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 71 :كاريكاتير

*** 
 
 خالل مفاوضات القاهرة لتفادي اتفاق نهائي ملزم "تالعبت باأللفاظ" "إسرائيلخليل الحية: " .0

مكتب السياسيي لحركية عضو ال، أن غزة من فتحي صّباح، عن 55/8/4152الحياة، لندن، ذكرت 
"حميياس" عضييو الوفييد الفلسيييطيدي المّوحييد لمفاوضييات الترد ييية فييي التيياإرة ئلييييل الحييية اتريي   سيييرا يل 
"بالتالعب باأللفيا  والمصيطلحات التيي اسيتئدمت ئيالل الحيوارات واللتيا ات غيير المباشيرة مين أجيل 

بين الفلسطيدي واإلسرا يلي". التملص من أي اتفاق ملز  يسعى الوسيط المصري  لى تحتيته بين الجاد
يوميا  للئيروب باتفياق يضيمن تلبيية  11وقال الحية  ن "الوفد ئاض مفاوضات عسييرة وجيادة اسيتمرت 

دسادية وليست سياسية. وأكد الحية ئالل مؤتمر  المطالب الفلسطيدية وإي حق وواجب للفلسطيديين وا 
دما  من مصر  رير أميس أن "الوفيد صحافي عتده في مستشفى الشفا  فور وصوله  لى قطاع غزة قا

كييان وي يييزال موحييدا  ئلييب المطالييب الفلسييطيدية، ومصييمما  علييى التوصييل يتفيياق جييدي يدرييي معاديياة 
 الفلسطيديين".

ووصب جويت المفاوضات بأدرا "صعبة وشاقة، فدحن ي دفاوض جادبا  سرال ،  دما عدوا  متمرسا  في 
 المماطلة".

"قد  مطالبه األربعة التي تمثلت في كب العدوان ووقفه بكيل أشيكاله مين وأضاب أن الوفد الفلسطيدي 
اجتياحات وتوغالت واغتيايت واسترداب األراضي والبدي التحتية والمساجد والمدارس والمستشيفيات، 
ليزا  ايحيتالل برفيق ييده عين حتيوق  درا  الحصار  ليى األبيد مين دون أن ييتملص العيدو مين ذليز، وا  وا 

وأرضه وكل شي  ليس ملكه وعد  حتيه فيي مديق الفلسيطيديين مين بحيرإ  وميديا ر   الشعب في مياإه
عادة  عمار غزة وبدا  كل األماكن المدمرة". عادة  دشا  مطارإ  للمالحة، وا   وا 



 
 
 

 

 
           1ص                                     3351 العدد:     55/8/4152الجمعة  التاريخ:

 

ووصييب الجرييد المصييري المبييذول ميين أجييل التوصييل  لييى اتفيياق بييي "الكبييير"، مشيييرا   لييى أن "الوسيييط 
ر ودجح في  يجياد صييم متتاربية، لكين ايحيتالل تالعيب باأللفيا  المصري حاول تتريب وجرات الد 

 والمصطلحات، ما حال دون التوصل يتفاق درا ي".
وعييزا تمديييد الترد يية الموقتيية ئمسيية أيييا  أئييرم اعتبييارا  ميين مدتصييب ليييل األربعييا  الئميييس "إلفسيياح 

رجيييه"، معتبيييرا  أن المجيييال لمشييياورات أكبييير، وكيييي ييييت  الضييي ط أكثييير عليييى ايحيييتالل مييين دائليييه وئا
"الفرصة ي تزال قا مة إلبرا  اتفاق لوقب العدوان". وقال: "لسدا معديين بمزيد من اليدما  واألشيال ... 
دحن جز  من إيذا الشيعب، والحيرب فرضيت عليديا، ودافعديا عين أدفسيدا، ودحين معدييون بلجي  العيدوان 

ن وتواضق، أن دجدد المواجرة مق وليس بالمواجرة، لكن  ن فرضت عليدا فدحن قادرون، بكل اطم دا
 العدو بأعدب مما كادت عليرا".

وطالب الحية بضمادات من المجتميق اليدولي  ليى جاديب مصير "كيي ييت   ليزا  ايحيتالل تدفييذ بديوده"، 
متعرييدا  عييد  التوقيييق علييى اتفيياق "ي يلبييي مييا يطمييح لييه شييعبدا ولييديدا المروديية الكافييية التييي أعطيداإييا 

 المفاوضات الالحتة". ويمكن  عطا را في
وفييي مييا يتعلييق بمعبيير رفييح بييين قطيياع غييزة ومصيير، تبدييى الحييية الموقييب المصييري الييذي اعتبيير أن 
"المعبر شأن فلسطيدي مصري ئالص، وميا أببل ديا بيه أن السيلطات المصيرية سيتدئل تسيريالت عليى 

 حركة السفر في المعبر بما يحتق الحد األددى من تطلعات شعبدا".
أكيييد أن ، عييين كفييياح زبيييون مييين را   ، أن الحيييية 55/8/4152، ، لنـــدنق األوســـطشـــرال وأضييافت

درا  الحصار  ليى األبيد وأن يلتيز  ايحيتالل برفيق ييده عين حتيوق  الحوار يتركز على "وقب العدوان وا 
 الشعب الفلسطيدي في المياه والمالحة".

مره ايحتالل، وبئصيوص الميديا  وبشأن مطلبي المطار والميدا ، قال الحية "المطار كان موجودا ود
إديياز بروتوكييول تيي  التوقيييق عليييه سييابتا مييق السييلطة، دحيين مصييرون ومصييممون علييى أن إييذه حتييوق 

 طبيعية سرقرا ايحتالل ودريد أن دستعيدإا".
وحول معبر رفح، أوضح الحية: "معبر رفح إو شأن فلسطيدي مصري ئالص ي دئل لالحتالل به، 

أدري  سييجرون تسيريالت فيي المعبير بميا يحتيق الحيد األدديى مين طموحيات  وما فرمداه من المصيريين
 شعبدا الفلسطيدي".
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 بالتعامل مع غزة كمنطقة كارثة إنسانية الدوليعريقات يطالب المجتمع  .2

دعا عضو اللجدة التدفيذية لمد مة التحرير الدكتور صا ب عريتات، المجتمق الدولي : أريحا
طتة كارثة  دسادية، وتوفير حملة دولية مكثفة بمد جسور برية وبحرية بالتعامل مق قطاع غزة كمد

وجوية، لتوفير مولدات كرربا ية وتوفير مياه الشرب، والمدازل الجاإزة، والمواد ال ذا ية والدوا ية 
والوقود، تماما  وبدفس الطريتة التي ت  فيرا التعامل مق إايتي بعد الزلزال، والمداطق التي تعرضت 

 دامي في جدوب شرق آسيا، وغيرإا من المداطق التي أعلدترا األم  المتحدة كمداطق كوارث.للتسو 
 جا  ذلز أثدا  لتا  د. عريتات مق ر يس برلمان السلفادور س فريدو رييس والوفد المرافق له.

واست رب عريتات عد  تجاوب المجتمق الدولي مق حاجات قطاع غزة الفورية، ئاصة أن الر يس 
عباس طلب ذلز رسميا  من اإلدارة ايميركية وايتحاد ايوروبي واألم  المتحدة والدول العربية محمود 

 واآلسيوية، ودول اميركيا الالتيدية، وباقي دول العال .
وشدد عريتات على وجوب قيا  المجتمق الدولي بإلزا   سرا يل برفق الحصار عن قطاع غزة بكافة 

والمياه والدوا  والوقود كأدوات لالبتزاز وئدق الداس، معتبرا  ذلز  ضافة أشكاله، وعد  استئدا  ال ذا  
 لى جرا   الحرب التي ترتكبرا سلطات ايحتالل ضد الشعب الفلسطيدي في الضفة والتدس الشرقية 

 وقطاع غزة.
55/8/4152، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 قطاع غزةزياد أبو عمرو: الحكومة ستتحمل كافة مسئولياتها تجاه  .3

الرأي: أكد دا ب ر يس الوزرا  الفلسطيدي زياد أبو عمرو أن الحكومة ستتحمل كافة  –غزة 
درا  كافة  مس ولياترا تجاه قطاع غزة واحتياجاته، مشيرا الى أن الحكومة تبحث بكل جدية في حل وا 

 مشاكل قطاع غزة والبد  في مراحل ايعمار والبدا  للوطن.
و عمرو مجمق الشفا  الطبي يرافته وزرا  حكومة الوفاق الوطدي في قطاع جا  ذلز ئالل زيارة أب

 غزة لالطالع على المشرد الصحي واألوضاع الصحية للجرحى.
وعبر أبو عمرو عن فئر واعتزاز الحكومة الفلسطيدية باألدا  البطولي للكوادر الطبية ولجميق 

د جبارة في تضميد جراحات شعبدا العاملين في التطاع الصحي في غزة على ما قدموه من جرو 
 ئالل العدوان على غزة.
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ا أن  بدوره، رحب وكيل وزارة الصحة يوسب أبو الريش بدا ب ر يس الوزرا  زياد أبو عمرو، موضح 
الزيارة تأتي في  طار تعزيز اللحمة الوطدية أما  ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاش  ترز 

من الطواق  الطبية ومؤسسات صحية تعرضت لالسترداب العديد من الشردا  والجرحى ئاصة 
 المباشر.

52/8/4152وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم،   
 
 المجلس الوطني الفلسطيني يطالب األمم المتحدة بإعالن غزة منطقة منكوبة .4

ترأس ر يس المجلس الوطدي الفلسطيدي سلي  الزعدون امس اجتماعا للجدة : كمال زكاردة -عمان 
اسية في متر المجلس الوطدي في عمان داقشت ئالله األوضاع السياسية العامة على الساحة السي

الفلسطيدية. وأكد الزعدون ئالل ايجتماع أن المعركة مق ايحتالل اإلسرا يلي ل  تدته وان المطلوب 
اومة تكاتب الجرود وتعميق الوحدة الفلسطيدية والبدا  على ما ت  من ئطوات، مشيدا بصمود المت

الفلسطيدية في الميدان وصمود الوفد الفلسطيدي في التاإرة وثبات موقفه. وقرر دعوة اللجدة التادودية 
 لى اجتماع مشترز مق اللجدة السياسية لمتابعة بحث التضايا ئاصة ما يتعلق بملب ايدضما   لى 

 محكمة الجدايات الدولية.
ة الدولية للتحتيق في الجرا   التي ارتكبترا  سرا يل ودعت اللجدة السياسية في دراية اجتماعرا اللجد

والتي شكلرا مجلس حتوق اإلدسان الدولي  لى مباشرة عملرا فورا، تمريدا لتتدي  مرتكبي جرا   
 الحرب اإلسرا يليين  لى المحاك  الدولية.

ة لرفق كما دعت لمتابعة التوقيق على ميثاق روما كمدئل للوصول  لى محكمة الجدايات الّدوليّ 
 قضايا ضّد مرتكبي جرا   الحرب اإلسرا يليين ضّد أبدا  شعبدا الفلسطيدي.

ودعت األمين العا  لألم  المتحدة  لى تدفيذ قراره باعتبار قطاع غزة مدطتة مدكوبة لتتدي  المساعدات 
 والئدمات اإلدسادية وايغاثية العاجلة الالزمة ألإلدا في التطاع.

55/8/1524الدستور، عمان،   
 
 قصى على مصرعيهاتفتح معركة المدينة المقدسة واأل "إسرائيل"قريع:  .5

صرح احمد قريق "ابوعال "، عضو اللجدة التدفيذية في مد مة التحرير الفلسطيدية ر يس  س:التد
دا رة شؤون التدس، ان الوضق التا   في المديدة المتدسة في غاية الئطورة والدقة من ئالل 
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سرا يلي الترويدية وادعكاساترا الئطيرة والمتصاعدة يسيما على المسجد مئططات ايحتالل اي
 المبارز.ايقصى 

ئطورة المئططات والمتترحات ايسرا يلية التي  الئميس منوحذر قريق في تصريحات صحفية اليو  
، حيث طرحت أمسللكديست ايسرا يلي ئالل جلسة لرا يو   الدائليةطرحترا ما تسمى باللجدة 

المسجد ايقصى المبارز،  بإغالقسة اللجدة الدائلية للكديست ايسرا يلي ميري ريجيب متترحا ر ي
معتبرا ذلز تحريضا رسميا من جرات اسرا يلية حكومية بفرض مئطط التتسي  الزمادي والمكادي 

 للمسجد ايقصى، محذرا من ان اغالق المسجد ايقصى المبارز سيحدث كارثة ي تحمد عتباإا.
طرحت ئالل اجتماع الكديست  التدس المتترحاتض ر يس دا رة شؤون ورف ايئرم التي ب

تطالب بتكثيب اوقات ومواعيد دئول اليرود الى المسجد ايقصى المبارز متترح ائر  ،والتي ب وجا  ب
طالب بضرورة  من المتطرب موشي فيجلين والذي قاد عشرات ايقتحامات لباحات المسجد ايقصى،

صل بين المسلمين وبين مسار اليرود دائل المسجد ايقصى المبارز وذلز لحماية وضق جدار يف
حدث في الحر  ايبراإيمي  المدطتة كمااليرود مق مدق المصلين المسلمين من ايقتراب من إذه 

 الشريب
وطالب عضو اللجدة التدفيذية في مد مة التحرير الفلسطيدية، جامعة الدول العربية ومد مة المؤتمر 
ايسالمي وايمة العربية وايسالمية الى ايلتفات الى ئطورة ما يجري من مئططات اسرا يلية غير 

تدفذ على ايرض، وتضق مديدة التدس في دا رة ايئطار وفي عين عاصفة الترويد والفصل  مسبوقة ب
 عن الضفة ال ربية.

55/8/4152، وكالة معًا اإلخبارية  
 
 خطوة جريئة ومهمة لمساءلة ومحاسبة "إسرائيل" يةدول تحقيق لجنة تشكيل: عشراوي .6

أكدت عضو اللجدة التدفيذية لمد مة التحرير الفلسطيدية حدان عشراوي، أن مئرجات : )وكايت(
ودتا ج لجدة التحتيق التي شكلرا مجلس حتوق اإلدسان التابق لألم  المتحدة في ايدتراكات والمجازر 

سرا يلي" في قطاع غزة "ستكون ذات أإمية غير مسبوقة باعتبارإا التي ارتكبترا قوات ايحتالل "اإل
ووصفت عشراوي  ".بداية حتيتية لمسا لة ايحتالل على جرا مه التي ارتكبرا بحق الشعب الفلسطيدي

في بيان، تشكيل إذه اللجدة، بالئطوة الجري ة والمرمة في فتح ملب المسا لة والمحاسبة الدولية 
 لعدالة عليرا.ل" سرا يل" وتطبيق ا

55/8/4152، الخليج، الشارقة  
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 تتمادى وتنفذ مخططًا خطيرًا للتقسيم الزماني والمكاني لألقصى "إسرائيل"عشراوي:  .7

قامة الريكل  را    فادي أبو سعدم: المحاويت ل  تتوقب وتتواصل يقتحا  المسجد األقصى، وا 
ى، كما فعلوا من قبل في الحر  المزعو ، وفرض تتسي  زمادي ومكادي على المسجد األقص
 .اإلبراإيمي الشريب في الئليل المحتلة جدوب الضفة ال ربية

وبدت الدكتورة حدان عشراوي، عضو اللجدة التدفيذية لمد مة التحرير الفلسطيدية، سائطة، وقالت لي 
لة ان  سرا يل تدفذ ئطوات مدروسة وتراكمية لفرض مئططرا على األرض، مست « التدس العربي»

 ال طا  الذي ئلتته من ئالل العدوان األئير على قطاع غزة، وحيدت الداس عن التدس المحتلة.
وأضافت عشراوي ان قلب التدس يتعرض لعدوان شامل على المسجد األقصى المبارز، دون أن 

وكأن التدس تبركت ألإلرا وحيدة ليدافعوا عدرا، رغ  أن ما »دسمق شي ا من العرب والمسلمين، 
 «.دث عده، إو  رث  دسادي، واحترا  األماكن المتدسة واألديان إو أمر من المسلماتدتح

ما تتو  به  سرا يل تتول عشراوي، إو مئطط موجود ومعد مسبتا ، في الئفا  من جرة، وأما  أد ار 
ن العال  من جرة أئرم، وبالدسبة لدا في السلطة الفلسطيدية، إذا أمر مرفوض كليا ، وي يجب أن يكو 

دما موقب كل العال  العربي  إذا الموقب موقب فلسطيدي فتط، وي موقب فلسطيدي أرددي، وا 
واإلسالمي وحتى الدولي، ألن  سرا يل تحاول تحويل المعركة  لى معركة ديدية، وتستئد  ذلز لفرض 

 السيطرة والسيادة على المسجد األقصى ومصادرته.
مسجد »في قبر يوسب في دابلس، وفي قبر راحيل وذّكرت عشراوي كيب فعلت  سرا يل ذلز حتى 

في بيت لح ، ويحاولون اآلن السيطرة على موقق آئر في مديدة أريحا، وبالتالي « بالل بن رباح
فإسرا يل تعمد  لى السيطرة على أي مكان تعتبره بمفرومرا إي ئاصا باليرود، وتتو  باستفزاز الدين 

معركة أرض، وحق في الحياة، وحرية، وكرامة  دسادية،  لمواجرة دين آئر، مؤكدة أن المسألة إي
وإذه المعركة بحاجة لحل قادودي وسياسي، ألن  سرا يل تصعد من طرفرا بكافة األشكال، وتتمادم، 
ئاصة ألدرا ي تحاسب، وإو ما يكشب العتلية اإلسرا يلية التي تعتتد أده يحق لرا استثدا  شامل، 

 ملكا  لرا.وايستحواذ على كل شي  ليصبح 
55/8/4152، القدس العربي، لندن  
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 وفد إغاثي كويتي من دخول غزةلمصر  منعتستنكر  ""اللجنة الحكومية لكسر الحصار .8

استدكرت "اللجدة الحكومية لكسر الحصار واستتبال الوفود" التابعة لوزارة الشؤون الئارجية : غزة
 ي كويتي من دئول قطاع غزة.الفلسطيدية في غزة، مدق السلطات المصرية وفد  غاث
(،  ن السلطات المصرية قّررت عد  السماح 8-14وقالت اللجدة في بيان صحفي، اليو  الئميس )

 للوفد الكويتي المكّون من أربعة أشئاص ويحمل مساعدات طبية وا غاثية عاجلة، من دئول غزة.
العصيبة التي تشردإا غزة وأضاب البيان، "إذا العمل غير مداسب أو ي ق في مثل إذه األوضاع 

 جرَّا  العدوان الصريودي ال اش  على غزة".
52/8/4152، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 الوصول لتوقيع اتفاق دائم وارد شعبنا.. أبو مرزوق: لن نوقع على أي اتفاق ال يلبي مطالب .9

حمياس، أن الوفيد  أكّد الدكتور موسى أبو ميرزوق دا يب ر ييس المكتيب السياسيي لحركية: محمود إدية
 الفلسطيدي ي يمكده أن يوقق على أي اتفاق ي يلبي المطالب الفلسطيدية أو يمكده أن يتجاوزإا.

وتّوقييق أبييو مييرزوق فييي حييديث ئيياص بييي"الرسالة دييت"، أن يصييل الوفييد  لييى توقيييق اتفيياق يتضييي بوقييب 
ي يمكدييه تأكيييد ذلييز بفعييل دا يي  إلطييالق الدييار ئييالل األيييا  الئمسيية للترد يية وإييو أميير وارد، غييير أدييه 

 .اإلسرا يلياستمرار التعدت 
وقال  ن الوفد غادر التاإرة، صباح اليو ، متجر ا للتشياور ميق مرجعياتيه السياسيية، فيميا سيسيتمر فيي 

 المباحثات ئالل أيا  الترد ة ب رض الوصول لوقب دا   إلطالق الدار.
أيا  إلعطيا  فرصية لتحتييق  5مؤقتة لمدة وذكر أبو مرزوق أن حماس إي من وافتت على الترد ة ال

 ايتفاق، وقد قبلت على تمديدإا مراعاة ل روب ئاصة بأطراب المفاوضات.
وأوضيييح أن الئيييالب يكمييين عليييى صييييم معيدييية بشيييأن بعيييض العدييياوين والتفاصييييل المتعلتييية بمطاليييب 

 الميدا  والمطار.المتاومة، مدوإ ا  لى أن الوفد ل  يتدازل عن أي من مطالبه وفي متدمترا قضيتي 
وأشييار أبييو مييرزوق  لييى أن الميدييا  والمطييار بحاجيية لوجييود ئبييرا  متئصصييين قادودي ييا وفدي ييا لدراسيية 

 وايعمار، ومسألة  عادة اعمارإما قد تطول بفعل إذه ايعتبارات الموضوعية. اإلدشا عمليات 
ن بحري يييا أو لصيييالح ولفيييت  ليييى أن الوفيييد مصيييرا عليييى تحتييييق ادجييياز لكيييل شيييرا ح المجتميييق سيييوا  كيييا

 المزارعين، مدوإا  لى أن عملية تدفيذ ما ت  ايتفاق عليه سيكون تحت  شراب حكومة التوافق.
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وفيييي سيييياق متصيييل، أكيييّد أديييه ي يمكييين ايسيييت دا  عييين اليييدور المصيييري فيييي أي حيييال، مضييييف ا " أن 
ا  عين إيذا اليدور أو ال روب المحيطة تتيد إيذا اليدور كوسييط، لكديه ي يمكين بحيال تاريئي يا ايسيت د

 أن يتو  به طرب آئر".
أميا بشيأن ميو في غيزة، فتيال  ديه لي  يعيد إدياز أي ميادق دوليي أو  سيرا يلي بشيأن ايعتيراب بميو في 

 غزة وتحويل الرواتب.
المشاكل   درا ولفت  لى أن دا ب ر يس وزرا  حكومة التوافق زياد أبو عمرو متواجد في غزة ب رض 

 صة المو فين.العالتة بما في ذلز ق
وحييّث دا ييب ر يييس المكتييب السياسييي بحميياس، علييى ضييرورة تجيياوز الئالفييات الدائلييية فييي المرحليية 

 المتبلة، لتحتيق شراكة حتيتة بين التوم الفلسطيدية في كل المجايت المئتلفة.
وشييدّد علييى أدييه ي يمكيين بحييال أن يتجيياوز أي طييرب مطالييب المتاوميية، ألدييه فييي دراييية المطيياب ليين 

 ق الوفد على مطالب تدتتص من حق الفلسطيديين.يوق
 52/8/4152، الرسالة، فلسطين

 
 الميناء والمطار مؤجالنو  موظفي غزة مفاوضات القاهرة أنهت مشكلة رواتبالشرق األوسط": " .01

أكيد مصيدر مسيؤول فيي الوفيد الفلسيطيدي الموحيد لمحادثيات وقيب  طيالق الديار، : را   : كفاح زبون
دما يتركز الدتياش أن مسألة دزع س الح المتاومة في غزة ل  تعد مطروحة على طاولة البحث درا يا، وا 

 حول وقب العدوان ورفق الحصار عن غزة.
أييا  أئيرم جيرم مين دون قييد  5وبحسب المصادر التي تحدثت لي"الشرق األوسط" فإن تمديد الرددية ليي

دمييا لتداعيية الوفييد بييأن اتفاقيي ا مشييرفا يمكيين أن يتحتييق فييي الجوليية أو شييرط وميين دون متابييل كييذلز، وا 
التادمية. ولي  يتطيرق المصيدر  لييى تفاصييل الدتياش لكديه قيال:  ن بعييض الملفيات أدجيزت مثيل تحويييل 
األميييوال لميييو في حمييياس، فيييي حيييين بتييييت ملفيييات مرمييية تيييراوح مكادريييا مثيييل ملفيييات الميديييا  والمطيييار 

عميييار غيييزة، وجيييرت حلحلييية فيييي ملفيييات أئيييرم مثيييل ملفيييات الصييييد الب حيييري وفيييتح المعيييابر والمدطتييية وا 
 العازلة.

وغييادر الوفييد الفلسييطيدي، التيياإرة أمييس عا ييدا  لييى عمييان وغييزة وقطيير ولبدييان،  ثيير توقيييق اتفيياق لردديية 
 أيا ، بعد فشل الوصول  لى حل متفق عليه. 5جديدة تستمر 

األحييد وأجييرم أعضييا  الوفييد مشيياورات  ضييافية أمييس، كييل مييق قيادتييه، حيييث التتييى ر يييس الوفييد عييزا  
ومدير المئابرات ماجد فرب بالر يس الفلسطيدي محمود عباس في عمان في حين التتى عزت الرشق 
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وعماد العلمي بر يس مكتب حماس السياسي ئالد مشعل في قطر، والتتيى ئلييل الحيية وزيياد ال ا يا 
بدييان ميين بتيييادة حميياس فييي غييزة، كمييا ذإييب زييياد الدئاليية وئالييد الييبطش المسييؤوين فييي الجريياد،  لييى ل

ويفترض أن تستأدب مفاوضات وقيب الديار األحيد  أجل مشاورات مق أمين عا  الحركة عبد   شلح.
 في التاإرة.

 55/8/4152، الشرق األوسط، لندن

 
 الرشق: طيلة المفاوضات أحبطنا محاوالت المساس بسالح المقاومة .00

كيية حميياس عييزت الرشييق  ن قييال عضييو المكتييب السياسييي لحر : المركييز الفلسييطيدي ل عييال  -الدوحيية
 الوفد الفلسطيدي المفاوض أحبط طيلة فترة المفاوضات كل محاويت المساس بالمتاومة وسالحرا.

