذ  المرحلننن، وبلننند الحنننرس 

 التدميري، التي تلر  ل ا القطاب.
ــدن، الشــرق او نناء انني  ، مننن رام و، أن مصننادر مطللنن، قالننت لننن"الغر  11/8/1912ألوســط، لن

األوسط" من المغاورات الفلسطيني، عالي، المستوص و يد  وت ر  بنين القناهر  ورام و والدوحن، وقطناب 
 نن  . وأضننااتد "ي ننر  التغنناور مننع ال ميننع، يلننود رئننيس الوانند عنن ام األحمنند ملننى الننرئيس الفلسننطيني 

س انني رام و، ويلننود موسننى أبننو مننر و  نائننس رئننيس المكتننس السياسنني انني حمنناس ملننى محمننود عبننا
رئننيس المكتننس "النند مغننلل". وتابلننتد "يتحنندث كننذلك األحمنند مننع مغننلل ويتبننادلون ااراء". وأوضننح 

 المصدر أن "كل اصيل ير ع ملى قيادتخ وقتما يغاء".
ل أبننو مننر و  علننى )القينناد  انني حمنناس وتننابعد "لننيس اقننط قيادتننخ، ي ننر  التغنناور مننع ال ميننع، يتصنن

 مسماعيل( هني، وقياديين اي     ويغاورهم كذلك".
وبحسبخ انإن كثينرا منن أعضناء الواند يحرصنون علنى أ"نذ موااقن، القنادمين منن  ن   بصنفت م اني قلنس 

 الملرك،، لكن ليس دائما تكون المغاورات اي  و س ل.
و  ننات الن ننر، لكننن لننم يسننمح أن ت"ننرج ملننى  وكثيننرا مننا تطننورت النقاغننات ملننى ""اننات حقيقنن، انني

 الللن.
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وعلى األقل اي مرتين أو ث"ث، وأهم ا عندما انت ت هدن، يوم ال مل، الفائت تحول النقاش ملى حاد 
بين مسؤولي اتح ومسؤولي حماس، كانت و  ، ن ر مسؤولي اتح أنخ ي س تمديند الت دئن، طالمنا لنم 

 أن ذلك قد يف م على أنخ نقط، ضل . نقرر مغادر  القاهر ، وكانت حماس ترص
 ولكن اي الن اي، تقرر حل وسط "ال نمدد وال نصلد"، كما أكدت مصادر "الغر  األوسط".

وكننان الوانند الفلسننطيني تغننكل بقننرار مننن الننرئيس عبنناس انني األول مننن أ سننطس الحننالي ويرأسننخ عنن ام 
لينل الحين، )حمناس(، وعن ت األحمد )اتح( ويضم ما د ارج )اتح( وموسى أبنو منر و  )حمناس(، و"

الرغ  )حماس(، ومحمد نصر )حماس(، وعمناد الللمني )حمناس(، بسنام الصنالحي )حن س الغنلس(، 
وقنننيس عبننند الكنننريم )ال ب ننن، الديمقراطيننن،(، و يننناد ن"الننن، )ال  ننناد اإلسننن"مي(، و"الننند النننبطش )ال  ننناد 

 اإلس"مي(، وماهر الطاهر )ال ب ، الغلبي،(.
سرائيل واإلع"م.ور م تنوب الواد وميول أ   عضائخ حاا وا على رأ  واحد أمام مصر واف

ويبننندو أن الواننند يحنننرو علنننى هنننذ  الوحننند  ألهننندا  م"تلفننن، متللقننن، بالتيكيننند أوال وأ"ينننرا علنننى ن ايننن، 
 االنقسام.

وقال ع ام األحمد للصحاايين بلند تقنارير عنن ""اناتد "من الواند موحند ومغنكل منن النرئيس محمنود 
ن كننل كلمنن، ت قننال منننخ )األحمنند(، تكننون باسننم الوانند الفلسننطيني، بغنن  الن ننر عننن انتمنناء عبنناس، واف

 أاراد  للد  اصائل السطيني،".
وانتقننند األحمننند مصنننرار بلننن  وسنننائل اإلعننن"م علنننى تقسنننيم الواننند، وقنننالد "لكنننن سننننقول ل نننمد سننني"يس 

  نكم، انحن نلدهم أدوات إلسرائيل لت"ريس المفاوضات".
اند قنيس عبند الكنريم حنول طريقن، ات"ناذ القنرارات، وقنال من نا ت نر  وسيلت "الغر  األوسنط" عضنو الو 

نخ ي ر  سماب كل األطرا  ويؤ"ذ بو  ات الن ر كاا،.  بالتغاور واف
 وَأضا د "ثم، تباين وهذا مف وم.. أحيانا يصبح لدينا و  تا ن ر صائبتان، ولكن اي الن اي، نتف ".

 
 طالق النار المؤقتالمركز الفلسطيني لإلعالم ينشر نص اتفاق وقف إ .8

 نن  د ينغننر "المركنن  الفلسننطيني لإلعنن"م" نننو وثيقنن، وقنن  مطنن"  النننار المؤقننت الننذ  بنندأ منتصنن  
 الليل، بين المقاوم، الفلسطيني، وقوات االحت"ل الص يوني.

والنننو كمنننا ورد هنننود "ارتباط نننا باسننتمرار تصننناعد األحنننداث بغننن  ، وضننرور  حقنننن دمننناء األبريننناء انننإن 
سننناع،،  21انبين الفلسنننطيني و)اإلسننرائيلي( االلتننن ام بوقننن  مطننن"  نننار  ديننند لمننند  مصننر تننندعو ال ننن

، مننن 11/8/1014اعتبنار ا منن السناع، الواحند  ا نر ا بتوقينت القناهر  ابتنداء  منن ينوم االثننين، المواان  
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صنن"ح البنينن، التحتينن، واسننتغ "ل أ ننل ت يئنن، األ ننواء لتنندا  المسنناعدات اإلنسنناني، واإل اثينن، ال" منن، واف
ال دن، اي استئنا  ال انبين للمفاوضات  ينر المباغنر  بصنور  اورين، ومتواصنل، واللمنل ""ل نا علنى 

 التوصل التفا  وق  مط"  نار غامل ودائم".
 11/8/1912المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حماس تحّمل نتنياهو تداعيات فشل المفاوضات وتؤكد: ليس للمهزوم فرض شروط مسبقة .9

ضننولد قالننت حركنن، المقاومنن، اإلسنن"مي، حمنناس، من تصننريحات رئننيس الننو راء اإلسننرائيلي األنا - نن  
بنيامين نتنياهو، األ"ير  حنول اسنتمرار الحنرس علنى  ن  ، تحم لنخ المسنؤولي، الكاملن،، عنن عندم ن ناح 
 المفاوضات  ير المباغر  بين الوادين الفلسطيني، واإلسرائيلي اي القاهر ، ب د  التوصنل ملنى اتفنا 

 ُين ي الحرس اإلسرائيلي، على قطاب    .
وقال سامي أبنو  هنر ، المتحندث الرسنمي باسنم الحركن،، اني تصنريح صنحفي تلقنت وكالن، األناضنول 
نسننن"،  عننننخد "تصنننريحات نتنيننناهو بنننين اللمليننن، مسننننتمر  تحملنننخ المسنننؤولي، الكاملننن، عنننن عننندم ن نننناح 

 مفاوضات القاهر  وعن كل التداعيات المترتب، على ذلك".
وأضننا  أبننو  هننر د" نتنينناهو اغننل انني الملركنن،، ولننيس للم نن وم اننر  أ  غننروط مسننبق،، والغننلس 

 الفلسطيني، سي ل صامدا ولن ي"ضع للحماقات اإلسرائيلي،".
 11/8/1912القدس العربي، لندن، 

 
 قبل خمس دقائق من بدء التهدئة: كتائب القسام تقصف تل أبيب وعدة مستوطنات .01

لذراب اللسكر  لحرك، حماس، وقبل "مس، دقائ  من د"ول الت دئ، اإلنساني، قصفت "كتائس القسام" ا
 حي  التنفيذ مدين، تل أبيس المحتل، وعدد من المدن والمستوطنات اإلسرائيلي، برغقات من الصواريخ.

 11د11وقالت الكتائس اي ب"غ عسكر  أن ا قصفت قبل د"ول الت دئ، حي  التنفيذ ب"مسن، دقنائ  )
"، كمنا قصنفت اني نفنس التوقينت كنل منن 21ن، )تل أبيس( المحتل، بصاروخ من طرا  "مم مساء ( مدي

"كرينننات م""ننني" غنننر  عسنننق"ن، ومسنننتوطن، "كفنننار عننن ا"، غنننر  مدينننن،  ننن  ، وقاعننند  سنننيد  تمنننان 
 اللو ستي،، ثماني، صواريخ من نوب " راد" و"قسام" على دالات.

 ، حولون غمال تل أبيس.واعترات مصادر مسرائيلي، بوقوب انف ار اي منطق
وقالنننت الكتائنننس أن هنننذا القصننن  ينننيتي رد ا علنننى  نننرائم االحنننت"ل بحننن  المننندنيين وقصننن  المسنننا د 

 والمنا ل.
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الت دئنن، اإلنسننناني، المتفننن   1014-8-11ود"لننت عنننند السنناع، الثانيننن، عغننر منننع بدايننن، يننوم االثننننين 
 ساع،. 21،، والتي تستمر لمد  علي ا بين المقاوم، الفلسطيني، والدول، اللبري، برعاي، مصري

 19/8/1912فلسطين أون الين، 
 
 حمدان لـ"القدس العربي": الوفد الفلسطيني في القاهرة متماسك ويحمل مطالب موحدة .00

الرباط ن عماد استيتود قال أسام، حمدان مدير الل"قات ال"ار ي، وعضو المكتس السياسي اي حرك، 
للربننني" من الواننند الفلسنننطيني المفننناو  اننني القننناهر  ال يننن ال حمننناس اننني مقابلننن، أ رت نننا ملنننخ "القننندس ا

ن حمنننناس متمسننننك، بالمطالننننس التنننني تننننم التواانننن  علي ننننا  متماسننننكا ولننننم تحنننندث ايننننخ أينننن، انقسننننامات، واف
السننطينيا. وأضنننا  حمنننداند "توااقنننا كواننند السنننطيني أن ال نننتكلم اننني م رينننات التفنناو  الراهنننن، اننني 

ى نقطتنين م متنين. النقطن، األولنى هني أنننا كواند السنطيني مصر العتبارات عديد ، لكنني سيغنير ملن
وضنننلنا ورقننن، محننندد  بمطالنننس الغنننلس الفلسنننطيني واننني كنننل األينننام الماضننني، بقننني الواننند متمسنننكا ب نننا 
كغروط. النقط، الثاني، مننا حينما ذهبنا ملى مصر ذهبنا بني، تحقين  وقن  إلطن"  الننار ضنمن هنذ  

ن هذا األمر قد تحق  سنقوم باإلع"ن عن ذلك لكن ملى  اي، هنذ  الغروط وعندما يقتنع هذا الواد بي
 اللح ، لم يصل األمر ملى هذا المستوص ولذلك ال  الت المفاوضات والنقاغات قائم، حتى اان".

وتابع حمداند "ليس هناك انقسام اي الواد الفلسطيني. الواد ال ي ال متماسكا والدليل على ذلك أنخ ال 
 ميلخ اي القاهر  ويحمل مطالس السطيني، موحد ".ي ال حتى اان  

بقنناء اللنندوان  وقننالد "اإلسننرائيليون ال يرينندون أن يلطننوا غننيئا.. اإلسننرائيليون يرينندون مبقنناء الحصننار واف
بالطريقنن، التنني تننريح م وهننذا بطبيلنن، الحننال  يننر ممكننن، ملركنن، المفاوضننات أقسننى مننن قتننال المينندان 

 الغلس الفلسطيني".ولن نتنا ل عن أ  مطلس من مطالس 
أما بالنسب، للموق  المصنر ، اقنال حمنداند "ي نس أن نفنر  بنين مسنيلتين، بنين الندور ومنا يننت  عنن 
هذا الدور، انحن لم نلتر  مط"قا على الدور المصر  بل كنا نريد الدور المصر  وكنا نريند األمن، 

اني البداين، قلننا من نا ال تسنت يس كل ا ملننا، ورحبننا بكنل مبنادر  لكنن حينمنا طرحنت المبنادر  المصنري، 
لمطالس غلبنا ومن الطبيلي أن نلتر  وأن نرا  من لم يكن هذا يحق  أهنداانا الوطنين، والمطالنس 
 الفلسطيني،، لكن هذا ال ي س أن يغير  البل  وكين القصد هو االعترا  على المبادر  المصري،".

 11/8/1912القدس العربي، لندن، 
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 اولة لفرض شروط مسبقة من "إسرائيل"األحمد: نرفض أي مح .02
أكد القياد  بحرك، "اتح" ع ام األحمد، اليوم األحد، عقس انت ناء ا تمناب الواند الفلسنطيني منع القيناد  

 المصري، را  أ  محاول، لفر  غروط مسبق، من ال انس اإلسرائيلي.
لتفننناو   ينننر و ننندد األحمننند اننني تصنننريح مكتنننوس، اسنننتلداد الواننند اننني مصنننر علنننى االسنننتمرار اننني ا

المباغننر مننع مسننرائيل للتوصننل ملننى اتفننا  هدننن، دائننم يننؤد  لوقنن  مطنن"  النننار وتسنن يل سننرع، تنندا  
عاد  معمار    .  المساعدات للغلس الفلسطيني واف

وأكد أن الواد الفلسنطيني مسنتلد للت ناوس منع التحركنات واالتصناالت المصنري، منن أ نل مننع ان ينار 
يلي، وثم ن األحمد ال  ود التي تقوم ب ا مصر من أ نل حقنن دمناء المفاوضات بسبس التلنت اإلسرائ

 غلبنا ومنع اللدوان اإلسرائيلي على قطاب     "ووق  ال رائم التي تمارس بح  غلبنا".
وقال األحمد من "كنل ممارسنات مسنرائيل وتلنت نا لنن تثنني غنلبنا عنن تحمنل كنل الصنلاس وتقنديم كنل 

 ا ل راع الحصار والمضي قدما نحو من اء االحت"ل".التضحيات لتحقي  أهدااخ كامل، من 
 19/8/1912فلسطين أون الين، 

 
 تقرير: خمسة أجنحة عسكرية رئيسة تقاتل في غزة.. أبرزها كتائب القسام .03

كفنناح  بننوند بننر ت كتائننس القسننام التابلنن، لحركنن، المقاومنن، اإلسنن"مي، حمنناس، بوصننف ا قننو   -رام و 
حقيقيننا إلسننرائيل انني الحننروس الننث"ث األ"يننر  علننى قطنناب  نن  ، بلنندما أولننى ااعلنن، ومننؤثر  و"صننما 

 تلا مت قوت ا بغكل كبير والات اي اللقد األ"ير.. لكن القسام ليست وحدها اي الميدان.
ويقاتل ملى  انس "الكتائس" األكثر تسليحا و"بر  أربل، أ نح، عسكري، رئيس،، بلض ا مؤثر ورئيس، 

ي  ميننع هنننذ  األ نحنن، اللسنننكري، ملننى اصننائل السنننطيني، ملروانن،، بلضننن ا واا"ننر أقننل تنننيثيرا، وتنتمنن
ينضو  تحت م ل، من م، التحرير الفلسطيني،، وبلض ا ال. وتو ند بنالطبع اصنائل وأحن اس ملروان، 

 تلمل اي القطاب، لكن ليس ل ا أ نح، عسكري، مقاتل،.
 * أهم األ نح، اللسكري، التي تغارك اي قتال    د

ين القسننامد تابلنن، لحركنن، حمنناس اإلسنن"مي، ) يننر منضننوي، تحننت من منن، التحريننر * كتائننس عنن  النند
. 1982، أ  بلد أربع سنوات من انط"قن، حركن، حمناس األم عنام 1991الفلسطيني،(د تيسست عام 

ويلنند صنن"ح غنننحاد  وعمنناد عقنننل ويحيننى عيننناش مننن أبننر  مؤسسننني ا ملننى  اننننس و"ننرين، وا تنننالت م 
 مسرائيل  ميلا.
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م" عغنننرات اللملينننات النوعيننن، مننننذ تيسيسننن ا ضننند مسنننرائيل، واغنننت رت منننع بدايننن، عمل نننا نفنننذت "القسنننا
بمحاولنن، "طنن   نننود "نن"ل االنتفاضنن، الغننلبي، األولننى، وانني االنتفاضنن، الثانينن،، اغننت رت بلمليننات 

 التف ير القاسي، ضد مسرائيليين دا"ل مسرائيل.
لننى نيننل  ت نند  كتائننس القسننام، بحسننس ن ام ننا النندا"لي، ملننى "تحريننر كننل السننطين مننن االحننت"ل، واف

حقننو  الغننلس الفلسننطيني التنني سننلب ا االحننت"ل، وتلتبننر نفسنن ا  نن ءا مننن حركنن، ذات مغننروب تحننرر 
مكانياتننخ  وطننني، تلمننل بكننل طاقت ننا مننن أ ننل تلبئنن، وقينناد  الغننلس الفلسننطيني وحغنند مننوارد  وقننوا  واف

ال  ننناد اننني سنننبيل و لتحرينننر  وتحنننري  وحغننند واسنننتن ا  األمتنننين اللربيننن، واإلسننن"مي، اننني مسنننير 
 السطين".

وتقنننول الكتائنننس من ع"قت نننا بالقيننناد  السياسننني، لحركننن، حمننناس هننني ع"قننن، تكامنننل تن يمننني وانفصنننال 
مينداني، "حينث من نا  ن ء منن هيكننل و سند حركن، حمناس تغنارك اي ننا اني صننع القنرار والتو ينخ وانن  

 انس اللملي، الم"تص، باللمل اللسكر ".أن مت ا الدا"لي،، وننفصل عن القياد  السياسي، اي ال و 
ط"ق نننا علنننى  ويقنننود الكتائنننس اان محمننند ضننني . بننندأت الكتائنننس بمحاولننن، صننننع صنننواريخ محليننن، واف

، لكن ا كانت صواريخ منن دون تنيثير، والينوم تملنك الكتائنس الترسنان، الصنارو"ي، 1001مسرائيل منذ 
 األض"م واألكثر تيثيرا اي السطين.

م المنندن اإلسنرائيلي، اني الحننربين األ"ينرتين، ووصنل أبلنند مندص لصنواري" ا ملننى ضنربت "القسنام" مل ن
 كيلومترا عن     على أطرا  مدين، حيفا غماال. 130نحو 

ال يلر  على و خ الدق، عدد عناصر "القسام"، لكن التقديرات الفلسطيني، واإلسرائيلي، على حد سنواء 
ام" بو ننود ألوين، وكتائنس ووحنندات "اصن، دا"ل ننا ألن  مقاتنل. وتتمينن  "القسن 00ملننى  10تتحندث عنن 

انني محاكننا  لل يننوش الن امينن،. و"اضننت موا  ننات متقدمنن، مننع ال ننيش اإلسننرائيلي انني  نن  ، وتملننك 
غبك، أنفا  ال يلر  أين تبدأ وال أينن تنت ني، ونفنذت اني الحنرس الحالين، سلسنل، منن عملينات التسنلل 

 "ل  "طوط ال يش اإلسرائيلي و"طفت  نديين.
سنننرايا القننندس"د النننذراب اللسنننكري، لحركننن، ال  ننناد اإلسننن"مي ) ينننر منضنننوي، تحنننت م لننن، من مننن، * "

التحرير(د وتلد القو  الثاني، عسكريا بلد كتائس "القسام" اني  ن  . تيسسنت بلند االنتفاضن، الثانين، عنام 
ين، اني ، وبر  عناصرها اي االغتباكات المباغر  اي الضف، الغربي،، واي تنفينذ عملينات تف ير 1000

مسنننرائيل علنننى  نننرار حمننناس. ال يلنننر  اللننندد الننندقي  للناصنننر "السنننرايا"، لكنننن التر يحنننات أن نننم نحنننو 
عنصننر. وتملننك عتننادا صننارو"يا كبيننرا ومنندص صننواري" ا يضنناهي صننواريخ حمنناس، ولنندي ا  8000

 " الذ  أصاس تل أبيس.1غبك، أنفا  عسكري،. وأهم صواري" ا "ا ر
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. وتلند ثالنث 1001تابل، لل ان المقاوم، الغلبي، التي تيسست عام * "ألوي، الناصر ص"ح الدين"د 
قنننو  اان، وتملنننك وال  اللناصنننر المسنننلح، والمدربننن،. ويسننن ل ل نننا أن نننا أول منننن عمنننل علنننى تف"نننيخ 

. ولدي ا 1003وتف ير الدبابات اإلسرائيلي،، وغاركت اي "ط  ال ند  اإلسرائيلي  للاد غاليط اي 
 مي، النوعي، وعمليات مط"  الصواريخ، ويترك  عمل ا اي    .اللديد من اللمليات ال  و 

* "كتائننس غنن داء األقصننى"د تابلنن، لحركنن، التحريننر الننوطني الفلسننطيني، اننتح، )كبننرص اصننائل من منن، 
، وكانت تضاهي قو  وعتادا كتائس القسام، 1000التحرير(. تيسست مع بداي، االنتفاض، الثاني، عام 

قطناب  ن  ، ونفنذت اللديند منن اللملينات النوعين، اني الضنف، و ن   ودا"نل وتلمل اي الضنف، الغربين، و 
مسنننرائيل. ا"نننتو مقاتلوهنننا اننني االغنننتباكات المباغنننر  منننع ال نننيش اإلسنننرائيلي اننني الضنننف،، واننني غنننن 
طن"   ه مات نوعي، على الطر  االلتفااي، ضند مسنتوطنين، ونفنذت عملينات تف يرين، اني الندا"ل، واف

اال  حتنى قنرر النرئيس الفلسنطيني محمنود عبناس ورئنيس حركن، انتح صواريخ. بلد عدد عناصنرها ا
 وضم عناصرها لأل     األمني، الفلسطيني،. 1002حل الكتائس بمرسوم اي 

ورسننميا ال تلتننر  اننتح بننن"كتائس األقصننى" اان، ولننيس ل ننا أ   سننم انني الضننف، الغربينن،، لكننن بغننكل 
ال  مذا مننا احتسننس مو فننو السننلط، انني عملنني تواصننل رعايت ننا انني قطنناب  نن   وعنندد عناصننرها بنناا

طننن"  صنننواريخ ليسنننت بليننند    ننن  . يتركننن  دورهنننا اان اننني الننندااب عنننن المننندن الفلسنننطيني، اننني  ننن   واف
 المدص.

* "كتائنس أبنو علني مصننطفى"د ال نناح المسنلح لنن"ال ب ، الغننلبي،" )عضنو من من، التحرينر(، وعراننت 
. ونفنذ ال نناح المسنلح عند  1001علي مصنطفى اني ب ذا االسم بلد ا تيال األمين اللام لل ب ، أبو 

ن حنت كتائنس  1001ه مات على دوريات مسرائيلي، ومستوطنات اني الضنف،. واني أ سنطس )وس( 
 أبو علي اي ا تيال و ير السياح، اإلسرائيلي، رحبلام  ئيفي اي القدس اي عملي، نوعي، وممي  .

سننننت بلينننند  المنننندص، وعنننندد عناصننننرها وتغننننارك الكتائننننس انننني موا  ننننات مسننننلح،، وتطلنننن  صننننواريخ لي
 بالمئات.

* "كتائننس المقاومنن، الوطنينن،"د تابلنن، لننن"ال ب ، الديمقراطينن،" )عضننو من منن، التحريننر(، وتيسسننت عننام 
، ونفذت عمليات لقتل  نود اي     وعمليات أ"نرص مسنلح، اني الضنف، الغربين،. وتغنارك اني 1000

ط"  صواريخ ليست بليد  المدص،  وعدد عناصرها بالمئات. عمليات مقاوم،، واف
 * اصائل وأح اس ليست ل ا أ نح، عسكري،د

* ح س الغلس )عضو من من، التحرينر(د حن س اغنتراكي السنطيني، يغنكل امتندادا للحن س الغنيوعي 
 .1981ابراير )غباط(  10الفلسطيني الساب ، ويلر  ا"تصارا باسم "حغ "، وتيسس اي 
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تن يمنا السنطينيا يسناريا ينتمني ملنى من من، التحرينر بوصنف ا  1932* " ب ، النضال"د أسست سنن، 
 الفلسطيني،.

* " ب ، التحرير" )من من، تحرينر(د عملنت عسنكريا اني سننوات سنابق،، وال يو ند ل نا تن نيم عسنكر  
 اي    .

 * " ب ، التحرير اللربي،" )من م، تحرير(.
 * "ال ب ، اللربي، الفلسطيني،" )من م، تحرير(.

