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 المربع األول إلى المفاوضاتقدم تعديالت أعادت  اإلسرائيليأبو مرزوق: الوفد  .0

قال القيادي في حركة حماس، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في القااهر،، نن االحال ل اإلسارائيلي 
 أعاد المفاوضات نلى المربع األول.

لصريح على صفحله على شبكة اللواصال االتلمااعي يفيسابو أ، أن رئايس  وأضاف أبو مرزوق في
لعادي ت  اإلسارائيلي"رفاض الورقاة المصارية، وقادو الوفاد  ونلنيااهوزراء االحل ل اإلسرائيلي، بنياامين 

 المربع األول". نلىأعادت الوضع 
حاارب بشااقيلا التااوي وأكااد القيااادي فااي حماااس، أن "نلنياااهو أسااير لللناقضااات الدااليااة، فقااد ااااض ال

 والبري واسرهما، ولو يحقق أهدافه اللي وضعلا لنفسه".
وأشااار نلااى أن الوفااد الفلسااطيني عاااد ماان مشاااوراله، ودراسااله للورقااة المصاارية، وساايللقي  اادا االثنااين 

ساااعة "وقااد ال لتاادد لماار،  14المصااريين"، منوهاااى نلااى أن الللدئااة الم قلااة بقااي للااا أقاال ماان  باااألاو،"
 ولن يلنازل الوفد عن أي من حقوق شعبنا".ثالثة، 

من تانبه وصف قيس عبد الكريو عضو الوفاد الفلساطيني المفااوض، نن اللعادي ت اإلسارائيلية علاى 
 الورقة المصري، بأنلا "لعدي ت سيئة وسلبية و ير مقبولة للتانب الفلسطيني".

سابب فاي كلا  هاو اللركياز علاى وحول سبب وصف اللعادي ت بأنلاا سايئة، قاال لوكالاة األناضاول "ال
 مطلب نسرائيل السابق، وهو نزع س ح المقاومة".

 08/8/6104، فلسطين أون الين
 
 زمنيا  إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي بضمانات دولية وسقفا  عريقات: نريد موعدا   .2

ريد أن صائب عريقات، عضو اللتنة اللنفيكية لمنظمة اللحرير الفلسطينية، "نننا ن القدس: قال د.
 يكون هنا  موعد إلنلاء االحل ل وسقف زمني إلنلاء هكا االحل ل بضمانات دولية".

وقال، "في نلاية المطاف فنحن اآلن أماو مفلرق طرق حقيقي ولارياي ومفصلي، فيتب أن لكون 
وبمكوناللا الضفة الغربية وقطاع  ز، وعاصمللما  1691هنا  دولة فلسطينية مسلقلة على حدود 

س الشرقية ضمن سقف زمني محدد وضمن اللزاو دولي وضمن سقف اللتنة الرباعية الدولية القد
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فريقيا .. نحن  وااللحاد األوروبي والواليات الملحد، وروسيا واألشقاء العرب وأميركا ال لينية وآسيا وا 
لكي أقوو نريد أن يكون هنا  موعد إلنلاء االحل ل وسقف زمني إلنلاء االحل ل وهكا هو السبب ا

به مبعوثاى من الرئيس محمود عباس والقياد، الفلسطينية بلكه التولة اإلقليمية والدولية واللي سللوج 
بلقاء مع وزير الاارتية األميركي تون كيري بعد اسلكمال كل المحادثات العربية واألوروبية 

 والروسية واألممية".
دوحة اللقى ا للا وزير الاارتية القطري االد تاء كل  في الاو زيار، له نلى العاصمة القطرية ال

العطية ورئيس المكلب السياسي لحركة يحماسأ االد مشعل، حيث يبدأ اليوو زيار، نلى روسيا للقاء 
وزير الاارتية الروسي سيرتي الفروف بعد لقاءات عقدها في األردن ومصر ومع عدد من 

 المس ولين األوروبيين.
اعة فلسطين نلى أن "المطلوب من متلس األمن الدولي اآلن هو نع ن وأشار عريقات في حديث إلك

تسر توي وبحري إل اثة أهلنا في قطاع  ز، وان لزال العراقيل أماو نيصال الكلرباء والمياه 
والمسلشفيات الميدانية واألدوية والبيوت التاهز، واألطباء والبنى اللحلية.. هكا هو المطلوب من 

ائيل لسعى ألن لقول لألمو الملحد، كيف ندال االسمنت نلى  ز، وقد لبنى متلس األمن ألن نسر 
 فيلا أنفاق، ال زالت هكه العقلية اللافلة موتود، ولقرر".

 08/8/6104األيام، رام هللا، 
 
 عن رواتب موظفي غزة "الفيتو"الحكومة الفلسطينية تعلن زوال  .3

نية في قطاع  ز،، ان نائب رئيس الوزراء أشرف اللور: نقل عن مس ول في الحكومة الفلسطي- ز، 
على ملف روالب موظفي  ز،. وقال « فيلو»الدكلور زياد أبو عمرو، أبلغلو بانه لو يعد هنا  

مساعد األمين العاو لمتلس الوزراء أسامة سعد ان اللقاء الكي تمع أبو عمرو بوك ء الوزارات في 
 «.نيتابيا ومثمراى » ز، كان 

 ز، قادما من الضفة قبل أياو، وهو أول وزير فلسطيني من حكومة اللوافق،  ووصل أبو عمرو نلى
 يصل  ز، منك لشكيليلا في حزيران/ يونيو الماضي.

الكي كان « الفيلو»ان أبو عمرو أكد للوك ء ان « الرأي الحكومية»وأضاف سعد في لصريح لوكالة 
. ونقل سعد عن أبو عمرو قوله انه «موضوعا على دفع روالب موظفي  ز، انللى ولو يعد موتوداى 

 ال يوتد أي عائق يحول دون دفع روالب الموظفين وان االلحاد األوروبي على اط ع بالموضوع.
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ولفت نائب رئيس الوزراء ا ل اللقاء نلى انه سيتري لحويل األموال وصرف الروالب ا ل أقرب 
 فرصة سانحة.

غيلية ولواص  دائما وواضحا مع الوزارات بغز،، ناق  وأشار سعد نلى ان الوك ء طلبوا موازنات لش
 لأكيد أبو عمرو على ان هكه األمور في طريقلا للحل.

أفرزت واقعا تديدا، وان تلسله مع الوك ء كانت عميقة »واعلبر أبو عمرو ان الحرب على  ز، 
يتابية ومة سلصرف وترى مناقشة موضوع نعاد، اإلعمار، اك لفت أبو عمرو نلى ان الحك«. وا 

 مساعدات مالية عاتلة للمواطنين الكي قصفت بيوللو، حلى يلمكنوا من اسلئتار بيوت لأويلو.
يصال  ، واياو، سلصل «المنازل الملنقلة»وأشار أبو عمرو نلى ان الحكومة لعمل على نيتاد وا 

 ا ل أياو لقطاع  ز، إليواء من هدمت منازللو تراء العدوان.
بلكليف من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الفلا نلى انه سيقوو وأوضح ان زيارله لألي 

 بزيار، أارى لقطاع  ز،، لملابعة كل ما الفق عليه.
 08/8/6104القدس العربي، لندن، 

 
 فتوى فلسطينية بتحريم االتجار بالبضائع اإلسرائيليةالهباش يصدر  .4

االلتار واللعامل بالبيع والشراء مع  حرو قاضي قضا، فلسطين محمود اللباش: يبلراأ-راو هللا
 المنلتات االسرائيلية، اصوصا لل  اللي يلوفر للا بديل ومنلج وطني فلسطيني او مسلورد.

واكد اللباش في بيان اليوو ان اللحريو على الفلسطينيين اللعامل مع منلتات اسرائيل نابع من واتب 
االسرائيلي في العدوان على الشعب الفلسطيني  ديني ووطني، "الننا يتب اال نكون عوننا ل حل ل

ويتب اال نساهو في لقوية اقلصاد االحل ل االسرائيلي على حساب االقلصاد الفلسطيني الوطني، 
 كما اننا يتب ان نعزز االقلصاد والمنلج الوطني الفلسطيني".

 ني.وشدد على ضرور، مقاطعة كل البضائع االسرائيلية اللي للا بديل وطني فلسطي
 08/8/6104الغد، عمان، 

 
 للقيام بواجبها إزاء غزة المنكوبةالسلطة الفلسطينية  يدعومصطفى البرغوثي  .5

مصطفى البر وثي الحكومة الفلسطينية  "المبادر، الوطنية"دعا األمين العاو لا: فيصل يوسف - ز،
لى اللعاون م "السلطة" ع لتنة اللحقيق الدولية للقياو بواتبلا لتاه  ز، باعلبارها منطقة منكوبة وا 

 لألمو الملحد، حول ترائو الحرب على القطاع.
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وأكد البر وثي ا ل م لمر صحفي في مسلشفى الشفاء بغز، على ضرور، لوقيع ميثاق روما لمعاقبة 
تبار نسرائيل دفع لعويضات على الدمار الكي أحدثله في  نسرائيل على ما فعلله من ترائو حرب وا 

  ز،.
ثي نلى أن اللدف المركزي للحرب األاير، على  ز، هو نعاد، احل ل قطاع  ز، وأشار البر و 

والسيطر، عليلا وأن نسرائيل فشلت فش ى كريعاى في لنفيك أهدافلا وهكا ما وضعلا في مأزق أماو 
 العالو.

 08/8/6104االتحاد، أبو ظبي، 
 
 يلية لتقسيم األقصى زمانيا  دولة عن اإلجراءات اإلسرائ 57قادة لرسائل  توجهشخصيات مقدسية  .6

قررت شاصيات مقدسية في اتلماع أاير عقد في القدس المحللة لبحث اإلتراءات : راو هللا
دولة نس مية وعربية للضمن شرحاى  71اإلسرائيلية التارية في المستد األقصى، لوتيه رسائل نلى 

 مفص ى للكه اإلتراءات واألاطار المحدقة بالمستد.
ون القدس عدنان الحسيني نن اإلتراءات اإلسرائيلية الرامية نلى لقسيو المستد بين وقال وزير ش  

 اليلود والمسلمين زمانياى يكل تماعة ل دي الص ، فيه في أوقات معينةأ دالت مرحلة عملية. 
العشرات من شاصيات المدينة لداعوا ل تلماع السبت لبحث ما يلعرض نليه »وقال الحسيني نن  

ولوصلوا نلى أن نتراءات لقسيو المستد دالت مرحلة عملية، وعليه قرروا لوتيه رسائل المستد، 
وأضاف: «. حلى يكون التميع في صور، الوضع 71نلى قاد، تميع الدول العربية واإلس مية الا 

لألسف، حلى اإلدانة لما يتري في المستد األقصى لو نعد نسمعلا من الدول العربية واإلس مية، »
رهاننا األساسي على الشباب »ولابع: «. علينا أن نضع التميع في لفاصيل صور، ما يتريلكن 

الفلسطيني الموتود بصور، دائمة في المستد، وعلى االنلفاضة التارية في كل حي من أحياء القدس 
 «.احلتاتاى على ما يتري في األقصى

 08/8/6104الحياة، لندن، 
 
 ضع برنامج جدي يعيد إعمار قطاع غزةبو  والفصائلالوادية يطالب القوى  .7

طالب الدكلور ياسر الوادية عضو اإلطار القيادي لمنظمة اللحرير رئيس لتمع الشاصيات :  ز،
المسلقلة القوى والفصائل الوطنية واإلس مية وحكومة اللوافق الوطني بوضع برنامج تدي يعيد 

يحمي لضحيات الشلداء وينلشل نعمار قطاع  ز، ويغيث سكانه الملضررين ويداوي الترحى و 
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القطاع االقلصادي من لحت الركاو الكي الفله آلة الحرب اإلسرائيلية، م كدا أن الشعب الفلسطيني 
ينلظر تلودا فعلية وحقيقية من كافة األطراف المحلية والعربية والدولية لعينه على لتاوز مرحلة ما 

 بعد العدوان الغاشو.
 08/8/6104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ماليين يورو 8دعم الموازنة الفلسطينية بـ لفرنسا مع  اتفاقيةيوقع  شكري بشارة .8

وقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشار،، اليوو األحد، مع وزار، الش ون الاارتية قنا:  -راو هللا
لدعو الموازنة م يين يورو  8الفرنسية ممثلة بالقنصل العاو الفرنسي هيرفي ماترو، الفاقية بقيمة 

 الفلسطينية.
وقال بشار،: نن هكا الدعو يساهو بلمكين م سسات دولة فلسطين من لقديو الادمات األساسية 

 للمواطنين ورعاية مصالحلو.
 08/8/6104الشرق، الدوحة، 

 
 مقرا  للوزرات المدنية 04" دمرت خالل العدوان على غزة أكثر من إسرائيل"الشرق األوسط": " .9

لو لسلثِن الحرب اإلسرائيلية على قطاع  ز، أيا من األهداف حلى ننلا طالت : أبو عواد  ز،: محمود
عددا من مقرات الوزارات المدنية كما طالت المباني األمنية لوزار، الداالية ومراكز األمن والشرطة 
 الماللفة ودمرللا بشكل كامل كما طالت المسلشفيات الحكومية بشكل مباشر في أكثر من  ار،
وألحقت بلا أضرارا فادحة حلى اضطرت بعضلا لإل  ق قبل أن لعاود فلحلا الحقا ا ل فلر، 

 الللدئة. 
نن عدد مقرات الوزارات اللي دمرها االحل ل ا ل « الشرق األوسط»وقال مس ول حكومي في  ز، لا
مراكز مقرا، مشيرا نلى أن كل  ال يشمل مراكز الشرطة وبعض  14الحرب وصل نلى أكثر من 

 األتلز، األمنية بل فقط الوزارات المدنية اللي لقدو ادماللا للمواطنين.
وككر المس ول، الكي فضل حتب هويله لحساسية موقفه بعد لشكيل حكومة الوفاق ومنعلو من 
اللصريح لوسائل اإلع و، أن كثيرا من الموظفين فقدوا حياللو ا ل الحرب وبعضلو فقد عائ له 

نزله. وبين أن قرار نعاد، الدواو مرلبط بلقرير مصير الموظفين في ظل التدال الكي وأقربائه أو م
 كان قائما بشأن لسوية أوضاعلو ومرلبط أيضا بفلح مقرات تديد، بدال من المدمر،.
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وعقد نائب رئيس الحكومة التديد، زياد أبو عمرو، الكي يزور قطاع  ز، منك أياو، ظلر السبت 
وك ء ومس ولي الوزارات الحكومية اللي كانت لعمل لحت سياد، حكومة الماضي، اتلماعا مع 

حماس سابقا، واسلمع نليلو ووعد بأن لحل تميع الملفات العالقة بشأن اللنسيق بين الوزارات في  ز، 
 وراو هللا ولثبيت الموظفين ولسليملو الروالب في أقرب فرصة.

نن أفراد الشرطة وماللف  "الشرق األوسط"لا وقال الناطق باسو الشرطة في  ز، أيمن البطنيتي
األتلز، األمنية لو يغادروا مواقعلو اللي حددت للو سابقا للبقاء فيلا للحفاظ على األمن ومراقبة 

اعلماد اطة ملكاملة قبيل العدوان للسيطر، على األمن في »المقرات األمنية عن ُبعد. وأشار نلى 
على الر و »وأضاف: «. وبسط أفراد الشرطة واألمن سيادللوالقطاع وقد نتحت بالفعل طيلة الحرب 

من أن ه الء الموظفين لو يللقوا روالبلو منك أشلر طويلة فإنلو واصلوا أداء الملمة اللي أوكلوا بلا 
 «.ولفانوا من أتل لقديو واتبلو وادمة شعبلو

 08/8/6104الشرق األوسط، لندن، 
 
 على مطالبنا  اإلسرائيلي الرد   .. ننتظرلقاهرةعزام األحمد: استئناف المفاوضات في ا .01

رئايس الوفاد  ، أنوكااالت، وعان القااهر، مان برهاوو ترايساي، عن 08/8/6104الغد، عم ان، ككرت 
الفلسطيني الموحد في القاهر،، عضو اللتنة المركزية لحركة فلح عزاو األحمد، قال "نأمل أن نلوصل 

 الللدئة ا ل الساعات المقبلة". اللفاق نلائي لوقف نط ق النار، ولثبيت
وأكد األحماد فاي لصاريح صاحفي عقاب لقائاه وعاددا مان أعضااء الوفاد، فاي تلساة محادثاات لشااورية 
مااع المساا ولين المصااريين فااي تلاااز الماااابرات العامااة، "لاان نقباال بااأي الفاااق هزياال، ونحاان فااي الوفااد 

يني وأهدافااه، وفااي مقاادمللا وقااف أهاادافنا واضااحة، فااأي الفاااق يتااب أن يلبااي مطالااب الشااعب الفلسااط
 العدوان، والبدء بعملية نعمار قطاع  ز،، وف  الحصار بشكل شامل".

