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 14 :اريكاتيرصور وك

*** 
 
 جولتها األولى إلى اتفاق على ست نقاط اءانته.. تقدم في المفاوضات الفلسطينية مع االحتالل .0

ضرررمن الو رررد  ا  عضرررو  ، أنالقرررا ر مرررن  أيمرررن ونررراوي ، عرررن11/8/4912، الشـــرق، الدوحـــةذكرررر  
ترتم  اإلسررائيليورال نن المفاوضرا  ريرر المباشرر  مرا الجانر   الفلسطيني للتهدئة المتواجد  ري القرا ر 

بجدير  كبيرر ، مشريرا  نلرك نمكانيرة التوويرا علرك اتفراال وورر نطرلال نرار شرامل رردا ، لكنر  أبرد  ت و ر  
  ير .األمن مفاجآ  اللحظا  

وأشار عضو الو د، الذي  ضل عدم ذكر اسم   ي تصريح ل ، مساء اليوم الثلثاء، نلك أن اجتماعا  
من مساء اليوم لكي تظهر الصور  النهائية إلمكانية توويا اتفاال شامل من  11حاسما سيعقد الساعة 

لسرررة جديرررد  رررردا عدمررر ، موضرررحا  أنررر  نذا لرررم يرررتم التوا رررال  رررذا المسررراء  انررر  مرررن المقررررر أن تعقرررد ج
وأوضرررح أن  للمفاوضرررا  ريرررر المباشرررر  وأن ترررم ا تفررراال الليلرررة سرررتكون جلسرررة ال رررد إلعرررلن ا تفررراال.

المباحثررا  تتركررز علررك تليررا  تنفيررذ ا تفرراال موضررحا  أنرر  تررم تاجيررل البحررل  رري المطررار والمينرراء نلررك 
بدء بها بعد نعلن وور النار المفاوضا  النهائية ما نسرائيل التي من المتووا أن يتم ا تفاال علك ال

  ي رز .
 وأكد المصدر أن ا حتلل اإلسرائيلي وا ال علك التالي:

  تح معابر وتد ال المساعدا  عبر المعابر الواصلة لقطاع رز . -1
 نعاد  نعمار رز  مرتبط بتقدم باألمن ووجود السلطة الفلسطينية علك األرض  ي رز . -1
ورواتررر  )مررروظفي حكومرررة ررررز ( يرررتم عبرررر السرررلطة الفلسرررطينية أو ترررد ال األمررروال عبرررر السرررلطة،  -3

 صندوال يتبا لألمم المتحد .
 متر. 300مساحة الشريط الحدودي ستكون  -4
 ميل ويتم توسيا مساحة الصيد  ي المفاوضا  ما السلطة. 6الصيد علك مسا ة  -5
دار  حكومررة التوا ررال وتسررهيل د -6  ررول األ ررراد عبررر معبررر  ررتح معبررر ر ررح بتواجررد حرررو الرئاسررة واا

 نيريز.
 أمريكية لضمان أن تتقيد نسرائيل وتلتزم بما وا ق  علي . -وأكد أن الضمانا  ستكون مصرية 
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وأوضح أن نسرائيل ستفرج عن الد عة الرابعة من األسر  و ال اتفاال ما السرلطة الفلسرطينية بكمكانيرة 
ل نسررررائيل ترررربط وضرررية اإل رررراج عرررنهم العرررود  لطاولرررة المفاوضرررا ، أمرررا أسرررر  صرررفقة شررراليط  رررل ترررزا

 باإل راج عن جثتي جنديين  قدا  ي رز .
بعرررد ، أنررر  القرررا ر  مرررن سوسرررن أبرررو حسرررين، عرررن 11/8/4912الشـــرق األوســـط، لنـــدن، وأضرررا   

ساعا  طويلة أمضا ا الو ردان الفلسرطيني واإلسررائيلي  ري مفاوضرا  ريرر مباشرر  وصرف  بالشراوة، 
 ك اتفاال علك س  نقاط  ي:وانته   ي جولتها األولك نل

 ميل، بما   يتعارض ما أمن نسرائيل. 11توسيا منطقة الصيد نلك  -
 توا ال علك توسيا حركة المعابر. -
 مسا ر شهريا عبر معبر بي  حانون. 500مرور  -
 الموا قة علك نقل األموال عن طريال السلطة الفلسطينية نلك رز . -
 ر ح أمام حركة الفلسطينيين. عدم ممانعة نسرائيل عن  تح معبر -
 الموا قة علك اإل راج عن أسر  صفقة شاليط. -

  يما تصر نسرائيل علك ر ض الطل  الفلسطيني ال اص ببناء ميناء بحري ومطار.
 رري رضررون ذلرر ، وررال مصرردر  لسررطيني نن التفرراوض مسررتمر لحسررم وضررية رررز  وبررل انتهرراء موعررد 

ر زمنرري بالسرراعا  أو األيررام،  اصررة بعررد وجررود تقرردم الهدنررة، وسرريكون التفرراوض متواصررل دون سررق
،  ري نطرار الجهرود المسرتمر  1011واضح بالمسار التفاوضي، وا تفاال علك البنراء علرك اتفراال عرام 

والمتواصلة التي تقوم بها مصر لوور نزير الدم الفلسرطيني ووترل األبريراء مرن المردنيين الفلسرطينيين 
  ي وطاع رز .

 نيوالفلسرطيني ن"ين "اإلسررائيلييالمفاوضر ، عرن وكرا  ، أن11/8/4912رقة، الخليج، الشاونشرر  
أمو الثلثاء،  ي القا ر  مفاوضا  رير مباشر  صعبة بوساطة مصرية  ي اليوم الثاني من استانفوا 

 ساعة  ي وطاع رز  كما علم لد  الو د الفلسطيني. 21تهدئة لمد  
لماضررية الترري اسررتمر  تسررا سرراعا  برئاسررة رئرريو جهرراز وعقرر  ا تتررام الجلسررة األولررك الليلررة وبررل ا

تلرر  الجلسررة بانهررا كانرر   مسررلول  لسررطيني وصررر ،الم ررابرا  المصرررية اللررواء محمررد  ريررد التهررامي
 "جاد ".

ووال نن كرل الجرانبين وردم ورورة تتضرمن مطالبر  ورليتر  للتوصرل نلرك وورر نطرلال شرامل ودائرم نلرك 
 الجانبين.ها  النظر بين الجان  المصري للعمل علك تقري  وج
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وأوضررح أن الجانرر  "اإلسرررائيلي" أعرراد طلرر  نررزع سررلم المقاومررة و رردم األنفرراال وعرردم ترميمهررا وعرردم 
تطرروير القرردرا  القتاليررة للمقاومررة ومنررا نجررراء منرراورا  صررارو ية" مشرريرا  نلررك أن الجررانبين الفلسررطيني 

 والمصري ر ضا مناوشت .
ور المصري كان نيجابيا  جدا  وكان حريصا  علك عدم تضييا الوو  ووال المسلول الفلسطيني نن "الد

 ".والفرص وحل الجانبين علك التوصل  لل  تر  التهدئة  تفاال لوور نطلال النار
وذكر أن الو د الفلسطيني اتفال بعد نتمام ننجاز الهدنة أن ترعك مصر مفاوضرا  أ رر  حرول تبرادل 

 وساطة رير مصرية  ي موضوع الهدنة واألسر ".األسر  مشددا  علك القول "لن نقبل ب
وأكد أن الجلسة األولك مرن المفاوضرا  ريرر المباشرر  برين الجرانبين الفلسرطيني و"اإلسررائيلي" برعايرة 

 بعد.مصرية ناوش  موضوعا  كثير  ن  أنها لم تحسم الكثير من القضايا 
المباشررر  رري القررا ر ، ولكررن    وأكررد  مصررادر  لسررطينية أن تقرردما  طرررأ علررك جلسررا  التفرراوض ريررر

 ودائم.أحد يضمن أن  ذا التقدم وادر علك نيصال األطرار نلك وور نطلال نار شامل 
أمرررا  ررري تفاصررريل ذلررر   ررركن "نسررررائيل" تطلررر  وتلرررح مرررن أجرررل بحرررل موضررروع الجنرررديين "اإلسررررائيليين" 

نقراط  6ا تفراال شرامل  ل األسيرين  يما يطل  الو د الفلسطيني تاجيل األمر  حقرا ، وعلرك ذلر  يكرون
نقاط،  تم ا تفاال علك مضاعفة عدد الشاحنا  عبر كرم أبو سالم وناحل عوز من  5ويجري تاجيل 

شاحنة، وعدم اعتراض "نسرائيل" علك نقل أمروال رواتر  مروظفي وطراع ررز ،  600شاحنة نلك  150
بررد ول "نسرررائيل" شررهريا  مسررا ر مررن رررز   5000وتوسرريا منطقررة الصرريد البحررري بالترردري ، والسررمام ل

جنردي مرن  1000والموا قة علك  تح معبر ر ح با تفاال ما الرئيو الفلسطيني محمود عباو ونشر 
طلال سرام الد عة الرابعة من األسر  .  حرو الرئاسة  نا ، واا

أمررا النقرراط الترري تررم تاجيلهررا  هرري المينرراء الجرروي وي ضررا لمفاوضررا  الحررل النهررائي، والمينرراء البحررري 
لك أن تبدأ جها  دولية بدراسة نعاد  تش يل ، ونزع سلم وصواريخ رز ، وتبادل الجنرود واألسرر ، ع

 ورز .والمعبر اآلمن بين الضفة ال ربية 
 أكرد بالو رد الفلسرطيني المفراوض مسرلو   ، وعن وكرا  ، أن 11/8/4912األيام، رام هللا، وجاء  ي 

ذا أن نسررررائيل مرررا زالررر  تماطرررل، ومضرررمون مرررا تقدمررر     يرتقررري نلرررك تحقيرررال المطالررر  الفلسرررطينية، واا
طلبر  تمديرد التهدئرة مرر  ثالثرة لرن نقبرل، ألن ذلر  يعنري أنهرا أرلقر  الطريرال أمرام أي جهرود للتوصرل 

 نلك  دنة دائمة.
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ووصرر، الجلسررة األولررك مررن المفاوضررا  ريررر المباشررر  الترري عقررد  أمررو بررين الجررانبيين الفلسررطيني 
رية وبرئاسررة اللررواء محمررد  ريررد التهررامي رئرريو جهرراز الم ررابرا ، بانهررا كانرر  واإلسرررائيلي برعايررة مصرر

 جاد  وناوش  موضوعا  كثير  لكن لم تحسم أية وضية حتك اآلن.
وورررال: "نن الررردور المصرررري كررران نيجابيرررا جررردا وحريصرررا علرررك عررردم تضرررييا الووررر  والفررررص، وحرررل 

 وور نطلال النار.الجانبين علك ضرور  التوصل  لل  تر  التهدئة  تفاال ل
وأضررار نن الو ررد الفلسررطيني اتفررال بعررد نتمررام ننجرراز الهدنررة، أن ترعررك مصررر مفاوضررا  أ ررر  حررول 

 تبادل األسر ،  نحن لن نقبل باية وساطة رير مصر  ي موضوع الهدنة واألسر .
ووال موسك أبو مرزوال عضو المكتر  السياسري لحمراو: "نحرن امرام مفاوضرا  صرعبة ومعمقرة  ري 

 ضايا".كل الق
واضرار: "المطلرو  ان يحقررال الو رد الفلسرطيني الموحررد مرا ياملر  شررعبنا الفلسرطيني" مبينرا "ان التهدئررة 
ا ولرررك )التررري انتهررر  صررربام الجمعرررة الماضررري( ورررد مرررر  دون انجررراز يرررذكر و رررذ   ررري التهدئرررة )لرررر 

 ساعة بدأ  منتصر ليل ا حد( الثانية وا  ير  والجدية اآلن واضحة".21
من نصر الطريال  ري  أكثرال يوسر الحساينة المتحدل باسم الجهاد ا سلمي: "وطعنا من جانب  و

المفاوضا  و نرا  تووعرا  ايجابيرة حترك ا ن  ري انجراز اتفراال مشررر يليرال بحجرم تضرحيا  شرعبنا 
 وأولها وور العدوان ور ا كلي للحصار".

ا"، اضرار الحسراينة: "ربمرا  ري ان الو د الفلسرطيني "ي روض معركرة ونقاشرا جرديا ومعمقر أكدوبعد ان 
وضرروحا  رري مررا يتعلررال بكا ررة ا مررور المطروحررة والتوصررل  أكثرررسرراعة القادمررة تكررون ا مررور  14الررر 

 تفاال مشرر" منو ا بان موضوعي انشاء ميناء واعاد  بناء مطار رز  الدولي "امر مترو  لتقديرا  
 الو د  ي القا ر ".

لنقررا ،  رري تفررا م بررين الو ررد الفلسررطيني مررا ا شررقاء  رري وتررابا ان "موضرروع معبررر ر ررح لرريو ضررمن ا
 )ا ثنين( علك معبر ر ح". أمومصر" مشيرا الك "تسهيل  كبير  منذ 

نلرك مباحثرا  التهدئرة،  الفلسرطينيوأكد  الد البط  القيادي  ك حركة الجهاد اإلسلمي عضرو الو رد 
سررراعة  21مصرررر لمرررد   أطلقتهررراالتررري  أن المفاوضرررا  ريرررر المباشرررر  التررري بررردأ  ا ثنرررين بعرررد الهدنرررة

النرار برين الجرانبين الفلسرطيني وا سرررائيلي  ري ا كثرر جديرة وتكثيفرا وصرعوبة، وتبررذل  نطرلالووورر 
 مصر جهدا كبيرا من اجل الوصول  تفاال ينهي معانا  الشع  الفلسطيني.

ئيلي لوورر نطرلال ووال: "لن نقبل باي دور بديل عن الدور المصري  ي الوساطة ما الجانر  اإلسررا
 النار  ي وطاع رز ".
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واضار: "نحن وبلنا الرعاية المصرية للحوارا  والمفاوضا  رير المباشر  وبالتالي مصر  ي عنوان 
لهررذا الجهررد الكبيررر، ونامررل لهررا النجررام لكرري تصررل معنررا نلررك ووررر العرردوان وحقررن الرردماء وا سررتجابة 

 ح  ي وطاع رز ".شهيد وجري ألر 11لمطال  الشع  الفلسطيني بعد 
ن أكررد أن مصررر عرضرر  يرروم أمررو ين  لسررطينييمسررلول ، أن11/8/4912، 28عــرب وأورد مووررا 

واإلسرررررائيلي  طررررة لووررررر نطررررلال النررررار بررررين نسرررررائيل و صررررائل المقاومررررة  الو رررردين الفلسررررطينيعلررررك 
ر الفلسررطينية تقررود بشرركل ترردريجي لررر "ت فيررر الحصررار" عررن وطرراع رررز ، وترجرر  بحررل النقرراط الم تلرر

 عليها.
ال طرررة  القرررا ر ، أنونقلررر  وكالرررة "أسوشرررييتيد بررررو" عرررن مسرررلول  لسرررطيني مطلرررا علرررك مفاوضرررا  

وترجر  بحرل النقراط الم تلرر عليهرا ككوامرة مينراء  وتردريجي للحصرارالمصرية تلدي نلك ر ا جزئري 
 بحري  ي وطاع رز  نلك موعد ت ر.

بقراء منط ال طرة تووررروتتضرمن  م  500قررة أمنيرة نسرررائيلية عازلرة بعمررال نسررائيل عررن ا رتيرا  ، واا
رجررراءيرررتم تقليصرررها  بحرررل النقررراط الم تلرررر عليهرررا لموعرررد ت رررر يرررتم تحديرررد  بتوا رررال كا رررة  تررردريجيا، واا

 األطرار.
وأكد مسلول سياسي نسرائيلي لمووا "وا " العبري أن نسرائيل تصر علك معارضة نوامة ميناء بحرري 

 لمقاومة الفلسطينية  ي  ذا الشان "رير واوعية". ي وطاع رز ، معتبرا أن مطال   صائل ا
مررن جانبرر  أكررد رئرريو الو ررد الفلسررطيني عررزام األحمررد أن المحادثررا  ريررر المباشررر  تحرررز تقرردما لكررن 

بكوامة ميناء بحري  و مطل  ورديم وورائم منرذ  نالفلسطينييالمطل   ووال ننالفجوا    زال  واسعة. 
ي حررديل لمووررا نسرررائيلي: " علررك نسرررائيل أن ترردر  أن حمرراو   نوامررة السررلطة الفلسررطينية. مشرريرا  رر

تشرركيل حكومررة الو رراال الرروطني الفلسررطينية، وينب رري عليهررا العمررل بتنسرريال وتعرراون مررا  رررز  منررذتحكررم 
: "ثمررة احتمررال برران نررنجح  رري التوصررل نلررك اتفرراال حتررك الليلررة القريبررة، لكررن " وأضررار ررذ  الحكومررة

 الطريال   زال  طويلة".
المتحردل باسرم حركرة ، عرن أشررر الهرور مرن ررز ، أن 11/8/4912القدس العربي، لنـدن  وذكر 

ان الو ررد الفلسررطيني الموحررد "وطررا أكثررر مررن نصررر الطريررال  وررالالجهرراد اإلسررلمي يوسررر الحسرراينة 
يتعلال بالقضايا المطروحة بشان وور نطلال نرار دائرم يفضري لوورر العردوان ر را الحصرار عرن   يما

 وطاع رز ".
شررر الحسرراينة  رري تصررريح  رراص لوكالررة " لسررطين اليرروم" التابعررة للجهرراد اإلسررلمي أن المصررريين وك

"ورردموا تسررهيل  كبيررر  بشرران  ررتح معبررر ر ررح"، ملكرردا أن الو ررد الفلسررطيني عنررد  نصرررار كبيررر علررك 
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 سراعة القادمرة سرتكون 14ننجاز اتفاال حقيقي يحقال وور العدوان ور ا الحصار. وأكد أنر   رلل الرر 
 األمور أكثر وضوحا بشان المباحثا  الجارية  ي القا ر .

من جانب  نفك الدكتور نسماعيل رضروان القيرادي  ري حركرة حمراو مرا ترردد عرن موا قرة حركتر  علرك 
طررلال سرررام األسررر ، ووررال  رري تصررريحا  صررحا ية أن  تاجيررل النقررا   رري وضررايا المعبررر والمينرراء واا

 دم  بها ولم تستثن شيئا منها".الحركة "متمسكة بكل المطال  التي تق
وأضار "كل مطال  المقاومة  ي وحد  متكاملة"، مشيرا نلك أن اإلسرائيليين يحراولون تسرري  أ برار 

 م لوطة وليو لها أي جان  من الصحة.
 

 "مدخل إلى قضية الالجئين الفلسطينيين"كتاب  انصدر ي " ومركز "الزيتونة"أكاديمية الالجئين" .2
 ي  يمية دراسا  اللجئين با شترا  ما مركز الزيتونة للدراسا  وا ستشارا أصدر  أكاد: عمان

 24كتابا  جديدا  يسّلط الضوء علك وضية اللجئين الفلسطينيين، ويعرض الكتا  الواوا  ي  بيرو ،
صفحة من القطا المتوسط لل لفيا  التاري ية المتعلقة بفلسطين وشعبها، ونشوء وضية اللجئين 

يين. والكتا  أصُل  محاضرا  ودمها د. محسن صالح، مللر الكتا ،  ي أكاديمية دراسا  الفلسطين
 اللجئين، وُيعّد ماد  رنية للدارسين والم تصين بالشان الفلسطيني.

صفحة، مزاعم الحاّل التاري ي لليهود  ي  لسطين، وتها تها أمام حاّل  24ويفند الكتا  الذي يقا  ي 
م. ويتناول نشا  المشروع الصهيوني، وا حتلل البريطاني لفلسطين، العر  المسلمين  ي أرضه

، التي أد  1448وظهور الحركة الوطنية الفلسطينية، وورار تقسيم  لسطين وصو   نلك حر  سنة 
نلك ظهور مشكلة اللجئين الفلسطينيين، الذين زعم  الدعاية الصهيونية أنهم رحلوا عن  لسطين 

 ما يدحض  المللر من  لل البرا ين. بناء علك رربتهم، و و
ويبرز الكتا  مجموعة من الحقائال واألروام اإلحصائية ألعداد اللجئين الفلسطينيين و ريطة 
وجود م حول العالم. ويذكر أن نصر الشع  الفلسطيني يعي   ارج أرض  لسطين، وأن أكثر من 

ألر  لسطيني من  400مليون و ثلثي الشع  الفلسطيني يحمل صفة  ج ، حيل يوجد أيضا  نحو
يقيمون  ي الضفة ال ربية ووطاع رز . ويتحدل الكتا  أيضا  عن أوضاع اللجئين  1448 جئي 

 الفلسطينيين  ي ظّل القرارا  الدولية، ومفاوضا  التسوية السلمية.
نا  وتبرز أ مية الكتا  من  لل التزام  بدوة بالمعايير العلمية والمهنية، باإلضا ة نلك ر

 بالمعلوما  واإلحصاءا  المحّدثة، وتدعيم  بالكثير من الجداول والرسوم البيانية.  
14/8/4912السبيل، عمان،   
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 الحمد هللا يطالب "التعاون اإلسالمي" بتوفير احتياجات قطاع غزة الطبية واإلنسانية .3

اع رز  من مساعدا  طبية رام هللا: طال  رئيو الوزراء د. رامي الحمد هللا بتو ير كل ما يحتاج  وط
نسانية، من أدوية ورذاء، باإلضا ة نلك نعاد  الكهرباء والماء، واستقبال الجرحك للعلج، وضرور   واا

 العمل علك انتزاع التزام دولي بعملية نعمار شاملة للقطاع.
وسا للجنة جاء ذل   لل كلمة  لسطين التي ألقا ا د. الحمد هللا  ي ا جتماع الثاني ا ستثنائي الم

التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسلمي، الذي عقد أمو  ي مدينة جّد  بالسعودية، والذي حمل اسم 
 "اجتماع اللجنة التنفيذية ا ستثنائي علك مستو  وزراء ال ارجية بشان تطورا  الوضا  ي  لسطين".

جراءا  جدية، من  لل وضا كا ة  كما طال  الحمد هللا، بتحر  ووي و وري وات اذ ورارا  واا
اإلمكانيا  المتو ر  لد  الدول األعضاء  ي منظمة التعاون ا سلمي، لممارسة المزيد من الض ط 
من أجل ننفاذ القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوال اإلنسان، وتو ير الحماية الدولية 

 للشع  الفلسطيني.
كال المساعد  الممكنة، علك المستو  اللوجستي، ودعا الدول ا عضاء  ي المنظمة تقديم كا ة أش

وعلك المستو  السياسي  ي دعم ورارا  القياد   ي التوج  نلك الملسسا  الدولية، بما  يها تنفيذ 
ورار مجلو حقوال اإلنسان الذي صدر مل را ، والذي أوصك بتشكيل لجنة تحقيال دولية لتوثيال جرائم 

 .دولة ا حتلل، وصو   نلك مساءلتها
وأكد الحمد هللا أن  و ي رمار  ذا العدوان الهمجي علك وطاع رز ،  كن القدو وشعبها الصامد 
المرابط، الذي يسطر يوميا وصصا  ي الوجود والصمود   يزالوا يتعرضون ألبشا أشكال التهويد 

 والتطهير العروي، ومحاو   نل اء الوجود الفلسطيني  ي المدينة.
رور  أن تقوم الدول األعضاء بتحمل مسلولياتها، تجا  ما يحصل  ي وشدد الحمد هللا علك ض

األوصك، وأ ذ مواور تنسجم ما حجم  ذ  الكارثة، بما  يها التوج  مجتمعين نلك مجلو األمن 
والتنسيال ما جامعة الدول العربية، وحركة عدم ا نحياز، للمطالبة بوور نسرائيل، السلطة القائمة 

ا  ي المسجد األوصك، ومدينة القدو الشرير بشكل عام،  هذ  الممارسا  با حتلل، لممارساته
ن كنا علك يقين باننا سنبقك علك  ذ   ستحيل الصراع نلك نزاع ديني لن تحمد عقبا . مضيفا: "واا
األرض وسننتصر، ولكن  لسطين، و ي القل  منها مدينة القدو،  ي  طر، و ي بحاجة لمواوفكم 

 الفاعلة والفورية".
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د أطلا الحمد هللا األمين العام لمنظمة التعاون اإلسلمي د. نياد مدني وبيل اجتماع منظمة وو
التعاون اإلسلمي الموسا، علك ت ر التطورا  علك صعيد الوضا السياسي وا وتصادي، والنتائ  

 الكارثية للعدوان اإلسرائيلي اإلجرامي علك أبناء شعبنا  ي رز .
ام  ا جتماع وزيري  ارجية الكوي  وتركيا وعدد من رلساء الو ود حيل والتقك الحمد هللا علك  

بحل معهم سبل تقديم كا ة أشكال المساعد  من وبل الدول األعضاء  ي منظمة التعاون لفلسطين 
 علك الصعيد السياسي والقانوني واإلنساني.

 11/8/4912األيام، رام هللا، 
 
 كمي للحصاررياض المالكي: ما يحصل في غزة نتاج ترا .4

وال وزير ال ارجية الفلسطيني رياض المالكي، نن ما يحصل  ي وطاع رز  من ضيال  ي : )ونا(
 .1006شتك سبل الحيا ،  و نتاج تراكمي للحصار "اإلسرائيلي" المفروض منذ عام 

ولف  المالكي نلك أن الحصار واإلرلال حول وطاع رز  نلك سجن كبير يضم ورابة مليوني ننسان، 
حرية للتنقل، و  للزراعة أو الصيد، نضا ة لتدني  دما  الكهرباء والماء بسب  النقص المستمر بل 
 الووود. ي 

كما تطرال نلك الوضا  ي وطاع رز   ي ظل العدوان "اإلسرائيلي" المتكرر والمعانا  اإلنسانية 
 اإلعلم.المفروضة عليهم، مشيرا  نلك الدور السلبي لبعض وسائل 

 11/8/4912ارقة، الخليج، الش
 
 رفح آالف الفلسطينيين في غزة ما زالوا ينتظرون دورهم للتسجيل للسفر عبر معبرأبو صبحة:  .5

وال مدير دائر  المعابر  ي رز ، ما ر أبو صبحة، نن ت ر المواطنين : أبو عواد محمود-رز 
را نلك أن دائر  الفلسطينيين  ي رز  ما زالوا ينتظرون دور م للتسجيل للسفر عبر المعبر، مشي

التسجيل التابعة لمديريت  تعمل بشكل طوارئ من  لل المعبر ذات  وتقوم بتسجيل الكشو ا  وتولي 
 ا تماما للحا   الطارئة والحرجة والتي بحاجة للسفر العاجل.