 ، وهي عضو من م، التحرير.1990* "ادا"د تيسست عام 
 11/8/1912الشرق األوسط، لندن، 

 
 من يوميات الميدان خالل العدوان على غزة: عمليات مشتركة وتنافس في الكمائن .04

   د اي السياس، ت  ر التباينات بين الفصائل. اكل من ا يريد أن يثبت صح، و  ، ن ر ، لكنن اني 
مننن علي ننا، الننالم الموا  نن، والنندااب عننن األر  واللننر  ال  المينندان تتوحنند الرايننات وتنقغننع األلننوان

يحتمل هذا التباين، و"صوصا  اي اللح ات الصلب، التي يق  اي ا المقاوم أمام "ياريند ممنا المنوت 
 أو اللود  منتصرا .

ث"ثون يوما  قضاها المقناومون تحنت األر  واني النقناط الصنفر لموا  ن، اللندوان اإلسنرائيلي.  نابوا 
سرهم وحيات م، ولم يتواصلوا مع أحد ل"طمئنان مليخ. حتى من بلض م انقطع عنن التواصنل منع عن أ

 قيادتخ أليام.
اي المنناط  الغنرقي، منن قطناب  ن   التني نالنت النصنيس األكبنر منن التو نل والقصن  المكثن  تحنت 

و اني سياس، األر  المحروق،،  نل المقناومون صنامدين وعملنوا منن تحنت األر  كاألغنباح. اللضن
"كتائنننس القسنننام" )حمننناس( "م. ب." أكننند أننننخ عمنننل علنننى "نننط التمننناس منننع  ننننود اللننندو النننذين كنننانوا 
نخ ال ننون".  يصر"ون كالم انين حينما يصابون ويطلبنون الن ند . يضني د "أصنوات م كاننت كمنن مس 
وينننذكر القسنننامي صننناحس البنيننن، الضننن"م،، أننننخ اننني محننندص المنننرات التننني نصنننبوا اي نننا كميننننا  لدوريننن، 

لنى أننخ لنم يبن  بينننا مس رائيلي، استدر وهم والتفنوا علني م منن ال"لن ، مكمن" د "منا من انتب نوا لو ودننا واف
وبين م أ  مسناا،، صنرخ أحندهم مرتلبنا  وحناول أن يطلن  الننار عليننا، لكنن يند  كاننت ترت ن  بغند ، 

 لدر ، أن أعصابخ ان ارت، ما  للني أضربخ على و  خ قبل أن أ    عليخ".
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قخ انني الملركنن، الننذ  غنناركخ الحننديث، ايقننول "نن"ل لقنناء قصننير مننع "األ"بننار" أيننام الت دئنن، أمننا صنندي
الماضي،، منخ يبتسم كلما تذكر ذلك ال ند  الذ  راح يصرخ ويقول لناد "منن أينن ت"ر نون، هنل أننتم 

 أغباح؟"، مغيرا  ملى أنخ قتل هو اا"ر.
ن حنندث ذلننك ونفننى المقاومننان أن تكننون هننناك ""اننات بننين عناصننر الفصنن ائل "نن"ل أيننام الحننرس، واف

اإننننخ يكنننون علنننى "منننن يتقننندم اا"نننر لمنا لننن، األعنننداء".  ميل منننا منننن "سنننرايا القننندس"، النننذراب اللسنننكري، 
لننن"ال  اد اإلسنن"مي"، قننال لننن"األ"بار"د "ال اننر  بننين حمنناس وال  نناد واننتح انني أر  الملركنن،... كلنننا 

سننا  قوينن، كنني ال يلنناود االعتننداء مننر  أ"ننرص علننى أهلنننا"، واحنند، وكننل مننا نرينند  مينن"م اللنندو وتلقينننخ درو 
 لكنخ لم ين  روح المنااس، بين م اي "صيد اإلسرائيليين، على أال يكغ  ذلك   ور المقاومين".

"لكننل واحنند منننا ت"صصننخ، ونللننم منناذا نفلننل وكينن  نصننيس"، يتننابع عنصننر السننراياد "لنندينا مننن القننو  
 ورا  من بقيننت مسنننرائيل متلنتننن، ولنننم ترانننع الحصنننار عنننن والصننبر منننا يكفينننان ل"نننو  حنننرس تسنننتمر غننن

 غلبنا".
ويكغ  المقاوم قص، أحد الكمائن التي عملت علي ا السرايا والقسام بصور  مغترك،، "مذ كانت م من، 

 األولى استدراج القو  اللسكري، ملى مكان محدد، واأل"رص اإل  ا  على ال نود".
محكمنن، ومتفنن  علي ننا "بننناء  علننى مننا يتطلبننخ المينندان"،  ويؤكنند أن الم منن، تكننون متكاملنن، ضننمن "طنن،

مغيرا  ملى أن عامل الوقت لخ أهمي، كبير  اي ن اح اللملي،، "لذلك يرتبط ذهنن الم اهند بالسناع، كني 
 ين   م متخ ""ل دقائ  ملدود  حتى ال تكتغ  أمر  طائرات االستط"ب المنتغر  اي السماء".

لتي كان ل ا تيثير كبير على الم تملين اإلسرائيلي والفلسطيني على وللل من أهم ر االت المقاوم، ا
حننند سنننواء هنننو "أبنننو عبيننند "، المتحننندث الرسنننمي باسنننم "الكتائنننس"، وكنننان كيننننخ ينننتكلم بلسنننان الفصنننائل 
اللسننننكري،  ميل ننننا انننني الحننننرس. ويقننننول مصنننندر مننننن "القسننننام" من ذلننننك  ننننرص بننننالتواا  المسننننب  بننننين 

 اي مع"ن الموق .الفصائل، حتى ال يحدث ارتباك 
ويضي  مقاوم و"ر من ل ان المقاوم، الغلبي، قنائ" د "كلننا واحند اني الميندان، وللنل األخ أبنو عبيند  
هو األكثر تيثيرا  اي الروح الملنوي، لإلسنرائيليين، لقدرتنخ علنى مرعناب م، وهنو منا يسناعدنا اني الميندان 

 للمضي قدما ".
ي الميدان، "ما ي للنا نغلر بالوحد ". أمنا عنن التصنادم ويغير ملى أن وحدات كثير  صارت موحد  ا

مننع اللنندو ايقننولد "قنند تمننر ليننال طويلنن، انني انت ننار االيننات اإلسننرائيلي، للتقنندم أو ال نننود ليقلننوا انني 
 الكمين الذ  ننصبخ ل م، وتكون اللح ، المنت ر  حينما يقلون اي الفخ ون    علي م".
 11/8/1912األخبار، بيروت، 
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 تايمز": المقاومة كبدت االحتالل ستة أضعاف ما خسره بالحروب السابقة "صاندي .05

القندس المحتلن،د أكند الكاتنس الصنحفي" منايل  أمنور" اني التقرينر النذ  أعند  لصنحيف، "صناند  تننايم " 
مننن  نن  ، أن ننخ وبننر م النندمار والقتننل الننذ  أصنناس  نن  ؛ مال أن  الغنن يين يتلنناملون مننع مقنناتلي حمنناس 

 كيبطال.
أمور" ايخ مغ د المقاتلين وهم واقفون تحت عمود ك رباء بلد "رو  م من األنفنا  التني لنم ووص  "

يننيكلوا اي ننا سننوص التمننر، وقنند ت مننع الر ننال حننول م يغنندون علننى أينندي م ويلننانقون م؛ واليننوم "يلتبننرون 
 أبطال    " ر م ما سببتخ الحرس من تدمير، على حد تلبير أمور.

السننطيني  1900 نن   "افنني غنن ر مننن القصنن  الغننرس قتننل أكثننر مننن وأغننار ملننى ح ننم الميسننا  انني 
 مواطن بدون بيت". 310000مل م م مدنيون، وتم محو أحياء بكامل ا وأصبح ما يقارس من 

ونقل التقرير عن أحد المقاتلين قولخ "لقد أ  رنا "لإلسرائيليين" أننا أقوص مما كانوا يتوقلون"، وأضنا  
 ميع يدعمنا" أ  اي    .عاما "ال  11المقاتل وعمر  

وأضننننا  أمننننور من مننننا يتفننننا"ر بننننخ المقاتننننل لننننيس م ننننرد دعاينننن، اار نننن،؛ اقنننند كبنننندت حمنننناس ال ننننيش 
 "اإلسرائيلي" "سائر اادح، تفو  ست، أضلا  ما "سر  اي الحروس السابق،.

وأكنند أن الحننرس كلفننت "مسننرائيل" أكثننر مننن مليننار  دوالر. وألول مننر  يننتمكن مقنناتلو حمنناس مننن غننن 
ت اي دا"نل "مسنرائيل"، ووصنلت صنواري" م المصننل، محلينا لكنل المندن الكبنرص اني "مسنرائيل"، ه ما

وعطلننت حركنن، الطيننران انني المطننار لمنند  يننومين. وصنند مقنناتلو حمنناس ه ومننا غنننتخ السننفن البحرينن،، 
 وأرسلوا طائر  بدون طيار لأل واء" اإلسرائيلي،"، على حد تلبير .

صنننو اننني موضنننوب  ننن   بمركننن  م موعننن، األ منننات الدوليننن، اننني ونقنننل عنننن "ناثنننان ثنننرول"، النننذ  يت"
بروكسل، قولخد "مع أن قدر  حماس ال توا   قدرات "مسرائيل"؛ لكن م كانوا قادرين على تكبيند ال نيش 

 "اإلسرائيلي" "سائر أكثر مما توقع الكثيرون".
قنندرات حمنناس  ونننو  الكاتننس ملننى أن ننخ بننالر م مننن تقوينن، سنناعد حمنناس مال أن الحننرس بنن" غننك أضننلفت
نفقنننا، وقامنننت  01اللسننكري،؛ اقننند دمننرت "مسنننرائيل" ااال  منننن منصننات مطننن"  الصنننواريخ، وا ننرت 

ملينار  3هداا، ودمرت البني، التحتي، لغ  ، حيث تقدر كلفن، معناد  معمنار  ن   بحنوالي  4230بضرس 
 دوالر.

"لفنخ القصن ، يقنول اينخ  وي"تم التقرير بحديث ألبي م اهد أثناء  ول، لنخ اني حينخ المندمر ن نرا لمنا
"يريدون مثار  الناس ضدنا وضد المقاوم،، وما لم يلرانو  هنو أننخ لنم يكنن لندينا أ  غنيء هننا، وال أ  
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غيء لن"سر ، انحن نموت موتا بطيئا اي دا"ل الس ن، وال ي م من مات بلضنا وهم يحناولون كسنر 
 الس ن، ولم يب  أمامنا مال "يار القتال".

 19/8/1912لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 
 "إسرائيل": مخاوف من حرب استنزاف صغيرة مع غزة  .06

وديع عواود د ""ل ال لس، الحكومي، األسبوعي، المت امن، مع استمرار سقوط صواريخ -الناصر 
المقاوم، على المدن اإلسرائيلي، والبحث عن طري  لوقف ا دعا رئيس الحكوم، اإلسرائيلي بنيامين 

لم تنتخ بلد اي ما أكد « اللمليات اللسكري،»التصر  بغكل وحدو  موضحا أن نتنياهو أمس ملى 
 و راء بار ون للتصليد ولتحطيم حماس.

ورد نتنياهو بغكل  ير مباغر على االنتقادات التي صدرت عن أوساط واسل، اي مسرائيل 
ء "اص، الستل ال حكومت ا اإلع"ن عن وق  الحرس واالنسحاس من     دون ضمان عود  ال دو 

لم تنتخ  اعما أنخ لم « ال ر  الصامد»األن لسكان مستلمرات المحيط، بالقطاب، موضحا أن حرس 
 «.نحن سنق  سوي، بقو  بتصميم ووحدوي، حتى نستكمل الم م،»يللن عن ن ايت ا. وتابع 

 من   تخ، عب ر و ير ال يش موغيخ يللون عن أكبر م"او  مسرائيل اي المرحل، الراهن، المتمثل
بحرس استن ا  مع     بقولخ من حماس م"طئ، مذا  نت أن بوسل ا استن ا  مسرائيل و عم هو 

اتف م سكان  نوس الب"د ولن »اا"ر ب""  الواقع أن ا لن تدير مفاوضات تحت النار. وتابع 
نرضى بيقل من وق  النار بغكل كامل وسنواصل مساعينا حتى اكتمال الم ام وهذا يحتاج لنفس 

 «.نحن نرص الصور  الغامل، سياسيا وعسكريا ولن نوق  اللمليات قبل استلاد  ال دوء واألمن طويل.
اي المقابل اعتبر و يرا الدا"لي،  دعون ساعر)ليكود( وال"ار ي، اايغدور ليبرمان أن الحل يكمن 
بإ"ضاب حرك، حماس، م اودين بذلك على رئيس حكومت م نتنياهو الذ  كان قد  عم األسبوب 

ماضي بين مسرائيل ستن ي الحرس من طر  واحد قبل أيام من ميفاد  بلث، للقاهر  للتفاو  مع ال
حماس عاد. وكرر نتنياهو أقوالخ أمس أن مسرائيل لن تدير مفاوضات مع الفلسطينيين طالما استمر 

 مط"  الصواريخ من     مت اه" و ود واد مسرائيلي اي اللاصم، المصري،.
ي، ساعر لكسر القو  اللسكري، لحماس وال  اد اإلس"مي الاتا أن ذلك كان سليما ودعا و ير الدا"ل

 اي الماضي لكنخ ما  ال صحيحا اليوم أيضا.
بدعوتخ « غلبوي، وانت"ابي،»أما ليبرمان ابدا را با بتس يل مواق  متغدد  أكثر يلتبرها مراقبون 

 ل و  الواسل، بين مواق  طراي الصراب.لتط ير قطاب     ثم االنسحاس من ا وعلل ذلك باإلغار  ل
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وهكذا أيضا  ميلخ اي الم لس الو ار  المصغر و ير االتصاالت  للاد أردان الذ  دعا للحسم حتى 
ال نستطيع المضي »لو اضطرت مسرائيل الحت"ل القطاب ألن مسرائيل تتلر  لنيران "طير  وتابع 

 ير .باحتمال الوضع الراهن لمد  طويل، بل حتى لمد  قص
11/8/1912القدس العربي، لندن،   

 
 إيتان كابيل: الشعب في "إسرائيل" يشعر باالرتباك إزاء مواقف نتنياهو وأهدافه .07

ميتان كابيل ه وما  « الكنيست»أم د عرارد غن رئيس كتل، ح س اللمل الملار  اي  –تقرير 
اي مدار  الملرك، على « الرتباكا»الذعا  على رئيس الحكوم، اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو على "لفي، 

ترد  األوضاب األمني، لسكان الت ملات »قطاب    ، ملتبرا  أن عليخ االستقال، من منصبخ، اي  ل 
 «.السكني، المحاذي، لقطاب    

الغلس اي مسرائيل يغلر باالرتباك »وأضا  اي تصريح نقلتخ اإلذاع، اإلسرائيلي، اللام، أمس أن 
 «.نتنياهو نفسخ ال يلر  مآل سياستخ»، ملتبرا  أن هناك انطباعا  بين «أهدااخم اء مواق  نتنياهو و 

وعر ت اإلذاع، على الحراك الدبلوماسي كصور  "لفي، لإلرباك الموصو  بخ نتنياهو، وقالت من 
هناك  موضا  كبيرا  يكتن  مستقبل الموا  ، والمفاوضات ال اري، اي القاهر ، اي  ل تلويح رئيس 

د ع ام األحمد والقياد  اي حرك، حماس موسى أبو مر و  بانسحاس الواد الواد الف لسطيني الموح 
 من مفاوضات وق  مط"  النار اي القاهر  مذا لم تبلث مسرائيل وادها.

11/8/1912البيان، دبي،   
 
 ديسكين ويدلين يوجهان انتقادات حادة الى نتنياهو ويعلون لفشلهما في الحرب على غزة .08

أ"رص على الململ، اي المغ د اإلسرائيلي وال"غي، من أن ُتمنى مسرائيل ب  يم، واضح،، اي ت ليات 
خ مسؤوال أمن كبيران سابقان انتقادات حاد  ملى نتنياهو وو ير حربخ موغي يلالون، لفغل ما اي  و  
 مدار  الحرس على    ، وتسرع ما اي مع"ن االنتصار قبل أن يستقر وق  مط"  النار، ما تسبس

 اي محراج كبير إلسرائيل.
ونقلت القنا  الثاني، اي التلف يون اإلسرائيلي عن رئيس   ا  األمن اللام الساب  )الغاباك( يواال 
ديسكين قولخ من ك"  من نتانياهو ويلالون قد اغ" اي مدار  الحرس وتسرعا اي اإلع"ن عن انت اء 

طيني، على محراج نتانياهو أمام ال م ور الحرس، ملتبرا  أن هذا األمر ساعد المقاوم، الفلس
 اإلسرائيلي.
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كما و خ ديسكين انتقادا  غديدا  ضد رئيس هيئ، األركان بني  انتس، وقائد ما تسمى المنطق، 
 "  »ال نوبي، سامي تر مان، وذلك على "لفي، دعوت ما للمستوطنين اي المناط  ال نوبي، و

 حرس.باللود  ملى منا ل م قبل انت اء ال«    
الساب  عاموس يدلين ال"طوات « أمان»بدور ، ها م رئيس االست"بارات اللسكري، اإلسرائيلي، 

اللسكري، والسياسي، التي اتبلت ا مسرائيل ""ل الحرس على    ، وتسر ع ا اي مع"ن االنتصار، 
 اي القاهر .« مدار  المفاوضات تحت النار»رااضا  

11/8/1912البيان، دبي،   
 
 لمقاومة نجحت في جرنا لحرب استنزاف وحماس حققت أهدافهاموفاز: ا .09

رام ود اعتر  و ير حرس االحت"ل األسب  "غاؤل مواا "، اي تصريحات لخ اليوم نغرت ا مواقع 
عبري، بفغل عدوان "ال ر  الصامد" ون اح المقاوم، ب ر "مسرائيل" ملى حرس استن ا ؛ وأن الحرس 

دا  حماس. وأضا  قائ"د "لم يتم تحقي  أهدا  "ال ر  الصامد" بدل أن تحق  أهداانا حققت أه
ولقد وصلنا بالواقع ملى المكان الذ  تريد حماس ومن مل ا أن نصل مليخ. حماس حققت هدا ا 

 المتمثل ب رنا ملى حرس استن ا ".
األيام وأغار "مواا  "ملى اقدان الص اين، الغلور باألمن على نحو "طير، قائ"د "الواقع اي هذ  

يؤكد حال، اقدان ثق، السكان، وهذا ي س أن نستليد ، عملي، ال ر  الصامد كان من المفتر  أن 
 تليد الثق، واألمن للسكان ولكن الغلور باألمن لدص سكان ال نوس لح  بخ أذص "طير  دا ".

ي أدير ب ا وو خ "مواا " الذ  غغل منصس و ير ال يش ورئيس األركان سابقا ، انتقادات للطريق، الت
اللدوان على    " هذ  اللملي، بدأت متي"را  و ادرنا قطاب     مبكرا ، واألهدا  لم تحق ، والردب لم 

 يرمم، وال م ور بال نوس اقدوا الثق، بالحكوم، والم لس والو ار  المصغر للغؤون األمني،.
19/8/1912المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
 االحتالل: ال يوجد تقنية في العالم تحل "مشكلة" أنفاق غزةقائد المنطقة الجنوبية في جيش  .21

السبيلد قال قائد المنطق، ال نوبي، اي  يش االحت"ل اإلسرائيلي سامي تر مان منخ ال يو د تقني، 
ملين، اي اللالم يمكن أن تقضي على األنفا  المنتغر  اي قطاب    . وأضا  تر مان اي تصريحح 

" اللبري، أن  يغخ اكتغ  قبل اللملي، اللسكري، على القطاب أربل، لصحيف، "يديلوت" أحرونوت
أنفا . وأغار ملى أن ال يش ينت ر الوقت المناسس للد"ول ملى قطاب     لتدمير تلك األنفا  التي 
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نللم عن و ودها، على حد  عمخ. وقالد "اي كل مر  سندرك أن هناك نفق ا اسنغن  ار   عليخ 
 لتدمير ".

11/8/1912ن، السبيل، عما  
 
 العدوان على غزة: الجيش اإلسرائيلي يطلب أكبر موازنة في تاريخه .20

حلمي موسىد لم تضع حرس "ال ر  الصامد" اإلسرائيلي، على     أو ارها بلد، لكن ال يش 
 اإلسرائيلي يقدم لو ار  المالي، كغ  حساس يوميا  على أمل نيل التلوي  بغكل  ار.

  المالي، قدمت لل يش دالات على الحساس، اي  ل ت ايد ال""اات وبحسس التقديرات اإن و ار 
حول التكلف، اللسكري، للحرس وأثرها على ال ياد  المفترض، اي مي اني، ال يش. ويدور الحديث هذا 

مليار غيكل  20اللام عن طلس و ار  الدااب مي اني، تلتبر األكبر اي تاريخ مسرائيل، وتصل ملى 
 اي المئ، من المي اني، اللام،. 12الر(، تمثل مليار دو  10)حوالي 

وكغفت صحيف، "كلكلست" االقتصادي، اإلسرائيلي، النقاس عن أن و ار  الدااب تطالس من اان ب ياد  
-1014مليارات دوالر( على مي اني، الدااب للامي  1ملى  401مليار غيكل ) 18ملى  13قدرها 
مليار غيكل، لكن ا  11بحدود  1011اني، الدااب لللام . وكانت الو ار  تطالس بين تكون مي  1011

 مليار غيكل. 31ملى  30أصبحت تطلس اان 
ووا  حسابات أ ريت اي و ار  الدااب اإلسرائيلي، اإن تكلف، القتال اي حرس "ال ر  الصامد" وحدها 

وتتطلس مليارات غيكل، لكن ي س أن يضا  ملي ا احتيا ات بر ت أثناء القتال،  8بلغت حوالي 
 يادات أ"رصد أسلح،،  اه ي،، أيام تدريبات، وسائل حماي، ورصد، وكل ا ت"ضع للدراس، هذ  األيام 

مليارات غيكل أ"رص. وقد عر  هذ  المطالس على و ار  المالي،  8اي و ار  الدااب وتكل  حوالي 
 مدير عام و ار  الدااب ال نرال دان هارئيل.

ي، هذ  األيام بصوتح عال سبل تمويل الحرس. وقد سب  لو ير المالي، وتناقش و ار  المالي، اإلسرائيل
يائير لبيد أن أبلد اإلسرائيليين أنخ ليس بصدد  ياد  الضرائس، إليمانخ بين االقتصاد اي وضع حرج 
ويحتاج ملى محف ات وليس ملى كوابح. ولذلك ثم، من يؤمن أن بالوسع حل المغكل، عبر استغ"ل 

اي المئ،،  103اي المئ،، حيث أن الل   الفللي حاليا  هو  0من الل  ، وهو هد  الحد األقصى 
 وهذا يلني اقتطاب أموال من كل مي اني، الو ارات، وبالتالي تقليو ال"دمات اال تماعي، الحكومي،.

وكانت  عيم، ح س "ميرتس"  هااا  الئون قد طالبت ال يش باست"دام مليار غيكل من المو ود اي 
حتياطي. وقالت منخ ""اا  لما هو مللن اإن مي اني، الدااب لللام الحالي بلغت الليا  رصيد  اال
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مليارا ، كما يقولون. وغد دت على و وس أن يغطي ال يش  انبا   11مليار غيكل، وليس  190803
من التكالي  اللالي، للحرس من احتياطياتخ، وليس عبر المساس بال"دمات التلليمي، والصحي،. 