(: "لتد 8-14وأضاب الرشق في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيدي ل عال "  رر الئميس )
درا  الحصار عن أإلدا في غزة". أده ت  ايدترا  من بعض وأشار  لى  قاتلدا من أجل وقب العدوان وا 

 الملفات، "لكن ملفات عديدة وأساسية ل  تدجز بعد".
ن العيييون تتجييه صييوب "وأوضييح أدييه "رغيي  أن كثيييرا ميين الديياس ي يرتيياح لتجديييد الترد يية وأدييا مييدر ، 

ضييياعة الوقيييت،  ي أن المسيييؤولية الوطديييية   دجييياز مطاليييب الشيييعب وقطيييق الطرييييق عليييى المماطلييية وا 
 لصراع مق العدو تتطلب الحكمة".ومتتضيات  دارة ا

وأكيد عليى أدييه مين الحكمية أن يبتييى التركييز عليى األإييداب والجيوإر، وتيرز التكتيكييات للمتاومية، بمييا 
 فيرا الترد ة المؤقتة وغيرإا.

 52/8/4152، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
مكانات التوصل إلى اتفاق قائمة .02  ومشجعة النخالة لـ "الحياة": الحرب أصبحت وراءنا وا 
" زييياد الدئاليية  ن "الحييرب اإلسييالميقييال دا ييب األمييين العييا  لحركيية "الجريياد : محمييد يييودس -لتيياإرة ا

اآلن ورا دا" وفرص التوصل  لى اتفاق دا   في محادثات التاإرة الجارية "قا مة" و"مشجعة". وأضاب 
التوصيل  ليى   يلمرحلية "الحياة" أمس: "ي يوجيد ئييار أمامديا فيي إيذه ا  لىالدئالة في حديث ئاص 

اتفاق. دحن دريد الئروب من إذا الوضق حتى دتد  للشعب حياة جديدة. إذا الدمار الشديد اليذي دشيأ 
 يجب أن تتابق". حئالل الحرب يجب أن يبعالج وإذه الجرو 
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ن وعيين مسييتتبل العالقيية بييي وأكييد الدئاليية أن "إييذه أولويتدييا اآلن، لييذلز اعتتييد أددييا ذاإبييون  لييى اتفيياق".
مصييير وحركييية "حمييياس" عليييى ضيييو  ايتفييياق قيييال الدئالييية: "إدييياز كسييير للجلييييد، لتيييد فتحيييت األبيييواب 

 لعالقات حسدة، وعليدا  يجاد مدائات أفضل من أجل مصلحة الشعب الفلسطيدي".
وفي شأن التتد  الذي حصيل فيي مفاوضيات التياإرة التيي اسيتمرت دحيو عشيرة أييا  قيال زيياد الدئالية: 

دايية المفاوضيات فيي إيذه الدتطية أو تليز، وبالمجميل العيا  لي  دحتيق ميا درييد تماميا ، "إداز تتيد  مديذ ب
لكن على األقل حاف دا عليى سيالح المتاومية، وثادييا  حاف ديا عليى الوضيق العسيكري المييدادي، وعليى 
المعدويات الشعبية، لذلز ئرجدا من إذه الحرب بادجازات معتولية ومتبولية عليى الشيعب الفلسيطيدي". 

اب: "دسيييييتطيق أن دتيييييول  دديييييا حتتديييييا ادجيييييازات معتولييييية دسيييييبيا  عليييييى المسيييييتوم العسيييييكري وفيييييي وأضييييي
 المفاوضات بما يضمن  درا  الحصار على الشعب، وإذه دتطة مركزية في المفاوضات".

وأكد الدئالة أن "الحرب أصبحت ورا دا اآلن" واستدرز قا ال : "لكن أيضا  العدو ي ييؤمن جادبيه، فمين 
ميين غييزة،  أطلتييتتفتعييل  سييرا يل بعييض التضييايا. فمييثال  أمييس قالييت  سييرا يل  ن صييواري  الممكيين أن 

 وحاولت أن تعرقل ما ت  التوصل  ليه من وقب للدار".
وأضاب أن "فصا ل المتاومة تريد أن تئرب مين الحيرب وتيذإب  ليى مرحلية جدييدة.  سيرا يل إيي مين 

واجبدا أن دتمسز بوقب  طالق الدار بما يحاف  بدأ العدوان ويمكن أن توجد  روفا   ضافية، لكن من 
ذاعلييييى ويضييييمن وحييييدة الشييييعب الفلسييييطيدي". وقييييال: "إييييذا موضييييوع أساسييييي،  فييييرض عليدييييا التتييييال  وا 

 سدتاتل".
وفييي شييأن مسييتتبل الشييراكة السياسييية بييين الفصييا ل الفلسييطيدية، بئاصيية بييين "فييتح" و"حميياس" علييى 

ن ايتفييياق يشيييّجق عليييى الشيييراكة السياسيييية ألديييه  يجييياد ضيييو  ايتفييياق المرتتيييب قيييال الدئالييية: "أعتتيييد أ
مشاركة للجميق، واعتتد أده سيكون أمامدا، بعد مرحلة التوقيق على ايتفاق، جرد كبير لتحتيق الوحدة 
يجاد مدائات تؤدي  لى ذلز". وأضاب: "سدبذل جرودا  حتى ي تكون إداز عتبات ألددي أعتتد أده  وا 

ع علييى بعييض الصييالحيات مثييل ميين يتحمييل مسييؤولية إييذا األميير أو سيييكون بعييض المشييكالت والدييزا 
 ذلز، بئاصة بالدسبة إلعادة اإلعمار، وحول دور السلطة ودور الحكومة".

 أثديييا وقيييال  ن الت ليييب عليييى إيييذه المشيييكالت يتطليييب  يجييياد مدائيييات موا مييية مثيييل تليييز التيييي سيييادت 
ن، وإييي مشييكورة علييى إييذه الجرييود المفاوضييات". وأضيياب: "مصيير لعبييت دورا  مرمييا  فييي كييبح العييدوا

التي بذلترا في إذه المرحلة المعتدة من الوضق العربيي،  ذ اسيتطاعت أن تجميق الفصيا ل، وأن توجيد 
 مدائا  وطديا  عاما ، وإذا جرد كبير متدر لمصر".

 55/8/4152الحياة، لندن، 
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 أيامالخمسة  : التوقيع على اتفاق تهدئة شامل عقب انتهاء مهلةمعاً وكالة ل "الجهاد" .03

أن يت  التوقيق عليى اتفياق الترد ية  اإلسالميتوقق يوسب الحسايدة الداطق باس  حركة الجراد  : غزة 
 مباشرة . أيا الشامل والثابت بعد ادترا  مدة الئمسة 

وقال الحسايدة في حديث لمراسل معا اديه بديا  عليى طليب مين الجاديب المصيري تي  الموافتية مين قبيل 
مزيد من الوقت وفرصة للتيادة  إلعطا  أيا ترد ة لمدة ئمسة   عطا دي الموحد على الجادب الفلسطي

المصيرية لتيذليل بعيض العتبيات ربميا فيي مسيا ل فدييية.. لكين فيي المجميل الوفيد قطيق شيوطا كبييرا فييي 
يكيون  أنالحصيار ووقيب العيدوان عليى الشيعب الفلسيطيدي، ودتوقيق  إلدريا طريق ادجياز اتفياق جيدي 

 .أيا ى ايتفاق الشامل حال ادترا  مدة الترد ة الئمسة التوقيق عل
وحول الملفات التي اتفق عليرا قال الحسايدة جرم التوافق عليى وقيب العيدوان ورفيق الحصيار والميواد 

 ئاصة مواد البدا  وزيادة مساحة الصيد والمداطق العازلة.  دئالراالتي سيت  
 بعد شرر من توقيق ايتفاق. الميدا  والمطار سيت  بحثرما  دشا  أن وأكد

، وفيمييييا يتعلييييق أمريكييييية وأئييييرمادييييه طرحييييت ضييييمادتان مصييييرية  أوضييييحوحييييول ضييييمادة ايتفيييياق .. 
ي دثيق بالويييات المتحيدة شيريكة  ألدديا اإلسيالميبريا دحين فيي حركية الجرياد  نمعديييغيير  باألمريكيية
 بالعدوان على شعبدا والتي مدت ايحتالل بالمال والسالح.  سرا يل

 وايإ  وإي المتاومة". أئرموتابق: لكن المصريون إ  الضامدون لالتفاق وإداز ضمادة 
ايحييتالل حيياول ئييالل العييدوان علييى الشييعب الفلسييطيدي تثبيييت معادليية الرييدو  متابييل  أن  لييى وأشييار

إيذه المعادلية وفرضيت معادلية جدييدة تتمثيل فيي  أستطتإدو  ولكن صمود شعبدا وادجازات المتاومة 
   لة الردع.معاد
اعتيدا  مين قبيل ايحيتالل سييتابل بيرد مين المتاومية والحصيار  أي أنالداطق باس  حركة الجرياد  وأكد

العدوان ومين  أشكالفي حد ذاته من وجه د ر حركة الجراد والوفد الفلسطيدي استمراره إو شكل من 
 ترد عليه. أنحق المتاومة 

 55/8/4152، وكالة معًا اإلخبارية

 
 س في تونس للوقوف على آثار الحصار والعدوانوفد من حما .04

يزور عدد من قييادات حمياس، تيودس، للتيا  الير يس التودسيي المدصيب المرزوقيي، وعيدد مين : تودس
 التيادات السياسية.



 
 
 

 

 
           51ص                                     3351 العدد:     55/8/4152الجمعة  التاريخ:

 

وقييال التيييادي فييي الحركيية  سييماعيل رضييوان الييذي يييزور تييودس  لييى جادييب مسييؤول الحركيية فييي لبدييان 
دا لزيييارة تييودس فييي لتييا  فئاميية اليير يس المرزوقييي الييذي يييدع  إييو علييي بركيية  ددييا: "دعبيير عيين سييعادت

وشييييعبه وحكومتييييه علييييى ائييييتالب ادتمييييا اتر  السياسييييية، قضيييييتدا الفلسييييطيدية، وللتأكيييييد علييييى العالقيييية 
" أن الرييدب ميين الزيييارة إييو ل عييال وبييين فييي تصييريح لييي "المركييز الفلسييطيدي  الوطيييدة بييين الشييعبين".

تعييرض لرييا قطيياع غييزة، ئاصيية بعييد العييدوان علييى شييعبدا، والحييديث عيين مداقشيية المسييتجدات التييي ي
الحصيار ال ييال  المفييروض ووقيب العييدوان، والجرييود المبذولية ميين قبييل األسيرة الدولييية وتييودس الشييتيتة 

 بر يسرا الذي بادر  لى  رسال المعدات الطبية لكدرا واجرت عتبات عد  دئولرا من معبر رفح".
تي أيضييا، فييي  طييار التعيياون والتأكيييد علييى ضييرورة كسيير الحصييار، مبيد ييا أن وأكييّد علييى أن الزيييارة تييأ

حميياس تبتييّدر دور تييودس حكوميية وشييعبا فييي التئفيييب عيين شييعبدا، "ودؤكييد علييى العالقيية الوثيتيية بييين 
 الشعبين وأن قضية فلسطين قضية األمة".

 52/8/4152لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 
 تنظيم شؤون االحتالل حول غزةهدفها  :ت القاهرةتنتقد مفاوضا األقصىكتائب شهداء  .05

والفصيا ل المتاومية للتوصيل  اإلسيرا يليينمفاوضات التاإرة بيين  األقصىادتتدت كتا ب شردا   لددن:
يكمييين بالتفاصييييل"، واعتبيييرت  اإلسيييرا يليالشييييطان “  نالديييار، وقاليييت   طيييالقاتفييياق دا ييي  لوقيييب   ليييى

رد حتيوق معيشيية وسيلة امتييازات لتد يي  شيؤون ايحيتالل حيول مفاوضات التاإرة بي"المتدحرجة" و"مج
 الضفة الفلسطيدية؟". أين“غزة" وتسا لت 

دحيين فييي كتا ييب شييردا  “اليييو " دسييئة مدييه  رأي“فييي بيييان لرييا وصييل  األقصييىوقالييت كتا ييب شييردا  
كييييل مييييا بدييييي علييييى باطييييل فرييييو باطييييل فايتفاقيييييات والمفاوضييييات السييييابتة  أنوالعييييودة دؤكييييد  األقصيييى

عميييار  أبيييوإيييي مبرّكبييية وعبثييية ادتريييت مدييذ اغتييييال اليير يس  األجدبييي اإلسيييرا يليايوسييلوية ميييق العييدو 
عييادةغيزة  وحصيار وجييش المسييتوطدين  اإلسييرا يليالعييدو بالضيفة، وإداليز احتاللييين الجييش  ادتشيار وا 

صييييله بكيييل تفا ايحيييتاللالمسيييلحين اليييذين أبثئديييوا ارض الضيييفة تتطيعيييا  بالمسيييتوطدات، يجيييب  دريييا  
ومعاديه ووجوده"، ي أن دتحدث في قضايا فرعية تكيرس ايتصيال الميالي وايقتصيادي والرقيابي عليى 

اللعيب بالوقيت وفيق  يكمين بالتفاصييل عبير اإلسرا يليالمعابر وعلى الرواتب وصيد السمز فالشيطان 
يدية المسيلحة سياسة تجز ية التسيويات وتيراك  الئطيوة ئطيوة وإيي بمجملريا مفئئية، وللمتاومية الفلسيط

 دورإا ال ريزي في الدفاع عن حتوق شعبدا.
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 اإلسييرا يليالييذي يطالييب أن يدشييء ميدييا ه البحييري وان يعييود مطيياره وليين يييرم “ أنوتابعييت فييي بيادرييا 
وقفا للدار قط قبل أن درم الطا رات تتلق وتعود  لى مطار غزة والسفن ترسو وت يادر ميديا  غيزة ومين 

ي فلسيطين، الضييفة والتطياع؟ مين حيق شيعبدا اسيت الل ثروتية البحرييية حيق شيعبدا التواصيل بيين جدياح
غييييزة. فييييايحتالل  ، بمييييا فييييي ذلييييز ثييييروة الطبيعييييية كييييالدفط وال يييياز الموجييييود فييييي بحييييرأشييييكالرابجميييييق 

يسعى لحرب المفاوضات غير المباشرة في التاإرة لجرة، تد ي  ش ون ايحتالل وتحسين  واستئباراته
المعيابر" “؟ و األردنعليى المعيابر ميق  الفلسيطيدية السييادةزه وماذا عن شروطه للريمدة على قطاع غ

بين المدن والترم الفلسطيدية في الضفة؟ وماذا عن مطيار قلديديا الفلسيطيدي بالضيفة الم ليق مين قبيل 
ايحييتالل فكييل مييا يجييري ميين مفاوضييات إييو ميين اجييل احتييوا  حتوقدييا الوطدييية وجعلترييا مجييرد حتييوق 

وكتا بديا بالضيفة الفلسيطيدية ال اضيبة إيي  آئرحصار   لىات ال . ومن حصار معيشية وسلة امتياز 
 .ئارب الردن المتدحرجة التي تجري بالتاإرة

سياسية الديأي بيالدفس عين الكفياح المسيلح؟ اليذين يحمليون مصيطلحات عجيبية،..؟  أصيحابقييادة  أما
ال المتاومة في معركة غيزة فتيد رج أماإ  من الشعب الفلسطيدي.. ومن الثورة مادا  تئلوا عدرا؟  أين

 األد ميية أمييا“العربييية قييا ال  األد ميية األقصييىوإيياج  بيييان كتا ييب  وحييدوا الشييعب تحييت لريييب الدييار".
فري  يروجيون  أمريكياالتي تتحرش بالمتاومة والتي تدور في فليز  األجدبية  سرا يل أصدقا العربية من 

تحيت فيز كماشية  ومتاومتيه .. ليضيعوا شيعبدا يكيون  ررديا للجيدار  أنما يتحيدث بيه العيدو ويرييدون 
غيزة لين تكيون يسيت جار المواقيب واليد  الفلسيطيدي فيوق التجاذبيات اإلقليميية  أنودتول لعرب التوسيل 

 وإل يعتل المطالبة بحف  امن من يتتلدا وقد طفح الكيل".
ودستوا   سرا يلة مق بسبب اإلمال ات األمريكية والمؤزومين العرب الذين رفعوا العداو “البيان  وأضاب

  دري وتستروا ئلب يافطات كثيرة؟؟. ئس وا  واألوروبيوالبريطادي  األمريكي األمنشؤودر  مق طواق  
شيعبدا المتياو  المديتفض " “ليسوا مدا عربا وي عزا  للمئذولين ومن يضق ئارطة طرييق فلسيطين إيو 

كراميية التيييادات العربييية التييي صييمتت المسييلحة الحييرة وي بييد أن تييدّكس األعييال  حييدادا  علييى  وفصييا له
وعلييى  األبيييضعلييى ادتريياز فلسييطين والتييدس بمسييلميرا ومسيييحييرا.. وميين ثيي  تفرجييوا علييى الفسييفور 

المسلحة )ول  تسيتطق كيل الريياح  أيديداالحق بزداد  سدأئذالمجازر الجماعية بحق بدي جلدتر  ب زة". 
ورة الفلسيييطيدية وإيييي مسيييتمرة وسيييت رر سييياللة العاتييية أن تزحزحديييا قييييد أدملييية عييين دروب ومسيييالز الثييي

مين  وأبيى)ولدئيرجدر  مدريا أذلية وإي  صياغرون( شيا  مين شيا     بيإذن وإي قادمةفلسطيدية جديدة 
 المجد للشردا ". أبى

 52/8/4152، رأي اليوم، لندن
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 مرة يطالب بتحرك عربي إسالمي نصرة لقطاع غزةرأفت  .06
سييي فييي حركيية حميياس فييي لبدييان، رأفييت مييرة، علييى ضييرورة أكييد المسييؤول السياي: أحمييد المصيير -غييزة

تحرز كافة قطاعات اليدول العربيية واإلسيالمية لدصيرة ومسياددة الفلسيطيديين فيي قطياع غيزة، فيي  يل 
 يوما . 13ما يتعرضون له من عدوان  سرا يلي مستمر مدذ 

ل  مده طفيل أو شيي  أو وقال مرة في حديث لي"فلسطين أون يين":"  ن العدوان اإلسرا يلي الذي ل  يس
اميييييرأة، أو حتيييييى بييييييق أو مدشيييييأة أو شيييييارع، يوجيييييب تحيييييرز األمييييية إيييييو واجيييييب عليريييييا ي مدييييية مدريييييا 

 للفلسطيديين".
وأشييار  لييى أن الفلسييطيديين يواجرييون إجميية  سييرا يلية شرسيية علييير  ومدييذ بداييية العييدوان علييى الضييفة 

مجديدين فيي الجييش اإلسيرا يلي ييو   ال ربية المحتلة قبل دحيو شيررين، حييث ائتفيى ثالثية مسيتوطدين
يوديييو/ حزيييران وعثيير علييير  قتلييى دراييية الشييرر دفسييه، أعتييه اقتحييا  الضييفة واعتتييال الم ييات ميين  11

 الفلسطيديين، وتوب بتتل الفتى المتدسي محمد أبو ئضير.
وأوضييح أدييه وفييي  ييل إييذه التطييورات، تحييرز المجتمييق الفلسييطيدي فييي لبدييان، بجميييق قييواه السياسييية 

ايجتماعيييية، وقيييد د ميييوا الكثيييير مييين الفعالييييات الشيييعبية والسياسيييية واإلعالميييية فيييي كيييل التجمعيييات و 
 والمئيمات من دون استثدا ، وبمشاركة من كل الفصا ل واألحزاب اللبدادية.

وقييال مرة:"واصييل الفلسييطيديون الليييل بالدرييار، ميين ئييالل المسيييرات التييي تدطلييق فييي كييل وقييت، ترفييق 
دية، ومق اتساع العدوان على التطاع، ادطلق بمزيد مين الحشيود، والتيي ألريب صيمود األعال  الفلسطي

 الشعب والمتاومة قلبا فرفعت صور رموز المتاومة، ومجسمات لصواريئر ".
وأضاب:"مسييييرات الفيييرح كبيييرت واتسيييعت بعيييد أئبيييار المتاومييية المشيييجعة، مييين أسييير واقتحيييا  وقصيييب 

مباشيييرة المسييييرات فيييي الشيييوارع، ترتيييب باسيييمرا، وباسييي  للميييدن المحتلييية، فدزليييت ميييق كيييل حيييدث فيريييا 
 المتحدث باس  كتا ب التسا  أبو عبيدة".

وبييين مييرة، أن المئيمييات الفلسييطيدية شييردت وفييي  ييل العييدوان اإلسييرا يلي حمييالت تبرعييات للمتاوميية 
والشييعب الفلسييطيدي، كحمليية تبييرع بييثمن صيياروس أو طييا رة اسييتطالع،  لييى جادييب وجييود فعاليييات ميين 

 ل لبدادية ديابية.كت
  ئواديهوشدد على أن الرسالة المبدية على إذا التضامن أن الشعب الفلسطيدي الالجيء فيي لبديان ميق 

فيي فلسيطين وقطيياع غيزة، ومسيياددين لميا يتعرضيون لرييا مين  جييرا   سيرا يلي، وأدري  ليي  يدسيوا قضيييتر  
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رفعون اليرأس بإدجياز المتاومية ووطدر ، ويدضمون  لى جادب المتاومة وفلسطين والتدس، فيما أدر  "ي
 ومق مطالبرا العادلة التي رفعت عبر الوفد الفلسطيدي في العاصمة المصرية التاإرة.
 52/8/4152، فلسطين أون الين

 

 بنود لرفع الحصار عن قطاع غزةسبعة خطة استراتيجية من وكالة معا:  .07

قطاع غزة تتضمن سيبعة بديود  كشفت وكالة معا عن ئطة استراتيجية للفلسطيديين لرفق الحصار عن
 إي:
 قيا  الوزارات بدورإا في التطاع.  لى باإلضافةالحكومة تتو  بصرب رواتب المو فين في غزة  -1
 المتحدة وباقي المعاإدات الدولية. األم طلبات ايدضما  لمد مات  الفلسطيديةاستكمال السلطة  -1
جددي على  1000 -جددي  1000" ما بين دشر قوات تابعة للسلطة الفلسطيدية "حرس الر يس -1

 معبر رفح.
 اعمار التطاع.  عادةدتل مؤتمر اعمار قطاع غزة من الدرويج لمصر لتسريل  -4
 .الالتيدية أمريكالزيارة  باإلضافةقيا  وزارة الئارجية بعتد عدة اتفاقيات دولية  -5
 .توقيق اتفاقية بين دولة فلسطين وجمرورية مصر حول معابر غزة -6
 في قطاع غزة .  دشا رمااستكمال المفاوضات حول المطار والميدا  المترر  -3

 55/8/4152، وكالة معًا اإلخبارية
 

 حاخام صهيوني: مقاتلو حماس يتميزون بالصالبة لتحليهم باإليمان .08
اعتييرب حائييا  صييريودي فييي جامعيية التكدولوجيييا بحيفييا "الييياإو زيدييي" بحتيتيية الصييراع بييين ايحييتالل 

 متاومة الفلسطيدية.وال
 وأكد الحائا  أن ما يجري حاليا  من قتال على جبرة غزة بالحرب الديدية مق "حماس".

وقال زيدي ئالل متابلة تلفزيوديية ميق قدياة صيريودية  ن جديود جييش ايحيتالل يدتصير  اإليميان لتزييد 
 صالبتر  في التتال كما متاتلي "حماس".
حييرب توراتييية وللييدفاع عيين أبدييا  " سييرا يل" اليرييود، واصييفا  ميين  وأضيياب أن الحييرب الييدا رة حاليييا  إييي

 يتاتل دفاعا  عن الدولة بالفاشي، في" سرا يل" ليست دولة ككل الدول، كما قال.
واعتبر أده في حال دزعدا الصب ة الديدية عن مستوطدي دولة الكيان فال حق لري  بيالوجود إديا، يفتيا  

أساس ديدي، ولذلز فأي محاولة لحرب البوصيلة وتحوييل الشيعب  لى أن أساس وجود اليرود إدا إو 
 اليرودي لشعب علمادي ستفتد اليرود إويتر  ويتيروا في األرض كما تاإوا سابتا ، على حد تعبيره.
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وقيال  ن "مييا يمييز متيياتلي حمياس إييي الصيالبة والبييأس فيي متاتليية جدودديا، وذلييز لتحليير  باإليمييان"، 
ازع الديدي ليكودوا قادرين على الصبر وتحمل المشاق في سيبيل الدصير عليى داعيا  لشحن الجدود بالو 

 "حماس".
 52/8/4152، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 

 "أبو عبيدة".. االسم األكثر شهرة وأيقونة البطولة في غزة .09
شيي  سيوم  يتمتق بالكثير من الكريزما والردو  وقليل من ال ضب وايدفعال، ي يعرب أحد عديه: غزة

كديتيه المشييرورة مديذ سييدوات "أبييو عبييدة" .. الديياطق العسييكري الرسيمي باسيي  كتا ييب الشيريد عييز الييدين 
 التسا  الجداح العسكري لحركة المتاومة اإلسالمية "حماس".