، أن    علوة لمديرية المعبر بمنا المواطنين من السفر، «الشرال األوسط»لر وأوضح  ي حديل 
لك أن السلطا  المصرية تمنا  ي كل يوم مجموعة من المواطنين من السفر عبر المعبر، مشيرا ن

موضحا أن تلية العمل ما زال  كما  ي دون أن يطرأ عليها أي تحسين ملحوظ سواء علك صعيد 
 ساعا  عمل المعبر أو سرعة حركة تنقل المسا رين.
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 ردا، وأن  يجري  550ميا، وتضم نحو وأشار نلك أن  مو حا ل  ت ادر  ي المتوسط العادي يو 
المعبر يفتح ثماني ساعا  يوميا، لكن العمل  ي  يكون  قط ألربا »نرجاع عدد منهم، مبينا أن 

ساعا  يجري  للها نقل المسا رين نلك الصالة المصرية، وحينها يكتفي الجان  المصري بمن 
ن   يسمح لهم بد ول األراضي المصرية، وصل نلي ، ثم يبقي البوابة مفتوحة إلعاد  المرجعين الذي

ويكون من بينهم مرضك وطل  ومن يمتل  جوازا  أجنبية وحتك من شار   نواماتهم علك 
المعبر مفتوم بشكل ما كما يبدو، لكن   ي حكم الم لال،  الحركة بطيئة جدا »وأضار: «. ا نتهاء

 توجد أي  طط حتك اآلن لتحسين ، مبينا أن   «وجميا المسا رين بحاجة للسفر ألسبا  ش صية
 العمل  ي المعبر وأن كل ذل  سيرتبط بالمفاوضا  الجارية  ي القا ر .

 11/8/4912الشرق األوسط، لندن، 
 
 خالل العدوان األخيرة على غزة سرى": معتقلو غزة تعرضوا للتنكيل اثناء االعتقال"وزارة األ .6

، ان ووا  ا حتلل ا سرائيلي نكل   ي ضر  موأوال  وزار  شلون ا سر  والمحررين : رام هللا
المعتقلين الذين اسرتهم  لل الحر  ا  ير  علك وطاع رز ، وذل  و قا  لشهادا  عدد منهم  لل 

 ا ول. أموزيار  محامي الوزار  لهم  ي سجن عسقلن 
 11/8/4912الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 المقبل والشهادات ستكون على الهواء مباشرة المحققون الدوليون في غزة الشهر: خريشة .7

من المقرر أن تباشر لجنة تقصي الحقائال العمل  ي  لسطين  لل الشهر المقبل وذل  : )وكا  (
للتحقيال  ي انتهاكا  لحقوال اإلنسان ارتكبتها ووا  ا حتلل  لل عدوانها علك الضفة ال ربية 

 مرورا  بشن العدوان علك وطاع رز .
 3ثل  لسطين لد  مجلو حقوال اإلنسان نبرا يم  ريشة، نن  جر  تشكيل اللجنة من يقول مم

أش اص برئاسة وليام شاباو و و برو يسور كندي للقانون الدولي، ودودو دين و و  بير سن الي 
 ي مجال حقوال اإلنسان نضا ة نلك سيد  ستكون بديلة ألمل علم الدين المحامية البريطانية من 

 التي اعتذر  عن المشاركة.لبناني و  أصل
وأوضح  ريشة أن اللجنة الدولية التي عينتها األمم المتحد  سور تزور وطاع رز   قط عن طريال 
مصر لكنها لن تتمكن من د ول الضفة والقدو نظرا  ألن "نسرائيل" ر ض  التعاطي معها، مشيرا  
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اشر  كما حصل  ي تقرير نلك أن  نا  نية كي تكون شهادا  ال زيين مبثوثة علك الهواء مب
 رولدستون.

وأضار "بالنسبة للتحقيال  ي جرائم ا حتلل  ي الضفة ال ربية وبل العدوان علك رز  والتي بدأ  
 لسطيني مرورا با تطار الطفل المقدسي محمد أبو  ضير وحرو   11باعتقا   ووتل أكثر من 

وية  لسطينية ودولية ووزارا  ذا  من وبل المستوطنين سور تستما اللجنة لتقارير ملسسا  حقو 
 ".علوة  لل لقاء يجمعهم  ي األردن

وأضار أن رئيو اللجنة  و  وأعضائها.وأعر   ريشة عن رضا القياد  الفلسطينية بتشكيل اللجنة 
 اإلنسان.ش ص مهني ونزي  ول  باع طويل  ي مجال حقوال 

 11/8/4912الخليج، الشارقة، 
 
 للتوتير مخيم عين الحلوة أبو العردات: الشائعات حول .8

عقد  ي نطار التنسيال الفلسطيني اللبناني للحفاظ علك امن واستقرار الم يما  وجوار ا  ي : صيدا
ثكنة الشهيد محمد زري  العسكرية  ي صيدا، اجتماع بين رئيو  رع م ابرا  الجي  اللبناني  ي 

لتحرير  ي لبنان،  تحي ابو الجنو  العميد علي شحرور وأمين سر حركة  تح و صائل منظمة ا
العردا ، ووائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عر  ووائد القو  األمنية الفلسطينية 
المشتركة العميد  الد الشاي ،  صص للبحل  ي تعزيز التعاون والتنسيال بين الجانبين ولمتابعة 

 الوضا  ي الم يما .
الو د الفلسطيني تمنك علك م ابرا  الجي  ومن  للها  ي السياال نفس  ان « المستقبل»وعلم  

وياد  الجي  ت فير ا جراءا  األمنية المت ذ  عند مدا ل م يم عين الحلو  لتسهيل الحيا  اليومية 
 ألبنائ  وانتقالهم بين الم يم و ارج  او بالعكو.

ان   "المستقبللر "  ابو العردا تحي ووال أمين سر حركة  تح و صائل منظمة التحرير  ي لبنان 
علك ضرور   باإلجماعبعد اجتماع الفصائل الفلسطينية الوطنية وا سلمية باألمو، كان اتفاال »

ا  ومتابعت  بالتنسيال والتكامل والتعاون بيننا وبين ا واننا  ي متكثير ا  تمام بالوضا  ي الم ي
ر الم يما  الك اي اوتتال دا لي او الدولة اللبنانية، و ي نفو الوو  عدم السمام باية محاولة لج

 ."ما الجوار
مووفنا الواحد كفصائل باننا نثمن جهود ا  و  اللبنانيين وووو هم الك جان   أكدناأضار: من  نا 

نفي ور ض الشائعا   وأكدناا ستقرار  ي الم يما  والك جان  وضية الشع  الفلسطيني العادلة. 
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تتناول  بعض وسائل ا علم بحال م يم عين الحلو ، واعتبرنا ان التي تطلال بين الحين واآل ر، وما 
. ونجدد و ادئان الوضا  ي الم يم طبيعي  وأكدناالهدر من  ذ  الشائعا  التوتير واثار  البلبلة. 

التاكيد ان الم يما  تمنة ومستقر  و  يمكن ان تكون ساحة او منطلقا او ممرا لضر  ا ستقرار  ي 
لموور الفلسطيني الموحد والراسخ والقائم علك اساو تفا م وطني  لسطيني للحفاظ  ذا  و ا لبنان.

 علك الم يم وعلك وضية اللجئين.
 11/8/4912المستقبل، بيروت، 

 
سهال في التصريحات الصهيونية .9  أبو مرزوق: هناك صمت إعالمي عند الوفد الفلسطيني وا 

المكترر  السياسرري لحركررة المقاومررة اإلسررلمية وررال الرردكتور موسررك أبررو مرررزوال عضررو : القررا ر  - رررز 
 حماو وأحد أعضاء الو د الفلسطيني  ي القا ر , نن  نا  صم  نعلمي عند الو د الفلسطيني.

( مقابرل الصرم  8-13وأضار أبو مرزوال  ي تدوين  علرك موورا " ريو برو "  جرر اليروم األربعراء )
سررهالالفلسررطيني  نررا   اعتبررر سرروء تقرردير المووررر  ا  النتررائ . رري الصررحا ة الصررهيونية ررررم ريرر واا

 الصهيوني للوضا سيلدي نلك سلبية متووعة.
وررال عضررو المكترر  السياسرري لحركرررة حمرراو وعضررو الو ررد المفررراوض  رري القررا ر  عررز  الرشرررال نن و 

الو ررررد الفلسررررطيني متفررررال علررررك عرررردم اإلد ء بتصررررريحا  نعلميررررة أو ال رررروض بتفاصرررريل ومجريررررا  
وأرجا الرشرال ذلر   ري تدوينر  لر  علرك صرفحت   ري موورا " ريو برو "   ر .المفاوضا  الدائر   ي القا

 ( للمصلحة العامة.8-13 جر اليوم األربعاء )
 11/8/4912، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 زال متعنتا اتفاقية والموقف اإلسرائيلي ما البطش: لم تتبلور أي .01

فرراوض بالقررا ر  والقيررادي  رري حركررة وررال  الررد الرربط  عضررو الو ررد الفلسررطيني الموكالررة األناضررول: 
الجهاد اإلسلمي نن  "لم تتبلور بعد أية اتفاوية ما الجان  اإلسرائيلي، عبر الوسريط المصرري،  رلل 

 قطاع رز .بمفاوضا  اليوم"، بشان ا تفاال لوور نطلال النار بين )نسرائيل( والفصائل الفلسطينية 
نتهرراء لقرراء الو ررد الفلسررطيني بالجانرر  المصررري، ووررال الرربط   رري تصررريح لوكالررة األناضررول عقرر  ا

والذي استمر ورابة الس  ساعا  مساء الثلثاء نن "األمور رير ناضرجة حترك اللحظرة، ولريو  نرا  
 بلور   تفاوية واضحة، و نا يبرز أ مية الجهد المصري ودور   ي تلبية مطال  الشع  الفلسطيني".
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النقررررا  عبررررر المفاوضررررا  ريررررر المباشررررر  والرعايررررة  وأضررررار الرررربط  أن "الو ررررد الفلسررررطيني يواصررررل
وتررابا وررائل "نعلررم أن المفاوضررا  ليسرر  سررهلة ونحرررص  يهررا علررك تجرراوز جميررا  المصرررية الكريمررة".

وعن تطورا  المفاوضا ، وال البط  نن "الموورر اإلسررائيلي مرازال متعنترا، ونحرن نررا ن  العقبا ".
 لم نصل نلك نتائ   ي ظل  ذ  األمور".علك الدور المصري للض ط علي ، وبالتالي 

وأضار البط  "نحن حريصون علك تلبية مطال  الشع  الفلسطيني وعدم التفريط  يها عبر الجهود 
 التي نقوم بها  ي القا ر ".

 11/8/4912، فلسطين اون الين
 
 موسى يدعو الوفد الفلسطيني بالقاهرة للثبات على مطالب المقاومةيحيى  .00

حركرة حمراو يحيرك موسري الو رد الفلسرطيني المفراوض  ري القرا ر  الري عردم التنرازل  دعا القيرادي  ري
ووال القيادي موسك  لل مسير  نظمتها حركتر   ري مدينرة  رانيونو  علك مطال  شعبنا الفلسطيني.

اليرروم الثلثرراء:" أن الو ررد المفرراوض لرريو وحررد   رري  ررذ  المعركررة السياسررية بررل كررل الشررع  يسرراندكم 
 تك تحققوا مطالب  العادلة.ويقر معكم ح

، داعيررا أ ررالي وطرراع رررز  نلررك نعررداد م  ررا طررويل  وأضررار نن  ررذ  المعركررة ينتصررر  يهررا مررن يمتلرر  نفس 
أنفسررهم لمعركررة طويلررة وعرردم اسررتعجال ا نتصررار، مضرريفُا أن  ررذ  المعركررة لهررا تررداعيا  اسررتراتيجية 

 ية "اإلسرائيلية".علك  ذ  المنطقة  سقط  يها الزير وال داع والهالة العسكر 
وأوضررح موسررك أن صررمود المقاومررة أعرراد مكانتهررا بمووعهررا المتقرردم ك يررار اسررتراتيجي لحركررة تحرررر 

 باحثة عن ا ستقلل والكرامة والعز   ي ظل بحل الفلسطينيين للت لص من نيران ا حتلل.
 11/8/4912، فلسطين أون الين

 
 خفاقات العدوان اعتراف رسمي بالهزيمةحماس: بدئ لجنة الخارجية بالكنيست التحقيق بإ .02

والرر  حركررة حمرراو، نّن برردء لجنررة ال ارجيررة واألمررن  رري الكنيسرر  اإلسرررائيلي التحقيررال،  رري  وكررا  :
 ن فاوا  الحر  اإلسرائيلية علك وطاع رز ،  و اعترار رسمي بالهزيمة أمام الفصائل الفلسطينية.

لجنررة »كررة،  رري تصررريح مقتضرر  امررو نن برردء ووررال سررامي أبررو ز ررري، المتحرردل الرسررمي باسررم الحر 
ال ارجية واألمن التحقيال  ي ن فاوا  الحر  علرك ررز   رو اعتررار رسرمي بالهزيمرة اإلسررائيلية أمرام 

 «.المقاومة
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وكانرررر  صررررحيفة معررررارير اإلسرررررائيلية، وررررد ذكررررر  امررررو أن لجنررررة ال ارجيررررة واألمررررن  رررري الكنيسرررر  
 حر  علك رز .اإلسرائيلي ود بدأ  التحقيال  ي ن فاوا  ال

 11/8/4912الدستور، عّمان، 
 
 يوافق على شروط المقاومة الفلسطينية اإلسرائيليالوفد  :سعيد كمال .03

بشررركل ريرررر  واإلسررررائيلي الفلسرررطينيتجريهرررا مصرررر برررين الجرررانبين  التررريا تتمررر  الليلرررة المفاوضرررا  
 مباشر، بعد توا ال الطر ان علك الحد األدنك من المطال .

كمال، أمين عام شئون  لسطين بجامعة الدول العربية السابال، عن أنر  سريجري  وكشر السفير سعيد
عقررررد ا جتمرررراع النهررررائي للمفاوضررررا  الفلسررررطينية اإلسرررررائيلية ريررررر المباشررررر  اليرررروم برعايررررة الجانرررر  

 المصري، مضيفا أن الجانبين توصل  تفاوا  بشان الشروط الفلسطينية.
لرذي يرربط برين رائيلي وا رال علرك  رتح معبرر "بير  حرانون" واووال كمال،  ري تصرريح أن الجانر  اإلسر

مررور أل، مشرريرا نلرري أن مصررر والرر  أنهررا سررتفتح معبررر ر ررا، وتتعامررل معرر  طبقررا رررز  والضررفة ال ربيررة
السررياد  المصررررية،  باعتبرررار أن حررردود مصررر مهررردد ،  والوضرررا  ررري رررز    يمكرررن معررر   رررتح المعبرررر 

مشيرا نلي   ي مصر، واإلسرائيلي الفلسطينيبين الجانبين ونفي كمال، حدول اجتماع  بشكل كامل. 
 أن المفاوضا  جر  بشكل رير مباشر منذ بدايتها.

شرراء وذلرر  إلن الجانرر  المصررري،وأشررار الدبلوماسرري الفلسررطيني، علررك موا قررة نسرررائيلية حصررل عليهررا 
 -ك األرجرح علر -مضريفا نلرك أن دولرة وطرر مطار جو  وميناء بحري  ري ررز ، تحر  روابرة دوليرة، 

من ستتكفل بكنشاء المطار والمينراء ، أو أنهرا سرتتكفل بتعميرر المينراء الموجرود حاليرا، مشريرا نلرك   ي
 أن مصر من المتووا أن تشار   ي المشروع بشركا   ندسية. 

 14/8/4912، الشعب، مصر
 
 بسحبها منهم إسرائيليوناشتية: نطالب الدول التي يحمل جنسياتها جنود محمد  .04

طالررر  عضرررو اللجنررة المركزيرررة لحركرررة  رررتح محمررد اشرررتية، الررردول الترري يحمرررل بعرررض الجنرررود : يررلال ل
اإلسرائيليين جنسياتها بسحبها منهم، معتبرا أن مشاركة حملة جنسيا   رذ  الردول بالعردوان علرك ررز  

 يعني مشاركة  ذ  الدول بشكل ما  ي العدوان ضد الدولة الفلسطينية.
ضرور   نلكالرا نة،  األوضاعاسية نظمتها جامعة بوليتكن   لسطين حول وأشار اشتية  لل ندو  سي

نعداد ووائم بمزدوجري الجنسرية الرذين يرتكبرون جررائم حرر  بانضرمامهم للجري  ا سررائيلي ضرد شرعبنا 
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وبملحقررتهم وضررائيا  رري تلرر  الرردول الترري يحملررون جنسررياتها.   تررا الررك تقررارير تتحرردل عررن اكثررر مررن 
 جنسية  ي الجي  ا سرائيلي حاليا، اكثر من ثلثهم أميركيون. مسة ا ر مزدوج 

 11/8/4912، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 المعركةأبحاث األمن القومّي بتل أبيب: حماس تمّكنت من الصمود وخرجت منتصرة من  .05

التابا رأ  دراسة جديد  صادر  عن مركز أبحال األمن القومّي اإلسرائيلّي،  ز ير أندراوو:–الناصر  
لجامعة تل أبي ، أّن   ي حال مواصلة حركة حماو بركطلال الصرواريخ باتجرا  عمرال الدولرة العبرّيرة، 
ما دام لم ُتحقال أ دا ها عن طريال المفاوضا ، رأ  أّن المنطقرة تتّجر  نلرك ثرلل بردائل: األولرك، أن  

 ررري العنررروان، ومنحهرررا  تُقّرررر نسررررائيل بررراّن حمررراو  ررري الحركرررة الُمسررريطر  علرررك وطررراع ررررّز ، وبالترررالي
تسهيل  كبير  مثل  ّ  الحصار ا وتصادّي، األمر الذي سريمنح الحركرة انتصرار ا ويرلّدي نلرك تعزيرز 
سريطرت  علررك القطراع، و ررذا البرديل ُيكررّرو الرليررة التري اعتمررد  عليهرا نسرررائيل  ري الجررو   األ يررر ، 

يررر ، علررررك حررررّد تعبيررررر الدراسررررة، أي  أي  عنررردما تشررررعر حمرررراو بالضررررعر،  كّنهرررا تلجررررا نلررررك وررررّو  الت ر 
 اإلر ا ، للحصول علك ننجازا .

أّمررا اإلمكانيررة الثانيررة، بحسرر  ُمّعررد الدراسررة أودي ديكررل،  تتمثررل  رري القضرراء علررك حمرراو عررن طريررال 
نعاد  احتلل وطاع رّز ، والقضاء علرك البنيرة التحتّيرة لار را  ونرزع السرلم الهجرومّي مرن الُمقاومرة 

لكررّن الباحررل ديكررل، يرر   رري أّن  ررذ  اإلمكانيررة سرتجل  الكثيررر مررن األضرررار إلسرررائيل، الفلسرطينّية، و 
صررررابة أعرررداد ا كبيررررر  مررررن المرررردنيين  مرررن ناحيررررة ارتفرررراع عررردد القتلررررك  رررري صررررفور جررري  ا حررررتلل، واا
الفلسررطينيين، والمررو بشرركٍل صررارٍق  رري مووررر نسرررائيل أمررام المجتمررا الرردولّي، كمررا أّن نعرراد  احررتلل 

 ُيبقي  ي نطار المجهول من  ي الجهة التي ستمس  زمام األمور  نا ، علك حّد وول .القطاع 
بالُمقابررل، أضررا   الدراسررة،  رركّن إلعرراد  احررتلل القطرراع  نررا  تبعررا  سررلبّية، ذلرر  أّن حركررة حمرراو 
تمّكنررر  مرررن الصرررمود  ررري المعركرررة األ يرررر  وأنهتهرررا و ررري ووّيرررة، ولرررم تتنرررازل عرررن اإلراد   ررري مواصرررلة 

ن  كرران مررن ناحيررة جهوزيررة الحركرررة الق تررال، نن  كرران ذلرر  مررن ناحيررة العترراد العسرركرّي الررذي تمتلكرر  واا
العسرركرّية لُمواصررلة القتررل، كمررا أّن ويرراد  حمرراو لررم تتعررّرض للرتيررا  ، ولررم ترترردع، كمررا أّن سررمعة 

الحرر  األ يرر ، نسرائيل  ي العالم بات  أكثر سواد ا من ذي وبل بسب  عردد المردنيين الرذين ُوتلروا  ري 
ررا نلررك أّن سررّكان مررا ُيّسررمك ب ررلر رررّز  مررا زالرروا ير ضررون العررود  نلررك بيوترر ، أو   ولفترر  الدراسررة أيض 

 بكلما  أ ر ، وال  الدراسة، الُمقاومة جا ز  لمواصلة القتال.
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والبررديل الثالررل واأل يررر، بحسرر  الدراسررة،  يتمثررل  رري حررر  اسررتنزار، ولكررن شررريطة أن  تررلمن الدولررة 
ضرعار الحركرة عسركري ا، األمرر الرذي سريلّدي ا ا باّن بكمكانها اسرتنزار حمراو، واا لعبرّية، نيمان ا وطاع 

 ررري نهايرررة المطرررار نلرررك سرررقوط حكمررر ، وبالُمقابرررل، تقتررررم الدراسرررة علرررك صرررّناع القررررار  ررري ترررل أبيررر  
 تاسيو حلر نوليمّي ودولّي بهدر نعاد  السلطة الفلسطينّية نلك الحكم  ي وطاع رّز .

رررا بررراّن كيفيرررة وتليرررة المفاوضرررا  الجاريرررة  ررري القرررا ر  بهررردر التوّصرررل نلرررك تهدئرررة  ووالررر  الدراسرررة أيض 
أوضح  لحمراو بشركٍل ريرر وابرل للتاويرل مرد  عزلتهرا،  هري مضرطر   ري  رذ  المحادثرا  لمواجهرة 
ررا وأّن الرردولتين ُتسرريطران علررك منا ررذ ال ررروج مررن القطرراع.  نسرررائيل ومصررر علررك حررٍد سررواء،  صوص 
وأكررّد  الدراسررة علررك أّن الطررر ين اإلسرررائيلّي والمصرررّي ليسررا معنيرران بمررنح حمرراو أّي ننجرراز، األمررر 
الذي من شان  أن  ُيقرّوي الحركرة  ري القطراع، كمرا أّن الو رد الفلسرطينّي الموّحرد، أضرا   الدراسرة،  رو 

 قطاع.عملي ا برئاسة رئيو السلطة، محمود عّباو، الذي يصبو نلك نعاد  حكم   ي ال
وبحسررر  الدراسرررة،  رررركّن حركرررة حمررراو باترررر  ُمحرجرررة جررررد ا وُمرتبكرررة أكثرررر مررررن اإلصررررار اإلسرررررائيلّي 
والمصررّي علرك نعراد  السرلطة الفلسرطينّية نلرك وطراع ررّز ،  ري أّي حرٍل مرن الُممكرن التوّصرل نلير   ري 

اجرررد عناصرررر مفاوضرررا  القرررا ر ، و رررذا األمرررر يتجلّرررك بوضررروم  ررري المطلررر  المصررررّي واإلسررررائيلّي بتو 
السلطة  ري المعرابر الحدودّيرة، أو  اعتبرار السرلطة الفلسرطينّية العنروان الوحيرد إلعراد  بنراء وطراع ررّز . 
ررا نلررك أّن العررالم العربررّي   يقرروم بمررّد يررّد الُمسرراعد  لحمرراو،  قطررر وتركّيررا، ُأبعرردتا  ولفترر  الدراسررة أيض 

ررا عررن المشررهد، ومررا تبقّررك لحركررة حمرراو، شررّدّد  الد راسررة اإلسرررائيلّية،  ررو مواصررلة المفاوضررا  تمام 
تح  النار بهدر تفعيل ضر وطا  مرن أجرل الحصرول علرك ننجرازا  نسرتراتيجّية، والحركرة اليروم  ري 

 أمّو الحاجة نلك مثل  ذ  اإلنجازا ، كما وال  الدراسة.
 14/8/4912، رأي اليوم، لندن

 
 إلى سياسة ثابتة "الديمقراطية" تطالب تحويل مقاطعة البضائع اإلسرائيلية .06

شّدد ناطال رسمي باسم "الجبهة الديمقراطية لتحرير  لسطين" علرك ضررور  تحويرل : رام هللا ) لسطين(
بشكل عام، نلرك "سياسرة ثابترة    المنتجا  اإلسرائيليةمقاطعة منتجا  المستوطنا  اإلسرائيلية، وكذل

، كمررا تلتررزم بهررا الحركررة الشرررعبية   وورروانين واضررحة وصررريحةاجراءكتلتررزم بهررا السررلطة الفلسررطينية برر
 الفلسطينية وووا ا السياسية  ي مبادرا  تحول المقاطعة نلك سلو  دائم".

 14/8/4912قدس برس، 
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 اللبنانية وال نتدخل بالشأن الداخلي عين الحلوة: ندعم الدولةالقوى الفلسطينية في  .07
أورو  رسرالة تاييرد للجري  اللبنراني حمل م ّيم عين الحلو ، أمو ممثل  بو د  لسرطيني، : محمد صالح

علرررك تحييرررد  واإلصررررار ررري لبنررران،  لار رررا وووو ررر  نلرررك جانررر  الملسسرررة العسررركرية  ررري محاربتهرررا 
 وسياسية. أمنيةتجاذبا  لبنانية  أيةم يما  الشتا  الفلسطيني عن 

 ررررع  رررذا الموورررر نقلررر  و رررد  لسرررطيني نلرررك ويررراد  الجررري  اللبنررراني،  رررلل لقررراء عقرررد  ررري مقرررر رئررريو 
م ررابرا  الجنررو  العميررد علرري شررحرور  رري "ثكنررة محمررد زريرر "  رري صرريدا. وضررّم الو ررد: أمررين سررر 

 األمررنحركررة " ررتح" و صررائل "منظمررة التحريررر الفلسررطينية"  رري لبنرران  تحرري ابررو العررردا ، وائررد "ورروا  
شتركة" العميد الفلسطينية الم األمنيةالوطني الفلسطيني"  ي لبنان اللواء صبحي ابو عر ، وائد "القو  

  الد الشاي  ومسلول المالية  ي لبنان ابو محمود حمز .
والسلطة اللبنانيرة  وأشار  مصادر مّطلعة نلك أّن الرسالة التي حملها الو د تتضّمن أوو  دعم للجي 

بشكل عام من الجان  الفلسطيني  ي لبنان عموما ، ومن " تح"  صوصا ، كون الو د يمثل " تح" نلك 
 ئل المنظمة وووا  ا من الفلسطينية والقو  األمنية المشتركة.جان   صا

وأّكررد  أن الو ررد كرران حريصررا  علررك توضرريح المووررر الفلسررطيني الرروطني وا سررلمي  رري عررين الحلررو  
الررذي طالترر  تسررريبا  اعلميررة ريررر دويقررة، وشررائعا  كثيررر   ررلل ا يررام القليلررة الماضررية أثّررر  سررلبا  

 الم يم ومحيط .علك الوضا ا مني  ي 
ووصرررف  المصرررادر نترررائ  ا جتمررراع برررر"ا يجابية وت للررر  ا تفررراال علرررك التنسررريال  ررري القضرررايا ا منيرررة 
المتعلقة بعين الحلو ، وعدم األ ذ بعرين ا عتبرار بالتسرريبا  ريرر المسرلولة الهاد رة نلرك البلبلرة. كمرا 

م ريم وسرائر الم ّيمرا   ري لبنران أن الو د ابرد  حررص كرل القرو  الفلسرطينية مجتمعرة علرك تحييرد ال
 وعدم التد ل  ي الشلون اللبنانية".