 مليارات غيكل عن المقرر. 0ت أن مي اني، الدااب تغذ  اي كل عام بيكثر من وأضاا
، 1011وقدمت  الئون أمثل، عن سوء تلامل ال يش مع المي اني، وعدم الت امخ ب ا، اقالت "اي اللام 

مليار  1102مليار غيكل، لكن  ياد  مي اني، بلغت  1004مث" ، كانت المي اني، األصلي، لل يش هي 
مليار غيكل  3303مليار غيكل. لكن عمليا  أنفقت و ار  الدااب  3101صارت المي اني، الليا  غيكل 
 مليارات غيكل عن مطار المي اني،". 400ب ياد  

طو رت و ار  الدااب من أساليب ا. وايما كانت المي اني، األصلي،  1010وأضاات  الئون "اي اللام 
ار غيكل. وهذا يلني أن الو ارات تلقت على مدار ملي 3403مليار غيكل صارت بل"وات  1101
مليارات  001مليار غيكل، أ  ب ياد   3801مليار غيكل  ياد . وقد أنفقت و ار  الدااب  11012عام 

مليار دوالر اي  10غيكل أ"رص". من الم م اإلغار  هنا ملى أن منفا  و ار  الدااب  اد بالدوالر عن 
 .1010اللام 

ماركر" االقتصادي، عن ال نرال دان هارئيل قولخ من و ارتخ ستطلس هذا اللام ونقلت صحيف، "ذ  
لتغطي، تكالي  حرس "ال ر  الصامد".  1011مليار غيكل على مي اني، اللام  11 ياد  بقيم، 

مليار غيكل،  20وبحسس كل التقديرات اإن مثل هذ  ال ياد  تراع مي اني، الدااب لرقم قياسي يبلد 
 لمئ، من المي اني، اللام،.اي ا 12تمثل 

وكغفت الصحيف، النقاس عن أن  انبا  من هذ  ال ياد  سيذهس إلنغاء غريط أمني دا"ل ال انس 
اإلسرائيلي من الحدود، اض"  عن تكالي  أ"رص نا م، عن است""و عبر الحرس. وكانت و ار  

يوم حرس. وتطلس و ار   00مليار دوالر( لتغطي، تكالي   1مليارات غيكل ) 2الدااب قد طلبت 
، اض"  عن ال يادات التي تطالس ب ا أص"  اي 1014الدااب كل هذ  األموال ضمن مي اني، اللام 

مليارات  1. وملرو  أن ال يش طلس بلد "حرس لبنان الثاني،"  ياد  بقيم، 1011مي اني، اللام 
 ، التكالي .مليارات غيكل لتغطي 8غيكل، لكنخ حصل الليا  على  ياد  بيكثر من 

مليار  100ت در اإلغار  ملى أن ل ن، "برودت" التي غكلت بلد "حرس لبنان الثاني،" أوصت ب ياد  
، 1010. ولكن هذ  التوصيات ألغيت اللام 1012و 1008غيكل على مي اني، الدااب بين اللامين 

لم تبدأ أعمال ا مال  ، لكن هذ  الل ن،1011وتغكلت ل ن، "لوكر" لدراس، مي اني، الدااب حتى اللام 
 اي ح يران الماضي، ومقرر أن تقد م توصيات ا حتى ن اي، اللام الحالي.
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وأيا  يكن الحال اإن و ار  المالي، تؤكد أن ا ستلت م بقرار المستوص السياسي، لكن طلس  ياد  بقيم، 
لت مدير  مليار غيكل أمر  ريس، وكل من سيؤيد هذا الطلس مل م بتحديد مصدر تمويلخ. وقا 11

عام و ار  المالي، ياعل أندورن "مننا ن لس مع المؤسس، األمني، ونسمع مطالب ا، ونفحو ملاني 
عبار  تغطي، تكالي  الحرس وا  رؤيت م، ونفحو م مالي مبلد طلبات م. واحصنا سينت ي بلد 

ائل، ت يد عن حوالي أسبوعين، مذا انت ت الحرس اي األيام القريب،". وأضاات "لدص ال يش مي اني، ه
 مليار غيكل سنويا ". 30

عموما  يرص مسؤولون اي و ار  المالي، أن طلبات و ار  الدااب لتغطي، تكالي  الحرس مبالد اي ا، وأن 
مليار غيكل،  11التكالي  الفللي، أقل. ويغد د هؤالء على عدم و ود أي، مصادر لتغطي،  ياد  بقيم، 

االقتصاد لن تسمح بمثل هذ  ال ياد  اي مي اني، الدااب. وأن ن ر  مسؤول، ملى عواقس ذلك على 
وتحذ ر أوساط و ار  المالي، اإلسرائيلي، من احتمال رهن المي اني، اللام، اي اللامين المقبلين لمي اني، 

 الدااب.
مليارات  4وتحاول و ار  المالي، مغاع، تقديرات مفادها أن تكلف، "ال ر  الصامد" الحربي، هي بحدود 

مليارات غيكل، اي حين تتحد ث مصادر أ"رص عن تكلف،  2ل، لكن ال يش يقول من التكلف، هي غيك
 مليار غيكل. 1مليارات غيكل، وأن التكلف، المدني، على الدول، هي بحدود  103عسكري، تبلد 

اي كل حال تقول المؤسس، اللسكري، من ا سب  وحذرت من األ"طار التي توا خ مسرائيل، وو وس 
داد لموا  ت ا. وهي اان تطالس بيموال ألسلح، المغا  والمدرعات واالست"بارات، وتطالس االستل

بمن ومات حماي، للمدرعات. وتغد د المؤسس، اللسكري، على التكلف، اللالي، لألسلح،، مث"  أن كل 
 10أل  دوالر، وهو يمنع "سائر بقيم،  100ملى  80صاروخ اعترا  من "القب، الحديدي،" يكل   

 مليون غيكل مذا وقع على منطق، ميهول،.
وتغير المؤسس، اللسكري، ملى أن ا، ""اا  لما كان الحال عليخ اي الماضي، تقوم بتقديم كغ  
حساس يومي لو ار  المالي،، يتضم ن عدد ساعات الطيران لكل نوب من الطائرات والذ"ائر المست"دم، 

أو المغا . ولذلك اإنخ لن يكون هناك ""  كبير وكذلك حرك، القوات على األر ، سواء المدرع، 
 اي تقدير كلف، الحرس. ومع ذلك تؤكد   ات م"تلف، أن ال""  قائم وكبير، بل وكبير  دا .

11/8/1912السفير، بيروت،   
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 عضو "لجنة فينوغراد" يدعو للتحقيق في إخفاقات "إسرائيل" بالحرب على غزة .22
 امل، اللبري، اي القدس وعضو "ل ن، اينو راد" التي حققت اي دعا أستاذ الللوم السياسي، اي ال

م"فاقات مسرائيل ""ل حرس لبنان الثاني،، البرايسور يح قيل درور، ملى تغكيل ل ن، تقصي حقائ  
 اور انت اء اللدوان الحالي على قطاب    ، وأغار ملى عد  م"فاقات من و  ، الن ر اإلسرائيلي،.

لوت أحرونوت"، اي عددها الصادر اليوم االثنين، منخ "ال غك اي أنخ اي وقال درور لصحيف، "يدي
، منذ ’ال ر  الصامد’"تام الحمل، اللسكري، الحالي، ينبغي تغكيل ل ن، للتدقي  اي  ميع أحداث 

 اليوم األول وحتى اليوم األ"ير".
سبقا  وهر األنفا ، وأضا  أنخ "سيتلين على الل ن، بلدد  ير قليل من األسئل،د لماذا لم نف م م

لماذا أعلنا عن انت اء اللملي، اللسكري، بينما اي الواقع لم ينتخ أ  غيء، وكي  كان أداء حلق، 
الوصل بين ال يش والمستوص السياسي. وتو د هنا منااس، ال تنت ي بين حماس وبيننا، وعلينا أن 

 نحسن قدرتنا على تللم الدروس".
ي س أن تكون مستقل، وغبي ، س"ل ن، اينو راد"، مضيفا أن  وقال درور من ل ن، تقصي الحقائ 

، امن ت ربتي أنا أعر  أنخ لن ينت   ""طو  ك ذ  ال ت د  ملى البحث عن مت مين، واعتمدوا علي 
نما من أ ل است""و دروس حقيقي،".  عن ا الكثير، واف

الحالي على    .  ورأص درور أنخ تو د م"فاقات تكررت اي حرس لبنان الثاني، و""ل اللدوان
 وأوضح أنخ " رت م ا م، مسرائيل بالصواريخ طوال أيام، من دون أن يداع الملتد  الثمن. 

وانتقد درور عدم تو يخ مسرائيل "ضرب، ساحق،" اي بداي، اللدوان على    ، وأنخ """ل األيام 
، غديد   دا ملى األربل، األولى من حرس لبنان الثاني، ن حت مسرائيل بصور  رائل، وو  ت ضرب

ح س و، لكن عندها لم تدرس  يدا ما مذا تلين الد"ول )اي ا تياح بر ( أو التوق  وبقينا نراوح 
، اي المقابل، اإنخ ال يمكن اإلغار  ملى ن اح قو  ’ال ر  الصامد’وأرد  "واي  مكاننا".

حقي  اي تطبي  ال يش ودراماتيكي اي األيام األولى أو ملى ان ا  حققنا ". ودعا درور ملى الت
اإلسرائيلي لما يسمى "م راء هنيبلل" الذ  ي د  ملى منع أسر  ند  مسرائيلي، حتى يثمن قتلخ 

وقال اي هذا السيا  منخ "اي حرس لبنان الثاني، است"دم هذا اإل راء أيضا. واي  سوي، مع وسريخ.
ي محيط مدين، ميهول، حينخ حدث هذا اي منطق، مفتوح، من دون سكان مدنيين، وهذ  المر  ا

باكت ا  كبير. لكن اي ك" الحالتين اإل راء لم يساعد. وهذا أمر و"ر يتلين على ل ن، تقصي 
 الحقائ  أن تلبر عن رأي ا حيالخ".

11/8/1912، 28عرب   
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 المستوطنون يريدون حاًل لصواريخ حماس .23

إلسرائيليين بالتحلي بالصبر حتى رام ود لم تل  دعو  رئيس الو راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ل
تحقي  اتفا  لوق  مط"  النار اي     م ددا، وذانا صا ي، عند الكثير من المسؤولين السياسيين 
واللسكريين اي الدول، اللبري، أو عند المستوطنين على ت"وم     الذين يراضون استمرار الوضع 

ى نتنياهو من أ ل تحقي  اتفا  لوق  الراهن حاليا )حرس استن ا (، ويضغطون بغكل  ماعي عل
سقاط حرك، حماس»النار أو   «.احت"ل     واف

واي حين بدت ملارض، السياسيين اإلسرائيليين لسياس، نتنياهو واضح، للغاي،، أ  ر مستوطنون 
يليغون اي محيط      ضبا كبيرا على أداء الحكوم، وال يش. وقال و ير التنمي، وال راع،، يائير 

الوقت حان ألن تقدم مسرائيل على م راءات مبدع، سواء اي الم ال اللسكر  أو »ن غامير، م
بينما قال و ير ال ب ،  «.السياسي، ولكن ال يمكن "و  حرس استن ا ، هذ  اكر  مراوض، تماما

لقد وصلنا ملى اللح ، التي ي س اي ا ات"اذ قرار حاسم، حتى لو كان هذا »الدا"لي،،  للاد أرداند 
ن اء حكم حماس، بغ  الن ر عن الثمن الذ  سندالخ، ولكن  القرار هو معاد  احت"ل قطاب     واف

 «.ال يمكن استمرار الوضع القائم كما هو عليخ اان
واي هذا الوقت احت  مستوطنون اي مستوطنات  "      على الطريق، التي يقود ب ا نتنياهو 

ي، التلف يوني،، من م راضوا اللود  ملى بيوت م ر م الحرس. وقال مستوطنون  اضبون للقنوات اإلسرائيل
 نداءات ال يش ل م، ألن م يلتقدون أن ال يش  ير قادر على مي اد حل لمغكل، الصواريخ.

على « التمرد»وبرر رئيس ح س كديما الملار ، غاؤول مواا ، موق  سكان المستوطنات بن
، ح س ميرتس اليسار  الملار  النائب، كما حملت رئيس «.اقدوا ثقت م بالحكوم،»ال يش بين م 

من المغ د الحالي ينت  عن راضخ المتواصل أل  » هااا  الؤون على مدار  نتنياهو بغد ، قائل،د 
 «. مبادر  سياسي، كان من غين ا تقوي  قو  حماس

11/8/1912الشرق األوسط، لندن،   
 
 ات مع حماسوزراء يتهمون نتنياهو بعدم إجراء مداوالت جدية حول المفاوض .24

ات م و راء أعضاء اي الم لس الو ار  اإلسرائيلي المصغر للغؤون السياسي، واألمني، )الكابينيت( 
رئيس الحكوم،، بنيامين نتنياهو، بلدم م راء مداوالت  دي، حول المفاوضات مع حماس اي القاهر  

 حول وق  مط"  النار، وأنخ كان يستبلدهم من دائر  ات"اذ القرار.
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ساع، األسبوب  21هؤالء الو راء أن أداء نتنياهو تكرر عندما  رص التوصل ملى ت دئ، لمد  وقال 
الماضي وهذا األسبوب، وأن القرارات كان يت"ذها نتنياهو وو ير األمن، موغيخ يللون، ورئيس أركان 

 ال يش، بيني  انتس.
ذكر اسمخ، قولخ منخ ""ل  ونقلت صحيف، "هآرتس"، اليوم االثنين، عن أحد الو راء الذ  اضل عدم

ا تماب الكابينيت الذ  عقد يوم الث"ثاء الماضي تمحور حول مديح نتنياهو ويللون ألنفس م وحول 
 "ان ا ات" اللدوان على قطاب    .

وقال و راء من م تبلغوا بالتوصل ملى اتفا  الت دئ،، األسبوب الماضي، عبر اتصال هاتفي من قبل 
قبل دقائ  من اإلع"ن عن ذلك اي وسائل اإلع"م، ايما علم و راء و"رون أحد مستغار  نتنياهو، 
 بذلك من وسائل اإلع"م.

وواقا للصحيف،، اإن مستغار نتنياهو لألمن القومي، يوسي كوهين، اتصل بو ير االقتصاد، نفتالي 
  االتفا ، بينيت، وقال لخ منخ  رص التوصل التفا  ت دئ،، ايما سارب بينيت ملى القول منخ يلار 

نما يبلغخ بالقرار وحسس.  لكنخ او ئ بين مستغار نتنياهو ال يسيل عن رأيخ واف
كذلك او ئت و ير  القضاء، تسيبي ليفني، عندما  رص مب"  ا بالتوصل ملى اتفا  ت دئ، األسبوب 
الماضي، علما أنخ قبل ذلك بث"ث، أيام قرر الكابينيت عدم م راء مفاوضات مع حماس، ولذلك 

حت تصرح ليل ن ار اي وسائل اإلع"م بين مسرائيل لن تفاو  حماس، ولم يتم تبليغ ا بقرار را
 التوصل ملى ت دئ، مال قبل بدء سريان ا بدقائ .

وداع هذا الحال و راء اي الكابينيت ملى مطالب، نتنياهو بإ راء مداوالت من م، حول مواق  مسرائيل 
 ى محادثات القاهر .وقبل ميفاد المبلوثين اإلسرائيليين مل

ولفتت الصحيف، ملى أنخ على  رار المداوالت التي  رت ""ل حرس لبنان الثاني،، اي اللام 
، اإنخ ""ل هذ  الحرس أيضا، لم يطرح ال يش اإلسرائيلي "ططا عسكري، بديل،، وهو أمر 1003

د  وطالبت بتصحيح انتقدتخ "ل ن، اينو راد"، التي حققت اي م"فاقات مسرائيل اي تلك الحرس، بغ
 هذا اإل"فا .

ونسبت الصحيف، ألحد الو راء قولخ منخ تم استبلاد و ار  ال"ار ي، اإلسرائيلي، عن المداوالت ومرك  
صناع، القرار، وأن لم ُيمنح مدير عام الو ار ، نيسيم بن غيطريت، أي، ارص، لطرح مقترحات بديل، 

 الكابينيت. ل"طوات سياسي،، ر م مغاركتخ اي  ميع ا تماعات
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وواقا للصحيف، اإن موق  و ار  ال"ار ي،، الذ  أعد  مرك  األبحاث اي الو ار ، الذ  يلتبر أحد 
أ     االست"بارات اإلسرائيلي،، أن حماس ال تريد وق  مط"  النار، اي حينخ، وهو موق  مناق  

 لموقفي غلب، االست"بارات اللسكري، والغاباك.
11/8/1912، 28عرب   

 
 ألنفاق في الشمال: عريضة تطالب الحكومة اإلسرائيلية بأخذ الموضوع على محمل الجدهوس ا .25

بلد الغكاوص من أصوات حفر اي باطن األر  اي منطق، الغمال، بادر عدد من سكان منطق، 
الغمال لنغر عريض، للتوقيع تدعو الحكوم، ملى أ"ذ غكواهم على محمل ال د واف راء احو غامل 

در االصوات التي سملوها. ايما سردت مواطن، اي منطق، حدودي، رواي،  ديد  وملم  لملرا، مصا
 حول األنفا  التي يقوم ح س و بحفرها، وتقول من ا ال تنام الليل من ال"و ؟

غ"و من سكان المناط  الحدودي،، وتدعو الحكوم، وأ      0000ووقع اللريض، حتى اان 
بحثا عن أنفا  بلد أن استملوا اي ساعات الليل ألصوات  األمن اإلسرائيلي، ملى تمغيط المنطق،

 حفر تصدر من باطن األر .
وقد اغتكى الكثير من سكان المنطق، الحدودي، اي منطق، الغمال من أن م يستملون ألصوات حفر 
تحت بيوت م، لكن ليئات كوهين، وهي مواطن، اي مستوطن،  رعيت لدي ا رواي،  ديد  متللق، 

لد "منذ أكثر من أسبوب ال أستطيع النوم اي الليالي.  وتضي د "بلد سنتين من حرس باألنفا  وتقو 
م من الحدود دايئتين  راعيتين كبيرتين، وبلد ذلك بنيت بيوت ومبان اي  100لبنان اقيم على بلد 

المكان. ومنذ ذلك الوقت اغاهد بغكل يومي حرك، نغط، لغاحنات محمل، بالتراس و""طات باطون 
ثقيل، تد"ل وت"رج من الدايئات ومن منطق، المباني ال ديد  وهي محمل، بالتراس وبمواد  ووليات

البناء.  اي  اهر األمر يبدو أن الحديث يدور عن غاحنات ووليات تست"دم ألعمال بناء عادي،، 
 لكنني أسيل نفسي طوال الوقت كم غاحن، تراس يمكن أن ت"رج من دايئتين  راعيتين".

19/8/1912، 28عرب   
 
 الحكومة اإلسرائيلية تقر خطة لتعزيز المستوطنات المحيطة بغزة .26

أقرت الحكوم، اإلسرائيلي، "ط، اوري، لتل ي  المستوطنات المحيط، بقطاب     وتحسين البنى 
مليون غيكل. وييتي ذلك بلد مو ، من الغضس التي ا تاحت بلدات  10التحتي، بتكلف، تبلد 
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  وها للحكوم، بلد ت دد القص  الصارو"ي من قطاب     اي أعقاس ال نوس، واالنتقادات التي و 
 انت اء ال دن، المؤقت، يوم ال مل، الماضي.

وقالت تقارير مسرائيلي، من ال"طو  التي أقرت تلتبر المرحل، األولى من "ط، حكومي، ت د  ملى 
 تل ي  االستيطان ودعم االقتصاد اي بلدات ال نوس.

رائيلي،، بنيامين نتنياهو منخ ملى  انس هد  استلاد  ال دوء لمنطق، ال نوس وقال رئيس الحكوم، اإلس
علينا بذل ال  ود لرعاي، وتطوير المستوطنات اي مطار الرد على التحديات الوطني،، وعلينا القيام »

 بذلك بيسرب وقت ".
19/8/1912، 28عرب   

 
 " إعالمي لحماسيديعوت: مقدمة البرامج في شبكة "الجزيرة" غادة عويس "صاروخ .27

السبيلد نغر اإلع"م اإلسرائيلي الليل، تقرير ا عن مقدم، البرام  اي غبك، "ال  ير " القطري، الصحفي، 
  اد  عويس، واصف، مياها بالصاروخ اإلع"مي لحرك، حماس.

وغمل التقرير، الذ  احتل أحد اللناوين الرئيسي، بموقع صحيف، "يديلوت أحرونوت" اللبري، ات امات 
 عديد  للويس، أهم ا وصف ا بالمنحا   لحرك، حماس وت وير الحقائ  التي تبث ا.

وايما ادعى من لن"مسرائيل" الح  اي الدااب عن نفس ا )وهي دول، احت"ل( لكن عويس تصر على 
ملغاء هذا الح  بانحيا ها لن"إلرهابيين" وعدم م نيت ا. على حد تلبيرهم. وذكر التقرير أن عويس 

حرا  م على ال واء مباغر ، وتمنل م من سرد الرواي، تتفا"ر ب إهان، المتحدثين اإلسرائيليين واف
 اإلسرائيلي،.

وبين أن ا اللت ذلك أكثر من مر  مع متحدثين من م الناط  باسم ال يش ااي"ا  ادرعي، وقبل 
إلسرائيلي أسبوب مع المتحدث باسم الحكوم، اإلسرائيلي، أواير  ندلمان، الذ  حاول غرح الموق  ا

امنلتخ. وقال التقريرد "لكن ا لم تتركخ يكمل وها متخ قائل،د مذا كانت حماس حرك، مرهابي، و"رقت 
 مدني اي    ؟ هل هي حماس؟". 1300اتفا  وق  مط"  النار، من الذ  قتل أكثر من 

دول، أ""   واستطردتد "أنتم من قتل م، أال ت" لون من أنفسكم أنتم ونتنياهو من القول من مسرائيل
مدني من مئات األطفال؟ أحق ا ال ت" لون؟". أ اب ا  ندلمان  1300وقيم منساني، بلد أن قتلتم 

 عندهاد "أنت تتحدثين كإع"مي، او كناطق، باسم حماس؟".
11/8/1912السبيل، عّمان،   
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 جريح 1199شهيدًا و 1191آخرين وحصيلة العدوان:  11شهيدًا بغزة وانتشال جثامين  11 .28
، عن مراسل ا حامد  اد، أن قوات االحت"ل اإلسرائيلي كثفت 11/8/1912األيام، رام هللا، كرت ذ

 ارات ا ""ل الساعات األ"ير  التي سبقت موعد ال دن، ال ديد  المفتر  د"ول ا حي  التنفيذ، ا ر 
ستغ اد اليوم. وغنت طائرات االحت"ل سلسل،  ارات على مناط  متفرق، اي قطاب    ، ما أدص ال

صاب، اللغرات اي سلسل،  ارات است دات عد  مناط  اي قطاب     بينما تم انتغال  11 مواطنا  واف
غ يدا  وس ل ست، غ داء و"رون اي قائم، غ داء اللدوان من م من قضى أمس،  11 ثامين 

 متيثرين ب راح م وو"رون اكتغفت أغ"ء من أ سادهم تحت األنقا .
، أنخ ارتفلت حصيل، الغ داء  راء 11/8/1912لسطينية لإلعالم، غزة، وكالة الرأي الفو اء اي 

( غ يدا  من 1909على التوالي، ملى ) 01اللدوان "اإلسرائيلي" المتواصل على قطاب     لليوم الن 
صاب، ) ( مواطنا و"رين ب راح م"تلف،، وا  ما أعلن الناط  باسم 9883أطفال ونساء وكبار سن، واف

 تور أغر  القدر .و ار  الصح، الدك
من ال  ""ل القص  ال م ي على القطاب ليبلد بذلك  10ودمرت قوات االحت"ل يوم أمس األحد 

م مالي عدد المنا ل التي دمرها االحت"ل اإلسرائيلي" بغكل مباغر اي عدوانخ المتواصل على قطاب 
كامل، مما ألحقت أضرارا   ( من ال ، ُدِمرت مل م ا بغكل292على التوالي ملى ) 01    لليوم الن 

 كبير  اي الممتلكات، ايما يواصل است دا  األراضي ال راعي، اي أنحاء متفرق، من القطاب.
 