وأشااااار األحمااااد نلااااى أن التلسااااة كاناااات ملمااااة، وأن الوفااااد، بانلظااااار الاااارد اإلساااارائيلي علااااى المطالااااب 
ا أفااااد ساااعة ماان انقضااااء للدئااة لامسااة أياااو ليااال االثنااين، حساابم 34الفلسااطينية، وكلاا  قبياال قراباااة 

 مس ولون فلسطينيون.
قاال رئايس الوفاد الفلساطيني ، القااهر، عان األناضول، 08/8/6104القدس العربي، لندن، وأضافت 

عاازاو األحمااد، ” فاالح“المفاااوض بالقاااهر،، عضااو اللتنااة المركزيااة لحركااة اللحرياار الااوطني الفلسااطيني 
يااوو علااى الاارد اإلساارائيلي علااى التانااب المصااري ساايطلعنا ااا ل اتلماااع مساااء ال“اليااوو األحااد، نن 

 ”.المطالب الفلسطينية بشأن الوقف الدائو إلط ق النار
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وعقاااد األحماااد وعااادد مااان أعضااااء الوفاااد الفلساااطيني الياااوو، تلساااة محادثاااات لشااااورية ماااع المسااا ولين 
أتاال العماال لللوصاال اللفاااق وقااف نطاا ق نااار شااامل “المصااريين فااي تلاااز الماااابرات العامااة، ماان 

 ”.اع  ز،ودائو في قط
الوفد يالفلساطينيأ ساوف يعقاد “وأن ” التلسة كانت ملمة“وأضاف في لصريح له عقب االتلماع أن 

بكامااال أعضاااائه مسااااء الياااوو، اتلماعاااا ماااع التاناااب المصاااري ل طااا ع علاااى الااارد اإلسااارائيلي علاااى 
 ”.المطالب الفلسطينية

لان نقبال باأي الفااق هزيال، "وماة" القادنأمال أن نلوصال اللفااق نلاائي اا ل السااعات “ولابع األحمد 
ونحاان فااي الوفااد أهاادافنا واضااحة، فااأي الفاااق يتااب أن يلبااي مطالااب الشااعب الفلسااطيني وأهدافااه وفااي 

 ”.مقدمللا وقف العدوان، والبدء بعملية نعمار قطاع  ز،، وف  الحصار يعن القطاعأ بشكل شامل
 ”.أن الوفد اإلسرائيلي وصل القاهر،التانب المصري أبلغنا “وقال مس ول من الوفد الفلسطيني نن 

ــدن، ونشاارت  ــاة، لن فااي  اى عضااو ، أن  ااز،ماان  فلحااي صااباح القاااهر،، وعاان ، وماان08/8/6104الحي
بوساااطة مصاارية بااين وفاادين فلسااطيني وآااار  أمااسالوفااد الفلسااطيني فااي المفاوضااات اللااي اساال نفت 

يلسنى صوغ الفااق لوقاف  بنود في الورقة المصرية حلى 3، شدد على ضرور، لعديل بعض نسرائيلي
يلعلاق  األولالبناد  ننالمفاوضاات اللاي لعلبار حاسامة،  تولاةالنار. وأوضح لا "الحياا،" قبيال اسالئناف 

ضارور، أن ياالو اإللغااء فااوراى عقاب لوقيااع الفاااق  نلااىبإلغااء المنطقااة العازلاة شاامال  از، وشاارقلا، داعيااى 
ضاااامانات بحرياااة اللنقااال بأمااااان  نلاااى فةنضاااا، أشاااالر، ولااايس علاااى ماااارحللين لسااالغرقان ساااله الللدئاااة

 للمزارعين في هكه المناطق.
حزيااران  11وأضاااف: "نريااد ننلاااء اإلتااراءات العقابيااة اللااي الاااكللا نساارائيل فااي الضاافة الغربيااة فااي 

نلى االعلقاالت، وقال: "يتب نط ق ه الء، وككل  فلح الم سسات اللي  نشار،ييونيوأ الماضي، في 
، أاياراممن لو اعلقااللو  شاليط صفقةضرور، اإلفراج عن األسرى المحررين في أ لقت"، مشدداى على 

 للبنى هكا المطلب. أنوقال ان هكه الصفقة ترت بضمانة مصرية، داعياى مصر نلى ضرور، 
فلح المعابر بين نسارائيل و از، طبقااى للضاوابط  مسألةولفت نلى البند الملعلق بلشغيل المعابر، وقال: "

 ير مقبولة كما ورد في الورقة المصرية ألنلا لعني عقد  والسلطةلفاق عليلا بين نسرائيل اللي يلو اال
 1011الفاق تديد"، الفلاى نلى أن هنا  الفاق وقف النار الكي وقاع فاي لشارين الثااني يناوفمبرأ عااو 

 ة".يمكن اللزاو ما تاء به في هكا الاصوص. ولابع: "نريد أن لكون األمور محدد، وليست فضفاض
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ولناااول صاا حيات الساالطة وحكومااة اللوافااق فااي المواضاايع االقلصااادية والماليااة الملعلقااة بغااز،، وباادفع 
الروالب للموظفين ولبادل البضائع و يرهاا، وقاال: "نرياد لأكياد عادو وضاع عقباات نسارائيلية أمااو هاكه 

 الملمات اللي سلقوو بلا السلطة".
طالبااااة بلضاااامين االلفاااااق اساااالعاد، تثلااااي التنااااديين وعلااااى صااااعيد مااااا لااااردد عاااان محاولااااة نساااارائيل الم

اإلسرائيليين الكين قل  ا ل الحرب على  ز،، قال: "أتبنا اإلسرائيليين مان اا ل مصار أناه ال علاو 
للوفااد بلااكه المسااألة، وأن هااكه القضااية يمكاان ملابعللااا الحقاااى وبشااكل منفصاال بوساااطة مصاارية". عمااا 

الوفاااد اإلسااارائيلي  نلاااىلعليمالاااه  أصااادرياااامين نلانيااااهو بأناااه نقااال عااان رئااايس الحكوماااة اإلسااارائيلية بن
علااى قناعااه بااأن نلانياااهو حااريص  أناااالمفاااوض باإلصاارار علااى الحاتااات األمنيااة إلساارائيل، أتاااب: "

 على اللوصل نلى الفاق".
وقال أعضاء آارون في الوفد الفلسطيني لاا "الحياا،" نن األماور للتاه نحاو أحاد ايااري ن، نماا اللوصال 

لااى الفاااق رساامي مفصاال علااى أساااس المبااادر، المصاارية، أو اعلماااد صاايغة "هاادوء مقاباال هاادوء" ماان ن
دون لوقيااع الفاااق لوقااف النااار. وقااال مساا ولون فااي "حماااس" ننلااو أبلغااوا مصاار بااأنلو يقبلااون بوقااف 
الحرب في األحوال الماللفة، وأنلو لن يعاودوا نلاى الحارب، علمااى أن وقاف الناار ينللاي منلصاف ليال 

 .لث ثاءا-اإلثنين 
وكشافت مصااادر فلسااطينية لااا "الحياا،" فااي  ااز، أن القياااد، الفلساطينية ااا ل اتلماعلااا فااي راو هللا لياال 

"منحت" الوفد الفلسطيني الموحاد صا حية اللوقياع علاى الفااق وقاف الناار مان عدماه،  األحد-السبت 
 لراعي الوحيد للمفاوضات".مشير، نلى أن عباس أكد ا ل االتلماع أن الوسيط المصري هو "ا

مصااااادر أمنيااااة رفيعااااة المساااالوى كشاااافت أن  ، أن08/8/6104، المصــــري اليــــوم، القــــاهرةوكلباااات 
، برعاية مصارية، عان مواتلاة واإلسرائيلي الفلسطينيالمفاوضات  ير المباشر، التارية بين التانبين 

عااددا ماان  اإلساارائيلي وصاافللا بااا"المعقد،"، بساابب رفااض التانااب اللاايبعااض األزمااات والصااعوبات، 
  ز،. في بحرييلمس  بلا الوفد المفاوض، أبرزها ننشاء ميناء  الليالمطالب الفلسطينية الملمة 

يرفض بشاكل قااطع  اإلسرائيلياليوو"، نن التانب  المصريلصريحات ااصة لا" فيوقالت المصادر، 
عقبات، وأن نسرائيل للعنت القطاع، وهكه أاطر ال في بحريفلح مطار  ز،، كما يرفض ننشاء ميناء 

 مي ى بحرياى. 11قبول طلب زياد، المياه اإلقليمية لقطاع  ز، والماصصة للصيد نلى  في
لشمل نيقاف نط ق النار بين التانبين بشاكل  نلائيلو االلفاق عليلا بشكل  الليوأضافت أن النقاط 

نلاى انساحاب القاوات بشاكل كامال  سايلو لوقياع االلفااق فياه، باإلضاافة الاكيمسلمر، بداية مان الوقات 
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بشأن فلح المعابر مع قطاع  ز، ما زال قيد  الفلسطينيمن قطاع  ز،. ولابعت المصادر أن المطلب 
 أقرب وقت ممكن. فياللفاوض، وسيلو اللوصل بشأنه نلى حل وسط يرضى الطرفين 

ن الكين اعلقلللو نسرائيل وقالت المصادر: "تار اللفاوض ا ل هكه األياو بشأن المعلقلين الفلسطينيي
تلعااد شااليط،  اإلسارائيلي التناديالضافة الغربياة أو الدفعاة الباقياة مان صافقة اإلفاراج عان  فيم اراى 
لاااو لللااازو نسااارائيل بلاااا"، وشاااددت علاااى أن "هاااكا المطلاااب  يااار قابااال لللناااازل عناااه مااان التاناااب  اللاااي

 ، أو نيتاد حل وسط بشأنه".الفلسطيني
 االلفااااقبرات العاماااة يباااكل تلاااوداى كبيااار، ومكثفاااة اااا ل هاااكه األيااااو إللمااااو وأضاااافت أن تلااااز المااااا

، وأنه سيلو لتديد اللدنة بين الطرفين بعد انللااء الفلسطينيلحقن دماء الشعب  اإلسرائيلي الفلسطيني
ظال نطا ق الناار باين الطارفين. ولابعات  فايأيااو الحالياة، ألناه ال يسالطيع أحاد اللفااوض  7الاا هدنة 
ساايلو ننتاااز هااكا االلفاااق فيااه"، موضااحة أن هنااا   الااكيادر أنااه "ال أحااد يساالطيع لوقااع الوقاات المصاا

نطالااة  فايلواتاه المفاوضاين، أبرزهاا لمساا  كال تاناب بمطالباه، ماا يلسابب  اللايالعدياد مان العقباات 
 وقت اللفاوض، ومن ثو لعطيل الوصول نلى الفاق دائو.

 
 لى اإلسرائيليين من قرار العدوان والحرب البريةحماس: تعنت نتنياهو سيكون أكثر وباال ع .00

أكااد سااامي أبااو زهااري، الناااطق باسااو ،  ااز،، ماان 07/8/6104المركــز الفلســطيني ل،عــالم، ككاارت 
 حركة حماس؛ نن الطريق الوحيد لألمن هو أن يشعر به الفلسطينيون أوالى، وأن يرفع عنلو الحصار.

لصاريحات لارئيس الاوزراء الصاليوني بنياامين نلنيااهو، تاء حديث أبو زهري في بيان له لعقيبا علاى 
لوعااد فيلااا بلكبيااد حركااة حمااااس المزيااد ماان الضااربات القاسااية ماااا لااو ياانعو تميااع الصاالاينة باللااادوء 

 واألمن، على حد قوله.
وقال أبو زهري: نن "حديث نلنياهو عن انلصار مزعوو هو مترد اسلل   نع مي للللرب من نقماة 

 ية على فشله".الصلاينة واللغط
زاء كل  أضاف الناطق باسو حماس: "يكفي نلنياهو أن المئات من تناوده ساقطوا باين قليال وتاريح  وا 
وأسير، وأن عمليات المقاومة وصواريالا نتحت في ضرب العمق الصليوني، وفرض حصار تاوي 

 عليه".
قاال فاي  سحركاة حماافوزي برهوو النااطق باساو  ، من  ز،، أن07/8/6104قدس برس، وأضافت 

لصااريح مكلااوب لااه: "لعناات نلنياااهو وحكوملااه أماااو طلبااات المقاومااة حماقااة تديااد، ومقااامر، نضااافية 
 سلكون األكثر وباال عليه وعلى اإلسرائيليين من قرار العدوان والحرب البرية على  ز،".
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لغربياااة ودعاااا نلاااى لكثياااف واسااالمرار المواتلاااات واالشااالباكات والمقاوماااة بكافاااة أشاااكاللا فاااي الضااافة ا
والقدس ومدن فلسطين لنصر،  ز، واسلنزافا ل حل ل إلتباره على وقف الحرب وفا  الحصاار وللبياة 

 مطالب الشعب الفلسطيني.
 
 الحرب على غزة تعطي حماس فرصة "استعادة الدور" في الضفة .02

ماس من أعطت الحرب اإلسرائيلية األاير، على قطاع  ز، دفعة قوية لحركة ح: كفاح زبون - راو هللا
أتل اسلئناف النشاط العلني على نطاق واسع في الضافة الغربياة بعادما كانات شابه محظاور،. واا ل 
اليومين الماضيين شوهد آالف من عناصر الحركة اإلسا مية يحملاون أع ملاا الاضاراء ومتسامات 
 لصااواريص صاانعللا الحركااة فااي  ااز، وصااور قادللااا، ويتوبااون شااوارع الضاافة علااى مقربااة ماان رتااال

 األمن المدتتين بالس ح، في مشلد  ير مألوف منك سنوات طويلة.
ولو لنتح هكه المسيرات الكبير، ألن األتلز، األمنياة سامحت بلنظيملاا فقاط، بال ألن عناصار الحركاة 
لحرروا ككل  من اوفلو، في ظل لشكيل حكومة لوافق وطني وما لبعه من لعاون كبير باين السالطة 

فاوضااات القاااهر،. فااارج عناصاار الحركااة نلااى الشااوارع يللفااون باسااو حماااس والحركااة اإلساا مية فااي م
بصوت عاال ووتاوه مكشاوفة، بعادما كاان أي نشااط مان هاكا الناوع فاي الساابق يعناي لعارض صااحبه 
السلدعاءات ولحقيق وربما اعلقال، وهو األمر الكي كاان ينطباق كاكل  علاى عناصار حركاة فالح فاي 

 قطاع  ز،.
الحارب األايار، فاي ظال اللعااطف الكبيار الاكي تلبلاه للاا مان أتال اسالعاد،  ولحاول حماس اسالغ ل

دورهاااا فاااي الضااافة. وقاااال النااااطق باساااو حمااااس فاااي راو هللا ساااائد أباااو البلااااء إلحااادى محطاااات الللفاااز، 
اللابعاة للحركااة فااي نباار، لشااير نلااى نيااة حماااس لغييار الواقااع فااي الضاافة "لاان نساامح بعااود، االعلقاااالت 

 السياسية".
ت مصادر مان الحركاة لاا"الشرق األوساط" نن نشااط حمااس فاي الضافة سيسالأنف علناا كماا كاان، وقال

وهكا كان االلتاه السائد قبل وقوع الحرب وبعد حكومة اللوافق. وأوضحت أن "أساس االلفاق مع فلح 
هو حرية اللعبير والحركاة ألفاراد حمااس فاي الضافة، وهاكا هاو الاكي سي ساس إلتاراء االنلااباات فاي 

لمسلقبل". وأقرت بأن "الحرب أعطت حماس دفعة نضاافية للتدياد النشااط العلناي"، قائلاة نن نشااطلا ا
 بشكل عاو لو يلوقف أبدا في السابق.

وااا ل الساانوات الماضااية كااان أي نشاااط لحماااس فااي الضاافة يتااري بشااكل سااري سااواء علااى صااعيد 
ط للحركاااة مناااك سااايطرللا علاااى العمااال الم سساااالي أو اللنظيماااي والعساااكري. ومنعااات السااالطة أي نشاااا
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. واعلقلت عناصر الحركة والحقت أمواللا وأسلحللا في كل 1001قطاع  ز، منلصف يوليو يلموزأ 
مكان، نضافة نلى م حقة األسلحة األارى عند تميع اللنظيمات بما فيلا حركة فلح. ولقول السالطة 

الضاافة الغربيااة بااا ف الساالطة ننلااا ال لساامح بااأي نشاااط مساالح أو لبياايض لألمااوال ألي لنظاايو فااي 
الرساامية فقااط. وصااادرت الساالطة كميااات كبياار، ماان األساالحة وم يااين الاادوالرات ماان حماااس، وحلاات 

 م سسات وأ لقت أارى كانت لابعة للحركة في ظل الصراع الكبير، بينلما.
وقبااال االنقسااااو الفلساااطيني كاااان نشااااط حمااااس فاااي الضااافة علنياااا علاااى تمياااع الصاااعد، فاااي المسااااتد 

الم سسااات والشااوارع. وشااار  عناصاارها فااي االنلفاضااة الثانيااة ونفااك مساالحوها انط قااا ماان األراضااي و 
اللي لاضع لسايطر، السالطة عملياات فاي قلاب نسارائيل. وقبال نحاو شالرين وتلات اللاماات لعناصار 
يعلقاد أنلااو منلساابون لحمااس باالطاااف ث ثااة مسالوطنين نساارائيليين وقاالللو فاي الضاافة. ولساابب كلاا  

لولر بين حماس والسلطة اللي رفضت هكه العملية وقالات نناه "نكا ماا لباين أن حمااس فعا  لقاف  في
وراءها فسلكون لكل  لداعياله". وظلت ع قة السالطة بحمااس ع قاة ماد وتازر حلاى الحارب األايار، 
 اللي منحت حماس لعاطفا شاعبيا كبيارا، لكان الحركاة لطماح نلاى ماا هاو أكثار مان اسالعاد، الادور فاي

 الضفة.
وطالاب النااطق الرساامي باساو حماااس ساامي أبااو زهاري بانلفاضااة فاي الضاافة الغربياة. وقااال فاي بيااان 
"نن الترائو الصليونية المسلمر، فاي الضافة الغربياة ل كاد أن المشاكلة هاي فاي االحال ل، األمار الاكي 

شا عال انلفاضاة فاي يسلوتب لفعيل دور المقاوماة فاي الضافة للتاو تارائو االحال ل وحماياة شاعبنا". وا 
منااك ساانوات، ودفعاات الحركااة ماارارا لتاااه هااكا الايااار لكاان ماان دون  حماااس الضاافة الغربيااة هااو مطلااب

 تدوى، ولعلقد أن الوقت أصبح مواليا لكل  اآلن.
وطالبت حماس عناصرها بالاروج في مظاهرات كبير، ضد االحال ل التمعاة الماضاية. لكان السالطة 

لاااء االحاال ل علااى كاال فلسااطين لاارفض االنلفاضااة فااي الضاافة الغربيااة الفلسااطينية اللااي للطلااع نلااى نن
أسلوبا لكل . وعلى الر و مان ساماح السالطة لحمااس بممارساة دور ماا فاي الضافة، فإناه ال يبادو أنلاا 
سلساامح للااا بالااكهاب بعياادا. وقااال مصاادر أمنااي فلسااطيني لااا"الشرق األوسااط" ننااه ال ياازال يمنااع علااى 

نشاط عسكري أو في متال لبييض األموال. وأكد أن قرار انلفاضة تديد،  عناصر الحركة القياو بأي
فااي الضاافة لاايس بيااد حماااس، وأن األتلااز، األمنيااة ساالمنع كلاا  مااا داماات القياااد، الفلسااطينية لااو لقاارر 
كل . وأضاف "قرار الحرب أو السلو ال يلاكه فصايل، وماا دامات لاو لألناا لعليماات تدياد، فاأي نشااط 

 إلطار سيكون ممنوعا".فصائلي في هكا ا
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واللماات حماااس األتلااز، األمنيااة باعلقااال بعااض عناصاارها فااي الضاافة، أمااس، علااى الفيااة مساايرات 
التمعااااة. وعقااااب المصاااادر األمنااااي بقولااااه "ال نلعاااارض ألي فاااارد ماااان حماااااس بساااابب لوتلالااااه وآرائااااه 