وطالرر  الو ررد، بحسرر  المصررادر، بررر"الت فير مررن حررد  ا جررراءا  الترري يفرضررها الجرري  حررول م رريم 
عررين الحلررو  ومررن اعمررال التفترري  الدويقررة الترري تمررارو علررك السرريارا  الترري ت رررج وتررد ل مررن والررك 

 ر بدراسة األمر ما وياد  اللواء المنتشر  حول الم يم.الم يم"،  وعد العميد شحرو 
وكان ابو العردا  ود شدد  لل لقراء  لسرطيني علرك أّن "القرو  الفلسرطينية  ري لبنران تتمّسر  بحمايرة 
الم ّيمررا  والحفرراظ عليهررا مررن العررابثين بامنهررا الررذين يريرردون اسررتدراجنا الررك معررار    ت رردم مصررالح 

ّر علك لبنان من أحدال أمنية  لل الفتر  الرا نرة ورد اثبر  أن الفلسرطينيين لرن شعبنا". وأّكد أّن "ما م
يكونوا طر ا  ي ال ل ا  الدا ليرة اللبنانيرة وانهرم حريصرون علرك علورة وطيرد  مرا م تلرر مكونرا  
المجتما اللبناني،  ن وحد  لبنان وووت  تدعم القضية الفلسطينية التري ي روض شرعبها معركرة شرسرة 
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حتلل ا سرائيلي، و ي معركة كل الشع  الفلسطيني  سترداد حقوو ، وليس  معركة  صريل ضد ا 
 بعين ".

  11/8/4912السفير، بيروت، 
 
 بعد مرور شهر على انتشارها .. أجواء مطمئنة"عين الحلوة"القوة األمنية في  .08

ك ان نشرر القرو  األمنيرة ُتجما العديد من األوسراط الفلسرطينية  ري عرين الحلرو  علر: ر رأ   نعيم صيدا
 ي  ار ك أجواء من الطمانينة لد  ابناء الم يم ومن تعزيز الثقة لديهم أن  نا  من يسهر علك امن 
م رريمهم واسررتقرار . وتعتبررر األوسرراط نفسررها ان مرررور شررهر مررن دون تسررجيل ايررة حرروادل امنيررة كتلرر  

الح  رذ  القرو  التري يمكرن القرول انهرا التي كان يشهد ا الم يم وبل نشر  ذ  القو  األمنية، يسرجل لصر
نجح  حتك اآلن  ي تادية المهام التي انيط  بهرا تحقيقرا  للهردر مرن نشرر ا، و  سريما منرا عمليرا  
ا رتيال والحوادل األمنية ومحاسبة مرتكبيها، ومنا القيام باية اعمال أمنيرة ضرد الجروار انطلورا  مرن 

يير دوريررا  دائمررة  رري المنرراطال السررا نة ودوريررة  رري كررل الم رريم وملحقررة الفرراعلين ومحاسرربتهم وتسرر
الم يم و ي حا   الطوارئ، وتركي  كاميرا ، القيام بتحريا  وجما معلوما ، تنظيم السير،  أنحاء

والمعالجررررة ا سررررتباوية للمشرررركل ، معالجررررة الظرررروا ر والمشرررركل  العالقررررة، الحررررد مررررن ظررررا ر  تفشرررري 
نجررراء المصررالحا  وبرررام  التوعيررة والمسرراعدا  المجتمعيررة  الم رردرا  وملحقررة مروجيهررا  ضررل  عررن

 والمرضية.
وررم كل ما وام  وتقوم ب  حتك اآلن علك صعيد ضبط الوضا األمني  ي الم يم، ن  أن مصرادر 
مواكبة لعملها تعتبر أن شهرا  واحدا  ربما ليو كا يا  لتقييم موضوعي ونهائي لهذا العمل ولحسم نجام 

  فاوها. ذ  القو  او ن
و  ت فرري المصررادر نفسررها ولقهررا مررن تصرراعد وتيررر  اإلشرراعا  األمنيررة وا علميررة الترري تطررال الم رريم 
بين الحين واآل ر وتتناول ظهور مطلوبين للسلطا  اللبنانية  ي وضايا كبر  دا ل الم يم، كالشريخ 

محجرررن". وعرررن  وأبرررالفرررار احمرررد األسرررير وأميرررر عصررربة األنصرررار الشررريخ احمرررد عبرررد الكرررريم السرررعدي "
استنفارا  بعض المجموعا  ا سلمية المسلحة دا ل الم يم او  ي منطقة الطوارئ المتدا لة مع ، 

 و و أمر نفت  القو  الفلسطينية.
 11/8/4912المستقبل، بيروت، 
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 سنة 19لى إالتفاق نهائي لوقف إطالق النار يمتد  "الكابينيت"نتنياهو يعمل على تجنيد  .09
يا و، نتقارير نسرائيلية أ اد  أن رئيو الحكومة بنيامين نت، أن 14/8/4912، 28عرب ذكر  

يحاول تجنيد وزراء المجلو الوزاري المص ر  تفاال وور نطلال النار البعيد المد ، والذي تجري 
 المفاوضا  بشان  ما حركة حماو  ي القا ر  بوساطة مصرية.

أن أل ك نتنيا و جلسة المجلو الوزاري، التي  ونقل  " آرتو" عن مسلول نسرائيلي وول  نن  بعد
 كان  مقرر  اليوم،  قد استدعك عددا من الوزراء لمقابل  ش صية مع .

وجاء أن  استدعك وزير ال ارجية أ ي دور ليبرمان، ووزير ا تصا   رلعاد أردن، ووزير  القضاء 
 تسيبي ليفني، ووزير ا وتصاد نفتالي بني .

ذ  اللقاءا  الش صية تاتي بهدر عرض مقترم ا تفاال الذي يجري العمل ورجح  " آرتو" أن  
وناع الوزراء بدعم .  علي  لوور نطلال النار، واا

ال  نن وصحيفة  آرتو ، أن كفام زبون، عن 11/8/4912، الشرق األوسط، لندنوأضا   
 سنة. 15  نلك نتنيا و يحاول حشد التاييد  تفاال نهائي لوور نطلال النار يمتد من عشر سنوا

 
 ومن المحتمل أن يتجدد إطالق النار يعلون: الحرب لم تنته   .21

وزير الد اع اإلسرائيلي موشي  ، ان كفام زبون، عن 11/8/4912، الشرق األوسط، لندنذكر  
-سريان مفعول اتفاال وور نطلال النار  ي رز  سينتهي منتصر ليلة األربعاء "يعلون وال بان 

ما نذا سيجري التوصل نلك اتفاال حتك  ذا الموعد، وما نذا سيتقرر تمديد  ، ولم يتضح بعدال ميو
 ودعا يعالون ووا  الجي  نلك أن تكون علك استعداد. ."وور نطلال النار

يعلون  ي زيارت  نلك واعد  سلم الجو اإلسرائيلية  ي ، أن 14/8/4912، 28عرب وأضا   
 لم تنت . أسدود وال، نن الحر  العدوانية علك وطاع رز 

ووال يعلون نن "حملة الجرر الصامد لم تنت ، ولكن حماو وباوي التنظيما  تلق  ضربة شديد  
بدون ش ". وبحسب   كن "األضرار التي حصل  تزيد عنها  ي "عامود السحا " و"الرصاص 

 المصبو " والحر  الثانية علك لبنان معا".
، وال يعلون نن  يحذر من ساعا  منتصر ليل و ي حديث  عن "التقدم  ي المفاوضا   ي القا ر "

األربعاء، وأن    يعرر ما نذا سيتم التوصل نلك اتفاال، و  يعرر ما نذا كان يج  تمديد 
وتابا أن  من المحتمل أن يتجدد نطلال النار، وأن الجي  سيطلال النار ويقوم  المفاوضا .

 بعمليا ،  ي حين ستحاول  صائل المقاومة تنفيذ عمليا .
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 للعالقات مع العرب ومبادرة السعودية يمكن أن تكون أساساً  ليبرمان: عباس فاقد للشرعية.. .20

اعتبر وزير ال ارجية ا سرائيلي ا ي دور ليبرمان ان مبادر  السلم العربية،  :سما –القدو المحتلة 
هذ  المبادر  واضار ان ل من ذي وبل. أكثرالتي ودمتها السعودية، اصبح  اليوم ذا  م ز  ووارد  

 ميزا  كثير  وان  يفضلها علك اي اتفاال سلم منفرد ما الفلسطينيين.
، باإلنكليزيةووال ليبرمان  ي حديل نشرت  ل  اليوم صحيفة "جيروزليم بوس " ا سرائيلية، والصادر  

ان الت لص من حركة حماو يشكل شرطا ضروريا  ي مفاوضا  سلم معتبرا ان احياء العملية 
سية سيظل رير وارد ما استمرار "حكم حماو"  ي وطاع رز  ونفوذ ا الكبير  ي الضفة السيا

 ال ربية.
ان تعول علك رئيو السلطة الفلسطينية محمود عباو اذ  إلسرائيلكما اعتبر ليبرمان ان    يمكن 

وعلي   يج  اجراء انت ابا  جديد   ي السلطة  1006ان عباو ود  قد شرعيت  منذ العام 
 سطينية بعد تقويض اسو حركة حماو.الفل

وكرر ليبرمان مووف  الداعي الك نقل السياد  علك القر  والمدن العربية  ي المثلل الجنوبي الك 
 تبادل اراض ضمن اتفاال السلم المستقبلي. نطارالدولة الفلسطينية العتيد   ي 

ل ايام المعركة معتبرا ان  يج  واكد ان    يمكن  التسليم بتضامن مواطنين اسرائيليين ما حماو  ل
 سح  الجنسية ا سرائيلية من كل من يقوم بالتظا ر تضامنا ما حماو.

وتطرال ليبرمان الك مطل  حماو بانشاء ميناء بحري  ي رز  وائل ان ال رض من  ذا المطل   و 
 ا لتفار علك المراوبة علك اد ال الوسائل القتالية والمقاتلين الك القطاع.

علك سلال حول الحمل  ا علمية الشرسة التي يشنها رئيو الوزراء التركي علك اسرائيل وال وردا 
وزير ال ارجية ان اسرائيل تحاول ان تحا ظ علك علواتها ما انقر  ا  ان    يمكننا ان نكون كيو 

 الملكمة لهذا الزعيم او ذا .
ر  السعودية، وال وزير ال ارجية نن حجم جعل  أكثر وبو  للمباد الذيوردا علك سلال عن السب  

المعتدل، مشيرا نلك أن نزاع  العربيالمصالح المشتركة أكبر مما كان منذ عقد بين نسرائيل والعالم 
 .العربينسرائيل ليو ما الفلسطينيين  قط ولكن ما العالم 

 11/8/4912، وكالة سما اإلخبارية
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 تحقيق أي إنجاز أال تسمح لحماس ب "إسرائيل"على ليبرمان:  .22
نن علك نسرائيل أ  تسمح لحركة ، وزير ال ارجية اإلسرائيلي أ ي دور ليبرمان وال :نلياو كرام

 حماو بتحقيال أي ننجاز عبر است دام ما سما  "اإلر ا " ضد ا.
وأكد ليبرمان  ي حديل لمووا يديعو  أحرونو  اإللكتروني أن نسرائيل تر ض نطلال سرام أي 

، كما أنها تر ض مجرد مناوشة نوامة ميناء بحري طالما أن حماو  ي التي تسيطر أسير  لسطيني
 علك وطاع رز .

 14/8/4912، الجزيرة نت، الدوحة
 
 بينيت: دفع رواتب حماس دون أن يتم نزع أسلحتها يعّد "إتاوة سياسية" .23

قا لما نقل  مووا و  "وكا  ": شن وزير ا وتصاد اإلسرائيلي نفتالي بين  -"األيام"  -القا ر  
"يديعو  احرونو " ا لكتروني  جوما عنيفا ومباشرا علك ا تفاال بين نسرائيل والو د الفلسطيني 
الموحد حول وور نطلال النار  ي رز  واصفا موا قة نسرائيل علك ويام طرر ثالل بد ا روات  

سياسية تقوم علك واعد  حماو دون أن يتم نزع سلم رز  كما سبال وأعلن نتنيا و بر "اإلتاو " ال
ذا لم تد عوا سنعاود نطلال النار عليكم".  "نطلال عليكم النار  تد عوا لنا المال واا

ووال "بين " نن  سيبذل كل جهد ومسعك  وتناع الوزراء بمعارضة ا تفاال  ي حال تم عرض  
تحتنا ولمنتجي  للتصوي  أمام الحكومة،  ن األموال ستنقل "للم ربين" الذين يحفرون األنفاال من

الصواريخ ولمن يطلقون النار علينا وبكل بساطة  ذ  صي ة "الهدوء مقابل د ا المال لار ابيين" 
وستتر  حماو أمام ازدياد وتعاظم ووتها وستمو بقو  ردعنا كدولة، و  يمكن أن نحار  حماو بيد 

ار ا " حين ند ع  لحماو وان نمولها وند ا لها األموال، وحتك ا دعاء بان األموال لن تصل "ل
 وول رير صحيح و ذا بالضبط ما يجعل حماو تصر علك تلقي التمويل".

 11/8/4912، األيام، رام هللا
 
 خطة إسرائيلية إلعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة: معاريف .24

ة سياسية جديد ، وال  صحيفة معارير نّن وزير المالية اإلسرائيلي يئير لبيد، ُيبلِور  ذ  األيام  ط
 لحل بعيد المد   ي وطاع رز . 
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وأكد   ي عدد ا الصادر الثلثاء، أّن  يوجد  ي ول   ذ  ال طة مبدأ لعقد ملتمر دولي يضمن 
عود  السلطة الفلسطينية نلك الحكم  ي القطاع بد  من حماو،  ي المرحلة األولك عبر المعابر، 

 ي مسار المحادثا   ي القا ر .مشدد  أن  ذا األمر سيتم ا تفاال علي   
ونقل  الصحيفة اوترام لبيد بان تكون السلطة برئاسة أبو مازن  ي المراحل التالية مسلولة عن كل 
أموال اإلعمار التي تصل نلك رز  من األسر  الدولية، بما  ي ذل  تحويل أموال الروات  التي 

لثة يحدد الملتمر اشتراطا  نعمار رز . تطال  بها حماو  ي محادثا  القا ر . و ي المرحلة الثا
بحيل يتم ضمان أمن مواطني نسرائيل، بما  ي ذل  تجريد القطاع من الوسائل القتالية، علك حد 

 تعبير الصحيفة.
و ي التفاصيل وال  معارير نن مصر ستدير الملتمر ويشار   ي  ممثلو نسرائيل، السلطة 

األردن، السعودية، اتحاد اإلمارا  ووطر. ويتفال  ي الملتمر  الفلسطينية، الو يا  المتحد  والرباعية،
أيضا علك "طاولة الدول المانحة" التي تحدد تلية نعمار القطاع  ي ظل تعزيز العلوا  ا وتصادية 

 بين نسرائيل، السلطة الفلسطينية والدول العربية. 
عمار رز ، بما  يها أيضا وبحس  رليا لبيد، يجلو حول الطاولة كل الجها  التي ستسا م  ي ن 

ونقل  الصحيفة عن  األمم المتحد  والبن  الدولي، النروي ، اليابان، كندا وروسيا، و قا لمعارير.
الوزير لبيد وول : "دون رلر دولي مرت  إلعمار وطاع رز  لن يضمن أبدا الهدر المركزي الذي 

 ر ا ".تسعك نلي  نسرائيل، و و تجريد القطاع من وسائل القتال واإل
 14/8/4912، "41موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"نسان من الهيئات التي تكره مجلس حقوق اإل وزارة الخارجية اإلسرائيلية:  .25

 لألممالقدو العربي: ر ض  وزار  ال ارجية ا سرائيلية ورار مجلو حقوال ا نسان التابا  -لندن 
 ي وطاع رز  والضفة ال ربية والقدو المتحد   ي جنير بسويسرا تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائال 

 .نسرائيل"مجلو حقوال ا نسان من الهيئا  التي تكر  "المحتلة برئاسة وانوني كندي، معتبر  
واتهم  وزار  ال ارجية ا سرائيلية اللجنة بانها اعد  وكتب  التقرير مسبقا اي وبل وصولها الك 

ونحن   نعترر بتل  "لجنة من يووا علي  نسرائيل.  التقرير حس  ادعائها جا ز ولكن تريد ال
 . واضا   ان  ليو لديها النية  ي التعاون ما  ذ  اللجنة."اللجنة

 11/8/4912، القدس العربي، لندن
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 العدوان على غزةفشل قائد القوات الجوية بعد  قيليعلون يموقع "واال":  .26
ان  علك وطاع رز ، وال مووا عدو   ي اإلسرائيليتعرض لها جي  ا حتلل  التيبعد اإل فاوا  

أن وزير الجي  موشية يعلون ورر تعيين العميد "عميكام نوركين" وائد ا للقوا   اإلسرائيلي"والل" 
  ذا المنص  منذ عامين.  يتم تعيين   الذي يالجوية اإلسرائيلية  لف ا لحاجك تبلونسك

، و ذ  اإلسرائيليالجي    يبشرية " تم تعيين  كرئيو لشعبة القو  اليوأضار المووا أن "تبلونسك
 دائم ا ما تش لها السيدا . اإلسرائيليالجي    ي الشعبة

 14/8/4912، فلسطين أون الين
 
 4998قذائف تفوق خمس مرات حرب  .. وأطلقناستخدم الفوسفور األبيضنلم ي: إسرائيلجنرال  .27

ائيلي يوم الثلثاء نن نسرائيل وال جنرال نسر : سير الدين حمدان -واعد  القوا  البرية )نسرائيل( 
أطلق  وذائر للمد عية علك رز  أثناء القتال الشهر الماضي يفوال  مسة مرا  القذائر التي 

لكنها لم تست دم ذ ائر الفوسفور األبيض المثير  للجدل  ذ   1004-1008أطلقتها  ي حر  
 المر .

 لل الحر  ما الفصائل التي تقود ا  ووال البريجادير جنرال روي ريفتين وائد سلم المد عية نن 
حماو والتي اندلع   ي الثامن من يوليو تموز  كن أ راد ووا  المد عية اإلسرائيلية است دموا  قط 

محلية الصنا التي   تحتوي علك أي  وسفور  116أثناء تقدمهم وذائر "الد ان الرمادي" نم 
 أبيض.

  الد ان ح ي جنو  نسرائيل "من الملكد أن وذائر س ووال  ي مقابلة  ي مقر وياد  القوا  البرية
 التي تحتوي علك الفوسفور األبيض لم تست دم.  رضنا  ذا بطريقة صارمة."

ووال ريفتين نن  يجري تجن  است دام الفوسفور األبيض  ي الوو  الحالي أساسا ألن "شكل  سيء 
ط التي تشكلها القذائر وز ا  الجمر  ي نشار  نلك السح  المميز  الشبيهة با  طبو  - ي الصور" 

 القاتلة الناجمة عن ذل  التي ت طي المناطال المدنية.
نني مقتنا بان  نذا لم يكن  نا  بديل  لن تكون  ووال "عندما يكون  نا  بديل يست دم البديل. واا

  نا  مشكلة"  ي است دام الفوسفور األبيض مر  أ ر .
تتلشك بسرعة أكبر من د ان  116ناجم عن وذائر نم ووال ريفتين نن  نظرا ألن الد ان ال

الفوسفور األبيض  كن  كان يتعين است دام المزيد منها مقدرا عدد القذائر بحوالي نصر القذائر 
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ألفا وكذل  مئا   34المد عية التي أطلقتها ووات  علك رز  منذ الثامن من يوليو تموز وعدد ا 
 هة بكاميرا .أرض موج-صواريخ تموز و ي صواريخ أرض

. ووال 1004-1008و ي المقابل لم يست دم سو  سبعة ت ر وذيفة  قط  ي وطاع رز   ي حر  
ريفتين نن ذل  استدعك است دام وذائر أثقل شديد  ا نفجار  ي القتال الحالي لزحزحة المقاتلين 

يا  ي القتال  ي جنديا نسرائيل 64الفلسطينيين الذين كانوا متمترسين بشكل أكثر  اعلية ووتلوا 
 المناطال الحضرية ررم تفوال نسرائيل  ي السلم.

وأكد ريفتين أن   ي الحالتين وكذل   ي حالة ثالثة أبلغ  يها رجال المشا  أن المقاتلين الفلسطينيين 
يحاصرونهم من جانبين كثف  ووات  وابل القذائر لت طية نجلء القتلك والجرحك اإلسرائيليين و ي 

 حماو من أ ذ األسر  بعيدا.محاولة لمنا 
وأضار " علنا ما يلزم  ي األماكن التي تعين علينا أن نحمي وواتنا  يها ألن  كانوا معرضين ل طر 

 كبير."
وأضار ريفتين نن ووات  لم تطلال علك رز  ذ ائر عنقودية واسعة التدمير أو أنظمة متعدد  

ي حربها ما حز  هللا  ي لبنان  ي عام للصواريخ نظرا للكثا ة السكانية للقطاع مثلما  عل   
1006. 

 14/8/4912، وكالة رويترز لألنباء
 
 .. المطبخ المصغر للسياسات اإلسرائيلية"الكابنيتتقرير: " .28

اإلسرائيلي  "الكابني " لل الحر  الحالية علك وطاع رز ، ذكر مصطلح : كفام زبون - رام هللا
 نحاء العالم، بصفت  مقرر سير الحر .ت ر المرا  بكل وسائل اإلعلم  ي جميا أ

وعلك مدار أيام الحر  و لل المفاوضا  الحالية، يترو  الجميا نتائ  اجتماعا   ذا المطبخ 
السياسي اإلسرائيلي الذي يجتما يوميا منذ بدأ  الحر  علك رز ، و و الذي ورر كير ومتك تبدأ 

يعلن ا نسحا  من رز ، ويقر الهدنا   الحر  الجوية، وبل أن يقر بدء الحر  البرية، ومن ثم
الطويلة بما  يها الحالية، ويرسل و دا نلك القا ر  لبدء المفاوضا  ويبلور اآلن شروط نسرائيل ويرد 

 علك شروط الفلسطينيين.
 و صاح  اليد العليا  ي نسرائيل،  ي حرو  سابقة، نذ كان ير ا  "الكابني "وعاد  ما كان 

كل الدور من الجميا،  "الكابني "رائيلية التي تقر ا  ورا، ولكن  ذ  المر  أ ذ التوصيا  للحكومة اإلس
 كان يوصي ويقرر وينفذ.
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 و المجلو الوزاري اإلسرائيلي المص ر، أو المجلو األمني والسياسي اإلسرائيلي المص ر، ويضم 
 الحكومة.  ذا المجلو مجموعة ص ير  من كبار الوزراء  ي نسرائيل، وعلك رأسهم دوما رئيو

 د هم المعلن  و مساعد  الحكومة  ي تشكيل السياسة،  ي وضايا لها علوة بالشان ال ارجي 
واألمن القومي، وليو  ي الشلون الدا لية، ولكنهم اليوم يقررون  ي القضايا المصيرية  ارجيا 

 ودا ليا.
وزار  الد اع  ي تل أبي . اإلسرائيلي مر  كل يوم أو أكثر أثناء الحرو ، بمقر  "الكابني "ويجتما 

و ي األيام ا عتيادية، يجتما المجلو الوزاري المص ر كلما طل  من  ذل ، ومجرد انعقاد  يشير 
 نلك نية نسرائيل ات اذ ورارا  كبير ، ود تكون علنية أو سرية.

ويتشكل المجلو الوزاري المص ر من س  علك األول من كبار الوزراء، وينضم نليهم  ي كل 
اع واد  األجهز  األمنية اإلسرائيلية وكبار المسلولين  ي األذرع األمنية الم تلفة، رئيو األركان، اجتم

 ، والنائ  العام ورير م، حس  الحاجة.«الشابا »ورئيو مجلو األمن القومي، ورئيو 
شكل  اليوم بمثابة المطبخ السياسي واألمني اإلسرائيلي، و و تطور لهذا المطبخ ب "الكابني "ويعد 

 واسم  ودور  القديم.
وكان بدأ است دام اسم المطبخ السياسي  ي نسرائيل  ي عهد حكومة رئيسة الوزراء رولدا مائير  ي 
مطلا السبعينا ، وكان  رولدا مائير تجما طاوما ص يرا من أعضاء حكومتها  ي مطبخ بيتها كل 

شاور ور ا توصيا  للحكومة التي مساء سب ، للتباحل والتداول  ي وضايا مهمة وطارئة، بهدر الت
 تجتما  ي اليوم التالي.

 وما مرور الوو ، أصبح  ذا المطبخ  و الذي يشكل ويرسم السياسا .
، وأ ذ يمارو "كابني "، جر  ا تفاال علك تشكيل مجلو وزاري وأمني مص ر 1484و ي عام 

 ي الثالل عشر من  "الليكود"و "العمل"دور  منذ التوويا علك اتفاوية ا ئتلر الحكومي بين حزبي 
 سبتمبر )أيلول( من العام نفس .

، وورد  ي "الليكود"و مسة من  "العمل"رسمي مللفا من عشر  أعضاء،  مسة من  "كابني "كان أول 
نص ا تفاال علك تشكيل ، أن من صلحيا   ذا المجلو معالجة شلون األمن  ي نسرائيل، 

يو الحكومة، أو القائم باعمال . وجر  ا تفاال علك عدم ومناوشة ومعالجة كل وضية يطرحها رئ
نلك مجلو الوزراء بهيئت  كاملة، ن  بموا قة رئيو الحكومة  "الكابني "تحويل أي اوترام أو  طة من 

 نفس  أو القائم باعمال .



 
 

 

 

 
           45ص                                     1198 العدد:     11/8/4912األربعاء  التاريخ:

 

ها استفراد  بالقرار وات اذ  ورارا  مصيرية   تعرر عن "الكابني "وطالما انتقد وزراء من  ارج 
 ورا، من أعضاء  "الكابني "الحكومة شيئا. وما تشكيل كل حكومة جديد   ي نسرائيل، يتشكل 

 الحكومة نفسها.
اليوم الذي تشكل ما ننشاء حكومة نتنيا و وبل نحو عام ونصر العام من ثمانية  "الكابني "ويتالر 

يبرمان، ووزير الد اع موشي  أعضاء و م: رئيو الحكومة بنيامين نتنيا و، ووزير ال ارجية أ ي دور ل
)بوري( يعالون، ووزير المالية يائير لبيد، ووزير األمن الدا لي يتسحاال أ رونو يتو، ووزير  العدل 
والمسلولة عن المفاوضا  تسيبي ليفني، ووزير ا وتصاد نفتالي بين ، ووزير اإلعلم جلعاد أردان. 

