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 51 :كاريكاتير

*** 
 
 بينيت يطالب بفتح المعابر ووقف العدوان على غزة بصورة أحادية الجانب .0

يجب على "نفتالي بينت:  "البيت اليهودي"وزير االقتصاد وزعيم حزب : قال كفاح زبون - رام هللا
 ."ال تتوصل إلى تسوية مع حماس، بل أن تفرض على الحركة شروطا أحادية الجانب إسرائيل أن

بدال من أن يقدم التوصل إلى اتفاق مع حماس ضمانات لقادة الحركة بأن ال "وَأضاف بينت: 
رائيل، يجب أن تسهل إسرائيل فتح المعابر لنقل البضائع إلى غزة وأن تقوم بذلك وفقا تالحقهم إس

إن مسارا أحادي الجانب إزاء ". وتابع بينت: "لتصرفات حماس، من دون تقديم االلتزامات للحركة
 ."حماس سيمنح إسرائيل مساحة أمنية أكبر للتصرف في غزة

نقل السلع إلى غزة وتوسيع المساحة المتاحة لصيد  أن تسهيل"وأوضح زعيم حزب البيت اليهودي 
األسماك في غزة ستكسب إسرائيل مزيدا من الشرعية في الساحة الدولية، ولن تجبر إسرائيل على 

 ."دفع ثمن عسكري أو سياسي
 ."إذا فهمت حماس أنه يوجد لدينا طول نفس، فإن األمور ستنتهي خالل أيام"وأردف: 
ئيل وحماس غير تناسبي أبدا، فهم فقدوا معظم األنفاق والصواريخ، لكن الوضع بين إسرا"وتابع: 

 ."الجيش اإلسرائيلي بإمكانه االستمرار في تصعيد قوة ردود فعله
 61/8/4164، الشرق األوسط، لندن
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 بانتهاك الهدنة في غزة "إسرائيل" وزارة الداخلية تتهم .2

حمززاس بقطززاة غزززة إسززرائيل يززوم الجمعززة بززإطالق فززي حكومززة  الفلسززطينيةاتهمززت وزارة الداخليززة  :غزززة
"ليس لدينا علم بمثل هذا  اإلسرائيليوقالت متحدثة باسم الجيش  النار عبر الحدود في انتهاك للهدنة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن القوات اإلسرائيلية تطلق الرصاص على منزازل شزرقي بلزدة  الحادث."
 خان يونس.

 65/8/4164، وكالة رويترز لألنباء
 
 الضميري: لن نسمح ألحد بالتضحية بأبناء شعبنا مقابل مصالح حزبية   .3

قزززال النزززاطق الرسزززمي باسزززم األجهززززة األمنيزززة فزززي الضزززفة ال ربيزززة المحتلزززة، اللزززواء : الخليزززل سفلسزززطين 
عزززدنان الضزززميري، إن المقاومزززة الفلسزززطينية الشزززعبية موجهزززة ضزززد االحزززتالل اإلسزززرائيلي ودورهزززا لزززيس 

 تكاك باألجهزة األمنية، كما قال.االح
وطالززب الضززميري فزززي تصززريحات نشزززرتها وكالززة األنبززاء التابعزززة للسززلطة الفلسزززطينية، بعززدم التعزززرض 
لألجهزززة األمنيززة فززي الضززفة أو االحتكززاك بهززا، قززائالل "الفصززائل الفلسززطينية توافقززت علززى تبنززي خيززار 

أو المززززاودة علزززى دور األمزززن كأولئزززك الزززذين  المقاومزززة الشزززعبية فزززي القزززاهرة، وال يحزززق ألحزززد التشزززكيك
 يظنون أن المقاومة ال تتم إال عبر االحتكاك باألجهزة األمنية والتعرض لها بالسوء"، وفق تصريحاته.
وأكد أن مهمة األجهزة األمنية وواجبهزا هزو الحفزاظ علزى أرواح المزواطنين، قزائالل "ال نريزد تزرك أطفزال 

ذي يرسززلهم يززنعم بززالمميزات، وال يمكننززا السززماح ألحززد بالتضززحية بأبنززاء شززعبنا ليكونززوا الضززحية فيمززا الزز
 بشعبنا ليحقق أهدافال حزبية؛ فعدونا هو االحتالل وليس لدينا عدوال آخر"، على حد قوله.

وأشزززار الضزززميري، إلزززى "حزززرص رئزززيس السزززلطة محمزززود عبزززاس علزززى إيقزززاف شزززالل الزززدماء والخزززرو  
لشزعب الفلسزطيني، وعنزوان أساسزي هزو إنهزاء االحزتالل باعتبزار  بمطالب أساسية محقزة أجمزع عليهزا ا
 أساس المشاكل والقضايا"، كما قال.

 65/8/4164قدس برس، 
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 ألهل غزةقتل مؤجل … اإلسرائيلية غير المنفجرة القنابل: دائرة "هندسة المتفجرات" .4

المتفجززززرات  أشزززخاص، بيزززنهم خبيززززران مزززن هندسزززة 5األناضززززول: سزززل،ط حزززادث، مقتززززل  -خزززان يزززونس
وصززحافيان أحززدهما إيطززالي الجنسززية وايخززر فلسززطيني، يززوم األربعززاء الماضززي، الضززوء علززى ظززاهرة 

 القنابل اإلسرائيلية غير المنفجرة، في قطاة غزة.
ورافزززق طزززاقم وكالزززة األناضزززول لألنبزززاء فزززي قطزززاة غززززة، خبزززراء بزززدائرة "هندسزززة المتفجزززرات"، فزززي وزارة 

 يتم فيه، تجميع الصواريخ والقنابل. الداخلية، في جولة على مخزن
وتواصل دائرة "هندسة المتفجرات"، إتالف كميات كبيرة من الصزواريخ، والقزذائف والقنابزل اإلسزرائيلية، 

 التي ُأطلقت على قطاة غزة، خالل الحرب، ولم تنفجر.
ان اإلسزرائيلي وقال الضابط محمد مقداد، المسؤول فزي الزدائرة لوكالزة األناضزول:"نجمع مخل،فزات العزدو 

 على القطاة، وكافة األجسام المشبوهة في األماكن التي دخلتها إسرائيل".
وأضاف:"يتعامل خبراء هندسة المتفجرات مع كافة األجسام والمهمات التي ُيبلغ عنها المواطنون بقدر 

ت الحربيزة اإلمكان، وحتى اين تعاملنا مع عدد كبير مزن القنابزل اُلمسزقطة غيزر المتفجزرة مزن الطزائرا
 التي ُأطلقت على المنازل واألراضي الزراعية".

 كليوجراما إلى طن واحد 150ولفت إلى أن أوزان القنابل تتراوح ما بين 
وأشزززار مقزززداد، إلزززى المخزززاطر الكبيزززرة التزززي تتهزززددهم خزززالل عملهزززم، حيزززث يقزززول: "المخزززاطر كبيزززرة، 

تفكيزززك  إلزززىى الزززدائرة، ويلجزززأ المهندسزززون الضزززعيفة لزززد اإلمكانيزززات مشزززيرا إلزززى واإلمكانيزززات محزززدودة".
وخزتم حديثزه  القنابل والصواريخ بمعدات بدائية، مثل الكماشة، والمفك، وغيرها من األدوات البسزيطة".

 مع "األناضول"، قائال:" نهدف رغم قلة اإلمكانيات إلى درء األذى عن الناس".
 61/8/4164، القدس العربي، لندن

 
 يدرسون اقتراحًا مصريًا معداًل ونهائيًا للتهدئة اإلسرائيليونو الفلسطينيون "الحياة":  .5

أن الجززانبين الفلسززطيني واإلسززرائيلي يدرسززان اقتراحززال مصززريال « الحيززاة»علمززت : فتحززي صززب،اح -غزززة 
معدالل ونهائيال لوقزف النزار يجعزل السزلطة الفلسزطينية وحكومتهزا شزريكال فزي التهدئزة، وأن ممثلزي حركزة 

دثات القاهرة توجهوا إلزى الدوحزة للتشزاور مزع قيزادة الحركزة فزي االقتزراح المصزري، إلى محا« حماس»
 إلى بيروت لل رض نفسه. « الجهاد اإلسالمي»فيما توجه ممثلو حركة 
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مصززر قززدمت اقتراحززال معززدالل »إن « الحيززاة«وقالززت مصززادر فلسززطينية قريبززة مززن السززلطة الفلسززطينية لززز
الوفززد »وأضززافت أن «. طيني واإلسززرائيلي اإلجابززة عليززه بززنعم أو النهائيززال، وطلبززت مززن الوفززدين الفلسزز

، مشززيرة إلززى أن «الفلسززطيني سززيطلب إدخززال تعززديالت عليززه، علززى رغززم أن الخيززارات صززعبة ودقيقززة
جعلت من السلطة الفلسطينية وبالتالي حكومتها، وليس حركزة حمزاس، »المفاوضات واالقتراح الجديد 
عادة اإلعمار، ما يعني اعترافال إسرائيليال بالحكومة التي عارضتها فزي شريكال في التهدئة ووقف ال نار وا 

 «.السابق بشدة
رفزع »وأشارت إلى أن الوفد اإلسرائيلي رفض خالل المفاوضات الموافقزة علزى أي صزي ة تزنص علزى 

 عزن القطزاة نظزرال ألنهزا تنفزي أنهززا تحاصزر ، وال ترغزب فزي تسزجيل اعتزراف بأنهزا حاصززرته« الحصزار
 سنوات طويلة.

وقززززف إسززززرائيل جميززززع »علززززى بنززززود ، « الحيززززاة»ويتضززززمن االقتززززراح المصززززري األخيززززر الززززذي حصززززلت 
األعمال العدائية على قطاة غزة برال وبحرال وجزوال، وعزدم تنفيزذ أي عمليزات اجتيزاح بزري، أو اسزتهداف 

القطزاة تجزا  إسزرائيل للمدنيين، فيما توقزف الفصزائل الفلسزطينية فزي غززة جميزع األعمزال العدائيزة مزن 
برال وبحزرال وجزوال، وبنزاء األنفزاق خزار  حزدود القطزاة فزي اتجزا  األراضزي اإلسزرائيلية، ووقزف الصزواريخ 

 «.بأنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين
فزززتح المعزززابر بزززين إسزززرائيل وغززززة، بمزززا يحقزززق إنهزززاء الحصزززار وحركزززة األفزززراد »كمزززا يتضزززمن االقتزززراح 

ائع ومسززززتلزمات إعززززادة اإلعمززززار وتبززززادل البضززززائع بززززين الضززززفة ال ربيززززة وغزززززة والعكززززس، طبقززززال والبضزززز
للضززززوابط التززززي يززززتم االتفززززاق عليهززززا بززززين السززززلطات اإلسززززرائيلية والسززززلطة الفلسززززطينية، والتنسززززيق بززززين 

ة إلزى ، في إشزار «السلطات اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية في شأن المواضيع المالية المتعلقة في غزة
 ، األمر الذي وافقت عليه إسرائيل.«حماس»صرف رواتب موظفي 

ويبقي االقتراح على مسزائل أخزرى علزى حالهزا، مثزل اإلل زاء التزدريجي للمنطقزة العازلزة شزمال القطزاة 
وشزززرقه وانتشزززار قزززوات األمزززن التابعزززة للسزززلطة الفلسزززطينية اعتبزززارال مزززن مطلزززع العزززام المقبزززل، والمسزززافة 

، ودور إسززرائيل فززي إصززالح البنيززة األساسززية التززي تضززررت فززي قطززاة غزززة، وتقززديم المسززموحة للصززيد
 مستلزمات العيش الكريم للنازحين، والدعم الطبي العاجل.
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اسززتكمال المفاوضززات غيززر المباشززرة خززالل شززهر مززن تززاريخ توقيززع االتفززاق، »كمززا يشززير االقتززراح إلززى 
إلزى قطزاة غززة، فزي شزأن تبزادل األسزرى والجثزامين بزين  عقب استقرار التهدئة وعودة الحيزاة الطبيعيزة

بحث إنشاء وتش يل المطار والميناء فزي غززة طبقزال التفزاق أوسزلو واالتفاقزات »، إضافة إلى «الطرفين
 خالل شهر أيضال.« الموقعة بين الطرفين

 61/8/4164الحياة، لندن، 
 
 اللأبو مرزوق: من ينتصر على حدود غزة لن يستجيب لشروط االحت .6

أكد القيادي بحركة المقاومة اإلسالمية حماس موسى أبو مرزوق أن من ينتصر على حدود : غزة
 لن تستجيب لشروط االحتالل بالمفاوضات. -المقاومة –غزة 

وكتب أبو مرزوق عبر صفحته على "فيسبوك" صباح السبت،:" من ينتصر على حدود غزة ويمنع 
االنسحاب قبل وقف إطالق النار، لن يستجيب لشروط من العبور، ويجبرهم على  حتاللالجنود ا

 االحتالل على طاولة المفاوضات".
61/8/4164، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 ال نتفق أونتفق  أنفإما … األحد للقاهرة: سنعود عزام األحمد .7

ة صزباح لمفاوض يعود إلى القزاهر ، أن الوفد الفلسطيني ا61/8/4164القدس العربي، لندن، ذكرت 
، األخيززرةسززاعة علززى نهايززة الهدنززة الثالثززة التززي يززرجح أن تكززون  16غززد، ولززم يبززق مززن الزززمن سززوى 

التوصزل إلزى  أمزلعبر الوسيط المصزري، علزى  اإلسرائيليلمواصلة المفاوضات الماراثونية مع نظير  
 النار في قطاة غزة. إطالقاتفاق شامل ودائم لوقف 

عضززو اللجنززة المركزيززة لحركززة فززتح، بززأن احتمززاالت التوصززل إلززى رئززيس الوفززد  األحمززدويشززعر عزززام 
من عمان حيث التقزى الزرئيس محمزود « القدس العربي»اتفاق قوية، لكنه في الوقت نفسه وكما قال لز 

عباس مرتين على مدى اليومين الماضيين، يعتقد بان هذ  الجولة من المفاوضزات غيزر المباشزرة مزع 
ال يزتم االتفزاق  أويزتم االتفزاق  أن إمزاتقديري الشخصي هزو » وأضاف. خيرةاأل، قد تكون اإلسرائيليين

النززار ورفززع الحصززار  إطززالقهززو تثبيززت وقززف  األساسززيالهززدف  إن»وتززابع القززول «. فززي هززذ  الجولززة
 «.كامال برا وبحرا وبكل ما يعنيه ذلك
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ال نطلززب  أننزا»ؤكزدا تأجيلهمزا، م إمكانيزةالخزوض فزي  األحمزدوبالنسزبة لبنزدي المطزار والمينزاء رفزض 
.. هي سرقت المطار والميناء اللذين كانا موجودين فزي غززة سبموجزب اتفاقزات إسرائيلشيئا جديدا من 

 «.ترفض المبدأ إسرائيلسابقة ، ونحن نطالب باستردادهما. كانت 
د عزززام األحمززد قززال: إن وحززدة الوفزز ، أنرام هللا، مززن 61/8/4164الحيــاة الجديــدة، رام هللا، ونشززرت 

الفلسطيني ستكون طريق تحقيق مطالزب شزعبنا العادلزة ووقزف الحزرب العدوانيزة التزي يشزنها االحزتالل 
 على أهلنا في قطاة غزة. 

وقال األحمد خالل لقاء تلفزيوني، أمس، مع قناة عودة الفضائية: ستبدأ جولة جديدة من المفاوضزات 
جتمززاة هززام سززتعقد  القيززادة للتشززاور فززي آخززر مززع انتهززاء الفتززرة المحززددة للهدنززة الحاليززة، مشززيرا إلززى ا

 المستجدات هذا اليوم في مقر الرئاسة برام هللا.
وأبززدى األحمززد تفاؤلززه بإمكانيززة تحقيززق المطالززب الفلسززطينية التززي وضززعت جميعهززا فززي اجتمززاة للقيززادة 

والبزدء برئاسة الرئيس محمود عباس قبل التوجه إلزى القزاهرة؛ مشزددا علزى ضزرورة وقزف إطزالق النزار 
خالل العدوان الحزالي علزى غززة، منوهزا  أصيبوافورا بإعادة إعمار القطاة وعال  كافة الجرحى الذين 

 إلى أن إعادة اإلعمار معركة أخرى ستخوضها حكومة التوافق الوطني.
وعبززر األحمززد عززن سززعادته مززن التصززريحات اإليجابيززة ألعضززاء الوفززد المفززاوض، مؤكززدا أنززه لززن يقبززل 

ق "هزيل" ال يلبزي مطالزب شزعبنا المحقزة. ودعزا إلزى إعزالء المصزلحة الوطنيزة الفلسزطينية أحد أي اتفا
علزى كززل االعتبزارات والمصززالح الحزبيزة الضززيقة مززن أجزل تحقيززق آمزال شززعبنا فزي الحريززة واالسززتقالل 

 والخالص من االحتالل.
مطالزب محقزة لشزعبنا، هو وفد موحد وان المطالب التي تقدم بهزا هزي  يالفلسطينالوفد  أنوشدد على 
 عبر الوسيط المصري، نحن ال نريد شيئا منكم نريد حقوقنا التي سرقتموها".  لإلسرائيليينوقال: "قلنا 

وانتقد األحمد بعض الفضائيات العربية التي هاجمت مصر ودورها الوسيط خزالل المفاوضزات، مثنيزا 
خزززالل التأكيزززد علزززى ضزززرورة التززززام علزززى الزززدور المصزززري "الزززذي تبنزززى المطالزززب الفلسزززطينية بقزززوة مزززن 

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بالمطالب التي تم التوقيع عليها سابقا، وهو ما يمثزل مصزلحة شزعبنا" 
مناشدا كافة وسائل اإلعالم توخي الدقزة والمصزداقية فزي نقزل األخبزار حتزى ال تكزون سزببا فزي تعكيزر 

 األجواء اإليجابية السائدة بين أعضاء الوفد.
األحمززد أن الرؤيززة المصززرية خززالل المفاوضززات عبززرت تمامززا عززن الرؤيززة الفلسززطينية، بززل انهززا  وأكززد

لعبت دور الوفد الفلسطيني مع الجانب اإلسرائيلي، شاكرا لمصزر الشزقيقة الزدور التزاريخي الزذي لعبتزه 
 من أجل دعم القضية الفلسطينية.
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سزززمت خزززالل المفاوضزززات، وأن السزززلطة وأوضزززح أن قضزززية إعمزززار القطزززاة مزززن بزززين القضزززايا التزززي ح
الوطنية الفلسطينية هي المسؤول الشرعي والوحيد عن إعادة اإلعمار، وأن الدول المانحة أبدت كامزل 
اسززتعدادها لتقززديم الززدعم الززالزم لززذلك، وسززيكون هنززاك اجتمززاة للززدول المانحززة قريبززا سززيعقد فززي مصززر. 

 إلسرائيلي عليها.وأن بعض األمور ما زالت غامضة في انتظار الرد ا
وفززي ختززام لقائززه شززدد األحمززد علززى أن مززا تحقززق مززن وحززدة فززي هززذ  المعركززة السياسززية هززو صززياغة 

 جديدة للوحدة الوطنية سيجري العمل على تعزيزها خالل الفترة المقبلة.
 
 يادة حماس تبحث نتائج المفاوضات والخطوات التاليةعزت الرشق: ق .8

حركززة المقاومززة اإلسززالمية حمززاس بحززث نتززائف مفاوضززات وقززف يواصززل المكتززب السياسززي ل: الدوحززة
 العدوان الصهيوني المستمر على قطاة غزة، والخطوات التالية.

وقززال عضززو المكتززب السياسززي لحركززة حمززاس عزززت الرشززق فززي تصززريح مقتضززب علززى صززفحته علززى 
بين الدوحة  : "تتواصل اليوم اجتماعات المكتب السياسي لحماس 8-15"فيس بوك" صباح الجمعة س

 وقطاة غزة والضفة ال ربية لبحث نتائف المفاوضات لوقف العدوان الصهيوني والخطوات التالية".
 65/8/4164، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أسراها بالحرية وصدقت الوعد وعدتحماس عبد هللا ياسين:  .9

  إن حركة حماس 8-15قال القيادي في حركة حماس الشيخ عبد هللا ياسين اليوم الجمعة س: طولكرم
 وعدت األسرى في سجون االحتالل بالحرية، وصدقت وعدها ونحن بانتظار صفقة وفاء األحرار.

وأوضزززح القيزززادي ياسزززين ،خزززالل كلمزززة ألقاهزززا فزززي مسزززيرة انطلقزززت بمدينزززة طزززولكرم بزززدعوة مزززن القزززوى 
ي قطززاة غزززة رهنززوا دعمززال لقطززاة غزززة والوفززد الفلسززطيني المفززاوض، أن أبطززال المقاومززة  فزز اإلسززالمية

أرواحهزززم لحريزززة األسزززرى وكزززان أحزززد أهزززم أهزززدافهم فزززي الحزززرب البريزززة أسزززر جنزززود صزززهاينة لمبزززادلتهم 
 باألسرى في سجون االحتالل، حسب قوله.