بييات "أبييو عبيييدة" الشئصييية الفلسييطيدية بييل والعربييية األوفيير ح ييا  وشييعبية  ومحبيية بييين الديياس الييذين 
 ة، وبات يشكل األيتودة والتدوة الشجاعة والبطولة لدم الكثير من أحرار العال .يؤيدون المتاوم

 
 شخصية أبو عبيدة

يتئفيييى أبيييو عبييييدة ئليييب كوفيتيييه الحميييرا  التيييي أصيييبحت رميييزا  مرميييا  مييين رميييوز الدضيييال والمتاومييية 
يييييان الفلسييييطيدية، وأصييييبحت زيييييا  وطديييييا  شييييا عا  بييييين محبييييي أبييييو عبيييييدة ميييين الرجييييال واألطفييييال والفت

 الفلسطيديين والعرب بل والمسلمين في العال .
يط عليريا اسي  الجرياز العسيكري اليذي يدتميي  لييه "كتا يب الشيريد عيز  يشد "أبو عبيدة" رأسه بعصبة ئب
اليييدين التسيييا " .. وقيييد أصيييبحت شيييارة يعتيييز بيييه كيييل فلسيييطيدي وعربيييي، وأصيييبحت تبييياع فيييي األسيييواق 

 رؤوسرن.ويضعرا األطفال والرجال وحتى الدسا  على 
 

 شعبية واسعة
ومق تزايد البشيريات التيي عكيب "أبيو عبييدة" يبثريا عليى شاشيات التديوات الفضيا ية، ذإيب الكثيير مين 
ال زيين والفلسطيديين  لى مطالبته عبر مواقق التواصل ايجتماعي بال رور وأن غيبته قد طالت، وقد 

 مأكول.شرد وس  "أبو عبيدة" ارتفاع غير مسبوق مدذ بداية العصب ال
ييا مييا يتييارب  1.5وي ريير البحييث عيين اسيي  "أبييو عبيييدة" فييي جوجييل أكثيير ميين   50مليييون دتيجيية، وأيض 

 ألب متطق فيديو في يوتيوب.
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فيميا يشييير الكاتيب الصييريودي إيداس إييروش، أن اسيي  "أبيو عبيييدة" بيات معروفييا لكيّل فلسييطيدي، وفييي 
 األسابيق األئيرة، لمع   الصرايدة.

م ّطاة بكوفية مشرد ا اعتياديًّا على شاشات التلفزيون لدم الصيرايدة، اليذين وقال: "أصبحت صورته ال
 ".1006شاإدوه للمرة األولى بعد ائتطاب الجددي الصريودي جلعاد شاليط عا  

 
 الحرب النفسية

قامية متييابالت  وأشيار  ليى أن مرمتييه، عتيد المييؤتمرات الصيحفية، للحييديث عين تتيّد  التتييال فيي غييزة، وا 
 العالمي، وتوزيق التطميدات والترديدات ضّد الكيان الصريودي. مق اإلعال 

ييا، ويب رير فتييط شيّتا دقيت ييا مين وجرييه وعيديييه،  ويتيول: "كييل ذليز وإييو م طيى بكوفييية تئفيي وجرييه تمام 
 والتي يتق فوقرا شريط حركة حماس".

للجديياح العسييكري ويبييين أن إوّيتييه المئفييية تمكدييه ميين توزيييق الترديييد واإلئافيية، ويييوفر عليييه ادتميياؤه 
 لحماس، يفتا   لى أن دور أبي عبيدة إو بشكل أساسّي إو الحرب الدفسّية ضّد الكيان الصريودي.

وضرب مثاي ، بأن أبو عبيدة ي يئشى أن يب رر للعال  بأّديه قيد "أعيادت الصيداعات العسيكرية للتّسيا  
يريا جديود ايحيتالل"، وإيو يتيو  بكيّل ربق مليون قدبلة يدوية سيتكون بيين أييادي فتييان شيعبدا ليرجميوا ف

 ذلز بل ة عربية طليتة بشكل ملحو ، وبالكثير من الكاريزما، التي تدجح في تجاوز الكوفية.
 

 أيقونة الحرب
المحليييل السياسيييي  بيييراإي  الميييدإون قيييال:  ن " ريييور أبيييو عبييييدة اليييذكي وتتديميييه المرديييي والمئطيييط، 

ته العسكرية المحاف  عليرا ولثمته الفلسطيدية الئاصة وطريتة حديثه الجذابة وصوته الئاص مق إي 
 جعلته أيتودة الحرب على غزة".

وأشار المدإون في حديثه الئاص لي"المركز الفلسطيدي ل عال "،  ليى أن فعيل التسيا  اليذي أثبيت كيل 
 كلمة قالرا أبو عبيدة أدم  لى تعزيز مصداقيته.

حاديث وطالت أبو عبيدة اإلعالمية، وكيان يعتبير يضيب: "في البداية كان إداز تجاإل صريودي أل
ئبيرا إامشييا بالصيحب العبريية ولكدييه فيي إيذه الحيرب أصيبح حييديث المحلليين والكتياب ودجي  البييرامج 

 التلفزيودية الصريودية وتت  ترجمة ئطاباته".
 

 الغموض والمصداقية
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ة، أي وإيي الفعيل المييدادي ويؤكد المحلل السياسي، أن عدة أسباب زادت من شعبية ومحبية أبيو عبييد
المصييياحب للئطييياب اإلعالميييي اليييذي يتبدييياه أبيييو عبييييدة، باإلضيييافة إلعالديييه الصيييادق عييين تفاصييييل 
عمليييات للمتاوميية والتييي كييان أبرزإييا أسيير الجدييدي "ارون شيياؤول" والتييي أئرجرييا أبييو عبيييدة بطريتيية 

وب والرإبييييية  فيييييي اليييييدفس احترافيييييية إيييييزت اليييييدفس المتابعييييية فتيييييذفت الفيييييرح بالشيييييارع الفلسيييييطيدي والئييييي
 الصريودية.

ويييذإب المييدإون  لييى أنَّ غمييوض شئصييية أبييو عبيييدة ومحاف تييه علييى لثامييه وعييد  معرفيية تفاصيييل 
وجره وحياته واسمه عزز كثيرا  من دجاحه  عالميا ، مبيدا  أن ذلز فجر الئيال في دفس المشاإد لريذا 

 بدأ يرس  صفات الشجاعة والتوة وأعطاه لمحة أسطورية.
رسيييال رسيييا ل  عليييى جيييوايت  smsوكييان ايحيييتالل قيييد حييياول عبيير ائتراقيييه لبيييث فضيييا ية األقصييى، وا 

الميييواطدين مييين كشيييب اسيييمه  ي أن محاويتيييه بيييا ت بالفشيييل، ولييي  يلتفيييت أحيييد لميييا يروجيييه ايحيييتالل 
واسيييتمرت الصيييورة الذإديييية التيييي فرضيييترا كتا يييب التسيييا  عليييى أبيييو عبييييدة إيييي الحاضيييرة فيييي أذإيييان 

 والمتابعين.الجماإير 
 52/8/4152، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالقاهرة غزة سيستمر في حال عدم التوصل التفاق علىالعدوان : نتنياهو .21

ر يس حكومة  سرا يل بديامين دتدياإو قال،  ده في حال عد  ، أن 52/8/4152، 28عرب ذكرت 
 ى قطاع غزة سيستمر.التوصل  لى اتفاق مق الفلسطيديين، بوساطة مصر، فإن العدوان عل

ودتلت تتارير  عالمية عن دتدياإو قوله ئالل اجتماعه مق رؤسا  سلطات محلية في المداطق التريبة 
ذا دعت الحاجة،  من الشريط الحدودي مق التطاع،  ده " ذا ل  تدضج في مصر تسوية سياسية، وا 

 ر "تتطير" الصواري .وأضاب دتدياإو أده لن يسمح باستمرا فإن العملية العسكرية ستستمر".
دتدياإو تعرد باستمرار الحرب ، أن 55/8/4152، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(وأضافت 

على قطاع غزة حتى تحتيق أإدافرا، وأبرزإا ضمان الردو  واألمن ل سرا يليين في مستوطدات 
العدوان اإلسرا يلي غالب التطاع التي تلتت العديد من ضربات صواري  المتاومة الفلسطيدية أثدا  

 األئير على غزة.
وجا  ذلز في كلمة لدتدياإو مق رؤسا  المجالس المحلية المتائمة للتطاع دشرإا الداطق باسمه 

 أوفير جددلمان على صفحته بموقق التواصل ايجتماعي "فس بوز".
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اة "الجرب واعتبر دتدياإو في كلمته أن الردب الر يسي لعملية الجيش اإلسرا يلي في غزة المسم
الصامد" إو استعادة الردو  واألمان ل سرا يليين لفترة طويلة، مق  لحاق ضرر ملموس للبدية التحتية 

 بالمتاومة التي سماإا بي"اإلرإاب". على جد تعبيره.
مليون دوير( من أجل تعزيز  11.11مليون شيكل ) 413وأضاب أن الحكومة قررت صرب 

 .1016و 1015المتائمة للتطاع في العامين التحصيدات المددية في البلدات 
وذكر دتدياإو أن الحكومة صادقت على قرار حول توفير المساعدات المالية للمواطدين واألعمال 

 والسلطات المتضررة في أعتاب عملية "الجرب الصامد".
 50وكشب أن الحكومة قررت كذلز  دشا  قرية طالبية جديدة في مديدة سديروت الجدوبية بتكلفة 

 مليون دوير(. 14.4مليون شيكل )
وفي محاولة لتبرير العدوان اإلسرا يلي على غزة، بّين دتدياإو أن الجيش اإلسرا يلي أطلق عمليته في 
 غزة بعد أن أطلتت حركة المتاومة اإلسالمية حماس الصواري  على البلدات الجدوبية اإلسرا يلية.

لرد بتوة على أي  طالق للصواري ، بردب تعزيز أمن وأشار  لى أن سياسة الحكومة واضحة، وإي ا
 المواطدين.

 
 قيم مشتركةو والواليات المتحدة مبنية على مصالح  "إسرائيل" بينالعالقات يعلون:  .20

 سرا يل تثمن عاليا "قال وزير الدفاع اإلسرا يلي موشيه يعلون،  ن : عبد الرؤوب أرداؤوط -التدس 
وذلز ئالل لتا ه اليو  مق حاك  ويية ديويورز، أددرو كومو، الذي  ،"عالقاترا مق الوييات المتحدة

 يزور  سرا يل حاليا، حسب اإلذاعة اإلسرا يلية العامة.
، "العالقات بين الدوا ر األمدية في البلدين جيدة جدا"ووفتا ل ذاعة اإلسرا يلية، أضاب يعلون أن 

ه األمريكي تشاز إاغل، حيث تبادل معه اآلرا  تحدث إاتفيا الليلة الماضية مق د ير "ولفت  لى أده 
 ."حول آئر التطورات في المدطتة

العالقات بين  سرا يل والوييات المتحدة مبدية على مصالح مشتركة بل على "وأشار الوزير  لى أن 
 ."قي  مشتركة

 52/8/4152، رأي اليوم، لندن
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 في الشرق األوسط غير مدركة لمجريات األحداث المتحدةآرئيل: الواليات  .22

أزمة الثتة الراإدة "قال وزير اإلسكان اإلسرا يلي أوري آر يل،  ن  : عبد الرؤوب أرداؤوط -التدس 
سرا يل ما إي  ي سحابة صيب عابرة  ."بين الوييات المتحدة وا 

ا، العالقات األمريكية اإلسرا يلية توترت سابت"وأضاب في تصريحات ل ذاعة اإلسرا يلية العامة أن 
 ."وتحديدا أثدا  ويية ر يسي الوزرا  الراحلين مداحي  بي ن، ويتسحاق شامير
ر يس الوزرا  بديامين دتدياإو "ودافق آر يل عن ر يس الوزرا  اإلسرا يلي بديامين دتدياإو، قا ال: 

درا غير  "، فيما ادتتد اإلدارة األمريكية، بتوله: "ملتز  أوي وقبل كل شي  بضمان أمن مواطدي الدولة
 ."مدركة تماما لمجريات األحداث في الشرق األوسط

 52/8/4152، رأي اليوم، لندن
 
 نتنياهو في الفخ أوقعتهرتسوغ: حماس  .23

إاج  ر يس حزب العمل اإلسرا يلي يتساحق إرتسوغ ر يس الوزرا  : ترجمة ئاصة -الرسالة دت
   حركة حماس.اإلسرا يلي بديامين دتدياإو بشدة، مترما   ياه بالوقوع في ف

وقال إرتسوغ في تصريحات لصحيفة إآرتس العبرية:" دتدياإو ليس لديه التوة اما  حماس، لكده إو 
من قّواإا، ألدرا كادت عشية  عالن الحرب ضعيفة معزولة وجعلرا تست ل الحرب لتحتيق ادجاز 

 يئلق لرا التفافا  فلسطيديا، وإدا ستط دتدياإو في ف  حماس". وفق قوله.
ا زعي  المعارضة، دتدياإو وليبرمان وبيدت لالعتذار علدا  لسكان المدطتة الجدوبية وطلب ال فران ودع

 مدر  وذلز بعد عد  تلبية الوعود التي قدموإا ول  يلبوإا لر .
وشدد على ان المعركة ليست بالدار والصواري  فتط بل إي أكثر تعتيدا ، ألن دتدياإو شاإد الترديد 

 ماضية لسكان المدطتة الجدوبية ول  يكن شجاعا  إلجرا  ت يير واضح للوضق إداز.طيلة السدوات ال
وأضاب متحدثا  عن وزرا  الكابيدت:" لتد فشلوا بتسويق بضاعتر ، من ئالل ادش الر  بالمواجرات 
الدائلية، ولكل مدر  كادت ئطته السياسية، التي يسوقرا لجمروره سلفا  وقبل عتد اي اجتماع 

 فأين ممكن ان يحدث مثل إذا". للكابيدت،
 52/8/4152، الرسالة، فلسطين
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 بسبب الحرب على غزة "إسرائيل"تعلق شحنة صواريخ إلى  واشنطنمسؤول إسرائيلي:  .24

أكد مسؤول  سرا يلي ل عال  اإلسرا يلي أن الوييات المتحدة قامت بتعليق شحدة : ماريسا ديومان
 العالقات بسبب الصراع في غزة. يل وسط تدإور لى  سرا  "إيلفاير"صواري  من طراز 

وجا  الترار لتعليق تحويل األسلحة على األرجح بسبب التوتر الدبلوماسي المتزايد، وفتا لما قاله 
في وقت سابق من اليو  عن غضب البيت األبيض  "وول ستريت جوردال"المسؤول، مؤكدا تترير 

صدارإما تعليمات بفرض مراقبة أكبر ووزارة الئارجية األمريكية بسبب تحويل األسل حة  لى  سرا يل وا 
 على المبيعات في المستتبل.

سرا يل وصل  لى اعلى مستوياته، مق الحديث عن  وذكر التترير أن التوتر بين الوييات المتحدة وا 
كل محادثة تلفودية قتالية بش" جرا  الر يس األمريكي باراز أوباما ور يس الوزرا  بيديامين دتدياإو 

 وتحدث مسؤولون من الطرفين عن تبادل الشتا   فيرا. "بارز يو  األربعا 
The Times of Israel, 14/8/2014 

 
 مشعل بإحباط اتفاق وقف النار في اللحظة األخيرة تهمي يإسرائيلمصدر سياسي  .25

 ادعى مصدر سياسي  سرا يلي في تصريح تداقلته اليو  الئميس وسا ل اإلعال  :معا –بيت لح  
اإلسرا يلية المئتلفة ر يس المكتب السياسي لحركة حماس ئالد مشعل بإحباط فرصة التوصل  لى 

 .أددىاتفاق لوقب  طالق الدار طويل المدم وذلز بعد أن كان ايتفاق قاب قوسين أو 
وإاج  المصدر السياسي اإلسرا يلي ئالد مشعل مترما  ياه بلعب دور سلبي لل اية طيلة المفاوضات 

فرصة التوصل الى اتفاق  وأفشلشردترا التاإرة قا ال " كان وي زال عدصرا مزعجا ومشاغبا  التي
 وترتيبات في التاإرة".

ووفتا للمصدر، ابلم الوفد اإلسرا يلي الذي عاد من التاإرة يو  أمس دتدياإو بان األطراب دجحت 
 يد من الذرا ق والحجج.تتريبا في التوصل  لى اتفاق لكن ئالد مش ل مدق ذلز مستئدما العد

 55/8/4152، وكالة معًا اإلخبارية
 
 "منحازة سلفا"ألنها  "شاباس"مع لجنة  التعاونتقرر عدم  "إسرائيل" .26

قالت مصادر  سرا يلية أمس  ن  سرا يل لن تتعاون مق لجدة التحتيق التابعة : كفاح زبون - را   
 ."ألدرا مدحازة سلفا"وليا  شاباس، لمجلس حتوق اإلدسان، التي يرأسرا التاضي الكددي 
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إداز مئاوب كثيرة ". وأوضحت "ليست إداز رغبة في التعاون مق إذه اللجدة"وَأضافت المصادر 
من مراوغة اللجدة  ذا سمح لرا بالتحتيق مق ضباط  سرا يليين،  ذ يمكن لشرادتر  أن تفسر في 

، 11وزير ا من بين  14زرا  اإلسرا يليين، وأكدت مصادر  سرا يلية أن أغلبية الو  . "سياقات مئتلفة
وافتوا على متاطعة عمل اللجدة وعد  التعاون معرا، كما فعلت  سرا يل مق لجدة غولدستون األممية 

 .1008أثدا  حرب 
وأيد المتاطعة وزرا  يدعون دا ما لمد الجسور مق العال ، ومن بيدر  وزير المالية يا ير لبيد، ووزيرة 

 يفدي، الذين ل  يترددوا في استدكار  قامة اللجدة ومواقفرا.التضا  تسيفي ل
لجدة يتب على رأسرا  دسان دعا لمحاكمة دتدياإو وبيريس "وقال وزير ايقتصاد دفتالي بيديت  ن 

إي سيرز ي سامي. كان يتعّين على اللجدة الحتيتية أن تحتق في تمويل حماس، ومساعدة دول 
. كذلز دعا بيدت  لى التحتيق في تعاون األودروا مق حماس ئالل "مثل قطر لرا في تتوية التد ي 

وشكز السفير اإلسرا يلي لدم األم  المتحدة، رون بروشاور، بشرعية لجدة يتودإا شاباس،  الحملة.
 ن تشكيل لجدة تحتيق بر اسة شاباس يشبه دعوة داعش لتد ي  أسبوع عن التسامح في األم  "قا ال 
 ."عدا  قرري ضّد  سرا يل"ا  في  سرا يل أن شاباس يعادي من ويوجد ادع ."المتحدة

 55/8/4152ن، الشرق األوسط، لند
 
 جديدة حول غزة على الساحة القضائية الدولية لمعركةتتحضر  "إسرائيل" .27

بدأت اسرا يل بتشكيل مد ومة دفاعية قضا ية لحمايترا من التحتيتات الدولية  :)أ ب ب( -التدس 
 تورط جيشرا في جرا   حرب في قطاع غزة.  مكاديةة حول والشكاوم الفردي

ايثدين حيث شكل مجلس حتوق  إلسرا يلئطر الدئول في معركة قضا ية دولية واقعا  وأصبح
المتحدة لجدة للتحتيق في ادتراكات محتملة للتادون الدولي ايدسادي في  لألم ايدسان التابق 

ران/يوديو الماضي، ولتحديد المسؤولين عدرا من اجل حزي 11العمليات العسكرية التي بدأت في 
 مالحتتر .

وقا  الجيش ايسرا يلي مدذ بد  العملية  ولكن اسرا يل كادت حريصة إذه المرة على استباق ايمور.
 لجدة ئبرا  عسكرية. بإدشا 

اللجدة بعد لتد شكلدا إذه "وقال المتحدث باس  الجيش ايسرا يلي ارييه شاليكار لوكالة فرادس برس 
كل حدث ئاصة ايكثر  ألدرابإذه المرة قمدا بتشكيلرا ئالل العملية  .1011 عملية عمود السحاب

 ."تلز التي يتتل فيرا الكثير من المدديين مأساوية،
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تتو  ايستئبارات العسكرية بشكل بتزويددا بتاعدة عملدا التي تتو  بفحص كل "وبحسب شاليكار فان 
الصواري  على اسرا يل  إلطالقسبيل المثال في حال استئدا  مدزل في غزة على  عملية على حده.

في حال ارتكبدا "واضاب  ."فاده بحسب قوادين الحرب يصبح موقعا عسكريا وبذلز إدفا مشروعا
 ."ئطأ فعليدا ايعتراب به والتعل  مده

بجمق فريق قضا ي مؤلب قامت وزيرة العدل ايسرا يلية تسيبي ليفدي  ولمواجرة ايترامات الجديدة،
 من محاميين من اجل الدفاع عن اسرا يل.

التي  "جرا   الحرب"وتد ر اسرا يل في امكادية الرجو  على الساحة الدولية عبر تتدي  شكوم ضد 
كدروع "ارتكبترا حركة حماس ضد السكان المدديين ايسرا يليين مق استئدا  المدديين الفلسطيديين 

الى ذلز، سيتو  مكتب المدعي العا  للحكومة بالتحتيق في  وباإلضافة في ذات الوقت. "بشرية
 .فلسطيديينإجمات ادت الى متتل مدديين 

وتواجه اسرا يل ئطر تتدي  مذكرات اعتتال دولية قد تستردب قادة عسكريين ومسؤوليين سياسيين 
 عتب بد  اجرا ات المحاك  الدولية.

 52/8/4152، رأي اليوم، لندن
 
 اإلسرائيلية ال يشمل مطالب المقاومة بإنهاء الحصار الورقة"معا": مضمون مصادر لـ .28

كشفت مصادر ئاصة عن مضمون الورقة اإلسرا يلية التي قدمت  لى  :ئاص معا -بيت لح  
 الجادب المصري والذي دتلرا بدوره  لى الجادب الفلسطيدي.

 ل ة الوعيد وإو ما رفضته المتاومة.ووصفت المصادر الورقة بالسي ة والردي ة حيث وصلت الرسالة ب
الورقة ل  تذكر أي شي  عن معبر رفح، أما بشأن المعابر األئرم فشددت على أن فتحرا مرإون 

 باتفاق تفصيلي مق السلطة الفلسطيدية، من دون أي جدول زمدي واضح.
  المدطتة وتفادت الورقة أي حديث عن تسريل دئول رواتب الفلسطيديين  لى غزة، كما رفضت  ل ا

 العازلة شمال وشرق التطاع، وتحدثت عن  ل ا  تدريجي ضمن اتفاق شامل لوقب  طالق الدار.
ميال  واعتبرت مطالب المتاومة بإطالق سراح  11الورقة رفضت مدح أإل غزة الصيد على عمق 

 األسرم وفتح ميدا  ومطار، مؤجلة وليست ذات أولوية.
دة السلطة على  عادة  عمار غزة، ما اعتبرته المتاومة تئطيطا  وأشارت  لى أن  سرا يل ستتو  بمساع

 لعودة  سرا يل  لى غزة من بوابة اإلعمار.
 55/8/4152، وكالة معًا اإلخبارية
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 ينفي فقد أحد جنوده في غزة سرائيليجيش اإلال .29

قصير جا  ذلز بعد وقت  يدعى "سادي يرون" في غزة. جدديدفى جيش ايحتالل اإلسرا يلي، فتدان 
من دشر كتا ب "شردا  األقصى التابعة لحركة فتح، متطعا مصورا، قالت  درا "تتحدم من ئالله 
الجيش اإلسرا يلي، أن يكشب مصير أحد ضابطه، يبدعى سادي يرون ويحمل الرق  العسكري 

 ("، دون أن توضح ما  ذا كان قتل أو أبسر.3577777)
الل ل عال  العربي، في ت ريدة على صفحته بموقق وقال أفئاي أدرعى، المتحدث باس  جيش ايحت

"تويتر": "يت  تداول متطق فيديو لكتا ب شردا  األقصى تعلن فيه عن  دجاز ميدادي في بيت حادون 
 )شمالي غزة( لكن المشكلة إي أن إذا اإلدجاز وإمي وي تربطه بالحتيتة أي صلة"، على حد قوله.

ول اإلعالن عن  دجازات وإمية ضد ) سرا يل( تأتي للت طية وأضاب: "كل إذه التسجيالت التي تحا
 عن حالة  رباز وتئبط لتبتى ادتصاراتر  في ميادين الشعارات ليس  ي"، على حد زعمه.

 52/8/4152، فلسطين أون الين
 
 غزة على حرب إلسرائيلي ينشر باألرقام كميات األسلحة والذخائر المستخدمة بالجيش اال .31

ا من معطيات الحرب على قطاع غزة فيما يتعلق  دشر الجيش :ال د اإلسرا يلي الئميس بعض 
 باستئدا  قواته للعتاد والتجريزات اللوجستية باإلضافة ألعداد الجرحى والتتلى.
مليون طلتة لألسلحة  4.8وجا  في بيان دشره الجيش اإلسرا يلي أده دتل لتواته العاملة في التطاع 

ألب قذيفة دبابة، في حين يتبين من المعطيات  17ب قذيفة مدفعية وأل 41الئفيفة والرشاشات، و
آيب طن  5من إذه الذئا ر ئالل الحرب بما مجموعه  %60األولية أن الجيش استئد  أكثر من 

 ل.كمليار شي 4-1من الذئا ر بتكلفة تصل  لى 
ا وجدديا قتلوا، ضابط 64كما تطرق البيان  لى أعداد قتلى وجرحى الجيش ئالل الحرب حيث تبين 

جددي في العيادات  100ضابطا وجدديا أصيبوا بجراح مئتلفة في حين يت  عالب  314وأن 
 الدفسية،

طلعة جوية أغلبرا من  110جددي ا مدر  عبر مروحيات "يسعور" و"يدشوب" ئالل  150كما ت  دتل 
 مداطق وسط وجدوب التطاع.