، ز يئة األركان  ي الجي  اإلسرائيلي بيني رانت ، ورئيو"الشابا "وينضم نليهم مائير كو ين رئيو 
 ومسلولون أمنيون ت رون، و ي وزار  الد اع، بحس  الحاجة ونوع النقا .

 11/8/4912، الشرق األوسط، لندن
 
 جنود االحتالل ُيعانون من صدمات نفسية صعبة جًدا من هول مشاهد الحرب بغّزة "واال":  .29

اعة الجي  اإلسرائيلّي الثلثاء عن ارتفاع حاد  ي نسبة أعلن  نذ ز ير أندراوو: -الناصر  
اإلسرائيليين الذين ُيعانون من أمراض واضطرابا  نفسية، وذل  بسب  موجة التصعيد األ ير  ما 

طلال الصواريخ المكثر من القطاع.  وطاع رز  واا
بنسبة أكثر من وأضا   اإلذاعة أّن نسبة المتوجهين نلك )ملسسة متضرري الصدما  النفسية( زاد 

. ونقل  اإلذاعة العسكرية عن مسلولين  ي الملسسة وولهم: تلقينا  ي األيام األ ير  طلبا  100%
كثير  لتوجها  من وبل سكان الجنو  علك أثر صدما  نفسية، وأّن معظم من توجهوا للملسسة 

 أكدوا علك أّنهم تعرضوا للهلا  ي أعقا  سقوط الصواريخ. 
  أن  منذ بدء العملية العسكرّية التي أطلال عليها اإلسرائيليون اسم )الجرر وأضا   نذاعة الجي

الصامد( ُسجّل  نسبة مرتفعة  ي مكالما  تباء الجنود الذين اتصلوا علك  ط المساعد  النفسية من 
اجل تلقك معلوما  عن أبنائهم، وكذل  ورد  اتصا   كثير  من اآلباء الذين طلبوا من المرشدين 

 ين المساعد   ي تهدئة  زع أبنائهم. النفسي
علك صلٍة بما سلر، كشف  مصادر طبّية نسرائيلّية النقا  عن تعرض الجنود اإلسرائيليين الذين 
أصيبوا بجرام م تلفة  ي معار  وطاع رز  نلك صدما  نفسية صعبة وكوابيو مزعجة من  ول 

من النوم، وأن اإلصابا  األكثر  طور  مشا د الحر ، وأنهم يضطرون لحقنهم بمواد م در  ليتمكنوا 
( اإل بارّي العبرّي، اليوم WALLAلم تصل بعد نلك أوسام التا يل النفسي وا جتماعي. وأ اد مووا )
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الثلثاء، بان الجنود الجرحك يعانون من صدما  نفسية حاد   ضل  عن األضرار واإلصابا  
 شتباكا  الضارية التي  اضو ا أمام المقاومة الجسدية المباشر  التي لحق  بهم جراء المعار  وا

 الفلسطينية الشرسة  ي وطاع رز ، حسبما كشف  مصادر طبية وعائل  الجنود أنفسهم.
 14/8/4912، رأي اليوم، لندن

 
 الستخدام التكنولوجيا للتعامل مع أنفاق غزة تعدّ  "إسرائيل" .31

 إلوامةلي يوم ا ثنين نن نسرائيل تعد وال ضابط كبير  ي الجي  اإلسرائي: محمد  ميمي -القدو 
شبكة من أجهز  ا ستشعار  ي مسعك لرصد عملية بناء األنفاال التي تصل ألراضيها من وطاع رز  

 لكن األمر ود يست رال شهورا لتحديد نن كان   ذ  التكنولوجيا ستحقال النتائ  المرجو .
حتلل القطاع الساحلي لتدمير أي ووال مسلول ت ر نن  حتك ذل  الحين  ان الجي  ود يعاود ا

أنفاال يكتشفها أو يعتقد أنها ويد البناء  ي محاولة لتهدئة م اور اإلسرائيليين الذين يعيشون بالقر  
 من القطاع.

 14/8/4912، وكالة رويترز لألنباء
 
 كتيبة تابعة لجوالني تؤدي صالة الشكر بعد نجاتهم من الموت في غزة..القناة السابعة:  .30

التابعة للواء جو ني علك رأسهم وائد  51وال  القنا  السابعة الصهيونية نن كا ة جنود الكتيبة : رز 
الكتيبة وحا ام التشكيلة ود وصلوا الليلة نلك حائط البراال من أجل تادية صل  الشكر بعد نجاتهم 

 علك رز .و روجهم بسلم من المعار  العنيفة التي شهدتها الحدود ما وطاع رز   لل الحر  
ونقل  القنا  عن أحد الجنود المشاركين  ي الصل  وول  "لقد شا دنا بالحر  معجزا  كبير  وتعرضنا 

 لم اطر كبير  جدا  جدا  نجونا منها باعجوبة".
 14/8/4912، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يدعون إلى تقويض حماس يقصدون تقويض نتنياهو سياسيين الذينمحلل إسرائيلي:  .32

الذين يدعون نتنيا و  اإلسرائيلييناعتبر محلل سياسي نسرائيلي أن   أحد من السياسيين : 48 عر 
لتقويض سلطة حماو  ي وطاع رز  يعني ذل   عل، مشيرا نلك أنها دعوا  عبثية صادر  عن 

  صوم   ي نطار الحر  الدا لية.
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البا ظ المتووا ل طو  مثل  الثمن يروشالمي،  ي" شالوم nrgوي وض المعلال السياسي  ي مووا "
نن المسالة م تلفة،  السياسيون الذين يدعون اليوم  السياسية، ويقولاحتلل وطاع رز  وتداعياتها 

د ال الجي  نلك م يما  اللجئين  ي وطاع  يريدون  رز   لتجنيد عشرا  ت ر جنود ا حتياط واا
 تقويض حماو بل تقويض نتنيا و.

 ل ء ويش ص دوا ا كل واحد منهم و ي نابعة من  ل ا  ش صية  ويضير، ينظر نتنيا و نلك
 دعون ساعر وت رين.جا القرار.  ومن بين  ل ء ليبرمان و نأو رربة  ي د ول دائر  ص

أما بالنسبة لوزير ا وتصاد نفتالي بني  الذي يشير الكات  نلك أن أحد المسلولين  ي حكومة 
"  يقول نن مووف  أيدلوجي ونتنيا و رير معني بالصدام مع  نتنيا و أطلال علي  اسم "داع  اليهودي

 ."القومي الديني"وما التيار الذي يمثل  
 11/8/4912، 28عرب 

 
 تطبيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين هو ما سيؤّدي إلى وقف العنف نهائياً منظمة "زوخروت":  .33

الرواية التاري ية الفلسطينية علك وديا عواود : تلكد منظمة نسرائيلية تعنك بتعميم  -الناصر  
اإلسرائيليين ان الحر  علك رز  ليو ن  نتاج سياسا  وتوجها  استعمارية. وتر  منظمة ذاكرا  

التي تنظم جو   ميدانية للتعرر علك القر  الفلسطينية المهّجر ، ان العنر السائد  و  "زو رو "
ممارسا  متواصلة من النه  والهدم والسل   نتاج مباشر للنظام الكولونيالي الذي بنك نفس  من

 .1448من الشع  الفلسطيني نلك  جئين  ي نكبة  %20وا وتلع وا حتلل، وتحويل 
التي تلمن بان تسوية الصراع لن تتم وبل اعترار نسرائيل بمسلوليتها عن النكبة وتحملها  "زو رو "

عاما من أجل نطلع اإلسرائيليين  13نذ مسلولية من أجل المصالحة ما الشع  الفلسطيني تعمل م
 علك الرواية التاري ية الفلسطينية التي تدأ  نسرائيل علك ت ييبها بمنهجية.

 ي بيان صدر عن مقر ا  ي تل أبي  أمو ان العدوان علك رز  كان ثمن ا با ظ ا  "زو رو "وتقول 
ش ص، ُربعهم  1400أكثر من لسّكان البلد، و اصة من اللجئين الفلسطينيين، مشير  نلك وتل 

 من األطفال، وجرم اآل ر  لل الحر  علك رز .
سبعة عقود  "زو رو "ومن أجل أن يدر  ويفهم اإلسرائيليون سر المقاومة الدائمة  ي رز  تعود 

 .1448للوراء وتشير نلك اّن أكثر من ثلثي سّكان رز   م  جئون وأو د  جئين ُ ّجروا عام 
ورية نتيجة عمليا  ا حتلل  55ورية من أصل  45ان وضاء رز  وحد   قد وتبّين المنظمة 

علو  علك تهجير عشرا  كثير  من ور  يا ا واللد  1448والجرائم التي ارتكبتها الصهيونية  ي 
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والرملة وعسقلن التي لجا أ لها ل ز  المجاور . كما تقول ان النكبة المتواصلة التي يعانيها اللجئون 
 ي نتاج مباشر للسياسة اإلسرائيلية. وتشدد علك ان  ذ  المعانا   ي جزء  1448ينيون منذ الفلسط

  يتجّزأ من البنية السياسية وا جتماعية إلسرائيل. وتشير نلك أن   ي العدوان الحالّي علك رّز ، تّم 
 ثانية ، تهجير مئا  ت ر اللجئين الفلسطينيين من بيوتهم.

التي تمول  عالياتها من تبرعا   ردية ومن دعم بعض  "زو رو "رز  تدأ   ومنذ شن العدوان علك
الكنائو األوروبية علك الدعو  نلك وور ا عتداء علك اللجئين  ي رّز  و ّ  الحصار وتطبيال حال 

 العود  للجئين الفلسطينيين.
ل ليس  كا ية، تاكيد ا علك ان التهدئة الموضعّية المتكرر  بعد كل جولة وتا "زو رو "وتكرر 

مشدد  علك ان الت يير الجو رّي المطلو  يكمن  ي النظام والمجتما اإلسرائيليَّين، النابا من تحّمل 
المسلولية علك النكبة المتواصلة وتطبيال حال العود  للجئين الفلسطينيين،  و ما سيلّدي نلك وور 

 العنر نهائيا.
 11/8/4912، القدس العربي، لندن

 
 تريد "حرب استنزاف" مع المقاومةال  "إسرائيل" .34

ير  محللون سياسيون وعسكريون نسرائيليون أن تل أبي  تتحس  من د ول حر  : وديا عواود 
وا وتصادية التي ستلحقها  ا ستراتيجيةاستنزار ما المقاومة الفلسطينية بقطاع رز ، نظرا لل سائر 

 بها  ذ  الحر .
د بين الحكومة والجي  من جهة، وبينها وبين سكان و ي ظل أزمة الثقة الكبير  التي تتصاع

المستعمرا  المحيطة بالقطاع من جهة أ ر ، تتزايد  ذ  الم اور بسب  عدم تو ر األمن لهل ء 
 علك الررم من وعود الحكومة بتو ير  لهم.

، عن م اور نسرائيل من "حر  استنزار"  ي زوود عبر وزير شلون ا ست بارا  يو ال شطاينت
 عدم نحراز تسوية سياسية  ي الوو  الرا ن. حال

إلذاعة جي  ا حتلل اليوم الثلثاء نن  ذا األمر "رير وارد بحساباتنا". وأوضح أن  زووال شطاينت
 الساعا  القريبة "ستظهر ما نذا كان  المداو    ي القا ر  ستنتهي بتسوية أم  ".

اع برا  ي حال  شل التسوية السياسية التي ترعا ا الوزير اإلسرائيلي ذ   حد التهديد باجتيام القط
القا ر ، ووال نن ا جتيام سيكون "إلسقاط حكم حماو وتطهير القطاع" ررم "الثمن البا ظ" الذي 
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وتابا "لن نقبل بالعود  لحر  استنزار ترد  يها نسرائيل علك صواريخ رز  بقصر  يمكن د ع .
 جوي".

رتو" عاموو  ارئيل ما معلقين ت رين يقولون نن نسرائيل ويتفال المعلال العسكري بصحيفة " آ
 "ت شك الد ول  ي حر  استنزار تنهكها وسط انش ال العالم بما يجري  ي العراال".

وأشار نلك أن نسرائيل بدأ  تر  نتائ   ذ  الحر   ي  جر  المستوطنين من البلدا  اليهودية 
 سكانها بالكامل. المحيطة بقطاع رز  ومنها "ناحل عوز" التي  جر ا

ويشير المعلال العسكري يوتر ليمور نلك أن المقاومة الفلسطينية "وادر  اليوم علك ا ستمرار بحر  
 نلك حوالي أربعين صارو ا". 150استنزار حتك لو ان فض معدل صواري ها اليومي من 

حيا  ا عتيادية و ي حديل للقنا  األولك، وال ليمور نن استمرار تساوط الصواريخ "يشو  مجر  ال
  ي جنو  البلد، ويحرج نسرائيل ألنها ت شك د ا ثمن حملة برية واسعة".

وأكد أن حماو "تعي" األثمان ا وتصادية والسياسية المترتبة علك حر  استنزار، مشيرا نلك أن 
 جنو  نسرائيل "معطل وسكان  محبطون وراضبون جدا علك الحكومة والجي ".

 14/8/4912، الجزيرة نت، الدوحة
 
 عـلـى غـزَّة "الجـرف الصـامد"من اإلسرائيليين يقرون بفشـل  %11استطالع:  .35

نشر  القنا  العاشر  علك مووعها ا لكتروني امو نتائ  استطلع : )وكا  ( -القدو المحتلة 
 ي  "الجرر الصامد"من الجمهور اإلسرائيلي يعتقدون بان العملية العسكرية  %22للرأي تظهر بان 

 وطاع رز  لم تنجح  ي نعاد  الهدوء واألمن للمدن والبلدا  اإلسرائيلي  ي المناطال الجنوبية.
من اإلسرائيليين يعتقدون بان العملية العسكرية  ي رز  ود أد   %32وو قا  لنتائ  ا ستطلع  كن 

بينما ير   لزياد  تد ور الوضا األمني  ي المناطال الجنوبية عما كان علي  وبل البدء بالعملية،
منهم بان العملية لم تلثر علك الوضا األمني القائم سواء باإليجا  أو بالسل ،  ي حين  42%

 بان القياد  السياسية والعسكرية ود نجح   ي تعزيز األمن لد  سكان المنطقة الجنوبية. %4يعتقد 
نة تحقيقا  تتناول وأعر  عدد كبير من المشاركين  ي ا ستطلع عن رربتهم الشديد   ي تشكيل لج
" الجرر الصامد" حص تصر ا  وسلو  القياد  السياسية والعسكرية وبيل بدء العملية العسكرية 

لسكان رلر رز  العود  نلك  زوحول ما نذا كان  دعو  رئيو  يئة األركان بني رانت وأثنائها.
 بان تصريحات  كان  سابقة ألوانها. %83منازلهم مبكر  أم  ، أجا  نحو 

 11/8/4912، الدستور، عّمان



 
 

 

 

 
           12ص                                     1198 العدد:     11/8/4912األربعاء  التاريخ:

 

 
 حصيلة العدوان على غزة جريحاً  19151شهيدًا و 1591: وزارة الصحة .36

حصيلة الشهداء جراء العدوان "اإلسرائيلي" ، أن وال الناطال باسم وزار  الصحة د. أشرر القدر : رز 
أطفال ونساء ( شهيدا  من 1451علك التوالي، ارتفع  نلك ) 38المتواصل علك وطاع رز  لليوم الر 

صابة )  ( مواطنا ت رين بجرام م تلفة. 10143وكبار سن، واا
بلغ نجمالي عدد المنازل التي دمر ا ا حتلل اإلسرائيلي" بشكل مباشر  ي عدوان  المتواصل علك و 

( منز  ، ُدِمر  معظمها بشكل كامل، مما ألحق  242علك التوالي نلك ) 38وطاع رز  لليوم الر 
  ي الممتلكا ،  يما يواصل استهدار األراضي الزراعية  ي أنحاء متفروة من القطاع.أضرارا  كبير  

11/8/4912وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم،   
 
 يشرع بإقامة جسر خشبي جديد فوق طريق باب المغاربة االحتاللمؤسسة األقصى:  .37

م بان ا حتلل 11/8/1014 ي بيان لها مساء الثلثاء  كشف  ملسسة ا وصك للوور والترال
ا سرائيلي وأذرع  التنفيذية شرع بكوامة جسر  شبي جديد  وال طريال با  الم اربة، يوصل بين 
منطقة جنوبي ساحة البراال والمسجد ا وصك، عبر با  الم اربة، وأكد  الملسسة أن الجسر يقام 

صك، وتحويل  رارا  واسعة للمسجد األو  وتحاما علك حسا  طريال با  الم اربة، وليكون تهئية 
طريال با  الم اربة التاري ية ا سلمية الك كنو يهودية، الك جان  عمل ا حتلل علك توسيا 

 ساحة البراال، وتحويلها الك كنيو يهودي واسا و سيح ومتواصل األطرار.
وأضا   الملسسة أن ا حتلل يهدر من بناء  ذا الجسر ال شبي علك ما يبدو، لتحقيال عد  

منها تهيئة اوتحاما  جماعية للمسجد األوصك عبر  ذا الجسر والطريال الجديد، تهيئة  أ دار،
الفرارا  الجو ية لطريال با  الم اربة الك كنو وواعا  لصل  اليهوديا ، ثم نمكانية توسيا ساحة 

 البراال، وتشكيل كنيو يهودي واسا وكبير مترابط األطرار.
11/8/4912م، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفح  

 
 اليهودية باألعيادقصى للمسجد األالكنيست يبحث تأمين اقتحامات المستوطنين مؤسسة األقصى:  .38

ان  من المقرر أن تعقد  11/8/1014وال  ملسسة األوصك للوور والترال  ي بيان لها يوم الثلثاء 
ي تمام الساعة الثانية (  13/8لجنة الدا لية  ي الكنيس  اإلسرائيلي اجتماعا يوم رد األربعاء )
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ظهرا، وذل  لبحل جا زية شرطة ا حتلل  لل  تر  األعياد اليهودية وتامين اوتحاما  
 المستوطنين الك ا وصك  ي  ذ  الفتر .

ونشر المووا ا لكتروني للكنيس  نص الدعو ، وبين أنها ستكون بمشاركة رئيو اللجنة ميري ري ر 
والقضاء واألديان، باإلضا ة الك ممثلين عن مكت  ال ارجية  وممثلين عن مكت  األمن الدا لي

وجمعيا  استيطانية أ ر  تسا م  ي اوتحاما   صندوال ارل الهيكلبر والسياحة وما يسمك 
 ا وصك.

و ي المقابل أشار  الملسسة  ي بيانها الك أن ممثل عن ائتلر منظما  الهيكل تقدم بوروة 
شة بنود ا  ي اجتماع اللجنة، وتضم الوروة شرحا مفصل عن واوا اوتراحا  لشرطة ا حتلل لمناو

األحدال التي يشهد ا المسجد ا وصك يوميا، وتحريضا مباشرا علك المصلين وطل  العلم 
المتواجدين  ي ا وصك الذين يتصدون  وتحاما  المستوطنين بالتكبيرا  والشعارا  المناصر  

 للمسجد.
حتلل ل مسة عشر مستوطنا باوتحام ا وصك بحراسة مشدد  منها، و ي المقابل سمح  شرطة ا 

والقيام بجولة  ي انحائ  وسط تكبيرا  و تا ا  مناصر  للمسجد من وبل المصلين وطل  العلم 
 الذين نجحوا  ي الد ول الك ا وصك.

11/8/4912مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 والمقاومة استمرت رغم إحاطتها بأنظمة معادية لقضية الفلسطينيةبشارة: األنظمة العربية أضرت ا .39

عزمي بشار ،  جوما وويا علك  د.شّن مدير المركز العربي لألبحال ودراسة السياسا ، : 48عر  
بعض األنظمة الرسمية العربية بسب  مواوفها المت اذلة من العدوان اإلسرائيلي علك وطاع رز ، ووال 

ذ  القضية الفلسطينية كادا  ووروة وأنها أضر  بها. كما وال نن مقاومة رز  نن  ذ  األنظمة ات 
 محاطة بانظمة معادية و"ما ذل  تقاوم".

أن  ”الجزير “الذي حّل ضيفا علك حلقة يوم أمو من برنام  " ي العمال" علك ونا  -وأكد بشار   
يا وتونو دعم  المقاومة األنظمة العربية تعامل  بدرجا  متفاوتة ما عدوان رز ،  قطر وترك

الفلسطينية، لكن  نا  أنظمة صمت  وأنظمة ووف  محايد  وأ ر  تآمر ، واعتبر أن  ما انتهاء 
المحاور السياسية  ي المنطقة العربية   يوجد معسكر يدعم المقاومة، و  يوجد  نا  ظهير وسند 

 حقيقي لها.
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ننها ووف  ما الفلسطينيين ووضيتهم وومع   واستثنك المفكر الفلسطيني الشعو  العربية التي وال
 من أجل ذل  من طرر أنظمتها.

و ّص بشار  النظام المصري بانتقادا  جراء مووف  من المقاومة الفلسطينية، ووصف  بان  أسوأ من 
نظام الرئيو الم لوع حسني مبار ، ونقل عن نائ  وزير  ارجية نسرائيل السابال يوسي بلين وول  

ة أكثر منا" بشان رز ، واعتبر أن  ذا النظام يناوض نفس ،  هو يعتبر رز  محتلة نن "مصر متطر 
 لكن    يدعمها، وينتقض ضعر تسليحها و ي نفو الوو  يمنا عنها التسليح.

من جهة أ ر ، أشاد بشار  بوحد  الفلسطينيين  ي رز  والضفة ال ربية، ووال نن الو د الذي ذ   
  .علك وحدت  حتك اآلن وتمس  بشروط المقاومة للمفاوضا   ي القا ر  حا ظ

وأشار نلك أن التحر  الشعبي الذي ووا  ي الضفة ال ربية وضا السلطة الفلسطينية بين  يارين:  
 نما أن تطور الموور نلك انتفاضة ثالثة، أو تتبنك  طا  المقاومة الذي يتبنا  الشع .

14/8/4912، 28عرب   
 
 ل "لتجهيل القدس"تكشف خطط االحتال  "الجزيرة" .41

تتناول حلقة "تجهيل القدو"  ذا األسبوع من برنام  " لسطين تح  المجهر" التي تبل األربعاء 
بتووي  مكة المكرمة، سياسة ا حتلل اإلسرائيلي  ي بي  المقدو لت ري   5:45المقبل الساعة 

 ن ء رير متعلم وجا ل يسهل ت لي  عن  ويت  وجذور .
سل  الجيل الجديد حق   ي التعليم حتك المرحلة الجامعية، ويلدي ذل  نلك ويعمل ا حتلل علك 

 لال تركيبة ديم را ية تتكون من أولية عربية رير متعلمة وطاعنة  ي السن  ضطرار من يبقك  ي 
 ويد التعليم من الشبا  للهجر   ارج القدو، وربما نلك األبد لمواصلة دراست  الجامعية.

   العربية بما يتلءم ومتطلبا  ا حتلل، وأد ل  شهاد  "البجرو " عوضا ورير  نسرائيل المنا
عن شهاد  الثانوية العامة )التوجيهي( رير المعترر بها  ي الجامعا  العبرية، ليتبا ذل  بعدم 

 اعترا ها بشهاد  جامعة القدو )العربية(.
ل نحد  الجامعا  العبرية، وحتك الطل  الفلسطينيين الذين ي تارون "البجرو " طموحا  ي د و 

تل  الوثيقة التي تعبل بالتاريخ -ويضطرون لحفظ وثيقة ا ستقلل اإلسرائيلية عن ظهر ول  
صا   ي الجامعا  اإلسرائيلية كهندسة الجينا   ي   يستطيعون دراسة بعض الت ص -الفلسطيني

 كلية الط  مثل، نا ي  عن منعهم من دراسة الطيران،  هذ  ت صصا  تعد محظور .
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ن تو ر المقعد  ويبدأ القما الثقا ي من الصر األول ا بتدائي بعدم تو ير مقاعد دراسية كا ية، واا
 .رالبا ما يكون  ي مكان بعيد عن مكان السكن

الكت  المدرسية التي أور  بعد معا د  أوسلو  قد "نقحها" مت صصون من نسرائيل والو يا  أما 
المتحد ، وحذ وا منها نصوصا ورسوما وصورا،  اضح  بعض صفحا  المنا   نما بيضاء أو 
مشو ة، ومن ذل  علك سبيل المثال   الحصر حذر العلم الفلسطيني من سارية يضّمانها طفل 

 الصور  بعد حذر العلم وكان الطفلين يتشاجران علك محض عصا!وطفلة،  بات  
أما المعلمون الفلسطينيون  ي ضعون لمراوبة صارمة  ي كل ما يعلمون  لطلبهم، ويتم استدعاء كل 

 معلم أو معلمة نلك األجهز  األمنية نن تجرأ علك تعرير الطلبة "بالنكبة". 
حتك  "رير المعدلة "أوسلوياو  ،المنا   رير المشّو ةيهربون كت   ،لكن مهربو الكت  الفلسطينيون

يعلموا األجيال شيئا عن  لسطين وتاري ها وكثيرا عن العربية وجمالها، وحتك يبيّنوا أيضا أن الطفلة 
والطفل  ي كتا  القراء    يتشاجران علك عصا، بل ير عان راية ليفندا مقولة بن روريون، بان 

ن ماتوا " الص ا  ر"   ينسون."الكبار" واا
11/8/4912الجزيرة نت، الدوحة،   

 
  مقدسياً  خالل مواجهات بالقدس واالحتالل يعتقل ستين صابة العشراتمعطيات: إ .40

ووا  ا حتلل اإلسرائيلي ، ان 11/8/4912األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،  ملسسة ذكر 
 ين،  ي عد  ور  وأحياء بالمدينة.شن   جر األربعاء حملة مدا ما  واعتقا   للعشرا  من المقدسي

ساعا  بشكل متزامن  ي بلد  سلوان، وورية  3شن  حملة اعتقا   واسعة استمر  ألكثر من و 
العيسوية، وحي الطور، والصوانة، وحارا  القدو القديمة، وحي شعفاط، وشار  بالحملة م ابرا  

بمساند  من مروحية رصد  تنفيذ  ا حتلل، والوحد  المقنعة، وأ راد من الشرطة وحرو الحدود،
 ا عتقا  .