وطالزززب القيزززادي ياسزززين الزززرئيس التركزززي رجزززب طيزززب أوردوغزززان  بضزززرورة العمزززل لوقزززف االعتزززداءات 
 الصهيونية على المسجد األقصى المبارك.

حيا ياسين أبناء الشعب الفلسطيني على مبادرتهم بمقاطعة البضائع الصزهيونية، مطالبزال بالمزيزد مزن و 
الوعي وصوالل إلى أعلى درجات المقاطعة، وحتى يفهم االحتالل أن الفلسطينيين يد واحدة في مواجهة 

 العدوان واالعتداءات الصهيونية، وفق تعبير .
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مسجد الجديد عقب صالة الجمعة من المسجد الجديزد فزي المدينزة وكان آالف المواطنين خرجوا من ال
بززدعوة مززن القززوى اإلسززالمية، حملززوا خاللهززا مجسززمات صززواريخ القسززام وبندقيززة القززنص سغززول  التززي 

 صنعت بأيدي قسامية.
 61/8/4164، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فاقتحقيق مطالب شعبنا أو العودة دون ات.. القاهرةمفاوضات البطش:  .01

أكززد عضززو وفززد مفاوضززات القززاهرة القيززادي بحركززة الجهززاد اإلسززالمي خالززد الززبطش مسززاء الجمعززة أن 
الوفزززد الفلسزززطيني سزززيعود دون التوقيزززع علزززى اتفزززاق دائزززم إلطزززالق النزززار فزززي قطزززاة غززززة إذا لزززم يحقزززق 

 مطالب شعبنا.
عجزنززا عززن تحقيززق  وقززال الززبطش خززالل لقززاء مززع قنززاة "فلسززطين اليززوم" مززن بيززروت مسززاء اليززوم: "إذا

 مطالبنا فسنعود دون التوقيع على اتفاق، ولن نوقع على اتفاق مذل".
وأوضح أن الورقة المصرية التي قدمت لوقف إطالق النار ال تلبي حاجات الشعب الفلسطيني، مشيرلا 
ر إلى أنها قابلة للبحث والنقاش، لكنه قال إن حركة الجهزاد اإلسزالمي لزن تكزون سزببلا فزي إفشزال مصز

 أو تحمل مسئولية ذلك.
أصززر،ت منززذ  -الززذي سززيعود وفززدها للقززاهرة غززدلا لمواصززلة المباحثززات -ولفززت إلززى أن الجهززاد اإلسززالمي

بداية العدوان على الدور المصري، وقالت إنه بوابة لحل األزمة، مضيفلا أن الكيزان اإلسزرائيلي "لعزب" 
 على مشكلة الوساطات ما أدى إلطالة مدى العدوان.

: "لززن يززؤثر مززا قيززل عززن تززدخل تركززي أو قطززري فززي وسززاطة وقززف إطززالق النززار علززى الززدور وأضززاف
 المصري، لكن الطريق مفتوح ألي دولة أخرى للتكامل مع المصريين من أجل خدمة شعبنا".

وعب،ززر الززبطش عززن أملززه أن تواصززل مصززر الضزز ط علززى االحززتالل اإلسززرائيلي لتحقيززق مطالززب شززعبنا 
الوفززد سززيعطي الجانززب المصززري الوقززت الكززافي إلدارة مفاوضززات ناجحززة لوقززف الفلسزطيني، مؤكززدلا أن 

 إطالق النار "لكن ليس بوقت مفتوح".
زززا أدى لوقزززف التزززداول بموضزززوة نززززة سزززالح  وبزززي،ن عضزززو الوفزززد المفزززاوض أن مصزززر لعبزززت دورلا مهمل

يتناسزب مزع  المقاوم، مشيرلا إلى حرص حركته على إعزادة الزدور المصزري إلزى المنطقزة "لكزن وفزق مزا
 مصالحنا".

وأشار إلى أن الكيان اإلسرائيلي تفاجئ بصمود الشعب الفلسطيني خالل العدوان، فرك،ز هجماته على 
 المدنيين حاضنة المقاومة.
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وقزززال القيزززادي بحركزززة الجهزززاد اإلسزززالمي إن المقاومزززة أثبتزززت أنهزززا الخيزززار القزززوى والقزززادر علزززى انتززززاة 
لتسوية "كالم فارغ، ومن يراهن على الدور األمريكي وال ربزي خاسزر، الحقوق الفلسطينية، مضيفلا أن ا

 أما من يتمسك بشعبه فهو الفائز".
وأضززاف أن "هززذ  المعركززة تؤسززس لالنتصززار، وهززي زاويززة فززي تحريززر فلسززطين، وكشززفت زيززف جيززوش 

 عربية".
 61/8/4164، فلسطين أون الين

 
 لة المفاوضات المقبلة ليست كبيرةاحتماالت التوصل إلى اتفاق خالل جو  بسام الصالحي: .00

قال القيادي الفلسطيني بسام الصالحي، عضزو الوفزد الفلسزطيني المفزاوض فزي : كفاح زبون - رام هللا
القزززاهرة وعضزززو اللجنزززة التنفيذيزززة لمنظمزززة التحريزززر، إن احتمزززاالت التوصزززل إلزززى اتفزززاق خزززالل جولزززة 

 زالت قائمة حول مختلف المواضيع. المفاوضات المقبلة ليست كبيرة بسبب الخالفات التي ما
صزحيح أنزه فزي سزياق األشزياء تسزير األمزور باتجزا  اتفزاق، «: »الشزرق األوسزط»وأضاف في حديث لز

سنصزززطدم بتفاصزززيل معقزززدة. األمزززور ليسزززت »وتزززابع: «. فزززي المائزززة 50ولكزززن ذلزززك ال يتجزززاوز نسزززبة 
 «.سهلة

قامززة مينززاء، قززائال: وأكززد الصززالحي أن الوفززد الفلسززطيني مصززر علززى إعززادة تشزز يل  إننززا ال »المطززار وا 
نفزززاوض حزززول إقامزززة مينزززاء ومطزززار. لقزززد طلبنزززا االلتززززام باالتفاقزززات الموقعزززة.. نطالزززب بإعزززادة تشززز يل 

قامة ميناء فورا  «.المطار وا 
إن هزذا رهزن بالمزدة، »وردا على سؤال حول إمكانية تأجيزل البحزث فزي قضزية المينزاء والمطزار، قزال: 

 «.عدة أسابيع فقط فال مانع، ولكن ليس أكثر من ذلك إذا كنا نتحدث عن
نحن رفضنا أن يكون »كما أكد الصالحي رفض الوفد المفاوض مبدأ التدر  في رفع الحصار، وقال: 

البحث في التفاصيل، نحن نطالب بوضوح بإنهاء الحصار تماما، بمزا يعنزي ذلزك حريزة حركزة األفزراد 
لى قطاة غزة وبين الض فة والقطاة، دن قيود وبشكل متواصل ووفقا لالتفاقات، وليس والبضائع من وا 

 «.وفقا للمقترحات اإلسرائيلية
وردا علززى سززؤال حززول إمكانيززة الوصززول إلززى اتفززاق مززن بنززد واحززد فقززط يززنص علززى وقززف إطززالق نززار 

 متبادل من دون التوقيع على تفاصيل أخرى قال الصالحي إن ذلك وارد وممكن.
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التفاوض حوله ويزرا  الصزالحي منجززا أساسزيا ألي اتفزاق هزو اعتزراف إسزرائيل  أما البند الذي ال يجري
وقال الصالحي إن ذلك يعزد أمزرا إلزاميزا مزن أجزل توقيزع  بحكومة الوحدة الفلسطينية سحكومة التوافق .

 وتطبيق االتفاق.
 61/8/4164الشرق األوسط، لندن، 

 
 نص بنود االتفاق المنتظر لوقف نار دائم"األيام":  .02

النزار فزي  إطزالقالقدس: فيما يلي النص الحرفزي للورقزة المقترحزة فزي مفاوضزات القزاهرة لتبيزت وقزف 
 غزة:
تقوم إسرائيل بوقف جميع األعمال العدائية على قطاة غزة برلا وبحرلا وجولا، مع التأكيد على عدم  -1

 تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاة غزة أو استهداف المدنيين.
فززة الفصززائل الفلسززطينية فززي غزززة بإيقززاف جميززع األعمززال العدائيززة مززن قطززاة غزززة تجززا  تقززوم كا - 1

إسرائيل برلا وبحرلا وجولا وبناء األنفاق خزار  حزدود القطزاة فزي اتجزا  األراضزي اإلسزرائيلية، مزع التأكيزد 
 على إيقاف إطالق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.

فتح المعابر بين إسزرائيل وغززة وبمزا يحقزق إنهزاء الحصزار وحركزة األفزراد والبضزائع ومسزتلزمات  - 1
إعززادة اإلعمززار وتبززادل البضززائع بززين الضززفة ال ربيززة وغزززة والعكززس، طبقلززا للضززوابط التززي يززتم االتفززاق 

 عليها بين السلطات اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
بالتنسززيق مززع السززلطة الفلسززطينية بشززأن الموضززوعات الماليززة المتعلقززة  قيززام السززلطات اإلسززرائيلية - 4

 بقطاة غزة.
إل اء المنطقة العازلة شزمال وشزرق غززة وانتشزار قزوات األمزن التابعزة للسزلطة الفلسزطينية اعتبزارلا  - 5

 متر يتم تخفيضها 100، على أن تبدأ بمرحلتين، األولى لمسافة 1015من أول كانون الثاني/ يناير 
تنتهززي بانتشززار قززوات أمززن السززلطة  ، والمرحلززة الثانيززة 1014تشززرين الثززاني  18متززر يززوم  100إلززى 

 الفلسطينية.
أميزال بحريزة ويزتم زيزادة  6حرية الصزيد والعمزل فزي الميزا  اإلقليميزة الفلسزطينية فزي غززة لمسزافة  - 6

ن السززززلطة الفلسززززطينية مززززيال بحريززززا وذلززززك بالتنسززززيق بززززي 11تلززززك المسززززافة تززززدريجيا وبمززززا ال يقززززل عززززن 
سرائيل.  وا 

قيام السلطات اإلسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية في إصالح البنية األساسية التي تضررت  - 7
في قطاة غززة وتزدبير مسزتلزمات اإلعاشزة الكريمزة للنزازحين، وتقزديم الزدعم الطبزي العاجزل للمصزابين 
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خززالء الحززاالت التززي تحتززا  إلززى عززال  طبززي مؤهززل إلزز ى خززار  القطززاة، وسززرعة إدخززال المسززاعدات وا 
 اإلنسانية ومواد اإلغاثة للقطاة.

قيزززام السزززلطة الفلسزززطينية بالتنسزززيق مزززع السزززلطات اإلسزززرائيلية والمنظمزززات الدوليزززة بتزززدبير المزززواد  - 8
األساسززية إلعززادة إعمززار القطززاة، طبقلززا لخطززة زمنيززة محززددة، بمززا يحقززق سززرعة عززودة النززازحين إلززى 

 سبقية عاجلة.منازلهم كأ
تناشززد مصززر المجتمززع الززدولي تقززديم المسززاعدات اإلنسززانية العاجلززة واإلسززراة فززي تززدبير األمززوال  - 9

 الالزمة إلعادة إعمار غزة طبقلا لخطة زمنية محددة.
عقزب اسزتقرار التهدئزة وعزودة الحيززاة الطبيعيزة إلزى قطزاة غزززة، يزتم اسزتكمال المفاوضزات غيززر  - 10

 ن بالقاهرة خالل شهر من تاريخ االتفاق بشأن استكمال موضوعات:المباشرة بين الطرفي
 تبادل األسرى والجثامين بين الطرفين. -أ

بحززث أسززلوب إنشززاء وتشزز يل المطززار والمينززاء البحززري فززى غزززة طبقلززا التفاقيززة أوسززلو واالتفاقززات  -ب
 الموقعة بين الطرفين.

 61/8/4164، األيام، رام هللا
 
 إحباط مخططات تقسيم األقصى حماس تدعو األردن إلى .03

دعززت حركززة حمززاس، األردن إلززى القيززام بززدور  وواجبززه فززي حمايززة المقدسززات الفلسززطينية وعلززى : غزززة
رأسها المسجد األقصى المبارك من االعتداءات الصزهيونية والمخططزات التهويديزة، بوصزفها صزاحبة 

 الوصاية الدينية عليها.
 ، إننززززا نطالززززب دولززززة األردن الشززززقيقة بالقيزززززام 8|15معززززة سوقالززززت الحركززززة فززززي بيززززان لهززززا، اليززززوم الج

بمسززززؤولياتها تجززززا  المسززززجد األقصززززى المبززززارك بصززززفتها صززززاحب الوصززززاية الدينيززززة علززززى المقدسززززات 
ززززل  اإلسززززالمية فززززي القززززدس، كمززززا نززززدعو جامعززززة الززززدول العربيززززة ومنظمززززة التعززززاون اإلسززززالمي إلززززى تحم،

 مية والمسيحية، وفق البيان.مسؤولياتهما تجا  المقدسات الفلسطينية اإلسال
وأفززادت "حمززاس"، بأنهززا تنظززر بخطززورة بال ززة إلززى الززدعوات والتحر،كززات الصززهيونية الراميززة إلززى تقسززيم 
المسزززجد األقصزززى زمانيزززال ومكانيزززال بزززين المسزززلمين واليهزززود، مشزززد،دة علزززى أن "األقصزززى المبزززارك كزززان 

محزاوالت الصزهيونية فزي طمزس هويتزه وت ييزر وسيبقى إسالميال خالصال ولن يقبل القسمة، ولزن تفلزح ال
 معالمه".
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وأشززادت بصززمود المصززلين والمززرابطين داخززل األقصززى، كمززا حث،ززت علززى تكثيززف التواجززد وشززد، الرحززال 
 نحو المسجد المبارك إلفشال مخطط التقسيم الذي وصفته بز "الخبيث".

 65/8/4164، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 فاء لتضحياتهم  حماس تعاهد أطفال غزة بالو  .04

جزززد،دت حركزززة حمزززاس تأكيزززدها علزززى التزامهزززا ووفائهزززا لتضزززحيات الشزززهداء ودمزززائهم : غززززة سفلسزززطين 
والززدفاة عززن حقززوق المززواطنين الفلسززطينيين وحمززايتهم، ال سززي،ما األطفززال مززنهم الززذين بززاتوا فززي دائززرة 

 استهداف آلة الحرب اإلسرائيلية في قطاة غزة.
 ، "بعززد أن 8|15في تلق،ززت "قززدس بززرس" نسززخة عنززه، اليززوم الجمعززة سوقالززت "حمززاس" فززي بيززان صززح

عجزت ايلة العسكرية الصهيونية في الميدان مع رجال المقاومة، صو،ب االحتالل إجرام أسلحته إلى 
أجساد أطفال غزة الذين باتوا اليوم باتوا في دائرة االسزتهداف الصزهيوني وفزي قلزب بنزك أهدافزه بشزكل 

 ليصبحوا بين شهيد وجريٍح". سافٍر غير مسبوق،
وذكرت الحركة، أن العدوان اإلسزرائيلي المتواصزل علزى قطزاة غززة منزذ تزاريخ السزابع مزن شزهر تمزوز 

جريحززال ومصززابال مززن  1800طفززالل فلسززطينيال و 411سيوليززو  الماضززي، أسززفر عززن استشززهاد أكثززر مززن 
ية الصهيونية والتواطؤ الزدولي، هزم األطفال، مضيفةل "هؤالء هم شهداء الحق، والقضية وضحايا الوحش

شززهداء الشززعب والمقاومززة وصززن،اة المسززتقبل فززي فلسززطين الحززرة، ليبقززوا شززهودال علززى إرهززاب االحززتالل 
ووصمة عزار علزى جبزين كزل المتزواطئين معزه فزي جرائمزه، والمتقاعسزين والمتخزاذلين فزي حمايزة هزذ  

 الطفولة البريئة".
صزرار  علزى قزتلهم ضزمن سياسزته العدوانيزة التزي وأضافت أن تعم،د االحتالل في اسزته داف األطفزال وا 

تقوم على استهداف التجمعزات السزكانية والمزدارس والمسزاجد "لزن يفلزح فزي قتزل أحزالم هزؤالء األطفزال 
رة وعززيش كززريم آمززن، وسززينبعث أمززل التحريززر مززن عيززونهم س...  ألنهززم جيززل النصززر  فززي أرض محززر،

 "، وفق البيان.المنشود وأبطال التحرير الموعود
وانتقدت حالة الصمت الدولي وتجاهل غالبية المؤسسات اإلنسانية والقانونية والدولية التي ترفع شعار 
حماية السلم واألمن وحماية الطفولة، لالعتداءات اإلسزرائيلية بحزق األطفزال الفلسزطينيين، فيمزا أهابزت 

ئية فززي المحززاكم الدوليززة لمحاكمززة مززن بالجهززات الحقوقيززة المعنيززة التحززر،ك مززن أجززل رفززع دعززاوى قضززا
 وصفتهم بز "مجرمي الحرب".
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وتوع،زدت "حمززاس"، بمالحقززة االحززتالل اإلسززرائيلي بشززتى الطززرق والوسززائل مززن أجززل القصززاص ألرواح 
الشهداء األطفال األبرياء، قائلةل "إَنا على عهزد الوفزاء لتضزحياتكم وآالمكزم، ووعزد الزدفاة عزن حقزوقكم 

 ر والتحرير"، وفق تعبيرها.وحمايتكم حتى النص
 65/8/4164قدس برس، 

 
 في هذا الوقت جاء للتغطية على جرائم الحرب اإلسرائيلية قضية البنك العربيتفعيل حماس:  .05

وصززف أسززامة حمززدان مسززؤول العالقززات الخارجيززة فززي حركززة حمززاس قضززية : محمززد الشززافعي - لنززدن
ون إن لهزززا عالقزززة بحمزززاس فزززي بززززروكلين البنزززك العربزززي التزززي أقامهزززا مزززدعون بسزززبب حسززززابات، يقولززز

 في المقام األول.« قضية سياسية»بالواليات المتحدة بأنها 
إن حسززابه البنكززي فززي البنززك العربززي « الشززرق األوسززط»وقززال حمززدان فززي اتصززال هززاتفي أجرتززه معززه 

معطل وم لق منذ سنوات طويلزة، واسزت رب حمزدان توقيزت القضزية والززخم اإلعالمزي الزذي يالحقهزا، 
هنزاك »في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل المجازر بحق أبناء الشزعب الفلسزطيني فزي غززة، وأضزاف 

أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية، خالل نحزو شزهر مزن 
 وأوضززح حمززدان أن«. الزمززان، ولكززن هززل يمكززن أن نتقززدم بقضززايا ضززد إسززرائيل فززي الواليززات المتحززدة

تفعيززل القضززية فززي هززذا الوقززت بالززذات جززاء للت طيززة علززى جززرائم الحززرب اإلسززرائيلية التززي ارتكبززت فززي 
لزو تقزدم أحزد مزن الفلسزطينيين اين بقضزايا ضزد رئزيس الزوزراء اإلسزرائيلي نتنيزاهو أو »غزة. وأضاف 

كم األميركيزة أحد من قادة إسرائيل إلى المحزاكم األميركيزة بزتهم ارتكزاب جزرائم حزرب هزل سزتقبل المحزا
مثززل هززذا النززوة مززن القضززايا، أم أن المسززالة لهززا هززدف آخززر، والواضززح أن الهززدف هززو الت طيززة علززى 

 «.الجرائم اإلسرائيلية التي وقعت في غزة
إن الهززدف أيضززا مززن القضززية، مواجهززة حالززة التعززاطف المتزايززد مززع الفلسززطينيين فززي »وقززال حمززدان 

وقال إن الوضزع المأسزاوي «. ايالف من األبرياء من أبناء غزةالشارة األوروبي واألميركي، بعد قتل 
نزززه ال بزززد مزززن وضزززع حزززد لممارسزززات إسزززرائيل بحزززق  الززذي يعيشزززه القطزززاة لزززم يعزززد يحتمزززل االنتظزززار، وا 

عزززن قناعتزززه بوجزززود قلزززق إسزززرائيلي بزززالغ بسزززبب حالزززة االحتجزززا  فزززي العواصزززم »الفلسزززطينيين. وأعزززرب 
وتحزدث أن «. وال أكثر من شهر ألهداف مدنيزة داخزل قطزاة غززةال ربية من الضربات اإلسرائيلية ط

داعمزززي إسزززرائيل فزززي الواليزززات المتحزززدة بزززاتوا يشزززعرون بزززالحر  والضززز ط مزززن مجزززازر إسزززرائيل ضزززد »
األهداف المدنية في غزة، ولذلك جرى الكشف عن هذ  القضية في هذا الوقت للت طية على ما جزرى 

نزززة للنظزززام القضزززائي األميركزززي، وقبزززول هزززذ  القضزززية يرسزززم القضزززية إها»وأعتقزززد أن «. فزززي حزززرب غززززة
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عالمزززة اسزززتفهام علزززى مهنيزززة القضزززاء الزززذي قبلهزززا، ومزززدى تزززأثر القضزززاء بالسياسزززة أكثزززر مزززن ارتباطزززه 
 «. بقضية الحق والعدل

 61/8/4164، الشرق األوسط، لندن
 
 دية يشمل مصر واألردن والسلطة الفلسطينية والسعو  ر: لدينا حلف عربي آسرتسوغه .06

قال رئيس المعارضة اإلسرائيلية من حزب العمل اسحق هرتسوغ إن : 11عربي  –القدس المحتلة 
السبب الذي دفعه إلى تأييد رئيس الوزراء نتنياهو في أثناء العدوان على قطاة غزة هو أن مواطني 

تسوية مع إسرائيل كانوا تحت النار مبينا أن الطريق إلى الحل ليست عسكرية فقط بل تحتا  إلى 
 السلطة الفلسطينية بإشراك حماس. 