 وانلماءاله، ولكن بسبب نشاطات عسكرية ومالية".
ة ردت طيلة الشلر الحالي والماضاي عاد، محااوالت للنظايو مسايرات وكانت األتلز، األمنية الفلسطيني

فلسااطينية "لحلاا " بااالتيش اإلساارائيلي علااى أطااراف الماادن، لكاان فااي ماارات محاادد، ساامحت باااالراق 
التدران األمنية من شبان  اضابين. وقاال المصادر األمناي "ال نرياد أن نعارض شابابنا للماوت.. كاان 

 ".هكا هو المنطلق الكي ننطلق منه
مااان تانباااه، رد المفاااوض السياساااي لألتلاااز، األمنياااة اللاااواء عااادنان الضاااميري، علاااى اللاماااات حمااااس 
رفض السلطة نشعال انلفاضة ثالثة، بقوله "نن المقاومة الشعبية هي موتلة ضد االحل ل اإلسرائيلي 

منيااة أو وليساات ل حلكااا  باااألتلز، األمنيااة الوطنيااة". وطالااب الضااميري بعاادو اللعاارض لألتلااز، األ
االحلكااا  بلااا قااائ  "الفصااائل الفلسااطينية لوافقاات علااى لبنااي ايااار المقاومااة الشااعبية فااي القاااهر،، وال 

 يحق ألحد اللشكي  أو يالمزايد،أ على دور األمن".
 08/8/6104، الشرق األوسط، لندن

 
 حماس: اإلسرائيليون لن يعودوا إلى منازلهم إال بقرارنا .03

س ساامي أباو زهاري، نن "ساكان المادن والمسالوطنات اإلسارائيلية القريباة قال الناطق باساو حركاة حماا
ماان قطاااع  ااز، لاان يعااودوا نلااى منااازللو نال بقاارار ماان حماااس ال بقاارار ماان رئاايس الااوزراء اإلساارائيلي 

 بنيامين نلنياهو".
وا ل مسير، نظمللا حركله في مدينة رفح تنوبي قطاع  ز، دعما للفصاائل الفلساطينية، مضاى أباو 
زهري قائ : "يارج علينا نلنياهو ليككب على شعبه، ويقول بأنه انلصر، والحقيقة اللي ال للغيار هاي 

 أن المقاومة الفلسطينية اللي انلصرت".
ولااابع: "نااككر بمااا قلناااه سااابقا، نحاان لااو نبااادر للااكه المعركااة، لكاان ينساارائيلأ ماان االارللااا، وقباال أن 

كنلا فرضت علينا، ووعدنا أنلا لن لكون كسابقللا، وبالفعل كانت لبدأها قلنا لسنا معنيين باللصعيد، ل
 ككل ، وكانت وما زالت المقاومة للو بالمرصاد".

وأضاف أن أولويات حركة "حماس" هي اللوصل نلى الفاق لوقف نط ق النار بشكل دائو، لكن على 
 ينسرائيلأ أن للوقف عن المماطلة في المفاوضات.
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عقاد الفاقاا مشارفا لناا، واسالتابة لمطالبناا، أو ال الفااق، وعلاى العادو أن يكاون ومضى قائ : "نما أن ن
 تاهزا السلحقاقات عدو االلفاق".

ولحدث أبو زهري عن "اسلحالة" نزع س ح المقاومة، قائ : "انزعوا أرواحنا ولن لسلطيعوا نزع س ح 
 المقاومة، فنحن مع المقاومة وللا".

لفاالح معباار هنااا أو هنااا ، باال للحرياار القاادس وكاماال أرض فلسااطين، ومضااى قااائ : "معركلنااا ليساات 
وشااعبنا لاان يقباال بالحصااار واساالمرار لاادنيس األرض والمقدسااات، ونحاان نعااد العااد، إلنلاااء االسااليطان 

 ولحرير األرض".
 07/8/6104، فلسطين اون الين

 
 الرشق: سنعزز انتصارنا العسكري بانتصار سياسي .04

سياسااي لحركااة حماااس عاازت الرشااق، نن الوفااد الفلسااطيني فااي طريقااه قااال عضااو المكلااب ال: الدوحااة
 اآلن لمفاوضات القاهر،، م كدا "أننا سنعزز انلصارنا العسكري بانلصار سياسي بحول هللا".

وأضاف الرشق في لصريح مقلضب له، عبر صفحله الرسمية على "فيسبو "، بعد ظلر اليوو األحاد 
نلاااء الحصااار".أ: "نننااا ساانكون أمناااء علااى حقااو 8-11ي  ق شااعبنا، ومصاارون علااى وقااف العاادوان وا 

 وشدد القيادي الرشق على أن "س ح المقاومة ليس للمساومة".
 07/8/6104، المركز الفلسطيني ل،عالم

 
 قبول مطالب الفلسطينيين أو مواجهة حرب طويلة "إسرائيل": على أسامة حمدان .05

ت حركااة حماااس يااوو الساابت اقلراحااات قاادمللا رفضاا: الشااريف ودان وليااامز أسااماء -القاادس، القاااهر،
القاااهر، للمفاوضااين الفلسااطينيين سااعيا إلنلاااء هتااوو نساارائيلي علااى قطاااع  ااز، واعلبرللااا  ياار كافيااة 

 ولوحت باحلمال اسلئناف القلال عندما لنللي اللدنة الحالية.
عاروض اللاي حمادان عضاو المكلاب السياساي ومسا ول الع قاات الاارتياة لحمااس نن ال أسامةوقال 

 قدمت للوفد الفلسطيني في القاهر، "ال للبي طموح المطالب الفلسطينية".
القباول بشااروط الشااعب  نساارائيلوأضااف حماادان علاى صاافحله علااى موقاع فيساابو  يااوو السابت "علااى 

 الفلسطيني أو مواتلة حرب اسلنزاف طويلة".
 07/8/6104وكالة رويترز، 
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لنا لإسرائيليون جنود .06  في ميدان الرماية "بط"ـ: القسام حو 

قاال تنااود فاي تايش االحاال ل الصاليوني نن مقااومي كلائااب الشاليد عاز الاادين القسااو حولااوهو :  از،
مشااركللو فاي عملياة اللو ال الباري لمنطقاة "العطااطر،" شامال قطااع  رماية اا لنلى "بط" في ميدان 

  ز،.
أ، عان تناود لاو 8-11باوري" ظلار األحاد يونقل مراسل القنا، العبرية الثانية للشئون العسكرية "نيار د

وهو تنود احلياط من اريتي الوحدات المالاار، فاي التايش أن اللادن  8اسلدعا هو بناءى على األمر 
 اإلنسانية اللي أعلنت في  ز، لو لكن في صالح التيش.

صاف ماا وحسب التنود فإن مقاومي القساو اسلغلوا فلرات اللدن للحسين مواقعلو القلالية، في حين و 
 ترى للو في المنطقة بالبط في ميدان الرماية.

وقال أحدهو نن أكثر ماا كاان ياياف القاوات هاي قاكائف اللااون اللاي انلمارت علاى ر وسالو كاالمطر 
وأن الطيران كان يلأار فاي المتايء لضارب مواقاع المسالحين بعاد فشال القاوات األرضاية فاي نساكات 

 نيرانلو.
بوع ماان القلااال ماان قباال التاايش بلبااديللو بفرقااة أااارى وأنلااو فااي ولحاادث التنااود عاان نب  لااو بعااد أساا

طريقلو اارج القطاع وعندها طلبوا من سا ح التاو لاأمين الغطااء التاوي المناساب النساحابلو ااارج 
الحاادود إلافااائلو عاان أعااين مقاااللي حماااس لااو يساالتب لطلاابلو وارتااوا ماان القطاااع لحاات واباال ماان 

 منلو بتروح. 7قكائف اللاون وأصيب 
وقال التنود نن "معتز،" منعت وقوع قللى في هاكه الحادثاة، فاي حاين لسابب هاكا اإلهماال فاي انلياار 

لحولاوا  ىنفسي لبعض التنود الكين لو يحلملوا اسلللار التيش وكثافة النيران اللاي أطلقات علايلو حلا
 نلى بط في ميدان الرماية.

 07/8/6104، المركز الفلسطيني ل،عالم
 
 لقسام يتحدثون عن دور شبكة االتصاالت الخاصة في معركة غزةمقاتلو كتائب ا .07

لااو لعلمااد المعركااة فااي  اااز، علااى لطااور القاادرات العسااكرية لااادى فصااائل المقاومااة وحسااب، باال كاااان 
دور كبيار لماا وفهاره  1009للطوير شبكة الصاالت ااصة على نسق لتربة حزب هللا في لبناان عااو 

 لحد من الاسائر البشرية في صفوف المقاومينمن لنسيق، نضافة نلى المساهمة في ا
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 از،   علااى نحااو  ياار مساابوق، أساالمت شابكة االلصاااالت الااصااة بالمقاومااة الفلسااطينية فااي افااض 
نسبة الاسائر في األرواح بين المقاومين، بحسب ما لكشف قيادات ميدانية كانت لدير المعركة عبار 

 االلصال.
لصااالت الااصاة ساابقة فاي لااريص الصاراع ضاد االحال ل فاي ومثهل اسلاداو الفصاائل الفلساطينية اال

األراضي الفلسطينية، اصوصاى أن شبكة االلصاالت الداالية ساعدت في الح ول دون وصاول آكان 
رتال ماابرات العدو نلى المكالمات الااصة بين المقاومين واللنصات عليلاا، وكاان كلا  فاي الساابق 

 يا واللكليكات اللي للبعلا األكرع العسكرية.يساعد في الكشف عن الكثير من الافا
لساااالط "األابااااار" الضااااوء علااااى دور اطااااوط االلصاااااالت األرضااااية الااصااااة اللااااي أقامللااااا المقاومااااة 

، فيما لو يتر اسلاداملا اا ل الحارب 1006الفلسطينية بعد الحرب األولى على  ز، في شلاء عاو 
ألن لتليزاللااا لاو لكاان قاد اكلملات بعااد، كماا يفيااد بصاور، فعالاة  1011الثانياة فاي لشاارين الثااني عاااو 

مقاومون أكدوا أنلو اعلمدوا عليلا كلياى في متال اللواصل بين س ح اإلشار، والقااد، الميادانيين اا ل 
 العدوان األاير.

ويكشاف المسا ول فاي "كلائااب ، يسالهل االراقلااا لارلبط االلصااالت الفلساطينية بنظيرللااا اإلسارائيلية ماا
لااواء اااانيونس" وملناادس االلصاااالت الملقااب بااا"أبو عمياار" أن واحااد، ماان أباارز األدوات اللااي  القساااو ا

أدت نلاااى الكشااااف عااان مصااااير العناصااار المحلتاااازين فااااي نفاااق لحاااات األرض عناااد الحاااادود الشاااارقية 
مقااال ى، كاناات شاابكة االلصاااالت الااصااة. وأوضااح: "عناادما  17للمحافظااة التنوبيااة، والبااالم عااددهو 

الت بيننا وبين المقاومين في األنفاق عند الحادود الشارقية لااانيونس، وماع نعا ن بادء قطعت االلصا
سااريان الللدئااة الم قلااة فااي العاشاار ماان آب، ارتنااا برفقااة رتااال الاادفاع الماادني إلرشااادهو نلااى مكااان 
المتاهااادين، وحاااين العثاااور علاااى طااارف أسااا   االلصاااال األرضاااي الاااااص بناااا، أوصااالناها بتلااااز 

فعل لمكنا من نتراء مكالمة معلاو حلاى أنقاكوا، فيماا تارى انلشاال سالة متاهادين آاارين الصال، وبال
 يوماى". 11كانوا قد ارلقوا ا ل مد، االحلتاز اللي بلغت 

أما أبو أحمد، وهو قائد في "وحد، الدروع" في المحافظاة الشامالية للقطااع، فأكاد أناه كاان يالمكن عبار 
من ملالفة كويه ومن يعنيلو أمره طوال عشرين يوماى مان  ياباه  نقطة الصال داالية مقامة في منزله

سايناي"، م كاداى  نلاىفي نقطة ربااط ملقدماة باالقرب مان الحادود الملااماة لماا يعارف ساابقاى بمغلصابة "
أنه في أوقات مواتلة سابقة كان يسالحيل علياه االطمئناان علاى كوياه، "ألن لكلفاة االلصاال باالتوال 

 هي أرواحنا".
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أبو أحمد، في حديث نلى "األابار"، نلى أن االلصاالت الااصة بالمقاوماة قللات الاساائر فاي وأشار 
األرواح، اصوصاى نكا ما أاك في االعلبار أن االلصااالت ال سالكية كانات، وال لازال، لاضاع لرقاباة 

يماة مان االسلابارات. وقال نن "اللفكير في نقامة شابكة االلصااالت الااصاة بالمقاوماة لاو يكان أقال ق
 لصنيع الصواريص واإلعداد للمعركة اللي دارت على أرض  ز، ألكثر من شلر".

ولفاات القائااد العسااكري فااي "القساااو" نلااى أن ضاارورات المياادان أوتباات اعلماااد بااديل ماان االلصااااالت 
يلة الملعلقة بما يعرف با"السيناو" و"المااشير" الللين كانت لسلادملما المقاومة سابقاى باعلبارهما الوسا

الوحيااااد، ل لصااااال، "واساااالطاع المحلاااال االراقلااااا بلقنيالااااه الملطااااور،". وأكااااد أبااااو أحمااااد أن ملندسااااي 
االلصاالت كانوا يلعقبون المقاسو يومياى طوال العدوان على  ز، ألكثر من ث ثاين يومااى، وكلا  لللأكاد 

 نصت على المقاومة.من س مللا ومنع االراقلا، الفلاى نلى أن الشبكة أثبلت نافاق العدو في الل
ولعلماااد نسااارائيل، وفاااق مصاااادر أمنياااة، علاااى مصااادرين أساسااايين فاااي تماااع المعلوماااات االسااالابارية 
ال زمة لحربلا ضد حركات المقاومة الفلسطينية، وهما المصادر البشرية كلتنياد العما ء، والمصاادر 

 كنولوتية.اإللكلرونية القائمة على االسلعانة بأحدث ما لوصلت نليه اللقنيات الل
في تلاز الشابا  لعلمد على لعقب أتلز، االلصال السلكية  8100وقالت هكه المصادر نن "الوحد، 

وال ساالكية"، مبيناااة أن الاااكي يساااعد الوحاااد، علاااى أداء ململلاااا ارلباااط شااابكة االلصااااالت الفلساااطينية 
شااابكة االلصااااالت القائماااة فاااي الضااافة وقطااااع  اااز، بشااابكللا الااصاااة. وأكااادت أن المقاساااو الرئيساااية ل

الفلسااطينية مرلبطااة للقائياااى بنظيرللااا اإلساارائيلية "بيزياا "، فيمااا شاابكلا اللااالف النقااال "تااوال اااا الوطنيااة" 
 مرلبطلان بشبكة "أورانج" اإلسرائيلية.

 08/8/6104األخبار، بيروت، 
 
 "الديمقراطية" تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة .08

فلسااطين" لمسااكلا بالوفااد الفلسااطيني الموحااد نلااى مفاوضااات القاااهر،  أكدااا "التبلااة الديمقراطيااة للحرياار
"وصون وحدله ووحد، مواقفه"، كما أكدت على لمسكلا "بالدور الكي للعبه القااهر، فاي اإلشاراف علاى 

دارللا".  المفاوضات  ير المباشر، وا 
بماا ينساتو ماع الورقاة ودعت "الديمقراطية" في بيان للاا الياوو األحاد، نلاى "لطاوير المباادر، المصارية، 

الفلسطينية بما حملله من مطالب وحقوق مشروعة للشعب الفلسطيني فاي قطااع  از، والضافة الغربياة 
 والقدس المحللة".
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وحكرت في الوقت كاله مان "اطاور، لعباة المساارات البديلاة، ولعباة ندااال القضاية الفلساطينية وحقاوق 
ر، نلااى أن "مثاال هااكه السياسااة ماان شااأنلا أن للحااق الشااعب الفلسااطيني فااي المزاياادات اإلقليميااة"، مشااي

ضااارراى فادحااااى بالقضاااية الوطنياااة الفلساااطينية، وأن لضاااعف نراد، الوحاااد، الفلساااطينية اللاااي لتلااات فاااي 
 الميدان، وفي الوفد الفلسطيني الموحد نلى القاهر،، وفي حكومة اللوافق الوطني".

ماااد هللا نلاااى "اإلساااراع بلحمااال مسااا ولياللا ودعااات التبلاااة، حكوماااة اللوافاااق الاااوطني برئاساااة راماااي الح
اإلدارية والادمية واألمنية نحو الشعب الفلسطيني في قطاع  ز،"، مشادد، علاى "أهمياة الشاروع باإدار، 
حوار وطني من أتل نعااد، لشاكيل حكوماة وحاد، وطنياة فلساطينية، لضاو شاصايات سياساية، ممثلاة 

ة وكفااءات وطنياة، للحمال مسا ولياللا فاي ندار، الشاأن للليارات الرئيسية في الحالاة الوطنياة الفلساطيني
العاو، في مناطق السالطة الفلساطينية، بماا فيلاا قطااع  از، وعلاى ضاوء النلاائج الملوقعاة للمفاوضاات 

  ير المباشر، في القاهر،".
 07/8/6104، فلسطين أون الين

 
 6118من واجهناهم في حرب ذاتهم ليسوا  6104: مقاتلو حماس إسرائيليمصدر  .09

وصف مصدر أمني صليوني رفيع المسلوى اللغييرات اللي مر بلا مقاللو حركة حماس ما اراى :  از،
ليسااوا كاللااو ماان واتللااو التاايش فاااي  1014بااا"المفاتئة  ياار المحسااوبة" قااائ ى: "نن مقاااللي حمااااس 

 " منوهاى نلى أنه ال يسللين بحماس نال مغفل.1008حرب الرصاص المصبوب عاو 
أ ؛ قاال المصادر الصاليوني نن حمااس 8-11متلة "بازو" العسكرية مساء أمس األحد يوفي حديث ل

لمللاا  اليااوو تيشاااى حربياااى بكاال مااا للكلمااة ماان معنااى، فقااد قاماات بلشااكيل ألويااة عسااكرية مماثلااة أللويااة 
التاايش ومنلااا لااواء النابااة الااكي يحاااكي وحااد، األركااان المالااار، اللااي طالمااا لغنااى التاايش الصااليوني 

 الللا، وهكه الوحد، معد، لمتابلة تنود التيش ومفاتأللو حال داوللو للقطاع.ببطو 
وزعااو أن مقاااللي حماااس لاادربوا فااي الكثياار ماان دول المنطقااة كااإيران وسااوريا ولركيااا وليبيااا والسااودان، 
ومر مقاللوهاا بالعدياد مان الادورات العساكرية الصاعبة، ومان ثاو عاادوا للقطااع ليطبقوهاا بعاد أن لادربوا 

 ى نط ق الصواريص المضاد، للدروع والمضاد، للطائرات.عل
ولفت نلى أن من يسللين بحماس ال يعرف ما معنى حرب العصاابات، وال يادر  عماق اللغييار الاكي 
مارت باه الحركااة، فقاد انساحب مقاللوهااا لحات وطاأ، ضااربات التايش فاي عمليااة الرصااص المصاابوب 

 مود واللحدي والترأ، بشكل  ير مسبوق.ولكنلو أثبلوا هكه المر، قدر، عالية على الص
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سنوات فاي لشاكيل تايش مانظو ماع لسلسال  9وااللو الضابط حديثه قائ ى: "نن حماس نتحت ا ل 
هرمي قيادي دقيق وسري للغاية.. فحماس ليست مغفلة كما يظن البعض وقد لدربوا علاى شالى أناواع 

قاسية نال أنلو أثبلوا أنلو ال يزالون يلملعاون  األسلحة الحديثة والفلاكة، وعلى الر و من للقيلو لضربة
 بقدرات صارواية لتاه نسرائيل".