 مؤسسة األقصى: منظمة إسرائيلية تنفذ حملة عالمية للتبرع لبناء "الهيكل" مكان المسجد األقصى .29

مل د  -ل د ال يكلم من م10/8/1014اي بيان ل ا االحد  والتراث قالت مؤسس، األقصى
أطل  اي األيام األ"ير  حمل، عالمي، ل مع  -مت"صو اي بناء وتحضير أدوات ال يكل الم عوم

أل  دوالر أمريكي، ب د  تمويل رسم وتحضير "رائط وم"ططات تفصيلي،  100تبرعات بقيم، 
 – م ريتغمانلبناء ال يكل الم عوم على كامل مساح، المس د األقصى المبارك، ويقوم الحا"ام حايي

على داع هذا المل  الى األمام، وقد صرح أن كل بناء  -مدير الدائر  اللالمي، اي مل د ال يكل
بحا ، الى ت"طيط وم"ططات دقيق، وتفصيلي، لكي يتم المصادق، عليخ  ض"م، يوا   بناء ال يكل
سسات االحت"ل وهنا اإلغار  الى ل ان ودوائر الت"طيط الرسمي، اي مؤ  -من قبل ال  ات الم"تص،

، وبلد أن قمنا بوضع م"ططات عام، -االسرائيلي، وهذا الموضوب هو نفسخ يلد  أحد الم"اطر
ب"صوو بل  األبني، اي مساح، ال يكل، بدأنا اليوم اللمل على الم"ططات التفصيلي،، وهي ال 

 .-بحسس أقوال وتصريحات ريتغمان -غك مكلف،  دا .
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  ال د  المذكور، أنت  مل د ال يكل ، ايلما دعائيا  قصيرا ، وأضاات المؤسس، منخ من أ ل تحقي
عممخ على غبكات األنترنت ال"اص، بالتروي  والتسوي  اللالمي، يحو  مغاهد تغير الى تلاون بين 

بين اإلسرائيليين اي  أطرا  الم تمع االسرائيلي لبناء ال يكل الم عوم، وأهمي، نغر المحب، والوحد 
 د  المنغود، كما ويت"ل الفيلم الدعائي مغاهد للمليات بناء ال يكل الم عوم، سبيل تحقي  هذا ال

وقد تم هدم واف ال، كل المس د األقصى، و  رت أبني، ال يكل وراالات عم"ق، تغارك اي بناء 
 أل  مغاهد (. 100ال يكل، وُيذكر هنا أن الفيلم يح ى بمغاهد  عالي، ) حتى اان أكثر من 

19/8/1912وقف والتراث، أم الفحم، مؤسسة األقصى لل  
 
 "أفيقوا أيها المسلمون.. األقصى في خطر عظيم" تصدر فيديو مؤسسة األقصى .31

عبر قسم اإلع"م اي ا غريط ايديو، بلنوان )أايقوا أي ا المسلمون..  أصدرت مؤسس، األقصى
األقصى  األقصى اي "طر ع يم(، يلر  ايخ حقيق، المرحل، ال"طر  التي يمر  ب ا المس د

المبارك، من ""ل عر  مغاهد من اعتداءات االحت"ل االسرائيلي واف راءاتخ  ير المسبوق، اي 
رمضان، والتي أكد من ""ل ا م"تصون أن ا ستلقي ب "ل ا وتبلات ا على المس د األقصى المبارك 

ن اال  دليل بلد غ ر رمضان، وما أحداث االقتحامات ال ماعي، بلد غ ر رمضان من قبل المستوطني
على ذلك، والتي ت امنت مع منع المئات من المصلين ر اال  ونساء من د"ول االقصى، واالعتداء 

 علي م بالقنابل الغا ي، و يرها.
نائس رئيس  –اي غريط الفيديو، الذ  هو بمثاب، ايلم وثائقي قصير، يؤكد الغيخ كمال "طيس 

مر  بخ المس د األقصى ""ل غ ر رمضان، لم أن ما  -الحرك، االس"مي، اي الدا"ل الفلسطيني
 يمر بخ منذ االحت"ل الصليبي، وأن المس د األقصى يمر  بمرحل، اارق، وم م، و"طير .
19/8/1912مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
وتدعو القتحامات المسجد  للهيكل المزعوم مؤسسة األقصى: منظمات نسائية يهودية ُتروج .30

 األقصى
 ت مؤسس، االقصى للوق  والتراث من تنامي نغاطات ما يسمى بن من مات ال يكل الم عوم نب

الرامي، الى التروي  ألسطور  ال يكل وتسويق ا على أن ا قضي،  وهري، ت م كل غرائح الغلس 
من حراكا نسويا تقود  ما  10/8/1014الي ود  اي كل اللالم. وقالت المؤسس، اي بيان ا يوم األحد 

بات ينغط اع"ميا وميدانيا بغكل متسارب اي ااون، األ"ير ،  ى بن من م، نساء من ا ل ال يكليسم
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سواء  كان ذلك  وذلك من ""ل الاليات ونغاطات تصس اي دعم قضي، ما يسمى ال يكل الم عوم
من ""ل االقتحامات النسائي، والمحاضرات و يرها، وكان و"ر هذ  الفلاليات اإلع"ن عن مسا  

 دور ( اي اإلرغاد للنساء بغكل "او حول ملالم ما يسمى بن ال يكل الم عوم.)
19/8/1912مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 استشهاد فتى فلسطيني برصاص االحتالل بمخيم الفوار في الخليل .32

يل محمد ال"ليلد قتلت قوات االحت"ل اإلسرائيلي اي م"يم الفوار  نوس ال"ليل، أمس، الفتى "ل
اللناتي، وذلك أثناء توا د  اي اناء من ل عائلتخ بالت امن مع موا  ات مع م موعات من الغبان 
والفتي،، ايما أغارت مصادر من م"يم اللروس غمال المحاا ،، ملى اعتقال قو  من  يش االحت"ل 

 مواطنين بلد دهم وتفتيش منا ل عائ"ت م. 0
عاما ( استغ د متيثرا   11ليل، أمس، من الفتى "اللناتي" )وقالت مصادر المستغفى األهلي بال"

بإصابتخ برصاص، ا"ترقت   ر  و"ر ت من أسفل بطنخ. وأوضحت مصادر اي م"يم الفوار، أن 
مصابتخ ن مت عن است دااخ من قبل أحد ال نود اإلسرائيليين أثناء توا د  اي اناء من ل اللائل،، 

م موعات من الغبان والفتي، من   ، وقو  من  يش االحت"ل  بالت امن مع "موا  ات محدود " بين
 اقتحمت الم"يم براق، م ندسين مسرائيليين بغر  الوصول ملى منطق، "نبل، الحفار " من   ، أ"رص.

11/8/1912األيام، رام هللا،   
 
 االحتالل يهدم منزال ويصيب عدة مواطنين خالل اقتحام قبالن جنوب نابلس .33

االحت"ل اإلسرائيلي، ا ر اليوم االثنين، ب دم من ل اي بلد  قب"ن  نوس  وااد غرعت  رااات
نابلس، عقس اقتحام  نود االحت"ل البلد  وسط مط"  كثي  للرصاو وقنابل الغا  المسيل 

 للدموب.
وأضا  أن قوات االحت"ل أطلقت قنابل "األنير ا" صوس منا ل المواطنين، األمر الذ  أدص ملى 

ير ، وتم نقل م الى مغفى مواطنين وصفت مصابات م ما بين المتوسط، وال"ط 3من مصاب، أكثر 
الم"تص، من ا ل  وأكد أن عد  مصابات ال ت ال دا"ل المنا ل وتم الحديث مع ال  ات رايديا.

وأغار األ عر ملى أن قوات االحت"ل اعتقلت عددا من المواطنين وما  الت اللملي، مستمر   م""ئ ا.
 لد .دا"ل الب

11/8/1912، 28عرب   
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 تل أبيب والقاهرة تغلقان معبري كرم أبو سالم ورفح بشكل متزامن .34

    د أ لقت الدول، اللبري،، ومصر ملبر  كرم أبو سالم الت ار  راح البر ، بغكل مت امن.
 وقالت مصادر مسرائيلي، أن سلطات االحت"ل أ لقت ملبر كرم أبو سالم وهو الملبر الت ار  الوحيد

 الذ  يد"ل البضائع ملى قطاب     بح ، تلرضخ إلط"  النار.
وقالت مصادر السطيني، أن عغرات الغاحنات تنت ر اتح الملبر للد"ول ملى قطاب     الذ  يلاني 

 يوما. 01من أوضاب منساني، صلب، بسبس استمرار اللدوان مذ 
لملبر راح البر  الذ  كان مفتوحا وت امن م "  ملبر كرم أبو سالم مع م "  السلطات المصري،  

 إلد"ال الواود ملى قطاب     وسفر ال رحى.
وقالت مصادر السطيني، أن السلطات المصري، أد"لت أمس السبت "مس حاا"ت اقط ومن ثم 

 قامت بإ "  الملبر دون مبداء أ  أسباس.
19/8/1912قدس برس،   

 
 من الزيارات وزارة األسرى: االحتالل يحرم أسرى حماس و"الجهاد" .35

رام ود قالت مصادر حقوقي، السطيني،، من مدار  س ون االحت"ل، تمنع أسرص حركتي "حماس" 
 و"ال  اد اإلس"مي" من  يارات األهل، بذريل، ما أسمتخ "قرارات سياسي، عليا".

( نق" عن محامي ا 8|10وأكدت و ار  غؤون األسرص والمحررين، اي بيان صحفي اليوم األحد )
"ل  يارات م لم"تل  س ون االحت"ل، أن مدار  الس ون، تنفذ ذلك القرار منذ قراب، الغ رين، "

وتحديدا بلد اإلع"ن الص يوني عن ا"تفاء المستوطنين الث"ث، اي ال"ليل، كما تقوم بفر  
عقوبات أ"رص على أسرص الحركتين، من ا الحرمان من ال"روج للساح، وسحس األ     الك ربائي، 

 اف راء سلسل، من التنق"ت بحق م.و 
19/8/1912المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
 نادي األسير: اإلفراج عن محرري صفقة "وفاء األحرار" سياسي وغير مرتبط بالتهدئة .36

نائل موسىد قال رئيس ناد  األسير الفلسطيني قدور  اارس، أمس، ان سلطات االحت"ل  -البير  
ألسباس سياسي، وانتقامي،، وي س أن تحل « وااء األحرار»فق، أسيرا حرروا اي ص 31اعتقلت 

 قضيت م سياسيا ضمن مفاوضات وق  مط"  النار  ير المباغر  ال اري، اي القاهر .
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وكان اارس يتحدث ""ل مؤتمر صحفي ن مخ ناد  األسير، ومرك  أحرار لحقو  اإلنسان اي 
أعادت مسرائيل اعتقال م، والم"اطر التي  قاع، بلدي، البير ، حول محرر  صفق، غاليط، الذين

 تت ددهم وتوا خ باقي المفرج عن م. 
وقال اارسد هؤالء ا"تطفوا على "لفي، سياسي، وي س االاراج عن م ضمن مفاوضات وق  مط"  
 ير المباغر  ال اري، اي القاهر ، كح  طبيلي ل م  ير مرتبط بترتيبات ال دن،، ونحن ال نلول على 

 لقضاء اإلسرائيلي  ير الن يخ.القانون وا
11/8/1912الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 بولس: األسرى اإلداريون يطالبون بإدراج قضيتهم في المفاوضات الجارية بالقاهرة .37

رام ود نقل مدير الوحد  القانوني، اي ناد  األسير المحامي  واد بولس، رسال، من األسرص 
المفاو  اي القاهر  بضرور  مدراج قضيت م ضمن القضايا المطروح، اإلداريين، طالبوا اي ا الواد 

 ب"صوو األسرص. 
وأوضح بيان صادر عن ناد  األسير، أمس، أن األسرص أكدوا اي رسالت م أن االحت"ل لم يكت  
نما قام باعتقال المئات منذ ح يران الماضي وأصدر بحق م أوامر مداري، وذلك بلد  بالتنكر لمطالب م واف

 اء ذلك  خ مثر تداعيات األحداث التي  رت.اس طويل "اضخ األسرص اإلداريون، وقاموا بتلليقمضر 
مثر  يار  قام ب ا بولس للدد من األسرص اي "عوار"  ار ""ل ا األسرص سامي حسين، محمود 

 غبان،، د. محمود الرمحي.
11/8/1912األيام، رام هللا،   

 
 الذين اعتقلوا خالل العدوان مركز حقوقي يطالب بنشر أسماء أسرى غزة .38

عدال،"، النياب، اإلسرائيلي،، بنغر أسماء  -طالس "المرك  القانوني لحقو  السطينيي الدا"ل 
الفلسطينيين الذين اعتقل م  يش االحت"ل اإلسرائيلي اي قطاب     ""ل األي ام األ"ير ، كما طالس 

  ا.والسماح للمحامين بلقائ م اور  بإع"ن مكان اعتقال م 
وأوضح مرك  "عدال،" أنخ اي حال لم يصدر عن ال  ات اإلسرائيلي ، المسؤول، م اب، حت ى   ر 

ا للمحكم، اللليا إل بار الحكوم، اإلسرائيلي، على نغر هذ  المللومات.  اليوم األحد، سيق دم التماس 
19/8/1912فلسطين أون الين،   
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 تخدام أسلحة محرمةرفح: آثار القصف الصحية والبيئية تثير شكوك اس .39
محمد ال ملد "لفت القذائ  والصواريخ التي أطلقت ا طائرات ودبابات االحت"ل ت ا  مدين، راح، 
وباقي أنحاء قطاب    ، م"او  كبير  لدص المواطنين، "اص، وأن ا تركت وثارا   ريب، وروائح 

 كري ،، وأحدثت ضررا  كبيرا  و ير مل ود من قبل.
اثم، دالئل ومؤغرات كبير ،  للت م"او  المواطنين تت ايد، باحتمال است"دام االحت"ل مقذواات 

 تحو  مواد محرم، دوليا، وربما تكون مغل،.
وبدت ااثار التي تحدث ا صواريخ الطائرات، سواء تلك التي تطلق ا الحربي، أم االستط"عي، م"يف،، 

 ا  أرا   راعي،، كانت تحدث حفرا  ض"م،، وتحيل لون "، التي أطلقت ت13اصواريخ طائرات "م  
األر  ملى السواد، وتحدث تصدعات وتغققات اي الترب،، تصل ملى مئات األمتار من موقع سقوط 
الصاروخ. وبدت بقايا المركبات والدرا ات الناري، التي تلرضت للقص  صادم،، اقد حولت 

ود  القو  التف يري،"، تلك المركبات والدرا ات ملى صواريخ طائرات االستط"ب، التي قيل من ا "محد
 كوم، من الحديد، وبدت وكين ا قديم، ومتروك، منذ سنوات طويل،.

11/8/1912األيام، رام هللا،   
 
 نساء الخليل يتبرعن لحمالت الدعم والمناصرة بحليهن دعمًا لغزة .41

اي م"تل  مناط  وبلدات  وسام الغويكيد تلقى حم"ت الدعم والمناصر  ألهل    ، -ال"ليل 
محاا ، ال"ليل، مقباال  واسلا  من م"تل  المستويات، سواء على مستوص المؤسسات اللامل، على 
  مع التبرعات أو تلك المتبِرع، من غركات ومصانع، أو المواطنين أنفس م بم"تل  ائات م وأعمارهم.

نين على مراك  حمل، بلدي، ال"ليل لنصر  واي مدين، ال"ليل نفس ا، يتواصل لليوم السابع توااد المواط
    وبت ايد ملحو  "اص، من ائ، المواطنين البسطاء وأصحاس متوسطي الد"ل للتبرب بما يمكن أن 
يساهم اي مساعد  اهل قطاب     المحاصر الذ  ما  ال يليش تحت اللدوان والحصار والقص  

بلدي،، ملى قيام اللديد من النساء بتقديم اإلسرائيلي. واي صور  الات،، أغارت مصادر من حمل، ال
حلي م وما يملكنخ من ال ين، لصالح الحمل، مضاا، لقيام م موعات نسوي، بغكل طوعي ب مع 

يصال ا الى مراك  الحمل،.  التبرعات من محيط منا ل م وأحيائ م واف
11/8/1912الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 



 
 

 

 

 
           98ص                                     9993 العدد:     11/8/1912االثنين  التاريخ:

 

 مرة بغزةطولكرم: افتتاح معرض صور للمساجد المد .40
طولكرمد تفتتح مديري، أوقا  طولكرم، اليوم، ملر  صور للمسا د ودور اللباد  المدمر   راء 
اللدوان على قطاب     وذلك اي قاع، دار الحديث الغري  التابل، للمديري، ويستمر حتى ال"ميس 

 المقبل.
  كما قال عدنان ويحتو  الملر  على صور للمسا د المدمر  كام"  أو   ئيا ، ويلكس الملر 

سليد مدير األوقا  الواقع األليم الذ  ألم وغمل كل أركان الحيا  اي قطاب     لدر ، أن الدمار 
 طال المسا د والمصلين والبيوت السكني، والغ ر والح ر والمستغفيات.

 دا  مس 110مس دا  بالكامل وأكثر من  30ال دير بالذكر أن االحت"ل دمر تدميرا  كام"  أكثر من 
 تدميرا    ئيا .

11/8/1912األيام، رام هللا،   
 
 %11بيانات رسمية: ارتفاع إيرادات السلطة من عائدات المقاصة التي تجنيها "إسرائيل" بنسبة  .42

األناضولد كغفت البيانات نص  السنوي، للمي اني، الفلسطيني، لللام ال ار  ارتفاعا   -رام و 
ص، التي ت بي ا الحكوم، الفلسطيني، من مسرائيل، ""ل الغ ور ملحو ا  اي ميرادات أموال المقا
 الست، األولى من اللام ال ار .

""ل النص  األول  %11وبحسس بيانات المي اني، الغ ري، اقد ارتفلت عائدات المقاص، بنسب، 
 .1010من اللام ال ار  مقارن، مع ذات الفتر  من اللام الماضي 

مليار غيكل )قراب،  00332، للنص  األول من اللام الحالي نحو وبلد م مالي عائدات المقاص
مليون دوالر، عن نفس الفتر  من اللام الماضي، حين بلغت  140مليار دوالر(، بارتفاب  1001
 مليون دوالر(. 801مليار غيكل ) 10810وقت ا 

يلي، نياب، عن ويقصد بلائدات أو أموال المقاص، تلك اللائدات التي ي بي ا االحت"ل اإلسرائ
لى السطين، عبر  الفلسطينيين، بغكل رسوم و مارك على السلع وال"دمات الصادر  والوارد  من واف

 مليون دوالر. 130الحدود الدولي،، والبالد متوسط قيمت ا الغ ري، نحو 
م وتلد عائدات المقاص،، اللمود الفقر  لإليرادات المالي، للحكومات الفلسطيني، المتلاقب،، وتست"د

 مليون دوالر غ ريا. 140بغكل أساسي لداع رواتس مو في السلط، التي تصل ملى قراب، 
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وييتي االرتفاب الملحو  اي عائدات المقاص، لللام ال ار ، مقارن، مع ذات الفتر  من اللام الفائت، 
ائيلي،، اي أعقاس سلسل، ا تماعات عقدت ا و ار  المالي، اي الحكوم، الفلسطيني،، مع ن يرت ا اإلسر 

 ب د  تحسين  باي، الضرائس وال مارك عبر الحدود.
 %41، نحو 1014وتغكل عائدات المقاص، المتوقل، لللام ال ار ، واقا  لقانون الموا ن، الفلسطيني، 

مليار دوالر. وتتوقع الحكوم، الفلسطيني، أن تبلد عائدات  4011من م مالي ميرادات الموا ن، البالغ، 
 مليار دوالر(. 10820مليار غيكل ) 30141اللام ال ار  قراب،  المقاص، حتى ن اي،

من م مالي صااي  %33و اء اي بيانات و ار  المالي، للنص  األول، ان عائدات المقاص، تغكل 
 ميرادات المي اني،، التي تضم كذلك اللائدات الضريبي، و ير الضريبي، )رسوم الملام"ت الحكومي،(.

مليار دوالر أمريكي، من ا نحو  101ات المي اني، للنص  األول من السن، وبلد م مالي صااي ميراد
 مليون دوالر ميرادات ضريبي، و ير ضريبي، 498قراب، 

11/8/1912القدس العربي، لندن،   
 

 غزةبخبير اقتصادي: العملية العسكرية سببت خسائر غير مباشرة ضخمة وطويلة األمد لالقتصاد  .43
السرائيلي المكث  على     "رابا كبيرا ودمر احياء بيكمل ا، وبدأ أ   سد "ل  القص  ا -    

ينلكس على االقتصاد المتلثر أص" للقطاب اذ س ل ارتفاب كبير اي أسلار المواد الغذائي، 
 األساسي،.

و و سو  م"يم الغاطئ ل" ئين اي مدين،     اي ن اي، ااُلسبوب بالمتسوقين، لكن المغتريات 
 ب  بسبس النقو اي االمكانات.كانت أقل من السا

ومن بين ما است داتخ الغارات االسرائيلي، مناط   راعي، اي أنحاء القطاب ما أدص ملى ارتفاب 
 األسلار.

عاما( الذ   اء لغراء بل  الحا يات مع  و تخ وواحد من أطفالخ الست،  48واضطر "الد ا راد )
 ي،.الى التنا ل عن غراء بل  المواد الغذائي، األساس

غيكل منذ بدء اللملي، اللسكري،  10دوالرات( الى  0غيك"ت ) 10وارتفع سلر البي  من 
 االسرائيلي، ضد القطاب اي الثامن من تمو /يوليو الماضي.

ويت"و  الم ارعون من الذهاس لرعاي، محاصيل م بسبس "طر الغارات ال وي، او القص  المدالي 
  خ الى تلك المناط  إلحضار المحاصيل ألسوا  المدين،.االسرائيلي، كما ويرا  السائقون التو 
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من   تخ يؤكد ال"بير االقتصاد ، ماهر الطباب، رئيس  را، الت ار  والصناع، اي    ، ان اللملي، 
 اللسكري، سببت "سائر  ير مباغر  ض"م، وطويل، األمد ل"قتصاد اي    .

دمرت )مسرائيل( المؤسسات االقتصادي،  وقال اي مقابل، هاتفي، أمس "ال"سائر المباغر  عندما
 والصناعي، والمباني السكني، تقدر بنحو ث"ث، مليارات دوالر أمريكي".

واوضح ان سلر الوقود الذ  يتم استيراد  من مسرائيل والذ  تتحكم الحكوم، اإلسرائيلي، اي سلر  لم 
واللحوم بغكل كبير وهذا يغكل يرتفع بينما "سيرتفع سلر كل البضائع والمنت ات ال راعي، كال"ضار 

موقلا صناعيا بما اي ذلك  010عبئا كبيرا". وباإلضاا، الى ذلك، قدر الطباب انخ تم تدمير نحو "
مصنلا م ما" مما سيؤد  الى ارتفاب نسب، البطال،. وتابع "مستوص البطال، سيكون  10اكثر من 

 قبل الحرس". %41، كانت النسب…أل  غ"و دون عمل 100بلد الحرس، نحو  %10بنحو 
11/8/1912القدس العربي، لندن،   

 
 وزير الخارجية المصري: لن نقبل المزايدة على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية .44

أكد سامح غكر ، و ير ال"ار ي،، أن أ    ود للمساس بدور مصر اي القضي، الفلسطيني، أو 
ق  علي ا، موضحا أن ما قدمتخ القاهر  الم ايد  عليخ ليس لخ أ  مصداقي، أو أرضي، يستطيع أن ي

 عاما ملرو  لل ميع. 30من تضحيات على مدص أكثر من 
نحن ندعم أ    د يؤدص ملى حماي، الغلس «د »المصر  اليوم»وقال و ير ال"ار ي، اي حوار مع 

صرار لمراقب، الحدود المصري،  – الفلسطيني، ولدينا اطمئنان بين ال يش المصر  لديخ قو  وع يم، واف
الليبي، بغكل دقي ، ويستطيع منع أ  عناصر مرهابي، من التسلل، وحماي، مصر من أ  تداعيات 

لى نو الحوارد«سلبي، مرتبط، باألوضاب اي طرابلس  ، واف
وأضا د مذا تناولنا األ م، الحالي، التي يغ دها قطاب    ، سو  ن د ما تبذلخ مصر منذ اليوم 

لدوليين واإلقليميين واألطرا  الم"تلف، لمحاول، احتواء األ م،، األول من   ود مكثف، مع الغركاء ا
ا دانا واضح ومحدد وهو حماي، أرواح األبرياء من الغلس الفلسطيني سواء اي الضف، الغربي، أو 
قطاب    ، انحن ال نقبل بإ ها  روح واحد  من أغقائنا اي الغلس الفلسطيني ا ذ  الروح ثمين، وال 

  ا اي الحيا  أل  اعتبارات سواء سياسي، أو  يرها.ي س التفريط اي حق
وال ميع يدرك ال  ود التي بذلت ا مصر لوق  مط"  النار والمبادر  التي أطلقناها لمنع اال تياح 
اللسكر  اإلسرائيلي البر  للقطاب واإلدانات اللديد  التي و  ناها الست دا  المدنيين والمطالب، 

ثف، التي تمت مع كاا، األطرا  للضغط على ال انس اإلسرائيلي بضبط النفس واالتصاالت المك
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والتيكيد على راضنا الستمرار التصليد اللسكر  وتوضيح ااثار التي ستترتس عليخ اي المنطق، 
 وعلى الل"قات.

و وابا على سؤال" لماذا ال يتم الوصول ملى هدن، طويل، األ ل؟ قالد هذا ما نسلى مليخ ونتمنى 
ا لم يحدث اإننا نبحث عن اإلطار الذ  يح ى بقبول األطرا  الملني،، حتى نوق  حدوثخ، اإذ

ساع، لدعمنا هذا  11اللمليات اللسكري،، اإذا ااترضنا أن الطراين قب" وقفا إلط"  النار لمد  
األمر، اي  ابتلاد عن التصليد اللسكر  الذ  يداع ثمنخ األبرياء من الغلس الفلسطيني سو  

خ ونسلى إلقرار  حتى تكون هناك أرضي، مم د  لبدء مفاوضات للتوصل ملى حلول ترعى نتلاون مل
مصلح، الغلس الفلسطيني وتؤدص ملى الوااء باحتيا اتخ اإلنساني، واللمل على كسر الحصار من 
""ل اتح الملابر وافعاد  معمار القطاب بلد هذا الدمار ال ائل الذ  رأينا  بلد تمكن وسائل االع"م 

ن نقل ما حدث عقس ال دن، األ"ير ، الملي، م ال، األنقا  ستحتاج ملى   ود كبير  اما بالنا م
 بلملي، اإلعمار؟! وبالطبع ال عو  عن األرواح التي اقدت.