وأضاف في مقابلة مع صحيفة يديعوت اإلسرائيلية الجمعة، أن "معارك من هذا النوة ال يمكن أن 
ُتحسم بصورة عسكرية فقط، بل بإجراء سياسي شجاة مع الفلسطينيين، وأن سياسات نتنياهو 

 ية معنا.أضعفت أبو مازن وشجعت حماس على أن تدخل مواجهة عسكر 
وتابع هرتسوغ: "يؤسفني أن بيبي ليس قويا في مواجهة حماس بل قواها، وقد أحدثنا طنجرة ض ط 

 م لقة انفجرت في النهاية". 
تدرك أنها جاءت بإنجاز  -بحسب وصفه–وأشار إلى أن حماس التي كانت ضعيفة قبيل المعركة 

دولي ولم تعزل حماس و"وقع عسكري وشعبها موحد حولها، فيما لم تحصل إسرائيل على دعم 
 نتنياهو في فخ آخر".

ولفت هرتسوغ إلى حلف آسر في المنطقة يشمل مصر واألردن والسلطة الفلسطينية والسعودية ودول 
الخليف مؤكدال أن إسرائيل جزء منه وأنه يعبر عن رؤيا إقليمية، غير أن نتنياهو لم يستفد من الحلف 

 واكتفى بالثرثرة.
رضة الذي كان عضوا في المجلس الوزاري المص ر أيام حرب "الرصاص وقال رئيس المعا

حول القضاء على  -حين كان في صف المعارضة–المصبوب" إن تصريحات نتنياهو المبالغ فيها 
سقاطها، يدفع ثمنها اليوم ألنه ال يمكن القضاء على حماس.  سلطة حماس وا 

س معه منتصرة، وكان يجب على إسرائيل وأضاف: "يجب أن يتم تعمير غزة على نحو ال تخر  حما
 أن تبادر إلى حسم سياسي مع حماس ال إلى حسم عسكري فقط".

 ولفت إلى أن المشكلة تكمن في أن "تقوية حماس تمنع من القدرة على التوصل إلى تسوية سياسية".
 65/8/4164، "46موقع "عربي 
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 رورهاأذلوا غ أهل غزةخسرت المعركة و  "إسرائيل": أحمد الطيبي .07

هاجم عضو الكنيست أحمد الطيبي الوزراء اإلسرائيليين الذين يحرضون ضد العرب، وقال: بان 
اسرائيل تعودت على تحقيق االنتصارات خالل حروبها أمام العرب أما في هذ  المعركة فقد خسرت 

 إسرائيل سياسيال وعسكريال.
 وأضاف: "ال زيون أذلوا كبرياء وغرور إسرائيل".

" ان يكونوا معهم ويقفوا الى جانبهم في 48ي: ان اليهود يطالبون من عرب الداخل "عربوقال الطيب
ن لم يفعلوا ذلك يعتبرونهم اعداء، وقال: "ال أخاف من القتل  المعركة في  واسرائيل خسرتالمعركة وا 

 غزة".
 61/8/4164ي، البيان، دب

 
 ه وبين وزرائه قد بلغت أوجهانتنياهو اكتشف أن القطيعة بينسياسي إسرائيلي لـ"يديعوت":  .08

أظهرت اجتماعات المجلس الوزاري اإلسرائيلي المص ر خالفات بين : كفاح زبون - رام هللا
 .في القاهرة مع حركة حماس األعضاء حول طريقة معالجة المفاوضات

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
هو اكتشف خالل االجتماة أن القطيعة بينه وبين وزرائه قد بل ت أوجها. وتعود الخالفات إلى نتنيا

 اتهامات لنتنياهو بأنه لم يطلع وزراء  على تفاصيل اتفاق وقف إطالق النار في القاهرة.
 وتبين أن سبب رفض نتنياهو، ووزير الدفاة موشي يعالون، بداية، التأكيد على موافقة إسرائيل على
تمديد وقف إطالق النار، هو استمرار إطالق النار المتقطع من قطاة غزة وخشيتهما من أن ترفضه 

 حماس فيقعا في إحرا .
إنهما رفضا اإلعالن عن وقف إطالق النار بينما يتواصل إطالق الصواريخ "وقال مصدر إسرائيلي: 

قدت الخميس وأخرى . وساهمت جلسة ع"من قطاة غزة، وذلك بهدف تجنب غضب اإلسرائيليين
الجمعة في المجلس الوزاري المص ر، في تعميق الشروخ، بعدما غادر نتنياهو في منتصف جلسة 
الخميس لالجتماة مع رؤساء سلطات محلية في جنوب إسرائيل، كانوا قد وصلوا إلى تل أبيب 

ة إسرائيلية للمشاركة في مظاهرة ضد الحكومة، ف ادر الوزراء وأل وا الجلسة. وكانت حشود كبير 
 ."ال نصمت باألحمر"شاركت في مظاهرة في تل أبيب تحت عنوان 
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 وعقدت جلسة أخرى أمس بالمجلس الوزاري المص ر، لكن ظلت الخالفات على ما هي عليه.

 التي تضفيها المفاوضات مع حماس في القاهرة.  "الشرعية"وانتقد وزراء في المجلس الوزاري المص ر 
 61/8/4164 ،الشرق األوسط، لندن

 
 لوقف النار قريباً  دائماً  اتفاقاً  يستبعدمصدر إسرائيلي  .09

نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر سياسي قوله في ختام جلسة المجلس : وكاالت –الجزيرة 
الوزاري إن إنجاز االتفاق بشأن وقف دائم إلطالق النار في قطاة غزة ليس قريبا، مشيرا إلى أن 

مفاوض تلقى تعليمات من المستوى السياسي تقضي بوجوب الحفاظ على الطاقم اإلسرائيلي ال
 المصالح األمنية اإلسرائيلية شرطا للتوصل إلى تفاهمات.

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متأكد من أنه يفعل ما هو ضروري حفاظا على أمن 
 الدولة وسط ض وط دولية جمة تمارس عليه.

 65/8/4164، حةالجزيرة نت، الدو 
 
 : يجب اجتياح غزة وتدمير المقاومة إسرائيليونوزراء ونواب  .21

وديع عواود : تثير مساعي التسوية بين إسرائيل والجانب الفلسطيني لوضع حد للعدوان  -الناصرة 
على قطاة غزة ردود فعل غاضبة لدى أوساط اليمين في إسرائيل التي كانت حكومتها قد وعدت 

ودعا وزراء ونواب أبرزهم وزير الخارجية أفي دور  حركة حماس ساإلرهابية . تفاوض معبعدم ال
 ليبرمان الجتياح غزة وتدمير المقاومة الفلسطينية حتى لو ترتب على ذلك تسديد ثمن موجع.

وقالت نائبة الوزير تسيبي حوطوبيلي سليكود  لإلذاعة العبرية العامة أمس إنه ال يمكن إلسرائيل أن 
 بيد حماس داعية لتوجيه ضربة قاصمة لها واستعادة قوة الردة. تكون أسيرة

وذهب زميلها عضو الكنيست داني دانون سليكود  الذي اقاله نتنياهو من منصبه الوزاري، جراء 
تهجماته عليه لحد دعوة الحكومة لقتل قادة المقاومة الفلسطينية والتوقف عن التلعثم والقيام بتدمير 

حراز انتصار ال لبس فيه.حماس وكل من يتمنى ا  لشر إلسرائيل وا 
وهذا ما أكدته زميلتها ميري ري ف سليكود  رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست التي طالبت الحكومة 

 بالوفاء بوعودها باستعادة األمن للمواطنين خاصة جنوب البالد.
 61/8/4164، القدس العربي، لندن
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 اليهودبتشبه مجازر النازية اآلن  ائيلي بالفلسطينيينالجيش اإلسر  مجازرسابق:  طيار إسرائيلي .20

في إطار الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل نظم نشطاء من النرويف والسويد : عمار الحمدان -أسلو 
سرائيل وقفة احتجاجية أمام شركة نامو النرويجية العالمية لتصنيع وبيع  واليونان وتشيلي وفلسطين وا 

كيلومترا  150الشركة الذي يبعد عن العاصمة النرويجية أوسلو بنحو  وعند مدخل مبنى األسلحة.
، بوضع دمى ملطخة بالدماء ترمز اقام النشطاء، وبينهم الطيار اإلسرائيلي السابق يوناتين شابير 

ألطفال غزة، ورفعوا لوحات كتب عليها بالل ات العربية واإلنجليزية والعبرية والنرويجية "أوقفوا قتل 
 ي غزة".األطفال ف

وجود  في هذ  الوقفة "مهما جدا" وقال إنه يشعر باأللم مما يحدث  اواعتبر الطيار اإلسرائيلي شابير 
 في غزة من "مجازر" من قبل الجيش اإلسرائيلي، مؤكدا تأييد  الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل.

بثه ماكينة الدعاية اإلسرائيلية رسالة إلى اإلسرائيليين طالبهم فيها بأن "يستفيقوا" مما ت اوبعث شابير 
 واإلعالم اإلسرائيلي، وأن "يرفضوا هذا االحتالل العنصري".

وقال الطيار اإلسرائيلي إن المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون اين "تشبه المجازر النازية التي 
لصمت العالمي تعرض لها اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية التي فقدت فيها جدتي" وأضاف أن ا

على المجازر التي لحقت باليهود في حينه هو "نفس الصمت الذي يحدث على المجازر بحق 
 الفلسطينيين اين".

 65/8/4164، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بغزة سببه الثورات المضادة "إسرائيلـ"بيلين: دعم العرب ل .22
ي الذي حظيت به إسرائيل أوضح سياسي إسرائيلي بارز أن الدعم العرب: صالح النعامي  –غزة 

خالل الحرب على غزة يدلل على مدى استفادتها من االنتصارات التي حققتها الثورات المضادة في 
 العالم العربي.

وفي مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر أمس الجمعة، نو  يوسي بيلين، الذي 
ريتس" إلى أنه يتوجب على "إسرائيل" فعل كل ما في كان وزيرال للقضاء اإلسرائيلي ورئيسال لحركة "مي

 بتفجر ثورات ربيع عربي جديدة. عدم السماحوسعها من أجل 
وتحت عنوان: "الحل لمنع الربيع العربي القادم"، قال بيلين إن أحد أهم التطورات التي ترافقت مع 

لدعم حماس في الحرب، معتبرال " لم يكن مستعدال البراغماتيالحرب على غزة حقيقة أن العالم العربي "
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أن هذا تطور نادر، ونابع من الموقف العدائي الذي تتخذ  الحكومات العربية من الحركات 
 اإلسالمية، ألن مثل هذ  الحركات معنية بتدشين الخالفة اإلسالمية.

ية عن وأشار بيلين إلى حقيقة أن الحكومات العربية وجهت سهام انتقاداتها لحماس وحملتها المسؤول
تداعيات تفجر الحرب، في حين تم توجيه نقد متحفظ إلسرائيل، منوهال إلى أنه يتضح من سلوك كل 

فرة  حماس، بوصفهامن مصر والسعودية أنهما معنيتان بأن تنجح "إسرائيل" في القضاء على حركة 
 ذر الشر".عن جماعة "اإلخوان المسلمين"، التي يرى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "ج

وأعاد بيلين لألذهان المحادثات التي أجراها في الماضي مع وزير المخابرات المصرية األسبق عمر 
سليمان، منوهال إلى أن عمر سليمان كان يوجه خالل هذ  المباحثات انتقادات إلسرائيل ألنها ال تشدد 

 حصارها على قطاة غزة بشكل أكبر.
ماذا تمكنون هؤالء الحمساوية سالمنتمون لحماس  من الحصول وأضاف: "في أحد اللقاءات، سألني: ل

على وقود لسياراتهم بهذا الحجم، لماذا تسمحون لسياراتهم بالتحرك في أرجاء غزة، يتوجب السماح 
 لهم بأقل قدر من المقومات التي تسمح بالحياة".

حتى يكون لها ما تفقد  في  وأردف بيلين قائالل: "في البداية قلت له إنه يتوجب أن تمنح حماس شيئال 
حال أثارت المشاكل ضدنا، عالوة على أني أبل ته أن األخالق اليهودية ال تسمح بذلك، لكنه لم 

 يؤيدني".
قال:  سليمان، حيثوواصل بيلين الكشف عن خفايا لقائه مع سليمان، مشيرال إلى أنه حاول إحرا  

تقول ما قلته لي اين أمام كاميرات التلفزيون،  "بعد ذلك قلت له: أيها الجنرال، هل أنت مستعد ألن
أنها تحول دون أن  غزة، وحقيقةوهل أنت مستعد لعدم توجيه انتقاد إلسرائيل بسبب سلوكها تجا  

في القطاة حياة طبيعية، لكن عمر سليمان ضحك وقال إن الصحافيين ليس  الفلسطينيونيعيش 
 بإمكانهم االقتراب من مكتبي".

لى أن قادة الدول العربية يبل ون القادة الصهاينة خالل اللقاءات السرية معهم بأن هناك وأشار بيلين إ
مصالح مشتركة مع تل أبيب، سيما في مواجهة اإلسالمي السني المتشدد والبرنامف النووي اإليراني 

 وغيرها من تهديدات.
لوكها تجا  الفلسطينيين بفعل واستدرك أن القادة العربي يقومون بانتقاد "إسرائيل" في العلن بسبب س

 تأثير الرأي العام، الذي تعاظم في أعقاب ثورات الربيع العربي.
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من أجل  الفلسطينيوشدد بيلين على أنه يتوجب على "إسرائيل" العمل على حل الصراة مع الشعب 
يوني تمتع تل أبيب بدعم علني وغير متحفظ من الدول العربية، مشيرال إلى أن رئيس الوزراء الصه

 األسبق أرئيل شارون قد ارتكب خطأ كبير عندما رفض "مبادرة السالم العربية".
 61/8/4164، "46موقع "عربي 

 
 الضفة بمسيرات تضامن مع غزة  في المواطنينصابة عشرات إ .23

قمعت قوات االحتالل مسيرات سلمية بالضفة نظمت  :نائل موسى - اسامة العيسة - محافظات
 بنا في قطاة غزة ودعمال للوفد المفاوض بالقاهرة وجرحت العشرات.تضامنال مع أبناء شع

مواطنا بالرصاص الحي والعشرات بحاالت اختناق وبالرصاص المعدني الم لف  11فقد أصيب 
 بالمطاط، أمس، في مواجهات مع قوات االحتالل اندلعت بمدينة الخليل.

لم لفة بالمطاط، وباالختناق، خالل وفي بيت لحم ُأصيب عدد من الفتية بالعيارات المعدنية ا
 المواجهات التي اندلعت في محيط قبة راحيل، شمال المدينة.

وقمعت قوات االحتالل أمس، مسيرة المعصرة األسبوعية المقاومة للجدار واالستيطان والمدينة 
 للعدوان اإلسرائيلي ال اشم على قطاة غزة.

الستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية لز"وفا" بأن وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار وا
 قوات االحتالل اعتدت على المشاركين ومنعتهم من الوصول إلى مكان إقامة الجدار.

وفي نابلس أصيب شابان خالل مواجهات مع جنود االحتالل على حاجز بيت فوريك شرق 
 المحافظة.

بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، عقب  وفي سلفيت اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين من
 اقتحام القرية ومداهمة عدة منازل فيها.

أحدهما بالرصاص الحي والعشرات بالرصاص المعدني الم لف وال از  اطفالن أصيبوأضافت أن 
المسيل للدموة خالل قمع قوات االحتالل مسيرات تضامن مع غزة ودعما للمقاومة انطلقت عقب 

ينتي رام هللا والبيرة وفي القرى والبلدات المنتفضة ضد االستيطان وجدار الضم صالة الجمعة في مد
 والتوسع العنصري في المحافظة.

 15وفي قرية النبي صالح أطلق جنود االحتالل الرصاص الحي تجا  الطفل بهاء إبراهيم عرار س
واقتادو  وهو ينزف الى عامال  فأصابو  في الساق وانهالوا عليه بالضرب واعتقلو  وهو فاقد الوعي 

 عامال  برصاصة معدنية م لفة في اليد. 16جهة مجهولة، فيما أصيب الطفل أحمد التميمي س
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وأصيب عشرات المتظاهرين المحليين واألجانب في القريتين الجارتين نعلين وبلعين عندما هاجمت 
رون في النضال حتى قوات االحتالل بالذخائر المسيرات األسبوعية التي نظمت تحت شعار "مستم

 زوال االحتالل".
 61/8/4164هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 ن على غزةفي العدوا بإصابتهم متأثرينفلسطينيين استشهاد  .24

أعلن ظهر اليوم عن استشهاد مواطنين متأثرين بجروحهما التي اصيبوا بها في العدوان اإلسرائيلي 
عن مصادر طبية قولها إن الشهيدين قضيا متأثرين ونقلت وكالة االنباء الرسمية  على قطاة غزة.

سنة ،  17بجروحهما في أحد المستشفيات المصرية وعرف منهما الشهيدة: عال محمد أبو السعود س
 وأنه تم إنجاز اإلجراءات لنقلهما إلى قطاة غزة عبر معبر رفح البري.

 61/8/4164القدس،  القدس،
 
 راءات تعسفية ضد األسرى في معتقل "عسقالن" يقوم بإج االحتالل: وزارة شؤون األسرى .25

رين في الضفة ال ربية المحتلة، إن االحتالل : رام هللا سفلسطين  قالت وزارة شؤون األسرى والمحر،
 اإلسرائيلي يتعم،د ممارسة إجراءات تعسفية بحق األسرى الفلسطينيين في معتقل "عسقالن".

 ، إن األسرى الفلسطينيين 8|15ة عنه، اليوم الجمعة سوقالت الوزارة في بيان تلق،ت "قدس برس" نسخ
أبل وها بان السجانين اإلسرائيليين يتعم،دون إتالف وتخريب ممتلكات األسرى ومقتنياتهم التي 

 يحتفظون بها داخل زنازينهم في معتقل "عسقالن".
أوضاة أسيرال بينهم ستة مرضى يعانون من  59وأوضحت أن عدد األسرى في هذا السجن يبلغ 

 صحية صعبة، في ظل ممارسة اإلهمال الطبي المتعمد،ة من قبل سلطات االحتالل بحقهم.
وأضافت الوزارة في بيانها، أن قوات تابعة إلدارة معتقالت االحتالل قامت يوم األربعاء الماضي 

   في سجن "عسقالن" وتفتيشه وتدمير ممتلكات األسرى.1باقتحام القسم سرقم 
 65/8/4164قدس برس، 
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  ""الجهادو حماس حركتي العقوبات التي تستهدف أنصار علىالحركة األسيرة تعتزم الّرد  .26

أفادت مصادر حقوقية، بأن الحركة األسيرة الفلسطينية داخل المعتقالت : رام هللا سفلسطين 
اإلسرائيلية تجري مشاورات للر،د على العقوبات التي فرضها االحتالل على أنصار ونشطاء حركتي 

 و"الجهاد اإلسالمي". "حماس"
وقال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيان صحفي تلق،ت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم الجمعة 

 ، إن األسرى على اختالف توجهاتهم يتشاورن فيما بينهم للخرو  ببرنامف تصعيدي موح،د 8|15س
شهرين على أسرى حركتي لمواجهة العقوبات واإلجراءات القاسية التي فرضتها إدارة السجون قبل 

 "حماس" و"الجهاد اإلسالمي"، وال زالت متواصلة حتى اين.
وأشار المركز، إلى أن إدارة سجون االحتالل تواصل فرض اإلجراءات العقابية بحق أسرى الحركتين 
منذ اإلعالن عن اختفاء ومقتل ثالثة جنود إسرائيليين في منطقة الخليل منتصف حزيران سيونيو  

، الفتال إلى أن هذ  العقوبات تتمث،ل بحرمان األسرى من الزيارات واستخدام "الكانتينا" والخرو  الماضي
جراء سلسلة من التنقالت  للباحة بشكل اعتيادي، باإلضافة إلى سحب األجهزة الكهربائية من غرفهم وا 

 المفاجئة بحقهم، وغيرها من اإلجراءات التضييقية.
 65/8/4164قدس برس، 

 
 تماطل في عالج أسرى مرضى "إسرائيلسير: "نادي األ .27

 "ريمون"القدس العربي: زار محاميا نادي األسير عددا من األسرى المرضى في سجن  -رام هللا
االحتاللي، يعانون من أورام وأمراض األعصاب، ونقال عنهم القول أنهم يعانون من أوضاة صحية 

دارة السجون تتعمد المماطلة في تقديم  العال  لهم. متدهورة، وا 
 61/8/4164لندن،  العربي، القدس

 
 قاصرين   ثالثةمقدسي بينهم  41الجبرية على  اإلقامةاالحتالل يفرض  .28

رت فرض عقوبة ة: القدس المحتل أفادت مصادر متطابقة، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلية قر،
عتقالتها، وذلك بدعوى مواطن مقدسي عقب اإلفرا  عنهم من م 46اإلقامة المنزلية الجبرية على 

 مشاركتهم في أعمال ش ب وعنف اندلع في مدينة القدس المحتلة خالل الفترة الماضية.
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 ، إن 8|15وقال "نادي األسير الفلسطيني" في بيان تلق،ت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم الجمعة س
رت اإلفرا  عن  تم اعتقالهم مقدسي من سجونها بينهم ثالثة قاصرين،  46سلطات االحتالل قر،

جميعال ضمن الحمالت األمنية التي نف،ذتها الشرطة اإلسرائيلية في قرى وبلدات مدينة القدس المحتلة 
 خالل األسابيع الماضية والتي أسفرت عن اعتقال مئات المواطنين الفلسطينيين.