 07/8/6104، المركز الفلسطيني ل،عالم
 
 القسامكتائب تجول في أنفاق ياألناضول فريق وكالة  .21

لمكن فريق وكالاة "األناضاول" فاي قطااع  از، مان لوثياق شالادات لمقااللين  السبيل، وكالة األناضول:
ب الشاليد عاز الاادين القسااو التنااح المسالح لحركاة "حماااس" للعلاق بعملياات عساكرية نفااكوها مان كلائا

ضااد قااوات التاايش اإلساارائيلي البريااة اللااي لو لاات فااي قطاااع  ااز، ااا ل أياااو الحاارب اللااي باادأت فااي 
 السابع من الشلر الماضي.

ائف اللااااون كماااا لمكااان مصاااورو "األناضاااول" مااان اللتاااول فاااي أنفااااق هتومياااة ومااارابض إلطااا ق قاااك
 والصواريص، اللابعة لكلائب القساو في حي الشتاعية شرقي مدينة  ز،.

سااااعات ملواصااالة، كانااات فاااي موقاااع إلطااا ق القاااكائف  1وبداياااة التولاااة اللاااي لواصااالت علاااى مااادار 
المضاااد، للاادروع، عاارض ا للااا مقاااللي كلائااب القساااو ساا ح "الكونكااورس" يمضاااد للاادروعأ الااكي لااو 

لحرب السللداف عدد من اآلليات العسكرية اإلسرائيلية الملو لة في حاي الشاتاعية اسلادامه ا ل ا
 شرقي مدينة  ز،.

وكشااف أحااد مقاااللي كلائااب القساااو لألناضااول، عاان أن كات الموقااع لااو اساالادامه السااللداف "تيااب" 
 3لال يدفع رباعيأ نسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة  از،، بصااروم مضااد للادروع، ماا لسابب بمق

صابة اثنين آارين بتروح.  تنود نسرائيليين وا 
وفااي مااربض لحاات األرض يساالادو إلطاا ق القااكائف والصااواريص، عاارض مقاااللون ماان كلائااب القساااو 

" اساالادو فااي قصااف القااوات 110أماااو كاااميرا "األناضااول"، ماادفع إلطاا ق قااكائف اللاااون ماان عيااار "
 ة  ز،.اإلسرائيلية الملو لة في حي الشتاعية شرقي مدين

وقال أحد المقاللين لمراسل "األناضاول" نناه "لاو اسالاداو ماربض نطا ق قاكائف اللااون لللغطياة علاى 
عدد من العمليات اللي نفكللا كلائب القساو الف اطوط العدو ومن أبرزها عملياة موقاع ناحال عاوز 

تناااود  10يموقاااع عساااكري نسااارائيلي يقاااع شااارقي حاااي الشاااتاعية شااارقي مديناااة  اااز،أ اللاااي قلااال فيلاااا 
 نسرائيليين".
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 وأضاف أنه لو اسلاداو كات المربض لقصف حشود آليات ودبابات مدرعة نسرائيلية بشكل كثيف.
وأشار نلى أن مرابض نط ق قكائف اللاون موزعة على تميع أنحاء القطااع للغطاي تمياع المحااور 

 التغرافية اللي يلواتد فيلا التيش اإلسرائيلي.
المس ولين عن نط ق قكائف اللاون، قال المقالل "يبدأ عملنا عنادما نللقاى  وحول آلية عمل المقاللين

الصااال ماان  رفااة العمليااات اللابعااة لكلائااب القساااو يزودونااا ماان ا لااه بإحااداثيات اللاادف المطلااوب 
 اسللدافه، لنقوو بإسقاط هكه اإلحداثيات على المدفع الااص بالقكائف ونبدأ بعدها بالقصف فورا".

التولااة، زار فريااق "األناضااول" أحااد األنفاااق اللابعااة لكلائااب القساااو، الااكي اساالادو للنفيااك وفااي نلايااة 
العديد من العمليات اللتومية ضد اآلليات والتنود اإلسرائيليين الكين لو لاوا شارقي مديناة  از، اا ل 

 العملية البرية.
قااااال أحااااد المقاااااللين  وحااااول لفاصاااايل بعااااض العمليااااات اللااااي نفااااكللا كلائااااب القساااااو باساااالاداو النفااااق،

المرابطين في النفق لمراسل "األناضول" "ليلة اللو ل البري اإلسرائيلي شرقي مدينة  ز، سمعنا صوت 
اآلليات العسكرية قريبة من موقعنا فارج أحد المتاهادين مان النفاق ليرصاد لحار  هاكه اآللياات وكاان 

دبابااة نساارائيلية لبعااد عاان فلحااة  كيلااو تااراوأ فوتااد 70يحماال عبااو، شااواظ يعبااو، مضاااد، للاادروع لاازن 
 أملار فقط". 1النفق 

وأضاااااف "نصااااب المتاهااااد العبااااو، علااااى مسااااافة مناساااابة للاااادمر الدبابااااة اإلساااارائيلية وطلااااب ماااان بقيااااة 
 90المتاهاادين االنسااحاب لمسااافة آمنااة داااال النفااق وفتاار العبااو، لللناااثر أتاازاء الدبابااة علااى مسااافة 

 ملرا ولشلعل فيلا النيران".
ملارا مان فلحاة  70ة أارى، لمكن مقاللي القساو من رصد آلية عسكرية نسرائيلية على بعد وفي عملي

 النفق فاسللدفوها بقكيفة مضاد، للدروع من نوع يلاندووأ ما أدى إلعطابلا ولناثر بعض أتزائلا.
 08/8/6104، السبيل، عم ان

 
 بروفسور إسرائيلي: حماس تفوقت بالتفكير العسكري .20

قاااال البرفساااور اإلسااارائيلي يحزكيااال درور، الاااكي يوصاااف بأناااه "أباااو الفكاااار : اميصاااالح النعااا - اااز، 
االسلراليتي اإلسرائيلي" نن حركة حماس لفوقت على التيش اإلسرائيلي في كل ما يلعلاق باا "اللفكيار 

 العسكري اإلبداعي".
يش وفاااي مقاااال نشااارله صاااحيفة "هاااارلس" فاااي عاااددها الصاااادر، الياااوو األحاااد، ناااوه درور نلاااى أن التااا

 والم سسة األمنية في لل أبيب فش  فش ى كريعاى في لطوير قدراللما و"اللفكير من اارج الصندوق".
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على نسرائيل  -اللنظيو الصغير والمحدود اإلمكانيات من ناحية نبداعية-واسللتن أن للفوق "حماس 
 كات القدرات المثبلة في متال اللقنيات الحربية".

على أن الم سسة األمنية "فشلت في فلو قدرات عناصر حمااس القلالياة  وأشار نلى أن هنا  ما يدلل
 ودور اللعصب الديني في نككاء دافعيللو للحرب".

وشاادد درور علااى أنااه كااان يلوتااب علااى التاايش اإلساارائيلي لفلااو البيئااة االتلماعيااة والعواماال القيميااة 
نلاااى أن "اإلحاطاااة بلاااكا الواقاااع  يااار والواقاااع اللنظيماااي والالفياااة النفساااية لقيااااد، حركاااة حمااااس، مشااايراى 

 ممكنة عبر وسائل تمع المعلومات االسلابارية اللقليدية".
وأكد على أن "نتاح نسرائيل في ردع حماس ال يمكن أن يلسنى دون معرفاة تملاة المحاددات الما ثر، 

لاة حمااس على لوتلاللا" مسلككراى حديث الساساة اإلسارائيليين الاكين اعلباروا اسالعاد، الاردع فاي موات
 هو "اللدف الرئيس للحرب على القطاع".

وأوضح درور أن نسرائيل "ارلكبت اطأ كبيراى عندما اعلقدت أنه بإمكانلا لحقيق هادف لفكيا  حمااس 
من س حلا وتعل قطاع  ز، منزوع الس ح عبر المفاوضات، مشايراى نلاى أن لحقياق هاكا اللادف يالو 

 حركة حماس".عبر نعاد، احل ل القطاع والمس بقيادات 
ولسااءل: "ماااكا كناا ساانفعل فاي حااال لعرضاانا للحاديات اساالراليتية أكثار اطااور،، مثال انليااار اساالقرار 
نظاو األردن، ولداعيات كل  الكارثية، وما يمكن أن يلبعاه أو فاي حاال نشاب صاراع ماع نياران نووياة، 

 و يرها من اللحديات".
 07/8/6104، "60موقع "عربي 

 
 عباءة "اإلخوان المسلمين" عنها وتعليق عضويتها في الجماعة فتح تطالب حماس بخلع .22

طالبااات حركاااة فااالح بزعاماااة الااارئيس الفلساااطيني محماااود عبااااس، حركاااة : سااارحان ولياااد اباااو -راو هللا 
 المسلمين" عنلا ولمييز نفسلا عن التماعة. اإلاوان"حماس" بالع عباء، "

تمااال محيساان، الااكي شاادد فااي لصااريحات وتااءت المطالبااة علااى لسااان عضااو اللتنااة المركزيااة لفالح 
المسالمين وارلاداء ثاوب  اإلااوان، على ضرور، ان لعلق حماس عضويللا في تماعة أمس صحافية،

 المقاومة الفلسطينية فقط كون الحركة هي حركة لحرير وطني.
وأضاف محيسن: "نحن نطالب اإلااو، فاي حمااس باأن يميازوا أنفسالو عان حركاة اإلااوان المسالمين، 

ن للاو أن يعلقاوا عضاويللو فاي التماعاة، أمااو الموقاف العادائي لإلااوان المسالمين فاي المنطقاة وممك
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العربية، السيهما أنَّ كل يوو يلكشف أنَّ القياد، العالمياة لإلااوان المسالمين كانات داالاة فاي الااط ماع 
 األميركيين، بموضوع اللامر على المنطقة العربية".

لميااااز عاااان اإلاااااوان المساااالمين بأنلااااا تاااازء ماااان الحركااااة الوطنيااااة وأشااااار محيساااان نلااااى أنَّ "حماااااس ل
الفلسااطينية وحركااة مقاومااة، وباللااالي عليلااا أن لالااع عباااء، اإلاااوان المساالمين وللاابس ثااوب المقاومااة 

 الفلسطينية فقط كحركة لحرير وطني".
مااااة ولااااابع: "نحاااان نطالااااب حماااااس بالااااع ثااااوب اإلاااااوان المساااالمين الااااكي لرلديااااه وارلااااداء ثااااوب المقاو 

الفلسطينية فقط كونلا حركة ملميز، عن بقية أحزاب اإلاوان المسلمين في العاالو، ولاكل  يتاب عليلاا 
 أن لكون في نطار الصف، والبرنامج الوطني الفلسطيني، حلى ننتو من مشاكل المحيط".

وشااادد محيسااان علاااى أنَّ "حركاااة اإلااااوان المسااالمين، ومااان الفلاااا الشاااعوب العربياااة، لاااو يكااان موقفلاااا 
المساالوى المطلااوب لتاااه المتااازر اللااي ارلكباات فااي قطاااع  ااز،، فااي حااين ارتاات مساايرات اللنديااد ب

 بالعدوان اإلسرائيلي في كل العواصو الغربية"، على حد قوله.

 08/8/6104، العرب اليوم، عم ان

 
 في تسجيل بثته قناة الجزيرة" J80القسام تكشف عن مصنع صواريخ "كتائب  .23

الاادين القساااو" ألول ماار، فااي لسااتيل ااااص بثلااه قنااا، "التزياار، اإلاباريااة"،  كشاافت كلائااب "الشااليد عااز
 " اللي اسلادمللا لقصف لل أبيب المحللة.J80األحد، عن عملية لصنيع صواريص " ]أمس[ اليوو
 " هي الصواريص اللي فشلت القبة الحديدية في منعلا من الوصول لقلب األراضي المحللة.J80و"

لعاماااال كلائااااب المقاومااااة مااااع واقااااع الحصااااار المفااااروض، ولحااااديلا نياااااه بأقاااال  ويظلاااار الفيااااديو كيفيااااة
 اإلمكانيااات، اللااي اساالطاعت ماان ا للااا أن لناالج أساالحللا الااصااة، واللااي وصاافلا ابااراء عسااكريون

 أنلا ملطور، نوعيىا. نسرائيليون
ئب فاي قصاف وبحسب لصريحات لقاد، من كلائب "القساو"، فإن هكه الصواريص اللي اسلادمللا الكلا

لل أبيب، ومدن أارى محللة، مزود، بلقنية للضاليل أتلاز، اللعقاب فاي القباة الحديدياة، ماا يتعال مان 
 رصدها واعلراضلا أمرىا  اية في الصعوبة.

ووصااف ابااراء عسااكريون عمليااة لصاانيع الصااواريص بأنلااا حديثااة وملطااور،، فااي حااين أكاادت مصااادر 
 لى في ظل العدوان والغارات على القطاع."القساو"، أن ننلاج لل  الصواريص اسلمر ح

 08/8/6104، السبيل، عم ان
 



 
 

 

 

 
           62ص                                     3303 العدد:     08/8/6104 اإلثنين التاريخ:

 

 
 خمس مالحظات على هدنة األيام الخمسة .24

كااان الفلسااطينيون واإلساارائيليون يحبسااون أنفاساالو مااع اقلااراب اللدنااة الثانيااة ماان لفااظ أنفاساالا  :راو هللا
امساة أيااو بادالى مان ث ثاة، بعادما  األايار،، نلاى أن أعلان الوفاد الفلساطيني موافقلاه علاى لمدياد اللدناة

 أعلن اإلسرائيليون قبل كل  بساعات الموافقة على اللمديد.
تاء كل  بعد حديث فلسطيني عن رفض اللمديد، وهكا كان يشي بلغييرات لدى الوفد أراد أن يناقشالا 

 يار  مع قياداله أو تراء ضغط مصري مباشار ودولاي أيضااى. كاكل  تارى اللمدياد لامساة أيااو، علاى
العاااد، يث ثااة أياااوأ، للبيااة للر بااة المصاارية ا اإلساارائيلية فااي اساالثناء نتاااز، التمعااة والساابت ماان أياااو 

 المفاوضات. وهنا لستل عد، م حظات على هكه اللدنة:
 األولى أن الوفد الفلسطيني أظلر لماسكاى لو يألفه الشارع الفلسطيني من قبل.

ن كانت هنا  ا فات بين فصائل الو  فد، نال أنلا لو لظلار علاى الساطح. األهاو مان كلا  أن الوفاد وا 
 بدا ندهاى عنيداى للمفاوض اإلسرائيلي، وكان ينطلق من موقع قو،.

وفي وته االنلقادات لقبول لمديد الللدئة، أظلارت قياادات الوفاد أن اللدناة ليسات الاياار الوحياد، وأن 
ة مان شاريط فياديو بثلاه قناا، "األقصاى" اللابعاة ايار اسلئناف القلال ممكان تاداى. ولعاززت هاكه الرساال

لحركة "حماس" يظلر مقاومين يصنهعون صواريص، وفي الالفية شاشة للفزيون لبث لقريراى حاديثاى لقناا، 
"التزير،" عن األنفاق. ر و كل ، يبقى الاوف من أن الوفد الكي بدا موحداى في القاهر، ليس له عنوان 

نلااى راو هللا وآااار نلااى الدوحااة وثالااث الااى بيااروت، لااكا ساايكون ماان  واحااد اارتلااا، نك كهااب تاازء منااه
 الملو أال لنعكس حسابات أي من العواصو الث ث على موقف الوفد الكي عاد أمس نلى القاهر،.

في المقابل، هكه الحال ليست موتود، في الشارع اإلسرائيلي، وهكا يقودنا نلاى الم حظاة الثانياة وهاي 
رئاايس الااوزراء اإلساارائيلي بنيااامين نلنياااهو. الداللااة الكباارى كاناات أن نلنياااهو لااو  المااأزق الااكي يماار بااه

يطلع وزراء حكومله والرأي العاو على متريات المفاوضات منك عد، أياو سبقت اللمديد، فلكمر وزراء 
نساارائيليون ماان أنلااو كااانوا يلااابعون بيانااات "حماااس" وا ع ملااا لمعرفااة آااار لطااورات المفاوضااات. باال 

ان الفلسطينيون أكثر اط عاى من اإلسرائيليين على ما يتري في القاهر،، لكن ال يمكن القول نن كل ك
 ما يطرح معروف للو.

وظلااار أن مااان الصاااعب علاااى نلنيااااهو لبريااار قاااراره بالموافقاااة علاااى اللدناااة، وسااايكون األصاااعب علياااه 
لمعابر والميناء، األمار الاكي قاد نقناعلو بالموافقة على تزء من مطالب المقاومة الملعلقة بالحصار وا

 يقوده نلى عرض األمر على الحكومة الموسعة أو الكنيست، ويكون بكل  قد سرهع محاسبله.
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فااي الم حظااة الثالثااة أن الواليااات الملحااد، أعلناات دعملااا المبااادر، المصاارية بااإع ن اللدنااة ومواصاالة 
وملااه، ولصااريحات الاارئيس األميركااي، اللفاااوض، األماار الااكي يعنااي لراتااع ثقااة واشاانطن بنلنياااهو وحك

بااارا  أوبامااا، فااي شااأن  ااز،، لطرقاات نلااى نعاااد، نعمارهااا، األماار الااكي ُيلمااح نلااى ر بااة واشاانطن فااي 
 الحديث عن انللاء الحرب واللطلع نلى ما بعد كل .