 50وأوضح محامي ملسسة الضمير محمد محمود ان ا حتلل حول المعتقلين وعدد م تجاوز الر 
 .والتحقيال يجر  معهم  ي معتقل  اللد والرملة مقدسيا الك وحد  أيل 

 بعد اوتحام منازلهم. مقدسيا 50ووال مدير نادي األسير ناصر ووو أن ا حتلل اعتقل أكثر من 
واندلع  مواجها  عنيفة  ي ورية العيسوية وبلد  الطور بين الشبان وووا  ا حتلل، تزامنا ما 

مواطنا  16وأوضح اسعار العيسوية التابا لجمعية اتحاد المسعفين العر  أن  حملة ا عتقا  .
 .أصيبوا باألعير  المطاطية وودم لهم العلج الميداني
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ور اوتحم  القوا  حار  )واع الحار  وال لو (، وألق  القنابل الصوتية واألعير  المطاطية و ي حي الط
 .بصور  عشوائية  ي الحارا  وبين منازل المواطنين

، أن مصادر مقدسية ذكر  أن 11/8/4912وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، وجاء  ي 
تقا   واسعة  ي أحياء وور  مدينة القدو شن   جر اليوم األربعاء، حملة اعووا  ا حتلل 

 مواطن ا. 60المحتلة، طال  أكثر من 
 
 االحتالل يرفض التماسات ضد هدم بيوت أهالي متهمي عملية المستوطنين الثالثة بالخليل .42

رد  ما تسمك المحكمة "اإلسرائيلية" العليا ثلثة التماسا  ضد ورار جي  ا حتلل  دم : )ونا(
ائل   لسطينية بزعم ضلوع أبنائها  ي تنفيذ عملية أسر ووتل المستوطنين الثلثة  ي ثلثة منازل لع

 مدينة ال ليل جنو  الضفة ال ربية المحتلة  ي يونيو/حزيران الماضي.
)لم يعتقل( بالووور  لر العملية،  يما القواسمي وتتهم "نسرائيل" كل من عامر أبو عيشة، ومروان 

ام وواسمة بتمويل وت طيط العملية والمشاركة  ي الت لص من جثل تتهم المعتقل لديها حس
 المستوطنين.

وسلم جي  الحر  "اإلسرائيلي" أوامر الهدم للعائل  الثلل وبل نحو شهر، ويتووا بعد رد 
 (.ا لتماسا  أن يقدم علك  دم المنازل ردا )ال ميو

ك " لل  ي القرار بحيل يبرر تد ل ووال القضا   ي ورار م رد ا لتماسا  ننهم لم يعثروا عل
 المحكمة"، را ضين ا دعاء بان الحديل يدور عن  طو  عنصرية.

وبموج  ورار جي  الحر  "اإلسرائيلي" سيتم  دم منزل حسام القواسمة بشكل تام، أما شقة مروان 
م  دم القواسمي الواوعة  ي طابال أرضي  ي مبنك مكون من أربا طبقا   ستصادر وت لال،  يما سيت

 .شقة تابعة ألبو عيشة الواوعة  ي الطبقة الثانية من مبنك تقطن  عائلت 
11/8/4912الخليج، الشارقة،   

 
 إنسانياً  بعد إعالنها منطقة منكوبةشبكة المنظمات الفلسطينية تطالب بإغاثة عاجلة لغزة  .43

،  صوصا  األمم طالب  شبكة المنظما  األ لية الفلسطينية المجتما الدولي:  تحي صّبام -رز  
بسرعة العمل من أجل تنفيذ استحقاوا  نعلن وطاع رز  منطقة منكوبة ننسانيا   ي ظل »المتحد ، 

استمرار العدوان اإلسرائيلي وتداعيات  ال طير  علك الوضا اإلنساني المتد ور، بما  ي ذل  تو ير 
 «.ة المدنيينممر ننساني يضمن تد ال المساعدا  بكل نشكالها واا لء الجرحك وحماي
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تداعيا  »منظمة أ لية،  لل ملتمر صحا ي، من  133وحذر  الشبكة التي تضم  ي عضويتها 
الكارثة رير المسبووة التي يعيشها وطاع رز  علك المستويا  الم تلفة  ي ظل استمرار العدوان 

لحيا  لياتي والحصار الجائر والمتواصل منذ أكثر من ثماني سنوا  الذي  لر تد ورا   ي مناحي ا
 «. ذا العدوان ليكمل تدمير مقوما  الحيا 

11/8/4912الحياة، لندن،   
 
 في رفح زوارق إسرائيلية تفتح نيرانها باتجاه الشاطئ .أول خرق للتهدئة. .44

سرائيل بوساطة  -ر ح  محمد الجمل:  رو  ووا  ا حتلل التهدئة المبرمة بين  صائل المقاومة واا
 تح  زوارال نسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثير وعشوائي  مصرية، صبام أمو، بعد أن

 باتجا  مراك  الصيادين ومناطال متفروة من الشريط الساحلي رر  مدينة ر ح.
وو قا  لما أكد  صيادون ومواطنون يقطنون ور  المنطقة الساحلية،  كن زوارال نسرائيلية متعدد  

لشاط  منذ بدء العدوان،  اصة بمحاذا  الحدود المصرية األشكال واألحجام، واصل  تمركز ا ور  ا
الفلسطينية، بدأ  وبشكل مفاج ، نطلال النار بصور  كثيفة وعشوائية، مستهد ة مناطال متفروة من 

 الشريط الساحلي، وكذل  مراك  الصيادين.
11/8/4912األيام، رام هللا،   

 
 الخدمات األساسية دراسة تقويم حاجات التجمعات الفلسطينية: نقص كبير في .45

التي شمل  « الدراسة التحليلية لتقويم الحاجا   ي التجمعا  الفلسطينية المضيفة  ي لبنان»أظهر  
تجمعا   لسطينيا ، أن  ذ  التجمعا  تعاني من ظرور معيشية واسية، ومن نقص كبير  ي  41

رير ا من ال دما  ال دما  األساسية من ماء وكهرباء وصرر صحي، ومشاكل  ي ر ا النفايا  و 
 التي تضمن الحد األدنك من العي  الكريم.

وتوصل  الدراسة نلك ضرور  ترميم بعض الوحدا  السكنية باسرع وو  ممكن لتفادي تعرض 
سكانها ل طر ا نهيار واستبدال الجدران المصنوعة من الزن  بماد  أكثر سلمة، العمل علك مّد 

نظيفة، ومد شبكة للصرر الصحي كي   تتشاب  ما ميا   وتا يل شبكا  الميا  لتامين ماء شر 
مدادا  سليمة، يتم  الشر  وبشكل   يلذي أو يلول البيئة، وتامين الكهرباء من  لل شبكة واا

، «التعليال»صيانتها بشكل منتظم، وتوسيا حجم  ذ  الشبكة لتشمل الوحدا  السكنية كا ة لتفادي 
لبة، وتحسين شبكة الطروا . كما تطّرو  الدراسة نلك وطاعا  ومشاريا متعلقة بكدار  النفايا  الص
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أ ر  كالصحة وا ستشفاء والتعليم ومشاريا م صصة للشبا  وتامين  رص العمل حيل سيتم تنفيذ 
  ذ  المشاريا بالتعاون ما البلديا  المجاور .

تحسين الظرور »روع وتعتبر الدراسة، الممّولة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ثمر  مش
( UNDPالذي ينّفذ  برنام  األمم المتحد  اإلنمائي )« الحياتية  ي التجمعا  الفلسطينية  ي لبنان

، وتهدر نلك اإلضاء  علك الواوا UN-Habitatوبرنام  األمم المتحد  للمستوطنا  البشرية 
ج   لسطيني وسوري ألر   30الصع  الذي تعيش  التجمعا  الفلسطينية  صوصا  ما لجوء نحو 

نليها جراء ا زمة السورية، وتعزيز تليا  التنسيال بين الجها  الفاعلة  ي التجمعا  الفلسطينية، ما 
 ألر نازم. 30ت ر  لسطيني مقيم نلك جان   110ينعكو استجابة أكثر  عالية لحاجا  

11/8/4912المستقبل، بيروت،   
 
 حي الشجاعيةب ليجد بيته مدمرًا وعائلته مشردةسنوات  ستالمحرر حلس من غزة انتظر الحرية  .46

سنوا ،  6رام هللا: انتظر المحرر حسام حلو من رز  لحظة اإل راج عن  بعد اعتقال استمر لمد  
نلك أن جاء موعد اإل راج عن  ليجد بيت  مدمرا  وعائلت  مشرد  بعد أن كان  والدت  تعد  باستقبال 

 س .كبير ينطلال من حي الشجاعية مسقط رأ
المحرر حسام حلو والذي أ رج عن  مل را من سجن نفحة نلك الضفة بعدما حال  الظرور الرا نة 
من عدوان مستمر علك رز  من العود  نلك عائلت ، وال، "نن أسر  رز  يعيشون األيام األصع   ي 

األوضاع علك مراحل حياتهم بعدما  قد عدد منهم أ رادا من عائلتهم ودمر  بيوتهم"، مشيرا نلك "أن 
حا ة ا نفجار،  بدل أن تتلشك مصلحة سجون ا حتلل ا حتدام ما األسر  صعد  من 

 .نجراءاتها القمعية بحقنا"
11/8/4912األيام، رام هللا،   

 
 لبنان: مسيرة حاشدة في صور تضامنًا مع غزة .47

ا سلمي والجهاد   تحو صائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتا  حماونظم  حركة ر: صو 
مسير  تضامنية ما رز  انطلق  علك طول الطريال التي تربط ملسسة ميا  صور بالكورني  
الجنوبي للمدينة حمل  للها المشاركون اعلما ورايا  و  تا  مندد  بالعدوان، كما جر  عرض 

 لمجسمي صارو ين من الصواريخ التي يطلقها رجال المقاومة  ي رز .
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القا ا  حماوووفة تضامنية ت للها القاء كلما  كان من بينها كلمة لحركة  و ي  تام المسير  نظم 
تحدل عن صمود الشع  الفلسطيني واستبسال  ،المسلول القادم من رز  اسماعيل رضوان

 المقاومين. 
التمس  بالحقوال الفلسطينية بالدولة  أكد  يها علك كلمةر ع  شناعة  حركة  تح المسلول  يوألقك 

 اصمتها القدو.المستقلة وع
11/8/4912المستقبل، بيروت،   

 
 مئات األطفال في الضفة يطالبون العالم بحماية طفولة فلسطين .48

األناضول: طال  مئا  األطفال  ي مدينة رام هللا، وسط الضفة ال ربية، الملسسا   - رام هللا
 ."المحماية طفولة  لسطين، ومنحهم الحال بالعي  أسو  بباوي أطفال الع"الدولية، بر

جاء ذل   لل مسير  نظمتها اللجنة المشر ة علك الم يما  الصيفية التابعة لوزار  الشبا  
والرياضة، من أمام وصر رام هللا الثقا ي، باتجا  مقر ملسسة األمم المتحد ،  ي المدينة أمو، 

الدمار  ، من تلةرا عين األعلم الفلسطينية، والل تا  التي تطال  بحمايتهم وحماية أطفال وطاع رز 
وارتد  األطفال ومصانا كت  عليها اسم طفل وتل  ي الحر  اإلسرائيلية علك وطاع  اإلسرائيلية.

 رز .
11/8/4912القدس العربي، لندن،   

 
 لالقتصاد اإلسرائيلي تبعاً ئه إبقابهدف  تعمدت تدمير اقتصاد غزة بعدوانها "إسرائيلمعطيات: " .49

ل بتعمد تدمير اوتصاد وطاع رز ، عبر استهدار المنشآ  اتهم اوتصاديون نسرائي: وكا  
ا وتصادية والقطاعين التجاري والزراعي بصواري ها أثناء عدوانها علك رز ،  اد ة بذل  نلك نبقاء 

 ا وتصاد الفلسطيني تبعا للوتصاد اإلسرائيلي.
منشا  صناعية  145تضرر نحو لوتشير التقديرا  األولية للتحاد العام للصناعا  الفلسطيني 

 ز  نتيجة العدوان، ما استهدار الصناعا  اإلنشائية ومصانا المواد ال ذائية بشكل ب لسطينية 
  اص.

من  %60مليون نسمة نلك مستو   1,8القطاع الذي يقطن  بوتووا ال براء ارتفاع معدل الفقر 
، وأن ينضم %41 بعد أن كان عند مستو  %50حاليا، وأن يزيد معدل البطالة ليتجاوز  38%
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ألر ش ص، بعد  قدانهم مصدر  180ثلثون ألر ش ص نلك جي  البطالة البالغ عدد  أصل 
 د لهم الوحيد.

 وأكدوا ضرور  أن تشترط أي تهدئة مقبلة ما نسرائيل ننهاء الحصار، و تَح كا ة المعابر التجارية.
كبير بسب  الضربا   وأوضح ا تحاد أن القطاع الصناعي  ي رز  عانك سابقا من تد ور

كصابا  واسعة النطاال من تدمير للبنية التحتية بالمتلحقة، بعد أن شهد حربين سابقتين تسببتا 
لكثير من المنشآ  الصناعية، سواء بالتدمير الجزئي أو الكلي، األمر الذي سب  حالة شلل شب  

 كاملة للقطاع الصناعي.
، مما أد  نلك توور عدد كبير من المصانا وأضار أن القطاع الصناعي عانك من حصار  انال

عن العمل وتسريح عدد كبير من العمال، نضا ة نلك تعطيل كبير للطاوة اإلنتاجية لباوي المصانا 
 وزياد   ي نسبة البطالة.

14/8/4912الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 ماهر الطباع لـ "قدس برس": المطلوب إنهاء حصار غزة بشكل جذري وليس تجميله .51

: حذر  بير اوتصادي  لسطيني مما اسما  المماطلة اإلسرائيلية  ي التفاوض حول التهدئة  ي رز 
القا ر  ومنح الفلسطينيين ت فير الحصار علك وطاع رز  وليو ننهاء  بشكل كامل، حس  الرلية 

قاط ما ر الطّباع ال بير والمحلل ا وتصادي وراء  سريعة حول ما نشر من ن د.وأجر  اإلسرائيلية. 
وا ق  عليها نسرائيل وحول الحصار المضرو  علك رز ، معتبر ا أنها كلها   تلبي الحد األدنك من 

 طموحا  المواطن الفلسطيني  ي ر ا الحصار.
وأوضح الطّباع  ي حديث  لر "ودو برو" أن حديل ا حتلل عن توسيا منطقة الصيد  ي بحر رز  

تعارض ما اتفاوية أوسلو المووعة بين منظمة التحرير ميل بما   يتعارض ما أمنها، ي 11نلك 
م وبرعاية دولية والتي تنص علك تحديد مساحة الصيد 1443الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية عام 

ميل بحريا، مشيرا نلك ان  ررم ذل   ان نسرائيل لم تلتزم طوال السنوا  السابقة بتل   10لتكون 
تفتح المجال أمام نسرائيل بالتحكم بالمساحة كما  "  يتعارض ما أمنهابما " نن جملةووال  ا تفاوية.

 ترا  مناس  لها.
شاحنة يوميا عبر معبر كرم أبو سالم، أضار الطّباع:  600حول زياد  حركة الشاحنا  نلك 

 "المطلو  ليو زياد   ي عدد الشاحنا  الوارد ، المطلو   تح كا ة المعابر التجارية التي تم نرلوها
 بعد  رض الحصار علك وطاع رز  ".
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مسا ر ا شهري ا عبر معبر بي  حانون "نيرز" شمال وطاع رز   5000وب صوص الموا قة علك مرور 
من سكان وطاع رز  ممنوعين أمنيا من د ول نسرائيل، والمطلو  نيجاد تلية  %40 اكد الطّباع أن 

 ة حركة المواطنين دون تد ل نسرائيل بذل .تكفل حري والضفة ال ربيةللربط الج را ي بين وطاع رز  
 وأوضح أن الميناء والمطار ر ضتهم نسرائيل بالررم من أن  تم ا تفاال عليهم  ي اتفاوية أوسلو.

ووال ال بير ا وتصادي: "المطار كان يعمل حتك تدمير  بواسطة نسرائيل، ما اند ع انتفاضة 
 رز األرض ال اصة بحرم الميناء وتم  ا ستعدادا  م، أما بالنسبة للميناء  تم 1000األوصك عام 

وا وتصادية إلنشاء  ا ستراتيجيةللبدء بالمشروع، ن  أن نسرائيل أووفت "، مشدد ا علك األ مية 
 الميناء.

14/8/4912قدس برس،   
 
 شلومو ساند جامعة تل أبيببستاذ التاريخ الحديث " ألكيف توقفت عن كوني يهوديا؟كتاب " .50

شلومو ساند، أستاذ التاريخ  "،كير تووف  عن كوني يهوديا؟" مللر  ذا الكتا ،: منك زياد عرض
الحديل  ي جامعة تل أبي ، معرور عربيا وعالميا من  لل كتب  السابقة، ومنها "ا تراع الشع  

 اليهودي" و"ا تراع أرض نسرائيل".
ت  نلك ا متناع عن تعرير موضوع المللَّر واضح من العنوان، و و األسبا  التي د ع  بالكا

نفس  بان  يهودي، لكن من منظور  لسفي محض، يستعرض  ي ، بعمال كبير، مسالة الهوية وتعرير 
 الذا  وا نتماء القومي والديني.

شلومو ساند، الذي ولد أل  نمساوي مسيحي وألم نمساوية "يهودية"، بعد انتهاء الحر  العالمية 
 صل،  11عبر  ،1014، الذي صدر  ذا العام كتا  المكثراألولك، ي وص  ي صفحا   ذا ال

  ي مسائل مرتبطة بالهوية تكاد تكون مجهولة  ي األدبيا  ذا  العلوة.
جاء الكتا   ي اثني عشر  صل تح  العناوين التالية: جو ر المسالة، الهوية ليس  وبعة، ثقا ة 

ن مشروي نلك ت ر، عربة  اررة، عربة ممتلئة، يهودية ِعلمانية؟ ألم وأمد، الهجر  ور ا  اليهودية، م
تذكُّر كل الضحايا، استراحة بعد وتل تركيا، من اليهودي  ي نسرائيل؟ من اليهودي  ي المهجر؟ 

 م ادر  المنتد  الحصري.
يتضح من عناوين  ذ  الفصول، علك ص ر حجم كل منها، وثرائها الهائل بالمعلوما ، حجم 

ية علك نحو عام، ولد  "اليهود" اإلسرائيليين ورير اإلسرائيليين بشكل اإلشكاليا  المتعلقة بالهو 
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 اص. مواضيعها مرتبطة ببعضها وكل منها مكمل لآل ر، ولذا من رير الصحيح  صل تحليل ورد 
  ي أحد الفصول من رير .

ويضير أن   ي وثائال نسرائيل الرسمية،   وجود لمصطلح "نسرائيلي"، حيل يتم وضا كلمة أو 
طلح يهودي أو عربي بد  من ذل . ويشرم بتفاصيل دويقة استحالة ت لص  من  ذ  الصفة ن  مص

نذا ورر التحول نلك ديانة أ ر ، لكن  ير ض ذل  بالمطلال. وألن والدت  ولد  ألم يهودية،  قد رد  
ة بالتالي يهودية، و و كذل ، ما أن والد  مسيحي كاثوليكي. أي أن ووانين نسرائيل، العنصري

 بامتياز،   تمنح المواطن حال ا تيار  ويت .
يعود الكات  نلك ذكر حقيقة أن ملسسي نسرائيل اعتبروا الدولة التي أوامو ا  ي  لسطين ملكا 
جماعيا للشع  اليهودي، سواء أكان اليهود ملمنين بالديانة اليهودية أم  . أي أن  ذا يشكل مد ل 

ي يبقك كذل  نلك األبد، و ذا يعني من منظور الكات  ريا  عنصريا بامتياز لتعرير اليهودي، الذ
 التعرير المديني الدستوري للمواطنة.

شلومو ساند يقول: نن نسرائيل تعر   بان  يهودي، ليو ألي سب  رير أنها اكتشف  يهوديت  بعدما 
هلكا )تكت :  لك ( تبين لها أن والدت  يهودية، وألن نسرائيل دولة دينية،  كن الشريعة اليهودية، أي ال

 ومصادر ا تقول نن اليهودي يبقك كذل  نلك األبد، و  تت ير  ويت /ووميت  ن  نذا رير دين .
14/8/4912الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 يناقش الوضع في غزة مع كيري وفابيوس وزير الخارجية المصري .52

مصري سامح شكري، ووزير جر  اتصا ن  اتفيان، أمو، بين وزير ال ارجية ال ال لي : -القا ر  
 ارجية الو يا  المتحد  األمريكية جون كيري، ووزير  ارجية  رنسا لوران  ابيوو، ووال شكري  ي 
تصريح "نن ذل  ياتي  ي نطار الجهود المستمر  والمتواصلة التي تقوم بها مصر لوور نزير الدم 

 رز ".الفلسطيني، ووتل األبرياء من المدنيين الفلسطينيين  ي وطاع 
وأضار شكري "أن ا تصالين تناو  تطورا  الوضا  ي األراضي الفلسطينية المحتلة، وا تصا   
المكثفة والجهود المتواصلة، التي تقوم بها مصر لتثبي  التهدئة بما يحقن دماء الشع  الفلسطيني، 

ض  "نسرائيل" علك ويحول دون استئنار ا عتداءا  "اإلسرائيلية"، ويسهم  ي ر ا الحصار الذي تفر 
 القطاع.

 11/8/4912الخليج، الشارقة، 
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 مصر تطلب استضافة مؤتمر المانحين إلعادة إعمار قطاع غزة .53
أكد مسلول  لسطيني أن مصر أعرب  عن رربتها  ي استضا ة ملتمر :   ر أ – 48عر  

 للمانحين  ي شرم الشيخ إلعاد  اعمار وطاع رز  كان من المقترم عقد   ي النروي .
وتسعك مصر من وراء  ذ  ال طو  نلك تحييد تركيا ووطر عن جهود نعاد  نعمال وطاع رز ، 

 وت فير دور ما  ي التاثير علك الشان الفلسطيني  ي وطاع رز .
وبل ايام وليلة طلب  « "  رانو برو»ووال المسلول الذي اشترط عدم الكشر عن اسم  لوكالة 

الجان  الفلسطيني لم يعط جوابا علك  ذا األمر ألسبا   مصر استضا ة ملتمر المانحين، رير ان
 تتعلال بتعقيدا  المفاوضا  السياسية الدائر   ي القا ر ".

 14/8/4912، 28عرب 
 
 مصر تستعرض األوضاع في غزة مع دول أمريكا الالتينية .54

ثلي استعرض  وزار  ال ارجية المصرية، أمو، الوضا  ي رز  ما سفراء ومم ال لي : -القا ر  
دول أمريكا اللتينية والو يا  المتحد  وكندا، حيل التقك السفير محمد  ريد مني  مساعد وزير 

السفراء، وأوضح لهم الجهود التي تبذلها مصر لحقن دماء األشقاء  األمريكيتينال ارجية لشلون 
 دا  من الجان  الفلسطينيين، مشيرا  نلك أن مصر تستضير حاليا  و دا  من الفصائل الفلسطينية، وو 

"اإلسرائيلي"  ي نطار جهود مصر الدلوبة للتوصل نلك اتفاال نهائي وشامل لوور نطلال النار ور ا 
 الحصار عن الشع  الفلسطيني.

ووال  وزار  ال ارجية نن السفير مني  عرض  لل اللقاء القواعد التي تحكم عملية د ول 
نذ بدء ا عتداءا  "اإلسرائيلية"  ي وطاع رز  المساعدا  اإلنسانية نلك وطاع رز ، وحرص مصر م

علك نبقاء معبر ر ح مفتوحا  بشكل مستمر واستثنائي، والسمام بعبور األش اص وووا ل المساعدا  
اإلنسانية واستقبال الجرحك والحا   اإلنسانية للت فير من معانا  سكان القطاع، والسمام بنقل 

 ال ذائية.األدوية والمهما  الطبية والمساعدا  
وأشاد  ال ارجية المصرية بالمواور اإليجابية التي ات ذتها دول أمريكا اللتينية، من  لل ندانة 
ا عتداءا  المستمر  علك وطاع رز ، والتي تاتي  ي سياال علوا  الصداوة الوثيقة والتاري ية التي 

يال والمتابعة ما تل  السفارا  من تربط العالم العربي بدول أمريكا اللتينية، ملكدا  استمرار التنس
 لل اطلعهم المستمر علك اإلجراءا  التي تت ذ ا الحكومة المصرية حيال تل  األزمة، وسبل 
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وصول المساعدا  اإلنسانية نلك األشقاء الفلسطينيين، حيل تم ا تفاال علك استمرار التنسيال القائم 
  ي  ذا الشان.

 11/8/4912الخليج، الشارقة، 
 

 إسرائيلية: مصر تعيد سفيرها لتل أبيب إذا تم االتفاق على هدنة طويلة مصادر .55
نذا ما تم التوصل نلك اتفاال « تل أبي »وال  مصادر نسرائيلية نن مصر تعتزم نعاد  سفير ا نلك 

سرائيل  لل المفاوضا  الجارية   القا ر  بوساطة مصرية.  يعلك  دنة طويلة بين الفلسطينيين واا
مطلا علك مسار المفاوضا ، أمو،  دبلوماسيعن مصدر  اإلسرائيلي اإل باري«  وا»ونقل مووا 

 .اإلسرائيليأن المصريين نقلوا رسالة بهذ  الروم نلك الجان  
 11/8/4912المصري اليوم، القاهرة، 

 
 مهرجان لنصرة غزة بالقاهرة يرفض نزع سالح المقاومة ويهاجم "اإلعالم المتصهين" .56

دعا صحفيون ونشطاء سياسيون وحقوويون مصريون المقاومة الفلسطينية نلك  ودو برو: -القا ر  
ا ستجابة ألي ض وط عربية أو دولية تمارو عليها لنزع سلحها، ومعتبرين أن سلم المقاومة 
"درع يحمي األمن القومي المصري والعربي"، و اجموا ما وصفو  بر "اإلعلم المتصهين العربي"، 

ة التي لم تناصر رز  وردد المشاركون العديد من الهتا ا  المليد  للمقاومة عق  والفضائيا  المصري
 ( بنقابة الصحفيين.11/8انتهاء الملتمر الذي عقد ا ثنين )

ووال الصحفي محمد عبد القدوو رئيو لجنة الحريا  بنقابة الصحفيين نن "الشع  المصري يقر 
ظر عن موور الحكومة المصرية المنحاز إلسرائيل صفا واحدا  لر المقاومة الفلسطينية بصرر الن

وأوضاع مصر الدا لية" بحس  وول ، مشددا علك ان صواريخ المقاومة التي وصل  ألول مر  نلك 
 تل ابي  وباوي المدن اإلسرائيلية " ي التي أجبر  العدو الصهيوني علك الجلوو للتفاوض". 