 آخرين في 19قابعين في سجن عسقالن "هشكيما" و 14وأوضح النادي، أن من بين المعتقلين 
مركز تحقيق "المسكوبية"، باإلضافة إلى ثالثة قاصرين احتجزوا على مدار أيام في معتقل 

 "هشارونت".
 65/8/4164قدس برس، 

 
 والقدس لرفضهم العدوان على غزة 48فلسطينيي  ضدالئحة اتهام  351 .29

عتقلت كشفت وثائق حقوقية جديدة نشرت أمس، أن األجهزة اإلسرائيلية ا : برهوم جرايسي -الناصرة 
والقدس  48ناشط فلسطيني، من مناطق  1500على مدار األسابيع الستة الماضية ما يقارب 

المحتلة، على خلفية المظاهرات التي اندلعت في أعقاب جريمة اختطاف وحرق الفتى محمد أبو 
 الئحة اتهام، 150وأكدت أن النيابة اإلسرائيلية قد،مت حتى اين  خضير، وعلى العدوان على غزة.

 .48قابلة للزيادة منذ اندالة االحتجاجات ومظاهرات ال ضب في مناطق 
منها ضد ناشطين في القدس المحتلة،  60الئحة اتهام، ما يزيد على  150وقدمت النيابة حتى اين 

 .48الئحة اتهام ضد فلسطينيي  180وأكثر من 
يع، إلى حين انتهاء وحسب التقديرات، فإن العشرات منهم محتجزون في المعتقالت منذ أساب

 محاكماتهم، بتهم قد تستمر ألشهر طويلة بتواطؤ أجهزة القضاء والشرطة والنيابة.
 61/8/4164عّمان،  الغد،

 
 مواطن خالل الشهرين الماضيين 4111االحتالل اعتقل  .31

ني اعتقلت قوات االحتالل منذ اختفاء المستوطنين الثالثة في الخليل في الثا :الحياة الجديدة –غزة 
مواطن من كافة محافظات الوطن، ما رفع العدد اإلجمالي  "1000"عشر من حزيران الماضي قرابة 

 أسير. "7000"لألسرى الفلسطينيين إلى نحو
 61/8/4164هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 هدنة غزة تسمح لألمم المتحدة بإمداد األهالي باألغذية .30
م المتحدة هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس اليوم است لت األم: الشرق األوسط أونالين - لندن

شخصا نزحوا بسبب الصراة، ويعيشون اين في  849ألفا و 161سالجمعة ، لتوزيع األغذية على 
 المدارس بقطاة غزة.

وتصمد فيما يبدو، الهدنة الجديدة لمدة خمسة أيام، على الرغم من بدايتها الهشة، بعدما اتفق 
زيد من الوقت لمفاوضات السالم بوساطة مصرية في القاهرة إلنهاء الحرب الجانبان على إتاحة الم

 في غزة.
مشرد فلسطيني، كما تؤوي مدرسة أحمد شوقي  1000وتؤوي مدرسة الرمال اإلعدادية للبنات نحو 

 نازحا. 741الثانوية 
جنب مع برنامف  ووزعت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش يل الالجئين الفلسطينيين سأونروا  جنبا إلى

كيلوغراما من دقيق  10ال ذاء العالمي، طرودا غذائية تتكون من عشرة كيلوغرامات من األرز و
 القمح، وأغذية جاهزة لألكل تتضمن لحوما وفاصوليا معلبة، فضال عن الخبز.

ألف فلسطيني بحاجة  110وقال برنامف األغذية العالمي، إنه في ذروة الصراة، كان ما يصل إلى 
لى المساعدات ال ذائية من مراكز التوزيع. كما وزعت قسائم على األشخاص الذين يقيمون مع إ

عائالت مضيفة لمساعدتهم على شراء المواد ال ذائية والميا  واألدوات الصحية في المتاجر التي ال 
 تزال تعمل.

 61/8/4164لندن،  األوسط، الشرق
 
 سرائيلي رعاية نفسية بسبب العدوان اإل طفل في غزة يحتاجون ألف411األمم المتحدة:  .32

ألف طفل في غزة بحاجة إلى رعاية نفسية ليس  400 أنبتقدر األمم المتحدة  : نضال المغربي -غزة 
نما أيضا بسبب االعتداءات االحتاللية الثالثة السابقة على القطاة  فقط بسبب العدوان على القطاة وا 

 .1006منذ عام 
استشهاد األبوين أو األقارب  -اءات الجوية اإلسرائيلية بالنسبة ألطفال غزة ومهما تكن نتيجة االعتد

 -أمام أعينهم أو سماة النشطاء وهم يطلقون الصواريخ من بلداتهم أو اصابتهم هم أنفسهم بجروح
 فإن الصدمة النفسية عليهم بال ة الشدة.

والنكوص السلوكي والقلق النفسي  وتتراوح أعراض الصدمة النفسية بين الكوابيس والتبول الالإرادي
 الموهن بما في ذلك عدم القدرة على التعامل مع الخبرات أو التعبير اللفظي عنها.
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وهناك أيضا صدمة نفسية عميقة على الجانب ايخر من الحدود حيث أصيب عشرات آالف 
وان الذي استمر األطفال اإلسرائيليين باضطراب عقلي نتيجة اإلطالق المتكرر للصواريخ طوال العد

 شهرا أو خالل األعوام السبعة منذ سيطرة حماس على قطاة غزة.
وبينما يمكن رؤية الدمار الناجم عن العدوان على المباني ومصادر الرزق بوضوح وموثقة بشكل 
يومي في اللقطات التلفزيونية فإن الضرر الذي لحق بالعقول غير مرئي على األرجح لكن قد تكون 

 ر أثرا وتستمر لمدى أطول.له نتائف أكث
وقال كريس جانيس المتحدث باسم وكالة األمم المتحدة ل وث وتش يل الالجئين ساألونروا  التي يعمل 

عيادة في غزة "المرة األولى التي يمر فيها طفل بحدث  90معالف نفسي فيما يصل إلى  100لديها 
 صادم مثل الحرب يكون األمر مروعا بشدة.

ية يكون األمر أكثر من مروة ألن الطفل يتذكر الجوانب األسوأ للحرب األخيرة "في المرة الثان
باإلضافة إلى تأثير الحرب الحالية. ثم تكون المرة الثالثة مروعة أكثر وأكثر ألن الذكريات المتراكمة 

 للحرب تتجمع.
عوام ألن هناك هذا "هذ  المرة فإن األمر شديد جدا جدا بالنسبة لطفل في غزة عمر  ثمانية أو تسعة أ 

 ".1006األثر التراكمي للصدمة من الحروب المتكررة منذ عام 
 65/8/4164لألنباء،  رويترز وكالة

 
 غزة: العدوان اإلسرائيلي كبد القطاعات االقتصادية خسائر بماليين الدوالرات .33

فيد الحساينة وزير األش ال العامة واإلسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية م قال"شينخوا":  -غزة 
العملية لز"شينخوا"، إن "هناك تواصال ما بين وزارته ووزارة االقتصاد الفلسطينية لحصر أضرار 

منشأة اقتصادية دمرت بالكامل، وأن هناك  150ويضيف الحساينة، أن العسكرية في قطاة غزة". 
ن "دمارا شامال حل خسائر اقتصادية كبيرة جدا بالنسبة القتصاد قطاة غزة المتواضع. ويشير إلى أ

ألف وحدة سكنية  41ألف منزل بالكامل، و 18بالبنية التحتية، وشبكات الكهرباء، إضافة إلى تدمير 
 زئي وهذ  أعداد مأهولة وكبيرة". دمرت بشكل ج

وأعلن وكيل وزارة االقتصاد الفلسطينية تيسير عمرو، أن التقديرات األولية للخسائر االقتصادية 
مباشرة التي تعرض لها قطاة غزة جراء العملية العسكرية اإلسرائيلية فاقت ثالثة المباشرة وغير ال
 مليارات دوالر. 

 61/8/4164هللا،  رام األيام،
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 مليون دوالر قيمة خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان اإلسرائيلي على غزة 451"الزراعة":  .34

إجمالي قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة  أعلن وكيل وزارة الزراعة عبد هللا لحلوح أن حامد جاد:
التي لحقت القطاة الزراعي بشقيه النباتي والحيواني جراء العدوان اإلسرائيلي على قطاة غزة بل ت 

مليونال  115مليون دوالر منها  450حسب أحدث تقديرات الخسائر التي تم حصرها حتى أمس، 
 مليونال غير مباشرة. 115خسائر مباشرة، و

أشار لحلوح في حديث لز"األيام" الى أن حجم األضرار التي لحقت بقطاة اإلنتا  النباتي بل ت و 
مليونال خسارة مباشرة طالت المنشآت والزراعات المحمية والمكشوفة  111مليون دوالر منها  194

 مليونال خسارة مباشرة. 54ماليين دوالر منها  106بينما بل ت خسارة القطاة الحيواني 
ماليين دوالر منها ثمانية ماليين خسارة مباشرة  10  الى ان خسارة قطاة الصيد البحري بل ت ونو 

مليونال خسارة مباشرة  110مليون دوالر منها  118أما قطاة البنية التحتية للقطاة الزراعي فبل ت 
 فيما توزة باقي مبلغ الخسائر اإلجمالية المذكورة على مرافق وتجهيزات زراعية أخرى.

 61/8/4164هللا،  رام األيام،
 
 والمحافظات نصرة لغزة عمانمسيرات جماهيرية في  .35

خرجزززت مسزززيرات شزززعبية نصزززرة للشزززعب الفلسزززطيني : الدسزززتور ونزززايف المعزززاني -عمزززان، محافظزززات 
، وسزززززط مطالبزززززات بقطزززززع العالقزززززات أمزززززسوتأييزززززدا لصزززززمود  فزززززي غززززززة فزززززي العاصزززززمة والمحافظزززززات، 

 الصامدين في القطاة. األهلودعم  إسرائيلالدبلوماسية مع 
المسجد الحسزيني الكبيزر وسزط البلزد باتجزا  سزاحة النخيزل مسزيرة  أماموانطلقت بعد صالة الجمعة من 

جماهيريززة لنصززرة المقاومززة الفلسززطينية فززي قطززاة غزززة نظمهززا حزززب الشززورى بمشززاركة فعاليززات شززعبية 
 وشبابية وقوى وطنية وحزبية.

ول العربية الوقوف بجانب أهزل غززة لمواجهزة العزدوان الزذي يتعرضزون وطالب المشاركون بالمسيرة الد
تنتصززر علززى  أن، مشززيدين بالمقاومززة الفلسززطينية التززي اسززتطاعت اإلسززرائيليمززن قبززل االحززتالل  إليززه

 والمعدات. باألرواحوتسبب له الخسائر  اإلسرائيليالجيش 
  صرح الشهيد شزاركت فيهزا فعاليزات مسجد الروضة باتجا أمامغزة من  أهلكما انطلقت مسيرة لدعم 

شعبية وشبابية وشخصيات وطنية وقوى حزبية، حيث حيا المشاركون صمود المقاومة الفلسطينية في 
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فززي حززربهم  أرضزهمالعززدو الصزهيوني، مثمنززين بطززوالتهم فزي الززدفاة عززن  أمززام أهلهزاقطزاة غزززة وثبززات 
 العادلة ضد االحتالل.

فززي  األردنززيوالفلسززطينية بطززوالت الجززيش العربززي  األردنيززةألعززالم واسززتذكر المشززاركون الززذين رفعززوا ا
الء الشهداء وعلى رأسهم ؤ القدس وباب الواد واللطرون كما رفعوا صور الفداء والتضحية التي قدمها ه

 المرحوم الشهيد البطل كايد المفلح العبيدات.
ر والدمار التزي سزببتها وال عن كشف المجاز  واإلسالميوطالب المشاركون عدم سكوت العالم العربي 

 .اإلسرائيليةالحرب  آلةتزال 
مسززجد الطفيلززة الكبيززر نظمهززا الحززراك الشززعبي والشززبابي لمناصززرة ودعززم  أمززامكمززا انطلقززت مسززيرة مززن 

 صمود الشعب الفلسطيني في غزة.
جانززززب المقاومززززة  إلززززىبززززالوقوف  واإلسززززالميةالعربيززززة  األمتززززين أبنززززاءوطالززززب المشززززاركون فززززي المسززززيرة 

 الفلسطينية، منددين بالعدوان الصهيوني.
 اإلسزرائيليةورددوا هتافات طالبت بطرد السفير اإلسرائيلي في عمزان ومقاطعزة المنتجزات والصزناعات 

 في غزة. األشقاءجانب  إلى، مؤكدين على ضرورة الوقوف واألمريكية
الصزهيونية فزي غززة وفي الزرقاء انطلقزت مسزيرة حاشزدة مزن مسزجد عمزر بزن الخطزاب تنزدد بالمجزازر 

 تتكلم بلسان أهل القطاة. اعتبروهاوبالصمت العربي، وتؤكد بمطالب المقاومة التي 
 وطالب المشاركون المسيرة بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان وا غالق سفارة العدو.

 61/8/4164، الدستور، عّمان
 
 وقفة السلط: غزة بوابة تحرير القدس .36

لبلقززاء عقززب صززالة الجمعززة أمززس وقفززة تضززامنية بعنززوان "غزززة بوابزززة نظ،مززت الحركززة اإلسززالمية فززي ا
 تحرير القدس" في ساحة العين أمام مسجد السلط الكبير. 

ودعا نائب شعبة جماعة اإلخوان المسلمين في السلط المهنزدس راغزب شزموط لاللتفزاف حزول مقاومزة 
 حرير المقدسات.غزة ودعمها ماديال ومعنويال وا عالميا كونها تمثل مشروة األمة لت

وأكززد المحزززامي إسززماعيل أبزززو رمزززان بكلمتززه باسزززم القززوى الشزززعبية وجزززود تززآمر مزززن قبززل أنظمزززة عربيزززة 
 إلجهاض مشروة المقاومة الذي يمثل كل عربي ومسلم صادق.
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وفي ختام الوقفة أحرق المعتصمون علم االحزتالل الصزهيوني وألقزى الشزاعر الشزعبي عبزدهللا العبزادي 
 حركة المقاومة اإلسالمية حماس وشعب غزة الصامد.   قصيدة حيا بها

 61/8/4164، السبيل، عّمان
 
 رئيس "تجارة األردن" يطالب التجار والمستوردين بمقاطعة البضائع والموانئ اإلسرائيلية .37

طالزززب رئزززيس غرفزززة تجزززارة األردن نائزززل الكبزززاريتي التجزززار والمسزززتوردين األردنيزززين بمقاطعزززة البضزززائع 
قطزاة  أهزالي؛ ردا على العدوان ال اشزم والبربزري الزذي شزنته قزوات االحزتالل علزى سرائيليةاإلوالموانئ 

 غزة.
ال رفززة ووفززد مززن اتحززاد ال ززرف التجاريززة  إدارةجززاء ذلززك خززالل لقززاء عقززد مسززاء الخمززيس بززين مجلززس 

جهزة آثزار غززة، لموا أهاليالصناعية والزراعية الفلسطينية للتشاور والتنسيق حول آليات دعم ومساندة 
عادةالعدوان اإلسرائيلي   تأهيل ما تم تدمير . وا 

الفلسزطينية  واألراضزييكون هناك حملة مقاطعة شعبية حقيقية في المملكزة  أنالكباريتي ضرورة  وأكد
لكززل المنتجززات والبضززائع اإلسززرائيلية، والبحززث عززن سززبل جديززدة لتعزيززز التبززادل التجززاري واالقتصززادي 

كزل العراقيزل التزي تحزول  إزالزةعيا الجهات الرسمية في البلزدين للمسزاعدة فزي بين األردن وفلسطين، دا 
 دون ذلك.

دراسزة للمشزروعات التجاريزة والمصزانع القائمزة فزي قطزاة غززة  إعزدادضزرورة  إلزىرئزيس ال رفزة  وأشزار
وان البربززززري إليجززززاد التمويززززل المناسززززب مززززن خززززالل ال رفززززة التجاريززززة العربيززززة التززززي دمززززرت جززززراء العززززد

 بنائها واعمارها؛ دعملا لصمود األهل في القطاة. إعادةواإلسالمية؛ للمساهمة في 
معززرض للمنتجززات الفلسزززطينية فززي المملكززة بأسززرة وقززت ممكززن؛ للتعريزززف  إقامززةوشززدد علززى ضززرورة 

للقطززززاة التجززززاري  األولززززىفززززة تجززززارة األردن وباعتبارهززززا المظلززززة غر  أنبالصززززناعة الفلسززززطينية، مؤكززززدا 
 بالمملكة ستكون الراعي والشريك والممول لهذا المعرض.

غرفزززة تجزززارة األردن واتحزززاد ال زززرف التجاريزززة الصزززناعية والزراعيزززة الفلسزززطينية  أنالكبزززاريتي  وأوضزززح
ة المنطقززة الحززرة المشززتركة بززين سززيخاطب الحكززومتين األردنيززة والفلسززطينية، لإلسززراة فززي انجززاز مشززرو 

 البلدين الشقيقين؛ لتوسيع مبادالت البلدين التجارية وتعزيز التعاون االقتصادية واالستثماري المشترك.
ال رفة ستخاطب اتحاد غرف التجارة العربية وال رفة اإلسالمية لعقد اجتماة طارئ  أنوبين الكباريتي 

إلى  باإلضافةالتأهيل،  إعادةزة، والمساهمة في عملية في عمان لوضع خطة عملية لمساندة قطاة غ
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العمززل مززع مختلززف الجهززات لزيززادة عززدد الشززاحنات التززي تنقززل المسززاعدات عززن طريززق الهيئززة الخيريززة 
 الهاشمية، وتسهيل حركة مرورها عبر األراضي الفلسطينية.

ة عمليززة لتنفيززذ مززا تززم وتززم خززالل اللقززاء تشززكيل لجنززة مشززتركة مززن الجززانبين والتحززرك فززورا لوضززع آليزز
االتفاق عليه، مع تأكيد اسزتمرارية قيزام القطزاة التجزاري فزي المملكزة بزدور  فزي جمزع التبرعزات الماليزة 
والعينية، والتركيز على المواد ال ذائية والمسزتلزمات الطبيزة فزي المرحلزة الحاليزة إليصزالها عزاجال إلزى 

 قطاة غزة من خالل الهيئة الخيرية الهاشمية.
الوفزززد الزززذين يمثلزززون مختلزززف ال زززرف التجاريزززة الفلسزززطينية القطزززاعين التجزززاري  أعضزززاءرهم طالزززب بزززدو 

 األسواقفي  اإلسرائيليةمكان البضائع  األردنيةالمنتجات والسلع  إلحاللوالصناعي ببذل جهود كبيرة 
 .ائيلإسر الفلسطينية لكل ما تنتجه  األراضيالفلسطينية في ظل وجود حملة مقاطعة شعبية داخل 

الفلسززطينية، مشززددين علززى ضززرورة ان يكززون  األسززواقمرغوبززة كثيززرا فززي  األردنيززةالصززناعة  أن وأكززدوا
 إلززى األردنزي؛ لتسزهيل عمليزة انسزياب السزلع اإلسزرائيليكبيزر لزدى الجانزب  أردنزيهنزاك دعزم حكزومي 

 السوق الفلسطيني، وتسهيل عمليات التصدير.
 61/8/4164، السبيل، عّمان

 
 ية بوجود "دوافع سياسية" وراء محاكمة البنك العربي بنيويوركشكوك أردن .38

عمززان: أثززارت خطززوات متسززارعة اتخززذتها محززاكم أمريكيززة لمحاكمززة أهززم مؤسسززة ماليززة أردنيززة وأحززدى 
أبززرز المؤسسززات الدوليززة والعربيززة علززى المسززتوى الرسززمي والشززعبي األردنززي شززكوكا بوجززود "خلفيززات" 

للمحاكمززة عشززية العززدوان اإلسززرائيلي علززى قطززاة غزززة والنشززاط البززارز  سياسززية وراء الصززعود المفززاجئ
 للجان المقاطعة حتى داخل الواليات المتحدة.