يعاازز هااكا االفلااراض نقااداو أوبامااا علااى وقااف نرسااال دفعااة ماان الصااواريص نلااى نساارائيل، األماار الااكي 
ق المزيااد ماان أبااواب الحاارب فااي وتااه نلنياااهو وأعضاااء حكوملااه الملطاارفين، كااكل  تاارى حااديث ساايغل

 نع مي عن أن الكونغرس قدهو دعماى ل حل ل من دون أاك موافقة البيت األبيض.
الم حظة الرابعة للعلق بعود، مصر نلاى واتلاة صانع القارار فاي الملاف الفلساطيني، واسالعاد، دورهاا 

بااادت كأنلاااا هاااي اللاااي أنقاااكت انلياااار الللدئاااة بعرضااالا هدناااة مااادللا امساااة أيااااو فاااي اللقليااادي فياااه. ف
 الساعات األاير، من اللدنة السابقة.

هكه "المكانة المسَلرَتعة" لن للوقف عند رعاية المفاوضات  ير المباشر، فقط، بل للعداها نلى ما بعد 
ن عاااازاو األحمااااد، رئاااايس الوفااااد كلاااا ، ولحديااااداى نلااااى اسلضااااافة ماااا لمر نعاااااد، نعمااااار  ااااز، الااااكي أعلاااا

الفلسطيني، أمس نقله من النروج نلى مصر، ونقلت مصادر فلسطينية أاارى أن المديناة المقارر عقاد 
 الم لمر فيلا هي شرو الشيص.

ككل  ثبهلت مصر قاعد، لدى الفلسطينيين، وهي اسلحالة لحقيق أي حل يلعلاق بغاز، مان بواباة أاارى 
الة نلى الداال المصري مفادها أنه من لبقهى مان "اإلااوان المسالمين"  ير القاهر،. وفي هكا أيضاى رس

 في العالو "ال يتر ون على اللمرد على مكانة مصر".
الم حظاااة الاامساااة واألايااار، أن األطاااراف اإلقليمياااة المااا ثر، فاااي القضاااية الفلساااطينية كقطااار ولركياااا، 

ان الصاامت الحااِكر اآلن. فقااد لقلااص الاادور الللااين ُطرحلااا لقياااد، مبااادر، للدئااة فااي بدايااة الحاارب، لللزماا
الكي يمكن أن ل ديااه كثياراى عنادما قاررت "حمااس" أن لاكهب نلاى القااهر، ضامن وفاد فلساطيني بكامال 
أطيافااه السياساااية. لكنلماااا حلمااااى ساالحظيان الحقااااى بفرصاااة للعاااود، نلااى األضاااواء اللاااي اطفللاااا منلماااا 

 .مصر، عند الحديث عن نعاد، اإلعمار
 08/8/6104يروت، األخبار، ب

 
 ما بعد الترتيبات األمنية التي اتخذت سي   جيد ال بمخيم عين الحلوةالوضع صبحي أبو عرب:  .25

ا األحد نلى نلقاء الكلاب المقدس بوته عناصر التيش عناد  عمد متلولون ليل السبت: محمد صالح
ة الحادثاة، واعلبرللاا مدال مايو عين الحلو، على حاتز اللعمير اللحلاني. وفيما أكدت مصادر أمني
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محاولااة دنيئااة إلشااعال الفلنااة اللااي يتلااد المااايو للتنهبلااا، تاارت الصاااالت بااين ماااابرات التاايش فااي 
التنوب وأمير "عصبة األنصار" أبو طارق الساعدي وقائاد "قاوات األمان الاوطني الفلساطينية" صابحي 

ل، وأن مااااابرات التااايش أبااو عااارب. وعلماات "السااافير" أنااه لاااوه اللعااارف علااى هوياااة مرلكااب هاااكا العماا
 لطالب بلسليمه واللحقيق معه لمعرفة التلة اللي لشغله.

ولشير مصاادر فلساطينية نلاى أن مان يساعى لازج الماايو بكال للا  المكائاد لاو يكال مان ابلاداع وساائل 
 الفلنة.

نلى كل ، قلل أبو عرب من أهمياة الشاائعات حاول ماايو عاين الحلاو،، م كاداى أن "الوضاع فاي الماايو 
د السيما بعد اللرليباات األمنياة اللاي الااكت بلشاكيل قاو، أمنياة فلساطينية مشالركة بادعو مان القاوى تي

 الوطنية واإلس مية كافة".
ك و أبو عرب تاء نثر تولة لوفد من قياد، األمن الوطني الفلسطيني، ضوه نائب رئيس "قوات األمن 

ئاد القاو، األمنياة الفلساطينية المشالركة العمياد الوطني" اللواء منيار المقادح، مسا ول  رفاة العملياات وقا
االااااد الشااااايب، أمااااين ساااار "حركااااة فاااالح" فااااي منطقااااة صاااايدا العميااااد ماااااهر شاااابايطة، علااااى القيااااادات 
الصيداوية. وشملت التولة ك ى من األمين العاو لا"اللنظيو الشعبي الناصري" أسامة سعد والنائبة بلية 

لارحمن البازري، حياث تارى عارض للوضاع فاي المايماات، الحريري ورئيس بلدية صيدا السابق عبد ا
 السيما في عين الحلو،.

وأوضااح أبااو عاارب أن المااايو لااو يسااتهل أي حاادث يساايء للتااوار أو نلااى التاايش اللبناااني، م كااداى أنااه 
 "لن نسمح بأي لعٍد على التيش"، م كداى أن "المايو يلاك موقفاى حيادياى مئة في المئة".

بلعماايو القااو، األمنيااة علااى باااقي المايمااات ينطلااق ماان اسلشااعار الاطاار القااادو ولفاات نلااى أن "القاارار 
نليلا أو عبرها"، مشادهداى علاى أن القاو، األمنياة "سلنلشار بداياة فاي المياة ومياة ومايماات بياروت، بارج 

 البراتنة، صبرا، شالي ، كأولوية، ليلو بعدها االنلقال نلى البداوي وكل المايمات".
 08/8/6104 ،السفير، بيروت

 
  تفاهماتمنية فقط حينها سنوافق على التوصل إلى األ ناحتياجاتاإذا تمت تلبية  :نتنياهو .26

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ، أن برهوو ترايسي ، عن08/8/6104، الغد، عم انككرت 
، نن نلنياهو واصل، نط ق للديداله لقطاع  ز، وحركة حماس، وقال في تلسة حكومله األسبوعية

ن حركة حماس  الوفد اإلسرائيلي في القاهر، سيصر وفق اللعليمات له، على اللرليبات األمنية، وا 
 للقت ضربات وسلللقى المزيد في حال لتدد نط ق النار من  ز،.
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وقال نلنياهو، "نحن في كرو، حملة عسكرية وسياسية. الوفد اإلسرائيلي نلى القاهر، يعمل منك اليوو 
يمات واضحة تدا وهي عبار، عن اإلصرار بحزو على االحلياتات األمنية إلسرائيل. األول لحت لعل

 فقط حينلا سنوافق على اللوصل نلى لفاهمات". –وفقط نكا ما لمت للبية احلياتالنا األمنية 
وادعى نلنياهو في كلمله، أن حركة حماس للقت ضربة عسكرية قاسية. "لقد دمهرنا األنفاق اللي 

على مدى سنوات طويلة واسللدفنا المئات من الماربين واعلرضنا الصواريص اللي  حفرللا حماس
تمعللا حماس من أتل شن آالف اللتمات القاللة على التبلة الداالية اإلسرائيلية وأحبطنا 

 العمليات اإلرهابية اللي حاولت حماس شنلا بحرا وتوا وبرا على المواطنين اإلسرائيليين".
ن اعلقدت حماس أنلا سلغطي على اسارللا العسكرية بإنتازات سياسية، فلي ولابع نلنياهو "و  ا 

ن اعلقدت حماس أنه من ا ل مواصلة نط ق الصواريص بشكل ملقطر ننلا سلدفعنا نلى  ااطئة. وا 
فلي ااطئة. وما داو لو يعد اللدوء، سللكبد حماس المزيد من الضربات القاسية  –لقديو اللنازالت 
ن اعلق فلي ااطئة. وحماس لعلو أننا  –دت حماس أننا ال نسلطيع لحمهل كل  لفلر، طويلة تدا. وا 

نملل  قو، كبير، ولكن ربما هي لعلقد بأنه ليس لدينا عزيمة وصبر بشكل كاف وفي هكا المتال 
 أيضا لرلكب حماس اطأ كبيرا".

مسللل تلسة  في نلنياهو قال، أن كفاح زبون، عن 08/8/6104، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
باإلصرار على "الحكومة أمس أنه أصدر لعليماله نلى الوفد اإلسرائيلي نلى مفاوضات القاهر، 

 ."االحلياتات األمنية لدولة نسرائيل
واالحلياتات األمنية إلسرائيل هي نزع األسلحة ولفكيكلا من قطاع  ز، ووقف للريب األسلحة 

يات ضد نسرائيليين أو نط ق صواريص من  ز، لفلر، ووقف بناء األنفاق واللعلد بعدو لنفيك عمل
يتاد آليات وضمانات بأن مواد البناء واألموال لن لسلادو أل راض عسكرية.  طويلة، وا 

 
 عالقات مع الواليات المتحدة للخطراليعرض : نتنياهو إسرائيليونوزراء ونواب  .27

بين "نسرائيل" والواليات الع قات  لدهور فيبوتود مس ولون نسرائيليون  : أقركفاح زبون -راو هللا
وأقر وزير المالية يائير البيد بوتود لدهور في الع قات مع الواليات الملحد،،  ملصاعدا.الملحد، 
هكه الع قات هي كار اسلراليتي ال يتوز "، وأضاف البيد: "كل  مثير للقلق ويتب وقفه"قائ  نن 

اء الشكر للواليات الملحد،، والعمل على اسلمرار يلعين على نسرائيل نبد"، ولابع: "المساس به
 ."الع قات الودية الوثيقة معلا بدال من الا ف واللولر
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نلج رئيس الوزراء بنيامين نلنياهو ووزير "زهافا  ال ون، من أن  وحكرت رئيسة حزب ميرلس
 ."ر مرارا ولكراراالاارتية أفيغدور ليبرمان، يعرض ع قات نسرائيل مع حليفللا االسلراليتية للاط

كما وته النائبان العماليان نحمان شاي، وشيلي يحيموفيلش انلقادات نلى رئيس الوزراء على هكه 
 الالفية.

نن الحكومة فقدت رشدها على الصعيد "وقال رئيس المعارضة زعيو حزب العمل يلسحاق هرلصوغ: 
الوزراء بنيامين نلنياهو والرئيس أن أزمة ثقة عميقة لسود الع قات بين رئيس "، وأضاف: "الدولي

 ، مللما نلنياهو بلاريب الع قات االسلراليتية."األميركي بارا  أوباما
ال يوتد أزمة في الع قات مع "وقال رئيس لتنة الاارتية واألمن البرلمانية اإلسرائيلية، زئيف الكين: 

من الملو "ئيلية العامة، أمس، ، وأضاف لإلكاعة اإلسرا"الواليات الملحد، للدد اللعاون العسكري
 ."االسلماع نلى الحلفاء، ولكن ليس على حساب أمن مواطني نسرائيل

 08/8/6104، الشرق األوسط، لندن
 
 الحكومة اإلسرائيلية و"الكابنيت": يجب أن يكون قطاع غزة منطقة منزوعة السالح .28

نتماعا في الحكومة اإلسرائيلية  يلضح من لصريحات وزراء نسرائيليين أن ثمة: كفاح زبون - راو هللا
والمتلس الوزاري المصغر يالكابنيتأ على اللشدد. وقال وزير االسلابارات يوفال شلاينلز أمس نن 

السماح بإنشاء ميناء بري أو توي في القطاع سيشكل فرصة كهبية لللريب الصواريص والقكائف نلى "
ل وال يتوز لنا اللنازل عن مطلبنا تعل القطاع، سيكون هكا بمثابة سوق حر، لألسلحة، لن نقب
 ."القطاع منطقة منزوعة الس ح؛ نك نن هكا يعد مطلبا مبدئيا

يتب على نسرائيل اإلصرار على ضمان األمن لمواطني الدولة "وصرح وزير المالية يائير البيد: 
وب لحت يتب عدو ننلاء المعركة الحالية مع بقاء سكان التن". وأضاف: "وااصة لسكان التنوب

 ."الللديد
وأعرب وزير االقلصاد نفلالي بينت عن  ضبه الشديد نزاء ما وصفه بالحالة اللي وصلت نليلا 

يتب أن ينللي الوضع الكي نتلس فيه نقضو أظافرنا بلولر بانلظار رد حركة "نسرائيل بالقول: 
ة مع التانب نن أي لسوي". وأردف: "نرهابية من أتل أن لقرر مصيرنا حول وقف نط ق النار

الفلسطيني لقيد عمل التيش في  ز،، فسلعيد نسرائيل نلى نقطة الصفر دون لحقيق أي من أهداف 
 «.المعركة الحالية، وسيقرب كل  المعركة اللالية كثيرا



 
 

 

 

 
           30ص                                     3303 العدد:     08/8/6104 اإلثنين التاريخ:

 

ووصف وزير التبلة الداالية  لعاد أردان بعض بنود المقلرح المصري بمثير، لإلشكاالت، وقال: 
المصري يضع قيودا على نسرائيل من الناحية األمنية فربما من األفضل رفضه نكا لبين أن المقلرح "

واللمس  بحرية العمل للتيش لزامنا مع منع نداال مواد نلى القطاع يمكن اسلاداملا ألهداف 
 ."لاريبية

فسلضطر "أما وزير اإلسكان أوري أريئيل فلدد بأنه نكا لتدد نط ق النار من التانب الفلسطيني 
نسرائيل لن لعيش لحت "، مضيفا: "يل نلى شن هتوو كبير وسريع وم لو بالنسبة للفلسطينييننسرائ

 ."الصواريص
 08/8/6104، الشرق األوسط، لندن

 
 االتصاالت العسكرية مواقع إيران بعض باختراقيقر  الجيش اإلسرائيلي .29

ي االراق بعض كشف مصدر في تيش االحل ل "اإلسرائيلي"، أمس، عن نتاح نيران ف: د .ب .أ
 مواقع االلصاالت العسكرية العلنية، مشيراى نلى أنلا فشلت في االراق المواقع السرية.

وقال المصدر نن نيران "بكلت تلوداى ا ل عملية "الترف الصامد" يالعدوان الحالي على  ز،أ، 
يرانية لمكنت من الالراق مواقع "نسرائيلية" في متال االلصاالت والبنى اللحلية"، وأوضح أن تلات ن

 داول بعض المواقع العسكرية العلنية.
 08/8/6104ة، الخليج، الشارق

 
 تخوف إسرائيلي من اتساع نطاق المقاطعة األوروبية لمنتجات المستوطنات .31

عبر مس ولون نسرائيليون عن المااوف من لوسيع دول االلحاد األوروبي : الشرق األوسط - راو هللا
يل بعد قرار الدول األوروبية لطبيق حظر على منلتات األلبان في حملة المقاطعة ضد نسرائ

 المسلوطنات يفلرض أن يبدأ في سبلمبر يأيلولأ المقبل.
ولحدثت وسائل نع و نسرائيلية عن أتواء من اللشا و لدى التلات اإلسرائيلية حول نية االلحاد 

مكانية لوسيع دائر، المقاطعة.  وا 
فة معاريف اإلسرائيلية نن ثمة قلقا لدى المس ولين اإلسرائيليين من وقالت مصادر نسرائيلية لصحي

 لوسيع دائر، الحظر األوروبي ليشمل منلتات أارى مصدرها المسلوطنات اإلسرائيلية.
وحلى اآلن يكلفي االلحاد األوروبي بوسو منلتات المسلوطنات بع مة فارقة، ولكن مع بدء مقاطعة 

 بي اطا اطو، ملمة في سياق محاربة المسلوطنات.األلبان يكون االلحاد األورو 
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نسرائيل »ونقلت الصحيفة عن وزير الزراعة اإلسرائيلي، يائير شامير، قوله في تلسة قبل يومين: 
لقوو بتلد كبير مع دول االلحاد األوروبي في محاولة لمنع سريان اللعليمات التديد، يحول مقاطعة 

 «.أن يلوسع كل  ويطال مصانع امور ومنلتات أارى ناشى»وأضاف: «. المنلتات الحيوانيةأ
ووزعت وزار، الزراعة اإلسرائيلية لعليمات تديد، لمنلتي األلبان للمييز منلتاللو، اللي لصدر من 

 داال نسرائيل، حلى يمكن لصديرها ألوروبا بعد قرار الحظر الااص بالمسلوطنات.
 10مليون شيقل ي 10الحظر األوروبي بنحو وقدرت مصادر نسرائيلية الاسائر اللي سللرلب على 

 مليون دوالرأ وقالت ننلا سلكون أكبر بكثير نكا املدت للطال صناعات أارى.
، أمس، أن زياد، الضغط من منظمات أهلية في أوروبا على «يديعوت أحرونوت»وعدت صحيفة 

 ئيلي.حكوماللا من أتل لوسيع المقاطعة، أصبحت لشكل للديدا لألمن القومي اإلسرا
 08/8/6104، الشرق األوسط، لندن

 
  ولم تهزم "إسرائيل"الحياة في  نظاميدلين: حماس شوشت  .30

قال رئيس شعبة االسلابارات العسكريهة يأمانأ السابق التنرال في  زهير أندراوس: -الناصر، 
ريف االحلياط عاموس يدلين، ننهه يوتد عدو لماثل في  اية المواتلة بين نسرائيل وحماس في لع

النصر، الفلىا نلى أنهه ُيمكن لحماس أن  لدهعي بأنلا شوشت نظاو الحيا، في نسرائيل كللا، مست 
 باقلصادها وبع قاللا الاارتية ولو للزو.