بها حماو وباوي  صائل المقاومة  ي رز  " ي وأضار عبد القدوو أن جميا المطال  التي تطال  
وامة ميناء بحري واإل راج عن  مطال  مشروعة والتي ياتي علك رأسها ر ا الحصار بشكل كامل واا

 األسر  الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية ووور العدوان".
 14/8/4912قدس برس، 
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 الصيادلة تطلق القافلة الطبية الثانية لدعم غزةنقابة  .57
طلق  لجنة اإلراثة والدواء بنقابة الصيادلة، أمو، القا لة الطبية الثانية لدعم وطاع رز ، بعد أ

ا نتهاء من التصاريح اللزمة لتسيير ا، وانطلق  صبام أمو من أمام النقابة، متجهة نلك معبر 
ا يقر  من شاحنا  محملة بم 3ووال الدكتور شرير عبدالعال، مقرر اللجنة، نن القا لة تضم  ر ح.
القطاع، ومنها المضادا  الحيوية، والمحاليل، وموانا  أ الييحتاجها  التيأطنان من األدوية  2

 النزير، وأدوية الت دير اللزمة للعمليا  الجراحية.
 11/8/4912المصري اليوم، القاهرة، 

 
 قادمين من غزة في طريقهم إلى الخارج فلسطينياً  129مطار القاهرة يستقبل  .58

 لسطينيا من أ الي رز  وادمين من منفذ  345د   أ: استقبل مطار القا ر  أمو الثلثاء  –ر  القا 
ر ح البري  ي طريقهم للسفر نلك ال ارج  لل األسبوع الحالي مست لين  رصة بدء تهدئة جديد  بين 

سرائيل.  الفلسطينيين واا
حا لة كبير  من  11وا لة تضم  ووال  مصادر مسلولة  ي مطار القا ر  نن الفلسطينيين وصلوا  ي

منفذ ر ح البري حيل تم تشكيل  ريال عمل من الجوازا  وسفار   لسطين لد  مصر لمساعدتهم  ي 
راكبا علك الرحل   181ننهاء نجراءا  سفر م علك عدد من الرحل  الم تلفة حيل تم توزيا 

 .3والباوين علك رحل  مبنك روم  1الم ادر  من مبنك الركا  روم 
وحس  المصادر، جر  مساعد  بعض من ت لر عن السفر  لل الفتر  الماضية لتعذر وصول  
نلك القا ر  بسب  أحدال رز  سواء بكعاد  الحجز ل  علك شركا  الطيران أو تجديد تاشيرا  السفر 

 ال اصة بهم.
 11/8/4912القدس العربي، لندن، 

 
 ةتركيا تقدم لـ"التعاون اإلسالمي" خطة من أجل غز  .59

بنود نلك منظمة  2أعلن وزير ال ارجية التركي "أحمد داود أورلو" أن  ودم  طة عمل مكونة من 
التعاون اإلسلمي، من أجل زياد  المساعدا  اإلنسانية الموجهة ل ز ، وتكثير الجهود المبذولة من 

عاد  أجل تحقيال وور دائم إلطلال النار  ي القطاع الفلسطيني، والتصدي للهجما  اإلسرائي لية، واا
 نعمار رز .
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جاء ذل   ي التصريحا  الصحفية التي أدلك بها الوزير التركي، من مدينة جد  بالمملكة العربية 
السعودية، التي يزور ا حاليا للمشاركة  ي اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسلمي الذي 

 انعقد علك مستو  وزراء  ارجية الدول األعضاء.
اود أورلو" أن تركيا وام  بعدد من المبادرا  الشاملة  ي األيام التي كثف   يها )نسرائيل( وأضار "د

 جومها علك رز ، مشيرا نلك أن بلد  ناشد  كل من األمم المتحد ، ومجلو األمن، ومجلو 
بشكل حقوال اإلنساني التابا لألمم المتحد ، واللجنة التنفيذية بمنظمة التعاون اإلسلمي، للنعقاد 

 طارئ لبحل العدوان اإلسرائيلي.
يونيو الماضي، وأنهم  ود انعقد  ي حزيران/ بالمنظمةولف  نلك أن ا جتماع السابال للجنة التنفيذية 

 تناولوا  ي اجتماع اليوم ت ر التطورا .
ا ا وتابا وائل: "لقد ساد اجتماع اليوم نوع من التضامن"، مشيرا نلك أن  أكد  لل الكلمة التي ألق

ضرور  الووور بجان  رز  باأل عال   باألووال  قط، وضرور  عرض مواور صريحة ليو  يها أي 
 تردد للد اع عن حقوال  لسطين.

بنود، وأول  ذ  البنود  و أن  2وأ اد أن "تركيا ودم   لل ا جتماع اليوم  طة عمل مكونة من 
ننسانية ل ز "، مشددا علك ضرور  تكثير تس ر كا ة الدول ما لديها من نمكانيا  لتقديم مساعدا  

 المساعدا  اإلنسانية لقطاع علك وج  السرعة للستفاد  من مهلة وور نطلال النار السارية حاليا.
 4وأطلا المشاركين  ي ا جتماع علك الجهود التي ودمتها تركيا  ي  ذا الشان، مشيرا نلك أن 

لتلقي العلج، وأنهم يجرون حاليا جهودا مكثفا جرحك  لسطينيين جاءوا  ي وو  سابال نلك تركيا 
 ت رين اليوم. 40إلحضار 

أما البند الثاني من  طة العمل التركية،  هو "وور نطلال النار المستدام"، مضيفا "و بد أن تشمل 
ماد  وور نطلال النار  ذ  ر ا الحصار المفروض علك رز ، علك أن يكون وور نطلال النار 

 نساني".دائم وليو لهدر ن
والبند الثالثة  و نعاد  نعمال رز  علك أن يكون المجتما الدولي  ي طليعة الدول التي ستتولك  ذا 
األمر، وأن تتعهد دول العالم بتقديم مساعداتها اللزمة  ي  ذا الشان،   تا نلك أن البنية التحتية  ي 

 القطاع الفلسطيني تعرض  لهز  كبير .
"تولي منظمة التعاون اإلسلمي دورا رياديا بشان متابعة وتعق  جهود األمم والبند الرابا عبار  عن 

المتحد  للتحقيال  ي الجرائم التي ارتكب   ي نطار الهجما  اإلسرائيلية علك وطاع رز "، مشيرا نلك 
 أن مجلو حقوال اإلنسان الدولي ات ذ  ي وو  سابال ورارا  اما بشان تل  الهجما .
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ن البند ال امو يتمثل  ي دعم حكومة توا ال  لسطينية، واصفا البند المذكور وذكر الوزير التركي أ
بر"المهم لل اية"، وذكر أن  تناول ما رئيو الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد هلل" تفاصيل عملية دعم 

 تل  الحكومة،  لل اللقاء الذي جما بينهما  ي وو  سابال
أجل تسجيل عضوية  لسطين التي ُوبل   ي األمم أما البند السادو  هو "بدء حملة واسعة من 

المتحد ،  ي جميا المنتديا  الدولية، ودعو  العالم أجما نلك استبدال مصطلحا  اإلدار  أو السلطة 
 الفلسطينية، بمصطلح الدولة الفلسطينية  ي جميا النصوص والمكاتبا  الدولية".

ذل منظمة التعاون اإلسلمي كل جهود ا أما البند األ ير من  طة العمل التركية  هو "أن تب
، بموج  مبادر  المل  1462الدبلوماسية من أجل نعلن دولة  لسطينية مستقلة دا ل حدود العام 

 ، و طة السلم العربية".1001عبد هللا  ي العام 
 14/8/4912فلسطين أون الين، 

 
 4912ة قبل نهاية أسطول جديد لكسر الحصار عن غز يعلن من إسطنبول عن ائتالف دولي  .61

أعلن ائتلر دولي لناشطين يوم أمو، الثلثاء  ي اسطنبول عزم  علك أن :   ر أ – 48عر  
 ينظم وبل نهاية العام أسطو  جديدا لكسر الحصار الذي تفرض  نسرائيل علك وطاع رز .

ظمة ". وتشار   ي األسطول من1014ووال ا ئتلر للصحا يين "نريد نرسال  ذا األسطول  ي 
اإلراثة ا سلمية التركية رير الحكومية التي شارك   ي محاولة سابقة لكسر الحصار استشهد 

 لل سيطر  البحرية اإلسرائيلية علك سفينة "ما ي  1010ناشطين اترا   ي ايار/مايو  10 للها 
 مرمر " التركية.

 ذي نظم  ي مقار المنظمة.ولم يحدد المنظمون الجدول الزمني للعملية  لل الملتمر الصحا ي ال
ووال  المنظمة بعد شهر علك بدء العدوان الجديد الذي شن  الجي  ا سرائيلي علك وطاع رز  نن  

 تعبير عن "التضامن المتنامي ما الشع  الفلسطيني  ي العالم".
عد   ي العالم لنقل مساعد  ننسانية  موان والسفن التي ستشكل األسطول الجديد ستبحر من 

 سطينيين. وما ي مرمر  ستكون ضمن األسطول الجديد.للفل
ووال الناشط الكندي نيها  لطير "سنشكل  ذا األسطول إلثبا  أن    يمكن لألسر  الدولية أن تبقك 

 مكتو ة األيدي عندما يتعرض المدنيون لهجما  وترتك  جرائم ضد اإلنسانية".
 11/8/4912، 28عرب 
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 مليون دوالر وتنتقد الضعف العربي في الدفاع عن فلسطين 999بـ السعودية تدعم إعمار غزة  .60
لمجلو وزراء منظمة التعاون  41أكد وزير ال ارجية السعودي، رئيو الدور  الر:  هد ال امدي -جد  

اإلسلمي األمير سعود الفيصل أن نسرائيل تسعك نلك  رض  يمنتها علك المنطقة كقو  اوليمية 
إلسلمية نلك الووور صفا  واحدا   لر حقوال الشع  الفلسطيني مسيطر  وطارية، ودعا الدول ا

 حتك   يستمر العدوان اإلسرائيلي علك رز ، منددا  باألعمال ا سرائيلية الوحشية  لل الحر . 
ووال نن المملكة لم تد ر جهدا   ي دعم القضية الفلسطينية  ي جميا المحا ل الدولية، وستظل  ي 

مليون  500بر ستعمل ما المانحين لتمويل نعمار رز  »عرو ة، مشيرا  نلك أنها مواوفها الثابتة والم
  نريد أن »وانتقد تكرار ا جتماعا  اإلسلمية من دون حل للقضية الفلسطينية، ووال: «. دو ر

نحيل اجتماعنا نلك مجلو عزاء،  ل وو  للعزاء واستجداء الحلول، علينا أن نت ّير ونتحر  بكل 
 «.صدال

وال الفيصل  ي كلمت   لل ا تتام ا جتماع الطارئ الذي استضا ت  السعودية أمو  ي شان و 
نجتما  نا  ي منظمة »العدوان علك رز ،  ي حضور رئيو الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا: 

 التعاون اإلسلمي... من أجل التداول  ي كيفية التصدي للعدوان اإلسرائيلي ال اشم علك أ لنا  ي
تابا العالم أجما بشاعة ووحشية جي  ا حتلل اإلسرائيلي، و و يست دم »وأضار: «. وطاع رز 

أعتك أنواع السلم لقتل األبرياء المدنيين دا ل بيوتهم، و دم األسقر علك رلوسهم، نذ رأ  العالم 
أحياء. نن  أطفا   ورضعا  يقتلون، و م  ي أحضان أمهاتهم، ورأ  أمها  يقتلن و ي أحشائهن أجنة

ما شا د  العالم  ي الحر  علك رز  من صور ماسوية وووائا رير مسبووة من الوحشية والدمار 
 «.الشامل يتجاوز كل الحدود اإلنسانية

من المهم أ  نعفي أنفسنا من تحمل المسلولية، أين روم األمة اإلسلمية؟ لماذا نحن »وأضار: 
د  ي اإلراد ؟ ما الذي جر  ويجري لنا؟ وكير علك ما نحن علي  من ضعر  ي الشوكة، وترد

«. نصلح دوا لنا حتك نقر أمام التحديا  التي تواجهنا من دون و ن أو ضعر يعترينا من دا لنا؟
 ل كان  ي مقدور نسرائيل القيام بالعدوان تلو العدوان لو كان  األمة اإلسلمية علك »وتساءل: 

ارتكا  جرائمها المتواصلة ضد الشع  الفلسطيني والمسلمين ول  رجٍل واحٍد؟ ألم ُي ِر نسرائيل علك 
 «.ما ترا  من ضعٍر  ي األمة بسب  تفككها وانقساماتها وانتشار الفتن  يها؟

المملكة   تزال تواصل جهود ا  ي المحا ل الدولية،  صوصا   ي األمم المتحد  أن وأكد أن 
وور سف  الدماء، وتقديم الدعم للشع   وا تصال باألطرار الفاعلة  ي مجلو األمن، من أجل

 «.الفلسطيني وااعاد  حقوو  المشروعة
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بالنسبة الك برنام  نعاد  اإلعمار  ي وطاع رز ،  كن الصندوال السعودي للتنمية مستمر »وتابا: 
 ي ت صيص التزام المملكة  ي  ذا اإلطار، وسيتم العمل بالتنسيال ما المانحين اآل رين لتمويل 

 «.مليون دو ر 500المنشآ  والمساكن المتضرر  من جراء العدوان ال اشم بمبلغ  نعاد  نعمار
ظرور نعاد  اإلعمار تمر بصعوبا  كثير  نتيجة الحصار المستمر والمفروض من »ولف  نلك أن 

سلطا  ا حتلل اإلسرائيلية علك وطاع رز ، ما يعيال د ول المواد اللزمة للبناء واإلعمار، وأن 
يتطل  أن تقوم األمم المتحد  والجها  المانحة األ ر  بالعمل علك تسهيل ند ال المواد،   ذا األمر

كما أنها أيضا  لم تتواَن عن تقديم المساعدا  اإلنسانية والمالية لت فير معانا  أشقائنا  ي  لسطين، 
ا  من وتعزيز صمود م دا ل األراضي المحتلة، وستظل  ذ  السياسة  ي سياسة المملكة، ندراك

 «.المملكة بحجم  ذ  الماسا  بكل أبعاد ا
 11/8/4912الحياة، لندن، 

 
 غزة في الوضع  الرئيس التونسييبحث مع  أمير قطر .62

تلقك حضر  صاح  السمو الشيخ تميم بن حمد تل ثاني أمير البلد اتصا   اتفيا : ونا –الدوحة 
تم  لل  الجمهورية التونسية الشقيقة.اليوم من أ ي    امة الرئيو محمد المنصر المرزووي رئيو 

ا تصال استعراض العلوا  الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز ا وتطوير ا، نضا ة نلك بحل ت ر 
 مستجدا  األوضاع  ي  لسطين، و ي مقدمتها وطاع رز .

 11/8/4912الشرق، الدوحة، 
 
 في غزة "سرائيل"إ "جرائم حربـ"سالمي تندد بمنظمة التعاون اإل .63

اسرائيل  ي رز  ودع   "جرائم حر ر"ندد  منظمة التعاون ا سلمي الثلثاء ب :)أ ر  ( - جد 
 الك اجتماع للمانحين لتمويل اعاد  اعمار القطاع الفلسطيني الذي دمرت  الحر .
رز  منذ العاشر  بشانو ي  تام اجتماع  ي السعودية  و الثاني علك مستو  وزاري تعقد  المنظمة 

وو  ا حتلل لجرائم  بكسرائيلاشد العبارا  ر"/يوليو الماضي، ندد  التعاون ا سلمي بمن تموز
 ”.الحر  التي لم تتوور عن ارتكابها  ي ا راضي الفلسطينية

يج  علك اسرائيل ان توور عدوانها  ورا وان تتحمل المسلولية القانونية “واضا    ي بيان 
 ”.كن وصفهاوالسياسية عن جرائم الحر  التي   يم
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من جهة ا ر ، دع  المنظمة الك اجتماع للجها  المانحة من اجل اعاد  اعمار وطاع رز  حيل 
 وس  مليارا  دو ر بحس  وزار  ا وتصاد الفلسطينية. أربااد  الحر  الك  سائر تتراوم بين 

 ، لك ذلن ووال مسلول  لسطيني ر ض ذكر اسم  ان مصر اوترح  استضا ة ملتمر المانحين.
اشاد  منظمة التعاون ا سلمي بالمساعدا  الطبية التي ودمتها السعودية للفلسطينيين وبل   

 ويمتها ستين مليون يورو.
 14/8/4912رأي اليوم، لندن، 

 
 العربي يبحث التحضير للمؤتمر الدولي إلعادة إعمار غزةنبيل  .64

عام لجامعة الدول العربية ما بحل الدكتور نبيل العربي األمين ال: سوسن أبو حسين - القا ر 
السفير النرويجي بالقا ر  نجراءا  التحضير للملتمر الدولي إلعاد  نعمار رز ، والذي يجري 
بالتنسيال بين النروي  ومصر. وذل  بالتزامن ما تواصل  أمو ما كل من سكرتير عام األمم 

لتباحل حول الجهود المتحد  بان كي مون ووزير ال ارجية األميركي جون كيري، حيل جر  ا
الجارية لتنفيذ المبادر  المصرية لوور العدوان اإلسرائيلي علك رز . وأكد العربي ضرور  اإلسراع  ي 
ا ستفاد  من الهدنة الحالية من أجل ند ال المساعدا  اإلنسانية لقطاع رز . وكذل  التعاون من 

 ي القطاع.أجل تقديم ا حتياجا  اإلنسانية  ي ظل األوضاع الكارثية  
وشدد العربي علك ضرور  صدور ورار ملزم من مجلو األمن لتثبي  الهدنة التي توصل  نليها 
الجهود المصرية، ولوضا ملمح تحر  حقيقي جاد نحو العمل علك ننهاء ا حتلل اإلسرائيلي 

الطل  لألراضي الفلسطينية، كما طال  بضرور  العمل علك تو ير الحماية للشع  الفلسطيني، و ال 
 .1014يوليو )تموز(  13الذي تقدم ب  الرئيو محمود عباو نلك سكرتير عام األمم المتحد   ي 

كما التقك العربي  رن  لوينستن، مبعول وزير ال ارجية األميركي لمفاوضا  عملية السلم  ي 
وعلك الشرال األوسط، للتباحل حول سبل دعم تثبي  الهدنة التي توصل  نليها الجهود المصرية. 

صعيد متصل، وام األمين العام با تصال بكل من سكرتير عام األمم المتحد  بان كي مون، ووزير 
ال ارجية األميركي جون كيري، حيل جر  التباحل حول الجهود الحالية لتنفيذ المبادر  المصرية 

 لوور العدوان اإلسرائيلي علك رز . 
 11/8/4912الشرق األوسط، لندن، 
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 لصالح إعمار غزة "األونروا"مليون دوالر لـ 9،9رع بـ البحرين تتب .65
مليون دو ر لوكالة )األونروا(  5،5تبرع  الملسسة ال يرية الملكية  ي البحرين بملغ  :و ا –عمان 

و ي اتفاوية منفصلة، ستقوم  من أجل جهود نعاد  نعمار وطاع رز  الذي تعرض ألضرار كبير .
دو ر من  لل األونروا  ألر 100عاجلة تبلغ ويمتها  الملسسة بتو ير مستلزما  أساسية
 للفلسطينيين المتضررين جراء النزاع.

 11/8/4912الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 طرد غذائي على سكان غزة 4599توزع  اإلماراتي"األحمر  الهالل" .66

ين  ي وطاع واصل  طواوم  يئة الهلل األحمر توزيا الطرود ال ذائية علك المحتاج: وام - رز 
 وسكان مدينة الشيخ زايد شمالي وطاع رز .« األونروا»رز ،  اصة النازحين نلك مدارو 

ووام و د الهلل اإلماراتي ال امو برئاسة حميد الشامسي نائ  األمين العام للمساعدا  الدولية 
الطرود طرد رذائي علك الملسسا  ال يرية  ي رز ، نلك جان  توزيا ت ر  400بتوزيا ألفين و

علك سكان مدينة الشيخ زايد السكنية، وذل  وبل أن ي ادر القطاع نلك القا ر   ي حين بقي جزء من 
 الو د  ي ر ح لمتابعة سير عمل المستشفك الميداني اإلماراتي.

 11/8/4912البيان، دبي، 
 
 المساعدات الجزائرية لغزة تصطدم بشروط مصر "التعجيزية" .67

انتقد  عد  أطرار جزائرية بنود الوثيقة المصرية التي كشف  عنها رئيسة : ياسين بود ان - الجزائر
 الهلل األحمر الجزائري سعيد  بن حبيلو، والتي تضا شروطا "تعجيزية" إليصال المساعدا  ل ز .

 - لل ملتمر صحفي ما ممثل الصلي  األحمر أوسكار أومابكور األحد-وكشف  بن حبيلو 
ها الهلل األحمر المصري، وتتضمن الشروط التي "تفرضها السلطا  عن بنود الوثيقة التي وزع

المصرية" علك المنظما  والهيئا  التي تريد نيصال مساعداتها لقطاع رز ، داعية لاسراع  ي نيجاد 
 حل إليصال المساعدا  اإلنسانية للقطاع.

ة بحماية المدنيين المتعلق-كما أشار  نلك عقد اجتماع طارئ لمناوشة اتفاويا  جنير األربا 
يجما الهلل األحمر الجزائري واللجنة الدولية للصلي  األحمر، والشركاء  -وا حتلل ور ا الحصار

 اإلنسانيين  ي  يئة األمم المتحد  والمنظما  الحقووية.
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و ي ما يتعلال بالوثيقة، وال  ننها تشترط علك أي منظمة تقديم طل  "يتضمن جردا ألنواع وكميا  
دا  لميناء الوصول  ي بورسعيد أو مطار اإلسماعيلية الجوي، ما ضرور  تقديم بيانا  المساع

 األ راد المصاحبين للمساعدا ".
كما أشار  الوثيقة نلك أن الجها  المانحة  ي التي "تتحمل نفقا  التفريغ والتحميل والنقل 

 زن.والت زين"، علك أن تتمتا  ذ  المساعدا  بمواصفا  محدد  من حيل الو 
من جانب ، وال نائ  رئيو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عمار طالبي نن ا لتزام 
بالشروط التي تحدد ا الوثيقة المصرية تتطل  "ووتا كبيرا"،  ي حين يتطل  الوضا  ي رز  "تد ل 

 عاجل" إلراثة السكان الذين يعانون أوضاعا ننسانية "كارثية".
موعة البرلمانية لحز  جبهة العدالة والتنمية ل ضر بن  لر سلطا  مصر بلع  واتهم رئيو المج

 دور "الشرطي اإلسرائيلي" بالمنطقة.
وصل  نلك  د ها "بدعم ا نقل   ي مصر"، وجعل  سلطات   -ومعها أميركا-ووال نن نسرائيل 

 تقوم بدور "الحامي" لظهر الكيان الصهيوني.
 14/8/4912الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مع غزة حمالت مقاطعة بماليزيا تضامناً  .68

أعلن  ي ماليزيا األحد الماضي عن نطلال "شهر رض  األمة" : صامد دويكا  - كوا لمبور
ضمن الفعاليا  التضامنية ما وطاع رز  ضد العدوان اإلسرائيلي المستمر علي ، ومن المقرر أن 

 لسطينية.يشمل برنام  الشهر  عاليا  وأنشطة داعمة للقضية الف
وتا ذ الفعاليا  الجديد  التي ينظمها الماليزيون طابا الدعم السياسي للفلسطينيين، بعد أن كان  
المواور الماليزية الشعبية تعتمد الجان  اإلنساني  ي دعم القضية الفلسطينية ومساعد  المتضررين 

 من الحرو  اإلسرائيلية علك رز .
 14/8/4912الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيلـ"ترخيص للتصدير العسكري ل 199من  14يطانيا تجمد بر  .69

تر يصا للتصدير العسكري إلسرائيل، وذل   ي  11أعلن  بريطانيا مساء اليوم، الثلثاء، عن تجميد 
حال تجدد القتال بين نسرائيل و صائل المقاومة الفلسطينية  ي وطاع رز   ي نهاية التهدئة الملوتة 
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كما جاء  ي  تم تجميد تر يص بيا وطا ريار للدبابا  والطائرا  والرادارا .وجاء أن   الحالية.
 البيان البريطاني أن لندن ت شك من أن  ذ  القطا تست دم بشكل يتناوض ما القانون الدولي.