وأضا د ما يتردد عن ملبر راح يطل  عن قصد لراع اللسء عن دول، االحت"ل المسؤول، واقا 
لغلس الفلسطيني الواقع تحت االحت"ل ليصبح األمر مسلطا للقانون الدولي عن تواير احتيا ات ا

على ملبر راح، االملبر لم يكن اي أ  وقت من األوقات مغكل،، لكن تكرار هذا لتكريس هذ  
الصور  حتى تصبح مسلما ب ا، املبر راح دائما مفتوح ويتم اتحخ كما يتم اتح أ  ملبر وا  وليات 

اهر  الدولي يفتح وا  اعتبارات تغغيلخ التي تتم واقا لل رو  محدد ، اللى سبيل المثال مطار الق
اللام، والقدرات األمني،، وواقا للمبادر  المصري، اإن الحديث كان ينصس على اتح الملابر الست، 
سرائيل واقا لمسؤولي، قو  االحت"ل، مقابل ملبر واحد قدراتخ محدود  وهو اي  المغترك، بين القطاب واف

اراد ويقع اي منطق، تغ د تحديات أمني،، والملبر دائما كان يتم اتحخ واقا األساس ملبر لأل
للمصلح، الفلسطيني،، واى كل األ مات واى ال رو  الطبيلي، يلمل طبقا لألوضاب اي سيناء 
واالعتبارات التن يمي، واألمني، ويلبى االحتيا ات الفلسطيني،، و""ل األ م، األ"ير  تم تغغيل 

قتخ و"رج عن اإلطار التن يمي الموضوب للملخ، وذلك ن را لل رو  التي يغ دها الملبر او  طا
ساع، الستقبال المصابين لل"  م اي  14القطاب، اقد كان الملبر مفتوحا على مدص الن 

المستغفيات المصري، ولتوصيل المساعدات اإلنساني، للقطاب ر م أن بوابات الملبر من الناحي، 
 طن من المساعدات  1100د"ول الغاحنات الكبير ، احتى اان د"ل القطاب اللملي،  ير م يي  ل
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الغذائي، والم مات الطبي،، االملبر مفتوح ويلبى احتيا ات الغلس الفلسطيني، ولكن ي س أن ي ل 
 التركي  على الملابر الست، مع مسرائيل والمسؤولي، التي تقع على االحت"ل.

 11/8/1912المصري اليوم، القاهرة، 
 
 الخارجية المصرية تستغرب ما يثار حول معبر رفح .45

"ال"لي "د عبرت و ار  ال"ار ي، المصري، أمس، عن استغراب ا من دأس البل  على  -القاهر  
التروي  ألمور تتناق  تماما  مع الحقائ  على أر  الواقع، حول استمرار اتح ملبر راح للبور 

ذ  يثير تساؤالت حول مغ ص ودوااع وال د  من تكرار مثل األاراد والمساعدات اإلنساني،، األمر ال
تلك االدعاءات، "اص، أن ا تيتي اي مرحل، دقيق، يوا خ ايخ الغلس الفلسطيني عدوانا  مستمرا  أ ه  
أرواح المئات، وتت امن مع حصار "ان  تفرضخ "مسرائيل"، وتحاول ايخ التنصل من مسؤوليات ا 

 لمواد األساسي، للمدنيين.القانوني، بنفاد المساعدات وا
وأكدت الو ار  اي بيان حرو مصر منذ بدء االعتداءات "اإلسرائيلي،" على مبقاء ملبر راح مفتوحا  
بغكل مستمر واستثنائي، والسماح بلبور األغ"او وقواال المساعدات اإلنساني،، واستقبال ال رحى 

تنسي  مع اللديد من الدول لتسيير وتس يل والحاالت اإلنساني، للت"في  من ملانا  سكان القطاب، وال
 م راءات د"ول القواال، وت  ي  عغرات سيارات اإلسلا .

وقالت و ار  ال"ار ي، منخ اتصاال  بتطورات األوضاب الميساوي، اي قطاب    ، تواصل مصر 
ص، ايما   ودها وسلي ا الدائم سواء من ""ل اتصاالت ا الثنائي، أو اي مطار المن مات الدولي،، "ا

يتلل  براع الحصار ال" منساني عن قطاب    ، بالمطالب، بإن اء هذا الح ر من منطل  الت ام 
 "مسرائيل" بمسؤوليات ا باعتبارها قو  احت"ل.

 11/8/1912الخليج، الشارقة، 
 
 "يديعوت": اتفاق مصري يقضي بإشراف حرس الرئاسة الفلسطينّية على معبر رفح  .46

اوسد ما  ال اإلع"م االسرائيلي ُيسل ط الضوء على المفاوضات  ير المباغر   هير أندر  -الناصر  
د وبين مسرائيل بوساط، مصري ،،  ال اري، اي اللاصم، المصري ،، القاهر ، بين الواد الفلسطيني  الموح 
واي هذا السيا ، كغ  موقع صحيف، )يديلوت أحرونوت( على اإلنترنت، نق"  عن مصادر سياسي ، 

بين  ا رايل، المستوص اي تل أبيس، كغ  النقاس عن أن  مدير الم"ابرات المصر  محمد  وصف ا
اريد ت امي يلمل على بلور  صيغ،  ديد  ستقدم لطراي المفاوضات الحق ا، والقاضي، بوق  تام 
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إلط"  النار وتقديم تس ي"ت منساني، لسكان قطاب    ، مضاا، ملى عود  حرس الرئاس، الفلسطيني ، 
لى اإلغرا  على الملابر بما اي ا ملبر راح، ع"و  على قيامخ بمنع الت ريس عبر األنفا  م

 الحدودي، مع مصر، على حد  قول المصادر.
وسا  الموقع قائ" ، نق"  عن المصادر عين ا، من  حرس رئيس السلط، الفلسطيني ،، محمود عب اس، 

سيقوم باإلغرا  على األنفا  الحدودي، الذ  سُيغر  على األنفا  بحسس الصيغ، ال ديد ، 
ومراقبت ا أو القيام ب دم ا، مقابل أن يكون المصريون اي ال انس اا"ر اي راح المصري، كما 
ت ر  الترتيبات اان، وبحسس هذ  الصيغ، ال دي،، اإن  الُمراقب، ستكون م دو ، من  انبي الحدود 

 على األنفا .
ا أن  االقتراح المصر  ال ديد يتضمن اتح ملبر راح بغكل وأوضحت المصادر اإلسرائيلي ، أيض  

كامل، لكن بغرط مغرا  حرس رئيس السلط، على الملبر، الات،  ملى أن  كاا، المؤغرات تؤكد على 
، اي مطار حكوم، الوحد  الوطني،، وهم  أن حرس الرئيس سيواا  مبدئي ا على هذا االقتراح، "اص 

اب    . وبحسس المقترح المصر  ال ديد اإن خ يتو س على الدول، بذلك يكون ل م موطئ قدم اي قط
اللبري ، تس يل د"ول البضائع واألغ"او عبر الملابر التي تسيطر علي ا للفلسطينيين اي قطاب 

 11    وهما ملبر كرم أبو سالم وملبر مير ، كما يتو س علي ا السماح للصيادين الد"ول لمساا، 
 خ مسرائيل حتى اللح ،.مي" ، وهو ما تواا  علي

باإلضاا، ملى ذلك، أغار الموقع ملى أن  ال انس اإلسرائيلي ُيطالس بوضع من وم، مراقب، دائم، على 
الحدود مع قطاب     من أ ل منع قيام المقاوم، من حفر الم يد من األنفا  ال  ومي، التي 

رائيلي، وهذا األمر يراضخ است"دمت ا اي الحرس لل  وم على مواقع عسكري، تابل، لل يش اإلس
 ال انس الفلسطيني.

 19/8/1912رأي اليوم، لندن، 
 
 كاتب وشاعر مصري يدينون العدوان الصهيوني على غزة  199كثر من أ .47

أ   سد أدان اكثر من مئتي غاعر وكاتس واكاديمي مصر  اي بيان امس "اللدوان  -القاهر  
ميين المصريين الذين ايدوا اي برام  م الص يوني" على     اي "روج عن موق  بل  االع"

 ال  وم على حرك، حماس اي القطاب.
وبلدما طالبوا "بوق  االعتداءات البربري، واللنصري، من الكيان الص يوني على قطاب    "، أكد 
موقلو البيان ان "القضي، الفلسطيني، اي االساس قضي، عربي، تتطلس توحيد الفصائل الفلسطيني، 



 
 

 

 

 
           22ص                                     9993 العدد:     11/8/1912االثنين  التاريخ:

 

حدا". كما غددوا على ضرور  ان "تق  اال     االع"مي، المصري، واللربي، والدولي، كاا، صفا وا
 موق  التضامن مع غلبنا اللربي اي     والدااب عن حقوقخ المسلوب، اي السطين".

وأدان موقلو البيان "المواق  ال"انل، لألن م، اللربي، والترا"ي الذ  يكاد يصل الى حد التآمر اي 
مسؤول، مثل المواق  الرادع، والمغرا، التي ات"ذت ا دول اميركا ال"تيني، الصديق، ات"اذ مواق  

 دعما للمطالس المغروع، للغلس الفلسطيني". 
 11/8/1912الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مؤرخ: فلسطيني: "إسرائيل" لم تحسب حساب مصر إال زمن مرسي .48

ين أن ال دن، التي وقلت بين الفلسطينيين يلتقد الكاتس والمفكر الفلسطيني عبد القادر ياس
واإلسرائيليين أدت ملى ترطيس الل"قات المصري، الفلسطيني، و"اص، مع حرك، "حماس"، مؤكدا أنخ 

اإلسرائيلي  -بلد  وال هذا التوتر،  ير المبرر، أصبح الباس مفتوحا لتسوي، الصراب الفلسطيني 
 تسوي، كريم،.

ع "الغرو " ال  ائر ، من مسرائيل كانت تحسس لمصر أل  وأضا  ياسين، اي حوار  مع موق
 حساس اي  من الرئيس الغرعي محمد مرسي.

 19/8/1912، 11موقع عربي 
 
 جودة وعريقات يبحثان جهود وقف إطالق النار في غزة .49

بتراد التقى و ير ال"ار ي، وغؤون المغتربين األردني ناصر  ود  اي عم ان أمس، كبير  –عم ان 
 ن الفلسطينيين عضو الل ن، التنفيذي، اي من م، التحرير الفلسطيني، صائس عريقات.المفاوضي

و رص اي اللقاء، بحث تطورات االوضاب اي قطاب     وال  ود المبذول، للتوصل الى وق  إلط"  
النار. وعر  عريقات نتائ  وحيثيات المفاوضات التي ي ري ا الواد الفلسطيني اي القاهر ، للتوصل 

هدن، مع ال انس اإلسرائيلي، تؤد  الى استمرار وق  اط"  النار، مؤكدا  على أن الورق، التي الى 
 اتف  علي ا الواد الفلسطيني تلبر عن مطالس األم، اللربي،.

وأكد  ود  على دعم األردن الكامل "لألغقاء الفلسطينيين، والمفاو  الفلسطيني وأهمي، التوصل الى 
. كما أكد على أهمي، ال  ود المصري،، ودعم األردن للمبادر  المصري، وق  دائم إلط"  النار"

 لوق  مط"  النار.
  11/8/1912الغد، عّمان، 
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 "العمل اإلسالمي" يدعو لموقف حكومي أردني حقيقي دعمًا لغزة .51

عم اند استنكر م لس غورص ح س  ب ، اللمل اإلس"مي موق  الحكوم، ت ا  اللدوان على قطاب 
ا قال انخ "راض ا لمطالس األردنيين" الداعي لطرد السفير اإلسرائيلي من عم ان، واف "     ، وم

السفار  وسحس السفير األردني من تل أبيس، واصفا ذلك الموق  بن"ال  يل". وقال اي بيان لخ أمس، 
 من "و ود السفير اي عم ان يغكل عبئا  سياسيا  وأ""قيا  وماديا  على األردنيين".

تقد الح س تصريحات رئيس الو راء عبد و النسور اال"ير ، حول مطالس سحس السفير من كما ان
تل أبيس، ووصف ا بن"ال  يل، والمبررات الواهي،". ودعا الحكوم، ملى "موق  غ اب وواضح وعملي" 
 حيال اللدوان على    ، و"الرد عليخ بما يوا   ح م الغضس اللارم الذ  ي تاح الغارب األردني"،

 مست  نا  المواق  اللربي، التي قال من ا "تواطيت" مع اللدوان اإلسرائيلي.
  11/8/1912الغد، عّمان، 

 
 اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية اإلثنين بمشاركة وفد فلسطيني رفيع المستوى .50

ص األناضولد يلقد م لس  امل، الدول اللربي، ا تماعا طارئا لخ اإلثنين، على مستو  -القاهر  
المندوبين الدائمين برئاس، المغرس، وبحضور األمين اللام لل امل،، نبيل اللربي، ومغارك، واد 

يوليو/ تمو   14لمتابل، تنفيذ قرار م لس و راء ال"ار ي، اللرس الذ  عقد “السطيني رايع المستوص 
ورات الماضي، وال"او بوق  اللدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاب     والن ر اي التط

 اء ذلك بحسس تصريحات صحفي، ألحمد بن حلي، نائس األمين اللام لل امل، ”. ال"اص، باللدوان
 اللربي،، اي مقرها بالقاهر  األحد.

ويضم الواد الفلسطيني بحسس بن حلي، صائس عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، وع ام 
 األحمد، عضو الل ن، المرك ي، لحرك، اتح.

الواد الفلسطيني سيقدم تقريرا مفص" ملى الم لس حول و"ر تطورات األوضاب “من وقال بن حلي 
اي األراضي الفلسطيني، المحتل، وتداعيات اللدوان اإلسرائيلي على الغلس الفلسطيني اي كاا، 
المناحي، وال"طوات اللربي، الوا س ات"اذها لدعم مطالس الغلس الفلسطيني وتواير الحماي، الدولي، 

قبل األمم المتحد  وذلك ك"طو  اي مطار نضال الغلس الفلسطيني نحو االستق"ل است اب، لخ من 
 ”.للطلس المقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ملى األمين اللام لألمم المتحد  بان كي مون
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االط"ب على سير المفاوضات  ير المباغر  التي تتم تحت “كما يتناول اال تماب، بحسس بن حلي، 
 ”.عاي، القاهر  والتي أدص عدم تثبيت ال دن، بين الطراين، ملى تواصل اللدوان اإلسرائيلي على    ر 

األمين اللام لل امل، اللربي، سيقدم تقريرا ملى م لس ال امل، اللربي،  دا “وأضا  بن حلي أن 
ن االسرائيلي على حول االتصاالت والتحركات التي قامت ب ا ال امل، اللربي، منذ اليوم األول لللدوا

 ”.   ، "اص، مع األطرا  الدولي، الفاعل، اي هذا الغين
 11/8/1912القدس العربي، لندن، 

 
 وزير الخارجية القطري: أبواب قطر مفتوحة للسالم في غزة .52

قناد قال سلاد  الدكتور "الد بن محمد اللطي،، و ير ال"ار ي،، من اعتداءات مسرائيل  –واغنطن 
والتي امتدت لغ ر تسببت اي "سائر اادح، حيث ُقتل ألفا السطيني و رح أكثر  على الفلسطينيين

وال  من م، وكان مل م أولئك الضحايا من المدنيين وكثير من م من األطفال، وهو ما  10من 
 يمثل أحدث اصل دمو  اي تاريخ ميساو .

نوان "أبواس قطر مفتوح، وأضا  د.اللطي،، اي مقال لسلادتخ نغر  موقع "سي من من" اإللكتروني بل
الفلسطيني لم ي تم الم تمع  -للس"م اي    "، "أنخ ""ل عقود طويل، من الصراب اإلسرائيلي 

الدولي بغكل كامل لملال ، التطللات المغروع، للفلسطينيين ؛ ا" مكان أكثر من     أوضح 
طوع، عن اللالم ال"ار ي صور .. ا ي تلاني نقصا  م منا  اي الغذاء والماء والك رباء، وهي مق

 بحدود مغلق، وحصار، وأن الفلسطينيين اي     يلانون من الييس".
 11/8/1912الشرق، الدوحة، 

 
 مليون دوالر لغزة 21القطريون يتبرعون بـ  .53

الدوح،د ا"تتم م ر ان " نصر      " الذ  أقيم اي المسرح الروماني المفتوح اي الحي الثقااي "كتارا" 
لتنسي  والتلاون مع سفار  السطين، وبمغارك، ال "ل األحمر القطر  و ملي، قطر اي الدوح، با

 ال"يري، ومؤسس، "را  " لل"دمات اإلنساني،. 
ومنذ بداي، الاليات هذا الم ر ان تم اتح حساس "او لل "ل األحمر القطر  ل مع التبرعات 

أبناء ال اليات اللربي، واأل نبي، لنصر     . وغ د الم ر ان مقباال كبيرا من قبل أهل قطر ومن 
 وحضر  اللديد من السفراء والدبلوماسيين والغ"صيات االعتباري،.
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وغارك اي الاليات الم ر ان عدد من الفنانين والفنانات والرسامين والغلراء وال"طباء من السطين 
قطر  أ  ما  مليون لاير 110وقطر. وبلغت حصيل، التبرعات لنصر      اي هذا الم ر ان حوالي 

 مليون دوالر. 41يلادل 
 11/8/1912الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ماليين دوالر منذ بداية العدوان 19اللجنة القطرية إلعمار غزة دفعت  .54

محمد السوااير  ومحمد  مالد كغ  الم ندس أحمد أبو راس مدير المكتس الفني لل ن،  –    
مليون دوالر  1دت منذ اليوم الثاني للحرس على     مبلد القطري، إلعاد  معمار    ، أن الل ن، رص

مليون دوالر غارات على صرا ا وا   10أيام ملى مبلد  10بغكل عا ل، وقد قررت رال ا بلد 
 "ططح محكم،.

وأوضح أبو راس، اي حوارح "او مع مراسل "بواب، الغر " اي    ، أن الل ن، رالت تقريرا  
لاد  السفير محمد اللماد  العتمادها اي معاد  معمار    ، من بتوصيات وأاكار م"تلف، ملى س
 ""ل مغاريع م"تلف، ومتنوع،.

 11/8/1912الشرق، الدوحة، 
 
 أطنان مواد إغاثية جديدة لغزة 19الهالل األحمر الكويتي:  .55

، الى أقللت طائر  المساعدات الكويتي، اال اثي، الثاني، من قاعد  عبد و المبارك ال وي، أمس مت  
أطنان من المواد الطبي، لتلبي، االحتيا ات اللا ل،  10مطار االسماعيلي، اي مصر وعلى متن ا 

 ألهل     الذين يتلرضون لللدوان االسرائيلي.
وقال نائس رئيس م لس ادار   ملي، ال "ل األحمر الكويتي، أنور الحساو  لن)كونا( أمس ان  سر 

ي، للغلس الفلسطيني اي قطاب     ييتي تنفيذا لتو ي ات القياد  المساعدات ال و  الذ  تقيمخ ال مل
 السياسي، الكويتي،.

 19/8/1912السياسة، الكويت، 
 
 جمعيات تونسية تنظم مسيرة تضامنية مع غزة .56

يسرص وناسد ن مت  مليات تونسي،، داعم، للحقو  الفلسطيني،، مساء السبت، اي تونس  –تونس 
 ، حسس مراسل األناضول.«أطفال    »الغلس الفلسطيني بلنوان اللاصم،، مسير  تضامني، مع 
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انطلقت المسير ، التي غارك اي ا اللغرات من أعضاء  مليتي أنصار السطين، وبرلمانيون من أ ل 
القدس، ملى  انس المرك  المغاربي للتنمي، المقدسي،، من أمام المسرح البلد  باللاصم، تونس 

 يب،.لت وس كامل غارب الحبيس بورق
قسام )كتائس »وقام المغاركون اي المسير  بحر  علم مسرائيل، كما رالوا الاتات علي ا غلارات من ا 

كما ت"لل «. بالروح بالدم نفديك السطين»و"        رم  الل  " و « القسام( يا حبيس دمر تل أبيس
قدت الموق  انت« صر"، ا ر»المسير  عر  مسرحي قدمخ عدد من األطفال التونسيين بلنوان 

 على قطاب    .« اللدوان»اللربي الرسمي من القضي، الفلسطيني، وتلاملخ مع 
واي السيا  ذاتخ قال المدير التنفيذ  ل ملي، أنصار السطين، بغير ال"ذر ، لوكال، األناضول منخ 

 «.من الليس على الحكومات اللربي، أن تدعم حرس اإلباد  على     مباغر »
 11/8/1912ن، القدس العربي، لند

 
 "العدل واإلحسان" المغربية: العدوان على غزة فشل في تحقيق أهدافه المعلنة والُمضمرة .57

أكدت  ماع، "اللدل واإلحسان" المغربي،، أن المقاوم، الفلسطيني، صمدت د قدس برس -الرباط 
بئت ا للغلس على وثبتت، بل لقنت ما أسمتخ بن "محور الغر مقليميا ودوليا" درسا قاسيا اي الالي، تل

 الر م من اداح، الكلف، البغري، والمادي، لللدوان األ"ير على قطاب    .
( نغرت ا على موقل ا الرسمي على االنترنت، أنخ لوال 11/8ورأت ال ماع، اي ااتتاحي، ل ا االثنين )

ود احتضان الغلس المحاصر للمقاوم، ما كان ل ذا اإلن ا  الفريد أن يتحق ، وقالت بين "صم
وثبات وتماسك صفو  المقاوم، أعاد للمستضلفين اي اللالم األمل وضخ  رعات كبير  من الثق، 
اي اإلمكانيات الذاتي،، على تواضل ا، وأكد أن الطموح للكرام، مغروب، وأن الطري  للحري، 

ى واالنلتا  من نير االستلباد ممكن  دا، متى توارت النيات الحسن، وُر حت المصلح، اللام، عل
 المآرس واألهدا  الغ"صي، أو الفئوي،".

وأكدت االاتتاحي، أن اللدوان اإلسرائيلي على قطاب     اغل اي تحقي  أهدااخ المللن، والُمضمر ، 
واضح الطبيل، اللدواني، لما وصفتخ بن "دويل، االحت"ل" وتوسيع دائر  اللداء لسياسات "مسرائيل" 

 التوسلي،.
 19/8/1912قدس برس، 
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 س الثوري اإليراني: المقاومة الفلسطينية جعلت شرعية األنظمة العربية موضع تساؤلالحر  .58
عمر هواشد قال اللميد حسين س"مي نائس القائد اللام للحرس الثور  اإليراني من  ميع  -ط ران 

مناط  الكيان الص يوني تقع اي مرمى المقاوم، الفلسطيني، وأن ا قادر  على ضرس حيفا ويصل 
 كم. 130ري" ا مدص صوا

من الكيان الص يوني ا"تار هذا التوقيت “وأضا  س"مي اي حديث مباغر ملى التلف يون اإليراني 
لل  وم على     ألنخ غلر بين سياسات الدول اللربي، اي المنطق، تتف  مع سياساتخ أكثر مما تتف  

سياسات الواليات من سياسات كل من مصر والسلودي، واألردن متطابق، مع )…( مع المقاوم، 
 ”المتحد  األمريكي، وهي متطابق، بغكل ما مع سياس، الكيان الص يوني.

لقد  للت “وقال س"مي من المقاوم،  للت اللالم يغكك اي غرعي، بل  األن م، اللربي، وأضا د 
 المقاوم، الفلسطيني، غرعي، األن م، اللربي، موضع تساؤل، هم ير بون بذبح السطين ولبنان وسوري،

 ”.على يد الكيان الص يوني كي يتمكنوا من الللس بمفردهم اي المنطق، والحفا  على غرعيت م
نحن على اللكس من بل  الدول اللربي، ال"اضل، ألميركا وتسلى ملى بث التفرق، اي “وقالد 

اللالم اإلس"مي، أعلنا أنخ ال ار  لدينا بين غيل، وسن،، ليس اي السطين أ  غيلي لكن قلوبنا 
 ”.نب  بالمحب، للفلسطينيين وهذا ليس م رد محساساتت

من دعم المقاوم، الفلسطيني، ملنويا  وسياسيا  وماديا  وأ  دعم و"ر يت"يلخ األعداء هو “وأضا د 
على  دول أعمالنا بل ويتم بغكل علني، من السطين قطل، من ال سد اإلس"مي وسياستنا تقوم على 

وقال س"مي أن ح س و مستلد لللاصف، المقبل، اي ”. ب ذاالدااب عن الم لومين ونحن نفت"ر 
 مسرائيل مغيدا  بقدراتخ ودق، أسلحتخ.

 19/8/1912رأي اليوم، لندن، 
 
 "العربية لحماية الطبيعة" تتبنى حملة لفضح االنتهاكات اإلسرائيلية في غزة .59

ك، اللربي، للسياد  على حم   م هرد تبنت المن م، اللربي، لحماي، الطبيل، والغب -بترا  -عمان 
الغذاء حمل، عالمي، لتسليط الضوء على االنت اكات الصار"، من قبل الكيان الص يوني، وحربخ 

 الممن  ، على السكان الل ل والموارد الطبيلي، والبني، التحتي، اي قطاب    .
ل مسؤولي، وطالبت، اي بيان أمس، "األمم المتحد  بات"اذ موق  واضح يطالس ايخ مسرائيل بتحم

توقيلا  من من مات واتحادات محلي،  100التدمير المتلمد على القطاب"، حيث  ملت حتى اان 
قليمي، وعالمي، عم"ق، تمثل م"يين الم ارعين والصيادين والنساء.  واف
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واغار البيان الى انخ تم مرسال الدال، األولى من التواقيع لألمين اللام لألمم المتحد  بان كي مون 
مدير اللام لمن م، األ ذي، وال راع، لألمم المتحد   و يخ  را يانو دا سيلفا، والمفو  السامي وال

لحقو  اإلنسان اي األمم المتحد  نااانيثيم بي" ، والمقرر ال"او الملني بالح  اي الغذاء اي 
 مكتس المفو  السامي لحقو  اإلنسان اي األمم المتحد  السيد  ه"ل ملفر.