في ضوء عدو المساوا، في ع قات القوى العسكرية، فإنه عدو اللزيمة هي من ناحيللا انلصار، 
، االسلراليتيةربة شديد، تدىا بحماس كي لحقق أهدافلا مضيفىا أنهه يلحلهو على نسرائيل نلحاق ض

 على حده قوله.
ولابع يدلين في مقاٍل نشره في صحيفة يمعاريفأ ننه حماس اسلعدت للمواتلة بشكل أفضل، ويبدو 

التيش اإلسرائيلي واألدوات العمليالية اللي اسلادملا التيش اإلسرائيلي  اسلراليتيةأنهلا لعلهمت تيدىا 
ووفرت للا توابا منظوماليىا.  1011وفي  1006 ت السابقة اللي ترت في قطاع  ز، في في الحم

، أضاف يدلين، الكي لو ُيبادر نلى المواتلة، انتره نليلا دون   اسلراليتيةأمها التيش اإلسرائيليه
 محدثة، دون ضربة بدء ناتعة، أفكار عمليالية تديد، أو فلو كاف لمنطق العدو.
 07/8/6104، نرأي اليوم، لند
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 في تل أبيب للمطالبة بالسالم  يتظاهرونإسرائيلي آالف خمسة  .32

آالف ملظاهر في اللظاهر، اللي نظمللا قوى اليسار  7شار  نحو  : الحيا، التديد، - القدس المحللة
اإلسرائيلي والتبلة الديمقراطية للس و والمساوا،، في لل أبيب مساء امس، واللي لنظو لحت شعار 

غيهر التاها نحو الس و"، وسط نتراءات أمنية مشدد، فرضللا الشرطة لحسبا الحلكاكات مع "ن
 أنصار اليمين الملطرف الكي أعلنوا أنلو يعلزمون لنظيو لظاهر، مضاد،.

وبحسب وسائل اإلع و اإلسرائيلية فإن اآلالف احلشدوا في ميدان رابين في لل أبيب لحت شعار: 
 و، ال لطريق الحروب، نحن بحاتة نلى حل سياسي"."نغير التاها نحو الس 

ونظمت اللظاهر، بمبادر، من حزب "ميرلس" و"التبلة الديمقراطية للس و المساوا،"، وحركة "الس و 
 اآلن"، وحركة "مقاللون من أتل الس و"، وللضمنت كلمات لممثلين عن لل  القوى.

و، نلى حل سياسي ألنه الحل الوحيد الكي يحقق وقالت حركة "ميرلس: "من حقنا بل من واتبنا الدع
 الس و واألمن، وسنقوو بكل  في كل مكان، ولن يلمكن أحد من كو أفواهنا أو لاويفنا". 

وقال النائب عن ميريلس نيلزان هوروفيلش "حكومة نلنياهو لعمل على اضعاف الرئيس محمود 
 عباس ولعزيز موقع حماس".

زب زيلافا  الون الى اسلقالة نلنياهو قائلة "لقد فشل في ضمان من تلللا، دعت رئيسة هكا الح
 باإلمكانالامن وصنع الس و على حد سواء يتب ان يكهب". واللمله با"تر اسرائيل الى حرب كان 

 لتنبلا".
 08/8/6104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ماعي  إسرائيليون يسخرون من جيشهم بملصقات الذعة على مواقع التواصل االجت .33

نسرائيليون على وسائط اللواصل االتلماعي م ارا، مواد ساار، عن  الناصر،: لبادل شبان ونشطاء
 تيشلو وطبيعة األهداف اللي ركهز عليلا في عدوانه على قطاع  ز، عبر سلة أسابيع.

ي ولداول ه الء مواد "لنال من هيبة التيش اإلسرائيلي" ولسار من أدائه في قطاع  ز، وطريقله ف
 القلال اللي ل حق األطفال والمدنيين في الم عب واألسواق.

لغريدات ولعليقات بالعبرية واإلنتليزية ضد تيشلو وحملله العسكرية  وكلب الناشطون اإلسرائيليون
 اللي صوهروها بشكل رمزي في رسومات ملعدد،.
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في األوساط اإلسرائيلية، ولعلبر هكه الحملة العبرية من أترأ اللحرهكات المضاد، لتيش االحل ل 
وهو ما يشير نلى لضعضع الروح المعنوية لتملور التيش بعد نافاقاله الميدانية ا ل األسابيع 

 السلة الماضية عند لاوو قطاع  ز،.
 07/8/6104قدس برس، 

 
 شهيدا   6102الصحة: انتشال عدد من الجثث من تحت األنقاض يرفع حصيلة عدوان غزة إلى  .34

أعلنت وزار، الصحة في قطاع  ز، عن ارلفاع عدد شلداء العدوان اإلسرائيلي على  ،وكاالت –  ز،
 تريح.  10163شليد و 1019القطاع الى 

القدر، "نن عدد الشلداء ارلفع نليتة االنلشال من لحت األنقاض وملأثرين بتراحلو  أشرف د.وقال 
مسنا.  67و سيد، 170و طف  741وآارين لو يكونوا مستلين"، مضيفا ان من بين الشلداء 

 مسنا. 398سيد، و 1610طف  و 3084وأوضح انه من بين الترحى 
08/8/6104الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 تموز/ أغسطس الجاريطفال  خالل النصف األول من شهر  000 استشهادمعطيات رسمية:  .35

ا قوات االحل ل بحق أكدت معطيات فلسطينية رسمية، لصاعد االنللاكات اللي ارلكبلل: راو هللا
 طف ى. 111األطفال الفلسطينيين، حيث اسلشلد ا ل النصف األول من شلر أ سطس التاري 

لية الكين اسلشلدوا منك بداية العدوان على قطاع  ز، ولغاية الفلر، وبلكا الرقو يرلفع عدد األطفال والف
 منلو أطفال دون الثامنة عشر، من أعمارهو. 416طف  وفلى،  734المرصود،، نلى 

وأشارت المعطيات اللي أعدللا دائر، نع و الطفل في وزار، اإلع و الفلسطينية، نلى أن قوات 
ت من األطفال في ماللف المناطق الفلسطينية، باإلضافة نلى االحل ل أقدمت على اعلقال العشرا

نصابة المئات من األطفال بتروح ماللفة، تراء االعلداء عليلو من قبل قوات االحل ل 
 والمسلوطنين.

 طف ى، موزعين على عد، ستون. 130وبحسب هكه المعطيات؛ يقبع في ستون االحل ل 
   07/8/6104، المركز الفلسطيني ل،عالم
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 التعليم في القدس يدق ناقوس الخطر: المسيحيةالهيئة اإلسالمية  .36

قال أمين عاو الليئة االس مية المسيحية لنصر، القدس والمقدسات حنا عيسى ان ": بلرا" –راو هللا 
قطاع اللعليو في مدينة القدس دق ناقوس الاطر، بعدما قامت بلدية االحل ل االسرائيلي في المدينة 

 ع الكلب اللي للضمن المنلاج المحرف.بلوزي
وقال عيسى ان هكه الاطو، لعلبر من أاطر الاطوات اللي لشرع بلدية االحل ل اإلسرائيلي بلنفيكها 
مطلع العاو الدراسي المقبل ر و كافة أشكال الرفض اللي شوهدت من قبل بعض مدارس القدس 

ير الطابع اإلس مي والمسيحي للقدس بل والضغط من قبل لتنة األولياء وااصة أنلا لألي في لغ
 حلى باسلئصاللا بدواعي احل لية واللي لنعكس انعكاسا اطيرا على مسلوى اللعليو في القدس.

وعلى الصعيد كاله أشار عيسى الى أن هنا  نقصا بالغرف الصفية بمدارس القدس وصلت الى 
 . رفة صفية 1300

08/8/6104الدستور، عمان،   
  
 دون موافقة الجيش" كانت ُأقيمت غوش عتصيون"بمستوطنة  االعترافتالل يقرر االح :هآرتس .37

وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعالون قرر االعلراف  كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن: الناصر
 بمسلوطنة نسرائيلية، أقاملا مسلوطنون قرب مدينة الاليل تنوب الضفة الغربية المحللة.

أ نن يعالون لعلد لر ساء 8 11على موقعلا اإللكلروني يوو األحد ي وقالت صحيفة /هارلس/
المتلس اإلقليمي االسليطاني المسمى " وش علصيون" تنوب الضفة الغربية المحللة، بشرعنة 
نحدى النقاط االسليطانية العشوائية، واللي هي عبار، عن مسلوطنة صغير، أقيمت بقرار من 

 يلا.المسلوطنين دون موافقة التيش عل
وأضافت الصحيفة أن هكه النقطة االسليطانية أقيمت عقب االطاف وقلل المسلوطنين الث ثة في 

 مدينة الاليل شلر حزيران ييونيوأ الماضي.
07/8/6104قدس برس،   
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 بادعاء مسؤوليتهما عن قتل المستوطنين الثالثةوالقواسمي  عيشةاالحتالل يهدم منزلي أبو  .38

الحل ل اإلسرائيلي، فتر اليوو االثنين، منزلي عائللي عامر أبو عيشة هدمت قوات ا: 48عرب 
وحساو القواسمي في مدينة الاليل، وأ لقت فيما ا لقت منزل مروان القواسمي بالباطون، بادعاء 

 مس وليللو عن اطف وقلل المسلوطنين الث ثة قبل شلرين.
المنازل مواتلات مع الشبان الفلسطينيين  ووقعت لدى اقلحاو قوات االحل ل المناطق اللي لقع بلا

 أسفرت عن نصابة عدد من المواطنين.
 وككرت لقارير صحفية أن قوات االحل ل اسلادمت الملفترات في عملية هدو المنزلين.

وحاصرت قوات كبير، من تنود االحل ل منزل عائلة عامر ابو عيشة وطردت سكانه قبل أن لفتره، 
 ا ل هدو بيت القواسمي.بينما اندلعت مواتلات 

وأطلق تنود االحل ل بالتاه المواطنين المحلتين األعير، المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع ما 
 أسفر عن وقوع نصابات.

08/8/6104، 48عرب   
 
 بيت لحم: إصابات خالل مواجهات ومنع مزارعين من الوصول ألراضيهم .39

حاالت االناق، وكل  ا ل مواتلات اندلعت بين بيت لحو: أصيب، أمس، عدد من المواطنين ب
عشرات من الشبان في مايو عايد،، شمال بيت لحو، وتنود االحل ل، الكين اطلقوا الرصاص 

 المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، بالتاه منازل المواطنين في المايو.
ت االحل ل في محيط المقبر، وككرت مصادر محلية أن المواتلات اندلعت بين الشبان وقوا

االس مية المحاكية لمايو عايد،، وان الشبان رشقوا االحل ل بالحتار، والزتاتات الحارقة والفار ة، 
 وأن النيران اشلعلت في البرج العسكري المقابل للمايو.

يف ومنع مسلوطنو "بيلار عليت" المقامة على اراضي بلدات حوسان ونحالين وواد فوكين، في الر 
 ، مزارعي بلد، حوسان من الوصول الى اراضيلو لف حللا.أمسالغربي لمحافظة بيت لحو، 

08/8/6104األيام، رام هللا،   
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 يحذر من محاوالت السلطة إعادة إنتاج "أوسلو" للدراسات "الشؤون الفلسطينية"مركز  .41

، مما اعلبره حكر مركز للدراسات واألبحاث ملاصص بالش ون الفلسطينية في لندن :لندن
"المحاوالت الحثيثة للسلطة الفلسطينية إلعاد، ننلاج الفاق أوسلو" لللسوية الكي أبرو بين منظمة 

 .1663اللحرير الفلسطينية ولل أبيب عاو 
أ نن 8 11وقال مركز "الش ون الفلسطينية" في بيان صحفي للقله "قدس برس" يوو األحد ي

 19يس السلطة الفلسطينية محمود عبهاس مساء السبت ي"اللصريحات األاير، اللي أدلى بلا رئ
آب/أ سطس التاريأ واللي بثت صولا وصور، وتاء فيلا قوله: نلمس  بالمبادر، المصرية ولن نقبل 
نما طرف أصيل، نضافة لقوله: هدفنا األول هو  أن لحل محللا أي مبادر،، و مصر ليست وسيط وا 

للفاف على شروط المقاومة واللي أصبحت شروط الشعب وقف نط ق النار، ما هي نال محاولة ل 
الفلسطيني، ورتوع للالف لللمس  بمبادر، رفضللا قوى المقاومة ومن ورائلا الحاضنة الشعبية 
ودفنللا قبل شلر من اليوو،  اب فيه عبهاس عن المشلد لماماى ليعود اليوو بمثل هكه اللصريحات 

 رع الفلسطيني المللف حول المقاومة ومطالبلا".الاطير، البعيد، كل البعد عن نبض الشا
07/8/6104، قدس برس  

 
 األسرى تحذر من انفجار األوضاع في سجون االحتالل وزارة .40

راو هللا: قالت وزار، ش ون األسرى والمحررين، أن األوضاع داال ستون االحل ل بالت مشحونة 
بسبب اللتمة الشرسة عليلو اللي  بالضغط واللولر، وأن حالة من الغليان لسود صفوف االسرى،

 لاوضلا ندار، الستون بحقلو في كافة المعلق ت ومراكز اللوقيف.
 اآلونةستون، لشن هتمة مسعور، بحق كافة االسرى في الوأكدت في بيان صحافي، أن ندار، 

ال االاير،، للمثل في االعلقاالت الضامة في كافة المحافظات، ولحويل العشرات منلو الى االعلق
 االداري، ولكريس سياسة اللنكيل واللعكيب بحقلو لحظة االعلقال واللحقيق.

وأشار البيان نلى ان  البية الستون يشوبلا الضغط، بفعل لل  االتراءات المصحوبة بلفليشات 
، اسلفزازية لغرف االسرى بشكل شبه يومي، وحرمان مئات االسرى من الزيارات، واللضييق عليلو

 لو.الهمال الطبي بحقالباع سياسة او 
08/8/6104األيام، رام هللا،   
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 سوء الطعام "هشارون"يعانون ظروفا  صعبة وفي  "عتصيون"في  األسرى :نادي األسير .42
مركز لوقيف ستن بزارت محامية نادي األسير، تاكلين فرارتة، األسرى  :فادي أبو سعدى - راو هللا

ن من ظروف معيشية صعبة، كاالكلظاظ الشديد، علصيون تنوب الضفة الغربية، وأكدت أنلو يعانو 
 ضراب احلتاتاى على كل .لإلوعدو كفاية الطعاو ولقليص ساعات الفور،، مما حدا بأسيرين منلو 

وفي ستون االحل ل ككل ، قال ممثل األسرى األشبال في ستن هشارون األسير عمر زياد،، ان 
ية األطعمة المسموح بشرائلا من الاارج، مصلحة الستون قامت بلسليملو قرار يقضي بإنقاص كم

كالاضار واللحوو. وأضاف زياد، لمحامي نادي األسير، ان معاناللو لفاقمت بعد هكا القرار ااصة 
ان الكمية اللي لمنح للو من الطعاو سابقا ال لكفيلو، نضافة نلى سوء الطعاو المقدو كماى ونوعاى، 

ئية معينة ومفيد، في أعمارهو هكه، علما ان عدد األشبال في الفلاى نلى ان األشبال بحاتة ألنواع  كا
 شب ى. 40ستن هشارون 

08/8/6104القدس العربي، لندن،   
 
 بعد إشهار إسالمها في يافا زواج فلسطيني من يهوديةبسبب  يثور"اليمين اإلسرائيلي"  .43

لمئات من الفلسطينيين وديع عواوده: ر و الصراع والمعارضة الشديد، في السابق ارلبط ا - الناصر،
واليلوديات بع قات زواج دون احلتاتات عامة لكن داول زوج منلو قفص الزوتية في هكه األياو 
يشعل لغطا كبيرا ويدفع نلى مظاهرات في الشوارع وللديدات، ويلو حفل الزفاف لحت حراسة الشرطة 

له اليلودية مورال مالكا اللي ولحدى محمود منصور الفلسطيني من منطقة يافا ومحبوب اإلسرائيلية.
أشلرت نس ملا، هكه اللظاهرات والللديدات واحلفل الليلة قبل الماضية بزفافلما  ير مكلرثين 

 بالضتة الكبير، اللي ل زو الب د منك كشف عن قرارهما بالزواج.
بيب لزامنا مع  ير أنلما لقدما أمس بدعوى للمحكمة لمنع مظاهر، اليمين قبالة قاعة األفراح في لل أ

بدوافع « االنغماس»المالصة بمنع اليلوديات من الزوج بالعرب ومنع « االحلفال اللي لنظملا
 عنصرية.

الملطرفة، اإلسرائيليين لللظاهر قبالة قاعة األفراح اللي " للاف"وفي األياو األاير، دعت تمعية 
لغاء  سيحلفل فيلا محمود ومورال بزفافلما ول لصال بالعريسين والضغط عليلما لف  االرلباط وا 

 شاص للمشاركة به عربا ويلودا. 800العرس الكي لمت دعو، 
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إلكاعة التيش أمس انه سيعمل على مشاركة ملظاهر بنفس عدد المدعوين « للاف»وقال رئيس 
مورال ال لضربي معنويات »أ وسيرفعون الفلات مندد، بالزواج الماللط منلا 800لحفل الزفاف ي

 . فمورال بالعبرية لعني معنويات.باأللفاظعبين كل  مل « الشعب
يافا قبل امس سنوات وبعدما وقعت في  رامه  وقال محمود الكي لعرف على مورال ابنة مدينله

 يرهت ديانللا واعلنقت اإلس و، انلما صديقان منك مد، ولو يصطدما بكراهية وعنصرية كما هو 
 حاصل اليوو. 

لزفاف وعدو االكلراث بالللديدات لكن الشرطة ألزمللما باسلئتار وصمهو محمود ومورال على ا
 حارسا بكلفة امسة آالف دوالر لحراسة الحفلة. 33ادمات 

ويشكو محمود من كل  ويلساءل لماكا ال للحمل الشرطة اإلسرائيلية كلفة الحراسة وهي المس ولة عن 
 أمن المواطنين وعن لطبيق القانون.