يذكر أن الحكومة البريطانية كان  ود أعلن  وبل أسبوع أنها تدرو مجددا بيا أسلحة وعتاد إلسرائيل 
مليار جني  نسترليني، وذل  بهدر التاكد من أن  ذ  األسلحة   تست دم  ي  8نلك بقيمة تصل 

 الحر  العدوانية الحالية علك وطاع رز .
 11/8/4912، 28عرب

 
 بنما تعيد تقييم عالقتها بفلسطين ومستعدة لتقديم المساعدات .71

سايند مالو دي البرادو، ان    ادي أبو سعد : وال  نائبة رئيو بنما ووزير   ارجيتها ازيبل - رام هللا
عاد  تقييم العلوة ما  لسطين، وعرضها علك الرئيو البنمي  ي القري  العاجل،  يجري دراسة واا
مبدية استعداد بلد ا لتقديم المساعدا  من أجل الت فير من معانا  الشع  الفلسطيني  ي رز  

عاد  ا عمار.  واا
ل اجتماعها ما وزير المالكي، ضمن الجولة التي وجاء  تصريحا  وزير  ال ارجية البنمية،  ل

يقوم بها  ي بعض دول امريكا اللتينية لشرم الوضا  ي  لسطين وتجنيد الدعم. ووضا المالكي 
نظيرت   ي صور  العدوان ا سرائيلي علك رز  والوضا اإلنساني  نا ، مطالبا  الحكومة البنمية بان 

 لل ا عترار بالدولة الفلسطينية، أسو  بباوي دول أمريكا  تعيد النظر  ي علوتها ما  لسطين من
وامة علوا  دبلوماسية معها.  اللتينية، واا

 11/8/4912القدس العربي، لندن، 
 
 وتصرفاتها! "إسرائيل": الجميع يعرف في حرب غزةرئيس لجنة التحقيق الدولية  .70

  ي "وليام شابو" الذي تم تعيينصّرم القاضي الكند :ترجمة  اصة -القدو دو  كوم  -رام هللا 
يوم امو من وبل مجلو حقوال ا نسان  ي جنير لترلو لجنة التحقيال با نتهاكا  ا سرائيلية  ي 

 ا راضي الفلسطينية، وائل  " ان الجميا علك معر ة ووية بكسرائيل وبتصر اتها ".
للجان  الفلسطيني، وان ل  رأي  زبا نحياجاء ذل  ردا  علك ا تهاما  التي وجهتها اسرائيل للقاضي 

 مسبال تجا  اسرائيل.
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واضار "صحيح انني تحدث  بهذا الموضوع  ي السابال ولكنني اآلن ذا   الك  نا  وساكون شفا ا  
باللسامية وال شاباو "ان ذل   طا مريرا   انا اعبر عن رأيي، وليو كل من  اتهام وحول  وعاد  "

 ".لألمور  ساميا ، ان  ذ  ليس  نظر  سليمة  وج  انتقادا  الك اسرائيل اصبح
واضار "اذا لم تتعاون اسرائيل ما اللجنة  كن ذل  سيكون امرا  ملسفا ،  اسرائيل مصلحة بالتعاون 
ما اللجنة، طوال ايام العملية لم تسك  عن الكلم ودائما  كان  تقول انها تدا ا عن نفسها، وان 

 ا ما اللجنة سيمنحها الفرصة لتبرير تصر اتها"حماو استهد   المدنيين،  تعاونه
وتابا " ي حال عدم تعاون نسرائيل ما اللجنة  كننا سنجما معلوماتنا بكل طريقة متاحة لنا ولن 

 يوور ذل  مهمتنا".
 14/8/4912القدس، القدس، 

 
 ألف يورو لقطاع غزة 199مالطا تقدم مساعدات طبية بقيمة  .72

علن السفير المالطي مار  بات  مدير مكت  تمثيل مالطا لد   لسطين، أ  :الحيا  الجديد  -رام هللا 
الر يورو مساعدا  طبية للشع  الفلسطيني  ي وطاع رز .  300أن بلد  تعهد  بتقديم ما ويمت  

السفير  اجتماعوبتقديم منحة مالية ويمتها  مسين ألر يورو مقدمة لوكالة "ا ونروا". جاء ذل   لل 
 عد الوزير للشلون األوروبية السفير  د. أمل جادو  ي مقر وزار  ال ارجية.المالطي ما مسا

 11/8/4912الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 خلفية وأبعاد الهجوم الداعشي على كردستان العراق .73

سيدا عبد الباسط  
ك وحلفائ  علك الموصل، ومعظم المناطال العربية السّنية  ي شمالي العراال وحت« داع »بعد سيطر  

، بتوجي  من القو  التي أوجدت  وتوجه ، سيد ل  ي «داع »وسط ، كان   نا  تووعا  بان 
معركة ما نوليم كردستان عاجل  أو تجل ، ب اصة بعد أن بات  حدود اإلوليم علك امتداد أكثر من 

 ، وليو ما العراال كما كان الحال وبل مت ّيرا  الموصل وما بعد ا.«داع »كلم ما  ألر
حدال حالة من الفوضك المنظّمة « داع »ع  مشرو  يقوم  ي األساو علك زعزعة ا ستقرار، واا

بمعنك من المعاني، وذل  ب ية مصادر  احتمال استقرار األوضاع  ي رير مصلحة الصانعين 
والم ططين للتنظيم المذكور. ولهل ء  بر   ي  ذا المجال منذ أيام ما بعد سقوط نظام صدام حسين 

  ي العراال.
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 ذا الدور  ي سورية من  لل سيطرت  علك المناطال المحّرر ، والهيمنة علك « داع »وود أّد  
موارد ا، وتر ي  أ لها، ود عهم نحو تر  ديار م. كما د ل  ي معار  ما الجي  الحر، ب ية نرباك  

« ع دا »واستنزار طاوات ، ومنع  من تركيز جهود   ي مواجهة النظام. و ي السياال ذات ، عمل 
كردي، وذل  عبر  جمات  المتكرر  علك  -بصور  حثيثة من أجل د ا األمور نحو صراع عربي

 منطقة كوباني/عين العر ، وأماكن عد   ي محا ظة الحسكة.
، بل نن العلوة التنارمية بين الطر ين «داع »واستفاد النظام السوري ميدانيا  وااعلميا  من وجود 

 ي مرحلة ما وبل الموصل، لم يد ل معركة حقيقية ما النظام. « اع د»واضحة   ربار عليها.  ر 
 ي المحا ظا  الشروية، ب اصة  ي الروة، مركز « الداعشية»كما أن  ذا األ ير لم يهاجم المواوا 

والنظام، أو بين « داع »الرئيو، بصور  جدية. وحتك المواجها  التي اندلع ، سواء بين « داع »
الفة ما النظام، كان  مواجها  محدود ، ومرسومة بمقادير تلدي ال رض والقو  المتح« داع »

 المنشود.
بفعل الربط بين الثور  السورية واإلر ا  « داع »أما علك الصعيد اإلعلمي،  استفاد النظام من 

، وتسويال زعم زائر نلك الرأي العام العالمي، واألوروبي ال ربي واألميركي تحديدا ، مفاد  «الداعشي»
ر ابية، معادية لألوليا  والمرأ ، وتعمل  أن ما يجري  ي سورية صراع بين وو  اسلمية متطر ة واا
من أجل تطبيال الشريعة اإلسلمية بطرال بدائية وبين نظام مدني ديمووراطي، ضامن لحرية األوليا  

 وحقووها، ب اصة الدينية منها، والمرأ ، ويدا ا عن ا عتدال وا ستقرار.
منحك ت ر من جهة سعي أصحاب  الك التما ي ما « الداعشي»عراال،  ات ذ المشروع أما  ي ال

السّني، و طر وروة الحقوال المشروعة للمكّون المذكور، بل المزايد  علي  -مظالم المكّون العربي
ل لال مناق من التجيي  والتشن  والفوضك المدروسة، وذل  منعا  ألي تفا م  علي مسلول ومطلو  

دا  السّنية ووياد  نوليم كردستان، و و تفا م يضا وواعد جديد  للعملية السياسية  ي المرحلة بين القيا
 المقبلة.

واألمر الهام الجدير ذكر   نا أن العلوة الحكيمة بين اإلوليم والثور  السورية، وب اصة علوة الرئيو 
عا  الشع  السوري، مسعود البارزاني وويادا  المعارضة السورية، واحترام  تضحيا  وتطل

ومطالبت  المستمر  بالمحا ظة علك العلوة الودية بين الشعبين العربي والكردي، واحترام حقوال سائر 
الذين يعتبرون  مهددا  « داع »المكّونرررا  ضمن نظام ديمووراطي، كل ذل  أثار ويرثير حفيظة رعا  

 لتوجهاتهم ب صوص ترتي  األوضاع  ي المنطقة.
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 ي العراال  ي التجربة الكردستانية نموذجا  يتناوض « الداعشي»ر ، وجد المشروع من ناحية أ 
بالمطلال ما ما يعمل  ي سبيل .  سياسة ا نفتام علك كل المكّونا  والتوجها  التي اعتمد ا 
اإلوليم، من جهة ا عترار ب صوصياتها وحقووها  ي نطار نظام ديمووراطي تشار   ي  سائر 

وكذل  حالة النهوض ا وتصادية «. الداعشية»ها الم تلفة، تعد من المحظورا  األحزا  بتوجهات
الواعد  التي يشهد ا اإلوليم، وشعور ا رتيام لد  م تلر شرائح المجتما الكردستاني، واإلنجازا  

المعر ية التي يحققها اإلوليم بفعل الدعم المستمر للجامعا  ومراكز البحل والدراسا ،  -الثقا ية
سيو الجديد منها، وتشجيا حركة النشر، و ي انجازا  تلسو لثقا ة مدنية ديمووراطية ستكون وتا

الذي يستهدر « الداعشي»لها نتائ  ايجابية ملموسة  ي المستقبل. وكل ذل  يتناوض ما المشروع 
األوليا  الدينية والقومية ويسعك الك ند ال العر  والكرد  ي صراع مقي  لن يستفيد من   ي 

 منطقة سو  أنصار الظلم والظلم.ال
،  المعطيا  الواوعية علك األرض تشير نلك تباينا  «الداعشية»لكن علك ررم كل الجهود والرربا  

جو رية بين الحالتين السورية والعراوية.  النجاحا  التي حققها  ي سورية كان  نتيجة ضعر 
م، وذل  ألسبا  تتصل بالسياسة الدولية امكانا  الفصائل الميدانية للثور  السورية وسوء التنظي

المتبعة  نا ، كما بفعل بعض األ طاء التي ارُتكب   نا و نا ، لكن يبقك العامل األ م الذي 
 والنظام.« داع »تحقق  النجاحا  المعنية بفضل ،  و تل  العلوة التنارمية بين 
ما اإلوليم « داع »كذل .  صراع أما  ي الحالة العراوية، الكردستانية تحديدا ،  األمور ليس  

سيكون واتل  ل  ألن  يواج  وو  منّظمة وموّحد  لها  بر  وتالية متنوعة. و ي وو  مدعومة بكل 
اإلمكانا  من حاضنتها الشعبية التي ودم  تضحيا  أسطورية حتك وصل  نلك ما وصل  نلي . 

ة وو  بان تفّصل األمور  ي العراال علك كما أن المعاد   اإلوليمية والحسابا  الدولية   تسمح ألي
  وا ا مثلما تجري األمور را نا   ي سورية.

14/8/4912الحياة، لندن،   
 
 رجل غزة األول؟ .74

عبد المجيدد. وحيد   
العالم تضامنا ما أ لنا  ك رز  ووضية   ياندلع   التيكثير من التظا را    ي اسم تردد 

  ييمثل أسطور   الذير،  قليل منا يعر ون  ذا ا سم  لسطين. وررم أن  ذ  وضيتنا أيضا  ك مص
 .الفلسطينيتاريخ النضال 
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كان تاري   صفحة مفتوحة حتك ُعرر  الذينن  محمد الضير القائد العام لكتائ  عز الدين القسام، 
مبدع أسو  مسرحيأن  من واد   ذ  الكتائ  وبل أن يصبح وائد ا العام. نعرر أن  مثقر و نان 

أد   التي« المهرج»ودم  عد  أعمال منها مسرحية  التي، «عائدون»ست  الجامعية  روة  لل درا
 و « أبو  الد». وصار اسم  ذ  الش صية األموينهاية العصر   ي يها دور ش صية تاري ية 

 العسكريوانضم نلك جهاز ا « حماو»عق  تاسيو حركة  1484كنيت  عندما التحال بالمقاومة عام 
 س  الشهيد صلم شحاد  )المجا دون الفلسطينيون(.أس الذياألول 

تاسيو كتائ  القسام ما رعيلها األول، وبل أن يتولك ويادتها ويكت    يوشار  الضير بعد ذل  
تاريخ الصراع ضد الصهيونية.   يمن  للها وبالتعاون ما  صائل المقاومة األ ر   صل  جديدا  

قاومة منذ منتصر التسعينا . رير أن  ذا الدور ربما  هو المسئول األول عن معظم عمليا  الم
 لل العقدين األ يرين اللذين عكر  للهما علك تطوير  النضاليعمل    ييكون األول أ مية 
عداد   يألن تجعل مثل  ذ  المهمة  تكفيظرور صعبة وتح  ض وط   يودرا  المقاومة 
 المستحيل . 

تجا  علك مستويين، أولهما تطوير  يكل كتائ  القسام لتصبح  ذا ا   يرير أن  حقال تقدما  مد شا  
أور  نلك جي  ص ير شديد التنظيم، يقوم علك ستة ألوية منتشر  من شمال القطاع نلك جنوب ، 

 الثانيويضم كل منها عد  كتائ ، نلك جان  وحدا   ندسية واتصالية وأ ر  لاسناد. أما المستو  
 يها، وصو   نلك ننتاج صاروق  تدريجييحدل تطور  التيالمحلية  للتطوير  هو يتعلال بالصواريخ

وليو مهَّربا  ب لر ما يعتقد  بعض  ييصل مدا  نلك حيفا.  هذا صاروق محل الذي« 160أر »
« حماو»(، و و أحد واد  الرنتيسي)عبد العزيز  الرنتيسي ي  نلك « أر»المراوبين. ويشير حرر 
 . ونيالصهيالذين ارتالهم اإلر ا  

 النهائي لسطين وصاح  القرار   يرز  بل   يولذل  يعتبر ضير، وليو رير ،  و الرجل األول 
 أن يعر   الوسطاء جيدا  و م يسعون نلك تحقيال اتفاال. ينب يو ذا  و ما  .اليوم

14/8/4912األهرام، القاهرة،   
 

 ُفَرص حماس .75
 نيثان ثرال

 نة  ي رز ، لكن لم يكن ثمة ش  لد  أي منهما بان لم تسا   نسرائيل و  حماو نلك الحر  الرا 
مواجهة جديد  تلوم  ي األ ال. لم يتم تنفيذ وور نطلال النار الذي أنهك تباد   إلطلال الصواريخ 
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. 1011تشرين الثاني/نو مبر  11من رز  وعمليا  وصر جوي من نسرائيل تم التوصل نلي   ي 
لفلسطينية  ي رز  األعمال العدائية ضد نسرائيل، وأن نص ا تفاال علك أن توور جميا الفصائل ا

« استهدار األ راد»توور نسرائيل  جماتها البرية والبحرية والجوية علك رز  ر بما  ي ذل  
)ا رتيا   التي تتم عاد  بواسطة صواريخ تطلقها طائرا  بدون طيار( ر وأن حصار رز  سينتهي 

بر وتسهيل حركة األش اص ونقل البضائا، وا متناع عن  تح نسرائيل للمعا»بشكل جو ري نتيجة 
المسائل »و حظ   قر  نضا ية أن «. تقييد حرية حركة السكان واستهدار سكان المناطال الحدودية

،  ي نشار  نلك التزاما   اصة عّبر  عنها مصر والو يا  «األ ر  ستتم معالجتها حس  الطل 
تهري  األسلحة نلك رز ، ررم أن حماو أنكر   ذا التفسير المتحد  بالمساعد   ي نحباط عمليا  

 للفقر .
شين » لل األشهر الثلثة التي تل  وور نطلال النار، سّجل جهاز األمن الدا لي اإلسرائيلي، 

، 1011،  جوما  واحدا  تمّثل  ي وذيفتي  اون ُأطلقتا من وطاع رز   ي كانون األول/ديسمبر «بي 
رائيليون سرور م بذل . لكنهم أونعوا أنفسهم بان الهدوء علك حدود وطاع رز  أبد  المسلولون اإلس

كان بشكل أساسي نتيجة الردع، وألن للفلسطينيين مصلحة  ي ذل . ولهذا لم تجد نسرائيل أن لديها 
ما يكفي من الحوا ز لللتزام بجانبها من ا تفاال.  ي األشهر الثلثة التي تل  وور نطلال النار، 

وواتها بتورل  منتظمة  ي وطاع رز ، وضايق  المزارعين الفلسطينيين وأولئ  الذين كانوا  وام 
يجمعون ال رد  واألنقاض عبر الحدود، وأطلق  النار علك ووار  الصيد بحيل منع  صيادي 
السم  الفلسطينيين من الوصول نلك معظم ميا  وطاع رز . لم يتم ر ا الحصار. وكان  المعابر 

شكل متكرر، وتم  نوامة ما يسمك مناطال عازلة، و ي أراٍض زراعية   يستطيا مزارعو ُت لال ب
وطاع رز  د ولها بدون أن يتم نطلال النار عليهم. وتراجع  الواردا ، وُمنع  الصادرا ، وُسِمح 

 لعدد أول من ال زاويين بالد ول نلك نسرائيل والضفة ال ربية.
ضا  رير مباشر  ما حماو حول تنفيذ وور نطلال النار، كان  نسرائيل ود التزم  بعقد مفاو 

لكنها أّجل  تل  المفاوضا  بشكل متكرر،  ي البداية ألنها أراد  أن تر  ما نذا كان  حماو 
ستلتزم بجانبها من ا تفاال، ثم ألن  لم يكن بوسا نتنيا و تقديم المزيد من التناز   لحماو  ي 

، ثم ألن ائتل ا  حكوميا  نسرائيليا  كان ويد 1013ون الثاني/يناير األسابيا التي سبق  انت ابا  كان
التشّكل وكان بحاجة للوو  لترتي  أمور . و ي المحصلة، لم يتم نجراء المحادثا . كان الدرو 
واضحا  بالنسبة لحماو ومفاد  أن  حتك لو تم التوصل نلك اتفاال بوساطة أمريكية ومصرية،  كن  

 دم ا لتزام ب .كان بوسا نسرائيل ع
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ررم ذل ، استمر  حماو بشكل عام بالمحا ظة علك وور نطلال النار بشكل يرضي نسرائيل، 
أنشا  ووا  شرطة جديد  مهمتها اعتقال الفلسطينيين الذين حاولوا نطلال الصواريخ.  ي عام 

، 1003 ، كان عدد الصواريخ التي ُأطلق  من وطاع رز  أول منها  ي أي عام ت ر منذ عام1013
بعيد نطلال أول وذائر بدائية عبر الحدود. كان  حماو بحاجة للوو  إلعاد  بناء ترسانتها، 
وتحصين د اعاتها والتحضير للمعركة القادمة، وبل أن تسعك مر  أ ر  لر ا الحصار عن وطاع 

سنوا  رز  بقو  السلم. نّ  أنها كان  تامل أيضا  بان مصر ستنفتح علك وطاع رز  وتنهي بذل  
سرائيل نلقاء المسلولية عن القطاع وسكان  الفقراء علك بعضهما بعضا  حاول   للها مصر واا

 وجعل ت فير الحصار من وبل نسرائيل أول أ مية.
، أطام ا نقل  الذي واد  المشير عبد الفتام السيسي  ي القا ر  بآمال 1013 ي تموز/يوليو 

وع محمد مرسي، العضو  ي اإل وان المسلمين، حماو. حّمل نظام  العسكري الرئيو الم ل
وحماو، الفرع الفلسطيني للمنظمة، مسلولية جميا مشاكل مصر. وتم حظر كل المنظمتين. ُوجِّ  
اتهام رسمي لمرسي بالتآمر ما حماو لزعزعة استقرار البلد. وُحِكم علك زعيم حركة اإل وان 

مل الجي  المصري  طابا  تهديدا  متصاعدا  ضد المسلمين ومئا  من أنصار مرسي باإلعدام. واستع
سرائيل والسلطة الفلسطينية بقياد   تح ستست ل ضعفها لشن  حماو، التي  شي  من أن مصر واا
حملة عسكرية منّسقة. ُ ِرَض حظر علك سفر مسلولي حماو. وتم تقليص عدد ال زاويين الذين 

م بالد ول وبل ا نقل . أما مئا  يسمح لهم بد ول مصر نلك نسبة ضئيلة مما كان يسمح له
األنفاال التي كان يتم نقل السلا من مصر نلك وطاع رز  عبر ا  قد أُرلق  جميعها تقريبا . كان  

موظر  ي  40000حماو تستعمل الضرائ  المفروضة علك تل  البضائا لد ا روات  أكثر من 
 ال دمة المدنية  ي وطاع رز .
ا ا الرئيسيتان، نيران وسورية، ما كانتا لتساعدانها ما لم تت َل عن حليفتا حماو السابقتان وداعمت

اإل وان المسلمين وتتحول نلك دعم العلوي بشار األسد  ي الحر   ي سورية التي كان  تت ذ طابعا  
طائفيا  متزايدا  ضد ما أصبح معارضة يط ك عليها السنة. وكان لحلفاء حماو اآل رين مشاكلهم 

  تركيا منش لة باضطراباتها الدا لية؛ أما وطر  كان  تتعرض للض وط من ال اصة؛  قد كان
جيرانها لتقليص دعمها لمنظمة اإل وان المسلمين، التي تعتبر ا األنظمة الملكية األ ر   ي ال لي  
التهديد السياسي الرئيسي لها. السعودية أعلن  اإل وان منظمة نر ابية؛ واستمر  دول ال لي  

ها.  ي الضفة ال ربية، لم يكن بوسا حماو ر ا علم، أو عقد اجتماع، أو نلقاء  طا  األ ر  بقمع
 بدون مواجهة احتمال ا عتقال من وبل نسرائيل أو ووا  األمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
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ما تصاعد الض وط وعدم وجود حلير ووي يلجا نلي ، كان تد ور وطاع رز  سريعا . ررم أن 
ك نرلال مصر لألنفاال وعبور المشا  بزياد  ما تقدم  من بضائا وتصاريح  روج، نسرائيل رّد  عل

 11 كنها لم ُتحِدل ت ييرا  جو ريا   ي سياستها. زاد  انقطاعا  الكهرباء، حيل كان  تستمر بين 
ساعة يوميا . واضطر األش اص الذين يحتاجون المعالجة  ي المستشفيا  المصرية نلك د ا  18و

دو ر لعبور الحدود عندما كان  تُفتح أحيانا  ليوم واحد. وأد  نقص الووود نلك  3000رشك بل   
امتداد طوابير طويلة علك محطا  الووود، ونشو  حا   من العرا  علك مض ا  البنزين. 
تراكم  النفايا   ي الشوارع ألن  لم يعد لد  الحكومة الووود اللزم لشاحنا  جما القمامة.  ي 

ول/ديسمبر أُرلق  محطة الصرر الصحي وتد ق  ميا  المجاري  ي الشوارع. تفاوم  أزمة كانون األ
 من الميا  الجو ية  ي وطاع رز  ملوثا . %40الميا ، حيل با  أكثر من 

بعد أن أصبح من الواضح أن ا ضطرابا   ي مصر لن تفضي لاطاحة بالسيسي أو نلك عود  
ملة لها من ذل  الوضا. تمّثل األول بالتصالح ما نيران اإل وان، رأ  حماو أربعة م ارج محت

ضعار الدعم الذي تحظك ب  حماو بين  ود ا الثمن رير المقبول و و الت لي عن ن وان سوريا واا
الفلسطينيين ومعظم المسلمين السنة  ي كل مكان من العالم. وكان الم رج الثاني  رض ضرائ  

ئ  ما كان  لتعّوض ال سائر  ي اإليرادا  التي تحصل جديد   ي وطاع رز ؛ لكن مثل تل  الضرا
عليها من األنفاال، كما أنها ت اطر بكثار  المعارضة لحكم حماو. وكان ال يار الثالل نطلال 
الصواريخ علك نسرائيل علك أمل الحصول علك وور نطلال نار جديد يحقال تحّسنا   ي الظرور 

األمريكيين، حيل نن  سيقوض القياد  الفلسطينية   ي وطاع رز .  ذا ا حتمال أولال المسلولين
المتعاونة  ي رام هللا ومحادثا  السلم اإلسرائيلية الفلسطينية التي كان ود أطلقها جون كيري  ي 
الشهر نفس  الذي حدل  ي  انقل  السيسي. نّ  أن حماو كان  تشعر بقدر أكبر من الهشاشة، 

سرائيل، وبالتالي كان   صوصا  بسب  الدور المحتمل للسيسي   ي أي صراع جديد بين وطاع رز  واا
ُتحجم عن المضي  ي  ذا المسار. كان  متاكد  من أن محادثا  السلم ستفشل لوحد ا. أما 
ال يار األ ير، الذي ا تارت  حماو  ي النهاية،  كان تسليم المسلولية عن حكم وطاع رز  

يطر عليها  تح  ي رام هللا، ررم أنها  زمتها  ي ألش اص تعّينهم القياد  الفلسطينية التي تس
 .1006انت ابا  عام 

د ع  حماو ثمنا  با ظا ، حيل وبل  تقريبا  جميا مطال   تح. لم تضم الحكومة الجديد  التي 
شّكلتها السلطة الفلسطينية عضوا  واحدا   ي حماو أو حليفا  لها، وظل  ش صياتها الر يعة بدون 

علك السمام للسلطة الفلسطينية بكعاد  بضعة ت ر من وواتها األمنية نلك  ت يير. وا ق  حماو
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وطاع رز ، ووضا حراسها علك الحدود والمعابر الحدودية، بدون أن يكون  نا  مواوا تبادلية 
لحماو  ي أجهز  األمن  ي الضفة ال ربية. األكثر أ مية من ذل   و أن الحكومة وال  ننها ستلتزم 

ثة للمساعدا  ال ربية التي طالما طالب  بها الو يا  المتحد  وحلفال ا األوروبيون بالشروط الثل
والتي تتمثل  ي: وور العنر، وا لتزام با تفاويا  السابقة وا عترار بكسرائيل. ررم أن ا تفاال نص 

مجها علك امتناع حكومة السلطة الفلسطينية عن ممارسة السياسة،  كن عباو وال ننها ستنفذ برنا
 السياسي. أما حماو  بالكاد احتج  علك ذل .

نيسان/أبريل بعد أن كان  محادثا  السلم التي جر  بوساطة من جون  13ُوّوع  ا تفاوية  ي 
كيري ود انهار ؛ نذ لو أن المحادثا  كان  تحقال تقدما ، لكان  الو يا  المتحد  ود  عل  ما 

أوباما شعر  ب يبة أمل حيال المواور التي ات ذتها نسرائيل  بوسعها لمنا ذل  التحّر . نّ  أن ندار 
 لل المفاوضا ، وحّملتها المسلولية علنا  عن حصتها  ي ن شال المفاوضا . ساعد اإلحباط علك 
د ا الو يا  المتحد  نلك ا عترار بالحكومة الفلسطينية الجديد  ررم ا عتراضا  اإلسرائيلية. لكن 

ن  الو يا  المتحد  مستعد  لفعل . وراء الكواليو، كان  تض ط علك عباو ذل  كان أوصك ما كا
لتجّن  مصالحة حقيقية بين حماو و تح. سع  حماو نلك نعاد  تفعيل المجلو التشريعي 
الفلسطيني الذي كان  ي سبا  منذ مد  طويلة ليمارو دور   ي الروابة علك الحكومة الجديد . نّ  

و التشريعي كانوا من حماو، وحّذر  الو يا  المتحد  عباو بانها ستوور أن أرلبية أعضاء المجل
 الدعم المالي والسياسي للحكومة الجديد  نذا اجتما المجلو التشريعي.

لم يكن اتفاال المصالحة يحظك بالشعبية دا ل حماو. من القواعد نلك الحلقة الثانية  ي وياد  
يتسب  بمشاكل  ائلة. وضك موسك أبو مرزوال، أحد حماو، كان أعضال ا يعتقدون أن ا تفاال س

كبار واد  المكت  السياسي، أسابيا  ي وطاع رز  يجتما ما كوادر حماو ويص ي لم او هم 
ويحاول نوناعهم بحكمة ا تفاال. أما مقاتلو الحركة  كانوا ولقين من أن عناصر أمن  تح سينتقمون 

، وأن ذل  1002و 1006ن حماو و تح  ي عامي للقتلك الذين سقطوا  ي القتال الذي اندلا بي
سيدّشن حربا  أ لية جديد . أراد مسلولو حماو ضمانا  بان السلطة الفلسطينية لن توّسا تعاونها ما 
نسرائيل ضد حماو  ي الضفة ال ربية ليشمل وطاع رز . وشعر موظفو الحكومة، واآل ر منهم 

ملهم أو سينقلون نلك مرات  أدنك أو سيتوور ليسوا أعضاء  ي حماو، من أنهم سُيفصلون من ع
د ا رواتبهم. ت رون والوا نن حماو كان  ود ت ّل  عن كل شيء دون ضمانة بان  تح ستفي 
بالتزاماتها. من بين المبررا  التي ساوها واد  حماو لتوويا ا تفاال  و أن  كان سيسمح للحركة 

 مة العسكرية ضد نسرائيل.بالتركيز علك مهمتها األصلية المتمثلة  ي المقاو 
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تاكد  م اور نشطاء حماو بعد تشكيل الحكومة. بنود ا تفاال لم تكن  قط ل ير صالح حماو بل 
ننها أيضا  لم تُنفَّذ. الشروط األساسية للتفاال، المتمثلة  ي د ا روات  الموظفين الحكوميين الذين 

زاويون ود ُأ بروا لسنوا  بان سب  يديرون وطاع رز  و تح المعبر ما مصر، لم تتحقال. كان ال 
 بلسهم يتمثل  ي حكم حماو. اآلن وود انتهك حكمها،  كن أحوالهم بات  أسوأ.