 11/8/1912 الغد، عمان،
 
 الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان: األمم المتحدة غائبة عن اإلبادة اإلسرائيلية للفلسطينيين .61

طالس رئيس م لس مدار  ال ملي، الكويتي، لحقو  اإلنسان "الد الحميد  الل مي األمم المتحد  ان 
باد   على يد االحت"ل يكون ل ا موق  واضح لما يتلر  لخ الغلس الفلسطيني من قتل واضط اد واف

 اإلسرائيلي.
ي س على “وقال الل مي اي تصريح لخ بمناسب، االحتفال اللالمي باليوم الدولي للغلوس االصلي،د 

الم تمع الدولي والمحاال الملني، بمتابل، حقو  اإلنسان أن تلتفت التفات،  دي، لما ي ر  بغ   
 وأهل ا.

 11/8/1912السياسة، الكويت، 
 
 ة تندد بالعدوان على غزةمظاهرات عالمي .60

ت اهر مئات األميركيين بمدين، نيويورك أمس تضامنا مع الغلس الفلسطيني وراضا لللدوان 
اإلسرائيلي على قطاب    . كما غ دت عاصمتا المكسيك وتغيلي احت ا ات دعما لغ  . وسب  ذلك 

 احت ا ات حاغد  اي اللديد من المدن األوروبي،. 
يويورك هتااات تطالس الحكوم، بالتوق  عن دعم مسرائيل، وطالبوا بإن اء وردد المت اهرون اي ن

 االحت"ل وراع الحصار المفرو  على القطاب.
وغارك اي الم اهر  التي  ابت غوارب وسط مان اتن، وانت ت أمام مقر األمم المتحد ، نغطاء من 

 اللرس والي ود األميركيين.
مكسيك وتغيلي احت ا ا على استمرار اللملي، اللسكري، كما ت اهر المئات اي غوارب عاصمتي ال

 اإلسرائيلي، على قطاب    .
افي اللاصم، التغيلي، سانتيا و، ن مت أح اس يساري، ومن مات السطيني، مسير  احت ا ي، طالبت 

 اي ا الحكوم، بقطع الل"قات الدبلوماسي، مع تل أبيس.
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 تغاور، وأدانت اللدوان اإلسرائيلي على    .وكانت تغيلي قد استدعت سفيرها من تل أبيس لل
واي اللاصم، المكسيكي، مكسيكو سيتي، ن م تحال  داعم لفلسطين مسير  دعا اي ا الحكوم، 

 اإلسرائيلي، ملى وق  ال  وم على القطاب.
 

 مظاهرات بأوروبا
بالمدن  وسب  الم اهرات باألميركيتين م اهرات بيوروبا، حيث غ د أمس أكثر من مائتي الالي،

واللواصم األوروبي، تلبي، لدعوات من حرك، التضامن الغلبي التي أطلقت ا األمان، اللام، لمؤتمر 
 السطينيي أوروبا.

وغارك مئات ااال  اي هذ  الم اهرات التي أكدت تضامن المغاركين مع أهالي القطاب، وتنديدهم 
 باللدوان اإلسرائيلي علي م.

، ت مع ااال  من مدن وبلدات م"تلف، ل"حت اج على اللدوان افي اللاصم، البريطاني، لندن
 اإلسرائيلي.

وطالس المغاركون الحكوم، بالضغط على مسرائيل لوق  قتل األبرياء اي     وراع الحصار، ونددوا 
 بت ويد مسرائيل بالس"ح.

يرا عن واي لندن كذلك، ت مع مت اهرون أمام مقر هيئ، اإلذاع، البريطاني، )بي بي سي( تلب
 احت ا  م على "انحيا " ال يئ، إلسرائيل اي نقل ا وقائع اللدوان.

وت اهر وال  باللاصم، الفرنسي، باريس للتنديد باللدوان اإلسرائيلي على     والمطالب، براع 
 الحصار المفرو  علي ا، كما س لت ت ملات أ"رص باللديد من المدن الفرنسي،.

لندي، دبلن بم اهر ، طالبوا اي ا بفك الحصار على     ومنح ا كما غارك ااال  باللاصم، األير 
 الح  اي ممر مائي.

وغ دت سبع مدن ألماني، من ا هامبورغ وغتوتغارت م اهرات مماثل،، ن م اي ا المت اهرون وقف، 
 بالنلوش الرم ي، لضحايا اللدوان على    .

 طاب    .وغ دت مدينتا ايينا و راتس بالنمسا م اهرتين مساندتين لق
واي السويد، حمل المئات بمدينتي مالمو والندسكرونا األع"م الفلسطيني،، والاتات نددت باللدوان 

 اإلسرائيلي على    .
كما انطلقت م اهرات أ"رص بإيطاليا غملت اللاصم، روما وعددا من المدن األ"رص، كما غارك 

 .المئات باللاصم، الدانماركي، كوبن ا ن اي م اهر  مماثل،
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واي  نوس أاريقيا، ت اهر عغرات ااال  بمدين، كيس تاون السبت للتلبير عن تضامن م مع    ، 
وحمل المت اهرون الاتات كتس علي ا "مسرائيل دول، عنصري،" و"أوقفوا ال رائم اإلسرائيلي،" و"السطين 

 حر ".
است اب،  -رين سن،التي تلد الكبرص منذ انت اء ن ام الفصل اللنصر  قبل عغ-و اءت الم اهر  

لدعو  االئت"  الوطني من أ ل السطين الذ  يضم أكثر من ث"ثين من م، ديني، ومدني، ونقابات 
وأح ابا سياسي،، وطالس االئت"  بتحرك حاسم من  نوس أاريقيا ضد ال  مات اإلسرائيلي،، كما 

 طالس المت اهرون بطرد السفير اإلسرائيلي.
 19/8/1912الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 لـ"إسرائيل" BBCعشرات اآلالف يتظاهرون ضّد انحياز  .62

ت مع عغرات ااال  من المت اهرين أمام هيئ، اإلذاع، البريطاني، "بي بي سي" اي اللاصم، 
البريطاني، لندن، احت ا ا  على التلاطي اإلع"مي لل يئ، مع أحداث    ، ورددوا غلارات من قبيل 

لدال، من أ ل السطين"، "السطين الحر "، "مسرائيل دول، "بي بي سي ا"ر ي عن صمتك"؛ "ال
 مرهابي،"، "ضلوا حدا  لإلباد  اللرقي، واالحت"ل اي    "، "كلنا السطين".

وطالس المت اهرون الحكوم، البريطاني، بوق  تصدير الس"ح ملى مسرائيل، وقال "كولن بيكس"د " 
بلير دعم  ورج بوش اي احت"ل أميركا لللرا ، أنا أ" ل من كوني بريطانيا، ارئيس الو راء طوني 

 ونحن نللم أن  قنا  بي بي سي ال تنقل الحقيق، كما ت ر ، وهذا األمر يتكرر اان اي    ".
 19/8/1912، 11موقع عربي 

 
 لندن تراجع عقودًا بريطانية لتوريد أسلحة لـ"إسرائيل" .63

على مرا ل، ترا"يو عقود صفقات  ناصر حسيند تلك  الحكوم، البريطاني، حاليا -القاهر  
م"يين  نيخ  8غرك، تصنيع أسلح، لتوريد أسلح، إلسرائيل تقدر قيمت ا بنحو  100أبرمت ا 

مسترليني، وذلك لملرا، ما مذا كان كل تر"يو يتماغى مع القواعد والقوانين البريطاني، لتصدير 
 األسلح، اي ضوء الصراب الدائر حاليا اي    ".

ديان" أن كثيرا من النغطاء ينتاب م القل  من ترا"يو تصدير األسلح، الممنوح، لن وذكرت "ال ار 
غرك، من صانلي األسلح، البريطاني،، بما اي ذلك غرك، واحد  لبيع مكونات دباب، قتال  100

 مليون  نيخ مسترليني. 41رئيسي،، ويبلد سق  هذ  الترا"يو ما ال يت او  
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يوقفوا ترا"يو الملدات اللسكري، ملى مسرائيل، ألن م يلتقدون أن  وقال و راء اي الحكوم، من م لن
 أ  دول، ل ا "الح  المغروب اي الدااب عن النفس".

وتيتي  البي، تلك اللقود اي الغالس لبرام  التغفير واالتصاالت اللسكري،، وأيضا على أ  اء 
ا اي القمع الدا"لي أو الس"ح، وستدرس الحكوم، كل تر"يو بغكل ارد ، لضمان عدم است"دام 

 أ  استف ا  إلغلال الصراب.
 11/8/1912الشرق، الدوحة، 

 
 القضاء األمريكي يحاكم البنك العربي بتهمة دعم حركة حماس .64

يبدأ القضاء األميركي  دا  ا"تيار هيئ، المحلفين المنوط ب ا الن ر اي الدعوص القضائي، المراوع، 
قديم دعم ماد  لحرك، المقاوم، اإلس"مي، )حماس( وهو ما ضد البنك اللربي على "لفي، ات امخ بت

 نفا  البنك.
تحال  -تتلل  بتمويل اإلرهاس ضد بنك-ووص  أحد محامي المدعين الدعوص بين ا أول قضي، 

 للمحاكم، اي الواليات المتحد .
قتل اي حين يتوقع أن تستمر المحاكم، ستين يوما . وكان مئات األميركيين ممن أصيبوا هم أو 

أقارب م مبان االنتفاض، الفلسطيني، الثاني،  راء ه مات  عموا أن حماس ارتكبت ا باألراضي 
قد رالوا دعاوص قضائي، ضد البنك عام  1004و 1001الفلسطيني، المحتل، بالفتر  بين عامي 

1004. 
ل احتوائخ بغكل ويريد المد عون أن يثبتوا أن  البنك اللربي قد م عن علم الدعم الماد  لحماس من ""

 ير قانوني على حسابات تابل، للحرك،، وكذلك حساس مؤسس الحرك، و عيم ا الغيخ أحمد ياسين 
 واللغرات من قيادات حماس اا"رين ومسؤولين و"رين بالحرك،.

وات موا البنك بانت اك قانون مكااح، اإلرهاس األميركي الذ  يسمح لضحايا المن مات التي صنفت ا 
متحد  على أن ا من مات مرهابي، أ نبي، بطلس تلويضات. وكانت اإلدار  األميركي، قد الواليات ال

 .1992صنفت حماس على أن ا من م، مرهابي، عام 
وتسلى الدعوص ملى مطالب، البنك اللربي بتلويضات تقدر بمليارات الدوالرات مقابل من قتل أو 

 أصيس من األميركيين اي ه مات نفذت ا حماس.
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نفى البنك اللربي الت م، المو  ، لخ، وأوضح اي بيان صدر مؤ"را أنخ قدم "دمات من   تخ 
مصراي، اعتيادي، بما يتف  مع قوانين ولوائح مكااح، اإلرهاس الساري،، وأنخ لم تكن لديخ أ  ني، 

 لتقديم دعم لحماس أو أ  من م، أ"رص ملروا،.
 19/8/1912الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ة بشراء "القبة الحديدية" اإلسرائيليةكوريا الجنوبية مهتم .65

قالت الغرك، المصنل، لمن وم، القب، الحديدي، اإلسرائيلي، اليوم األحد، من كوريا ال نوبي، عبرت عن 
وذكر المسؤولون اإلسرائيليون  اهتمام ا باغتراء من وم، اعترا  الصواريخ قصير  المدص اإلسرائيلي،.

دي، التي تست"دم الصواريخ المو  ، إلسقاط الصواريخ الغبي ، ومراقبون أمريكيون أن القب، الحدي
""ل  %90بالكاتيوغا التي تست"دم ا الفصائل المسلح، الفلسطيني، واللبناني،، س لت ن احا بنسب، 

سرائيل اي قطاب    . وأوضح  الحرس المستمر  منذ غ ر بين حرك، المقاوم، اإلس"مي، )حماس( واف
فيذ  لغرك، "راااييل أداانسد ديفنس سيستم  ليمتد"، المصنل، للقب، الحديدي، يديديا يآر  المدير التن

والتي تملك ا الحكوم، اإلسرائيلي،، أن أداء المن وم، لفت اهتمام األ انس الغترائ ا ومن بين م كوريا 
 ال نوبي،، وهي اي موا  ، عسكري، دائم، مع كوريا الغمالي،.

 11/8/1912الشرق، الدوحة، 
 
 استرو يوقع بيانًا "للدفاع عن فلسطين"فيدل ك .66

يطالس « للدااب عن السطين»أ   سد وقع الرئيس الكوبي الساب  ايدل كاسترو بيانا  دوليا   -هااانا 
  اسرائيل باحترام قرارات األمم المتحد  واالنسحاس من     والضف، الغربي، والقدس الغرقي،.

بتوقيلخ الى م موع، من المفكرين »سن،( انضم  81الرسمي، ان كاسترو )«  رانما»وأعلنت صحيف، 
ومن الذين وقلوا هذا البيان الذ  «. دااعا  عن السطين»ور ال السياس، الذين وقلوا بيانا  بلنوان 

التي تضم ال يئات االميركي، ال"تيني،، رئيس بوليفيا ميفو « غبك، الدااب عن االنساني،»و عتخ 
حائ   ائ   نوبل للس"م ادولفو بيريو اسكيفل، والراقص، الكوبي، أليسيا موراليس، والفنان االر نتيني ال

ويطلس البيان من حكومات اللالم ا مع ان تطالس اسرائيل  الونسو، والكاتس االميركي اليك ووكر.
الذ  دعاها الى االنسحاس من االراضي التي احتلت ا ""ل  1932باحترام قرار االمم المتحد  عام 

 تلك الحرس.
 11/8/1912الحياة، لندن، 
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 "دي فيلت": الجيش األلماني سيتعلم حرب األنفاق في "إسرائيل" .67

 نديا  ألمانيا  سيصلون ملى مسرائيل ليتدر بوا  110األلماني، أن أكثر من « د  ايلت»ذكرت صحيف، 
برونو على كيفي، القتال بين البيوت واألنفا . ونقلت الصحيف، عن رئيس أركان ال يش األلماني، 

، وذلك «هذ  ال"طو  تتضمن تبادال  لل"برات، مضاا، ملى التدريبات المغترك،»كاسدرو ، قولخ من 
 اي سيا  رسال، بلث ب ا ملى رئيس ل ن، الدااب اي البرلمان األلماني بيتر بارتيل.

اي  ال يش األلماني يسلى ل"ستفاد  من األكاديميات اإلسرائيلي،»وأوضح كاسدرو  اي الرسال، أن 
ملى أن ال يش األلماني « د  ايلت»كذلك أغارت «. ما يتلل   بحرس المدن، بما اي ا ملارك األنفا 

تقوي، نفسخ والتدرس على حرس المدن من أ ل موا  ، الت ديدات اي سيا  الملرك، ضد »ير س اي 
اون األمني وأوضحت أن هذا المغروب   ء من عقود من التل«. اإلرهابيين، أو اللمليات اي ال"ارج

سرائيل،  اي هذا «. ويتضمن أيضا  تبادال  لألسلح،، مضاا، ملى تقديم المغورات»الوثي  بين ألمانيا واف
اإلطار، أغارت ملى أنخ كان قد كغ ، ""ل منتص  تمو  الماضي، عن تسليم برلين  واص، 

  ديد  لتل أبيس.
 11/8/1912األخبار، بيروت، 

 
 الحكومة البريطانية لحّل منظمة تجمع تبرعات لجنود االحتالل "العربية لحقوق اإلنسان" تدعو  .68

د قالت المن م، اللربي، لحقو  اإلنسان اي بريطانيا من صحيف، " ويش نيو " قدس برس - لندن
( نغرت مع"نا للمن م، الص يوني، يدعو ملى التبرب اللا ل لدعم 2/8الصادر  اي بريطانيا بتاريخ )

 المن م، بنغر اإلع"ن على موقل ا اإللكتروني. نود االحت"ل كما قامت 
( أرسلت نس"، منخ لن "قدس برس"، أنخ  اء اي 11/2وذكرت المن م، اي بيان ل ا االثنين )

اإلع"ند "حقيب، رعاي، لل نودد طلام، هدايا م"بس وكبونات، نر و دعم  نودنا اي مسرائيل. اللديد 
لللناي، ب م.اي هذ  اللح ات قوات ) يش الدااب من م ليس لخ عائ"ت اي الب"د أو أصدقاء 

اإلسرائيلي( يست داون تن يم "حماس" )اإلرهابي( اي قطاب     الذ  أطل  وال  الصواريخ على 
وأغارت المن م، ملى أن الصحيف، تو ب م انا اي سلس، متا ر "تسكو" اي بريطانيا على  مسرائيل".

لمتا ر اي دعم  نود يرتكبون  رائم حرس باتت نطا  واسع مما يطرح تساؤال حول دور هذ  ا
 ملروا، لل ميع.

 19/8/1912قدس برس، 
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 يوماً  92حصاءات الهجمة بعد ي يوثق انتهاكات االحتالل وينشر إاألورومتوسط .69

أسابيع، ومع األيام  1يتواصل اللدوان اإلسرائيلي على قطاب     المحاصر منذ أكثر من  - ني 
 ح انت اك مسرائيل للقوانين الدولي، ومواثي  حقو  اإلنسان.تن لي غ ادات مرو ع، توض

اقد كغ  المرصد األورومتوسطي النقاس عن توثي  مصو ر لغ ادات مدنيين السطينيين اي قطاب 
    ستصدر الحقا ضمن تقرير تفصيلي، يفيد باست"دام قوات االحت"ل اإلسرائيلي للمدنيين 

صور  بغل،، وقتل م عمدا  وبغكل مباغر اي حاالت أ"رص، واألطفال الفلسطينيين دروعا  بغري، ب
""ل األيام الماضي، من الحرس على    ، "صوصا  اي بلد  " اع، غر  "انيونس  نوس قطاب 

.    
، مقطع ايديو التقطخ اري  "ميديا 1014وس )أ سطس(  9ونغر المرصد، اي بيان صدر عنخ يوم 

من مصداقيتخ، تضمن غ اد   ألحد النا ين من القص   تاون" اي قطاب    ، وتيكد األورومتوسطي
الذ  است د  بلد  " اع،، وهو المواطن رمضان محمد قديح، والذ  قامت قوات ال يش اإلسرائيلي 

 من نقط، الصفر. -بحسس ماادتخ  -التي ا تاحت المنطق، بقتل والد  عمدا  
ا  بغري، هي سياس، مسرائيلي، قديم، ونو   المرصد األورومتوسطي ملى أن است"دام المدنيين دروع

 ديد ، مغددا على أن القانون الدولي اإلنساني ح ر است"دام المدنيين كدروب بغري،، أو استغ"ل م 
ل لل بل  النقط أو المناط  بمنيص عن اللمليات الحربي،، وأل م القوات المحارب، ببذل كل   د 

بلادهم عن أ  "طر.لحماي، المدنيين الذين ال يغاركون اي القتال،   واف
 

 إحصائية:
هذا ونغر المرصد األورومتوسطي لحقو  اإلنسان، محصائي، مبدأي، لحصيل، ال  وم اإلسرائيلي 
على قطاب     المحاصر حتى منتص  ليل يومخ الرابع والث"ثين. وبلد عدد الضحايا يوم األحد 

واحد ، وب ذا يرتفع عدد الضحايا  أطفال وامرأ  0قتلى بين م  8اليوم الرابع والث"ثين لل  وم 
 امرأ . 121طف" و 419قتيل، بين م  1941اإل مالي حسس اإلحصائي، الى 

ونتي ، القص  اللني  الذ  يتلر  لخ القطاب، بلد عدد ال رحى لليوم الرابع والث"ثين من ال  م، 
نساء، ليرتفع عدد  4أطفال، و 1 ريحا تراوحت مصابات م بين متوسط، وطفيف، و"طير ، بين م  44

 امرأ . 1901طف"  و 1883 ريحا ، من م  9341اإلصابات منذ بداي، ال  وم الى 
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قذيف، من س"ح  14ه م، صارو"ي، و 11ه مات من ا  103ونفذ ال يش االسرائيلي يوم األحد 
مخ قذيف، بالمدالي،، األمر الذ  يراع عدد ال  مات التي نفذها ال يش منذ بدء ه و  01البحري،، و

 03104قذيف، من البحري،،  11312ه وم صارو"ي،  2181ه م،، من ا  19400على     ملى 
 قذيف، مدالي،.

وتواصل القوات االسرائيلي، المسلح، است دا  المنا ل والمنغآت المدني،، اقد ذكرت اإلحصائي، أن خ 
بغكل   ئي،  أ"رص دمرت 48من ال  من ا دمرت بغكل كامل، و 14من ال،  31يوم األحد ُدم ر 

من ا بغكل كلي  1231، 10231وبذلك ترتفع حصيل، البيوت الم دم، منذ بدأ ال  م، الى 
 بغكل   ئي. 9000و

ولم تسلم دور اللباد  حتى، امع استمرار ال  م، تتلمد القوات اإلسرائيلي، تكرار است داا ا للمسا د، 
، يوم األحد لمس دين دمر أحدهما اقد تحدث المرصد عن است دا  الطائرات الحربي، اإلسرائيلي

 140بغكل كلي  واا"ر بغكل   ئي، ويرتفع بذلك عدد المسا د المست دا، منذ بدء ال  وم الى 
 من ا بغكل كلي. 42مس دا، دمرت 

محطات ميا  وصر  صحي  9كما است دات القوات اإلسرائيلي، منذ بدأ ال  وم على     أكثر من 
أل   180 ملي، "يري، يستفيد من ا  11أل  مواطنا، وتلرضت  200تقدم "دمات ا لما ي يد عن 

 مواطن ل"ست دا .
مليون  810وقدرت ال"سائر االقتصادي، المباغر  و ير المباغر  التي لحقت بالقطاب س مليارين و

مصلح، ت اري، وصناعي،، أربل، من ا است دات يوم األحد، وتغغ ل  011دوالر، نتي ، است دا  
مصراا ومح"ت صراا،  19أل  عامل، باإلضاا، الى است دا   14ما ي يد عن  هذ  المصالح

ومكاتس بريد، وقص  المنا ل ومحطات الميا  وملال ، الميا  اللادم،، والمقار  الحكومي،، والمدارس، 
وقوارس الصيادين، ومحطات ومحوالت الك رباء، والمراك  الصحي،، والطر  و"طوط الميا  

 اضي ال راعي،، والمؤسسات األهلي،، والمسا د والكنائس والقبور.والك رباء، واألر 
أل  مغرد ه  روا من بيوت م نتي ، دمارها بسبس القص   121ويو د اي قطاب     أكثر من 

 90اإلسرائيلي، أو نتي ، الت ديدات اإلسرائيلي، لألهالي، ومل م هؤالء المغردين مو عون على 
األونروا، ويليغون اي ا وسط اكت ا  غديد و رو  -يل ال" ئينمدرس، تابل، لوكال، الغوث وتغغ

 تفتقد ألدنى ملايير الس"م، الصحي، والبيئي، وأدنى متطلبات اإلنسان.
 11/8/1912المرصد األورومتوسطي، جنيف، 
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 المّد الفلسطيني والجْزر اإلسرائيلي .71
 عبد الستار قاسم

سرائيل بالتحدث عن مرحل، مد  السطيني، مقابل تيذن لنا الحرس األ"ير  بين المقاوم، الفلسطين ي، واف
مرحل،   ر مسرائيلي،، اقد أقامت هذ  الحرس ملادالت  ديد  للصراب اللربي اإلسرائيلي، وأبر ت 
ملايير وعوامل متلدد  تللس أدوارا اي معاد  صيا ، نمط هذا الصراب وتغابكاتخ وعناصر القو  

 المتدا"ل، ايخ.
حل، كسر األيد  لتحل محل مرحل، االستلطا  واستدرار الرحم،، ود"لنا مرحل، ويبدو أننا د"لنا مر 

ال  وم الفلسطيني بدل مرحل، الصمود الساكن، وأن الحرس تتطور نحو األعمال اللسكري، المتحرك، 
 بدل تلك الساكن، من ال انس الفلسطيني. أناقش اللناوين التالي، لتبيان هذا األمر.