80/8/6104القدس العربي، لندن،   
 
 اإلسرائيلي العدوان جر اء جزئيا   511و منشأة صناعية كليا   451 تدمير ت بغزة:اتحاد الصناعا .44

أ، أن 8-11أعلن رئيس الحاد الصناعات الفلسطينية في قطاع  ز، على الحاي  اليوو األحد ي:  ز،
مصنع  700مصنعا بشكل كلي، باإلضافة نلى  470العدوان الصليوني على القطاع دمر قرابة 

 ومنشأ، صناعية لو لدميرها تزئيا.
تاء كل  ا ل عقد المتلس اللنسيقي للقطاع الااص في  ز، اتلماعا موسعا مع نائب رئيس وزراء 
ووزير االقلصاد في حكومة اللوافق محمد مصطفى عبر يالفيديو كونفرسأ بحضور وزير األشغال 

 ي نعاد، اعمار قطاع  ز،.العامة مفيد الحساينة لمناقشة دور القطاع الااص ف
وقدو القطاع الااص شرحا لفصي  ووافيا للكارثة اللي حلت بقطاع  ز، نليتة العدوان الصليوني 
على القطاع ولدمير البنية اللحية واألساسية للقطاع بصفة عامة من ا ل اسللدافه للحتر والبشر 

 قري للصناعات الفلسطينية.والمصانع والورش اللي لشكل عصب الحيا، األساسي والعمود الف
ونوه الحاي  نلى أن المصانع والمنشات الصناعية اللي دمرللا آلة الحرب "اإلسرائيلية" كانت لشكل 

الف من أبناء اآلالعمود الفقري ل قلصاد الوطني، كونلا لحلوي على صناعات أساسية ولشغل 
 القطاع.

07/8/6104، المركز الفلسطيني ل،عالم  
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 6104 دوالر للنصف األول من العام مليون 09لسطين أرباح بنك ف .45

ألف دوالر،  681مليونا و 18أعلن بن  فلسطين، أنه حقق أرباحاى صافية قيمللا : قنا -راو هللا 
ألف دوالر للنصف األول  111مليونا و 18للنصف األول من العاو التاري، مقارنة بأرباح قيمللا 

مليار  1.3مليار دوالر، مقارنة مع  1.9ودات البن  مبلم من العاو الماضي، في حين لتاوزت موت
 .%11، بارلفاع بلغت نسبله حوالي 1013دوالر نلاية ديسمبر 

وصرح رئيس متلس ندار، البن ، هاشو الشوا، أن اسلمرار النمو، في ظل الظروف السياسية 
لبن ، واإلتراءات واالقلصادية الصعبة اللي لعيشلا فلسطين، يعكس الر ية الصائبة لسياسات ا

السليمة اللي يلاكها، مشيرا نلى أن الاطة اللي ينفكها بن  فلسطين، هي اطة مسلدامة للميز 
 بمرونللا لمتابلة ماللف اللغيرات السياسية واالقلصادية في الوطن.

08/8/6104الشرق، الدوحة،   
 
 6104العام "باديكو" خالل النصف األول من شركة أرباح  دوالرمليون  05.10تقرير:  .46

نمواى ملحوظاى في أرباحلا للنصف  "باديكو القابضة"شركة فلسطين لللنمية واالسلثمار  راو هللا: حققت
مليون دوالر  17.01حسب لقرير الشركة،  ، حيث بلم صافي الربح الموحد1014األول من العاو 

. فيما ارلفعت %6.1لغت مليون دوالر لكات الفلر، من العاو السابق وبنسبة نمو ب 13.14مقارنة مع 
مليون دوالر في النصف األول من  11.77للصل نلى  % 10.61أ بنسبة EBITاألرباح اللشغيلية ي

 مليون دوالر للنصف األول من العاو السابق. 16.41مقارنة مع  1014العاو 
لملمثلة وقال منيب رشيد المصري، رئيس متلس ندار، باديكو القابضة، بأن هكه النلائج اإليتابية ا

، لثبت أن باديكو القابضة لسير 1014في نمو األرباح بشكل مضطرد في النصف األول من العاو 
 في االلتاه الصحيح، ووفق الاطة االسلثمارية اللي رسملا متلس اإلدار،.

مليون دوالر ا ل  100مليون دوالر، ومن الملوقع أن يرلفع نلى  10ويبلم رأسمال الشركة الحالي 
 .الث ثة القادمةاألعواو 

08/8/6104األيام، رام هللا،   
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 الغذائية إلى الضفة تراجعت إلى النصف بسبب المقاطعة الفلسطينية "إسرائيل"صادرات  .47

األناضول: كشفت القنا، العبرية العاشر، أمس األول عن لراتع صادرات المصانع الغكائية  –راو هللا 
ا ل األسابيع الث ثة الماضية، منك لكثيف  %70نسبة اإلسرائيلية نلى مناطق الضفة الغربية ب

 الحم ت الشعبية الفلسطينية لمقاطعة المنلتات نسرائيلية ردا على الحرب ضد قطاع  ز،.
، «الدرامي»ووصفت القنا، اللبوط الكبير في صادرات المصانع الغكائية بالتاه مدن الضفة الغربية با 

غربية االسلغناء عن لنوفا يشركة نسرائيلية لصناعة مشلقات كيف أمكن لسكان الضفة ال»ملساءلة 
 «.الحليبأ، ولوبوزينا يشركة للصنيع العصائرأ بلكه البساطة والسرعة

وقدرت القنا،، وفقاى ألرقاو مكلب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، صادرات األ كية اإلسرائيلية نلى 
ر، نلى أن بعض المصانع اإلسرائيلية اضطرت نلى مليار دوالر سنوياى، مشي 1.7الضفة الغربية بنحو 

 ن  ق بعض اطوط اإلنلاج لديلا بسبب لراتع المبيعات.
ولعلبر السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع  ز،، أهدافا أساسية للسلع والمنلتات 

 اإلسرائيلية الغكائية و ير الغكائية، ولل  اللي مصدرها المسلوطنات.
لبيانات الشلرية الصادر، عن دائر، اإلحصاء بلم نتمالي قيمة الواردات الفلسطينية من وبحسب ا

مليون دوالر عن نفس الفلر، من العاو الماضي، فيما  180مليار دوالر، بارلفاع بلم  1.114العالو 
 مليار دوالر. 1.7، أي نحو %98.1شكلت الواردات اإلسرائيلية منلا ما نسبله 

اضي قال الوكيل الفلسطيني لشركة لنوفا لأللبان يأكبر شركة ألبان اسرائيليةأ، أنه وفي األسبوع الم
في لوزيع منلتات األلبان ومشلقات الحليب، ااصة في مراكز المدن  %10ُستل لراتع زاد عن 
بعد أن كانت لنوفا لشكل الرقو واحد في مبيعات مشلقات األلبان في أسواق »الرئيسية. وأضاف 

منوهاى نلى أن هكه المقاطعة هي األشد منك « ية، لراتعت اليوو نلى اللرليب األايرالضفة الغرب
 سنوات ضد المنلتات اإلسرائيلية.

08/8/6104القدس العربي، لندن،   
 
 في دار األوبرا السورية "فلسطين أمس واليوم وغدا  معرض " .48

دار  -أمس واليوو و داى  فلسطين»يحيل عنوان معرض الصاور الفولاو رافية : سامر محمد نسماعيل
نلى ث ثة أزمنة ستلللا كاميرا مصورين متلولين؛ فالمعرض الكي « آب14-11-األوبرا السورية 

وما بعدها ومن ترائو قامت  1648ضو أكثر من ث ثمئة صور، ضوئية وثهقت لمرحلة ما قبل نكبة 
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رى الفلسطينية في يد االحل ل بلا العصابات الصليونية؛ وما ل ها من سقوط دراماليكي للمدن والق
اإلسرائيلي؛ اسلمدت معظو موادها من صور ووثائق وارائط نادر، من األرشيفين العثماني في علد 
السلطان عبد الحميد والبريطاني ومن مت ت وترائد قديمة؛ عمل الفنان السوري أيمن الدقر على 

 لتميعلا ولحقيقلا لارياياى ومقاربة مراتعلا.
فة ونادر، عمل الدقر على نعدادها ولصنيفلا في مراحل زمناية لبدو مطلة أكثر فأكثر مشلدية كثي

على حيا، الفلسطاينيين في ب د الشلات، وفي المايمات وم مح اللتر، اليلودية الكثيفة اللي شلدللا 
اسين ؛ وصاور صادماة للمكابح اللي قامت بلا نسرائيل في دير ي48فلسطين ما قبل وبعد نكابة الا 

وتنين وبئر السبع، ليطل بعدها هكا المعرض على المعيش الفلسطيني في الفلر، اللي أعقبت قياو 
الكيان اإلسرائيلي، والممارسات العنصرية اللي قاو بلا داال األراضي المحللة، ال سيما لفاصيل بناء 

 .تدار الفصل
08/8/6104السفير، بيروت،   

 
 درويشمحمود "نرسم لغزة" في متحف رام هللا: افتتاح معرض كاريكاتير  .49

"وفا": افللح ملحف محمود درويش وبلدية راو هللا، مساء أول من أمس، معرض  -راو هللا 
رساو كاريكالير  69الكاريكالير العالمي 'نرسو لغز،'، في مقر الملحف بمدينة راو هللا، بمشاركة 

 .عالمياى 
ءت للسليط الضوء على العدوان اإلسرائيلي وقال مدير الملحف سامح اضر: نن 'فكر، المعرض تا

على قطاع  ز، ونقل ما يتري من معانا، نلى العالو، من ا ل فن الكاريكالير الكي يعد من أقرب 
 الفنون الصاال بالبشر ولأثيرا فيلو'.

بدوره، قال رساو الكاريكالير محمد سباعنة ننه اسلطاع من ا ل فكر، المعرض لحقيق هدفين هما؛ 
ط علو على ما يتري عمليا في فلسطين  نشرا  عدد كبير من رسامي الكاريكالير في المعرض، وا 

نما عبر شلادله اللي يقدملا فنيا في الصحف اللي  ليس فقط من ا ل لقارير للفزيونية قصير، وا 
 للقى انلشاراى كبيراى، ومن تانب آار أن يكسر الحصار الكي للعرض له القضية الفلسطينية.

فنانا من دول: مصر، واألردن، وقطر، والسودان، والمغرب،  69ي معرض 'نرسو لغز،' وشار  ف
 ولونس، وفلسطين، نضافة للواليات الملحد،، ودول آسيوية، وأوروبية، وأميركا ال لينية.
08/8/6104األيام، رام هللا،   
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 مقترح مصري جديد وسط تمسك األطراف بمطالبها .51

أ نق ى عن وكالة 8-11كشفت نكاعة تيش االحل ل األحد ي:  والمركز الفلسطيني لإلع - ز، 
األنباء الفرنسية بأن الوسيط المصري قدو اقلراحاى تديداى األحد لألطراف المعنية في المفاوضات في 
القاهر،، مشير، نلى أن االقلراح التديد ينص على اللوصل لللدئة مسلمر،، ومن ثو اللوصل اللفاق 

 و بعد شلر.وقف نط ق نار دائ
ووفقاى للمقلرح المصري التديد بحسب وكالة األنباء الفرنسية؛ فإن المفاوضات اللي سلتري بعد شلر 
سيلو فيلا لناول الميناء والمطار نضافة نلى نعاد، تثث التنود، وهو ما لوافق عليه "نسرائيل" على 

 أن يلو مناقشة لل  القضايا بعد شلر.
المقلرح المصري التديد ال يلطرق نلى رفع الحصار عن قطاع  ز،، ولفلت وكالة األنباء نلى أن 

نما فلح للمعابر.  وا 
في حين نقلت اإلكاعة عن مصدر سياسي صليوني قوله "في هكه المرحلة ليس من الواضح نمكانية 

لا اللوصل االلفاق للدئة مع المقاومة الفلسطينية"، الفلاى نلى أن "نسرائيل" لسلعد لعد، سيناريوهات من
 نمكانية اللوصل اللفاق يلبي المطالب األمنية لا"نسرائيل".

وأوضح المصدر بأن الايار اآلار هو اسلئناف لبادل نط ق النار، وهكا ما سي دي نلى رد عسكري 
 قوي، منوهاى نلى أن "نسرائيل" قد أعربت عن قبوللا عن لسلي ت ال لمس بأمنلا.

 08/8/6104المركز الفلسطيني ل،عالم، 
 
ــل "إنجــازا  إلســرائيل وتحــرم : اإلســرائيليةوســائل اإلعــالم  .50 ــادرة المصــرية تمث مقاومــة مــن أي الالمب

 إنجازات"
أتمعت وسائل اإلع و اإلسرائيلية على أن المبادر، المصرية لمثل "ننتازاى : صالح النعامي - ز، 

ئيلية األولى الليلة الماضية وقالت القنا، اإلسرا إلسرائيل ولحرو مقاومة  ز، من أي ننتازات حقيقية".
ننه "من الواضح أن المبادر، المصرية لحرو حماس من أي انتازات مباشر، وحقيقية، على اعلبار أنلا 

 لعلمد اللدريج في لنفيك ف  الحصار".
وأشارت القنا، نلى أن اللدرج في لنفيك مظاهر ف  الحصار يمنح لل أبيب هامش المرونة في 

 أو حلى عدو اللعاطي معلا بتدية.لنفيكها، وبأي درتة، 
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وفي سياق ملصل، أكد رون بن يشاي كبير المعلقين العسكريين في صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن 
نسرائيل لراهن على دور لمصر في لشديد الحصار على المقاومة الفلسطينية، سواءى لو اللوصل 

صباح اليوو األحد، أوضح يشاي وفي مقال نشره موقع الصحيفة  اللفاق للدئة طويل المدى أو ال.
 أن لل أبيب لراهن على دور توهري للقاهر، في "لتفيف" منابع اللسليح للمقاومة الفلسطينية.

 07/8/6104، 60موقع عربي
 
 وهذا الوضع يرضينا" حماس بدور الوسيط بيننا وبين تضطلعمصر اآلن  :عميدرور .52

ائيلي السابق الميتر تنرال يعقوب أكد رئيس متلس األمن القومي اإلسر : شايكي كومورني 
عميدرور، نن مصر لن لسمح لحماس باسلعاد، كامل قدراللا العسكرية كما في الماضي وعن 

سرائيل قال عميدرور:  ن نلفاوض مع حماس نن "لالوساطة المصرية في المفاوضات بين حماس وا 
 ."مصر اآلن لضطلع بدور الوسيط بيننا وبينلو وهكا الوضع يرضينا

اف عميدرور، أنه نكا أرادت نسرائيل نيقاف نط ق الصواريص من  ز، بشكل كامل فعليلا وأض
السيطر، على المناطق اللي لطلق منلا الصواريص، في نشار، نلى أن ايار احل ل القطاع ما يزال 

 مطروحا.
نا  اياران ولابع في مقابلة مع اإلكاعة اإلسرائيلية أنه نكا فشلت المحادثات في القاهر، فسيكون ه

فقط نما نشوب حرب اسلنزاف لسلادو فيلا نسرائيل س ح التو واالسلابارات لضرب حماس في 
ما نعاد، سيطر، نسرائيل على أتزاء واسعة من القطاع.  القطاع، وا 

أما عن عود، السلطة الفلسطينية نلى  ز، فاسلبعد عميدرور سيطر، السلطة على القطاع لكونلا 
طة ل ير أنه قال نن األمر الممكن هو لولي الس -بحسب لعبيره-اسأضعف من أن لنافس حم

 الرقابة على المعبر مع مصر وصرف الروالب في القطاع.
وبشأن الحرب األاير، على القطاع قال نن العملية ترت بصور، تيد، حيث لو لشايص ولدمير 

 معظو األهداف اللي حددت وفي كل مواتلة وارتت قوات التيش منلصر،.
 07/8/6104اإلسرائيلي، اسرائيل والتلفزيون صوت 
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 إلعادة إعمار غزة بالتعاون مع النرويج ا  مصر تستضيف مؤتمر  .53

قررت الحكومة باللعاون مع حكومة النرويج، وبدعو من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اسلضافة 
ار الدعو الملواصل م لمر في القاهر، حول فلسطين يركز على نعاد، نعمار قطاع  ز، وكل  في نط

 للقضية الفلسطينية.
وككرت وزار، الاارتية، في بيان للا، االثنين، أنه سيلو لوتيه الدعوات لحضور هكا الم لمر بمترد 
اللوصل نلى الفاق مسلداو لوقف نط ق النار بين التانبين الفلسطيني واإلسرائيلي كنليتة 

 للمفاوضات التارية في القاهر،.
 08/8/6104لقاهرة، المصري اليوم، ا

 
 مصابا  فلسطينيا   660المستشفيات المصرية استقبلت  .54

عدد المصابين الفلسطينيين من  نتماليأعلن الدكلور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن 
ضحايا العدوان على  ز،، الكين دالوا مصر عبر معبر رفح للع ج بالمسلشفيات المصرية بلم 

 ن المسلشفيات بعد للقيلو الع ج ولحسن حالللو.م 78مصابا، ارج منلو  111
آارين الع ج، بمسلشفيات،  131حالة، فيما يللقى  19أن المصابين لوفى منلو « عدوى»وأكد 

 اللاصصيودار الشفاء والس و  األهليومعلد ناصر والبن   اللاصصيالعريش العاو والزيلون 
وفلسطين وأحمد ماهر  التامعيالفرج والزقازيق واللرو والدمرداش وتامعة اإلسماعيلية ورمد روض 

 .اللاصصياللعليمى والمطرية اللعليمى والساحل اللعليمى والقاهر، الفاطمية والشيص زايد 
 08/8/6104المصري اليوم، القاهرة، 

 
 أبوتريكة يرفض المشاركة في مباراة للسالم بسبب العب إسرائيلي  .55

لريكة العب األهلي المصري المعلزل والمحلل حاليا في  رفض محمد أبو: بوابة الشرق –القاهر، 
المشاركة في مبارا، من أتل الس و ا ل شلر سبلمبر المقبل في مدينة  beIN SPORTSقنوات 

 روما اإليطالية.
لريكة دعو، من بابا الفاليكان للمشاركة في مبارا، ودية من أتل الس و بين األديان،  وللقى أبو

 الحديدي مدير أعمال ال عب.بحسب ما أكد حازو 
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ويألي سبب رفض أبو لريكة للبية الدعو، نلى علمه بمشاركة ال عب اإلسرائيلي يوسي بن عيون في 
وكان الثنائي المصري أبو لريكة ووائل تمعة للقوا دعو، للمشاركة في المبارا،، ولو يعلن  المبارا،.