مليون لتر وقود للطا رات  50بدزين، متابل  مليون لتر 10واسترلز سالح المدرعات ما مجموعه 
 المتاتلة وإو أكثر من ضعب ما استئد  في عملية )عامود السحاب(.
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قطعة سالح عدا األسلحة المتواجدة في الوحدات وبحوزة الجدود، في  1434وقا  الجيش بتوزيق 
 11باإلضافة  لى وسيلة قتالية ئاصة بما في ذلز أجرزة الرؤية الليلية،  1114حين ت  استئدا  
 ألب سرير وفرشة. 15ألب د ارة واقية و

سيارة أجرة، في  1143حافلة و 1031وفيما يتعلق بدتل الجدود لمحيط التطاع، فتد جرم استئدا  
ل وذلز من داحية لوجستية فتط عدا كمليون شي 15حين بل ت تكلفة كل يو  من أيا  الحرب 
 ل.كمليون شي 410لتكلفة  لى الذئا ر وأجرة جدود ايحتياط حيث وصلت ا

 55/8/4152، الغد، عّمان
 
مواصــلة محاربــة تهــا بالشــاباك: حتــى لــو ُنــزع ســالح حمــاس فــال ُيمكــن نــزع إرادب مســؤول ســابق .30
  "إسرائيل"
وإو من كبار قادة جراز األمن العا  )الشاباز( سابت ا،  قال لي ور أكرمان زإير أددراوس: -الداصرة  

داة الثادية في التلفزيون اإلسرا يلّي  ّن حركة حماس، أبضعفت من الداحية في حديٍث أدلى به للت
ا  العسكرّية بسبب المواجرة األئيرة، ولكّن الجيش اإلسرا يلّي ل  يتمّكن من حس  المعركة. وأشار أيض 
 لى أّن حماس سجّلت ادتصارين على  سرا يل: األّول في الوعي الجمعي للفلسطيديين بضرورة 

ة، والثادي ايدتصار الباإر الذي حتتته في الرأي العا  العالمّي، وئلبص أكرمان  لى التول  ّده المبتاوم
حتى لو تمّكدت  سرا يل من دزع سالح حماس، فال يبمكن ألّي قوٍة في العال  من دزع  رادة الحركة في 

 مواصلة محاربة الدولة العبرّية عسكريًّا، على حّد تعبيره.
 52/8/4152 ،رأي اليوم، لندن

 
 سنوات ال نعرف ماذا نريد من غزة!خمس  :قائد أمني إسرائيلي .32

إاج  "رودي بريت" أحد قادة األمن اإلسرا يلي البارزين والر يس : ترجمة صفا - التدس المحتلة
السياسية في مستشارية األمن التومي اإلسرا يلي، تجاإل الكابيدت  - السابق للدا رة األمدية

سدوات الماضية لمشكلة غزة وعد  وجود رؤية واضحة لكيفية التعامل  5مدار ال  اإلسرا يلي وعلى
 مق إذا التحدي.

 5أن  سرا يل ئرجت للعملية في غزة بعد ئلو ، وأضاب "بريت" في لتا  على التداة العبرية العاشرة
ه من سدوات ماضية من أي طرح مدطتي لدم الكابيدت فيما يتعلق بالسؤال الملح "ما الذي دريد

 غزة ".
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وقال "بريت"، الذي اشترز في الكثير من جلسات الكابيدت،  ده ل  يبطرح ئالل الجلسات البدا ل 
على ئطط الجيش، واده ي توجد لدم  أحدالجدية السياسية أو العسكرية في التطاع ول  يعترض 

 بيره.الكابيدت أي ئطة دبلوماسية أو  عالمية أو قادودية أو حتى  دسادية. على حد تع
وتحدث "بريت" الذي ل  يمض على تركه مدصبه في المستشارية التومية ثالثة أشرر قا ال : "ما 
يجري في التطاع اليو  يعتبر دتاب للسياسة العرجا  التي ادترجترا  سرا يل في أعتاب عد  وضعرا 

 و المجرب".ألي سيداريوإات جديدة لسير العمليات العسكرية في التطاع واعتمادإا على السيداري
أيا  ث  يدئل بعدإا  10-4وأشار  لى أن إذا السيداريو يتمثل بادت ار لجيش ئارب التطاع من 
 ليعطي األعدا  إداز الفرصة لالستعداد ويفتد الجيش عدصر المفاج ة.

لو د رت الحكومة والجيش لرذه المعضلة بجدية قبل “ ده كما تطرق بريت  لى مشكلة األدفاق قا ال  
أعوا  أو حتى ثالثة لكادت صورة الترديدات م ايرة ولكن الكل استرتر واستران  5أو  عاما 11

 بئطر األدفاق وإا إي دتا ج اإلإمال ماثلة للعيان".
وائتت  حديثه قا ال  بأن الجيش ل  يكن المبادر ئالل السدوات الماضية لمكافحة األدفاق بل ادت ر أن 

 سرا يل عن الردو  وعد  التصعيد األمر الذي مكن تجبره حماس على فعل ذلز بعد أن بحثت 
 حماس من بدا  كل إذه التدرات.

 55/8/4152، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 من صالحيتها كبديل للخدمة العسكرية"بتسيلم" تجرد منظمة  "إسرائيل" .33

لر يسية برا قال مسؤولون  ن اسرا يل أبطلت صالحية مد مة حتوق ايدسان ا: أحمد حسن -التدس 
كئيار تطوعي للشبان الذين يفضلون الئدمة الوطدية المددية على التجديد العسكري مستددة الى 

 ادتتاد المد مة للرجو  على غزة.
ومن المستبعد أن يؤثر تحرز الحكومة ضد مد مة بتسيل  على عملياترا لكده يعكس ال ضب 

امين دتدياإو من دشاط اسرا يلي يرم أده يذكي المتزايد دائل اي تالب اليميدي لر يس الوزرا  بدي
 التعاطب مق الفلسطيديين.

وقالت الري ة الحكومية للئدمة المددية الوطدية ادرا ستتوقب عن تزويد بتسيل  بعاملين بعدما جادلت 
فلسطيديا أغلبر   1745المد مة بأن بعض الضربات العسكرية اثدا  الحرب في غزة حيث قتل 

 قادودية. مدديون كادت غير
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وقال مدير الري ة سار شالو  جربي لتلفزيون التداة الثادية ايسرا يلي  ده يوجد لدم بتسيل  حاليا 
 متطوع واحد للئدمة الوطدية.

وتابق أن "بتسيل  جاوزت الئط في وقت الحرب بشن حملة والتحريض ضد دولة اسرا يل وقوات 
 الدفاع ايسرا يلية وإي أفضل الجيوش أئالقا."

في رد عبر التداة التلفزيودية وصب حجاي  لعاد مدير بتسيل  الح ر بأن له دوافق سياسية وغير و 
 ديمتراطي.

وقال  لعاد "دعمل ادطالقا من التزا  عميق بتي  المجتمق الذي ددتمي اليه." ودعا اوري اورباتش 
 الوزير المسؤول عن سلطة الئدمة المددية الوطدية الى ال ا  الترار.

 ير اورباتش المدتمي لحزب البيت اليرودي المتطرب ضمن اي تالب الحكومي لدتدياإو موقفه.ول  ي 
وقال في بيان "اسرا يل في ئض  حملة دبلوماسية وعسكرية صعبة ضد ارإابيين" مشيرا الى دشطا  

 جدديا اسرا يليا وثالثة مدديين دائل اسرا يل. 64غزة بتيادة حركة حماس الذين قتلوا 
المد مة التي تعمل يثبات مزاع  بأن اسرا يل ترتكب جرا   حرب يجب أن تكون لديرا وأضاب "

التدرة لالعتماد في ذلز على مواردإا وليس من ئالل متطوعي الئدمة الوطدية المددية وأموال 
 الدولة."

 52/8/4152، وكالة رويترز لألنباء
 
 وقف صواريخ غزة سرائيليين يحتجون على اخفاق الحرب فيالف اإلتل أبيب: آ .34

ت اإر دحو عشرة آيب  سرا يلي يو  الئميس في ميدان بتل أبيب : أشرب صديق -تل ابيب 
احتجاجا على ما يصفوده بفشل الحرب المستمرة مدذ ئمسة أسابيق في ايتاب اطالق الصواري  

 وقذا ب المورتر على البلدات الجدوبية الواقعة على الحدود مق قطاع غزة.
من المت اإرين في حافالت من مداطق من  سرا يل التي تضررت بشدة من التصب  ووصل الكثير

الصاروئي في التتال ايئير ليدضموا  لى ائرين في المدطتة التجارية اإلسرا يلية التي تعرضت 
 أيضا لرجمات صاروئية بشكل يومي في التتال الذي بدأ في الثامن من يوليو تموز.
 55/8/4152، وكالة رويترز لألنباء

 
 
 



 
 
 

 

 
           34ص                                     3351 العدد:     55/8/4152الجمعة  التاريخ:

 

 
 مليون دوالر بسبب حرب غزة 15-55تتوقع تراجع إيراداتها  للطيران اإلسرائيلية "العال" .35

قالت شركة العال اإلسرا يلية للطيران  ن  يراداترا في الربق الثالث من العا  : سرا جادو -التدس 
 ستتل عن المتوقق جرا  الحرب في غزة د را لكثرة  ل ا  الحجوزات.

ة أن الصراع المستمر مدذ أكثر من شرر سيتلص اإليرادات في الفترة من يوليو تموز وذكرت الشرك
مليون دوير وتتوقق أن يكون لرذا ايدئفاض "تأثير  65مليودا و 55 لى سبتمبر أيلول بما بين 

 عكسي على دتا ج الشركة في الربق الثالث."
مليون دوير وعزت  50مليودا و 40بين  وكادت العال قدرت الشرر الماضي أن تتراجق  يراداترا بما

ياب.  ذلز  لى  ل ا  الكثير من المسافرين اإلسرا يليين واألجادب حجوزاتر  على رحالت ذإاب وا 
 52/8/4152، وكالة رويترز لألنباء

 
 شهيداً  5914يرفع حصيلة العدوان الى  ثالث حهما وانتشالامتأثرين بجر  فلسطينييناستشهاد  .36

مصادر طبية، أمس، عن استشراد مواطدين، متأثرين بجروحرما التي كادا  أعلدت محمد الجمل:
 أصيبا برا ئالل العدوان اإلسرا يلي على قطاع غزة.

وأوضحت المصادر ذاترا أن المواطدة حمضية المبيض استشردت في أحد مستشفيات غزة، متأثرة 
 بإصابترا ئالل مجزرة الشجاعية، التي ستط فيرا عشرات الشردا .

في أحد ، أشرب التدرة، الداطق باس  وزارة الصحة، عن استشراد المواطن جراد أبو زيد د.ا أعلن كم
 المستشفيات المصرية، حيث كان يعالج مدذ مدة.

، وفي سياق متصل، دجح مسعفون، تساددإ  فرق من الدفاع المددي، في ادتشال جثمان الشريد
مدازل المدمرة في مدطتة بيت حادون، شمال قطاع  براإي   سماعيل أبو عودة من تحت أدتاض أحد ال

 غزة.
 1761وباستشراد الثالثة، ارتفق عدد شردا  العدوان اإلسرا يلي على قطاع غزة مدذ بدايته  لى 

آيب جريح، غير أن إذا الرق  يبدو مرشحا  لالرتفاع، في  ل وجود عدد كبير  10شريدا ، ودحو 
يت ئطرة،  ضافة  لى فتدان آثار العديد من المواطدين، من الجرحى، ممن ي يزالون يعادون حا

 ممن يعتتد أدر  قضوا تحت أدتاض مدازل قصفت، ول  يت  العثور على جثاميدر  بعد.
55/8/4152األيام، رام هللا،   
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 األقصىالمسجد تستغل حرب غزة لتنفيذ مشاريعها ب "إسرائيل"الخطيب:  .37
 ائل الفلسطيدي المحتل الشي  كمال الئطيب  ن  سرا يلقال دا ب ر يس الحركة اإلسالمية في الد

تست ل ادش ال العال  بما يجري في قطاع غزة من عدوان غاش  لتدفيذ مشاريعرا ومئططاترا في 
 المسجد األقصى المبارز.

أن حكومة ايحتالل ت تد  ال رب العا  بادش ال  "صفا"وأضاب الئطيب في تصريح ئاص لوكالة 
في غزة لتدفيذ مشاريعرا السودا  بحق األقصى الذي يتعرض يومي ا يعتدا ات الجميق بما يجري 

جرا ات احتاللية ئطيرة.  وا 
وأوضح أن ما يجري باألقصى ومن اعتتايت بحق المتدسيين ومدق للدسا  كل يو  يشكل تطور ا 

 ي لألقصى.وتصعيد ا دوعي ا ئطير ا يمثل مالمح المرحلة التادمة من مشروع ايسترداب اإلسرا يل
وأشار  لى أن محرقة مؤسسة ايحتالل بحق غزة، وادش ال الرأي العا  العالمي واإلقليمي والمحلي 
بما يجري من مفاوضات في التاإرة لوقب  طالق الدار أو غير ذلز يست لرما ايحتالل من أجل 

 .تدفيذ مشاريق أعدإا سلف ا بحق األقصى، وئاصة مشروع التتسي  الزمادي والمكادي
52/8/4152وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 األقصى يتعرض لخطر كبير تمهيدا للتقسيم الزمانيالمسجد : اإلسالمية"الهيئة " .38

كد ر يس الري ة ايسالمية العليا بالتدس الشي  عكرمة صبري أن المسجد األقصى : أمدى التواسمي
 يتعرض لئطر كبير يعتبر تمريدا للتتسي  الزمادي فيه.

 ن سيطرة " قد صرح الشي  صبري ئالل مؤتمر صحفي عتد بمتر وكالة بال ميديا بالطور بتولهو 
الشرطة ايسرا يلية على األبواب الئارجية للمسجد األقصى، وقيامرا بالتحك  بدئول وئروب الداس 
 من ئالل فرضرا مواعيد لفتح األبواب رغ  أن المفاتيح في عردة األوقاب ايسالمية، عبارة عن

مدق الدسا  في الصباح من دئول المسجد األقصى، لئطوة ئطيرة تمريدا للتتسي  الزمادي، باإلضافة 
اليرود المتطرفين للمسجد  اقتحا على  اعتراضوإذه أيضا  جرا ات ئطيرة ألدر  ي يريدون أي 

 ."األقصى
52/8/4152مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 منشأة رياضية خالل العدوان على غزة 31اضيًا وتدمير شهيدًا ري 45الرجوب:  .39

كشب اللوا  جبريل الرجوب، ر يس اللجدة األولمبية الفلسطيدية، ر يس  :فادي أبو سعدم -را    
رياضيا  في العدوان اإلسرا يلي على قطاع غزة  13اتحاد كرة التد ، أن الرياضة الفلسطيدية فتدت 

ئرون، بعضر  يلعب في المدتئبات الوطدية المئتلفة،  ضافة  لى آ 11والضفة ال ربية، وأصيب 
ئالل  13شريدا من الي  15من العاملين في قطاع الرياضة. وحسب الرجوب فتد ستط  118

 العدوان على غزة، واثدان في الضفة ال ربية.
 الرجوب إذه األرقا  ئالل مؤتمر صحافي عتد في أكاديمية جوزيب بالتر، على إامش وأعلن

مدشأة رياضية بشكل كلي أو  10فعاليات الدورة العربية األولى للثتافة الرياضية. وأعلن عن تدمير 
جز ي من بيدرا ملعب لكرة التد  وداٍد وصالة رياضية من ضمدرا متر اتحاد كرة التد ، الذي شيد 

 مؤئرا  بدع  من الفيفا في قطاع غزة.
55/8/4152القدس العربي، لندن،   

 
 "بركان"بالقرب من مستوطنة شهاد فلسطيني دهسًا من قبل مستوطنة الضفة: است .41

استشرد فلسطيدي أمس عددما دإس ِمن قبل مستوطدة، بالترب من  :فادي أبو سعدم - را   
محاف ة سلفيت. وبحسب المصادر الطبية واألمدية الفلسطيدية، فان الشاب واسمه ب "بركان"مستوطدة 

 مديدة سلفيت.بتشرد على الفور ودتل جثماده  لى مستشفى ياسر عرفات محمد عبد الكري  اسلي ، اس
55/8/4152القدس العربي، لندن،   

 
 بتهم التحريض العنصري اسرائيليين طالب بالتحقيق مع وزراء ونوابت 28 في "المتابعة العليا" .40

دسيق وطدية( )لجدة ت 48طالبت لجدة المتابعة العليا لشؤون فلسطيديي : برإو  جرايسي - الداصرة
جراز الديابة اإلسرا يلية بالتحتيق الجدا ي والفوري مق وزرا  ودواب  سرا يليين، بتر  التحريض 

، ومن أبرزإ  وزير الئارجية أفي دور 48العدصري  لى درجة التحريض على التتل، ضد فلسطيديي 
 ليبرمان.

الة  لى المستشار التضا ي فتد بعث ر يس لجدة المتابعة العليا محمد زيدان أمس الئميس، برس
لى المدعي  للحكومة اإلسرا يلية، يرودا فايدشتاين بصفته المسؤول المباشر عن الديابة اإلسرا يلية، وا 
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العا  شاي ديتسان، يطالبرما فيرا باتئاذ ئطوات قضا ية عاجلة ومؤثرة ضد موجة العدب والتحريض 
 .48ي والتمييز والعدصرية التي تتعرض لرا جماإير فلسطيدي

وطالب زيدان، في الرسالة التي أرسلت بواسطة مركز عدالة الحتوقي، بفتح تحتيق جدا ي ضد وزير 
الئارجية أفي دور ليبرمان على ئلفية ما دشره األئير عبر موقق التواصل ايجتماعي فيسبوز،  ذ 

"مئّرب". طالب بالتعامل مق كل من شارز في الم اإرات ضد العدوان على غزة والضفة على أده 
كذلز طالب ليبرمان في دشر آئر بمتاطعة المحال التجارية العربية على ئلفية مشاركة العرب 

 باإلضراب العا ، الذي دعت له لجدة المتابعة مداإضة  للعدوان على قطاع غزة.
كما طالب زيدان بفتح تحتيق جدا ي ضد عضوة الكديست آيليت شاكيد، والتي كادت قد اقتبست عبر 

ا حتى يومدا إذا". ومن  11ز متاي كبتب قبل فيسبو  عام ا، وأشارت  لى أن المتال "ما يزال صالح 
بين األمور الئطيرة التي جا ت في المتال كادت متولة أن "كل الشعب الفلسطيدي أعداؤدا وي شي  

 في ذلز يدعو للصدمة.
55/8/4152الغد، عمان،   

 
 ين ألموالهممركز حقوقي: األسرى يشتكون من سرقة السجان .42

اتر  األسرم الفلسطيديون في سجون ايحتالل سجادير  بالتالعب بالمبالم التي تصل على حساباتر  
 الئاصة من الئارب.

وقال مركز "أسرم فلسطين" للدراسات في بيان صحفي، يو  الئميس  ن األسرم في سجن "مجدو" 
د قيا  اإلدارة سوا  بشكل رسمي أو تحديدا وفى سجون أئرم، أكدوا أن لدير  معلومات حتيتية تؤك

عن طريق ضباط في وحدة "الشاباص" المسؤولة عن األمن في سجون ايحتالل، بشكل فردم 
باقتطاع مبالم من األموال التي تصل  لير  من الئارب بحيث تصلر  أقل بكثير مما يت  وضعه في 

وم حول إذه الشبرات،  ي أدر  ل  حساباتر  الئاصة بالكدتين دائل السجون، وأدر  تتدموا بعدة شكا
 يتلتوا رد من اإلدارة حتى إذه اللح ة.

وأشار المركز  لى أن األسرم ي يزالون يدت رون رد اإلدارة الرسمي "يتئاذ ئطوات تصعيدية برذا 
الصدد سوا  كادت دائل السجون أو ئارجه عبر تفعيل اإلطار التادودي للتضية" وطالبوا "بالكشب 

 موال التي تصل  لير  عن التي يت  وضعرا في حسابر ".عن فرق األ
52/8/4152، فلسطين أون الين  

 



 
 
 

 

 
           31ص                                     3351 العدد:     55/8/4152الجمعة  التاريخ:

 

 شهر تموز/يوليو منذ مطلع مقدسياً  115 يعتقلاالحتالل  .43
متدسيا ، الليلة قبل الماضية، ما  51كشفت الشرطة اإلسرا يلية أدرا اعتتلت  عبد الرؤوب ارداؤوط:

فلسطيديين، مشيرة  لى أدرا  107ساعة  لى  14غضون  يرفق عدد المتدسيين الذين اعتتلتر  في
 قاصرا ، مدذ بداية تموز الماضي. 170متدسي، بيدر   601اعتتلت 

متدسيا  بتر  رشق قوات ايحتالل بالحجارة  184وأشارت  لى أده ت  تتدي  لوا ح اترا  ضد 
ق استمرار المواجرات شبه وتعتبر إذه الحملة األوسق في المديدة مدذ سدوات م والزجاجات الحارقة.

 اليومية بين الشبان وقوات ايحتالل في عدد من أحيا  المديدة.
55/8/4152األيام، رام هللا،   

 
 لشن حملة انتقامية ضد أهالي القدسنادي األسير: االحتالل يستغل العدوان على غزة  .44

يل تست ل تركيز ايإتما  قال ر يس دادي األسير قدورة فارس، ان  سرا  :فادي أبو سعدم - را   
على العدوان على قطاع غزة وتداعياته  ضافة  لى المفاوضات الجارية في التاإرة لشن حملة 

فلسطيدي في  100ادتتامية ضد أإالي مديدة التدس، مؤكدا أده ل  يحدث من قبل اعتتال أكثر من 
ة كما يبدو مستمرة ساعة، وأضاب أن المتلق أكثر أن إذه العملي 48التدس وحدإا في غضون 

 ومتواصلة وكأده قرار  سرا يلي بايدتتا  من كل بيت فلسطيدي في التدس.
في أقل من شررين استدزب بمحاف ات الضفة  مواطن 1600وأشار  لى أن اعتتال ما يزيد عن 

 عمل طاقة المؤسسات الحتوقية الذي يحول دون التدرة على تتدي  ئدمات كافية للمعتتلين.
55/8/4152القدس العربي، لندن،   

 
 أسرى غزة في الحرب األخيرةب نكليُ نادي األسير: توتر شديد في السجون واالحتالل  .45
في سجن الدتب وعاثت في غرب  11اقتحمت وحدة السجون، قس   :فادي أبو سعدم - را    

براش الحديدية واألدوات ، بعدما أقدمت على تكسير األ11األسرم ئرابا  ودمارا  وتحديدا  غرفة رق  
 الكرربا ية، وقامت بدتل أحد األسرم للزدازين، بشكل مفاجء ودون معرفة األسباب.

، عن األسرم، أن حالة توتر "ريمون"ودتل محامو دادي األسير، بعد زيارة قاموا برا  لى سجن 
را ايستمرار شردإا السجن جرا  قيا  مصلحة السجون بسلسلة تفتيشات على أقسا  األسرم، يرافت

بفرض رزمة جديدة من العتوبات، على عدد من األقسا  وذلز بإغالقرا وسحب الكرربا يات، بعد أن 
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عاثوا ئرابا بمتتديات األسرم، ولفت األسرم  لى أن اإلدارة أعلمتر  بأن العتوبات التي ت  فرضرا 
 علير  جا ت بترار سياسي وي عالقة لرا برا.

دادي األسير عن ثالثة من معتتلي غزة ئالل العدوان؛ أدر  تعرضوا  في الوقت ذاته دتل محامي
لالعتدا  والتدكيل، كما أن بعضر  كان مصابا  جّرا  ال ارات التي طالت مدازلر ، ول  يتلتوا العالب 

 .الالز ، لحايتر  الصحية الصعبة
55/8/4152القدس العربي، لندن،   

 
ضـطرابات نفسـية تمتـد لـزمن الأعمـال العنـف تـؤدي  :آثار الحرب على أطفال فلسـطين عندراسة  .46

 طويل
للصحة الدفسية  " بدراسةغريدوود"قا  باحثون أجادب في معرد : د. إادي رمزي عوض - التاإرة

 University of Leicester›s Greenwood Institute)للطفل بجامعة ليستر بالمملكة المتحدة 
of Child Health) تدس، وجرم دشرإا في مجلة الصحة الدفسية وباحثون عرب من جامعة ال

، حيث تداولت المراإتين "الصدمة"العربية. جا  ذلز في الورقة البحثية التي جا ت تحت عدوان 
الفلسطيديين في قطاع غزة الذين يتعرضون للحرب وأثر ذلز علير  فيما يعرب طبيا باضطراب ما 

وإو توصيب  "PTSD"أو ائتصارا  post-traumatic stress disorderبعد الصدمة الدفسية 
طبي لما يحدث من قلق واكت اب وئلل دفسي بعد تعرض الشئص لصدمة دفسية عديفة. وفى 
األغلب ي تستمر إذه األعراض فترة طويلة، ولكن ال ريب في األمر أن الباحثين وجدوا أن المراإتين 

 الفلسطيديين يعادون لفترات طويلة من اضطراب ما بعد الصدمة.
وأشار الباحثون اإلدجليز  لى أدر  بالتعاون مق الباحثين العرب تابعوا العديد من الدراسات التي 

دا رة العدب "سدة في فلسطين، في ما يعرب بي 15أجريت على األطفال والمراإتين في آئر 
ت ، حيث  ن ضحايا العدب تتملكر  المشاعر السلبية من ايدتتا  ويعادون من ايضطرابا"المفرغة

الدفسية، مما يؤدي  لى مزيد من العدب، فضال عن تردم األوضاع ايقتصادية والحياتية والحرمان 
 من الرعاية الصحية بالشكل المال  .