وأعد البنك العربي بحزرص دفوعاتزه القانونيزة والرقميزة فزي القضزية المقامزة فزي إحزدى محزاكم نيويزورك 
عزن الجانزب السياسزي فزي هزذ   لكن الحكومزة األردنيزة ومعهزا العشزرات مزن الخبزراء المزاليون يتحزدثون

المحاكمززززة خصوصززززا بعززززد اإلعززززالن عززززن انسززززحاب قززززاض أمريكززززي يحززززاكم ناشززززطة فلسززززطينية معترفززززا 
 بنشاطاته المالية الداعمة للجيش اإلسرائيلي.

ويعمل فريق محترف من المستشارين على القضية التي يزيد عمرها عن عشر سنوات لصزالح البنزك  
لتعليزق علزى القضزية فزي الوقزت الزذي يسزعى فيزه مزن يحركزون الزدعوى العربي فيما يحجم البنزك عزن ا

 إلى استهداف مؤسسة مالية عربية عمالقة فلسطينية التأسيس والهوية من الناحية العملية.
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وكانززت قززد بززدأت الخمززيس جلسززات المحكمززة التززي يتعززرض لهززا البنززك العربززي األردنززي بتهمززة تحويززل  
 وا وقتلوا في هجمات تبنتها حركتا "حماس" و"الجهاد اإلسالمي".أموال لدعم عائالت فلسطينيين شارك

وهززذ  المحاكمززة التززي يفتززرض أن تسززتمر شززهرين أمززام المحكمززة الفدراليززة فززي بززروكلين بعززد إجززراءات 
 أكثر من مئة مواطن أميركي 1004استمرت عشر سنوات، تأتي إثر شكوى رفعها في 

إلسرائيليين تعرضهم لإليذاء جراء التحويالت المالية التي ويدعي الضحايا وغالبيتهم من األمريكيين ا 
يقززززدمها البنززززك العربززززي فيمززززا أبل ززززت مصززززادر مسززززتقلة عززززن رعايززززة مززززن أطززززراف إسززززرائيلية فززززي اإلطززززار 

 التحريضي لهذ  الشكاوى وعن تدخالت خلف الستارة للض ط عن المحكمة.
، 1948قل مقزر  الزى عمزان فزي ون 1910لكن المصرف الذي أسسته عائلة فلسطينية في القدس في 

قززال إنززه ال يمكززن ربطززه بالهجمززات التززي تحززدث عنهززا المززدعون معتبززرا فززي بيززان مقتضززب لززه أنززه إذا 
أدانته المحكمة فإن ذلك "سيثير شكوكال كبيزرة" فزي النظزام المصزرفي الشزامل والعمليزات الروتينيزة لنقزل 

 يسوا مدرجين على أي الئحة سوداء رسميال.ترليونات الدوالرات من األموال كل يوم بأسماء زبائن ل
نجح "البنك العربي" في انتزاة قزرار مزن القضزاء األميركزي قضزى  1011وفي تشرين الثاني سنوفمبر  

 المسؤول اإلسرائيلي السابق. "ماتي غيل"بأن ال وجه إلقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها 
 61/8/4164، القدس العربي، لندن

 
 تصار المقاومة الفلسطينية في غزة يؤّخر أّي عدوان على لبناناننصر هللا:  .39

تحزززدث أمزززين عزززام حززززب هللا السزززيد حسزززن نصزززر هللا فزززي حزززوار مزززع صزززحيفة األخبزززار، عزززن العزززدوان 
اإلسرائيلي على غزة، وما سبقه من عملية خطف للمستوطنين اليهود الثالثة فزي الضزفة ال ربيزة. كمزا 

 ركة حماس بعد األحداث الواقعة في سورية. تناول العالقة بين حزب هللا وح
المفززاجئ مززا يكززون خززالف السززياقات.  .لززم يكززن أيضززال مفاجئززال وقززال نصززر هللا إن المسززار الفلسززطيني: "

، ال المقاومززة، هززو مززن دفززع األمززور فززي هززذا االتجززا  منززذ خطززف المسززتوطنين اإلسززرائيلي أنالواضززح 
 ."الثالثة

ليسزت طريقزة مزن يفزتش عزن مخطزوفين. بحجزة البحزث  اإلسزرائيلي بهزا تعزاطيالطريقزة التزي وتابع: " 
عن المستوطنين الثالثة، فعل كل ما يستطيع فعله في الضفة ال ربية، بمسح حماس والجهاد والجبهة 

أن ما  إلىمستوى، وأنا أميل  إلىالشعبية، وكل ما يتصل ببنية المقاومة. تطورت األمور من مستوى 
تدحر  والمقاومة تدحرجت. بمعنى أنه ما مزن أحزد خطزط للحزرب.  ائيلياإلسر حصل هو تدحر ، ألن 
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الزززبعض، لألسزززف، اتهمزززوا المقاومزززة بأنهزززا ذهبزززت إلزززى الحزززرب لكزززي تحيزززي دورهزززا السياسزززي أو إلحيزززاء 
 ."المحور التركي والقطري واإلخواني. أنا ال أرى ذلك

التهزززا لزززيس مسزززتعجالل علزززى فزززي المقابزززل، اإلسزززرائيلي الزززذي يراقزززب تطزززورات المنطقزززة وتحو وأضزززاف: "
الحرب، لكن عنزدما تتزدحر  تصزبح هنزاك فرصزة وتهديزد. اإلسزرائيلي هنزا يزود االسزتفادة مزن الفرصزة، 
لزه إلزى فرصزة. هكزذا نفهزم مزا جزرى. الطزرف اإلسزرائيلي  والمقاومة تواجه هذا التهديد، وتحاول أن تحو،

غززة محاصزرة، والعزالم العربزي ممززق، رأى أنه طالما ذهبنا إلى المواجهة فهزذ  فرصزة، وخصوصزال أن 
 ."والوضعين اإلقليمي والدولي في مزا  آخر، وكذلك اهتمامات الشعوب العربية

فزي األيزام األولزى، ضزرب العزدو كزل األهزداف التزي لديزه معلومزات عنهزا، ومزع ذلزك وقال نصزر هللا: "
أما المقاومة، وطالمزا أن  استمرت الصواريخ تطلق من قطاة غزة. لذلك وجد نفسه أمام مشكلة كبيرة.

الحززرب فرضززت عليهززا، فهززذ  فرصززتها لرفززع الحصززار. لززذلك واضززح ان المقاومززة ال تبحززث عززن نصززر 
نمزا عزن انجزاز حقيقزي هزو رفزع الحصزار، ولزو كزان مكلفزال.  معنوي أو عن مخر  يحفزظ مزاء الوجزه، وا 

زة. وثانيزززال ألن هنزززاك إرادة وهزززذ  نقطزززة قزززوة للمقاومزززة، أوالل ألن هزززذ  إرادة كزززل فصزززائل المقاومزززة فزززي غززز
 ."شعبية حقيقية في موضوة رفع الحصار

ربمزززا يختلزززف النزززاس مزززع حمزززاس علزززى إدارة القطزززاة، وعلزززى السزززلطة والحكومزززة، وقزززد تتبزززاين وتزززابع: "
الفصائل في ما يتعلق بزالموقف مزن األحزداث اإلقليميزة، لكزن فزي موضزوة رفزع الحصزار، هزذا مطلزب 

 ."شعبي جماهيري غزاوي إجماعي
هززذا فهمنززا لطبيعززة المعركززة. لززذلك عنززدما عززرض فززي البدايززة وقززف إطززالق نززار او تهدئززة فززي وتززابع: "

ننززاقش ذلززك مززن دون تحقيززق انجززاز رفززع  أنمقابززل تهدئززة، كززان إجمززاة الفصززائل علززى أنززه ال يمكززن 
ول الحصار. منزذ بدايزة المعركزة، هزذا كزان هزدف المقاومزة. اإلسزرائيلي، فزي تقزديري، "علزق"، وهزو حزا

يسزتفيد مزن أضزرار حزرب تمزوز. منزذ بدايزة حزرب غززة كانزت حزرب لبنزان الثانيزة حاضزرة فززي  أنكثيزرال 
 ."اإلعالم اإلسرائيلي

األخ وحزول سزؤاله عزن َتبل،زغ قيزادة الحززب مزن الفلسزطينيين طلبزال بالتزدخل المباشزر، أجزاب نصزر هللا: "
ا مززن بقيززة الفصززائل، وأعتقززد أن موسززى سأبززو مززرزوق  تحززدث فززي هززذا الموضززوة. لززم يتحززدث أحززد معنزز

كزززان هزززذا مطلبزززال جزززديال فإنزززه ينزززاقش ضزززمن الزززدوائر الم لقزززة ال فزززي وسزززائل  وتزززابع: "إذا ."الكزززل يزززتفهم
اإلعالم. خطوط االتصال بيننا وبزين حمزاس لزم تنقطزع فزي يزوم مزن األيزام، حتزى فزي الفتزرة التزي قيزل 

دائم. كان يمكنه هو أو أحد قيادات حماس  فيها عن تراجع العالقة. خطوط االتصال قائمة والتواصل
ان يطلب مناقشة األمزر، أمزا طرحزه فزي اإلعزالم، ففزي رأيزي يثيزر تسزاؤالت ولزم أجزد  مناسزبال. ال أريزد 



 
 

 

 

 
           34ص                                     3366 العدد:     61/8/4164الجمعة  التاريخ:

 

الظززروف صززعبة قلززيال فطززرح الفكززرة، لكززن  أنأن أحل،ززل، واألصززل هززو حسززن النيززة والززتفهم. ربمززا رأى 
بزه عبزر وسزائل اإلعزالم. ولزذلك لزم نعق،زب علزى الطلزب موضوعال بهزذ  األهميزة والخطزورة ال نتخاطزب 

 ."إعالميال ألن هذا األمر يناقش في ما بيننا، وما إذا كانت هناك مصلحة أم ال
هناك تواصل مستمر، لكزن ال نحزن . ال.مع حماس في هذا الشأن، قال: "وحول سؤاله عن التواصل 

 ."تحدثنا في األمر وال هم
لحزززرب الحاليزززة علزززى غزززة قزززد أخزززرت الحزززرب اإلسزززرائيلية المقبلزززة علزززى وعنززد سزززؤال نصزززر هللا هزززل أن ا

زرت، لكزن ال يمكننزي أن أقزول كثيزرال أو قلزيالل، ألنزه لزيس واضزحال لبنان، أجاب: " يمكنني القزول إنهزا أخ،
يشززن حربزال لززو أراد ذلزك. اإلسززرائيليون بعزد حززرب  إنضزمن أي ظززروف أو معطيزات يمكززن اإلسزرائيلي 

استخلصوها يفترضون أن أي حرب مقبلزة يجزب أن تزؤدي إلزى نصزر سزريع وحاسزم تموز والعبر التي 
إسزرائيل هزمزت، لكزن قزد يخزر  مزن يزدعي غيزر ذلزك، كمزا حصزل  إنوبي،ن. في حرب تموز الكل قال 

انتصزروا ألن جبهزة جنزوب لبنزان لزم تفزتح، علمزال أن  أنهزماكتشزفوا اين  أنهزمأخيرال عنزدما قزال الزبعض 
او  1008وال أثناء عملية السور الواقي او في  1000ح ال في االنتفاضة بعد عام هذ  الجبهة لم تفت

 ."حرب األيام الثمانية
بعد تموز ألي حرب فزي لبنزان أن يكزون النصزر، أوالل، سزريعال ال يسزت رق  اإلسرائيليوناشترط وتابع: "

ال ال محززدودال او مؤقتزززال، وأن وقتززال، وال تتحززول الحززرب اسززتنزافال وقصززفال للمززدن، وثانيززال، أن يكززون حاسززم
يحقززق كززل األهززداف ال أهززدافال متواضززعة، وثالثززال أن يكززون واضززحال ال نقززاش فيززه. مززن األسززباب المهمززة 

حرب مقبلة ستكون أصزعب بكثيزر مزن حيزث اسزتهدافاتها، ومزن حيزث قزدرات  أيلذلك هو تقديرهم أن 
مكاناتها الصاروخية وفي المجاالت المختلفة. ا لعدو ال يحتمزل حزرب اسزتنزاف، ونزرا  حاليزال المقاومة وا 

"مضزز وطال"، مززع أن عززدد الصززواريخ الززذي يطلززق مززن غزززة علززى تززل أبيززب وغيرهززا محززدود جززدال. هزززو 
عزدد  إسزقاطيتحدث عن فعالية القبة الحديدية، لكن هذا فيه نقزاش، ألن القبزة الحديديزة قزد تزتمكن مزن 

 ."في وجه عدد كبير من الصواريخ محدود من الصواريخ، لكنها ستواجه مشكلة حقيقية
عمززل العززدو علززى االسززتفادة مززن عبززر تمززوز تززدريبال وتجهيزززال وذهززب ليطب،ززق ذلززك فززي غزززة، وأضززاف: "

مفترضززال انززه عززالف كززل الث ززر، فضززال عززن امتالكززه إحاطززة معلوماتيززة هائلززة بأوضززاة غزززة. بززرغم ذلززك 
مكاناتهزا نجد أنه فشل، وهو من يقول ذلك ال نحن. لذلك، عندما يفشزل  فزي مواجهزة غززة المحاصزرة وا 

المعروفة، فبالتأكيد يجب أن تكثزر حسزاباته. أعتقزد أن الموضزوة يختلزف مزا بعزد حزرب غززة عمزا كزان 
 ."عليه قبلها



 
 

 

 

 
           35ص                                     3366 العدد:     61/8/4164الجمعة  التاريخ:

 

رادتهزززم وحزززول سزززؤاله عزززن نصزززيحته للمقاومزززة وللشزززعب الفلسزززطيني فزززي غززززة، أجزززاب: " هزززذ  قنزززاعتهم وا 
يستسلم أو الحزرب، فزال خيزار بزين السزلة والذلزة.  أن: إما وثقافتهم. عندما يوضع اإلنسان بين خيارين

ثقافة المقاومة وخيار المقاومة تناميا لدى الشعب الفلسطيني ألنه ال أفق آخر له. جرب المفاوضات، 
وانتظر الوضعين اإلقليمي والدولي بما يكفي، بل مزرت، فزي مزا يتعلزق بمصزر، فرصزة ذهبيزة بالنسزبة 

لززى مجمززل ا لقضززية الفلسززطينية، ولكنهززا سززرعان مززا ضززاعت. مززن يعززش فززي غزززة فمززا إلززى قطززاة غزززة وا 
هزي الخيزارات لديزهن أن يقززاوم، أو أن يستسزلم للشزروط اإلسزرائيلية، أو أن يرمززي بنفسزه فزي البحززر، أو 
يهاجر وينضم إلى مخيمات الالجئين. أعتقد، بعد كل هذ  التجارب، أنزه لزيس أمزام الفلسزطينيين غيزر 

حريصززال علززى كرامتززه وعلززى  اإلنسززانخيززار، هنززا، بمعنززى انززه إذا كززان ه اليززوم. الألالخيززار الززذي يتبعونزز
ال فزززإن هنزززاك ناسزززال يستسزززلمون. أهزززل غززززة أخزززذوا قزززرارهم بعزززدم  بقائزززه وعلزززى وجزززود  يلجزززأ إلزززى هزززذا، وا 
االستسالم، وبتحم،ل تبعات هذا الموقف ولو كان مكلفال، ولديهم ثقة بالمقاومة وبأن طريق المقاومة قد 

 وصل إلى نتيجة. المنطق والعقل ز ال الشعارات ز يقوالن إن عليهم أن يقاتلوا.ي
أريزد أن أسزتعير وحول تشكل المحزاور فزي المنطقزة وتأثيرهزا علزى األحزداث فزي غززة، قزال نصزر هللا: "

أنهززززا بززززين مشززززكلتين: مشززززكلة ثقززززة مززززع  اينقززززادة المقاومززززة الفلسززززطينية بززززأن مشززززكلة غزززززة  أحززززدكززززالم 
واقعززة بززين محززورين قطززري ز تركززي،  أصززبحتوجوهريززة، وبززين أنهززا  أساسززيةوهززي مشززكلة  ،اإلسززرائيلي

الشزديد انقسزام حزاد  لألسزفمفهومزة ومعروفزة، لكنزه  أسبابهومصري ز سعودي ز إماراتي. هذا االنقسام 
آخززر. نحززن، مززثالل، بالتشززاور مززع  أووقززاس، فززي الوقززت الززذي يجززب فيززه تجززاوز هززذا االنقسززام بشززكل 

 بزاألتراكأن يتصزلوا  اإليزرانيين، اقترحزت علزى اإليزرانيين األخزوةي الفصائل الفلسزطينية ومزع ف اإلخوان
محزور المقاومزة، لسزنا  إلزىأو ُعمزان. بالنسزبة  اإلماراتوالقطريين والمصريين، وبالسعوديين ولو عبر 

أسزاس . هنزاك هزدف إقليميزة أومعنيين بتسجيل نقزاط أو بتوظيزف حركزة مقاومزة فزي حسزابات داخليزة 
يحكززي النززاس مززع  أنهزو وقززف الحززرب علززى غزززة ورفزع الحصززار. فززي أوقززات االشززتباك، األولويزة هززي 

، كان الموقف المصري، مثالل، صعبال، فيما شن، رئيس الوزراء األحداثبعضهم بعضال، لكن في غمرة 
ون، التركي رجزب أردوغزان هجومزال شخصزيال علزى الزرئيس المصزري عبزد الفتزاح السيسزي. حتزى القطريز

ومن خالل "الجزيرة"، كان موقفهم سلبيال من مصزر، إذا كنزت تريزد مسزاعدة غززة فإنزه يجزب ان تحكزي 
هززذا  يقولززون إن أي حززل أو تسززوية غيززر ممكنززة بمعزززل عززن مصززر. أنفسززهممززع مصززر، والفلسززطينيون 

غزززة علززى كزززل  أولويززةآخزززر أن تتقززدم  أويتطلززب مززن هززذين المحززورين اللزززذين تقززع غزززة بينهمززا بشززكل 
 ."، وهو ما لم يحصل حتى اين في الشكل المناسباألخرىالنقاشات والصراعات 
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حتزى قبزل حزرب غززة. نحزن اختلفنزا وحول عالقة حززب هللا بحركزة حمزاس فزي المرحلزة المقبلزة، قزال: "
 ."على مقاربة الحدث السوري، ولكن لم تنقطع االتصاالت واللقاءات. كل شيء بقي طبيعيال جدال 

سوريا والعراق والمنطقة. في الموضوة السزوري،  أحداثالحال كل وضعنا تأثر نتيجة  بطبيعةوتابع: "
أن نتفهم موقفهم وأن يتفهموا موقفنا، وان  إلىفي كل اللقاءات التي كانت تعقد بيننا كانت الدعوة هي 

 كنا على خالف في تقويم ما جرى. دارت نقاشات كبيرة بيننا حول هذا الموضوة. طبعا موضوة غزة
. وبالتأكيززد سززيكون لززذلك تززأثير دافززع فززي أكثززرأولوياتززه لكززي نتواصززل ونتعززاون  إلززىيعيززد هززذا المسززار 

. موضزوة سزوريا مختلزف ومعقزد، اإلسزالميةالعالقة بين حززب هللا وحمزاس، وبزين حمزاس والجمهوريزة 
 ."، وليس له أفق في المدى المنظوراإلقليميةوقت، وهو رهن التطورات  إلىويحتا  
أخطر المشزاكل التزي نواجههزا اين، سزواء لعالقة مع فلسطين وقضية القدس، قال نصر هللا: "وحول ا

فزززي المززززا  اللبنزززاني، أو فزززي المززززا  العربزززي، أن نصزززل إلزززى وقزززت تعتبزززر فيزززه شزززعوب المنطقزززة وجزززود 
شزكلة ز إسرائيل طبيعيال، وأنها ال تمثزل تهديزدال للمنطقزة وال لشزعوب المنطقزة، وأن إسزرائيل ز إذا كانزت م

فهزي مشزكلة للشزعب الفلسزطيني فقززط، ال لكزل شزعوب المنطقزة، وهززذا الكزالم مزرتبط بالسياسزة وبززاألمن 
وباالقتصاد. إسرائيل أوالل هي كيان غير شرعي وهي تهديد للمنطقة وهي تهديد دائم لكل المنطقة، وال 

مزززة هززو إزالتهزززا مزززن يمكززن التعزززايش مززع هزززذا التهديززد، ولزززذلك يجززب أن يكزززون الهززدف النهزززائي لهززذ  األ
الوجززززود، بمعزززززل عززززن كززززل المشززززاكل والحساسززززيات، وعززززن كززززل مززززا حصززززل أو يمكززززن أن يحصززززل بززززين 
الفلسززززطينيين وغيززززر الفلسززززطينيين، بززززين الشززززيعة والسززززنة، بززززين المسززززلمين والمسززززيحيين. كززززل النزاعززززات 

هززي شززر والحساسززيات والخالفززات والصززراعات، ال يجززوز أن تسززقط ثقافززة أن إسززرائيل غززدة سززرطانية، و 
مطلق، وخطر علزى كزل شزعوب وحكومزات هزذ  المنطقزة، وعلزى كرامتهزا ومقدسزاتها، وبالتزالي الهزدف 

 ."النهائي يجب أن يكون إزالتها
هززم يريززدون إيصززالنا إلززى هززذ  النقطززة، وهنززاك مراحززل ينجحززون فيهززا، ونحززن يجززب أال، نصززل وتززابع: "

مززن والعسززكر والبيئززة ومززا إلززى هنالززك، ولكززن إذا إليهززا. طبعززال، هززذا إذا تحززدثنا بالسياسززة واالقتصززاد واأل
تحدثنا من منطلق عقائدي فهذا موضوة ال يمكن أن ُيقارب النقاش فيه على اإلطالق. في الموضزوة 
العقائدي تضيق المساحة الشزعبية التزي تتزأثر بزالمزا  وبزالعواطف، حيزث يؤكزد النزاس أن لزديهم موقفزال 

ال عالقززة لززه بمززا إذا كنززا متصززالحين مززع الفلسززطينيين أو  عقائززديال مززن موضززوة إسززرائيل، وهززو موقززف
، وحتى بالوقائع الميدانية داخزل اإلسرائيليوبالتالي صلة حزب هللا بالصراة مع العدو  مختلفين معهم.