ست""صات الفكر السياسي، تمر الغلوس بمرحلتي المد وال  ر، تتمي  مرحل، المد وال  رد واقا ال
المد بالنغاط والحيوي، والقدر  على حغد الطاقات الم"تلف، وتحقي  اإلن ا ات اي م"تل  م االت 
الحيا . ترتقي أ""  الناس اي هذ  المرحل،، ويرتفع منسوس التماسك اال تماعي، وتصبح الثق، هي 

 قات اال تماعي، بين الناس والل"قات اللام، عموما.عنوان الل"
الل"قات القائم، على الثق، تولد اللمل ال ماعي والتلاون المتبادل، ايرتفع اإلنتاج واللطاء، وي داد 
منسوس االنتماء الوطني والر ب، اي المغارك، اي الحيا  اللام،. هنا ي داد المرء ثق، بنفسخ، ويغلر 

 حول من القبول بالذل واإلهان، ملى اإلصرار على استمرار الرأس مراوعا.بل تخ وكرامتخ، ويت
مرحل، ال  ر على اللكس من ذلك، مذ تتمي  مغاعر الناس بالذل والضل، وال وان وبفوضوي، 

 المن وم، القيمي، واالنحطاط األ""قي واالنت ا ي،.
ي ال بوط ملى أن تصبح اي مرحل، ال  ر، يغلر الناس بالضل، وال وان، وتستمر أ""ق م ا

الل"قات اي ما بين م قائم، على الريب، والغك، وعندها تترا ع قيم اللمل ال ماعي والتلاون 
المتبادل، ويتحول الناس ملى م رد ذئاس يبحث كل واحد من م عن مصالحخ ال"اص، ولو على 

فوس ملى در ، كبير ، حساس اا"رين والمصالح اللام،، يترا ع اإلنتاج اي هذ  المرحل، وتنحط الن
 بحيث تصبح أعمال السرق، واللصوصي، واال"ت"س دربا من دروس البطول، والفصاح،.

 مظاهر اإلنجاز الفلسطيني
أن تحق  من ا ات عسكري، وتقني، متواصل،  1000استطاعت المقاوم، الفلسطيني، منذ عام 

الوحيد نحو ردب مسرائيل واستلاد  ومتسارع، من أ ل مراكم، القو  التي رأت المقاوم، أن ا السبيل 
 الحقو  الوطني،.
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، وقد كان 1011ومن الواضح أن المقاوم، قف ت قف ات تقني، وعسكري، واسل،  دا منذ حرس عام 
 اي هذ  القف ات ما أذهل اللدو والصدي  واا ي ال ميع. وباإلمكان تلداد اإلن ا ات اي التاليد

طور اللقلي، الللمي، لدص المقاوم، الفلسطيني،، واعتمادها التطور اإلن ا   األكبر يتمثل اي ت -1
على مدص سنوات  -ومن بين م الفلسطينيون-على البحث الللمي والدراس، والتدقي . اعتمد اللرس 

على عقلي، "الف لو " واالرت ال والت"بط والقياد  الفردي،، واغلوا اي أ لس   ودهم سواء اي موا  ، 
 لدا"لي،.التحديات ال"ار ي، أو ا

اي الت رب، الغ ي، الحالي،، هناك مراك  بحث علمي وتفكير مستمر اي ما يمكن أن تطور  المقاوم، 
من أ ل أن تكون قادر  على الموا  ، اللسكري،. استفادت المقاوم، اي عملي، البحث اي ما يتلل  

يران، لكن ا عقدت الل م على ن قل الت رب، وتطويرها بتطوير الصواريخ من "بر  ح س و وسوريا واف
 بما يت"ءم مع ال رو  الفلسطيني، اي    .

دول كثير  لم تستطع تصنيع الصواريخ، اي حين أن المقاوم، الفلسطيني، حققت مل   ، ألن قطاب 
    محاصر بصور  "انق، والموارد ضئيل،  دا والمواد ال"ام  ير متوار ، لكن اإلراد  الفلسطيني، 

 ت ما يل م. والغلس الفلسطيني ال ينكر أيضا مساعد  اا"رين مثل السودان كانت او  التحد  وأنت
 والرئيس المصر  محمد مرسي.

طورت المقاوم، الفلسطيني، عقلي، أمني،  ديد ، بحيث من ا حاربت اال"تراقات اإلسرائيلي،  -1
سرائيل للصفو  الفلسطيني، وقضت على اللديد من ال واسيس واللم"ء الذين كانوا ي ودون م

 بالمللومات.
كانت تتمتع مسرائيل بمصادر مللوماتي، دقيق،، وا"ترقت المؤسسات والفصائل الفلسطيني، واألح اس، 
وكانت تغن حروب ا وهي على وعي تام باألهدا  وملرا، دقيق، أين تضرس وكي ، لكن ا هذ  المر  

ا، وأن تحصن نفس ا اضطرت أن ت"و  حربا غبخ عمياء. استطاعت المقاوم، أن ت"في أسراره
أمنيا، ايربكت مسرائيل التي تاهت اي البحث عن أهدا  عسكري، ورك ت   ودها على قتل المدنيين 

 وتدمير بيوت م.
تطورت المقاوم، الفلسطيني، مع"ميا وباتت ت"اطس اللالم بلغ، مت ن، "الي، من "الف لو "  -0

السطينيون باسم المقاوم، وكلمات م ملد  بدق،  واالرت الي، والبيانات الكاذب،.   ر ناطقون مع"ميون
 وبقدر ممكانيات م وقدرات م.

لم "يتلبط" اإلع"ميون ك"ما أكبر من أاواه م ولم يحملوا عصيا أطول من قامات م. كانوا دقيقين اي 
بيانات م، ولم يحاولوا صناع، األوهام اوث  ال م ور الفلسطيني اي ك"م م، وحتى أن اإلسرائيلي 
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يث  اي بيانات المقاوم، أكثر مما يث  اي تصريحات و"طابات رئيس و رائخ. ومثلما حصل اي  بات
الحرس على  نوس لبنان، أيقن اإلسرائيلي أن قيادتخ تكذس، وأن ال"صم هو الذ  يقول الحقيق،. 

 ومثلما أصبح نصر و مر لي، مع"مي،، أصبح أبو عبيد  كذلك.
ي هذ  الحرس أسمى ملاني التلاون وتو يع األدوار، لم يلد هناك حققت المقاوم، الفلسطيني، ا -4

من يستيثر بالساح، ويحاول مبرا  دور  على حساس أدوار اا"رين. اي هذ  الحرس، عملت الفصائل 
كل ا كمن وم، متكامل، تلمل ملا وا  أدوار متف  علي ا مسبقا، وكانت بذلك قادر  على م"اطب، 

 اللالم بلغ، موحد .
ول مر  اي تاريخ الصراب اللربي الص يوني يتم الحديث عن هدن، بينما مط"  النار مستمر. أل -1

قبل وقت بداي، ال دن، ب"مس دقائ  اقط كانت صواريخ المقاوم، تن ل على الص اين،، و""ل ال دن، 
 بقيت األصابع على ال ناد.

فاو  اي القاهر  أن يتوق  وعندما تلثرت المفاوضات طلبت المقاوم، من الواد الفلسطيني الم
ساع، انت اء ال دن، ويلود ملى السطين. تحدثت المقاوم، بقو  أثناء ال دن، وراضت أن تلين أو أن 

 ت"ف  من طلبات ا، وهذا مغ د لم يل د  اللالم عن اللرس.
، وذلك بتحييد األسلح، 1003تبنت المقاوم، "تكتيكا" عسكريا غبي ا "بتكتيك" ح س و عام  -3
لفتاك، بوساط، األنفا . حفرت المقاوم، األنفا  لكي تمتو ضربات الطيران وتغل مفلولخ الحربي. ا

قو  مسرائيل ال وي، ملروا، وال ينكرها أحد، لكن الطيران لم يستطع أن ينال من المقاتلين أو من 
د ا ت دت م"ا ن الس"ح.     تم تحصين ا  يدا من ناحي، اللم"ء ومن ناحي، ضربات الطيران. وق

المقاوم، اي تحسين م" ون ا من األسلح، المضاد  للدبابات والمدرعات، وبثت ال"و  اي صفو  
القوات البري، اإلسرائيلي، التي لم تستطع أن تتو ل اي     واضطرت ملى االنسحاس من هوامش 

.    
خ المقاوم،. لقد حارس الفلسطيني ببسال، منقطل، الن ير، وأ  ر التدريس الراقي الذ  أعدتخ ل -2

راد   عرات مسرائيل أن هناك  نديا عربيا  ديدا مسلحا بتدريس م ني احترااي ومتمتلا بوعي عمي  واف
يمان قو  ال يت ع ب، وأدركت أن ا تحارس من يلغقون الموت من أ ل الحيا ، من أ ل أن  صلب، واف

 يحيا غلس السطين.
لمقاوم، ع  ا أو ضلفا، ولم تذهس  ريا ملى أتقنت المقاوم، ان دبلوماسي، الحرس. لم ت  ر ا -8

م لس األمن أو المؤسسات الدولي، إليقا  اللدوان اإلسرائيلي، وبقيت على موق  التحد  الصلس 
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على الر م من محاوالت عدد من األن م، اللربي، ه   أعصاس المقاوم،. لم تلر  المقاوم، لغ، 
 لكبير  اي صفو  المدنيين واي اللمران.االست داء أو االسترحام على الر م من ال"سائر ا

 تراجع إسرائيل
 لم ت  ر مسرائيل اي هذ  الحرس كما كانت ت  ر اي الساب ، وذلك وا  النقاط التالي،د

لم تستطع مسرائيل حتى اان تحديد أهدا  الحرس. بدأت ب د  عبر عنخ نتنياهو وهو تحقي   -1
ئ، ب د  "يالي وهو ن ب س"ح المقاوم،. ت"بطت األمن لإلسرائيليين، وانت ى عند سريان الت د

. وهذا مؤغر على ضل  1008وعام  1003مسرائيل اي الحديث عن األهدا  كما ت"بطت عام 
 القياد  السياسي، و مو  الرؤي، لدي ا.

"اضت مسرائيل هذ  المر  حربا عمياء بسبس ضل  وقل، المللومات لدي ا. لم تكن مسرائيل تللم  -1
وال متاهات ا وعمق ا وقدرت ا على تحمل القص ، ولم تكن تللم كميات الس"ح المتوار   ح م األنفا 

 اي الم"ا ن، ولم تكن تللم أماكن ت" ين الس"ح.
بنك مللومات ا عن المواقع اللسكري، للمقاوم، وتسليح ا كان اقيرا  دا، ول ذا ت"بطت اي الحرس 

قو  المقاوم، وقدرت ا على الرد. لقد هدمت وع  ت عن ضرس األهدا  التي يمكن أن تؤثر على 
نما بتحقي  األهدا .  بيوتا كثير  وقتلت حوالي ألفي مدني، لكن نتائ  الحروس ال تقاس بال"سائر واف

على الغاغات وهو اي وضع عبوس وملنويات  -"اص، نتنياهو-  ر السياسيون اإلسرائيليون  -0
عبارات التحد ، وكان على  ير عادتخ يميل ملى من"فض،  دا. لم يكن نتنياهو قادرا على مصدار 

الترهل والبحث عن سبيل لوق  القتال. لم يكن رئيس و راء مسرائيل مت نا أو متفائ" اي أنخ سيحق  
 غيئا، وسرعان ما واا  على المبادر  المصري، لوق  القتال.

ستمرار اي القتال ب د  اعتاد اللالم أن يبحث اللرس عن وق  إلط"  النار، وعلى مسرائيل اال -4
تحقي  من ا ات عسكري، تمكن ا من طاول، المفاوضات من حصلت. لكن الوضع ا"تل  هذ  المر  
اسارعت مسرائيل ملى القبول بوق  مط"  النار، وهي تلي تماما أن ا لم تن   غيئا ي لل يدها هي 

 اللليا، لقد قبلت واليد الفلسطيني، هي اللليا.
نما نلني أن الفلسطينيين  وعندما نقول ذلك ال يلني أننا نبالد بالقدرات اللسكري، الفلسطيني،، واف

لحا  ال"سائر ال سيم، بصفو   يغ ا،  أصبحوا قادرين على  ر مسرائيل ملى الحرس وتوريط ا واف
 هذ  المر  لم تتحكم مسرائيل بكيفي، ال"روج من الحرس ومتى، وبقي األمر بيد المقاوم، الفلسطيني،.

سرائيل وال الواليات المتحد  كانتا تقب"ن اي الساب  وق  مط"  النار دون التيكد من ه يم، ال م -1
اللرس، ولم تكن تسارب الواليات المتحد  ملى م لس األمن طلبا لوق  القتال مال بلد التيكد من أن 
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سرائيل مسرائيل قد حققت من ا ات عسكري، على األر  تؤد  ملى "ضوب اللرس. هذ  المر  طلبت م
وق  القتال، ودالت أميركا أن م، عربي، للتوسط لدص المقاوم، لوق  القتال. غيء  ديد اي أن 

 أميركا تتوسط من أ ل وق  الحرس.
"اس اإلع"م اإلسرائيلي هذ  المر  اي أمرين، وهماد عدم قدرتخ على "داب الرأ  اللام اللالمي،  -3

. حاول اإلع"م أن يفلت من مي قخ بترديد ما يقولخ وعدم ثقتخ اي القياد  السياسي، اإلسرائيلي،
السياسيون اقط، لكن الصور التي "ر ت لللالم حول الم ا ر اي     كانت أقوص من كل الكذس 

 والتضليل.
 القادم أعظم

؟ هل سيحمل الصاروخ الفلسطيني نص  طن من 1012بناء على هذا، كي  ستكون حرس عام 
، على مضادات للطائرات؟ هل ستصل األنفا  الفلسطيني، ملى المتف رات؟ وهل ستحصل المقاوم

 ، ويقوم المقاومون بالسيطر  على مستوطنات اي  نوس السطين؟48عم  األر  المحتل، عام 
من سيبقى اي مسرائيل من الميسورين حتى ذلك التاريخ؟ ألن ي ا روا؟ وماذا عن التصنيع البحر  

الصواريخ المضاد  للدروب؟ هل ست رؤ الدبابات اإلسرائيلي، والغواصات الفلسطيني،؟ وماذا عن مدص 
 على االقتراس من حدود    ؟ وهل ستتللم الضف، الغربي، غيئا من هذ  الدروس؟

المقاوم، ستفر  نفس ا كما يفر  المنتصرون أنفس م وأاكارهم. ال مفر، ستتلر  الضف، الغربي، 
 لتحوالت سياسي، وثقااي، واكري، وأمني، كثير .

 19/8/1912نت، الدوحة،  الجزيرة
 

حاجة التفاق مع اسرائيل بفك الحصار وبناء الميناء والمطار حقوق طبيعية وقانونية ليست  .70
 لممارستها

 د. أنيس مصطفى القاسم 
انت ت المفاوضات  ير المباغر  التي  رت اي القاهر  دون اتفا  نتي ، لرا  اسرائيل المطل  لما 

، من حقو  للغلس الفلسطيني، ومن بين ا حق م اي أن يكون ل م اي     أكدتخ الورق، الفلسطيني
ميناء ومطار. وهذا الموق  االسرائيلي يؤكد المن   الذ  سارت عليخ الحرك، الص يوني، وأدات ا 
اسرائيل من التنكر لكل ح  من حقو  الغلس الفلسطيني اي وطن م السطين، بما اي ذلك حق م اي 

تمي  الموق  االسرائيلي هذا بالتنكر حتى لما سب  لل انس االسرائيلي أن الت م بخ م رد البقاء ايخ. وي
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اي اتفاقات سابق،، األمر الذ  يطلن أص" اي قيم، و دي، المفاوضات ال اري، حاليا أو التي قد 
 ت ر  مستقب" حتى ولو أدت ألى اتفا .

اي موقفخ من قاعد  قانوني، طبيلي،  الواد الفلسطيني الموحد الذ  يفاو  اان اي القاهر  ينطل 
ثبت أركان ا نضال الغلوس لقرون اي موا  ، االحت"ل اال نبي واالستلمار االستيطاني، وهذ  
القاعد  التي ترك ت اي ميثا  االمم المتحد  هي أن ح  الغلوس اي الحري، والسياد  اي أوطان ا ال 

رحل وليس لخ حقو  اي وطن اا"رين الذ  مساوم، علي ا، وأن االحت"ل واالستلمار ي س أن ي
كان ي"ضع ل"ستلمار أو االحت"ل. واي حال، السطين، على االحت"ل االسرائيلي أن يرحل، وليس 

 لخ أن يتد"ل اي ممارس، الغلس الفلسطيني لحقوقخ اي وطنخ.
ق م اي هذ  المر  الفلسطينيون هم الذين يحددون  دول االعمال ألن م هم الملتدص على حقو 

باالحت"ل أوال وبنق  ما سب  االتفا  عليخ ثانيا. واسرائيل ال حقو  ل ا اي القطاب أو أو على 
الفلسطينيين تطالس ب ا. لقد انقضى الوقت الذ  كانت تحدد ايخ اسرائيل  دول االعمال وتحصر  

  تفر  اي محاول، اكتساس حقو  ليست ل ا اي موا  ، الغلس الفلسطيني. لقد انقضى الوقت الذ
ايخ ل ن، رباعي، غروطا مسبق، على الفلسطينيين وال تفر  مقاب" ل ا على اسرائيل. الل ن، الرباعي، 
التي غكلت ا االمم المتحد  ب د  الوصول الى حل سلمي قد ارضت على ال انس الفلسطيني أوال 

رم بين الطراين. وتغترط االعترا  بدول، اسرائيل وثانيا نبذ اللن  وثالثا احترام االتفاقيات التي تب
هذ  الل ن، على  ميع المن مات والحركات الفلسطيني، االلت ام ب ذ  الغروط الث"ث، ل"عترا  ب ا.  
وتصر الل ن، على الفلسطينيين واالن م، اللربي، دائما أن يقوموا بمبادرات حسن ني، دعما للثق، التي 

 ي س أن تتولد بين اللرس واسرائيل.
خ الرباعي، واالتحاد االوروبي والواليات المتحد  االمريكي، على الفلسطينيين واللرس هذا كلخ تغترط

اقط وال تفر  مقاب" لخ على ال انس اا"ر، وهو اسرائيل، وترضى القياد  الفلسطيني، ب ذا الوضع 
وتحاول ارضخ على الغلس الفلسطيني واصائلخ، بدال من ان تصر على االلت ام بالمثل من ال انس 
االسرائيلي لكي تلت م هي ب ذ  المطالس. اإسرائيل ال تلتر  بدول، للفلسطينيين اي وطن م، واسرائيل 

، 1948تمارس عن  الدول، وارهاب ا بغكل متواصل اي الضف، والقطاب وحتى ضد السطينيي 
الدولي واسرائيل ال تحترم االتفاقيات التي أبرمت ا مع الفلسطينيين وتنت ك ا، كما تنت ك القانون 

 والقانون االنساني بكل وقاح، واطمئنان بين ا ال ت"ضع للمساءل، أو الحساس.
هذا المن   االسرائيلي ومن   الرباعي، والقياد  الفلسطيني، اي التلامل مع الت امات اسرائيل االتفاقي،  

بدايتخ منذ ابرام مع ال انس الفلسطيني والت امات ا بالقانون الدولي والقانون الدولي االنساني، كانت 
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، اي حديق، البيت 1990أول اتفا  السطيني/ اسرائيلي، المسمى  ورا وب تانا بإع"ن المبادئ، عام 
االبي  وبغ ود من الدول الل مى. مع"ن المبادئ هذا  اء "اليا من أ  مبدأ قانوني من المبادئ 

  المبادئ الوا ب، التطبي ،  رص وا ب، التطبي  لحل القضي، الفلسطيني،. وبدال من االستناد الى هذ
تغليس ن ري، االتفا  بين الطراين، ووقع المفاو  الفلسطيني اي هذا المطس، ولم تتللم منخ القياد  
الفلسطيني، حتى اليوم الدروس التي ي س أن تتللم ا، ولم تتغير ال القياد  وال الواد المفاو ، 

 ور  تحديد مر لي، قانوني، للمفاوضات.وتوالت التنا الت وذهبت ادراج الرياح صر"ات ضر 
” هذا الذ  حصل نر و اال يتكرر اان. مننا نر و اي هذ  الدور  من المفاوضات اال تكون هناك اي

ثاني، مفاوضات سري، كما كان اي أوسلو االولى، ال يلر  عن ا الغلس الفلسطيني غيئا ” أوسلو
ات القاهر  بين واد السطيني ك ء موحد، وتلت م باسمخ، اي نفس الوقت الذ  ت ر  ايخ مفاوض

مواقفخ مللن،، ويتمتع بثق، الغلس الفلسطيني كلخ، من   ،، واسرائيل من   ، أ"رص. ونؤكد مر  
أ"رص أنخ ليس إلسرائيل مطالس اي موا  ، الغلس الفلسطيني، ا ي دول، محتل، واالحت"ل  ير 

نما يفر  ع لي ا الت امات ي س الوااء ب ا. والغلس غرعي وال يولد حقوقا لدول، االحت"ل، واف
الفلسطيني االن بمقاومتخ المغروع، ضد االحت"ل اي موق  من يح  لخ التمسك بالحقو  والوااء 

 بااللت امات القانوني، والتلاقدي، من  انس دول، االحت"ل.
باغر  بلد التوقيع  اء أول مؤغر على القاعد  التي تلت م ب ا اسرائيل اي تلامل ا مع الفلسطينيين، م 

على اتفاقي، اع"ن المبادئ، أول اتفاقي، بين ال انبين. هذا االتفا  نو، ايما نو عليخ، على اتر  
انتقالي، لمد  "مس سنوات. . وما كاد ي   الحبر على الور  حتى سارب رابين، رئيس و راء 

أ  ال قيم، ل ذ  النو ”. قدس،أن المواعيد ليست م“اسرائيل وم ندس تلك االتفاقي،، الى التصريح ِس 
تل م اسرائيل بخ، وسكتت القياد  الفلسطيني، وبدأ انت اك نصوو ذلك االتفا  وكل ما ت"  من 
اتفاقات ايما يتلل  بالت امات اسرائيل. وها هو اان قد انقضى أربع قرن على تلك االتفاقي، واتر  

اد  الفلسطيني، باحترام تلك االتفاقيات، مع ال"مس سنوات لم تنتخ بلد. اي الوقت ذاتخ، تمسكت القي
أن من حق ا، وكان من وا ب ا، أن تللن عدم االلت ام ب ا أو على األقل ببل  نصوص ا، مثل 
التنسي  األمني، الذ  اعتبرتخ القياد  الفلسطيني، مقدسا، وتنفذ عدم االلت ام هذا ما دام الطر  اال"ر 

لم تفلل غيئا. وواصلت اسرائيل سيرت ا اي عدم االلت ام بما توقع لم يلت م. ولكن القياد  الفلسطيني، 
 عليخ مع الفلسطينيين.

وحانت اان مناسب، لتذكير اسرائيل بين التب ح بالديموقراطي، وسياد  القانون ال يكفي دلي" على 
أن ممارست ما اي الواقع. الحصار  ريم، ي س أن تحاسس علي ا وأن تنت ي. وح  الفلسطينيين اي 
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يكون ل م ميناء بحر  على بحرهم ومطار على أرض م هما حقان طبيليان وتلاقديان كذلك اي ما 
 بين ال انبين الفلسطيني واالسرائيلي.

من ح  الفلسطينيين، كما هو ح  ا  غلس من الغلوس، أن يكون ل م ميناء بحر  اي مياه م 
لح . أما ب"صوو موااق، اسرائيل االقليمي، وليس من ح  أ  كان أن يمنل م من ممارس، هذا ا

على ذلك اإن االحت"ل، من حيث المبدأ، ال يلطي ا هذا الح  ألن االحت"ل اي حد ذاتخ  ير 
غرعي، وباإلضاا، الى ذلك اقد سب  ل ا أن وااقت ولكن ا كلادت ا نكثت ما الت مت بخ وأوقفت 

بر اسرائيل م"ل، بما تلاقدت عليخ وال اللمل اي الميناء. م اء هذا اإن األمور تلود الى أصل ا وتلت
يترتس على ذلك انقضاء ح  الغلس الفلسطيني اي مقام، مينائخ، وانما يترتس لخ ح  مضااي وهو 
التلوي  عن االضرار التي تلح  بال انس الفلسطيني بسبس ا""ل اسرائيل بما الت مت بخ. وبالتالي 

ناء الميناء اي مياهخ االقليمي، رضيت اسرائيل يكون من ح  ال انس الفلسطيني أن يمارس حقخ اي ب
أم  ضبت. ومن ح  الفلسطينيين أن يلتبروا كل محاول، من  انس اسرائيل لمنل م من ممارس، هذا 

 الح  عدوانا علي م يردونخ بكل وسيل، متاح، ل م.
سخ اي وبالنسب، للمطار، اإن مقامتخ اي االر  الفلسطيني، ح  طبيلي للغلس الفلسطيني أن يمار 

أ  وقت. واض" عن كونخ حقا طبيليا اإن اسرائيل مل م، تلاقديا باحترام هذا الح . وليس أدل على 
ذلك من أن المطار قد أقيم بالفلل،  ير أن اسرائيل، كلادت ا، نكثت بما تلاقدت عليخ من   ، 

غلس واعتدت على الح  الطبيلي اي اقامتخ من   ، أ"رص. اي هذ  ال رو  يكون من ح  ال
ذا اعتدت عليخ اسرائيل اإن  الفلسطيني أن يباغر اي ترميم المطار وتغغيلخ أو بناء مطار  ديد، واف

 من ح  الفلسطينيين أن يردوا هذا اللدوان بكل وسيل، متاح،.
وبالنسب، للتواصل بين الضف، والقطاب اقد اتف  الطراان على اعتبارهما وحد  متكامل، وأنخ يتلين 

  الطراان كذلك على وسيل، االتصال ونفذت بالفلل. اال أن اسرائيل لم تت"لو ربط ما ملا، واتف
من عادت ا اي عدم االلت ام بما تتف  عليخ مع الفلسطينيين واقفلت االتصال. ومن ح  الفلسطينيين 

 أن يطالبوا اسرائيل بالوااء بما الت مت بخ.
يني أن ينغئ ميناء  البحر  اي ن"لو من هذا الى نتي تيند االولى أن من ح  الغلس الفلسط

مياهخ االقليمي، دون موااق، اسرائيل، ومن حقخ كذلك أن يصلح مطار  أو يليد بناء  اي أرضخ دون 
موااق، اسرائيل أو أ  مذن من ا.  وأن من ح  الغلس الفلسطيني أن يتم تنفيذ وتغغيل االلت ام 

الثاني، هي أن من ح  الغلس الفلسطيني بالتواصل بين  ناحي السطين، الضف، والقطاب، والنتي ، 
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أن يطالس اسرائيل بالتلوي  عن الضرر الذ  لح  بخ بسبس اعتدائ ا على حقخ القانوني اي 
 الحالتين وعلى ا""ل ا باالتفاقيات المبرم، مل ا بغين هذ  القضايا الث"ث،.
ثمار مياه ا االقليمي، اي ونضي  من من ح  الفلسطينيين واقا لقانون البحار الدولي االنفراد باست

اقام، الموانئ واي استغ"ل الثرو  البحري، ب ميع أغكال ا، بما اي ذلك ما قد يو د من ثرو  طبيلي، 
كالنفط والغا ، سواء كانت هذ  الثرو  اي الميا  االقليمي، او اي ميا  االستغ"ل التي يحددها قانون 

  اي ميا      وأن االحت"ل يمنع ال انس الفلسطيني البحار. وال بد من التذكير بين الغا  قد اكتغ
 من استثمار هذ  الثرو  ويطمع اي االستي"ء علي ا. .