 158عاما بيدر   18و 15من المراإتين في غزة تتراوح أعمارإ  بين  158وكادت الدراسة تداولت 
في الما ة من  56من الفتيات بما يمثل  100في الما ة من العيدة، و 44من الذكور بما يمثل 

العيدة. وعرض الباحثون علير  جميعا فيديوإات للحرب ت رر مشاإد دموية للتتلى ودزب دما  
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وحرب الشوارع في فلسطين. وكادت الدتيجة أن إؤي  المراإتين جميعا عادوا من التلق وايضطراب 
 .يوإاتالدفسي الذي استمر لفترات طويلة بعد مشاإدة الفيد

 University of) وفى السياق دفسه، كادت دراسة أئرم سابتة جرت مداقشترا في جامعة ميتش ان
Michigan)  بالوييات المتحدة، أشارت  لى أن عواقب العدب سوا  المباشر الذي يتعرض له

تؤثر في األطفال والمراإتون، أو غير المباشر على المستوم الدفسي تمتد لفترات طويلة بعد حدوثه، و 
 كال الفريتين من األطفال سوا  الفلسطيديون أو اإلسرا يليون.

وأوضحت الدراسة الجديدة أن األطفال الفلسطيديين بالتحديد يتعرضون لعدد يومي متزايد من مشاإد 
( وإو األمر الذي يمكن أن يزيد من PTSDالعدب تعرضر  أكثر يضطراب ما بعد الصدمة )

 .  األطفال مستتبال حيدما يصبحون بال ينالسلوز العدوادي لدم إؤي
55/8/4152الشرق، األوسط، لندن،   

 
 رفح خالل العدوانارتكبت في  مؤسسة حقوقية توثق جرائم االحتالل وتجمع شهادات مروعة .47

الجمعية الوطدية للديمتراطية والتادون، وإي مؤسسة حتوق اإلدسان الوحيدة  قامت محمد الجمل:
فح، المبادرة  لى جادب مراكز حتوق  دسان أئرم، لرا باحثون ميداديون في الموجودة في مديدة ر 

ئالل العدوان على  مديدة رفح، في رصد وتوثيق الجرا   اإلسرا يلية البشعة، التي ارتكبت في المديدة
 غزة.

وفي أوب العدوان، وتحت التصب، فتحت الجمعية أبوابرا، واستدعت متطوعين، وبدأت برصد 
 ا   التي ارتكبت في كل حي وشارع وزقاق من المديدة.وتوثيق الجر 

وأكد ر يس الجمعية د.  براإي  معمر، أن التركيز على الجادب الحتوقي في مديدة دا ية مثل رفح، 
 أمر بالم األإمية، يسيما وأدرا المؤسسة الحتوقية الوحيدة في رفح.
قادودية، وأرفق معه شرادة مشفوعة وأشار  لى أن الباحثين حصلوا على دموذب توثيق أعد بصي ة 

 بالتس ، وعملوا بطريتة تدسج  تماما مق معايير توثيق ايدتراكات وفتا للتادون الدولي واإلدسادي.
وأشار معمر  لى أن الباحثين استطاعوا توثيق شرادات حية ومروعة، لمجازر وعمليات قتل 

جازر لو وصلت محاك  دولية، أو جماعية، وقصب لبيوت مأإولة، معربا عن ثتته بأن تلز الم
محاك  تعدى بجرا   الحرب، فستت  محاسبة ومحاكمة كل من وقب ورا إا، سوا  بالتدفيذ أو بإعطا  

 األوامر.
55/8/4152األيام، رام هللا،   
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 خبير اقتصادي يطالب بإنشاء هيئة خاصة مستقلة إلعادة إعمار قطاع غزة .48

 دشا  إي ة ئاصة مستتلة إلعادة  عمار قطاع غزة طالب ئبير ومحلل اقتصادي بضرورة غزة: 
ممثلة من التطاع العا  والئاص وكافة الجرات ذات ايئتصاص، وتكون لديرا الصالحيات الكاملة 

 كي ي يت  الوقوع بدفس األئطا  السابتة في اعمار قطاع غزة.
ومة الفلسطيدية شكلت وقال د. ماإر الطّباع الئبير والمحلل ايقتصادي لي "قدس برس": " ن الحك

لجدة وزارية ل شراب على جرود التحضير إلعادة  عمار قطاع غزة، ولكن دتول أن الحدث أكبر من 
 تشكيل لجدة وزارية و المطلوب إو  دشا  إي ة ئاصة مستتلة إلعادة ايعمار".

ايعمار، وأضاب: " ن مرا  إذه الري ة يجب ان تكون التدسيق واإلشراب على كافة مشاريق  عادة 
والتجريز بشكل سريق لعتد مؤتمر دولي للمادحين والتحضير الجيد لعتد مؤتمر للمستثمرين العرب 
طالق حملة عربية ودولية إلعادة  عمار ما دمره  واألجادب لحثر  على ايستثمار في قطاع غزة وا 

ن في كافة ايحتالل اإلسرا يلي على مدار ثمان سدوات في قطاع غزة، وتعويض كافة المتضرري
 المجايت ئالل السدوات السابتة.

52/8/4152قدس برس،   
 
 مليار دوالر قيمة االستثمارات الفلسطينية في "إسرائيل" 2.5"حماية المستهلك":  .49

دعا ر يس "اتحاد جمعيات حماية المسترلز الفلسطيدي" عزمي الشيوئي  لى عودة را   : 
 مستوطدات الى الضفة ال ربية وقطاع غزة.ايستثمارات الفلسطيدية من " سرا يل" وال

( الدتاب عن أن حج  ايستثمارات 8|14وكشب الشيوئي في بيان تلتته "قدس برس" الئميس )
الفلسطيدية التابعة لمستثمرين عرب من الضفة ال ربية وقطاع غزة والتدس المحتلة الموجودة في 

مليار دوير أمريكي، وأن إذه  4.5دائل "اسرا يل" وفي المستوطدات اإلسرا يلية تصل  لى 
ايستثمارات إي في التطاعات ايقتصادية المئتلفة زراعية وصداعية وتجارية وئدماتية وفي قطاع 

 البدا  والمتاويت.
وأوضح الشيوئي أن "المستثمرين العرب والفلسطيديين الذين يتعاودون مق  سرا يل ومستعمراترا 

لة فلسطين، ويدعمون باستثماراتر  ايحتالل وعدواده على يترربون من دفق الضرا ب لئزيدة دو 
شعبدا وراضدا ومتدراتدا وأدر  يلحتون من ئالل إروبر  بايستثمار لدم العدو وبتعاودر  ايقتصادي 
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معه ومؤسساته أكبر الضرر باقتصاددا الوطدي وبحتوقدا وبشعبدا وفي ذلز مساس بأمددا التومي 
 وأمددا ايقتصادي".

52/8/4152، قدس برس  
 
خـالل حـرب  مستشـفى الشـفاءيـروي لــ"السفير" تجربـة الحصـار والصـمود فـي  سـتة أبو غسان د. .51

 غزة
ر يس قس  الجراحة التجميلية والترميمية في المركز الطبي  ،غسان أبو ستة: روم الطبيب مالز مكي

حرب األئيرة على ، لصحيفة "السفير" تجربته التي عايشرا في الفي الجامعة األميركية في بيروت
 الذي يعتبر أكبر مستشفى في غزة. "مستشفى الشفا في "معالجة المصابين قطاع غزة أثدا  
كان عدد المصابين الذي يصل  لى المستشفى إا ال . فعلى سبيل المثال، حين ت  ويتول أبو ستة، 

 جريحا  في غضون ئمس دقا ق. 140قصب سوق الشجاعية، وصل  لى المستشفى 
ارات اإلسعاب تدتل سبعة  لى ثمادية جرحى في السيارة ذاترا، وبعضر  كان يصل بواسطة كادت سي
 أو سيارات األجرة. "التوز توز"آلية 
سريرا  غير أن األوضاع الصعبة فرضت وجود أربعة مرضى في  160 "مستشفى الشفا "يض  

 ال رفة الواحد، وحتى مريضين على السرير الواحد في بعض الحايت.
، تليرا عمليات ادتاذ األطراب ومعالجة الكسور لداعمليات ادتاذ الحياة األولوية األساسية  شكلت

والجروح المفتوحة وغيرإا من اإلصابات التي طالت مع   أعضا  الجس  من الرأس واألطراب 
 وغيرإا.

(، وأدوية التئدير، واألمصال Antibioticsادئفض عدد األدوية مثل المضادات الحيوية )
لضمادات، واإترأت األدوات الجراحية بسبب كثرة استعمالرا من دون وجود التدرة على استبدالرا. وا

دفدت كمية المضادات الحيوية ل صابات المعتدة، فت  استبدالرا بأدواع أئرم أقل فعالية، واألجرزة 
لحف  جثث الشردا  األقل فعالية. ول  تكب البرادات المتوافرة  "الجبس"المثبتة للكسور فت  استئدا  

 فاستئدمت برادات البو ة، في بعض الحايت في رفح، لحف  جثث األطفال.
كادت اإلصابات، وفق أبو ستة، معتدة تحتاب  لى فريق متعدد ايئتصاصات في الترمي ، 
واألعصاب، واألوعية الدموية وغيرإا. وكادت اإلصابات ملوثة،  ذ تبرز الجروح ئليطا من التراب 

 ددي عثرت، في  حدم الحايت، على بتايا ع ا  من جثة في "لشجر والئشب والحديد حتى وبتايا ا
تعادي دسبة ثمادين في الم ة من اإلصابات التي عايدترا  عاقة "، يتول أبو ستة. "جرح أحد الداجين
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صابات في األطراب أو العيون وتشوإات في الوجه،  ذ إدفت اسرا يل  لى تسجيل  حركية دا مة، وا 
 ."كبر عدد من اإلعاقات عدد المدديين واألطفالأ

ساعة، بيدما يتداوب الممرضون  14ساعة ويرتاح لمدة  48كان الطبيب يعمل لمدة ويضيب: 
ساعة. كادت األزمة الصحية وعدد اإلصابات، وفق أبو ستة، ئالل العدوان  14والممرضات كل 

مستشفى "في شمال غزة، و "الوفا مستشفى "األئير أكبر من الحروب الماضية ئصوصا مق قصب 
في رفح، وعد   مكادية دتل الجرحى  "مستشفى أبو يوسب الدجار"في دير البلح، و "شردا  األقصى

 شريدا  في اليو  الواحد. 150و 100 لى مصر، وقرار اسرا يل في أن توقق بين 
55/8/4152السفير، بيروت،   

 
 كومة الفلسطينية في إطار اتفاق القاهرةستعترف بالح "إسرائيل: "رتس"آ"هلـ مسؤول مصري .50

قال مسؤول مصري كبير، مسا  أمس الئميس،  ن ايتفاق الذي يجري العمل على : 48عرب 
بلورته في التاإرة، في  طار المحادثات بين الوفدين اإلسرا يلي والفلسطيدي، إو األكثر تفصيال مدذ 

ل والحكومة الفلسطيدية ي يمكن بدودرا تطبيق اتفاقات أوسلو، فرو يدشء لعالقات جديدة بين  سرا ي
 بدوده.

وأضاب المسؤول المصري لصحيفة "إآرتس" أن مسألة ايعتراب بالحكومة الفلسطيدية الجديدة ل  
 تعد عثرة مدذ أن وافتت  سرا يل على أن يكون للحكومة جز  فعال وحيوي في تطبيق ايتفاق.

دت مصر ستحسن عالقاترا مق حركة حماس، أجاب وبحسب "إآرتس"، وردا على سؤال ما  ذا كا
المسؤول دفسه أن مصر تتحدث مق الحكومة الفلسطيدية وليس مق أي فصيل فلسطيدي بشكل مدفرد، 
وأده على حركة حماس أن تد ر الحكومة الفلسطيدية على أدرا ساحة العمل السياسي لرا، وأن 

 تتوقب عن التفكير كفصيل أو كمد مة.
في إذا السياق  لى تصريحات ممثل حركة الجراد اإلسالمي في التاإرة، زياد  وأشارت الصحيفة

دئالة، والتي جا  فيرا أن إدب المفاوضات إو التوصل  لى وقب دا   إلطالق الدار، وبحسبه فإن 
إداز ضمادات لفز الحصار المفروض على قطاع غزة، في حين ستت  مداقشة  قامة الميدا  

توقيق على اتفاق وقب  طالق الدار. كما أدم ممثل حركة حماس وعضو والمطار بعد شرر من ال
 المكتب السياسي للحركة، ئليل الحية، بتصريحات مماثلة.

وكادت قد وجرت اترامات إلسرا يل بأدرا تحاول التالعب بالصياغات من أجل تفريم المطالب 
 الفلسطيدية من مضاميدرا، بيد أن الوفد الفلسطيدي مدق ذلز.
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"إآرتس" فإن من بين المواضيق التي ل  توضق صي ة درا ية لرا بعد إو فز الحصار عن  وبحسب
غزة، وأضافت أده على ما يبدو فإن  سرا يل تصر على أن أي يكون المصطلح "فز الحصار" ضمن 
صي ة ايتفاق، في حين يصر الوفد الفلسطيدي على   راره بشكل تا ، باعتبار أن فز الحصار إو 

 سطيدي يجب أي يعرض كي"تئفيب للحصار" فتط. دجاز فل
وأشارت الصحيفة  لى أده ت  ايتفاق بشأن فتح المعبر، ولكن ل  يدجز بعد ايتفاق بشأن ترتيبات 

  دئال مواد البدا ، مثل اإلسمدت والحديد، وكيفية الرقابة على استئدامرا.
 55/8/4152، 28عرب 

 
 بين مصر وقطاع غزة شخصاً  588عبور  .52

 588أعلن مصدر أمدي مصري في معبر رفح البري، مسا  الئميس، عن عبور : وفا - 48عرب 
 فردا بين مصر وقطاع غزة إذا اليو .

 461شئصا، مدر   514وأوضح المصدر في تصريح صحفي أده وصل  لى مصر من قطاع غزة 
جدبية ومن العرب من حاملي الجوازات العربية واأل 51فلسطيديا من العالتين والحايت اإلدسادية و

من  6فردا، مدر  مصابون بعد الشفا ، و 34وأضاب أده غادر مصر  لى قطاع غزة  واألجادب.
 أعضا  الوفد الفلسطيدي المفاوض بالتاإرة والباقي من العالتين والحايت اإلدسادية.
 52/8/4152، 28عرب 

 
 عالميينفها اإلالستهدا "إسرائيل"يطالب بمحاسبة  "الصحفيين وحريةحماية "عّمان:  .53

أعرب مركز حماية وحريية الصيحفيين عين ألميه وحزديه البيال ين يستشيراد الصيحفي عليي أبيو  :عّمان
عفييش مراسييل الصييحافة الفردسييية ويعمييل أيضييا مييق مركييز الدوحيية لحرييية ايعييال ، واإليطييالي كيياميلي 

صياروٍس مين مئلفيات سيمون والذي يعمل مراسال  لوكالة اسوشييتد بيرس، والليذين ذإبيا ضيحية ادفجياِر 
ول عيين قلتييه البييالم ميين مييس األأوأعييرب المركييز فييي بيييان صييادر عدييه  العييدوان اإلسييرا يلي علييى غييزة.

 11المئيياطر التييي تحيييط بيياإلعالميين الييذين ي طييون العييدوان اإلسييرا يلي علييى غييزة، مييذكرا  باستشييراد 
لصييحفيين دضييال مدصييور وطالييب اليير يس التدفيييذي لمركييز حماييية وحرييية ا صييحفيا مدييذ بييد  العييدوان.

علييى اسييتردافرا وقتلرييا ل عالميييين، ومالحتيية المسييؤولين عيين ذلييز حتييى ي يفلتييوا  " سييرا يل"بمحاسييبة 
 من العتاب. 

 55/8/4152 ،الدستور، عّمان
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 م مسيرة "انتصار لفلسطين وغزة هاشم"ظتنألردنية االنقابات الصحية  .54

المؤلفية مين "األطبيا " و"الممرضيين"  األردديي يد مت دتابات التطياع الصيح: محمد الكيالي - عّمان
 و"الصيادلة" و"أطبا  األسيدان" أميس مسييرة تضيامدية ميق قطياع غيزة فيي عّميان تحيت شيعار "ادتصيارا  

 لفلسطين ول زة إاش ".
إاش  أبيو حسيان أن المد مية "مدحيت العيدو الصيريودي  .واعتبر ر يس مجلس الدتبا  دتيب األطبا  د

وشييييدد علييييى أدييييه آن األوان إلدرييييا  معاديييياة الشييييعب  ذ جرا مييييه فييييي قطيييياع غييييزة".الوقييييت الكييييافي لتدفييييي
ودعيييا السييييلطات  أعيييوا . 8الفلسيييطيدي فيييي غيييزة ورفيييق الحصييييار ال يييال  المفيييروض علييييه، مدييييذ دحيييو 

المصرية  ليى فيتح معبير رفيح إلدئيال المسياعدات والوفيود الطبيية واإلغاثيية للتطياع، والسيماح بئيروب 
كميييا طاليييب بوقيييب العيييدوان الصيييريودي عليييى التطييياع بشيييكل دا ييي ،  العيييالب.الجرحيييى ال يييزيين لتلتيييي 

 و"محاكمة مجرمي الحرب الصرايدة".
  55/8/4152 ،الغد، عّمان

 
 لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة أردنيةتسليم قافلة مساعدات طبية  .55

دع   ئيوادر  وأإلري  شادت وزارة الصحة الفلسطيدية بالجرود الكبييرة التيي يبيذلرا األردن ليأ :بترا - غزة
 في قطاع غزة في  ل الدتص الحاد الذي تعاديه في ايدوية والمستلزمات الطبية.

جييييا  ذلييييز ئييييالل المييييؤتمر الصييييحفي بالمستشييييفى الميييييدادي األرددييييي فييييي غييييزة أمييييس بمشيييياركة قا ييييد 
طيدية العتيد الركن بركيات العتييل وميدير عيا  التعياون اليدولي بيوزارة الصيحة الفلسي 11المستشفى غزة 

محميييد الكاشيييب، وذليييز عليييى إيييامش تسيييلي  المستشيييفى المييييدادي األردديييي قافلييية مسييياعدات طبيييية  .د
 أرددية.

 55/8/4152 ،الغد، عّمان
 
 للنازحين الفلسطينيين ةمنيمنة يدعو إلقامة مخيمات مؤّقتة وآمنة في سوري .56

مجليييس األمييين واألمييي  حسييين مديمدييية  .دعيييا ر ييييس لجدييية الحيييوار اللبديييادي الفلسيييطيدي اليييوزير السيييابق د
المتحيييدة اليييى  قامييية مئيميييات موقتييية وآمدييية دائيييل األراضيييي السيييورية تسيييتوعب األعيييداد الكبيييرم مييين 

 الالج ين الفلسطيديين الذين يتمتعون بالحماية الدولية مدذ عتود طويلة.
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 ن مجلييس األميين سييبق واتئييذ قييرارا  قضييى بفييرض ممييرات آمديية إليصييال المسيياعدات "وقييال مديمديية: 
ية للديازحين دائيل وطيدر ، وإيو  جيرا  ي بيد مين أن يسيتكمل عبير التييا  بئطيوة  قامية مئيميات األمم

أن  قامييية مثيييل إيييذه المئيميييات مييين شيييأده أن "ورأم  ."لالج يييين الفلسيييطيديين دائيييل األراضيييي السيييورية
تحييل يمكِّين المجتمييق الييدولي أن يضيطلق بمسييؤولياته تجيياإر  بتيوفير ال ييروب ايدسييادية الال تية ريثمييا 

 ن ادتشييييارإ  العشييييوا ي علييييى األراضييييي اللبدادييييية، ودائييييل "وقييييال:  ."المشييييكلة ويعييييودون الييييى بيييييوتر 
المئيميييات الفلسيييطيدية فيييي المدييياطق اللبداديييية التيييي تديييو  بأوضييياعرا، تحيييول دون قييييا  وكيييايت األمييي  

 ."المتحدة والمد مات ايدسادية بتتدي  يد العون لر  على دحو فعال
دث مييق دا ييب مفييوض األودييروا مييارغو  يليييس، ومييديرة مكتييب األودييروا فييي لبدييان آن وكييان مديمديية يتحيي

 ديسمور، ئالل زيارترما مق وفد مرافق الى متر لجدة الحوار في السرايا الكبيرة.
من جرية أئيرم، أعيرب مديمدية عين التيزا  حكومية لبديان متابعية عمليية  عيادة اعميار مئيي  درير البيارد 

ورأم أن مشييروع  عييادة اعمييار المئييي  ي  وايجرا ييية التييي تعتييرض المشييروع. وتييذليل العتبييات التتدييية
يتعارض البتة مق التمسز اللبديادي والفلسيطيدي بحيق العيودة لجمييق الالج يين الفلسيطيديين المتواجيدين 

 على األراضي اللبدادية.
 55/8/4152 ،المستقبل، بيروت

 
 ان على غزةجهود وقف العدو  يبحثانالعاهل السعودي واألردني  .57

في قصره بجدة )غرب  عبد العزيزبن  عبد  استتبل العاإل السعودي اليملز  :األداضول –السبيل 
الثادي بن الحسين، الذي وصل في وقت سابق  عبد  المملكة( مسا  اليو ، عاإل األردن الملز 
 شرور. 10للبالد في زيارة إي الثادية له للمملكة ئالل 

ا  السعودية  ده جرم ئالل اللتا  "بحث مجمل األحداث التي تشردإا الساحتين وقالت وكالة األدب
اإلقليمية والدولية وفي متدمترا األوضاع في األراضي الفلسطيدية اليمحتلة والجرود المبذولة إليتاب 

 العدوان اإلسرا يلي على قطاع غزة".
بما يئد  مصالح البلدين والشعبين  كما جرم بحث "آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمرا وتعزيزإا

 الشتيتين في جميق المجايت".
 55/8/4152السبيل، عمان، 
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 وقوف تونس إلى جانب الفلسطينيين مشعل لخالديؤكد  الرئيس التونسي .58

أكد الر يس التودسي المؤقت المدصب المرزوقي ئالل اتصال إاتفي تلتاه من ر يس المكتب : )كودا(
س" ئالد مشعل وقوب الشعب التودسي  لى جادب الفلسطيديين في تصدير  السياسي لحركة "حما

 للعدوان "اإلسرا يلي" على قطاع غزة.
وذكرت الر اسة التودسية في بيان، أن مشعل أبلم المرزوقي ئالل ايتصال الراتفي الذي جرم 

"اإلسرا يلي" على بيدرما بحيثيات مفاوضات التاإرة التي تبحث آليات التوصل يتفاق لوقب العدوان 
وأضاب البيان أن مشعل "أبرز ئالل ايتصال دور التضامن العربي والدولي في  قطاع غزة.