 ."فلسطين، ال نقاش فيها
 64/8/4164األخبار، بيروت، 
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 يوزير الدفاع السوداني يؤكد أن بالده جاهزة لصد أي هجوم إسرائيل .41

الخرطوم ز صالح الدين مصطفى: قال وزير الدفاة السوداني إن الخرطوم سوف تدافع عن نفسها 
ضد أي عدوان إسرائيلي، وقطع بأن السودان لديه إجراءات للدفاة الجوي يمكنها التصدي، وأكد 

عزز الشكوك  األمر الذيثبات موقف الشعب السوداني والحكومة من دعم القضية الفلسطينية 
 ا العسكري ل زة.بدعمن

ونفى الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين في حديثه لتلفزيون السودان، مد بالد  الفلسطينيين 
بالسالح في ظل األقمار الصناعية المنتشرة على الفضاء، مؤكدا أنهم ال يجاورون إسرائيل وليست 

اس باألسلحة بأنها اإلسرائيلية بدعم الخرطوم لحم االدعاءات معهم، واصفاهنالك خطوط طيران 
كذب وافتراء. وأوضح الوزير، أنهم عملوا خالل الفترة الماضية على تطوير وا عادة هيكلة القوات 

إلى أن الجيش السوداني يأتي في المرتبة الرابعة افريقيا من حيث  النواحي، مشيراالمسلحة من كافة 
 التسليح وتصنيع العتاد العسكري.
ح الجو اإلسرائيلي وسط ادعاءات متكررة من إسرائيل بأن السالح وتترقب الخرطوم هجوما من سال

الذي تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضدها قادم من السودان وسبق أن تلقت ضربات جوية بنفس هذا 
 الزعم. 

وانطلقت أمس الجمعة بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات الملتقى الطالبي العالمي لدعم غزة تحت 
دولة يمثلون طالب العالم. وشاركت في الملتقى نائب  11بمشاركة  غزة أجل  شعار سمتحدون من

 السودان.رئيس المجلس الوطني األستاذة سامية احمد محمد وقطاعات واسعة من المجتمع في 
حزب التحرير اإلسالمي بالسودان إن موقف بالد   خليل  رئيسمن جهته قال ابراهيم عثمان سابو 

القضية تهم المسلمين في المقام األول  جدا، ألنيلي ضد فلسطين طبيعي تجا  العدوان االسرائ
 األمر.موقف صارم وموحد تجا  هذا  باتخاذوطالب كل الدول العربية 

61/8/4164القدس العربي، لندن،   
 
 تجمع حاشد في العاصمة الجزائرية تضامنًا مع غزة .40

ضاوية في العاصمة الجزائر، بناء على دعوة حتشد جزائريون، اليوم الجمعة، بالقاعة البي: ااألناضول
 من حركة البناء الوطني اإلسالمية، للتضامن مع قطاة غزة.
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وشارك في التجمع، سفير فلسطين في الجزائر، لؤي عيسى، وعضو المكتب السياسي لحركة 
ر "حماس"، محمد نز،ال، ورئيسا حكومة سابقان في الجزائر، سيد أحمد غزالي وعلي بن فليس، ووزي

االتصال الجزائري األسبق، عبد العزيز رحابين، والرجل الثاني في الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
 سالمحظورة حكوميا ، علي بن حا ، وقيادات حزبية جزائرية.

ورد،د المشاركون في الفعالية شعارات من قبيل "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود" و"يا 
" و"الشعب يريد الجهاد في غزة" كما عل،قت الفتات منها "ثورة التحرير للعار يا للعار حكام بال قرار

 في الجزائر تعانق المقاومة في فلسطين".
وخالل الفعالية، قال رئيس حركة البناء الوطني، مصطفى بلمهدي، إن "المقاومة في فلسطين هي 

العربية إلى أن "تحل،  ودعا بلمهدي، في كلمته، الجامعة خيار وحق وواجب، ال تستأذن فيه أحدا".
نفسها قبل أن يسجلها التاريخ في سلة المهمالت" واتهمها بز"التخلي عن دورها الر،سالي في الدفاة عن 

 قضايا األمة وعلى رأسها القضية المركزية؛ فلسطين".
ووفق مراسل األناضول، أهدى مسؤولون في حركة البناء الوطني محمد نز،ال، عضو المكتب 

ة "حماس"، برنوسا جزائريا سمعطفا من الصوف ، وطلبوا منه أن يسل،مه لرئيس المكتب السياسي لحرك
السياسي في "حماس"، خالد مشعل، وقالوا له إن هذا البرنوس تعهد من الجزائر لفلسطين بأن "تبقى 

 على العهد".
"حمس" ساإلخوان ويعد هذا التجمع، النشاط السياسي األول لز"حركة البناء الوطني" المنشق،ة من حركة 

 المسلمين بالجزائر ، التي منحتها وزارة الداخلية االعتماد مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري.
65/8/4164فلسطين اون الين،   

 
 طرد مساعدات على المتضررين في غزة 3511وزع يالهالل األحمر اإلماراتي  .42

تضررة من األحداث األخيرة في وزعت طواقم هيئة الهالل األحمر اإلماراتي على العائالت الم: سوام 
 األطفال.طرد غذائي ومالبس وأدوات صحية ومستلزمات  500غزة أكثر من ثالثة آالف و

وقال عماد أبواللبن مدير مكتب الهيئة في غزة إن عددال من اعضاء وفد الهالل األحمر اإلماراتي 
غذائي لتوزيعها على الخامس الباقي في غزة قام بتسليم مؤسسات خيرية فلسطينية ألفي طرد 

النازحين في مدارس االونروا وعلى عدد من العائالت التي عادت إلى منازلها المدمرة او المصابة 
طرد على عائالت محتاجة في  500بتوزيع ألف و بأنفسهموأوضح ان اعضاء الوفد قاموا  بأضرار.

 شديدة.عدد من المناطق الفلسطينية التي اصيبت بأضرار 
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وفد الهالل بجولة في عدد من منازل خان يونس واطلعوا على حجم االضرار التي  كما قام أعضاء
لحقت بها وعلى أوضاة السكان هناك تمهيدال لتوزيع المساعدات عليها من حمولة الشاحنات السبع 

 التي رافقت الوفد عند دخوله إلى غزة قبل بضعة أيام.
61/8/4164الخليج، الشارقة،   

 
 لعالج مصابي الحرب ةغز وفد طبي تركي يصل  .43

قالت غرفة العمليات الصحية الفلسطينية المشتركة إن فريقا طبيا تركيا وصل يوم الجمعة إلى قطاة 
غزة عبر معبر بيت حانون الرابط بين غزة واالحتالل اإلسرائيلي، لعال  مصابي العدوان المتواصل 

 .1014على القطاة منذ الثامن من تموز/ يوليو 
 6در عن ال رفة، أن "الوفد وصل ل زة للعمل في مستشفى الشفاء، ويتكون من وأوضح بيان، صا

 من كبار الجراحين في مجاالت مختلفة".
واستقبلت تركيا عددا من جرحى الهجوم اإلسرائيلي على غزة للتداوي في مستشفياتها، ضمن مشروة 

 من جرحى القطاة في المستشفيات التركية. 100لعال  حوالي 
65/8/4164، الين فلسطين أون  

 
 موقفها الداعم لفلسطينعلى استقاللها  يومباكستان تؤكد في ذكرى  .44

جددت الحكومة الباكستانية على لسان رئيس وزرائها محمد نواز شريف، اليوم،  :وفا –إسالم اباد 
 .موقفها الداعم والثابت للقضية الفلسطينية حتى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

وأدان شريف في كلمته خالل احتفال باكستان بيوم استقاللها العدوان االسرائيلي على الشعب 
الفلسطيني واصفا ما تقوم به اسرائيل بأنه ابادة جماعية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون 

 م المتحدة.الدولي وحقوق االنسان خاصة بعد استهداف المدنيين العزل في مراكز اإليواء التابعة لألم
وانتقد الصمت الدولي، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة بحرية وكرامة على أرضه 

 ووطنه.
كما أثنى الرئيس الباكستاني ممنون حسين في كلمته بهذ  المناسبة على صمود الشعب الفلسطيني 

على وقف العدوان ورفع وتصديه للعدوان ال اشم على غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل فورال 
 الحصار عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.

61/8/4164رام هللا، الحياة الجديدة،   
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 لمساهمة في حل شاملواتفعيل بعثته العاملة عند معبر رفح  إلعادةاالتحاد األوروبي مستعد  .45

أن يكون ضمن إطار أوسع  قال االتحاد األوروبي أمس إن الوضع في غزة يجب :وفا -بروكسل
لعملية السالم في الشرق األوسط وامكانية سالم شامل حيث يمكن لدولتين ديمقراطيتين فلسطين 

سرائيل أن تعيشا جنب الى جنبال بسالم وأمن مع حدود معترف بها.  وا 
وأضاف االتحاد في ختام اجتماعه في بروكسل على مستوى وزراء خارجية دوله األعضاء: "يبقى 

ويجب ان  1967هدفنا النهائي فقطاة غزة يشكل جزء ال يتجزأ من االراضي التي احتلت عام  هذا
 يكون جزءال من دولة فلسطين المستقلة".

وخر  االجتماة بمجموعة من االستنتاجات، حيث أكد أنه مهتم جدا بالوضع الهش على األرض 
آب  11النار والذي بدأ في  إطالقعقب الصراة األخير في قطاة غزة، وأنه يرحب بشدة بوقف 

الجاري. ودعا جميع األطراف المعنية الى الموافقة على االلتزام بوقف إطالق النار الشديد، مشيدا 
 بالجهود المعتبرة والتزام مصر لرعاية هذا الملف.

وقال االتحاد في بيان صحفي في ختام االجتماة: "إننا مهتمون جدا بالوضع اإلنساني المأساوي في 
ة غزة خاصة ظروف النازحين من منازلهم وتوفير الميا  والكهرباء، واالتحاد قلق من الدمار قطا

 الهائل في المنازل".
ودعا إلى مزيد من الجهود للتسهيل على سكان غزة، وفقا للقانون الدولي االنساني بما يتيح دخول 

 فير الدعم اإلنساني لسكان غزة.المساعدات االنسانية الفورية الى القطاة، مطالبا بالعمل من اجل تو 
ن العودة إلى الوضع الراهن قبل نهاية  وأضاف: "إن الوضع في غزة غير مستقر لسنوات عديدة وا 
الصراة األخير ليس خيارا، وأن وقف إطالق نار شامل يجب إن يقود الى تحسين أساسي للظروف 

 المعيشية للشعب الفلسطيني في قطاة غزة".
ي القاهرة لتثبيت التهدئة، قال االتحاد األوروبي إنه على استعداد للمساهمة وفي ضوء المحادثات ف

 في حل شامل ودائم يعزز األمن واالزدهار للفلسطينيين واالسرائيليين على حد سواء.
وتابع: "وسيطور االتحاد خياراته باتجا  عمل فعال وشامل في القطاعات التالية الدخول والحركة، 

اقبة، اإلغاثة االنسانية، واعادة البناء ما بعد الصراة واعادة التأهيل من خالل جهود بناء القدرات، المر 
 المانحين بما في ذلك احتمالية تنظيم مؤتمر للمانحين".

وقال البيان: "إن االتحاد االوروبي على استعداد لدعم آلية دولية ممكنة يتبناها مجلس األمن الدولي 
همة بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة معبر رفح الحدودي ومهمة الشرطة بما فيها إعادة تفعيل وتمديد م
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برنامف تدريبي ألفراد للجمارك الفلسطينية والشرطة من أجل  إطالقاألوروبية على األرض بما فيها 
 نشرها في قطاة غزة".

اهمة فإن االتحاد االوروبي على استعداد للمس 1860: "وفي إطار قرار مجلس األمن الدولي وأردف
في الترتيبات التي تمنع تهريب األسلحة والذخائر إلى قطاة غزة، األمر الذي يمكن أن يساهم في 
إعادة فتح المعابر الحدودية في قطاة غزة. واالتحاد سيدرس خيارات يلية تحت رعاية دولية لتمكين 

 الدخول والحركة الشامل على موانئ غزة".
أن يكون ضمن إطار أوسع لعملية السالم في الشرق وذكر االتحاد أن 'الوضع في غزة يجب 

األوسط بما يفضي إلى سالم شامل على أساس إيجاد دولتين ديمقراطيتين فلسطين واسرائيل تعيشان 
 جنبال إلى جنب بسالم وأمن مع حدود معترف بها".

التي احتلت وقال البيان: "ويبقى هذا هو هدفنا النهائي ووضع قطاة غزة جزء ال يتجزأ من األراضي 
 ، ومن هنا يجب أن يكون جزءا من دولة فلسطين المستقلة".1967عام 

وحذر االتحاد من استمرار الوضع الراهن والتصعيد في قطاة غزة؛ ألن استمرار  قد يجعل من أفق 
 حل الدولتين أمر صعب المنال.

الوطني الفلسطينية وجدد االتحاد التزامه للعمل مع حكومة بنيامين نتنياهو ومع حكومة الوفاق 
المشكلة من الشخصيات المستقلة تحت قيادة الرئيس محمود عباس التي يجب أن تمارس كل 
مسؤولياتها الحكومية في كل من الضفة ال ربية وقطاة غزة، بما فيها األمن، واإلدارة المدنية ومن 

 خالل وجودها على معابر قطاة غزة.
61/8/4164الحياة الجديدة،   

 
 زويال ترغب في المشاركة بمؤتمر إعمار غزةمادورو: فن .46

رام هللا ز "األيام": أكد الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو تضامن فنزويال حكومة وشعبا مع الشعب 
الفلسطيني وقيادته، وأبدى رغبة بالد  المشاركة في المؤتمر القادم إلعادة بناء غزة، ووجه نداء الى 

 مشاركة في إعادة إعمار غزة والمساهمة برفع الحصار عن فلسطين. الجالية الفلسطينية والعربية لل
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس الفنزويلي وزير الخارجية د. رياض المالكي في مقر القصر الرئاسي 

 في العاصمة كراكاس، أمس.
61/8/4164، األيام، رام هللا  
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 السويد تطالب برفع الحصار عن غزة  .47
ير الخارجية السويدي، كارل بيلت، برفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاة طالب وز : قنا –بروكسل 

 غزة.
جاء تصريح بيلت على هامش اجتماة وزراء خارجية االتحاد األوروبي الذي بدأ في وقت سابق 

وقال وزير الخارجية  لمناقشة تطورات األوضاة في فلسطين والعراق وليبيا وأوكرانيا. ]أمس[اليوم
وهذا يتطلب نوعا من ايلية  غزة،الب بوضوح شديد بالتخلص من الحصار على السويدي: "إننا نط

 الدولية لضمان عدم تدفق األسلحة".
61/8/4164، الشرق، الدوحة  

 
 من أفراد عائلته في غزة 1بعد استشهاد  لـ"إسرائيل"هولندي يعيد جائزة  .48

"عزيز االمة" االسرائيلية، لقيامه عاما حاز على جائزة  91أعاد رجل هولندي يبلغ من العمر : رام هللا
للسفارة االسرائيلية في  أمسصبي يهودي خالل الحرب العالمية الثانية، اعاد هذ  الجائزة يوم  بإنقاذ

هولندا، معلال ذلك بقوله إن ستة من أقاربه قتلوا على يد الجيش اإلسرائيلي خالل هجومه في قطاة 
 غزة.

عائلة زيادة الفلسطينية جراء العدوان وهي عائلة احدى ويدور الحديث عن مقتل ستة من افراد 
 حفيداته المتزوجة من فلسطيني في غزة.

 011عاما ، وعمر  41عاما ، ويوسف س 51والشهداء الستة من عائلة زيادة هم: جميل زيادة س
 عاما . 11عاما ، ووالدتهم مفتية، وزوجة جميل زيادة بيان وابنهما شعبان س

فير اإلسرائيلي في هولندا، نشرتها صحيفة "هآرتس" االسرائيلية اليوم الجمعة، قال وفي رسالة إلى الس
هينك زانولي إن زو  أمه قتل في معسكر اعتقال "ماوتهاوزن"، بينما هلك أقارب آخرون خالل 

وكانت والدته قد اخفت صبيا يهوديا"في منزلها مخاطرة بذلك بحياتها  االحتالل األلماني للبالد.
. وهاجر الصبي، الذي توفي والدا  في 1945وبحياة أوالدها" حتى حرر الحلفاء هولندا  الشخصية

وأفادت الرسالة أنه "في ضوء هذ  الخلفية فإنه  معسكرات االعتقال في نهاية المطاف إلى إسرائيل.
ة. وقد من المروة والمأساوي، خاصة اليوم وبعد أربعة أجيال تعاني عائلتنا اليوم من قتل اهلنا في غز 

 نفذت دولة إسرائيل القتل".
61/8/4164، القدس، القدس  
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 طويلة األمد على الزراعة في غزة آثارالفاو تحّذر من  .49
قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة سفاو ، أمس، إن "القتال في غزة أجبر : سوفا 

شلل أنشطة الصيد، وتسبب في ارتفاة المزارعين والرعاة على التخلي عن أراضيهم، وكذلك أدى إلى 
 ".أسعار المواد ال ذائية

ووفقال لتقرير صادر عن هذ  المنظمة ونشر  موقع مركز أنباء األمم المتحدة، فإن اإلنتا  المحلي من 
 العيش.األغذية قد توقف، األمر الذي يؤثر بشدة في سبل 

ة خارجية ضخمة على المدى الطويل، وقالت "الفاو" إن االنتعاش في قطاة الزراعة سيتطلب مساعد
ألف هكتار من األراضي الزراعية في قطاة  17ل ألن القتال األخير تسبب في أضرار كبيرة مباشرة 

غزة وجزء كبير في البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك البيوت المحمية وأنظمة الري والمزارة 
 الصيد.الحيوانية ومخزون العلف وقوارب 

 1طن، أي ما يعادل  114. 6ب و" أنها تقدر خسائر قطاة الصيد في غزة حتى اين وأضافت "فا
وذكرت أنها وبدعم من كندا ستقوم بتوزيع  المحليين.في المئة من الصيد السنوي للصيادين  9.

يومال،  45ألف من المجترات الص يرة في جميع أنحاء قطاة غزة لمدة  55 000العلف إلطعام 
ر مكعب من الميا  لمساعدة الرعاة على سقاية ماشيتهم حالما يتم ثبات وقف آالف مت 4وتوزيع 

 إطالق نار بصورة دائمة ومنتظمة.
61/8/4164الخليج، الشارقة،   

 
 اليونسكو قلقة إزاء مقتل صحفيين في الحرب على غزة .51

والثقافة عبد الحميد صيام: في بيان صادر عن منظمة التربية والعلوم  -نيويورك ز األمم المتحدة
أعربت المديرة العامة، إيرينا بوكوفا، عن بالغ القلق إزاء وفاة الصحافي اإليطالي سيمون « اليونسكو»

كاميلي، ومترجمه الفلسطيني علي شحدة أبو عفش الذي كان برفقته أثناء االنفجار الذي وقع بمدينة 
 بيت الهيا في قطاة غزة.