وحذار من تكرار أ"طاء اوسلو القاتل، بين يكون هناك أ  نو يوحي من قريس أو بليد بين ممارس، 
السرائيلي. الحقو  أ  من هذ  الحقو  أو الحقو  الفلسطيني، اال"رص ت"ضع أل  اتفا  مع الطر  ا

 السيادي، ملك لكل غلس يمارس ا بالطريق، التي يراها.
من الطري  أن يلتر  أوبوما رئيس الواليات المتحد  االمريكي، ب ذا بطريقتخ الملتوي، "واا من 

بتاريخ السابع من  Times of Israelاللوبي االسرائيلي الذ  يحتل الكونغرس. اقد  اء اي موقع 
أن الرئيس قال اي مؤتمر  الصحفي بين الواليات المتحد  تؤيد وق  مط"  النار الغ ر ال ار  

اي الن اي، ي س أن يكون هناك اعترا  بين     ال تستطيع أن تقيم أودها بغكل دائم مقفل، ” ولكن 
وقال من الفلسطينيين اللاديين الذين يليغون اي أر  اقير  محاصر  تحت حكم حماس ”. من اللالم
 ”.ألن يكون ل م بل  اامال النفتاح لغ   بحيث ال يغلرون بين م مل ولون دا"ل  دار“ن يحتا و 

بناء على ما تقدم اإن باستطاع، ال انس الفلسطيني أن يوق  مط"  الصواريخ، مذا أراد، دون أ  
الى  اتفا  مسب  وأن يباغر اللمل اي مغروعي المطار والميناء اي الوقت الذ  يرا  مناسبا، استنادا

حقيخ الطبيلي والتلاقد ، وأن يباغر اي استثمار مصدر الثرو  البحري،، واقا لقانون البحار، ااذا 
تد"لت اسرائيل واعتدت لمنع ذلك اإن ا تكون ملتدي، ومن ح  ال انس الفلسطيني الرد دون أن يكون 

وم، الفلسطيني، دورها إلسرائيل م ال ل"ستناد الى ح  الدااب عن النفس. واي هذ  المر  يكون للمقا
 اي الردب الذ  أثبتت كفاءت ا ايخ.

أما ملبر راح ا" غين إلسرائيل أو أوروبا أو  يرهما بخ، وي"ضع بالكامل اي كل أمر للتفاهم 
المصر  الفلسطيني. ولماذا ينحصر الحديث على ملبر راح؟ ماذا عن الملابر مع االردن؟ و 

 ي، اي الضف،؟بين المدن والقرص الفلسطين” الملابر“
ولتنفيذ هذا اإنخ يكون من المفيد أن تقوم دول، السطين ومن م، التحرير الفلسطيني، بالتلاون مع دول 
عدم االنحيا  بدعو  ال ملي، اللام، لألمم المتحد  الط"ع ا على هذا البرنام  ومبرراتخ لتي"ذ علما 
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لملت القو  للدااب عن هذ  الحقو  اي بين السطين تمارس حقوق ا وأن ا لن تكون ملتدي، مذا هي است
 حال االعتداء علي ا.

19/8/1912رأي اليوم، لندن،   
 
 إسرائيل تريد من غزة الهدوء من دون مقابل .72

 حلمي موسى
على قطاب     ال ت ال « ال ر  الصامد»ا تملت الحكوم، اإلسرائيلي، يوم أمس وقررت أن حرس 

بضل، أيام أن على ال م ور اإلسرائيلي اللود  ملى  متواصل،. ولكن هذ  الحكوم، كانت قررت قبل
الحيا  الطبيلي، اي مستوطنات  "     . واي القاهر  تتواصل المفاوضات بين الواد الفلسطيني 

لكن «. التفاو  تحت النار»والم"ابرات المصري، اي  ل  ياس الواد اإلسرائيلي الذ  يرا  
كي تواصل المفاوضات مع « ن ول حماس عن الغ ر »مسرائيل تللن اي الوقت نفسخ أن ا تنت ر 

 واد السلط، التي ال تلتبرها غريكا.
وعلى األر  تدور حرس استن ا  تصر مسرائيل على أن ا ال يمكن ل ا البت، القبول ب ا. وتللن 
اصائل المقاوم، اي    ، واي مقدمت ا حماس، أن ا سو  تواصل مط"  النار ملى حين تتحق  

سطيني، المحق، التي بات اللالم بيسر  يناد  ب ا. وبدي ي أن ال مصر وال مسرائيل المطالس الفل
تريدان ان يار المحادثات اي القاهر  ألسباس م"تلف،. اإسرائيل تلتبر أن عداء الحكم المصر  لحرك، 
حماس يغكل عنصرا حاسما اي االعترا  بين الوساط، المصري، أاضل من أ  وساط، أ"رص. 

لك واقع أن مصر تست"دم ملبر راح كراال، ضغط هائل، على الفصائل تس ل ويضا  ملى ذ
 التوصل ملى قرار مريح إلسرائيل أكثر من نقل الموضوب مث" ملى األمم المتحد .

لكن رهان مسرائيل على الموق  المصر  ي ابخ انتقادات واسل، اي مسرائيل. االيمين اإلسرائيلي يرص 
موقت، وأن ا مبني، على أساس عداء مغترك لحماس. لكن هذا اليمين، أن الل"ق، الحالي، مع مصر 

بحسس قول أحد أعضاء الكنيست، ال ينسى أن اي مصر عربا وأنخ ال يمكن الوثو  ب م. امصر 
تسلى ملى القضاء على حماس لكن ا تتطلع ملى مي اد حل للقضي، الفلسطيني، ال تقبل بخ مسرائيل. 

قضاء على حماس أو مضلاا ا ملى حد كبير يحغر مسرائيل اي  اوي، واألدهى اي ن ر هؤالء أن ال
 را  اللملي، السلمي، التي ستن م، ربما، عن ذلك.

ويحتدم اي مسرائيل، حتى دا"ل الحكوم، نفس ا، س ال حاد حول ما تحق  وحول ما ينبغي عملخ. 
األول للحرسد ماذا تريد  وتقريبا بلد غ ر وأسبوب تق  مسرائيل أمام السؤال الذ  وا  تخ اي اليوم
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وكي  علي ا أن تلمل. واليوم أكثر من أ  وقت مضى ي"رج و ير ال"ار ي،، ربما الغراس األول، 
ليناد  بإعاد  احت"ل قطاب     وه يم، حماس وتن ي  القطاب وال"روج بيسرب وقت ممكن. 

"ل قطاب     ولو ويتحدث و ير االست"بارات يواال غتاينتس عن أن الضرورات تفر  معاد  احت
موقتا. كما أن و ير الدا"لي،،  دعون ساعر، ال يرص سبي" الستلاد  ال دوء لسكان المستوطنات 

وقائم، المطالبين باحت"ل     تطول أكثر كلما «. تحطيم القو  اللسكري، لحماس اي    »سوص 
 تالي استلاد  ال دوء.تبدص ح م اإل"فا  اإلسرائيلي اي تحقي  أ  من هداي الحسم أو الردب وبال

لكن هذ  الدعوات تصطدم بحائطين ليسا س لي اال تيا د الحائط األول ثمن احت"ل     كما يقدر  
سيناريو »ال يش اإلسرائيلي والثاني اللواقس اإلقليمي، والدولي،. وكان ال يش اإلسرائيلي قد عر  

لقتلى من ال نود اإلسرائيليين ووال  الذ  قد يحدث اي قطاب     مذا تقرر احت"لخ ومئات ا« الرعس
المدنيين الفلسطينيين وسنوات من القتال. كما أن أميركا لم ت"  "غيت ا من عواقس استمرار القتال 
اي     وتصليد  وصوال ملى احتمال سقوط السلط، الفلسطيني، اي رام و وربما الن ام األردني 

 أيضا.
اثنيند التوصل قريبا ملى تسوي، لوق  النار أو استمرار  وأمام هذا الحال هناك احتمال لواحد من

وربما تصليد القتال. وتتحدث أوساط م"تلف، عن تغيير طفي  اي الموق  المصر  واحتمال مبداء 
مرون، ت ا  اتح ملبر راح. وتلتقد أن ذلك يس ل التوصل ملى اتفا  من دون أن يضمنخ ألن أساس 

وليس مستبلدا أنخ مذا ان ارت المفاوضات أن تسارب األسر   ال  د الفلسطيني مو خ ضد مسرائيل.
الدولي، للبحث عن بديل للوساط، المصري، سواء عبر األمم المتحد  أو االتحاد األوروبي وربما حتى 

 عبر السلط، الفلسطيني،.
 وبالمقابل اإن مسرائيل التي تللن راض ا استمرار حرس االستن ا  مضطر  مما ملى تس يل التسوي،
السياسي، أو محاول، قمع اإلط"قات نحوها بالقو  اللسكري،. وواضح أن اإلط"قات الصارو"ي، من 
    محدود  اللدد والمدص ألسباس تتلل  بم رص المفاوضات. ويمكن ل ذ  اإلط"قات أن تتوسع اي 

ما ملى كل وقت لتلود الموا  ، ملى ح م ا االعتياد  بيسرب وقت ممكن. وحين ا ستضطر مسرائيل م
القبول بالواقع ال ديد أو ملى محاول، كسر  من ""ل التصليد والذهاس وصوال ملى معاد  احت"ل 

 القطاب.
وواضح أن نوعا من الدائر  المفر ، قد نغي اي الصراب بين مسرائيل والفلسطينيين اي القطاب. لكن 

ف،. والمفارق،، على األقل من هذ  الدائر  لن تطول كثيرا وست د من سيسارب ملى كسرها ألسباس م"تل
النتي ، هي طري  مسدودد »، تكمن اي واقع أن «يديلوت أحرنوت»و  ، ن ر ناحوم بارنيع اي 
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اإسرائيل  ير ملني، باحت"ل     و ير ملني، بتلوي  حماس و ير ملني، بتقوي، أبي ما ن، بل 
 «.تريد ال دوء. وهذا  ير كا  اي ال رو  التي نغيت

11/8/1912، السفير، بيروت  
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 تسفي برئيل
ال ُيسارب رئيس مصر عبد الفتاح السيسي الى أ  مكان. سيقوم اليوم ب يار  رسمي، أولى الى 
السلودي، يغكر اي ا الملك عبد و على تيييد  الصلس لخ ولسياس، مصر. وسيطلس ايضا  ياد  

ل،، وينس  مع المملك، السلودي، ال"طوات التالي، مع حماس المساعد  االقتصادي، الضروري،  دا للدو 
والسلط، الفلسطيني،، وسيت خ السيسي اي يوم الث"ثاء الى روسيا حيث سيلتقي مع الرئيس بوتين 
وسيطلس منخ ايضا مساعد  لتمويل الملدات المطلوب، لحفر القطل، الموا ي، لقنا  السويس الذ  يرا  

 رئيس مصر مغروعا يرعا .
بدو أن السيسي يتوقع أنخ لن يتم التوقيع على اتفا  بين اسرائيل وحماس اي االيام القريب،، وحتى ي

لو حدثت مل    وتوصل الطراان الى اتفا  اان من المغكوك ايخ أنخ يريد أن يوقر التوقيع على 
در الواد بلد أن  ا –االتفا  بحضرتخ. االتفاو  مع الفصائل الفلسطيني، التي بقيت اي القاهر  

يدير  رئيس االست"بارات المصري،، محمد اريد الت امي، وملخ تو ي ات دقيق، تُبين الى  –االسرائيلي 
أ  مدص تكون دولتخ مستلد  للتنا ل. من مدص التنا الت المصري، ضي  وضا ط. االقاهر   ير 

ي ترا  دعوص أن مستلد  للتباحث اي اتح ملبر راح باعتبار    ءا  من التفاو  مع اسرائيل، وه
 ا "  هذا الملبر   ء من الحصار.

بي نت مصر قبل بضل، اسابيع أن ا ستكون مستلد  لفتح ملبر راح مذا تحملت حكوم، الواا  
الفلسطيني، ال حماس المسؤولي، عن استلمالخ. وهذا هو موقف ا الثابت الذ  لم تلدل عنخ حتى اي 

رص نفس ا طراا اي التفاو  بل ترص نفس ا وسيط، االتصاالت الحالي،، وعلى ذلك اان مصر ال ت
كل عمل ا أن تقترح اقتراحات تصالح بين اسرائيل والفلسطينيين. وكان التنا ل الوحيد الذ  قامت بخ 

 الى اان استلدادها إل راء تفاو  بر م أنخ ال تو د هدن،.
حسس ما تقولخ مصادر  ليس من الواضح تماما اي الواد الفلسطيني من الذ  ي ر  التفاو ، وعلى

مصري،، ُينقل كل اقتراح أو اكر  تثار على المائد  الى "الد مغلل كي يبد  م"ح تخ أو يواا  أو 
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يرا . وليس لممثليخ اي القاهر  سلط، ات"اذ قرارات قياسا بممثلي ال  اد االس"مي الذين تلقوا 
 ا االاكار التي تقترح ا مصر.تو ي ا مبدئيا من رئيس المن م، رمضان عبد و غلح أن يؤيدو 

من رئيس الواد الفلسطيني ر ل اتح ع ام االحمد، الذ  يمنح الواد غ اد  حل خ التي تقول منخ ليس 
، ُي ر  اتصاال مستمرا مع الرئيس الفلسطيني محمود «الموق  الفلسطيني»من حماس بل يمثل 

رارات. وهو اي الحقيق، يؤيد طلس عباس، لكن عباس ُيرص اان ايضا غريكا صامتا ي س أال يت"ذ ق
انغاء ميناء ومطار اي     وراع الحصار عن القطاب، لكنخ ليس اي من ل، من يستطيع أن يقترح 

 هدن، أو يوقع على اتفا  ما لم تقبل حماس الغروط.
ما ي ال الفر  بين موقفي الطراين كبيرا. وتُبين تصريحات قياد  حماس على األقل أن ا ال تنو  

ي عن االمور ال وهري، كراع الحصار واتح الملابر للحرك، الحر  بين     والضف،، وصيد الت"ل
مي" بحريا، واالاراج عن الس ناء الذين س نوا مر  ا"رص بلد االاراج عن م  11السمك اي مدص 

بصفق، غاليط، وضمانات دولي، وعربي، لتطبي  ال دن،. وما  الت اسرائيل لم تقدم أ وب، مفصل، عن 
ذ  المطالس، لكن ربما ُيستطاب ردم ال و  بين هذين الموقفين بإ راءات و داول  مني، تدري ي، ه

يمكن مث" االتفا  على أن يتولى مراقبون من الحكوم،  تكون متللق، بتنفيذ متبادل لكل غرط.
ين مصر الفلسطيني، بمساعد  مراقبين من االتحاد االوروبي، ادار  ملبر راح، وهو أمر عليخ اتفا  ب

وعباس ويبدو أن حماس ستواا  على ذلك ايضا. وُيمتحن عمل الملبر اي مد  محدد  ويمكن بلد 
 ذلك مقرار ترتيبات مرور ثابت، بين     والضف،.

الى مرحل، « طلبا اتفا  س"م ال هدن،»وسيؤ ل الميناء والمطار اللذان عر ات ما مصر بين ما 
ر انت"ابات الرئاس، وانت"ابات الم لس التغريلي متي"ر ، بلد أن يتبين ماذا سيكون مصي

الفلسطينيتين الم"طط ل ما اي بداي، السن، القادم،. وهناك غين و"ر يمكن االتفا  عليخ اي مد  
قريب، وهو تلمير    ، بحيث يكون للباس ومصر ايضا دور الوكيلين المراقبين وعمل ما ضمان أن 

 واد البناء إلعاد  بناء بني، حماس التحتي، اللسكري،.وأال تحول م« ح"ل»تكون مصادر التمويل 
ستكون ترتيبات الرقاب، والتنسي  وال داول ال مني،   ءا ال ينفصل عن االتفاقات التي سيوقع علي ا 
مذا وااقت اسرائيل على ا ا   مبدئي، ألسس االتفا  وا راءات المباحثات. وقد تستمر المباحثات اي 

يل، وب"اص، أن اسرائيل تغترط استمرار التفاو  بوق  مط"  النار علي ا، هذ  الترتيبات اياما طو 
 وتُقدر حماس أن اسرائيل لن ُتلين مواقف ا دون مط"  نار يستن ا ا.

19/8/1912هآرتس   
11/8/1912القدس العربي، لندن،   



 
 

 

 

 
           21ص                                     9993 العدد:     11/8/1912االثنين  التاريخ:

 

 
 في الجرف الصامد نجح مقاتلون من حماس في إدخال دولة كاملة في اإلرباك .74

  ايتان هابر
ال يمكن قياس نتائ  الحرس حسس مقاييس مباريات كر  القدم. اي ال"طابات التي تتلو الحرس درج 

االكل "اسرون. ولكن بلد هذا الكليغيخ  –على القول انخ اي الحرس ال يو د منتصرون و"اسرون 
مل، المتآكل يسارب الناس الى قياس الحرس حسس من انتصر ومن "سر. واي الحال، التي أمامنا، ح

 ال ر  الصامد، هذا بالتيكيد صحيح.
مليون نسم، "سرت الكثير بالموتى، بال"رائس، بالفقر المدقع  108الغ يون "سروا. سكان يلدون 

المضا  الذ  سيقع علي م اي السنوات القادم،. كم بائس، ستكون حيا  الكثير من سكان    ؟ الى 
، أليسوا هم من ا"تاروا أ  هوات م ار  يمكن م أن ين لوا؟ الغ يون دوما " اسرون. وبتفكير ثانح

 حماس لتحكم م؟
ونحن ينبغي أن نلتر  باستقام، بان الدموب اي     ال تؤثر اينا. ا م الذين بدأوا. نحن ال ي منا 
سوص دول، اسرائيل. م م لنا، وعن ح ، ال يش االسرائيلي اقط، الذ  على كتفخ الواسل، نحن نضع 

 رأسنا.
ش االسرائيلي الذ  أكثر من تدليل مواطني اسرائيل اي اال يال اال"ير . كانت لنا هذا هو ذات ال ي

انتصارات كبرص اي حروس وحم"ت عسكري، تثير ال"يال. نحن دوما منتصرون. حتى عندما كان 
، على حد قول عي ر واي من بلد حرس االستن ال، أو «الصاروخ يميل  ناح الطائر »ي"يل لنا بان 
ا اي حرس لبنان االولى، او ا عنا من غد  الفوضى اي ال يش االسرائيلي اي أعقاس بلد أن ضللون

 عرانا دوما كي  ن لل حب، الليمون ليمونادا كما يطيس للناس أن يقولوا عندنا. –حرس لبنان الثاني، 
نحن نحس أنفسنا  دا. وبقدر ليس أقل نحن نحس أن نكذس على أنفسنا. والغباء اي اتباب الدااب 

دائم على ضف، قنا  السويس اي حرس االستن ا   للنا  قصو بطول، تقغلر ل ا االبدان على ال
ملاقل القنا  اي حرس يوم الغفران. والقصو القاسي، عن االدار  الوطني، لحرس لبنان االولى 

 غطبناها بقصو عن السلوك  ير الم ني لقاد  ال يش اي حرس لبنان الثاني،.
م، نحن ن د المواسا  اي نتائ  تلك الحرس البائس،د والدليل هو أن م ال يطلقون واالن، تماما هذ  االيا

 النار علينا منذ ثماني سنوات. ح س و ي"ا  منا. نحن نردعخ. تحيا مسرائيل.
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أل  صاروخ )على حد قول رئيس دائر  البحوث اي غلب،  120ال يسيل أحد كي  أن ح س و مع 
 يطل  النار علينا، والحماسيون اي    ، مع وسائل قتالي، أقل، تواقحوا االست"بارات( يرتلش "واا وال

 ملنا، وأطلقوا النار بل وأطلقوها  دا؟
صحيح أن م منذ ثماني سنوات ال يطلقون النار علينا اي الغمال، وكل االحترام للحكوم، ولل يش 

خ ي لس اي لبنان اناس اللذين أديا الى ذلك، ولكن للل الت رب، مع حماس اي     تغ د على أن
 ير أ بياء، ال يطلقون النار االن ألن م ي ملون اي م"ا ن م عغرات اال  الصواريخ وينت رون 

 الفرص،. نحن اقط الذين  للنا الردب على من وطنيا. حماس تواصل عادت ا. وكذا ح س و.
ن الحطام باأليد  ال ينبغي أن يكون غكد انتصرنا اي ال ر  الصامد. اي     ال ي الون ي"لو 

ويبحثون عن قطع اراضي غا ر  لدان اموات م. مغكل، "ري ي الحروس مثلي هي أننا نتذكر  يدا 
ال"رائس والموتى لحمل، سيناء، لحرس االيام الست،، لحرس االستن ا ، للدان اي الصحراء اال  

بيروت اي حرس لبنان. ال نود المصريين اي حرس يوم الغفران، اللمارات الغاهق، التي ان ارت اي 
 وباألساس نتذكر كي  أننا نحن دوما منتصرون

.اي ال ر  الصامد ن حت )هذ  الكلم،، وس ( عصاب، ارهابي، ولنقل بس"اء من الفي مقاتل من 
حماس اي اد"ال دول، كامل، اي الدنك، اي "ل  مو ات من القل ، ت ريس االال  من بيوت م اي 

ضدها اال  مقاتلي ال يش االسرائيلي، عغرات اال  ر ال بلدات ال نوس، واي االست"دام 
االحتياط، الدبابات، الطائرات القتالي، وعدد ال يحصى من الغارات، التكنولو يا التي ال يو د ل ا 

وبلد كل هذا ال ي الون يطلقون النار من      –مثيل اي اللالم )القب، الحديدي، هي اقط واحد  من ا( 
اي المحادثات اي مصر. وحتى لو توقفوا عن مط"  النار، اسيكون هذا  ويطرحون مطالس وقح،

 على ما يبدو توقفا قصيرا أو طوي" حتى المر  التالي،. هذ  هي.
انتصرنا اي هذ  ال ول،، وال ينبغي أن يكون غك، وسننتصر ايضا اي ال ول، التالي،. مذ أ  امكاني، 

 ور ااراح االعداء بمثل هذ  الكتاب،. و وابيد هي ا"رص تو د لنا؟ يقال ليد هذا صحيح، ولكن مح
 لست مع  1920تكتس ألننا سننتصر ايضا اي ال ول، التالي، والتالي، والتالي،. مذ اي يوم الغفران 

رئيس غلب، االست"بارات، اللواء ايلي  عيرا عندما انطلقت صاار  مفا ئ، اي ال و. ومنذئذ وأنا اي 
 صدم،.

19/8/1912يديعوت   
11/8/1912س العربي، لندن، القد  
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 من مواجهات الخليل، أمس

 19/8/1912، 28عرب 
 

 
 تغييع  ثمان الطفل "ليل اللناتي اي م"يم الفوار

 11/8/1912الرأي، عمان، 
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 11/8/1912الدستور، عمان، 

 
 
 
 