 الض ط على الجادب "اإلسرا يلي" وفي الرفق من معدويات المتاومة الفلسطيدية".
 وأشار  لى أده جرم ئالل ايتصال الراتفي ايتفاق على  رسال وفد فلسطيدي من غزة  لى الر يس

 التودسي المؤقت ئالل األيا  التليلة المتبلة دون اإلفصاح عن طبيعة إذا الوفد وتشكيله. 
 55/8/4152الخليج، الشارقة، 

 
 ثالثة وتستعد إلقامة مستشفى ميداني بغزة مساعداتتونس ترسل طائرة  .59

طا رات حسن سلمان: قال السفير الفلسطيدي في تودس  ن الحكومة التودسية تستعد إلرسال  - تودس
مساعدات طبية ثالثة  لى غزة كما تفكر بإقامة مستشفى ميدادي إداز، فيما أشارت الر اسة التودسية 
 لى أن الر يس مدصب المرزوقي تلتى األربعا  اتصاي من ر يس المكتب السياسي لحماس أطلعه 

 تاإرة.من ئالل على سير المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطيديين واإلسرا يليين في ال
ست ادر فجر الجمعة طا رة «: »التدس العربي«وقال السفير سلمان الررفي في تصريح ئاص لي

 «.تودسية ثالثة تحمل معدات طبية بدا  على طلب الرالل األحمر ووزارة الصحة الفلسطيدية
ذكرته  وأشار  لى أن المساعدة التودسية السابتة ل  تواجه أية مشكالت في الدئول  لى غزة، دافيا ما

 بعض وسا ل اإلعال  حول لجو  السلطات المصرية لعرقلة دئولرا لعدة أيا  للتطاع.
صعوبة »وأشار الررفي  لى أن تودس ل  تستطق حتى اآلن استتبال الجرحى الفلسطيديين بسبب 

، لكده أشار  لى أن الحكومة التودسية تفكر حاليا « ئراجر  من غزة  لى مطار اإلسماعيلية المصري
تديره طواق  طبية تودسية ويعالج الجرحى بشكل مباشرة، كما إو »قامة مستشفى ميدادي في غزة بإ

 «.الحال بالدسبة للمستشفيات األئرم التي أقامترا اإلمارات والم رب واألردن
 55/8/4152القدس العربي، لندن، 
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  لدعم إعمار غزة القادم كتوبرتشرين أول/ أ 49يوم  الدوحةدولي في  اجتماع .61

أكد المرددس وا ل الستا ر يس الري ة الدولية إلعمار غزة لي "بوابة لشرق"  الديسي: مدتصر –عمان 
اكتوبر التاد  لدع   عمار غزة تشارز فيه مؤسسات  17اده سيت  عتد اجتماع دولي في الدوحة يو  

 وجمعيات ئيرية قطرية وإي ات ومؤسسات دولية.
ن الدور الذي تتو  به دولة قطر لمساددة اإالي غزة وتضميد وقال: ان ايجتماع يأتي ادطالقا  م

الى  وأدمجراحر  وتئفيب األثار التدميرية التي ئلفرا العدوان ال اش  الذي قا  به العدو الصريودي 
تدمير آيب المدازل وحرمات م ات اآليب من األسر من ايستترار في بيوترا والتي إي حاليا  

و المدارس والشوارع وتحتاب مدا الى كل الدع  والمساعدة من إدا فسوب موجود في مراكز ايوا  ا
يركز ايجتماع على وضق البرامج والئطط الكفيلة بتد ي  عمليات اغاثة ومساعدة اإالي قطاع غزة 

 وتوفير األموال الالزمة للمساعدات وايصالرا الى غزة.
 قطر سباقة بالوقوب مق الفلسطيديين

كادت سباقة الى الوقوب الى جادب الشعب الفلسطيدي قبل الحرب وبعد وأضاب:  ن دولة قطر 
يدسى دورإا في  أحدجرامي على غزة كما أن ي الحرب وعملت كل الجرود من اجل وقب العدوان اإل

كسر الحصار والذي جعلرا األكثر حرصا  على رفق معاداة الشعب الفلسطيدي كذلز مساإمترا في 
ن اإالي قطاع غزة إ  احوب ما  وإلدشا ية لتئفيب اثار الحصار عدر ،اقامة المشاريق التدموية  وا 

 يكودون لرذه الوقفة األئوية من اشتا ر  في قطر والدول العربية واإلسالمية.
 55/8/4152الشرق، الدوحة، 

 
 : مساعدات غذائية وصحية لثالثة آالف أسرة في غزةالكويتي" الهالل األحمر" .60

مر الكويتي مواصلة توزيق المساعدات ال ذا ية والصحية على الشعب أعلدت جمعية الرالل ايح
الفلسطيدي في قطاع غزة الذي يعادي من شح المواد ايساسية دتيجة العدوان ايسرا يلي على 

: ان أمسوقال دا ب ر يس مجلس ايدارة في الجمعية أدور الحساوي في تصريح صحافي  التطاع.
اعدات التي شملت ثالثة آيب اسرة في قطاع غزة تضمدت مواد الجمعية مستمرة في توزيق المس

مضيفا ان المداطق شملت دير البلح وئان يودس والشي  رضوان وبيت  ،غذا ية وبطاديات وفرشا
 حادون والم راقة وجباليا والبريج.

 55/8/4152السياسة، الكويت، 
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 رحلة 44جسر إغاثة غزة يصل إلى اإلمارات:  .62

تدفيذا  لتوجيرات الشي  محمد بن راشد آل مكتو ، دا ب ر يس الدولة : وا  – بي البيان، أبو  -دبي 
ر يس مجلس الوزرا  حاك  دبي، باستمرار المعودات اإلدسادية من دبي  لى غزة إلغاثة أكثر من 

ألب من سكان غزة ممن يتيمون في مالجء مؤقتة في المدارس وغيرإا من المدشآت التي  100
وصلت رحلتان أمس ليرتفق بذلز  جمالي عدد الرحالت من المديدة العالمية  تديرإا األودروا،

طا رة  16، و343رحلة، وذلز عن طريق ست طا رات من طراز بويدم  11للئدمات اإلدسادية  لى 
وتتو  طا رات الجسر الجوي بتوصيل مواد اإلغاثة  لى العاصمة األرددية عمان «. C130»من طراز 

 الئيرية األرددية الراشمية واألودروا بتوصيل إذه المواد  لى غزة. ومن ث  تتو  الري ة
طن  600ودتل الجسر الجوي الذي أطلته صاحب السمو الشي  محمد بن راشد آل مكتو  أكثر من 

من مواد اإلغاثة تبلم قيمترا اإلجمالية دحو سبعة ماليين دوير. وتحتوي شحدات اإلغاثة على أكثر 
ألب حصيرة مئصصة للدو  وتمثل الشحدات األولى من المواد التي  51و آيب بطادية، 105من 

طلبترا ايودروا من المديدة العالمية للئدمات اإلدسادية التابعة لألم  المتحدة لتوفير ايحتياجات 
 األساسية للعا الت التي أجبرت على ترز مدازلرا عدد تعرضرا للتصب.

 55/8/4152البيان، دبي، 
 
  لـ"إسرائيل"يذ ماليزي ضغط "اليك" على رسالة مؤيدة تحقيق مع تلم .63

يئضق تلميذ ماليزي في السابعة عشرة من عمره لتحتيق بعدما سادد على  :ب ب ا –كوايلمبور 
 اسرا يل"، وإو قد يواجه عتوبة تصل الى السجن ثالثة اعوا . أحبموقق فيسبوز رسالة "ادا 

اسرا يل" وت رر عل   أحبى موقق فيسبوز تتول "ادا وض ط إذا الطالب "ييز" على رسالة تبث عل
الدولة العبرية، بحسب ما قال عبد الرحي  حدفي قا د الشرطة في ويية بيدادم شمال ماليزيا، البلد ذي 

 ال البية المسلمة، الذي يتاطق اسرا يل.
الشرطة  ومن جرة أئرم تحتق ودافق الطالب عن دفسه بالتول  ن ما فعله كان ئطأ عن غير عمد.

وقال عثمان حسين، مسؤول التعلي  في ويية بيدادم اده سيعمل  في اترامات بالتتل واجررا الطالب.
واضاب "اده مجرد تلميذ، سأعمل على حل  على حل إذه المسألة بعيدا عن الشرطة والتضا .
 الموضوع بردو " دون ايفصاح عن تفاصيل ئطته.

 55/8/4152الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 على غزة العدوانعلى خلفية و"إسرائيل" كية يتوتر بين اإلدارة األمر ": ريت جورنالوول ست" .64

كتبت صحيفة "وول ستيريت جوردال" أن اإلدارة األميركية أوقفت  رسالية : ووكايت – 48عرب 
ا يلية على ، وذلز في  طار التوتر التا   بين اإلدارة األميركية وبين الحكومة اإلسر إلسرا يل الصواري 

ئلفية الحرب العدوادية على طاع غزة، مشيرة  لى أن العالقات بين الطرفين وصلت  لى حضيض 
 جديد.

وبحسب مصادر في اإلدارة األميركية فإن أدا   سرا يل أثدا  الحرب في الشرر األئير أقدق اإلدارة 
 األميركية بأن دتادياإو وطاقمه األمدي مترورون وغير جديرين بالثتة.

وأضافت أده توجه لدتادياإو ايترامات بالتالعب ما بين الكود رس وبين البيت األبيض، وأده أسا  
 بدرجة كبيرة لوزير الئارجية، جون كيري، وسفير الوييات المتحدة في  سرا يل، دان شبيرو.

الترد ة  لى ذلز، تحدث الر يس األميركي، باراز أوباما، مق دتادياإو، يو  أمس، في أعتاب تمديد 
لئمسة أيا  أئرم. وبحسب البيت األبيض فإن أوباما أكد على أن الوييات المتحدة تدع  ما أسمي 
بي"المبادرة المصرية"، وأده أكد على أإمية التوصل  لى اتفاق دا   يضمن أمن  سرا يل ويستجيب 

 يحتياجات الفلسطيديين اإلدسادية في قطاع غزة.
 يكشب حتيتة المواجرات الحاصلة بين الطرفين، فتد وصب ورغ  أن بيان البيت األبيض ي

 مسؤولون أميركيون المكالمة الراتفية بين أوباما ودتادياإو بأدرا "قتالية".
وكتبت الصحيفة أن مسؤولين في البيت األبيض وفي الئارجية األميركية قلتون مما أسمته 

سبب كارثة  دسادية، وقد تؤدي  لى المس "التكتيكات التاسية" إلسرا يل في ساحة التتال، والتي ت
بايستترار اإلقليمي وبمصالح  سرا يل دفسرا، كما أدر  قلتون بوجه ئاص من استئدا   سرا يل 

 للمدفعية بدي من استئدا  التذا ب الذكية الموجرة فيي المداطق السكدية المأإولة.
عير"، كادت المحادثة التي أجراإا وبحسب دبلوماسيين أميركيين، فإن "التشة التي قصمت  رر الب

دتادياإو مق سفير الوييات المتحدة في  سرا يل، شبيرو، حيث إاج  اإلدارة األميركية، وطالبرا بعد  
التشكيز به مرة ثادية بشأن الطريتة التي يواجه برا حركة حماس. ودتل عن مصدر في اإلدارة 

 موقعرا في العال ". األميركية قوله  ن "ذلز ي رر أن  سرا يل ي تفر 
كما جا  أن البيت األبيض والئارجية األميركية قد فوج وا بدتل ذئا ر عسكرية إلسرا يل بدون 
معرفتر ، حيث أن اإلدارة األميركية اكتشفت أده  ضافة  لى التذاب التي طلبترا  سرا يل وصودق 



 
 
 

 

 
           29ص                                     3351 العدد:     55/8/4152الجمعة  التاريخ:

 

والوييات المتحدة، صواري  عليرا، فإده طلبت عن طريق قداة "جيش لجيش"، التا مة بين  سرا يل 
 "إيلفاير" المعدة لطا رات "أباتشي".

وكتبت الصحيفة استدادا لمصادر في  سرا يل والكود رس أن وزارة الدفاع األميركية كادت على وشز 
 رسال شحدة أولى من صواري  "إيلفاير"، ولكن ادكشب األمر أما  المسؤولين في البيت األبيض، 

لصواري . وطلبت اإلدارة األمريكية من "الوكالة للتعاون األمدي" ومن قيادة فترروا وقب  رسالية ا
لجيش األميركي في أوروبا والوكايت األئرم التشاور مق البيت األبيض والئارجية قبل المصادقة ا

 على طلبات  سرا يلية أئرم.
لى أمر روتيدي ودتل عن مسؤول في اإلدارة األميركية قوله  ده يجب مدق تحول دتل األسلحة  

بالد ر  لى السياق. وجا  أيضا أن البيت األبيض والئارجية األميركية كان لدير  مئاوب من ردود 
الفعل، وئاصة من قبل الفلسطيديين، على حتيتة أن الوييات المتحدة تواصل تزويد  سرا يل بالذئيرة 

 التي يت  استئدامرا بشكل "مترور".
القات بين  سرا يل والوييات المتحدة قد إبطت  لى حضيض جديد  لى ذلز، كتبت الصحيفة أن الع

مدذ تولي أوباما مرا  مدصبه. وقال مسؤول  سرا يلي  ن الشرس أعمق بكثير من كوده ئالفا بشأن 
توقيت وقب  طالق الدار. وأضاب المسؤول دفسه  ده "كان في السابق توترات في العالقة، أما اليو  

  لى عد  الثتة وتصاد  في الرؤم بشأن الشرق األوسط". فإن ذلز يتجاوز التوتر
 52/8/4152، 28عرب

 
 بسبب العدوان "إسرائيلـ"تؤكد أنها تدقق بحرص بالغ في األسلحة التي توردها ل الواليات المتحدة .65

أكدت الوييات المتحدة، اليو  الئميس، أدرا تدقق بحرص بالم في شحدات : ووكايت – 48عرب 
توردإا إلسرا يل، وذلز في تعتيب على تترير دشرته صحيفة "وول ستريت جوردال، األسلحة التي 

فاير" التي تطلق من مروحيات -جا  فيه أن اإلدارة األميركية أرجأت توريد شحدة صواري  "إيل
أباتشي التتالية، وذلز على ئلفية أزمة شديدة في العالقات بين  دارة الر يس باراز أوباما وحكومة 

 دتدياإو.. بديامين
وقالت دا بة المتحدث باس  وزارة الئارجية األميركية، ماري إارب،  ن اإلدارة األميركية "تدقق 
بحرص بالم" في شحدات أسلحة  لى  سرا يل، على ئلفية العدوان اإلسرا يلي على قتال غزة ومتتل 

 عدد كبير من المدديين.
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يدور عن "ت يير دا   في العملية" لتوريد  وأضافت إارب حول إذا التدقيق البالم  ن الحديث ي
 أسلحة  لى  سرا يل.

ولوح  أن إارب ل  تدب التترير الذي دشرته "وول ستريت جوردال"، لكدرا حاولت التتليل من أإميته 
سرا يل.  وكررت الالزمة األميركية حول العالقات األمدية الوطيدة بين الوييات المتحدة وا 

وردال" أن اإلدارة األمريكية عّطلت ئالل العدوان على قطاع غزة كشفت صحيفة "وول ستريت ج
شحدة صواري  إجومية إلسرا يل، وأوضحت أن شحدة قذا ب المدفعية التي تسلمترا  سرا يل ئالل 
الحرب من مئازن الطوارئ ايمريكية كادت ب ير عل  اإلدارة األمريكية ووزارة الئارجية وأثارت ردود 

 فعل غاضبة.
سؤولون أمريكيون للصحيفة أن العالقات بين الحكومة اإلسرا يلية واإلدارة األمريكية تدإورت وأكد م 

 لى حضيض غير مسبوق، مترمين حكومة دتدياإو بأدرا تستئب بالبيت األبيض وتمارس األيعيب 
ة بين البيت ايبيض والكود رس، وقالوا  ن  سرا يل باتت "ي تدرز مكادرا". ووصفوا ر يس الحكوم

 اإلسرا يلية بديامين دتادياإو وطاقمه األمدي بأدر  "مترورون وغير جديرين بالثتة".
 52/8/4152، 28عرب

 
 ضافية لقطاع غزةإمليون يورو  عشرينالحكومة األلمانية تقدم  .66

مليون يورو من أجل تدفيذ  10أقرت الحكومة األلمادية تتدي  مساعدات اضافية بتيمة  :وفا –را    
 عاجلة وفورية في قطاع غزة، وفق بيان وزعه مكتب ممثلية ألماديا ايتحادية في را   . اجرا ات

الجرود   طاروقال وزير التعاون ايقتصادي والتدمية ايلمادي غيرد مولير: ستساإ  ألماديا في 
 الدولية للجرات المادحة في اعادة اعمار قطاع غزة، بحيث سيجري من ئالل إذه األموال تدفيذ
 ايجرا ات الفورية العاجلة اعادة بدا  وتش يل شبكتي المياه والصرب الصحي المدمرتين في غزة.

 55/8/4152الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 ماليين دوالر مساعدات إضافية إلى غّزة عشرةستراليا تقدم أ .67

الية قررت تتدي  أعلدت وزيرة الئارجية ايسترالية جولي بيشوب، أن الحكومة ايستر : بترا -عمان 
 ماليين دوير استرالي مساعدات  ضافية لتطاع غزة. 10مبلم 

لدم المملكة أمس، أن المدحة ستتد  من ئالل وكالة )األودروا(  األستراليةوذكر بيان وزعته السفارة 
البيان يأتي إذا الدع   ضافة الى ئمسة ماليين دوير  األحمر. ووفقواللجدة الدولية للصليب 
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ي كادت الحكومة ايسترالية أعلدت عن تتديمرا  لى األودروا وقررت توزيعرا من ئالل بعض استرال
المد مات ايسترالية غير الحكومية أوائر تموز  ضافة الى ايلتزا  الذي تعردت به استراليا بتتدي  

 مليون دوير استرالي لمساعدة تدمية ايراضي الفلسطيدية لرذا العا . 56ر6مبلم 
وزيرة الئارجية بيشوب  ن حكومة بالدإا تواصل الدعوة الى حل الصراع على اساس حل وقالت 

الدولتين الذي يسمح للشعبين ايسرا يلي والفلسطيدي العيش بسال  وأمن ضمن حدود معترب برا 
 دوليا.

 55/8/4152الدستور، عمان، 
 
 لى غزةع خبراء قانونيون يطالبون المجتمع الدولي باتخاذ موقف من العدوان .68

طالب عدد من ئبرا  التادون الدولي، أمس، األم  المتحدة والجامعة العربية وايتحاد  :وكايت
األوروبي والوييات المتحدة والمجتمق الدولي بممارسة كامل سلطاتر  يتئاذ موقب عاجل يضق حدا  

 للجرا   "اإلسرا يلية" ضد المدديين في قطاع غزة.
من ئبرا  التادون الدولي وفي متدمتر  أستاذ التادون الدولي  170عرا وطالب الئبرا  في عريضة وق

ومترر األم  المتحدة ريتشارد فولز، والتي وزعرا "قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة" بالجامعة 
 العربية، بتفعيل اإلجرا ات لمحاسبة المسؤولين عن ادتراكات التادون الدولي.

الجماعي للسكان المدديين في قطاع غزة، ومثول المسؤولين عن تلز كما طالبوا بإدرا  العتاب 
 ايدتراكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيدي أما  المحكمة الجدا ية الدولية.

وأوضحت العريضة، أن سكان قطاع غزة المدديين باتوا ضحايا مسمى زا ب حول حق الدفاع عن 
ألب شئص من  150شيرة  لى أن دزوح أكثر من الدفس أما  أد ار العال  والمجتمق الدولي، م

مدازلر  ولجو  العديد مدر   لى مدارس وكالة ال وث المكت ة أساسا بالدازحين، أدم  لى تفاق  األزمة 
وأكدت العريضة أن " سرا يل" باتت تدترز بشكل متكرر وفاضح قوادين  اإلدسادية في قطاع غزة.

استرداب متاتلين وأإداب عسكرية ولكن مع   أإداب  الصراع المسلح والتي تسمح فتط بإمكادية
الرجمات األئيرة في غزة استردفت ترويق المدديين وإو ما يئالب رؤية اللجدة الدولية للصليب 

ورحبت العريضة التادودية، بترار مجلس حتوق اإلدسان التابق لألم  المتحدة والذي يتضمن  األحمر.
ي كافة ادتراكات التادون اإلدسادي الدولي وقادون حتوق اإلدسان تشكيل لجدة مستتلة دولية للتحتيق ف
 في األرض الفلسطيدية المحتلة.

 55/8/4152الخليج، الشارقة، 
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 في غزة للوقوف على حجم الكارثة روبرت سيري .69

دعا روبرت سيري ممثل األمين العا  لألم  المتحدة  لى تتوية : فيصل يوسب: ايتحاد –غزة 
 دية الموحدة كي تتحمل مسؤوليترا ب زة.الحكومة الفلسطي

كدت موجودا  في التاإرة من أجل دع  المحادثات الرامية للتوصل »وقال المسؤول األممي من غزة: 
لوقب  طالق دار دا   في غزة وأردت أن أتي ألرم بعيدي ما يحدث لدتل صورة جيدة ديابة عن كل 

 يس الحكومة الفلسطيدية زياد أبو عمرو، وعبر سيري ئالل مؤتمر صحفي مق دا ب ر  «.الضحايا
غزة بحاجة لمدازل »وأضاب:   عن أمله في أن يدجح الطرفان في التاإرة في التوصل لوقب للدار.

 «.ومستشفيات ومدارس، ولكدرا ليست بحاجة لصواري  أو أدفاق أو حروب
 55/8/4152االتحاد، أبو ظبي، 

 
 آت الطبية في غزةيحذر من تدهور المنش الدولي الصليب األحمر .71
حذرت مديرة برامج الصحة في اللجدة الدولية للصليب األحمر في قطاع غزة كيريلي كالرز، : قدا

 من تدإور وضق المدشآت الطبية في التطاع، ووصفته ب"الحرب والمتردي".
وقالت كالرز في تصريحات صحفية " ن الجراحين وفرق التمريض في غزة يتمتعون بكفا ة عالية 

ة، غير أن تحديات عديدة تحيط بالد ا  الطبي في مجمله"، مضيفة "تضطر المستشفيات في لل اي
الوقت الحالي  لى صرب الجرحى قبل أن يكودوا جاإزين حتا  للم ادرة، وذلز إلتاحة أسّرة شاغرة 

 ألي جرحى يفدون  لى المستشفى".
الوضق بحضورإا اليومي في وأوضحت "أن اللجدة الدولية تدع  المستشفيات بتطاع غزة في إذا 

مستشفى الشفا ، وإو المستشفى الر يسي في غزة، وبتوفير جراح متئصص في قس  الطوارئ للعمل 
 مق الفريق الطبي إداز من أجل توفير الرعاية المال مة في الوقت المداسب للجرحى".

عادة تأإ يل إذه المدشآت التي وذكرت كالرز أن اللجدة ستركز مستتبال  على الد ا  الطبي في غزة وا 
دمرت، وذلز لضمان عودة المستشفيات  لى أدا  و ا فرا، وضمان قدرترا على استتبال الجرحى 

 والمرضى مرة أئرم.
 55/8/4152الخليج، الشارقة، 
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 "إسرائيل"روبرت فيسك: السيسي سيحظى بدعم الغرب ما دام يحفظ أمن  .70

ي الشرير روبرت فيسز في حواره مسا  الئميس مق قال الكاتب البريطاد محمود التيعي: -التاإرة 
بمداسبة الذكرم األولى لفض اعتصامي رابعة والدرضة الذي ئّلب م ات ” الجزيرة مباشر مصر“

السيسي سي ل يح ى بدع  ال رب، ما دا  د امه يعمل على حف  أمن عبد الفتاح   ن التتلى
 -لدولية وما تعديه ئاصة في الملب الفلسطيدي سرا يل، مشيرا  لى أن د ا  مرسي ل  يفر  السياسة ا

 ايسرا يلي.
وأضاب فيسز أن سبب ادتشار العدب في مدطتة الشرق األوسط إو غياب العدالة، مشيرا  لى أن 

 إداز أد مة عربية عديدة تعمل على ئدمة ال رب.
 55/8/4152رأي اليوم، لندن، 

 
 داية محاكمة في نيويوركحماس في ب" ممول"محامون يصفون البنك العربي بأنه  .72

محامون اليو  الئميس البدز العربي الذي متره ايردن بتتدي  دع  مادي  اتر  :رويترز –ديويورز 
كبير لحركة حماس في بداية محاكمة مددية طال ادت ارإا ضد البدز الذي متره ايردن في محكمة 

 اتحادية أمريكية في بروكلين.
إي ة المحلفين أثدا  المرافعات ايولية في المحاكمة التي  -مدعينأحد محاميي ال-وأبلم تاب تيردر 

استئدمت لدع  إجمات ” ألموالإذا البدز عمل مموي وموزعا “بدأ ايعداد لرا قبل عشر سدوات 
 حماس.

إجوما يزع  ان حماس  14من ضحايا أو اقارب ضحايا  –مواطن أمريكي  100وأقا  ما يترب من 
الدعوم ضد البدز  – 1004و 1001راضي الفلسطيدية في الفترة بين عامي دفذترا في اسرا يل واي

 .1004في 
وإ  يترمون البدز العربي بادتراز قادون أمريكي لمكافحة ايرإاب يسمح لضحايا المد مات التي 
تصدفرا الوييات المتحدة على ادرا مد مات ارإابية اجدبية بالمطالبة بتعويضات. وصدفت وزارة 

 .1773ايمريكية حماس على ادرا مد مة ارإابية في عا   الئارجية
ومن المعتتد ان إذه إي أول قضية تتعلق بتمويل ايرإاب اما  محكمة مددية ضد بدز يتد  

وقال البدز العربي اده ل  يتسبب في الرجمات ول  يتد  دعما ماديا  للمحاكمة في الوييات المتحدة.
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تدمون أدلة تبين ان البدز العربي احتف  بحسابات لداشطين من وقال محامو المدعين ادر  سي لرا.
 حماس وقا  باجرا ات تتدي  مدفوعات لعا الت مراجمين ادتحاريين.

في مرافعته ” مروعة“ووصب شادد ستيفدس محامي البدز العربي الرجمات ايربق والعشرين بأدرا 
ايدلة ستبين ان البدز ل  يتد  دعما  لكن ستيفدس قال ان ”.قلوبدا مق الضحايا“التمريدية. وقال 
 لحماس عن عل .

واضاب ان مع   ايشئاص والمد مات الذين قال المدعون أن لر  صلة بحماس والذين حصلوا 
على ئدمات مصرفية من البدز العربي ل  تكن الوييات المتحدة تصدفر  على ادر  ارإابيون اثدا  

وذلز ليس قرارا تتئذه … لتي تحدد من إ  المجرمون بائتصار الحكومة إي ا“وقال  تلز الفترة.
 ”شركات ئاصة.