الحادث يرفع من عدد حاالت وفاة العاملين في وسائل  وأشارت المديرة العامة بوكوفا إلى أن هذا
إن ما يؤثر فينا جميعال كل التأثر هو أن يلقى »اإلعالم جراء النزاة الدائر في الوقت الراهن، قائلة 

أفراد حتفهم وهم يواجهون المخاطر أثناء قيامهم بعملهم المتمثل في توفير المعلومات للعالم عن 
 «.ق النزاةاألحداث الواقعة في مناط
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سنة، الصحافي في وكالة أسوشيتد برس،  15جدير بالذكر أن سيمون كاميلي البالغ من العمر 
وعلي شحدة أبو عفش استشهدا مع ثالثة أعضاء من فريق فلسطيني متخصص في مجال المفرقعات 

ين أثناء محاولتهم تفكيك صاروخ اسرائيلي لم ينفجر، وذلك صباح يوم األربعاء الماضي. ومن ب
 الجرحى الصحافي حاتم موسى الذي أصيب بجروح بال ة.

وتجدر اإلشارة إلى أن ثمانية من العاملين في وسائل اإلعالم قتلوا منذ بداية النزاة في غزة منذ 
 تموز/ يوليو الماضي.

61/8/4164القدس العربي، لندن،   
 
 منظمة مدنية تعتزم جلب أطفال فلسطينيين لعالجهم :ألمانيا .50

براندنبورغ"، في  -قال ياسر الشرافي، رئيس "اتحاد األطباء، والصيادلة الفلسطينيين برلين: األناضول
ألمانيا: "إنهم جمعوا نقودال، إلرسال أدوية، ومواد طبية، إلى قطاة غزة، إضافة إلى إحضار أطفال 

 فلسطينيين، مصابين جراء الهجمات اإلسرائيلية، إلى ألمانيا لعالجهم".
، في تصريحات صحفية، أنهم في االتحاد أطلقوا حملة مساعدات من أجل جرحى وأوضح الشرافي

العمليات العسكرية، التي بدأتها االحتالل اإلسرائيلي ضد قطاة غزة في الثامن من تموز/ يوليو 
الفائت، مشيرال أنهم يرغبون في التكفل بمصاريف األطباء المتطوعين، للذهاب إلى غزة، والعمل في 

 .مستشفياتها
وذكر الشرافي، في حديث لوكالة "األناضول"، أن العديد من األطباء، أبدوا رغبتهم بالتطوة، والتوجه 
إلى غزة، بعد هدوء، واستقرار األوضاة فيها، مبينال أن المستشفيات، والبنى التحتية، ُدمرت جراء 

، إلى غزة، في إطار الهجمات اإلسرائيلية على القطاة، وأنهم سيرسلون أدوية، وآالت طبية مختلفة
 حملة المساعدات التي أطلقوها.

65/8/4164، فلسطين أون الين  
 
 الحرب على غزة تدفع األميركيين إلى الشبكات االجتماعية ومواقع اإلنترنت .52

أعادت ت طية أهم وسائل اإلعالم األميركية لحرب إسرائيل على غزة الجدل : زيد الشكري -الرياض 
 علق األمر بت طيتها الصراة العربي اإلسرائيلي.الذي يثار ضدها عندما يت

وعلى رغم الدور البارز الذي لعبته الشبكات االجتماعية خالل الحرب الحالية في تعديل ميزان 
الرسائل الذي طالما احتكرته وسائل اإلعالم التقليدية، إال أن ذلك لم ي ير كثيرال من منهف الت طيات 
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ميركية التقليدية التي جاء معظمها في مصلحة الطرف اإلسرائيلي الصحافية ألهم وسائل اإلعالم األ
 على حساب نظير  الفلسطيني. 

وفيما يبقى التساؤل قائمال حول تأثير انحياز ت طية وسائل اإلعالم التقليدية في أميركا لمصلحة 
ة إسرائيل على تشكيل الرأي العام األميركي، كشف استطالة حديث لمؤسسة غالوب عن أن نسب

تأييد الفلسطينيين بين شريحة الشباب تزيد ضمن الشريحة التي تعتمد في مصادرها اإلخبارية على 
 والشبكات االجتماعية، وتقل مع الوسائل التقليدية األخرى.« اإلنترنت»مواقع 

عامال  19و 18وكان استطالة سابق للمؤسسة نفسها كشف عن أن الفئة العمرية التي تراوح بين 
ألكثر اعتراضال على الهجوم اإلسرائيلي على غزة. زيادة نسبة التأييد للفلسطينيين واتساعها هي الفئة ا

في أوساط الشباب األميركيين تعطي مؤشرال إلى التحول في ميزان تشكيل الرأي العام، وتحديدال في 
جتماعية مصادر تلقي المعلومات التي تميل إلى مصادر المعلومات غير التقليدية، مثل الشبكات اال

 «.اإلنترنت»والمواقع اإللكترونية على 
61/8/4164الحياة، لندن،   

 
 كما قبلها ليسما بعد غزة  .53

 الياس سحاب
أكتب هذ  السطور في خضم مفاوضات القاهرة السياسية بين قيادة العدو "اإلسرائيلي"، والقيادة 

ومع ذلك، ومن قبل  مرة.بعد الفلسطينية الموحدة، وسط سريان هش ومتقطع لوقف إطالق النار، مرة 
أن تظهر النتائف النهائية للمفاوضات السياسية، فإنني ممن يعتقدون أن النتائف النهائية للمواجهة 
التي بدأت في مطلع االسبوة الثاني من الشهر المنصرم، قد أصبحت واضحة بدرجة تكفي لمحاولة 

 مالمحها.تبين 
ل"" تمارس سيطرة طويلة المدى على الموقف العام في قبل الجولة األخيرة في غزة، كانت "إسرائي

 "اإلسرائيلي": -إطار الصراة العربي 
 ابتعاد معظم العرب عن الصراة، بعضه مباشر وواضح، وبعضه غير مباشر . -1
است راق طويل للسلطة الفلسطينية في رام هللا في استراتيجية معلنة، تستبعد نهائيال أي شكل من  -1

ة، وتست رق بال حدود في مسيرة مفاوضات عبثية، ال تمتلك فيها السلطة أي ورقة أشكال المقاوم
قوة، وليس بوسعها، بالتالي، سوى التفر  على القضم االستيطاني المنهجي الذي تمارسه "إسرائيل" 
بكل وضوح وبكل إصرار ومثابرة، لما تبقى من أراضي الضفة ال ربية، والقدس الشرقية . مع إصرار 
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السلطة، على أنه ليس هناك أي بديل ممكن لمسيرة المفاوضات العبثية، والتي تزداد خطورة  من قبل
 يوم.وكارثية في نتائجها المتراكمة يومال بعد 

جوالت من االشتباك المسلح غير المتكافئ بين جيش االحتالل "اإلسرائيلي" وبين قوى المقاومة  -1
ذ  الجوالت نهاية غير محسومة، على طريقة:  ، تنتهي كل واحدة من ه1014_ 8100في غزة س

هدوء مقابل هدوء، مع استمرار وضع غزة تحت ض ط حالة حصار خانق في البر والبحر والجو، 
دون وجود أي أفق سوى احتمال تجدد جوالت االشتباك التي ال تفضي إلى نتيجة . هذ  هي 

يلي"، كما كان سائدال في السنوات "اإلسرائ -باختصار شديد حالة الوضع العام في الصراة العربي
األخيرة، قبل الجولة األخيرة من االشتباكات التي انطلقت في شهر يوليو/ تموز، وما زالت متواصلة 

 في شهر أغسطس/ آب .
اين، تجد جميع األطراف نفسها أمام وضع جديد، ليس فيه أي فرصة ألي من هذ  األطراف 

 لسابقة للجولة األخيرة:بالعودة إلى الوراء، أي إلى الحالة ا
عربيال، هناك ث رات لدى معظم األنظمة العربية، بالدرجات المتفاوتة البتعادها عن المجريات  -1

"اإلسرائيلي"، أمام االعتقاد بأنه لم يعد باإلمكان لعب أي دور عربي في  -العامة للصراة العربي 
 الصراة .

اسي الطبيعي على مختلف القيادات الفلسطينية، فرضت جولة غزة األخيرة حالة من التوحد السي -1
في كل من رام هللا وغزة، وأثبت عمليال، دون الحاجة إلى أي نقاش سياسي، أن احتفاظ الفلسطينيين 
بسالح المقاومة المسلحة، بين أساليب المقاومة المتعددة سكاالنتفاضة الشاملة مثالل ، هو أمر بالغ 

مقاومو غزة يضعون أمن المجتمع "اإلسرائيلي" المحتل، في كفة  الضرورة، وشديد الفائدة، فها هم
بحيث أصبح  1948موازية ألمن المجتمع الفلسطيني، ألول مرة منذ نشوب الصراة في العام ،

مستحيالل، بعد جولة غزة األخيرة، االستمرار في االستهتار "اإلسرائيلي" والدولي بأمن المجتمع 
 القتصادية .الفلسطيني وحقوقه السياسية وا

من قوة  1014والمقاومة في غزة في ، 1006تحولت "إسرائيل"، بعد مواجهتها مع لبنان في ، -1
إقليمية ال تقهر، وبالتالي ال يرد لها طلب أو مطمع، إلى كيان متضائل في حدود قوته وحدود 

حافظة على تسلطه، ترتد أقصى طموحاته من أحالم السيطرة على المنطقة العربية، إلى حدود الم
الحد األدنى الممكن من الحماية في وجه الض وط الفعلية التي بدأت تحيط بها من الجنوب ومن 

 الشمال .
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"اإلسرائيلي"،  -ال يعني هذا الكالم أننا أصبحنا على مسافة قريبة من الحل التاريخي للصراة العربي 
ديد للصراة، حجم "إسرائيل" لكنه يعني حتمال أننا دخلنا، بعد جولة غزة األخيرة، في طور ج

 االستراتيجي فيه، أص ر بكثير، وأضعف بكثير مما كان األمر قبل جولة غزة.
61/8/4164، الخليج، الشارقة  

 
 زوال إسرائيل في استشراف أمريكي! .54

 حلمي األسمر
ريخ تعرضنا باألمس للدراسة االستشرافية الروسية التي تتنبأ بزوال إسرائيل خالل عشرين عاما، من تا

، واليوم نتعرض للدراسة األمريكية التي تخلص إلى نفس النتيجة 1001نشر الدراسة في العام 
 تقريبا، مع خالف بسيط في التواريخ..
مؤسسة استخبارية أمريكية، تالشى دولة الكيان في عام  16يتوقع الدراسة، أو التقرير الذي أعدته 

التي أتوا منها الي فلسطين، منذ الفترة الماضية م، حيث يرى أن اليهود ينزحون إلى بالدهم 1015
بنسبة كبيرة، وأن هناك نصف مليون إفريقي في الكيان سيعودون إلى بالدهم خالل السنوات العشر 
القادمة، إضافة إلى مليون روسي وأعداد كبيرة من األوروبيين.  التقرير الذي حمل عنوان ساإلعداد 

يرى أن انتهاء دولة الكيان في الشرق األوسط أصبح حتما  -ل لشرق أوسط في مرحلة ما بعد إسرائي
التيار اإلسالمي في دول جوار دولة الكيان، وخاصة مصر، قد أشعر اليهود  إن صعودقريبا. ويقول 

بالخوف والقلق على حياتهم، وجعلهم يخشون على مستقبلهم ومستقبل أوالدهم؛ لذا فقد بدأت عمليات 
. سطبعا هذا سبب كاف لمقاومة هذا التيار، إذ يمكن اعتبار  بمثابة نزوح إلى بالدهم األصلية

ا في معدالت المواليد الصهيونية مقابل زيادة  محرض على سحقه!  ويقول التقرير أن هناك انخفاضل
ألف صهيوني يحملون جوازات سفر أمريكية، ومن ال يحملون  500سكان الفلسطينيين، وأنه يوجد 

سيكون دولة  -وفق التقرير –طريقهم إلى استخراجها، بديل إسرائيل  فيوبية جوازات أمريكية أو أور 
التي لم يستطع « النقاء اليهودي»متعددة األعراق والديانات، وستطفأ فكرة الدولة القائمة على أساس 

 قادة الكيان تحقيقها حتى اين.
فيه المخابرات المركزية  ويقال ان التقرير السري الذي اخُترق وجرى االطالة على فحوا ، تعرب 

األمريكية فيه عن شكوكها فى بقاء دولة الكيان بعد عشرين عاما. ويتنبأ بعودة الالجئين أيضا إلى 
األراضي المحتلة؛ سال نعرف كيف!  ما سيفضى بدور  إلى رحيل ما يقارب مليوني صهيوني عن 

ما تنبأ بعودة ما يزيد عن مليون المنطقة إلى الواليات المتحدة خالل الخمس عشرة سنة القادمة، ك



 
 

 

 

 
           48ص                                     3366 العدد:     61/8/4164الجمعة  التاريخ:

 

ونصف صهيوني إلى روسيا وبعض دول أوروبا؛ هذا بجانب انحدار نسبة اإلنجاب والمواليد لدى 
الصهاينة مقارنة بارتفاعها لدى الفلسطينيين؛ ما يفضي إلى تفوق أعداد الفلسطينيين على الصهاينة 

هاينة مع الفلسطينيين، وبالذات فى قطاة مع مرور الزمن. وأخيرا يشير التقرير إلى أن تعامل الص
غزة، سوف يفضي إلى تحول في الرأي العام األمريكي عن دعم الصهاينة خالفا للخمسة وعشرين 

 سنة الماضية. وقد أُعلم بعض أعضاء الكونجرس بهذا التقرير.
السياسة  يذكر أنه سبق لهنري كيسنجر وزير الخارجية األمريكية سابقا وأحد أبرز منظري ومهندسي

عشر سنوات لن  إنه بعدالخارجية األمريكية، والمعروف بتأييد  وبدعمه المطلق للكيان؛ أن قال 
وقد حاولت مساعدة كيسنجر ستارابتزبو  نفي هذ   1011تكون هناك إسرائيل؛ أي في عام 

ك إال أن سسندي آدمز  المحررة فى صحيفة سنيويور  الصهاينة،التصريحات بعدما أثارت استياء 
بوست  أكدت أن مقالها الذي نشرت فيه هذ  التصريحات كان دقيقا، موضحة أن كيسنجر قال لها 
ا. وسبق لرئيس جهاز الموساد سابقا سمائير داغان  القول فى مقابلة مع صحيفة  هذ  الجملة نصًّ

، لكننا نحن على شفا هاوية، وال أريد أن أبالغ وأقول كارثة: »1011سجيروزلم بوست  في أبريل عام 
وقد قرأنا تصريحات مشابهة لقادة ومفكرين صهاينة، «. نواجه تكهنات سيئة لما سيحدث في المستقبل

عقب هزيمة إسرائيل في حربها على غزة، طبعا كل هذا ال يعني أن ننتظر انهيار إسرائيل من 
لى مستقبلهم، الداخل، فكل نواقيس الخطر هذ  بمثابة محرك للصهاينة إلبطال أي مفاعيل قد تؤثر ع

ما يتوجب على الفلسطينيين ومن يؤيدهم من العرب االستمرار في خيار المقاومة العسكرية 
 والسياسية، على حد سواء.

61/8/4164الدستور، عمان،   
 
مزايــا مشــعل التــي حللــت فــي التصــور الــذي اعــده علمــاء الــنفس للموســاد قبــل محاولــة اغتيالــه  .55

ة التـي يـدير بهـا المعركـة الحاليـة ضـد اسـرائيل: بثقـة بـالنفس.. تعظمت والنتائج رأيناها في الطريق
 بتصميم.. بكريزماتية وبفقدان العالقة مع الواقع الصعب في غزة

 يوسي ميلمان
ماذا كان سيحصل لو لم تنقذ اسرائيل حياة رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، حين وفرت 

. هل كان بديله في حماس 1997الموساد في ايلول له االكسير المضاد للسم الذي رشه به عميال 
اعتداال وراحة منهن هل حماس بدون مشعل كانت ستتجرأ على الخرو  الى المعركة  أكثرسيكون 
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الحاليةن هل كان ممكنا الوصول الى اتفاق أسرةن هل االردن حقا كان سيقطع عالقاته الدبلوماسية 
 االنش ال بها ولكنها بالتأكيد تبعث على التفكير.مع اسرائيلن هذ  هي اسئلة ال يحب التاريخ 

اسرائيليا وحماس  16تفجر مخربان انتحاريان في سوق محنيه يهودا. قتل  1997تموز  10في 
تبنت المسؤولية عن العملية. وفي المساء استدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادة جهاز االمن 

رئيس الموساد داني ياتوم بان يعود اليه مع قائمة  في نهايته أمر طارئواالستخبارات في بحث 
 اهداف لحماس للتصفية.

ياتوم، الذي كان في منصبه منذ نحو سنة، عاد الى قيادة الموساد وعقد سلسلة مباحثات مع قادة  
وفي القائمة التي اعدت كان ما ال يقل ”. بنك االهداف“االقسام والوحدات المرتبطة بموضوة تركيب 

ف. االول في القائمة كما يمكن التقدير كان عز الدين الشيخ خليل، المسؤول الكبير اهدا 8عن 
للذراة العسكري في دمشق وقاد العمليات االرهابية، بما فيها العملية في محنيه يهودا. واستجاب 

قائمة االهداف التي عرضتها تشكلت ”: “شريك سر“خليل الى التعريف الذي كتبه ياتوم في كتابه 
أهمية الشخص في المنظمة، اهمية ازالته، مستوى الصعوبة في الوصول اليه ونتائف حسب 
 ”.تصفيته

تصفية خليل كانت ستمس بقدرة حماس العملياتية، ولكن المعلومات االستخبارية لم تكن كافية، وكان 
ارته سنوات فقط القى حتفه، عندما انفجرت سي 7صعبا الوصول اليه في مكان مقر  في سوريا. وبعد 

لم يتبَن المسؤولية عن العملية. ولكن في وسائل االعالم الدولية والعربية تقرر أن  أحدخار  دمشق. 
ذاك الذي غضب جدا  –اسرائيل هي المسؤولة. مهزلة القدر هي أن خليل كان ايضا عدو االردن 

 لى موته.على محاولة تصفية مشعل على اراضيه. وعندما صفي خليل، في عمان لم يذرفوا دمعة ع
يمكن التخمين بانه كان في القائمة أيضا زياد نخالة من الجهاد االسالمي الذي وان لم تكن منظمته 
مسؤولة عن العملية في القدس اال انها كانت مشاركة في العديد من العمليات القاسية االخرى.  كما 

لمال وتجنيد النشطاء. وفي ظهر في القائمة ممثلو حماس في اوروبا والمرتبطين بتمويل العمليات با
نهاية المطاف تم التقدير بان من االفضل عدم تصفيتهم، سواء بسبب انعدام المعلومات او التخوف 

 من التورطات السياسية مع الدول التي يسكنون فيها.
في القائمة كان موسى ابو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للمنظمة اليوم والمتواجد في  5رقم 
تولى ابو مرزوق  1995ة، ويشارك في محادثات وقف النار. على مدى ثالث سنوات، حتى القاهر 

رئاسة المكتب السياسي لحماس، الى أن طرد من االردن ووصل الى الواليات المتحدة سفي ماضيه 
تعلم في الدولة وحصل على جنسية أمريكية . اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالية وفي البداية طلبت 
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يل تسليمه، ولكنها تراجعت خشية أن تزيد الخطوة عمليات المنظمة االرهابية. وفي فترة وجود  اسرائ
في السجن االمريكي انتخب مشعل كبديل له، ولكن كان ال يزال يعتبر كمن يت طى بظل ابو 

، قبل شهرين من العملية في القدس، وافق الملك 1997مرزوق. في نهاية المطاف، في ايار 
 ."نائب الرئيس“ى السماح له بالعودة الى المملكة. واكتفى ابو مرزوق بلقب االردني عل

واعتقد مسؤولو الموساد بان ابو مرزوق هو هدف مفضل لالغتيال، ولكن نتنياهو استخدم الفيتو 
تخوفا من أن تؤدي تصفية مواطن امريكي الى احداث مشكلة مع واشنطن. وهكذا، كأهون الشرور، 

 في القائمة، خالد مشعل. 6تقرر اغتيال رقم 
 

*  *  * 
انه بالنسبة لمشعل اتفق في القيادات المهنية في الموساد بان تصفيته “وكتب ياتوم في كتابه يقول: 

وحدها لن تحقق الهدف المطلوب، الن االمر سيحدث صدمة مؤقتة ولكن سرعان ما سيحتل مكانه 
 ”.شخص أخر

أيلول، نفذته حماس عملية  4ن. وفي هذ  االثناء، في نحو شهري –كان زمن االعداد للحملة قصيرا 
في شارة بن يهودا. الدم االسرائيلي  1000اشخاص واصيب  4اجرامية اخرى في القدس قتل فيها 

 على كل المستويات، من رئيس الوزراء وحتى رئيس الموساد، تميز غضبا.
ت هناك ث رات استخبارية. مثل في الملف العملياتي الذي اعد عن مشعل جمعت مادة كثيرة وان كان

وتذكر فيه افعاله في الماضي ويوجد تقدير ”. ابن موت“هذا الملف يتضمن مبررات لماذا يعد الهدف 
، تحليل نفسي لشخصيته. يتم تركيبها استنادا ”صورة“حول خطر  في المستقبل. كما توجد في المادة 

ومن مصادر علنية كتصريحاته في  الى معلومات استخبارية جمعت من مصادر سرية كالعمالء،
 الخطابات والمقابالت سالتي تسمح بتحليل صوته ول ة جسد  ، وغيرها من االدلة والمعلومات.