حزيران/يونيو، وبعد عشر  أيام من تشكيل الحكومة الجديد ، َريََّر حدل رير متوّوا بشكل  11 ي 
ل ربية وُوتلوا. عندما تم جذري حظوظ حماو. ا ُتِطر ثلثة من طل  المدارو الدينية  ي الضفة ا

عاما   16العثور علك جثثهم، ا تطف  مجموعة من اليهود اإلسرائيليين  لسطينيا  يبلغ من العمر 
 ارج منزل   ي القدو الشروية، رشوا علي  البنزين وأحروو  حيا . اندلع  ا حتجاجا   ي أوساط 

ال ربية  ادئة نسبيا . حّمل  نسرائيل الفلسطينيين  ي القدو، والنق  والجليل، بينما ظّل  الضفة 
حماو المسلولية عن وتل طل  المدارو الدينية، ررم أن عد  مسلولين أمنيين نسرائيليين والوا نن 

 منّفذي العملية لم يفعلوا ذل  بناء علك أوامر من جها  عليا.
ها علك حماو  ي  ي سياال بحثها عن المشتب  بهم  ي جريمة القتل، نّفذ  نسرائيل أكبر حملة تشن

الضفة ال ربية منذ ا نتفاضة الثانية،  ارلق  مكاتبها واعتقل  المئا  من أعضائها علك جميا 
المستويا . أنكر  حماو مسلوليتها عن عملية ا  تطار ووال  نن اتهاما  نسرائيل ما  ي نّ  

من األسر  األمنيين  50ن ذريعة لشن عدوان جديد عليها. بين أولئ  الذين اعتُقلوا كان  نا  أكثر م
مقابل الجندي جلعاد شاليط  1011أسيرا  الذين أطلق  نسرائيل سراحهم عام  1،012البالغ عدد م 

الذي كان  تحتفظ ب  حماو. رأ  حماو  ي ا عتقا   انتهاكا  ت ر  تفاال شاليط، الذي حدد 
لتزاما  لم تر بها نسرائيل الشروط التي كان يمكن بموجبها نعاد  اعتقال األسر  واحتو  علك ا

بتحسين ظرور األسر  الفلسطينيين اآل رين وحقوال الزيار  التي يتمتعون بها. عمل  القياد  
الفلسطينية  ي رام هللا بشكل وثيال ما نسرائيل إللقاء القبض علك المقاتلين، و قد  مصداويتها بشكل 

ان  طر نسرائيليين أثب  أن  الوسيلة رير مسبوال بين أنصار ا الذين كان العديد منهم يعتقدون ب
الفعالة الوحيد  إلطلال سرام األسر  الذين ُيعتبرون علك نطاال واسا أبطا   ووميين.  ي العديد من 
مدن الضفة ال ربية، احت  السكان ضد التعاون األمني الذي تقوم ب  السلطة الفلسطينية ما نسرائيل. 

وثيقة بعباو ذ   ما حراس  الش صيين نلك المسجد وزير سابال للشلون الدينية تربط  صل  
األوصك.  اجمهم المصّلون وضربو م بحيل توج  نقلهم نلك المستشفك. عندما ُأرسل مبعول من 

 وبل عباو لزيار  أسر  الفتك الفلسطيني الذي ُوتل لتقديم العزاء، ووبل بالصراق وُأبعد عن المكان.



 
 

 

 

 
           19ص                                     1198 العدد:     11/8/4912األربعاء  التاريخ:

 

قدو، بدأ المقاتلون  ي وطاع رز  من  صائل رير حماو ما انتشار ا حتجاجا   ي نسرائيل وال
بكطلال الصواريخ ووذائر الهاون تضامنا  معهم. عند شعور واد  حماو بهشاشة وضا نسرائيل 
وضعر القياد   ي رام هللا، دعوا نلك تصعيد ا حتجاجا  لتصل نلك انتفاضة ثالثة. عندما ارتفع  

نجّرين نلك مواجهة جديد ، حيل لم يكن بوسعهم أن يظهروا وتير  نطلال الصواريخ، وجدوا أنفسهم م
بمظهر من يقما الهجما  الصارو ية بينما يدعون نلك انتفاضة جما يرية. بل   العمليا  

من مقاتلي حماو، و و العدد  2تموز/يوليو عندما وصف  ووتل   6ا نتقامية اإلسرائيلية أوجها  ي 
موعة  لل عد  أشهر.  ي اليوم التالي بدأ  حماو األكبر من ال سائر التي لحق  بالمج

 «.الجرر الصامد»با ضطلع بمسلولية نطلال الصواريخ. عند ا أعلن  نسرائيل عملية 
بالنسبة لحماو، لم يكن ال يار بين السلم والحر  بقدر ما كان بين ا  تناال البطيء وحربا  يمكن 

. ننها تر  نفسها  ي معركة من أجل البقاء. نن أن تتيح  رصة، ولو ضئيلة، لت فير حد  الحصار
مستقبلها  ي وطاع رز  يعتمد علك حصيلة  ذ  الحر . كحال نسرائيل،  قد كان  حذر   ي وضعها 
أل دار محدود ، أ دا ا  يتعاطر معها جزء كبير من المجتما الدولي. وكان الهدر الرئيسي  و 

قة: صفقة تبادل األسر  ما شاليط، بما  ي ذل  نطلال جعل نسرائيل تلتزم با تفاويا  الثلل الساب
سرام األسر  الذين أعيد اعتقالهم؛ ووور نطلال النار الذي تم التوصل نلي   ي تشرين 

، والذي يدعو إلنهاء حصار رز ؛ واتفاال المصالحة الُمووَّا  ي نيسان/أبريل 1011الثاني/نو مبر 
سطينية بد ا الروات   ي وطاع رز ، ووضا الموظفين ، الذي من شان  أن يسمح للحكومة الفل1014

 علك حدود ا، وتلّقي مواد البناء التي  نا  حاجة ماسة نليها و تح معابر المشا  ما مصر.
 ذ  ليس  أ دا ا  رير واوعية، وثمة علما  متزايد  علك أن لد  حماو  رصة جيد  لتحقيال 

يعتقدان أن وور نطلال النار ينب ي أن يستند نلك بعضها. لقد وال بارا  أوباما وجون كيري ننهما 
. كما أن الو يا  المتحد  رّير  مووفها حيال د ا الروات ، 1011اتفاال تشرين الثاني/نو مبر 

م نلك نسرائيل  ي  تموز/يوليو أن يتم تحويل  15واوترح   ي مسود  نطار لوور نطلال النار ُودِّ
الحر ، ورر  نسرائيل أن بوسعها حل مشكلة وطاع رز  األموال لموظفي وطاع رز . طوال  تر  

بمساعد  الحكومة الجديد   ي رام هللا التي كان  ود واطعتها رسميا . وزير الد اع اإلسرائيلي وال نن  
يامل بان وور نطلال النار الجديد سيضا ووا  أمن الحكومة الجديد  علك المعابر الحدودية لقطاع 

 فير لهجت  حيال عباو. ما اوترا  نهاية األسبوع الثالل من القتال، رز . لقد بدأ نتنيا و بت
رّض  نسرائيل والو يا  المتحد  النظر بهدوء عندما وام  الحكومة الفلسطينية بد ا روات  جميا 
الموظفين  ي وطاع رز  للمر  األولك. وود بدأ مسلولون نسرائيليون من سائر أجزاء الطير السياسي 
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جالسهم ال اصة بان السياسة السابقة حيال وطاع رز  كان   اطئة. جميا األطرار باإلورار  ي م
الضالعة  ي محاولة التوّصل نلك وور إلطلال النار تتووا ترتيبا  بعد الحر  تعزز  عليا  من وو  

 الحكومة الفلسطينية الجديد  ودور ا  ي وطاع رز  ر وبالتالي وو  وطاع رز  نفس .
ام األسر  الذين أعيد اعتقالهم سيكون أكثر صعوبة. لكن نذا استمر  الحر  نن تحقيال نطلال سر 

لمد  أطول وأصبح التورل البري العميال أكثر احتما  ،  كن  رص حماو  ي  طر جندي نسرائيلي 
محاو   حتك اآلن وكان من الممكن أن تنجح  ي اثنتين منها.  4ستزداد. لقد وام  بما   يقل عن 

أن المحاولة األولك كان  ناجحة، وما ذ ا   ذ  المقالة للطباعة، كان  تبحل عن تنكر نسرائيل 
الجندي الثاني المفقود.   شيء من شان  أن يقّوض سلطة وياد  رام هللا أكثر من صفقة تبادل جديد  
لألسر  ما حماو، حتك لو كان  علك نطاال أضيال من اتفاال شاليط. عندما أعلن  حماو أنها 

تموز/يوليو، اند ع  الحشود نلك شوارع وطاع رز ، والقدو والضفة  10تطف  جنديا   ي كان  ود ا 
ال ربية، وُأطلق  األلعا  النارية وُوزع  الحلو ، ما تجدد اآلمال بان أصدواء م وأواربهم  ي 

 السجون اإلسرائيلية سيطلال سراحهم وريبا .
د أعلم حماو أكبر من عدد أعلم  تح لقد انتشر  ا حتجاجا  تضامنا  ما وطاع رز ، وكان عد

 ي مظا ر   رج  مل را   ي نابلو. لقد تبن  وياد  رام هللا، بشكل رير مقنا تماما ، شيئا  من 
وامتدح  ودر  حماو علك القتال. حدث  صداما   ي « مقاومة» طا  حماو، واستعمل  كلمة 

وز/يوليو،  لل ليلة القدر، شهد  نقطة تم 14الضفة ال ربية والقدو الشروية كل ليلة تقريبا .  ي 
تفتي  ولنديا شمال القدو أكبر مظا ر   ي الضفة ال ربية منذ ا نتفاضة الثانية. تعرر حماو أن  
ليو بكمكانها  زيمة الجي  اإلسرائيلي، نّ  أن حر  رز  تحمل لها جائز  بعيد  المنال لكنها ليس  

ة وتقويض وياد  رام هللا وبرنام  التفاوض األبدي والتسوية أول أ مية تتمثل  ي تحري  الضفة ال ربي
 وا عتماد علك الو يا  المتحد  الذي تمثل  تل  القياد .

بالنسبة للعديد من الفلسطينيين  كن حماو أثبت  مر  أ ر   عالية نسبية  ي القتال. األنفاال، التي 
للهجما  ضد اإلسرائيليين  ي وطاع رز   كان  محورية لنجاحاتها  ي المعار  الحالية، كان  مصدرا  

. وتشير حماو نلك سلسلة من الهجما  التي شنتها 1005منذ ما وبل انسحا  نسرائيل منها عام 
تح  مووا عسكري  1004من األنفاال، بما  ي ذل  تفجير ممي   ي كانون األول/ديسمبر 
نذ أن بدأ القتال  ي وطاع رز  نسرائيلي جنو  وطاع رز  ساعد  ي تسريا ا نسحا  اإلسرائيلي. م

 ذا الصير، لم تعلن نسرائيل عن بناء مستوطنة جديد  وأعرب  عن استعداد ا لتقديم تناز   معينة 
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للمطال  الفلسطينية ر و ي ننجازا  لم تتمكن وياد  رام هللا من تحقيال مثلها  لل سنوا  من 
 مستقبلي للحركة الوطنية الفلسطينية.المفاوضا . نن حصيلة الحر  ستساعد  ي تحديد المسار ال

لم يكن العائال الحقيقي  نتفاضة  ي الضفة ال ربية، كما اّدع  حماو، تعاون عباو ما نسرائيل، 
بل كان ا نقسام ا جتماعي والسياسي، والقبول الفلسطيني واسا النطاال بان التحرر الوطني ياتي 

ورير السياسية المتمثلة  ي بناء الدولة والتنمية   ي المرتبة الثانية بعد المشاريا التكنووراطية
ا وتصادية.  ذ  عقبا  أكبر بكثير أمام حماو. أما من حيل أن المعار  األ ير  زرع  الف ر 
والكبرياء  ي نفوو الفلسطينيين الذين يقولون ننهم باتوا معتادين علك الشعور بالعار من الطريقة 

 ألمريكيين واإلسرائيليين،  كن ننجاز حماو لم يكن بالقليل.التي يلهل بها وادتهم علك أودام ا
نّ  أن حماو  اطر  بالكثير، حيل يمكن أن ت سر كل شيء نذا أعاد  نسرائيل تقييم اعتماد ا 
طويل األمد علك رجال شرطة وطاع رز ، و ي استراتيجية د عتها للمحا ظة علك حماو ووية بما 

  ا حتكار علك استعمال القو . تتمثل نحد  مفاروا  األسابيا يكفي  ي وطاع رز  لممارسة ما يشب
األ ير  من المعار  البرية  ي أن أداء حماو القوي ود جعل مووعها  ي وطاع رز   ي  طر. ود 
تقرر نسرائيل أن الحركة أصبح  تشّكل تهديدا  أكبر مما ينب ي. لقد أبطا  حماو من التورل البري 

ا  من ال سائر  ي صفور الجنود اإلسرائيليين، أكثر مما توّوا معظم اإلسرائيلي وألحق  العشر 
المراوبين. بعد أسبوعين من بداية التورل البري، لم يكن الجي  اإلسرائيلي ود تجاوز أول  ط من 
المنازل الحضرية ذا  الكثا ة السكانية العالية. بفضل الشبكة الواسعة من األنفاال التي   تفضي 

ل بل المنتشر  أيضا  تح  وطاع رز ، نذا ورر  نسرائيل د ول مراكز المدينة،  كن   قط نلك نسرائي
، تورل  1004ر  1008من الملكد أن  سائر ا سترتفا.  لل عملية الرصاص المسكو   ي 

نسرائيل أعمال بكثير  ي وطاع رز  و قد  عشر  جنود  قط، أربعة منهم بسب  النيران الصديقة؛ أما 
ا  البرية اإلسرائيلية  سر  أكثر من ستين جنديا . ويبدو أن ال سائر بين مقاتلي اليوم  كن القو 

حماو مقبولة حتك اآلن. ألول مر  منذ عقود، تدا ا نسرائيل عن نفسها ضد جي  ا ترال حدود 
بواسطة األنفاال والتورل  البحرية. با  يمكن للصواريخ المنَتجة  ي وطاع رز  اآلن أن  1462

المدن اإلسرائيلية، بما  ي ذل  حيفا، كما با  لديها طائرا  دون طيار محّملة  تصل نلك أكبر
بالصواريخ. لقد تمّكن  من نرلال المطار الرئيسي  ي نسرائيل لمد  يومين. اإلسرائيليون الذين 
يعيشون ور  وطاع رز  رادروا منازلهم وي شون العود  نليها، حيل يقول الجي  اإلسرائيلي نن    

 نا  أنفاال   يعرر عنها شيئا . جعل  الصواريخ المنطلقة من وطاع رز  اإلسرائيليين يعودون يزال 
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نلك الملج  يوما  بعد يوم، وأظهر  عدم ودر  الجي  اإلسرائيلي علك التعامل ما ذل  التهديد. يقدَّر 
 بان الحر  كّلف  نسرائيل مليارا  الدو را .

تل  التي تحّملها المدنيون  ي وطاع رز ، الذين يشكلون األرلبية  لقد كان  الكلفة األعلك بالطبا  ي
 1وتيل ما نعلن وور نطلال النار الذي أُعلن وانهار بسرعة  ي  1،600الساحقة بين أكثر من 

ت /أرسطو. لقد أباد  الحر  عائل  باكملها، ودّمر  األحياء، و دم  المنازل، ووطع  
كانية الوصول نلك الميا . سيحتاج وطاع رز  نلك سنوا  للتعا ي، الكهرباء وحّد  بشكل كبير من نم

  ذا نذا تمكن من ذل  علك اإلطلال.
ويبدو من رير المرجح أن حماو ستكون مستعد  لمعركة جديد   ي المستقبل القري . ولذل   كن 

ع رز . لديها كل الحوا ز لمحاولة تحقيال أ دا ها الرئيسية اآلن، و صوصا  ر ا الحصار عن وطا
يهدر الوسطاء نلك مساعد  سكان رز  دون أن يظهروا بمظهر من يقدم نصرا  لحماو ومن يسهم 
بهزيمة نسرائيل. ما  و علك المح  بالنسبة إلسرائيل ومصر  و أثر ا نتصار المزعوم لحماو 

سلمين، علك مستقبل اإل وان المسلمين  ي المنطقة. وما  و علك المح  بالنسبة لحلفاء اإل وان الم
 وطر وتركيا،  و معنك الهزيمة. لقد ساعد  الرمزية التي ينطوي عليها الصراع علك نطالة أمد .

الحل الواضح  و السمام بعود  الحكومة الفلسطينية الجديد  نلك وطاع رز  وااعاد  بنائ . بوسا 
كسب  اعترار نسرائيل أن تزعم أنها تضعر حماو بتعزيز وو  أعدائها. وبوسا حماو أن تزعم أنها 

الحكومة الجديد  وحقق  ر عا  كبيرا  للحصار.  ذا الحل كان بالطبا متاحا  إلسرائيل، والو يا  
المتحد ، ومصر والسلطة الفلسطينية  ي األسابيا والشهور التي سبق  بداية الحر ، ووبل  ذ  

 ال سائر الكبير   ي األروام.
11/8/4912، القدس العربي، لندن  

 
 بيب والقاهرة حميم لكن ذلك ال يعني أنه صديقأمني بين تل سرائيل والتنسيق األإك السيسي شري .76

 سمدار بيري
ما الذي نعر   حقا عن رئيو مصر عبد الفتام السيسي؟ نن طو ان الكلم الذي أررونا  ي عملية 
ن الجرر الصامد أعلم السيسي  ي ملع  األ يار وجعل   ي رأو وائمة اصدواء اسرائيل،  ي مكا

أعلك كثيرا من الرئيو اوباما. وود بال وا عندنا كثيرا حتك نن رساما كاريكاتوريا من معسكر األشرار 
صور السيسي ملتفا بعلم اسرائيل، مهاتفا بالهاتر ا حمر مكت  نتنيا و  ي القدو كي يتلقك من  

 توجيها  الك مفاوضة و د حماو.
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و محصور العناية  ي  در. ووضية رز   ي وُيصور ُمحادثون من مصر صور  ا ر  للسيسي.  ه
موضوع واحد  قط  ي وائمة المواضيا السا نة علك طاولت . و و يعلم أن الوو   ي رير مصلحت ، 
 عند  سنتان ليعرض علك مصر انجازا  و  سيما اوتصادية، ولُيقر  ي مصر ترتيبا أمنيا جديدا. 

التي د ل  يها وصر الرئاسة أصبح  لكن السيسي ليو صديال أحد بل بالعكو،  منذ اللحظة
يتصرر بارتيا  يميز الحكام الذين يعتمدون علك أنفسهم  قط.  هنا  الكثير جدا من األعداء، 

 والكثير جدا ممن يب ون الشر ل ، والكثير جدا من المشكل  التي ود تورط .
ن الك واشنطن كي يعرر السيسي جيدا بحمل  ا وناع التي وام بها مبعوثون اسرائيليون رسميو 

اوباما أن  حان الوو  لنسيان نسلميي مصر وللت اضي للسيسي عن عزل  سلف  مرسي.  إلدار ُيبينوا 
درا و   لر  ي أن النشاط ا سرائيلي أسهم  ي تجديد المساعد  العسكرية لمصر  اوباما أن  واا

ميل البي  ا بيض  مصر تستحال أن تعود الك دور  عبة مركزية. وحينما لم ننجح  ي نبطال
 العجي  الك ا لتزام بوروة اللع  القطرية والتركية،  عل التعاون ا سرائيلي المصري  عل .

يعرر السيسي معر ة عميقة من عمل  السابال رئيسا للست بارا  العسكرية، أمر ا نفاال  ي رز . 
و  يهاتر الجي  المصري نفقا(،  1630وود أعلن الحر  عليها وبلنا )يزعم المصريون أنهم دمروا 

 و  يطلال صواريخ تحذير.
للسيسي تصفية حسا  ما حماو وحركة ا  وان المسلمين. وحينما ضمو  الك المجلو العسكري 
األعلك الذي أدار مصر بعد عزل مبار   ورا تلقك  و  اصة، ولم يكن ذل  بالصد ة، عمل 

لوة بين ا سلم المتطرر والعمليا  .  كل ما كان يعر   عنهم وعن العباإلسلميينا تصال 
ا ر ابية أ ضك ب  الك مطارد  رلساء حركة ا  وان والك القعود  ي كرسي الرئيو كي ُيسير 

 مصر  ي مسار سليم العقل.
لكن كل ذل    يعني أن السيسي صديال اسرائيل. نن السيسي شري . والذي يعتقد   ي  الد مشعل 

سوأ مما يعتقدون  عندنا. ويقولون لي نن   ي ال رر الم لقة  ي مقر و ي ا ذرع العسكرية  ي رز  ا
 الم ابرا   ي القا ر ، الفريال المصري أشد علك حماو من الفريال ا سرائيلي.

ليس  للسيسي  طط ليروص علك أن ام أي أحد بل عند  وائمة مصالح. و و رارال اآلن  ي 
وود التزم بان يوجد مليون مكان عمل جديد مشروع  الطموم و و انشاء ونا  السويو الثانية. 

للعاطلين  ي مصر، وعند  مشكلة  ي مشكلة مليوني عامل يهربون اآلن من ليبيا دون تامين 
مصدر رزال. ويج  علي  أن يواج  ملامر  عدد من الدول ا  ريقية لتحويل منابا ميا  النيل. وما 

 .إلسقاط زال ا  وان المسلمون يترصدون ل  
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استثنينا الموضوع الُمركز و و تسوية  نذاالرأو المصري رير مستعد لتحول حقيقي معنا ما زال 
)صناعا  النسي   "كويز"الهدنة  ي رز . وسنر   ل يقترحون توسيا المشروع ا وتصادي الزا ر لر 

المشتركة التي يتم التقليل من اظهار ا وُتد ل مليين(. وسنر   ل ترسل مصر الك  نا سفيرا 
ا. وسنر   ل يحصل اسرائيليون علك تاشيرا  د ول الك مصر و ل ياتي مصريون الك جديد

عن زيار  ظا ر  لمسلول مهم اسرائيلي. نن الشري  المصري ُيجري  البتةاسرائيل. و  يوجد حديل 
 علوا  بالهاتر. والتنسيال حميم ووثيال و نا  ل ة مشتركة لكننا لم ننجح بعد  ي حل ل ز السيسي.

11/8/4912 يديعوت  
11/8/4912، رأي اليوم، لندن  

 
 ميناء غزة خطر على إسرائيل .77

 اليعيزر )تشايني( مروم
يعود مصدر طل  حماو ميناء عميال  ي وطاع رز  الك التسويا  التي تل  اتفاوا  اوسلو والتي 

كان  اتفال  يها علك اوامة ميناء، وتكون  ي  روابة اسرائيلية علك معبر البضائا.  ي تل  ا يام 
النشو   ي السماء. كان احساو باننا نسير بثقة نحو مئة سنة من السلم.  كذا وا ق  حكومة 

 ميناء عميال  ي رز . بكوامةاسرائيل برئاسة اسحال رابين علك السمام 
 ي  ذ  ا يام يعود الك السطح المطل  بالميناء  ي رز ، بتاييد محا ل سياسية وبعض المحللين. 

القومي ا سرائيلي.  سرعان ما سيصبح ميناء  باألمنء كهذا الك مو  طير ستلدي اوامة مينا
ايرانيا، يتم عبر  تهري  البضائا والوسائل القتالية علك نطاال رير مسبوال. وسيضا  ذا الوضا 

 اسرائيل ومواطنيها  ي  طر حقيقي.
ا يعتقد أن اسرائيل  ي رز  يرتبط بمفهوم ا من. و ذ بميناءالسب  ا ول لماذا   ينب ي السمام 

تسيطر  ي كل ال لر حول مناطال السلطة الفلسطينية. و كذا تتاكد من أن    توجد تهريبا  
للوسائل القتالية والم ربين. شاذ  ي  ذا الشان  و معبر ر ح، الذي كان يفترض أن يكون تح  

لفلسطينيون، بالطبا،  لم ما يمر عبر . اما ا إلسرائيلالروابة الدولية ومجهز بالكاميرا  التي تبل 
 يلتزموا با تفاال.

السب  الثاني  و التبادلية بين رز  والضفة.  فور اورارنا الميناء  ي رز ، سيدعي ابو مازن بان   و 
ايضا يريد ممرا حرا   تسيطر علي  اسرائيل. كما أن  كفيل بان يطل  مطارا  لسطينيا  ي الضفة 
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رز ،  لماذا   يكون للسلطة، التي   تطلال الصواريخ علك كان لحماو ميناء  ي  نذاال ربية. 
 اسرائيل، علك ا ول معبر حر واحد الك ا ردن   يكون تح  الروابة ومطار تدير   ي؟

السب  الثالل  و أ مها جميعها: عدم القدر  علك الروابة علك كل بضاعة تعبر الك رز   ي السفن، 
فسها.  كر  الميناء النقلي )ترانزي ( بروابة دولية   تسمح وصعوبة منا التهري   ي دا ل السفن ن

بروابة اسرائيلية علك عملية التحميل.  ضل عن ذل ،  ي دا ل السفن توجد  ضاءا  كبير  يمكن 
  يها تهري  وسائل وتالية وم ربين بحجوم  ائلة.

حربية ايرانية وتركية. و ذ   السب  الرابا  و تحول الميناء الك ايراني/تركي، تصل الي  للزيار  أدوا 
لن تفحص وستنقل كل ما تسعك حماو الك تهريب  الك القطاع. من الصع  ا  تراض بان  ما ر ا 
ا رلال البحري و تح مسار السفن البحري ستتمكن اسرائيل من منا وصول سفن عسكرية  ي 

 لقتالية  ي باطن السفن.الك رز ، و ي اثنائها سيتم تهري  أطنان من الوسائل ا« زيار  مجاملة»
سنوا  ونحن نتردد  ي المسالة. بعد اوسلو عني سلم البحرية كثيرا  ي اوامة وحد  لفحص السفن 
التي تبحر الك ميناء رز  وتمنا التهري . وسرعان ما  همنا حجم المشكلة وصعوبة حلها. بعد 

اعادتنا  1006 ي رز .  ي اعيد النقا   ي ال طة لبناء الميناء  1004انصرار عر ا   ي نهاية 
 حماو الك الواوا.

حل ممكن  و تنمية دولية لميناء العري ، بحيل يكون الميناء المركزي لشمال سيناء ول ز ، ويعطي 
لمصر ايضا سببا لتوسيا التعاون ما القطاع وما اسرائيل. أما ميناء رز   يواصل كون  ميناء 

 القطاع.للصيد، يو ر مصدر الرزال لمئا  العائل   ي 
14/8/4912معاريف/االسبوع   
11/8/4912القدس العربي، لندن،   
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 طفلن  لسطينيان يحملن بقايا ذ ير  للجي  اإلسرائيلي عثرا عليها ور  منزلهما المدمر  ي رز 

11/8/4912السفير، بيروت،    
 
 

 
  ئيلي  ي رز  سرا لسطينية تطل من شر ة بناية دمر ا جي  ا حتلل ا

 14/8/4912 القدس، القدس،
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