 55/8/4152القدس العربي، لندن، 
 
 بيت الهيابتأسف الستشهاد صحفيين في انفجار  "يونسكو" .73

أعربت مد مة األم  المتحدة للتربية والعل  والثتافة "يودسكو"، أمس، عن بالم األسب لوفاة : كودا
كاميلي ومرافته المترج  الفلسطيدي علي أبوعفش في ادفجار بمديدة بيت الصحفي اإليطالي سيمودي 

 يإيا في قطاع غزة.
وقالت المديرة العامة "لليودسكو" ايريدا بوكوفا في تصريح  ن إذا الحادث "يزيد من حايت وفاة 

 العاملين في وسا ل اإلعال  جرا  العدوان "اإلسرا يلي" الدا ر في الوقت الراإن".
بوكوفا أن "ما يؤثر فيدا جميعا  كل التأثر إو أن يلتى أفراد حتفر  وإ  يواجرون المئاطر  وأضافت

 أثدا  قيامر  بعملر  المتمثل في توفير المعلومات للعال  عن األحداث الواقعة في مداطق الدزاع". 
 55/8/4152الخليج، الشارقة، 

 
 جاجية على حصار غزةوقفة احتتنظم  "أوكسفام" .74

الئيرية البريطادية وقفة احتجاب أمس أما  مبدى البرلمان حيث « أوكسفا »قامت مد مة أ :رويترز
، في  شارة «غزة»تجمق معارضون لحصار غزة وحشروا أدفسر  دائل صداديق ضيتة رافعين اس  

 معّبرة عن األوضاع الئادتة التي يعيشرا أإل التطاع بفعل الحصار المفروض علير  من  سرا يل. 
 55/8/4152لندن، الحياة، 
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 توتر صهيوني داخلي بفعل الفشل في حرب غزةتقرير:  .75

 تصريحات سياسّية
تجديد وزرا  المجلس الوزاري المص ر يتفاق وقب  يحاول رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" •

 طالق الدار البعيد المدم، فتد استدعى عددا من الوزرا  لمتابالت شئصية معه، واستدعى وزرا  
ئارجية "أفي دور ليبرمان"، وايتصايت "غلعاد أردان"، والتضا  "تسيبي ليفدي"، وايقتصاد "دفتالي ال

قداع الوزرا  بدعمه،  بديت"، لعرض متترح ايتفاق الذي يجري العمل عليه لوقب  طالق الدار، وا 
 العبرية العاشرة(سدة. )التداة  15-10ويحاول حشد التأييد يتفاق درا ي لوقب  طالق الدار يمتد من 

قوات الجيش ألن تكون على استعداد يست داب التتال في غزة،  دعا وزير الحرب "موشيه يعلون" •
ألن الحرب على قطاع غزة ل  تدته، لكن حماس وباقي التد يمات تلتت ضربة شديدة بدون شز، 

ب الثادية على واألضرار التي حصلت تزيد عدرا في "عامود السحاب" و"الرصاص المصبوب" والحر 
 لبدان معا . )موقق الجيش الصريودي(

أّن التئلص من حماس شرط ضروري ألي مفاوضات  اعتبر وزير الخارجية "افيغدور ليبرمان" •
سال ، معتبرا  أّن  حيا  العملية السياسية سي ل غير وارد مق استمرار حك  حماس في قطاع غزة، 

مطلب حماس بإدشا  ميدا  بحري في غزة ألن ال رض  ودفوذإا الكبير في الضفة ال ربية، رافضا  
مده اإللتفاب على المراقبة على  دئال الوسا ل التتالية والمتاتلين للتطاع، ولذلز على " سرا يل" أي 
تسمح لحماس بتحتيق أي  دجاز عبر استئدا  العدب ضدإا، وترفض مجرد مداقشة  قامة ميدا  

 )موقق الئارجية الصريودية( بحري طالما أن حماس تسيطر على غزة.
إجوما  عديف ا ومباشرا  على اتفاق وقب  طالق الدار في غزة،  شن وزير االقتصاد "نفتالي بينت" •

ده سيبذل كل جرد ومسعى يقتداع الوزرا  بمعارضة ايتفاق في حال ت  عرضه للتصويت أما   وا 
بتوة ردعدا كدولة. )التداة العبرية  الحكومة، ألده سيترز حماس أما  ازدياد وتعا   قوترا وستمس

 الثادية(
ئطة سياسية جديدة، لحل بعيد المدم في قطاع غزة، ويوجد في  يبلور وزير المالية "يائير لبيد" •

قلب إذه الئطة مبدأ لعتد مؤتمر دولي يضمن عودة السلطة الفلسطيدية لحك  التطاع بدي  من 
ذا األمر سيت  ايتفاق عليه في مسار المحادثات في حماس، في المرحلة األولى عبر المعابر، وإ
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التاإرة. وأشار "لبيد"  لى أّن السلطة بر اسة "أبو مازن" ستكون في المراحل التالية مسؤولة عن أموال 
اإلعمار التي تصل غزة من األسرة الدولية، بما في ذلز تحويل أموال الرواتب التي تطالب برا 

  يحدد المؤتمر اشتراطات  عمار غزة، بحيث يت  ضمان أمن حماس في محادثات التاإرة، ث
 " سرا يل"، بما في ذلز تجريد التطاع من الوسا ل التتالية. )معرد أبحاث األمن التومي(

عن قراره فتح ملب كامل  أعلن "مراقب الدولة" القاضي الصهيوني المتقاعد "يوسف شبيرا" •
ي الحرب على قطاع غزة "الجرب الصامد"، معلال  ذلز لفحص  دارة المستويين السياسي والعسكري ف

باإلشارة لوجود تصريحات في العال  بأّن " سرا يل" ادتركت التوادين الدولية وي تراقب سلوز جيشرا 
كما تتتضي المواثيق العالمّية. وأوضح "شبيرا" أّده سيدرس موضوع األمن والجبرة الدائلّية ئالل 

تيه عشرات الشكاوم التي بل ت مكتبه في الشرر األئير. )موقق قضايا الحرب على غزة، مدوإا  بتل
 مركزّية(

إجوما  عديفا  على "دتدياإو"، معتبرا  أّده وقق  وغ"سشّن زعيم المعارضة الصهيونّية "يتسحق هرت •
بف  حركة حماس، وأّده ليس قوّيا  أمامرا. ودع "إرتصوغ" التيادة السياسّية في " سرا يل" لطلب 

فران من السكان الذين يعيشون تحت الدار، لعد  تلبيتر  للوعود التي قّدموإا لر  وعجزوا عن ال 
 تحتيترا. )التداة الثادية العبرّية(

 ن حركة حماس ترزأ وتتالعب بي" سرا يل"، وأّن  قال عضو الكنيست الصهيوني "نحمان شاي" •
، مضيفا  أّده من الواضح أّن الحكومة الحركة تبملي عليرا متى تطلق الدار ومتى تلتز  بالردو 

الصريودّية فشلت في تحتيق أإدافرا السياسّية والعسكرّية من الحرب على غزة. )موقق روتر 
 اإلئباري(

ي يمكن  قال رئيس المجلس اإلقليمي لمنطقة عزاتا الواقعة شرقي حي الشجاعية "تامير عيدان" •
بفترات وقب الدار لثالثة أيا ، أو ئمسة أيا ، معتبرا  أّن لسكان جدوب " سرا يل" أن يتحملوا ما يسمي 

تلز الفترات من وقب  طالق الدار ي تمدح سكان جدوب " سرا يل" العودة للحياة الطبيعية. وأشار 
"عيدان"  لى أّن حياة الطوارئ التي يعيشرا سكان الجدوب لن تسمح لر  بفتح أبواب المدارس في 

الحكومة  يجاد حلول مق غزة قبل إذا اليو  ليتمكن الطالب من العودة  األول من أيلول، وأّن على
  لى متاعد الدراسة. )اإلذاعة العامة الصريودّية(

أّن " سرا يل" وافتت على غالبية تفاصيل ايتفاق لوقب  طالق الدار  زعم مصدر سياسي صهيوني •
التسا  "محمد ضيب"، الذي سيتّرر  مق حماس، مدعّيا  أن الجميق بادت ار رد التا د العا  لكتا ب

ذا كان إداز إددة بعيدة المدم أ  ي. وأشار المصدر  لى أّن "دتدياإو"  لتتى في  بدود التسوّية، وا 
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محادثات شئصّية مق عدد من الوزرا  في المجلس الوزاري المص ر، بيدر  "ليبرمان" و"بديت" 
حصول تتد  في المفاوضات غير المباشرة في  و"ليفدي"، باإلضافة  لى "جلعاد أردن"، وأطلعر  على

التاإرة، وذلز تمريدا  للتوقيق المحتمل على اإلتفاق الذي تجري بلورته. ولفت  لى أّن اإلتفاق قد 
يتضمن تئفيب الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسريالت في الحركة على المعابر، وي يشمل 

مل تحويل رواتب المو فين الحكوميين في قطاع دزع أسلحة حركة حماس، موضحة  أّن اإلتفاق يش
غزة عن طريق طرب ثالث، من المرجح أن تكون مصر، وتوسيق مساحة صيد األسماز في شواطء 

 غزة، والسماح بإدئال مواد بدا  تحت رقابة مشّددة. )صحيفة "معاريب" العبرّية(
يطلعون على آئر التطورات   در  قال وزراء في المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينت" •

بشأن المحادثات في التاإرة، من بيادات حركة حماس، وليس من "دتدياإو"، يفتين  لى أّن "دتدياإو" 
ل  يتحدث مق أعضا  المجلس الوزاري، وأدر  ي يعرفون ماذا يحصل، أو أين وصلت المفاوضات 

لحكومة أمر محرب، ويشير  لى والترد ة مق حركة حماس. وأشار الوزرا   لى أّن تصرب ر يس ا
 البلبلة وليس على اإلدارة والتحك . )صحيفة "يديعوت أحرودوت" العبرّية(

أّن المجلس الوزاري المص ر "الكابديت" سيجتمق في متر قيادة  كشفت أوساط سياسّية صهيونّية •
ّن إداز ادتتادات الجيش لبحث تمديد الرددة وفكرة التوصل لوقب درا ي إلطالق الدار، يفتة   لى أ

واسعة صدرت عن وزرا  "الكابديت" واترامر  لي"دتدياإو" بعد  وضعر  في صورة المفاوضات الجارّية 
في التاإرة. وأوضحت األوساط أّن بعض الوزرا  ضد التوصل  لى اتفاقية لوقب  طالق الدار مق 

درا  حكومة حما  س. )اإلذاعة العامة العبرّية(حماس، ودعوا  لى اإلستمرار في العملّية العسكرّية وا 
 

 تصريحات عسكرّية
 ّن " سرا يل" ضحت بأكثر  قال قائد هيئة األركان العسكرية في الجيش الصهيوني "بيني غانتس" •

جددّيا  وضابط ئالل الحرب على غزة، يفتا   لى أّن إذه الئسا ر لن تكن األئيرة، وسيكون  64من 
ي حال تجّدد التتال مق حركة حماس. وتوقق "غادتس" أن تمتد إداز مزيد من الجدود قتال وجرحى ف

أيا  الحرب على التطاع، زاعما  أّن الجيش الصريودي على استعداد لضرب حركة حماس في غزة 
 لحماية أمن " سرا يل". )صحيفة "يديعوت أحرودوت" العبرّية(

ت المتحدة أوقفت  رسال صواري   ّن الوييا قال نائب وزير الحرب الصهيوني المقال "داني دانون" •
ئاصة بالمروحيات لي" سرا يل"، معتبرا  أّده يجب على " سرا يل" أّن تأئذ بالحسبان أدّه بعد عامين 
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ودصب سي ادر "أوباما" البيت األبيض األبيض، وصواري  غزة ستبتي ترّدد أمن المستوطدات. 
 )التداة العاشرة العبرّية(

 ن " سرا يل" أطلتت قذا ب للمدفعية على غزة  الصهيونّية "روي ريفتين"قال قائد سالح المدفعّية  •
لكدرا ل   1007-1008مرات التذا ب التي أطلتترا في حرب  5أثدا  التتال الشرر الماضي يفوق 

تستئد  ذئا ر الفوسفور األبيض المثيرة للجدل إذه المرة، واستئدمت فتط أثدا  تتدمرا قذا ب 
ألب  14محلية الصدق التي ي تحتوي على أي فوسفور أبيض، بجادب  116 "الدئان الرمادي"   

أرض موجرة بكاميرات، ول  تطلق ذئا ر عدتودية واسعة -قذيفة، وم ات صواري  تموز أرض
التدمير أو أد مة متعددة للصواري  د را  للكثافة السكادية للتطاع مثلما فعلت في حربرا مق لبدان في 

 ية الثادية(. )التداة العبر 1006
عن ارتفاع حاد في دسبة الصرايدة من يبعادون من أمراض واضطرابات  أعلن الجيش الصهيوني •

طالق الصواري  المكثب من التطاع، ومدذ بد   دفسية، بسبب موجة التصعيد األئيرة مق قطاع غزة وا 
جّلت دسبة مرتفعة في مكالمات آبا  الجدود الذين اتصلوا على ئط الم ساعدة الدفسية لتلتى العملية سب

معلومات عن أبدا ر ، ووردت اتصايت من اآلبا  الذين طلبوا من المرشدين الدفسيين المساعدة 
 لترد ة فزع أبدا ر . )مجلة "بمحاديه" العسكرية( 

 ايحتياطأّن م ات الجدود الصرايدة الذين يئدمون في قوات  كشفت مصادر عسكرّية صهيونّية •
قادة وحداتر  العسكرية طالبوإ  ايستعداد إلمكادية استدعا ر  للئدمة مرة أئرم، تلتوا رسا ل بعثرا 

تلتوا رسا ل مماثلة تطلب مدر  البتا  متأإبين  ايحتياطمشيرة   لى أّن إداز ضباط وقادة قوات 
يحتمال استدعا ر  ئالل الساعات التادمة ليتواجدوا في مداطق التجمق التريبة من غزة. وأوضحت 

صادر أّن الجيش الصريودي بدأ بتجريز وتحضير قواته البرّية والجوّية استعدادا  لتجّدد التتال مق الم
قطاع غزة، يفتة   لى أّن فرق الرددسة والمشاة والمدرعات دبتلت  لى مداطق متتدمة من حدود غزة، 

 فيما رفعت الجاإزية لدم سالح الجو. )صحيفة "يديعوت أحرودوت" العبرّية(
أّن حركة حماس تتو  بتطوير قذا ب الراون ليت   ضابط صهيوني كبير في سالح الجو كشف •

صاروس وقذيفة من بيدرا ألب قذيفة  1500 طالقرا دحو " سرا يل"، يفتا   لى أّن حماس أطلتت 
إاون، وأّده ت  ئالل الحرب على غزة ت   طالق صاروئي "بتريوت" إلستاط طا رتين بدون طّيار 

ن GoProماس. وأشار الضابط  لى أّن الطا رات كادت مزودة بكاميرات من طراز "أطلتترما ح "، وا 
لدم حماس المزيد من إذه الطا رات التادرة على تصوير األماكن وحمل المتفجرات. )موقق الجيش 

 الصريودي(
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 تحليالت عسكرّية وسياسّية

د من السياسيين الذين يدعون أّن ي أح اعتبر المعلق السياسي الصهيوني "شالوم يروشالمي" •
"دتدياإو" لتتويض سلطة حماس في قطاع غزة يعدي ذلز فعال ، ألدرا دعوات عبثية صادرة عن 
ئصومه في  طار الحرب الدائلية، والثمن الباإ  المتوقق لئطوة مثل احتالل قطاع غزة وتداعياترا 

  لتجديد عشرات آيب جدود السياسّية. وأوضح "يروشالمي" أّن السياسيون الذين يدعون اليو 
دئال الجيش لمئيمات الالج ين في غزة، ي يريدون تتويض حماس، بل تتويض  ايحتياط، وا 

 "دتدياإو". )التداة السابعة للمستوطدين(
" أن تتئلى حركة حماس عن غزة، وأن يستطيق استبعد المحلل العسكري الصهيوني "إيال زيسر •

أن يسلب حماس سلطترا في غزة برغ  رغبة " سرا يل" ومصر الر يس الفلسطيدي "محمود عباس" 
بذلز، يفتا   لى أّن سكان قطاع غزة مبتّرون بتوة حماس، وإ  ي يرون في األفق في األساس أي 

في حال  ستاط  وايضطراببديل عن حكمرا. وأشار "زيسر"  لى أّن " سرا يل" تئشى الفوضى 
تون اآلمال على "أبو مازن"، وتعمالن إلعادة السلطة حماس، كاشفا  أّن "تل أبيب" ومصر يعل

الفلسطيدية  لى التطاع باعتبار ذلز جز ا  من اتفاق يضمن وجودإا في المعابر الحدودّية، وفي جس  
 الرقابة على  عمار غزة. )صحيفة " سرا يل" اليو (

ات تبئرجرا عن  ّن ما قد يضعب حماس إو  جرا  قالت الكاتب الصهيوني "أفيعاد كالينبرغ" •
اتزادرا مثل  دشا  معارضة دائلّية لرا أو تضطرإا  لى أن تت ير، فاإلجرا  المطلوب ليس عسكريا  
بل سياسّيا ، وإو أن يوضق على الطاولة اقتراح " سرا يلي" جدي إلدرا  الصراع الصريودي الفلسطيدي 

الصريودي المتطرب يعارض يح ى بدع  عربي ودولي، يفتا   لى أّن السبب الذي يجعل اليمين 
مبادرة سياسّية تحل الصراع مق الفلسطيديين إو الرغبة في الحفا  على المستوطدات وي سيما البؤر 
ايستيطادية المعزولة ي الرغبة في أمن " سرا يل". وأشار "كاليدبرغ"  لى أّن إدب " سرا يل" التضا  

د شي ا  فشي ا  حتى تستسل  حماس، لكن يبدو أن على حماس، والوسيلة  لى  حرازه استعمال قوة تتزاي
إدالز بلبلة في الوسا ل واألإداب، فليس إدب " سرا يل" الحتيتي التضا  على حماس، بل إذا إو 
الوسيلة لتحسين مكادة " سرا يل"، معتبرا  أّن احتالل غزة والسيطرة الدا مة عليرا لن يأتيا بأمن أكبر 

را الدولّية، وسيكون ذلز مصحوبا  بئسا ر كثيرة لرا، وسيدشء ذلز لي" سرا يل"، ولن يعززا مكادت
 معارضة دولّية أكبر بأضعاب. )صحيفة "يديعوت أرحودوت" العبرّية(

 52/8/4152، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3524الترجمات العبرية 
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 طريق النصر بلحمهاغّزة هاشم ترسم  .76

 طالل سلمان
دت أطلب غّزة ألسمق صوت صمودإا بلسان زميلدا حلمي موسى الممّيز مق م يب كل شمٍس، ك

ئبرة  بالعدو ودّقة  في التحليل وابتعادا  عن الحماسة وحرصا  على الموضوعية، وإو يكتب رسالته 
اليومية لي"السفير" على وإج التصب المدفعي اإلسرا يلي، بل رسالتيه ألن الثادية تركز على ترجمة 

 واقب الصادرة عن حكومة التتل والتدمير في التدس المحتلة.التحليالت والم
ومق كل مكالمة، كدت امتلء فئرا  ويثبت  يمادي بتدرات إذا الشعب المدذور للشرادة، بعدوان غزة في 

 إذه اللح ة، والذي يتجاوز بصالبة  يماده كل التتديرات.
أرم وأسمق ما يتجاوز أي تتدير، أعود  لى عروض المر يات ووسا ل التواصل ايجتماعي، فأقرأ و 

ويعمر صدري باإليمان: لتد أستط إذا الشعب من حسابه ئطورة الموت. صار ايستشراد سّدة 
حياة، فمن يمكده ايدتصار على من يتتّد   لى الشرادة واثتا  أده بذلز يحمي شرب ايدتما   لى 

كا ه في الحياة وفي المصير، أرضه وحق أطفاله وأإله كافة، وجيراده وأصدقا ه ومعارفه، شر 
المصّلين من بيدر  في المساجد المتداثرة على مساحة غزة بالمدن والضواحي الملحتة كما بالكدا س 

 قليلة المصلين والمكت ة بحشد من استضافتر  دائل حرمرا اآلمن افتراضا .
، إو الذي أمضى في يتد  لي حلمي موسى عرضا  تفصيليا  للوقا ق الميدادية، بَحْيدة يبحسد عليرا

سجون العدو اإلسرا يلي أكثر من ئمس عشرة سدة، ويكاد يحدد لي عدد األحيا ، األع   تضررا  
ومن يعيش فيرا من الالج ين للمرة الثادية أو الثالثة، والواقق ايقتصادي ايجتماعي ألإلرا وأزمة 

طرا ب من جا  يبحث عن السكن بعد تردي  البيوت بالتصب... ث  تدّوي ضحكته وإو يروي لي 
بيته فل  يعثر بين ركامه  ي بعض ألعاب أطفاله، ولكده مضى مطم دا  أن ليس تحت األدتاض أحد 

 من أإله.
ويح ت أن دبرة الئصومة السياسية لي"حماس" قد ائتفت من لرجة حلمي. لتد عاد الكل فلسطيديين 

در  ثابتون في أرضر ، وقد تئففوا محاصرين في غزة، مشاريق شردا  قد يسبق بعضر  بعضا ، لك
من الئصومات الحزبية والعتا دية. الموت داإ  وي وقت لترب الدتاش العتا دي. إا إو العدو فوقز، 

 ومن حولز يتصب الرجال والدسا  واألطفال. يدمر البيوت والمدارس والمستشفيات.
ق أسر. الطعا  ليس مشكلة، صارت غزة  رادة واحدة. اتسق البيت الواحد ألسرتين، لثالث، ألرب

 والمساحة تتسق لدو  كثيرين متجاورين.
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صارت غزة  رادة واحدة. كل المليودين  ي قليال  يريدودرا معركة أئيرة إلستاط الحصار. قد 
يستشردون دفعة واحدة، ولمرة واحدة، لكن الكثيرين سيعيشون بعدإ  ئارب ئداق إذا الحصار 

 المذل.
 –ثر  يالما . حكمت عداوة حماس موقب مصر التي كادت وما تزال الموقب المصري إو األك

مرجعية أإل غزة، وبيت أإلر ، مالذإ  وملجأإ  وحصدر  األئير. َمن ليس مصريا   -وستبتى  
بالجد الثالث ئاله مصري أو عمته مصرية، والتاإرة مديدته وجامعته ومشفاه وملعب صباه. حروبرا 

المصالحين ودافق دية المصالحة، أما سلمرا فليس سلمه. لتد أبتي حروبه وإو أول الضحايا وآئر 
 ئارجه، ث  جا  الحصار فأبتاه ئارب "أرض السلطة" في الضفة ال ربية.

البحر محّر  عليه، فإن قصده اصطادته زوارق ئفر السواحل اإلسرا يلية أو قصفت بيته المدمرات.. 
البر الفلسطيدي في غزة بعد تدمير المطار اليتي  والجو يحكمه الصمت المطلق، فال طا رات تتارب 

 فيه الذي كان بمثابة ر ة يتدفس مدرا.
وحيدة غزة، مسورة بحواجز ال ربة والعدا  والدبذ. ليس لجريحرا مستشفى بعدما اتئمت المستشفيات 
المعدودة فيرا بأعداد الجرحى الذين ستطوا في كل مكان: في بيوتر ، على الطرقات، في مدارس 
وكالة ال وث الدولية، في سيارات اإلسعاب، في السيارات داقلة الجرحى، في المساحة الفاصلة بين 

 بيتين إدمرما التصب.
وحيدة غزة ومحطات التلفزة كثيرة، واإلذاعات أكثر، وأصوات الدشاز ي تئفي الشماتة... وبعض 

ا حول غزة فتكذبر  الوقا ق على المتداقشين على الروا  يبتلعون الروا  مق األكاذيب التي يطلتودر
 أرضرا مشفوعة بما تدشره صحب العدو اإلسرا يلي وما تبثه محطات اإلذاعة والمر يات عدده.

وحيدة غزة. لكن فتيترا يتاتلون ببسالة. يواجرون بشجاعة استثدا ية. حتى  ذا ت  دتل تلز العملية 
عسكري  سرا يلي، مكشوفين في حتل الئارقة في بطولة رجالرا،  ذ ئرجوا من الدفق  لى موقق 

مكشوب، ودئلوا الموقق يتتدمر  الكشاب، وجالوا فيه يلتتطون حراسه والعاملين فيه، يدتزعون مدر  
أسلحتر ، ويتتلون َمن وصلوا  ليه ألدر  ي يستطيعون أئذه أسيرا، ث  عادوا عبر الطريق المكشوب 

ل  يصدق المشاإدون عيودر : ما إذه البسالة؟ ما ذاته،  لى الدفق الذي أعادإ   لى حيث ادطلتوا. 
إذا التميز برباطة الجأش والدقة في التدفيذ؟  ما إذا الذوبان في المرمة، فال أسما  وي رتب وي 
ئطابات طدادة ردادة. ي تحتاب البطولة  لى طبل ومزمار. سير األبطال يكتبرا غيرإ ، أما إ  

 فيكملون المرمة.
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الطا رات بأطدان الصواري ، تدز بيوترا مدافق الدبابات، تأتيرا الصواري  إادرة  وحيدة غزة. تلربرا
من دائل األرض الفلسطيدية المحتلة حاملة قذا ب التدمير والتتل. تتتد  الدبابات تحت غطا  جوي 
لترد  البيوت. تطوق األحيا  وتمدق الدئول  ليرا والئروب مدرا. تتصب كل َمن وما يتحرز. تتتل 

 ساسين وعصافير الدوري والفراشات.الح
. العدو إو العدو: 1006يستذكر المشاإد في لبدان الحرب اإلسرا يلية في مثل إذه األيا  من العا  

التدمير إو التدمير. مجازر األطفال وتالمذة المدارس إي مجازر األطفال وتالمذة المدارس. ل  
 يشكل عل  األم  المتحدة مصدر حماية.