وتنشأ عن الصورة النفسية شخصية رجل ذي مبنى من الشخصية الحدية. مليء بالثقة بالنفس، مع 
ر مشو  عن الواقع. ومع أنه ميل الى جنون العظمة، الكاريزما، ولكن الى جانب ذلك صاحب تصو 

كان زعيم منظمة دينية ورجل مؤمن، تبين أنه كان يميل الى تناول المشروبات الروحية ولم يمتنع 
 عن مالحقة النساء، وكانت شائعات من مصادر علنية بانه كانت له عشيقة دائمة.

دم هو السم الذي ، واتفق على أن يكون السالح الذي يستخ”هادئة“وبعد تفكر عميق تقررت عملية 
طور حسب مصادر أجنبية في معهد البيولوجيا في نس تسيونا. وكان يفترض بالسم أن يحدث موتا 
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سريعا، في ظل عالئم موت مشوشة تخلق انطباعا بموت طبيعي سنوبة قلبية مثال  وتجعل من 
 الصعب على المشرحين تحديد سبب الوفاة الحقيقية.

تدرب رجال وحدة كيدون على رش المادة السامة على مارة في  –رغم زمن االعداد القصير نسبيا 
وانطلقت العملية وكانت خطوة واحدة فقط تفصلها عن النجاح. عمليا، العملية  –شوارة تل أبيب 

نجحت، ولكن مقاتلي كيدون فوجئا من أن مشعل وصل في سيارته الى المكتب مع ابنائه ونجحا في 
قل مشعل الى المستشفى في وضع صعب لل اية. ولكن عندها رش السم واالنطالق من المكان. ن

وقع الخلل الذي شوش كل شيء. بسبب خطأ في تحديد الموقع عادت سيارة الهرب الى ذات الشارة 
ورجل حماس الذي كان شاهدا للحدث شرة في مطاردتها. قفز المقاتالن من السيارة وفي نهاية 

حقيق معهما. اثنان آخران فرا الى السفارة االسرائيلية المطاف نقال الى مخطة الشرطة حيث تم الت
 ووجدا فيها ملجأ لهما.

مع مسؤولي الموساد.  طوارئوسرعان ما وصلت المعلومات عن الخلل الى ياتوم الذي عقد جلسة 
وفي الخلفية كانت تهديدات الملك حسين بقطع العالقات مع اسرائيل واالمر لوحدة مختارة اردنية 

 ارة واعتقال المقاتلين اللذين اختبآ فيها.اقتحام السف
بعض من المشاركين في المداوالت اعتقدوا بانه ال يوجد ما يدعو الى الخضوة للض ط وانه ينب ي 
ترك مشعل يلفظ أنفاسه. وادعاؤهم كان أن اسرائيل نجحت في انقاذ حياة الحسين ونظامه عدة مرات 

تا  اسرائيل الى االردن. ولهذا فان الملك سيت لب على مما تح أكثروان االردن يحتا  الى اسرائيل 
غضبه وعلى االهانة بمكانته ولسيادة المملكة. وسرعان ما ستعود العالقات الى سابق عهدها. كما 
اعتقدوا بان الملك لن يتجرأ على االمر باقتحام السفارة او اعدام المقاتلين المعتقلين، ومع هدوء 

 ن هذا كان موقف االقلية.العاصفة سيتحرران صمت. ولك
معظم مسؤولي الموساد اعتقدوا بانه يجب عمل كل شيء من أجل انقاذ المقاتلين ومنع التدهور في 
العالقات مع االردن. وقد اخذ بموقفهم. وتقرر تبليغ الملك بان االردن سيحصل من اسرائيل على 

 اكسير مضاد ينقذ مشعل من الموت.
د المقاتالن الى اسرائيل. وكان جزء من الصفقة تحرير الشيخ احمد وهذا ما كان. ونجا مشعل واعي

 ياسين من السجن.
وشفي مشعل واستعاد عافيته. وصعد نجمه في المنظمة. مكانته، وال سيما بعد ان صفت اسرائيل 

الرجل القوي والمقرر في المنظمة. ومع أن حماس هي  فأصبحالشيخ ياسين، ارتفعت الى السماء 
اال ان مشعل  باإلجماةية لها مجلس شوى ومكتب سياسي وذراة عسكري والقرارات تتخذ منظمة مراتب
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كان هو االول بين المتساوين. فقد آمن بان حياته انقذت بفضل العناية االلهية. وفي واقع االمر 
يقترب من درجة ابن الرب. كل مزايا  التي حللت وشخصت في ذاك التصور الذي اعد  عنه علماء 

 لموساد اخذت في التعاظم.النفس ل
النتائف رأيناها في الطريقة التي يدير بها المعركة الحالية ضد اسرائيل: بثقة بالنفس، بتصميم،  

 بكريزماتية وبفقدان العالقة مع الواقع الصعب في غزة.
65/8/4164معاريف   
65/8/4164رأي اليوم، لندن،   

 
 قصف غزة عشوائياً  .56

 عاموس هرئيل وغيلي كوهن
م الجيش االسرائيلي في القتال في قطاة غزة قوة استثنائية من نار المدفعية بما في ذلك في استخد

تموز، بعد ثالثة أسابيع من  19المناطق المبنية باكتظاظ. وحسب معطيات جزئية وفرها الجيش في 
القتال قذيفة. واستمر  ألف 10حتى ذلك الحين نحو  أطلقيوما من العملية البرية   11القتال سمنها 

حتى االن  أطلقتمن اسبوة آخر، ولهذا يمكن التقدير بان العدد النهائي للقذائف التي  ألكثرالبري 
 أعلى بشكل كبير.

، ل رض المقارنة، أطلق الجيش االسرائيلي نحو 1009في « الرصاص المصبوب»في حملة 
دخان. نحو    كانت قذائف40000هذ  الكمية، نحو النصف س أصلقذيفة مدفعية. من  80000
قذيفة متفجرة. في تلك الحملة، كانت  10000قذيفة كانت قذائف إنارة، والباقي نحو  10000

 إلنقاذالتعليمات للقوات باالمتناة عن النار على المناطق المبنية، اال في حاالت استثنائية ضرورية 
المبنية. ويمكن التقدير النار تم في حينه الى مناطق مفتوحة أو أطراف المناطق  إطالقالقوة. معظم 

 أطلقأضعاف ما  4أعلى بز « الجرف الصامد»في  أطلقتبان العدد االجمالي لقذائف المدفعية التي 
 «.الرصاص المصبوب»في 

وكما أسلفنا، فان المعطيات هذ  المرة جزئية فقط بل وال تزال ال تتضمن توزيع أصناف النار، الى 
ضابط كبير في استعراض  أمسمعطيات التي أفاد بها قذائف إنارة، دخان ومتفجرات. ومن ال

عنصر من  410000للصحافيين يتبين أن هيئة االركان زودت القوات التي قاتلت في القطاة بز 
الذخيرة المدفعية. ولم يفد بمعدل الذخيرة التي أطلقت فعال، ولكنه قدر بان الكلفة االجمالي للذخيرة 

مليار شيكل. وعلى حد  101لخفيفة وقذائف الدبابات  تبلغ نحو سبما في ذلك الذخيرة ا أطلقتالتي 
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مما خطط له مسبقا ويحتمل أن  أكثرقوله، فان قوات الجيش التي قاتلت في القطاة أطلقت ذخيرة 
تكون حاجة الى مالءمة الخطط العملياتية للجيش في المستقبل مع تقديرات نار أعلى، الن االمر 

 لمستقبل.يستمد من طبيعة القتال في ا
الدقيقة للهدف. قذائف من عيار  باإلصابةسستاتية ، ال تسمح « ثابتة»تعتبر قذائف المدفعية نارا 

متر، اصابتها تعتبر من ناحية 50متر وبطول 50ملم تطلق بشكل عام نحو منطقة بعرض  155
فيلة بان للهدف. في منطقة مبنية باكتظاظ في قطاة غزة، فان مثل هذ  المنطقة ك كالصابةمهنية 
من خمسة مباٍن، واستخدام السالح الجوي، او الصواريخ للمدى القصير التي تطلق من  أكثرتضم 

 منه  تؤدي الى دقة كبيرة بقدر واضح في اصابة االهداف. 100نحو  أطلق« ستموز»االرض مثل 
وحداته أم من في اثناء استخدام نار المدفعية، يلزم الجيش القوات باستخدام مسافات آمنة، سواء من 

التي هدفها « لإلنقاذالنار »مواطني العدو. ولكن القيود تتقلص عندما يدور الحديث عن استخدام 
في حالة خطر على الحياة، يحق لكل قائد « لإلنقاذنار »انقاذ قوة عسكرية توجد في ضائقة. وعن 

قطاة والمخاطر الكثيرة ويبدو أن شروط القتال في ال«. لإلنقاذالنار »ميداني تقريبا أن يعلن عن 
على القوات أدت الى اعالنات كثيرة كهذ . وفي الجيش يعترفون بانه يحتمل أن يكون الكثير من 

 المدنيين الفلسطينيين قد اصيبوا بالنار غير الدقيقة.
استخدمت بشكل واسع في عدة حاالت في اثناء القتال. حالتان بارزتان هما  لإلنقاذنار المدفعية 

ي حي الشجاعية شرق غزة والمعركة في رفح. وحسب معطيات قدمها الجيش االسرائيلي، المعركة ف
 –جنود  7بعد اصابة مجنزرة لواء غوالني التي قتل فيها  –تموز  10ففي المعركة في الشجاعية في 

القذائف من أجل  أطلقتقذيفة مدفعية متفجرة، في غضون أقل من ساعة. وقد  600نحو  أطلق
 ، في ظل تقليص واضح للمسافات ايمنة.انقاذ القوات

ساعات بعد اختطاف المالزم  1قذيفة في  10000اما في رفح، فأطلقت بطاريات المدفعية أكثر من 
آب. ويظهر المعطى الشاذ  1هدار غولدن من لواء جفعاتي من قبل خلية حماس في المدينة في 

البسات الحادثة، التي تجتذب اليها من التحقيق االولي الذي جرى في الجيش االسرائيلي على م
 انتباها دوليا شديدا.

وفي الجيش االسرائيلي يقدرون بان في رفح ستجرى تحقيقات من االجانب، بمن فيهم مجلس حقوق 
 االنسان في االمم المتحدة.

التحقيق الداخلي في الجيش االسرائيلي سيركز على عمل ثالثة قيادات في معركة رفح: قيادة لواء 
 تي، قيادة فرقة غزة التي عمل تحتها اللواء، وقيادة المنطقة الجنوبية.جفعا
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واالسئلة المركزية التي ستطرح فيه تتعلق بجانبين: االستخدام المكثف للنار، في منطقة مدنية كان 
اختطاف المالزم غولدن. وكما أفادت  إلحباط« هنيبال»فيها سكان مدنيون باكتظاظ واستخدام نظام 

خالف معظم الحاالت االخرى، جرت المعركة في رفح في حي لم يقم الجيش مسبقا وب« هآرتس»
من المدنيين، وبعد أن هاجمت خلية حماس بالنار قوة من دورية جفعاتي، قتلت ضابطا  بإخالئه

وجنديا وفرت مع غولدن المخطوف في ايديها. وحسب تقارير مختلفة من الجانب الفلسطيني، قتل 
نار  أطلقتالمعركة  إطارفلسطيني بينهم مدنيون كثيرون. في  150الى  110في المعركة بين 

كثيفة من بطاريات المدفعية وقذائف الدبابات، الى جانب غارات من الطائرات والمروحيات. وفي 
 هدفا من الجو. 40قذيفة وهوجم نحو  10000أكثر من  أطلقساعات  1غضون نحو 

بانه « هآرتس»االن عدة مصادر عسكرية تحدثت مع  تعترف« هنيبال»وبالنسبة الستخدام نظام 
 توجد مشكلة للجيش االسرائيلي في غرس االمر وشرحه بين الكثير من القيادات الميدانية.

جندي  بإصابةالخطي يقول انه مسموح لقوة الجيش االسرائيلي ان تأخذ مخاطرة محسوبة  فاألمر
مح باستخدام القوة الكثيفة التي من شأنها أن مخطوف، بهدف احباط اختطافه. ومع ذلك، فانه ال يس

تؤدي الى قتل الجندي الى جانب خاطفيه. في المحاضرات التي يقدمها القادة في الدورات المختلفة 
في الجيش االسرائيلي يعطى في احيان كثيرة مثال للنار نحو سيارات يوجد فيها خاطفون ومخطوف: 

قذيفة الى السيارة نفسها من  إطالقهدف وقفها. محظور النار نحو عجالت السيارة ب إطالقمسموح 
 شأنها أن تقتل المخطوف نفسه.

ورغم ذلك، فالفهم السائد بين الكثير من القادة والجنود هو أنه يجب احباط االختطاف بكل ثمن. في 
الجيش يعترفون بانه ستكون حاجة الى تأكيد التعليمات في هذا الشأن من أجل غرس المعنى 

 ي لالمر.الحقيق
رئيس االركان بيني غانتس اوضح عدة مرات في القيادات التي قاتل رجالها في غزة بانه توجد اهمية 

 كبيرة لتقليص االصابة للمدنيين الفلسطينيين في اثناء القتل.
في جهاز االمن يعمل االن بالتوازي فريقان هدفهما صد االدعاءات بجرائم حرب من جانب اسرائيل. 

ة االركان برئاسة اللواء نوعم تيفون، بدأت في اثناء الحرب بالتحقيق في عشرات لجنة من هيئ
 االحداث، وال سيما تلك التي قتل فيها مدنيون فلسطينيون كثيرون.

اضافة الى ذلك، عينت لجنة من عدة وزارات برئاسة رئيس قسم التخطيط في هيئة االركان، اللواء 
االكثر عمومية الموجهة ضد اسرائيل. وردا على سؤال من  نمرود شيفر لتعنى بمواجهة االدعاءات
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وكما هو متبع في « الجرف الصامد»في نهاية حملة »اجاب الناطق العسكري بان « هآرتس»
 «.المختلفة وسيحقق في المعارك في الجبهات المختلفة بأجزائهاالجيش سيجرى تحقيق معمق للحملة 

65/8/4164هآرتس   
61/8/4164القدس العربي، لندن،   

 
 القادمة الجولةلى اللقاء في إ .57

 يوئيل ماركوس
للشاعر قصيدة م ناة يقول فيها "يوجد هنا صيف حار، الخريف سيأتي بعد . المطر سيشطف غبار 
الدبابات. الحقول ستخضر و"الجنوب االحمر" بالمعنى االيجابي للكلمة، جنوب شقائق النعمان، 

هنا لسنوات كثيرة جدا الى االمام". الملحن، اال وهو رئيس  الزهور واالستقرار، سيكون هنا، وسيكون
االركان بيني غانتس، بحذاء المظليين، والبندقية على كتفه، دعا المستوطنين للعودة الى منازلهم في 
غالف غزة ووعد بانه في غضون يومين أو ثالثة ستدمر باقي االنفاق. وفي غضون بضعة أيام 

بكثير من أن يكون  أفضلجح زائف. وكما يقول االنجليزي، هذا هذ  الن مة كقصيدة تب أطلقت
 حقيقيا.

لم نتمكن بعد من تنفس الصعداء، ومحللون في التلفزيون لم يتمكنوا بعد من الكشف كم عرفنا ام لم 
نعرف عن االنفاق الوحشية، وكم سيعيد لنا وقف النار االمن حقا مثلما وعدونا. وربما نعم. 

صعوبة في أن يتمتعوا بصور الدمار الذي اوقعنا  بين السكان المدنيين، بمن  الحساسون منا وجدوا
فيهم من نساء وأطفال. ولكن الجبهة في مثل هذا النوة من الحرب هي الجبهة الداخلية. فال يهم قادة 
حماس الدمار والقتل طالما استمرت في أن تطلق علينا مئات واالف القذائف. وكون هذ  حربال على 

نرى الدمار في الطرف االخر برضى ما. نفكر في قلبنا بانه لو لم تكن في حوزتنا  فإننا، الوعي
صاروخ ال  1400"القبة الحديدية" لكان لنا مئات القتلى. اخرجوا وفكروا أي دمار وقتل كان سيحدثه 

قد لم يكن قادة حماس  إذاتعترض. ماذا كان سيحصل لو لم نكتشف االنفاق. بقدر ما يمكن العجب 
أخطأوا في أنهم جرونا الن نضربهم. سنة أو سنتان اخريان من الهدوء وكانوا سيمسكوننا في حرب 

 يوم غفران ص يرة، بضربة دموية في عمق جبهتنا الداخلية.
فيها. فحقيقة اننا جاهزون لمرة  انتصرناكنا  إذاولما كانت هذ  حربا على الوعي، فلسنا نعرف حقا 

ى وقف للنار، ال تعني أنهم انتصروا، أو أننا انتصرنا. فاذا لم تستخدم اخرى وغيرها الن نصل ال
اسرائيل الحرب لتسوية ما، فانه يمكن القول اننا لم نفعل شيئا غير ان نجتذب الينا النار والمقاطعات 
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من العالم المتنور. فهم يرون النساء واالطفال على خرائب بيوتهم كذخر حربي، ويريدون منذ االن 
 دمونا الى المحاسبة في المحكمة الدولية.ان يق

لو كان بنيامين نتنياهو ومحمود عباس أكثر مرونة وعميقين في الطريق الى اتفاق ما، لعله كان 
يمكن لسكان غزة ايضا ان يكونوا شركاء، ان يبدأوا بالتمتع بالحياة الطيبة نسبيا لسكان رام هللا 

ما أبدا كجائزة على االنفاق وعلى قصف اسرائيل. والمحيط. مع ميناء ومطار، لن يحصلوا عليه
فليس قتل اليهود هو ما يحتاجون، بل التطلع الى العيش معهم والمساومة معهم. سخيف المطلب 

 .إلسرائيلبأن نجزي حماس بميناء ومطار كشرط لوقف االصابة 
ويلعب دور  مما يشخص الفرص لصناعة السالم، أكثرفهو يشخص التهديدات  ،وبالنسبة لنتنياهو

زعيم االمة، خليط دافيد بن غوريون ومناحم بي ن. يتحدث عن السالم ويصنع الحرب في آن معا. 
غير أن هذ  حكومة مع أفي دور ليبرمان الذي يطالب بحسم فوري من خالل احتالل غزة، ومجلس 

كسر  وزاري مقلص مع نفتالي بينيت، اسحق اهرنوفتش وجلعاد اردان، الذين يطالبون هم ايضا
حماس وزعمائها، االن وفورا. سهل عليهم، وزراء المجلس الوزاري، الض ط على نتنياهو الحتالل 
غزة، ولكن من لحظة االنطالق الى الحرب، ينب ي تحديد ما هي أهدافها السياسية او العسكرية. 

 وهذ  ال تبدو في متناول اليد.
ر. لم يعدوا لحماس ضربة قاضية لدرجة أن في النقطة التي نوجد فيها، الحقائق االساسية لم تت ي

يتطلع زعماؤها فجأة الن يكونوا مالئكة سالم. االنجاز الوحيد الذي يوجد لنا حاليا هو الكشف بان 
السيسي أخر  من النفتالين اتفاق السالم مع مصر وهذا جيد لليهود. يتحدثون عن  عبد الفتاحالرئيس 

كيف تعرف "نيويورك تايمز" اليوم العنوان الرئيس لل دن محرر صحيفة بااليدش، كان يسأل زمالء  
 جواب بسيط. ال شيء انتهى بعد: الى اللقاء في الجولة القادمة.

65/8/4164، هآرتس  
61/8/4164، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 :كاريكاتير .58
 

 
  االحتالل مسيرات الضفة األسبوعيةإصابات بقمع 

 65/8/4164، الفلسطينية وكالة الرأي
 

 
 ين المواطنين واالحتالل بالخليلمواجهات ب

 61/8/4164، الفلسطينية وكالة الرأي
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