بملوكر  والرؤسا  والتادة العسكريين األفذاذ المثتلة صدورإ  بدياشين وأوسمة يدتصارات ...والعرب، 
ل  تحصل في معارز ل  تتق، يسمعون شي ا  من األئبار، ث  يحوقلون ويبسملون ويستعيذون باهلل من 

 الشيطان الرجي ، قبل أن يتابعوا بردامج الالشي  الذي يفعلون.
غارقة في دما  أإلرا متطعة األوصال بالعصابات ذات الشعار الديدي العرب؟  من العرب، والشا  

الذي ئدق تركيبات المعارضات المددية... أما ب داد فبعيدة عن ذاترا، يجول الموت في شوارعرا، 
يضرب تارة في مديدة الصدر وطورا  في الكرس وثالثة في الرصافة ث  في التلب... والموصل أسيرة 

را الذي في يده اليمدى ساعة رولكس، ربما لضبط مواقيت الصالة، وجدده البال "داعش" وأمير مؤمدي
وجوه أو أسما  يطلتون الدار من مدافعر  على كل َمن وما يتحرز. يدفذون اإلعدامات على ضفة 
الفرات )أو دجلة، ي ير ( ث  يدفعون بجثث المتتولين  لى الدرر، وي يرتوي غليلر ، فيددفعون  لى 

لبلدات المسيحية، ويحاولون اجتثاث أإل البالد األصليين من الكلدان  لى األشوريين من المدن وا
أرضر  ويدفعودر   لى ئارجرا، أي ئارب... وبعدإا يراجمون اإليزيديين المسالمين مدذ بد  الئليتة 

على  فيبطردون من مديدتر  الجميلة سدجار ومن قراإ  وأعمالر  الشرعية وإ  الذين يوزعون طيبتر 
 كل أإلر  وزوارإ  محبة وحسن استتبال.

أما المصريون فتد ئسروا الثورة ول  يربحوا الدولة، أو أدر  ئسروا الدولة من دون أن يربحوا الثورة، 
فتفاقمت أزمة الدائل التي ي يمكن أن يحلرا الئارب، وفشل العسكر في اإلدارة وفي السياسة فتراوت 

ئليجي بذإبه ويساومرا األميركي على استتاللرا، ويحاول مصر مريضة الجداح يسترإدرا ال
اإلسرا يلي )الذي ما زال عدوإا( أن يحتل  رادترا ويفرض عليرا شروطه التاسية لبيعرا ال از )وقد 
كان يشتريه مدرا( والكرربا  )وكان يستجرإا مدرا(، ث  يحاول استرإادرا في حربه على غزة إاش  

 ه "الجزيرة" المحاصرة من أرضه.وحق الشعب الفلسطيدي في إذ
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إي الحرب اإلسرا يلية الثالثة على غزة ئالل ست سدوات، وإي الحرب اإلسرا يلية العاشرة، 
 العشرين، الثالثين على العرب في كل أرضر ، وعلى  رادتر  وحتر  في الحياة فوق أرضر .

وبيدر  الحرب، يئرب مدرا  ل  تتبدل طبيعة  سرا يل ول  يت ير أسلوب تعاملرا مق العرب: بيدرا
بعضر  أقوم على بعضر  اآلئر، بل وتستعين ببعض َمن ئرب على َمن ما زال في الميدان يدافق 

 عن حته في أرضه وحته في حياة حرة في بالده.
الحرب اإلسرا يلية على غزة إي حرب على كل العرب: الرارب من ميدادرا  لى معاإدات الصلح 

 لى واشدطن أو  لى ال رب جميعا  ومعه بعض الشرق أو مع مه. لن بشروطرا، والرارب مدرا 
تتوقب عن الحرب حتى يئرب مدرا َمن إي إويتر  وَمن إي أرضر ، وحتى يستسلموا لرا في موقق 

 التابق أو الئاد  أو العامل في بدا  مستوطداترا على أدتاض بيته وسا ر بيوت أئوته وجيراده.
كان لبدان قبل ثمادي سدوات، وكما كادت غزة قبل سدتين، ث  قبل ست غزة اآلن إي كل العرب، كما 

 سدوات.
  سرا يل إي العدو، كادت العدو وما زالت وستبتى العدو.

والعرب في طريتر   لى ايددثار بين األصولية اليرودية واألصولية اإلسالمية متعددة الرايات 
طادر  بدولرا المترالكة، سوا  أكادت غدية بذإبرا واييديولوجيات واألإداب يغية إويتر  التومية وأو 

 األسود أو فتيرة بشتا را األسود.
 من أن تتاتلر  جميعا. أعجزيكون العرب فتعود  سرا يل دولة عدوة 

 ي يب العرب أو ي ّيبون أدفسر  فتحاول  سرا يل أن تكون دولتر  المركزية أو تتاتل ألن تكون.
ماعيا، ولن ي ور م ات الماليين في األرض، بل سيبتون في لكن الشعوب العربية لن تدتحر ج

األرض ويستبتودرا لر ، بشرادة غزة األولى وغزة الثادية وغزة الثالثة ومعرا لبدان الذي ادتصر في 
 حربرا عليه أكثر من مرة.

55/8/4152السفير، بيروت، ملحق فلسطين،   
 
 جذرية تحوُّالتغزة:  .77

 الياس سّحاب
ذ الثامن من تموز وحتى الئامس من آب، عدد توقب اطالق الدار ييا  ثالثة، ما جرم في غزة مد

وتحول المواجرة من الميدان العسكري وايمدي الى الميدان السياسي، قد احدث قبل ايطالع على 
الدتا ج السياسية للمواجرة العسكرية، بالصواري  وباللح  الحي، تحويت جذرية في مسيرة ومستتبل 
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ايسرا يلي، لن يدجو من آثارإا اي من ايطراب المشاركة في الصراع، بما في  -عربي الصراع ال
 ذلز الكيان الصريودي دفسه.

 من آثار إذه التحويت يمكن مدذ اآلن ان درصد ما يلي:
على صعيد الحركة السياسية في فلسطين، موقعة غزة األئيرة حفرت عميتا في جذور اسباب  - 1

لتا   مدذ سدوات بين التيادة السياسية في الضفة ال ربية والتيادة السياسية في غزة. ايدتسا  السياسي ا
ذلز اده من المعروب ان كل المحاويت السابتة يستعادة الوحدة الوطدية على مستوم التيادات العليا 

ئيرة، للفصا ل، ما كان لرا ان تشرد تحوي ايجابيا حتيتيا، ما دامت، حتى ما قبل ملحمة غزة اي
تبتعد دا ما عن مداقشة لب الئالب، وإو د رة كل طرب من الطرفين الى ايساليب المفروض 
اتباعرا في مسيرة الدضال الفلسطيدي. فتيادة را    قد استبعدت درا يا وعلدا كل اساليب المتاومة، 

المتاومة  واعلدت وحدادية اسلوب المفاوضات. وقيادة غزة كادت، ئالفا لذلز، متمسكة باسلوب
 المسلحة.

ملحمة غزة جا ت من جرة، تكشب عت  المفاوضات السياسية، من دون ايحتفا  بالمتاومة كأقوم 
ورقة قوة يملكرا شعب فلسطين في دضاله السياسي المتميز مدذ اوائر ستيديات الترن المدصر . 

لمزيد من ترويد وتعردت اسرا يل من جادب آئر كشب عورات إذا ايسلوب السياسي، باست الله 
اراضي الضفة ال ربية والتدس الشرقية، واذيل شعب فلسطين الذي يعيش تحت دير التدسيق ايمدي 

 الفاضح بين السلطة واسرا يل.
ومن جرة ثادية فتد كشفت ملحمة غزة ايئيرة، بالبرإان العملي التاطق، اده بشي  من المثابرة، فان 

امن المجتمق ايسرا يلي المرفه، وصالحة اكثر من ذلز  امتالز قدرات صالحة لتعكير باإلمكان
لمواجرات بطولية مق جيش ايحتالل ايسرا يلي، توقق في صفوفه عشرات التتلى مدر  عدد من 

 كبار الضباط.
في « كامب دافيد»على صعيد مصر العربية، فتد بدا لدا لفترة من الزمن ان مفاعيل اتفاقيات  - 1

ايسرا يلي، قد وصلت في عرد الد ا  الجديد، الى اسوأ مما  -عربي موقب مصر من الصراع ال
 كادت عليه في عرَدي ادور السادات، وحسدي مبارز.

لكن الموقب المصري الرسمي، مق ذلز، ا رر اده يصعب عليه الئروب الى إذا الحد الصارس، من 
موقفه الجوإري في الصراع مستلزمات ايمن التومي المصري، فرو في الدراية ي يستطيق ان يئتزل 

 ايسرا يلي، في اطار صراعه مق ايئوان المسلمين. -العربي 
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وقد فرض موقق مصر التومي في الصراع دفسه، في إذا التفرد الذي ح يت به المبادرة المصرية، 
على محدوديترا في بادئ ايمر، اما  المبادرات المفتعلة التي حملت اس  قطر وتركيا. لكن موقب 

 الرسمي مق ذلز، ي يزال دون المستوم المطلوب. مصر
اددا اما  مدعطب ئطير، وتحويت جذرية على المستويين الفلسطيدي والمصري، ستبدو آثاره السريعة 

 في دتا ج المفاوضات السياسية الجارية في التاإرة.
55/8/4152، السفير، بيروت  

 
 زوال إسرائيل في استشراف روسي! .78

 حلمي األسمر
األمس  لى دراستين روسية وأمريكية تتدبآن بزوال  سرا يل ئالل عتدين تتريبا، وقد طلب أشرت ب

مدي بعض الترا  التعرض لراتين الدراستين، مق أن الدراسة األمريكية مشرورة، وأعدترا أجرزة 
 مئابرات أمريكية، ودشرت على دطاق واسق أئيرا.

والتتدية الروسي  ايستراتيجيةز الدراسات أعدإا مرك ،1001في العا   الروسية دشرتالدراسة 
المستتل في موسكو، وأكدت أن المشروع ايستيطادي الصريودي في فلسطين سيواجه ايدريار ئالل 

وأن  سرا يل ستزول عن الئارطة السياسية للشرق األوسط ئالل إذه المدة لرفض  عاما.عشرين 
سيكون شاإدا  في غضون   ن العال قالت العرب لرا ويعتمادإا على التوة العسكرية فحسب، و 

العشرين عاما  التادمة على زوال  سرا يل، وأن إذا الكيان سيشرد المصير دفسه الذي ادترت  ليه 
وأعادت الدراسة  لى األذإان  لفلسطين.الممالز الالتيدية التي أقامرا الصليبيون  بان احتاللر  

وفي فلسطين تحديد ا، وذكرت ان استمرار تلز الممالز الممالز الصليبية التي قامت في بالد الشا  
مداد إذا المشروع باإلمدادات  كان مرإودا  برغبة أوروبا في الحفا  على مشروعرا ايستعماري وا 
البشرية والمادية، وأن تلز الممالز ادرارت مق فتدان أوروبا ايإتما  برا وايدش ال بشؤودرا الدائلية، 

. وتتول الدراسة الروسية أن إذا السيداريو التاريئي سيدسحب بحذافيره على وإذا ما ذكرداه باألمس
ذا فتد ال رب والوييات المتحدة  مصير  سرا يل التي ي تستطيق البتا  بدون الع  ال ربي األمريكي، وا 

وي يمكن للتفوق التتدي والحربي اإلسرا يلي على الدول  المصير.ايإتما  بإسرا يل فستواجه دفس 
لعربية أن يحس  الصراع لصالح  سرا يل في المستتبل، فالمسألة األساسية تعتمد على مدم استعداد ا

الجيش للحرب، وليس على تفوقه التتدي، وإذا ما يبرإن عليه تاري  الصراعات والحروب، وإذا ما 
م لن يكون أثبتته دتا ج العدوان الصريودي على غزة، وذكرت الدراسة أن األسلحة الدووية إي األئر 
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بمتدورإا حس  الصراع  ذا فتد الجيش رغبته في التتال، وضمن إذا السياق رصدت الدراسة وجود 
مؤشرات تدلل على أن الجيش اإلسرا يلي ل  يعد مستعدا للتتال مدوإة بذلز  لى اتساع أعداد 

أبدا ر  ئارب الرافضين للئدمة العسكرية في األراضي الفلسطيدية ومحاويت اآلبا  اليرود لترريب 
حاطته  فلسطين للتملص من الئدمة العسكرية . عالوة على تكت   سرا يل عن وضعرا الديموغرافي وا 
بالسرية إلئفا  عملية دزوح السكان الجماعي من  سرا يل للئارب ألول مرة مدذ بداية المشروع 

سرا يل الصريودي ايستيطادي في فلسطين، ورجحت الدراسة أده في حالة ادديع حرب بي ن العرب وا 
فإدرا لن تكون حرب جيوش بل حرب صواري ) ( مشيرة  لى أن الدول العربية المحيطة بإسرا يل 
باتت مستعدة لمثل إذه الحرب بما تملكه من صواري  بعيدة المدم وبئاصة صواري  سكود الروسية 

بالرغ  من تفوق  وئلصت الدراسة  لى التول اده كيلومتر. 1500الصدق والتي ي يتل مداإا عن 
 سرا يل من الداحية التتدية والعسكرية على مجموع الدول العربية  ي أن المشروع الصريودي مردد 

 بايدريار وقابل للزوال 
مؤسسة استئبارية  16أما الدراسة األمريكية، فتد ادتشرت على دطاق واسق مؤئرا، وقد أعدترا 

مرحلة ما بعد  سرا يل( وتوقعت تالشي دولة الكيان أمريكية، تحت عدوان )اإلعداد لشرق أوسط في 
، وأوضحت أن اليرود يدزحون  لى بالدإ  التي أتوا مدرا الي فلسطين، مدذ الفترة 1015في عا  

الماضية بدسبة كبيرة، وأن إداز دصب مليون  فريتي في الكيان سيعودون  لى بالدإ  ئالل 
ي وأعداد كبيرة من األوروبيين، وسيكون لدا وقفة معه السدوات العشر التادمة،  ضافة  لى مليون روس

 غدا  ن شا   .
 55/8/4152، الدستور، عّمان

 
 ُمستكينة وُمستخذيةها حماس ُتملي شروطها على إسرائيل التي تنتظر ما يصدر عن .79

 اليكس فيشمان
لتجديد التتال،  أدبا  عن التحركات التي يتو  برا الجيش ايسرا يلي دحو قطاع غزة، وعن ايستعداد

. فكل إذه الحيل والمراوغة ترمي 8وعن استعداد في سالح الجو وعن تجديد جدود ايحتياط باألمر 
الى أن توحي للجمرور وحماس أددا مستعدون فال تبجربودا. وأددا قد د ضب. وحيدما دريد أن دضرب 

 العدو. إلئافةدضرب وي دصور قوافل الدبابات  فإددا
برذا التدر، فتد صارت دولة كاملة تتعد متكمشة على ركبتيرا تتريبا تدت ر أن كيب سا ت حالدا 

تترر لرا مد مة ارإابية أتكون إددة أ  ي. فحماس تبملي عليدا صورة الحياة وايتاعرا، والحكومة 
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الضعيفة والمترددة والمستئذية تدت ر ما يئرب من فمرا. ويحاول المصريون في ئالل ذلز بما أوتوا 
مدة الرددة، بل  در  استئدموا المرحومة أ  ر يس ايستئبارات  بإطالةوة أن يتدعوا حماس من ق

ويدب ي احترامه الى أن يدري حداده ويعود  –المصرية اللوا  الترامي التي أتاإا أجلرا إذا ايسبوع 
ة ي تكفي الى التفاوض. ويتبين أن ض طا دوليا وعربيا مق ترديدات من اسرا يل بالرد بديران ثتيل

 لجرود ايقداع.
عاد أمس الوفد ايسرا يلي من التاإرة للتشاور وكان في جعبته وثيتة مصرية للتتريب بين وجرات 
الد ر غير داضجة بتدر كاب ومعرا  دذار من حماس يتول لن دستجيب لالقتراح المصري ولن 

على جواب بي دع  من مدة الرددة لمدح المحادثات احتمال دجاح الى أن دحصل  بإطالةدلتز  
اسرا يل. وبعد ذلز فتط سدترر إل من الحسن أن دتبل الوثيتة أ  دجدد التتال. وبعبارة ائرم يتول 

 ل  تبجيبوا بي دع  فأدت  تتحملون المسؤولية ألددا سدطلق الدار.  ذا: إلسرا يل دذار حماس 
ي ة أولى مؤلفة من  ن الوثيتة المصرية التي عبرضت على الطرفين أمس إي في الحتيتة ص

التي يجب التباحث فيرا للتعمق في  للمبادئمرحلتين؛ فري ليست وثيتة درا ية بل إي تفصيل فتط 
ساعة إددة ائرم لالستمرار على المحادثات. ويتداول  31تفاصيلرا، ولرذا طلب المصريون أمس 

التي ي تبذكر  –تق حماس جز  الوثيتة األول ايتفاقات في المدم التصير والمباشر وفي دطاقه ستتم
بعدد من عالمات رفق الحصار عن غزة بادي  –بصراحة  ي مدسوبة الى السلطة الفلسطيدية فتط 

الرأي وفي متدمترا موافتة مصرية على فتح معبر رفح. وقد وافتت حماس على طلب مصر وضق 
من رجال قوة دايتون  1000رجال السلطة الفلسطيدية في الجادب الفلسطيدي من المعبر وأن يبدشر 

على طول محور فيالدلفيا. وسيبفتح المعبر بحسب الشروط التي وقق عليرا في الماضي في إذا 
الشأن في حين تحتف  اسرا يل بالتدرة على أن تراقب من بعيد الدائلين والئارجين. وأبلم المصريون 

ات فتح المعبر وشروطه سيت  الى ذلز ممثلي الوفد الفلسطيدي أن التفاصيل الدقيتة المتعلتة بساع
 التباحث فيرا في المستتبل مق السلطة الفلسطيدية.

كذلز تشتمل المرحلة ايولى من المئطط المصري على زيادة متدار السلق الدائلة والئارجة من غزة 
وإذا اجرا  ل  تعارضه اسرا يل في أية مرحلة. ويفترض أن يستتبل معبر كر  سال  عددا أكبر من  –

وأن يبفتح معبر  يرز مرة ائرم لحركة حرة دسبية. ويت   –شاحدة كل يو   700يبلم  –دات الشاح
آيب في الشرر،  5الحديث عن زيادة عدد الئارجين للعمل في اسرا يل والضفة ليصبح دحوا من 

وبتي فتط أن يبحدد في ضمن ما سيحدد إل سيوجد دشاط اقتصادي في المدطتة الصداعية في  يرز 
 حدد ومن يمر وكيب.وكيب سي
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وإداز مادة ائرم في المرحلة ايولى ح يت بموافتة اسرا يل وإي تجديد التصدير من غزة الى 
 الضفة.

ويستطيق جراز الكشب الرولددي عن السلق الذي يعمل في معبر كر  سال  بيتين أن يفي بمطالب 
ي سرولة امكادية التصدير من اسرا يل ايمدية، بل  ده تجري مباحثات في شرا  جراز آئر للزيادة ف

عمود »غزة الى الضفة. وكذلز التزمت اسرا يل بأن تفي بالتزامات عرضترا في دراية عملية 
 شواطءك  عن  10قبل دحو من سدتين إي اعادة مدم صيد السمز ليصبح دحوا من « السحاب

 10الوقت ليصبح غزة. بل أبل ت اسرا يل مصر أدرا ستكون مستعدة ألن توسق المدم حيدما يحين 
 ك  بحسب سلوز حماس.

وفيما يتعلق بعرض الشريط ايمدي على طول الحدود، أعلدت اسرا يل أدرا مستعدة ألن تتدازل من 
معدودة. وستكون اسرا يل مستعدة  أشررمتر في غضون  100متر بل الى  100متر الى  500

ة دايتون على طول الحدود مق اسرا يل. وحيدما يبدشر رجال قو   ذابالتئلي تماما عن المدطتة ايمدية 
وتعرض الوثيتة المصرية زيادة على كل ذلز ايضا دشاطات تعميرية وادسادية ستزيد اسرا يل في 
دطاقرا عدد ئطوط الكرربا  الى غزة وتعمل في اصالح ئطوط الكرربا  والما  وتبعجل في  دئال 

 المعدات الطبية، وإي دشاطات أصبحت تجري اليو .
جز  الذي ير  حماس أكثر إو الجز  الثادي من المئطط المصري الذي يتداول األمد البعيد  ن ال

ويفترض أن يدفذ بعد شرر فتط ويشمل إذا الجز  موافتة اسرا يل في المستتبل على التباحث في بدا  
 ميدا  ومطار في غزة عوض  ثارة قضية دزع السالح من قطاع غزة للتباحث فيرا.

ث في إذه المرحلة ايضا موضوع مبادلة الجثث باألسرم بين اسرا يل وحماس، ويتوقق وسيبثار للتباح
أن يشمل ذلز اعادة جثتي اورون شاؤول وإدار غولدن عوض ايفراب عن معتتلي حماس الذين 

فتط على دحو يشبه صفتات ايفراب عن أسرم حرب. وقد « الجرب الصامد»اعتتلوا في اثدا  عملية 
ن قبل أدرا لن تفرب عن أي واحد من رجال حماس الذين أبفرب عدر  في دطاق أعلدت اسرا يل م

ألن الحديث عن قضية قادودية « عودوا أيرا ايئوة»واعتتلوا مرة ائرم في عملية  شاليطصفتة 
ذلز ايجرا  عن اعضا  المجلس   طاراسرا يلية دائلية. لكن المصريين فرموا أده قد يبفرب في 

الذين اعتتلوا إ  ايضا في دطاق العملية دفسرا. وعلى كل حال يؤئرون في التشريعي من حماس 
حماس في إذه المرحلة ردإ  على المئطط المصري ألدر  يبصرون على سماع موافتة اسرا يل 

 مسبتا على الجز  الثادي من ايتفاق.
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عد وفي الئالصة يشمل المئطط المصري في الحاصل تحسيدات طفيفة للمئطط الذي أبحرز ب
وإو ما سيبمكن رجال حماس من أن يتولوا لسكان غزة  ن التضحية « عمود السحاب»ادترا  عملية 

الع يمة التي دفعتموإا ل  تكن عبثا وي سيما أده يدت رإ  في األفق ايضا مشروع تعمير يكلب مليار 
ستتالل دوير وتباحث في المرحلة الثادية من ايتفاق المصري التي ستمدحر  رموز سيادة وا

 اقتصادي وحرية تدتل على إي ة مطار وميدا .
52/8/4152يديعوت   
55/8/4152القدس العربي، لندن،   
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 تسفيكا فوغل/ عميد احتياط
كادت ثالثة ايا  إددة دتضترا بضق قذا ب صاروئية أطلتت من تلتا  دفسرا كما تتول حماس، وإا 

ايا  إددة ائرم ومباحثات في مبادي  ايبتزاز الذي تستعمله حماس دحن إؤي  تدت ردا ئمسة 
 عليدا. فيبدو أن حماس حيدما قالت  ده سيكون استدزاب كادت تتصد التباحث تحت اطالق الدار.

ل  تستطق حماس أن تدرز أن ئضوعرا يساوي عددإا أكثر من استمرار التتال الذي ي أمل مده 
ا مستعدون ألن دبمكدرا عوض دزع السالح والردو  من أن تبدي دولة لتحتيق رؤياإا، ول  تدرز أدد

فئمة الشأن مق ميدا  ومعابر ورواتب بتدر ما ترغب بحيث تبمكددا فتط من أن دحيا حياة عادية 
سليمة. ول  ددرز دحن أن حماس مشحودة بكراإية عميتة وأن الشعور بال ل  وايضطراد الذي 

تطاع يزيد في اشتعال اييديولوجية التي تتدس التضا  على الشعب يجربه الشعب الفلسطيدي في ال
 الذي يحيا في صريون.

الى متى سد ل دتحرز بحسب أد ا  الداي وبحسب دزوات حماس؟ لو كان ايمر متعلتا بي يستيت  
محمد ضيب واسماعيل إدية في إذا الصباح ليروا الوجوه المبتسمة لجدوددا الذين يصلون اليرما في 

فر تحت ملج رما تحت مستشفى الشفا . وليس عددي ول  يكن شز في قدرة جدود ال دفق الذي حب
الميدان على المداورة في عمق المدطتة ومفاجأة حماس والجراد والتشويش على استعدادإما 
وضربرما الى أن يبرزما. ودحن قادرون مق معلومات استئبارية صحيحة وسالح جو وسالح بحرية 

جد في العال ، على أن دصوغ واقعا جديدا في الشرق ايوسط يتلل من شروة من أفضل ما يو 
ايرإابيين في جميق المداطق لرفق رؤوسر  وايعتراض على حتدا في الوجود. يجب عليدا فتط أن 

 دترر أده دفد صبردا وقدرتدا على ايعتماد على آئرين يتومون بالعمل من اجلدا.
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والعدو الذي يأتي مكادرا ي يمكن أن يكون اسوأ مدرا. وي يجب حماس أقسى عدو يمكن أن دلتاه، 
أن دحتل قطاع غزة كله كي درز  حماس وسا ر شركا را، وي يجب أصال أن دحك  أكثر من مليون 
ودصب مليون من السكان الفلسطيديين. وليس لحماس وسكان قطاع غزة قدرة على الصمود والتحمل 

جة بدا الى تسويم ايمور بأده توجد لدا قبة حديدية ومداطق محمية. كتدرة جبرتدا الدائلية، وي حا
وقد ي ضب العال  ال ربي عليدا قليال لكده ي ئيار لدا في الحتيتة سوم أن دتضي على الترديد ألده 
يوجد ما دئسره. ولرذا يجب على الجيش ايسرا يلي أن يتلتى أمرا عسكريا واضحا ي لبس فيه 

ن ل  ي رر ذلز  رورا جيدا على شاشات التلفاز .بالتضا  على الترد  يد وا 
52/8/4152، اسرائيل اليوم  
55/8/4152، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 لعدد متزايد من مشاإد العدبيوميا  يتعرضون ن و األطفال الفلسطيدي

 55/8/4152يغرد خارج السرب، واشنطن،  موقع وطن
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 52/8/4152فلسطين اون الين، 