 تمعة موقفه حلى اآلن.
 08/8/6104الشروق، مصر، 

 
 غزة إلىالنواب أعضاء مجلس تسير قافلة مساعدات تبرع بها  "خيرية الهاشميةال" .56

سيرت الليئة الايرية االردنية اللاشمية بإشراف رئيس متلس امنائلا سمو االمير  :يبلراأ-عمان 
، قافلة مساعدات انسانية الى قطاع  ز، مكونة من ثماني شاحنات لحوي أمسراشد بن الحسن، 
 شات ومياه شرب لبرع بلا اعضاء متلس النواب.موادا  كائية وفر 

 .شاحنة 198يككر ان عدد الشاحنات اللي سيرللا الليئة للقطاع بلغت 
08/8/6104، الدستور، عم ان  

 
 رئيس لجنة مقاومة التطبيع: نشر أسماء المتعاملين مع العدو الصهيوني قريبا   .57

ومقاومة اللطبيع النقابية الدكلور مناف قال رئيس لتنة حماية الوطن : ايلاب متاهد-الدسلور-عمان
متلي ان اللتنة سوف للتأ الى اع ن اسماء الشركات والبنو  والشاصيات والتمعيات اللي 

 في حال لو للراتع عن لعامللا مع االحل ل في الفلر، القريبة المقبلة. الصليونيللعامل مع الكيان 
على  وأنلاد بالكشف عن لل  االسماء لباعا، ان اللتنة لن للرد« الدسلور»واضاف في حديث لا 

اسلعداد لللعاون مع أي اسلفسار او لوضيح في هكا المتال لكي ال يقع أي مواطن أو أية م سسة 
 المطبعين.في شر  اللعامل مع 

ودعا الشركات اللي للعامل مع العدو الصليوني الى القياو بما قاو به اللاتر الكي لراتع عن 
من اي ربح  أثمنالعقود معه م كدا ان دماء شلداء وترحى اهلنا في فلسطين  اللطبيع، والغاء

اتنبيا واللي قال انلا لشكل أحد  الممولةوحكر من التمعيات والم سسات ومراكز الدراسات  مادي.
 مداال اللطبيع.

ع تليا وواضحا وان الكثير من المصان أصبحواوضح الدكلور متلي ان لأثير المقاطعة في اوروبا 
اسائر من قيمة اسلملا، وبلغت  %70من  أكثروبعضلا اسرت  باإل  قالصليونية بالت ملدد، 

من ثمانية مليارات دوالر منك بدء حم ت المقاطعة لمنلتات المسلوطنات،  أكثرالصليوني  العدو
 من النالج القومي الصليوني. %10وهكا الرقو يشكل 
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ككر عندما كانت المقاطعة العربية فاعلة، حيث وصلت واكد ان المقاطعة س ح م ثر وفعال، واسل
 مليار دوالر. 40من  أكثراسائر الكيان الصليوني المباشر، و ير المباشر، الى 

08/8/6104، الدستور، عم ان  
 
 الطيران اإلسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق بنت جبيل ومرجعيون .58

حربي االسرائيلي حلق أمس فوق منطقلي أكد مصدر أمني لبناني ان الطيران ال: يبلراأ -بيروت 
بنت تبيل ومرتعيون، منفكا  ارات وهمية على علو ملوسط، ورافقه لحليق طائر، اسلط ع اسرائيلية 

 من دون طيار فوق مدينة بنت تبيل.
وفي السياق كاله، افاد مصدر أمني لبناني ان التيش االسرائيلي بدأ من بعد ظلر اليوو عملية 

ت الثقيلة في محيط موقعي للة المرصد شرق شبعا وللة السماقة في اراج بلد، لمشيط بالرشاشا
كفرشوبا. واضاف المصدر ان عملية اللمشيط رافقلا لحليق مكثف للطيران المروحي االسرائيلي فوق 

 .مزارع شبعا المحللة وصوال حلى لاوو قرى العرقوب المحرر،
08/8/6104، الدستور، عم ان  

 
 وتدعو لتطبيق القوانين الدولية لحماية أطفال غزة تجدد دعم المبادرة المصرية العربية الجامعة .59

تامعة الدول العربية شددت أمس، على أن  القاهر،من  08/8/6104الخليج، الشارقة، نشرت 
ضرور، مواصلة التلود من أتل وقف العدوان "اإلسرائيلي" على قطاع  ز، بشكل نلائي، متدد، 

الرامية لوقف نط ق النار بشكل دائو، حلى للمكن الدول العربية من لقديو  دعملا للتلود المصرية
 الفلسطيني.الدعو للشعب 

وأفادت السفير، هيفاء أبو  زالة األمين العاو المساعد لش ون اإلع و وااللصال أن التامعة لقوو 
ع العدوان مع بالصاالت مكثفة من ا ل أمينلا العاو نبيل العربي منك اللحظة األولى من وقو 

  ز،.نعمار  وإلعاد،ماللف األطراف اإلقليمية والدولية الفاعلة لوقف هكا العدوان، 
من القاهر، أن تامعة الدول العربية، دعت  07/8/6104قدس برس، في سياق آار ككرت 

المتلمع الدولي نلى لطبيق الفاقيات حماية الطفل في  ز،، حيث قلل وترح هنا  عشرات اآلالف 
 العدوان االسرائيلي. نليتة
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أ، أننا 8 11وأوضحت مدير ادار، المرأ، واألسر، والطفولة في التامعة العربية ايناس مكاوي، األحد ي
"بدأنا لحركا لحماية اطفال  ز، من االنللاكات االسرائيلية من ا ل لقديو المساعدات القانونية 

 واالنسانية ولوفير الحماية ال زمة للو"، بحسب قوللا.
وأضافت مكاوي في لصريح صحفي على هامش اتلماعات "المرصد االع مي لحقوق الطفل 
العربي" في التامعة العربية، أن "التامعة العربية باللعاون مع حركة الدفاع عن أطفال فلسطين 
سلقوو بلنظيو م لمر بشأن لطبيق االلفاقيات والقوانين الااصة بالطفل ا ل أيلول يسبلمبرأ المقبل 

وأوضحت أن مدينة الشارقة اإلمارالية سلسلضيف في لشرين أول ياكلوبرأ المقبل  شاركة دولية".بم
الم لمر االقليمي األول بشأن حماية االطفال في ظل النزاعات، نضافة نلى م لمر آار حول حماية 

 األطفال في ظل أوضاع اللتوء.
                    

 ة الطبية الثالثة لغزة راف تستعد لتسيير القافلقطر: مؤسسة  .61
لسلعد م سسة الشيص ثاني بن عبدهللا للادمات اإلنسانية "راف" للسيير قافلة : بوابة الشرق -الدوحة 

أهل قطر الطبية الثالثة للملضررين من العدوان اإلسرائيلي على  ز،، واللي لضو كميات من األدوية 
 في األحداث.والمسلللكات الطبية اللي يحلاتلا الترحى والمصابون 

وفي لصريح صحفي أشاد الدكلور محمد ص ح ابراهيو المدير اللنفيكي لم سسة راف بالتلود 
الكبير، اللي يقدملا المحسنون القطريون من دعو ومساند، لمشاريع الم سسة اللي لنفكها لصالح 

ن العدوان الشعب الفلسطيني في  ز،، م كدا أن راف لن لدار تلدا في دعو ومساند، الملضررين م
 اإلسرائيلي على  ز،.

 08/8/6104الشرق، الدوحة، 
  
 السعودية تدعم برنامجا  غذائيا  ألهالي الضفة .60

على لقديو مبلم مليون  عبد العزيزهللا بن  وافق اادو الحرمين الشريفين المل  عبد: الحيا، –تد، 
أن هكا الدعو يمثل لموي ى دوالر لدعو العمليات اإلنسانية في الضفة الغربية في فلسطين، علماى 

 81نضافياى يشمل مساعدات  كائية، وكل  اسلتابة القلراح برنامج األ كية العالمي الكي يسللدف 
ألف فلسطيني. ووفق وكالة األنباء السعودية، سيلو لقديو هكا الدعو من طريق اللتنة السعودية 

 نامج األ كية العالمي.إل اثة الشعب الفلسطيني، وبملابعة من ممثلي المملكة في بر 
 08/8/6104الحياة، لندن، 
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 المغرب يقدم مساعدات إنسانية لسكان غزة .62

القدس العربي: أفادت مصادر دبلوماسية مغربية ان ث ث طائرات مغربية وصلت مساء  - الرباط
أول من امس، نلى مطار اإلسماعيلية العسكري في مصر وعلى ملنلا مساعدات ننسانية لفائد، 

 قطاع  ز،.سكان 
وقال أحمد آيت عيسى نائب سفير المغرب في مصر ان هكه المساعدات اإلنسانية لألي كدفعة ثانية 
لنفيكا للعليمات المل  محمد السادس من أتل اللافيف من معانا، الشعب الفلسطيني في محنله تراء 

 العدوان اإلسرائيلي.
توية نلى  اية يوو األربعاء المقبل انط قا رحلة  11وأشار نلى ان القوات المسلحة الملكية سل من 

من القاعد، التوية بالقنيطر، في التاه مطار اإلسماعيلية العسكري بمصر قبل ان لنقل المساعدات 
برا نلى قطاع  ز، عبر منفك رفح الحدودي البري بواسطة الل ل األحمر المصري من أتل لسليملا 

 يعلا على الملضررين من أبناء الشعب الفلسطيني.للل ل األحمر الفلسطيني الكي يلولى لوز 
 08/8/6104القدس العربي، لندن، 

 
 تملك لقطاع غزة ماتتبرع بكل  ةجزائري سيدة .63

عزت الرشق، صور، عبر صفحله  قيادي بحركة المقاومة اإلس مية حماسنشر ال: محمد الصغير
وأرفق الرشق مع صور، السيد،  .، لسيد، تزائرية لبرعت بمداراللا لقطاع  ز،"فيس بو "الشاصية 

 ."عتوز تزائرية لقدو كل مداراللا لصالح قطاع  ز،.. هللا يطول عمر  يا حتة"العتوز، لعليقه 
07/8/6104موقع بوابة القاهرة،   

 
 طفال موريتانيا يتضامنون مع غزةأ .64

موريلانيا مع القدس: نظو االلحاد الوطني للنقابات المسلقلة في موريلانيا وقفة لضامنية ألطفال 
أطفال فلسطين أماو مبنى سفار، دولة فلسطين بعد صدور لقرير اليونيسف الكي يفيد بأن ثلث 

 الضحايا المدنيين الكين ارلقوا شلداء تراء العدوان اإلسرائيلي الغاشو هو من األطفال.
شعب الوطني للنقابات المسلقلة كلمة أعرب فيلا عن لضامن ال ل لحادوالقى المنسق العاو 

األطفال  أحدالموريلاني بكافة مكوناله السياسية والنقابية والشعبية مع الشعب الفلسطيني، ثو قاو 
 الموريلانيين بقراء، لقرير اليونيسف.
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وااللمت الفعالية بكلمة لسفار، دولة فلسطين ألقاها رامي ربيع السكرلير الثالث ممث  عن سفار، دولة 
ر بدوره الحكومة والشعب الموريلاني على مساندللو ووقوفلو دائما فلسطين في موريلانيا، والكي شك

 نلى تانب القضية الفلسطينية.
 08/8/6104األيام، رام هللا، 

 
 وزير ماليزي يقاطع بنكا  بريطانيا  دعما  لغزة .65

قرر وزير الزراعة والصناعة الماليزية نسماعيل صبري يعقوب، : المركز الفلسطيني لإلع و –لندن 
امن مع قطاع  ز، على طريقله الااصة من ا ل مقاطعله ألحد البنو  البريطانية احلتاتاى اللض

 على لتميد البن  لحسابات م سسات ن اثية لدعو الشعب الفلسطيني.
" البريطاني، HSBCوقال الوزير يعقوب ننه قرر نلغاء اسلاداو بطاقة االئلمان الصادر، عن بن  "

ساب عدد من المنظمات الايرية اللي لدعو نضال الشعب الفلسطيني احلتاتاى على ن  ق البن  ح
وشدد الوزير الماليزي على دعمه الدائو لنضال الشعب الفلسطيني الكي يلعرض للقمع من  م اراى.

 الكيان الصليوني، حسب لعبيره.
 08/8/6104، المركز الفلسطيني ل،عالم

 
 غزة إلجراء تحقيقاتإلى دولية تمنع دخول منظمات حقوقية  "إسرائيل" .66

لمنع سلطات االحل ل اإلسرائيلي داول مندوبين عن منظملي العفو الدولية يأمنسليأ : 48عرب 
 و"هيومان رايلس وولش" نلى قطاع  ز، من أتل نتراء لحقيقات مسلقلة في العدوان على قطاع  ز،.

ق أعمال الحكومة في وقالت صحيفة "هارلس"، اليوو االثنين، نن سلطات االحل ل من ا ل منس
 المناطق المحللة لضع حتتا بيروقراطية من أتل منع داول مندوبي المنظملين الحقوقيلين.

وحاول مندوبو المنظملين الحقوقيلين الداول نلى القطاع منك السابع من شلر لموز الماضي 
أن معبر "نيرز"  باللنسيق مع "اإلدار، المدنية" اللابعة لتيش االحل ل، لكن لو رفض طلبلو بحتة

مغلق ولكل  فإن طلباللما ال لعالج، والحتة الثانية هي أن المنظملين ليسلا مستللين في وزار، الرفاه 
 اإلسرائيلية.

لكن "هارلس" أكدت على أن معبر "نيرز" كان مفلوحا في معظو أياو العدوان ودال نلى القطاع عبره 
نيون لغرض للقي الع ج الطبي أو أشااص صحافيون وموظفو األمو الملحد، وارج منه فلسطي

 آارون بموتب لصاريح ااصة.
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وقال الملحدث باسو منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق المحللة ننه ترى االقلراح على 
 المنظملين أن لقدما طلبا مفص  للداول نلى  ز، وأنه لو يلو اسل و طلبات كلكه بعد.

يلس وولش" ننه لو لقديو طلب كلكا في نلاية األسبوع الماضي، فيما وقالت مصادر في "هيومان را
 أكدت مصادر في "أمنسلي" أنه لو يطلب من المنظمة أبدا لقديو طلب كلكا.

وأمل المس ولون في كللا المنظملين أن يدال محققون من قبللما برفقة ابراء في متال األسلحة 
 والكاير، كوي ماض عسكري ا ل العدوان.

الر و من أنه بإمكان محققين محليين في القطاع تمع نفادات، لكن ال يوتد في القطاع ابراء  وعلى
سرائيلية. ويشار نلى  كوي ابر، ملنية عسكرية بإمكانلو لحليل النلائج ومواتلة ادعاءات فلسطينية وا 

سرعة أن المسلمسكات العسكرية، مثل مالفات كاير، وحفر يحدثلا القصف، باإلمكان أن لالفي ب
 من ميدان القلال.

ويشار نلى أن نسرائيل ال لسمح لعاملين في "هيومان رايلس وولش" بالعبور من معبر "نيرز" منك 
. وكان نشطاء 1011وال لسمح للعاملين في "أمنسلي" بالعبور من "نيرز" منك العاو  1009العاو 

 رئيس المصري محمد مرسي.المنظملين يدالون نلى القطاع من معبر رفح وكل  حلى نلاية حكو ال
"أمنسلي" انلقدت حركة حماس في الماضي، لكن سلطات االحل ل أبلغت اور و أن لقارير سابقة ل

 المنظمة بأنلا لوقفت عن معالتة طلباللا بزعو أن لقاريرها منحاز، ضد نسرائيل. 
 08/8/6104، 48عرب

 
 كل المبيعات تخضع للمراجعةكي: طلبات تل أبيب العسكرية تجري بشكل روتيني و يمسؤول أمر  .67

أكد التنرال ويلياو سبيكس بمكلب وزير الدفاع األميركي ملانة الع قات : هبة القدسي - واشنطن
سرائيل، وأن طلبات نسرائيل من األنظمة العسكرية األميركية لتري  العسكرية بين الواليات الملحد، وا 

ارتية لاضع لعمليات مراتعة موحد،. بشكل روليني، وشدد على أن كل المبيعات العسكرية الا
حول نمدادات الكاير، اللي حصلت « الشرق األوسط»وقال التنرال سبيكس في لصريحات ااصة لا

نحن ال نعلق على لفاصيل المبيعات العسكرية »عليلا نسرائيل أايرا بصفللا مسألة سياسية: 
سرائيل للملعان المحلملة حلى يتري االنللاء من عملية البيع، نال أنني أ كد أ ن الواليات الملحد، وا 

بع قات دفاعية طويلة األمد، وللضمن لل  الع قة الطلبات الرولينية لشراء األنظمة العسكرية 
 ،«األميركية من قبل قوات الدفاع اإلسرائيلي
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أ كد أن تميع المبيعات العسكرية الاارتية لتري من ا ل عمليات »وأضاف التنرال سبيكس: 
 «.وحد، ووفقا لسياسات ومراتعات قانونية لما ينص عليه القانونمراتعة م

من تانبلا، حاولت الملحدثة باسو الاارتية األميركية، ماري هارف، اللقليل من اإلتراء الكي الاكه 
البيت األبيض بلشديد الرقابة على شحنات األسلحة نلى نسرائيل ولتميد عمليات نقل صواريص 

أول « وول سلريت»نسرائيل، وحاولت هارف الللوين مما ككره لقرير صحيفة هليفاير األميركية نلى 
من أمس يالاميسأ من مفاتأ، البيت األبيض والاارتية األميركية بشحنات أسلحة من البنلا ون، 
ونفت أي لراتع في الدعو األميركي إلسرائيل أو لعرض الع قات األميركية اإلسرائيلية لللولر بسبب 

قد نشرت لقريرا أول من أمس يالاميسأ أشارت فيه نلى « وول سلريت»كانت صحيفة  هكا اإلتراء.
حصول التيش اإلسرائيلي على نمدادات للكاير، دون علو البيت األبيض والاارتية األميركية، 

البيت األبيض كان  اضبا من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين »وأشارت الصحيفة نلى أن 
نسرائيل قد لقدمت بطلب للحصول »، وقالت الصحيفة نن «اإلسرائيلي على  ز،ا ل هتوو التيش 

يوليو  30يوليو يلموزأ الماضي، وأدانت الواليات الملحد، في  10على صواريص هليفاير في 
الماضي قياو نسرائيل بقصف مدرسة لديرها األمو الملحد، في  ز،، اللي أودت بحيا، الكثير من 

 «.المدنيين الفلسطينيين
 02/8/6104الشرق األوسط، لندن، 

 
 : ال بد من محاسبة من قصف المدارس المكتظة بغزة"األونروا"مفوض  .68

أكد مفوض عاو وكالة  وث ولشغيل ال تئين الفلسطينيين بيير كراهينبول أن : االلحاد - ز، 
فقط،  لقدو مساعدات ألكثر من مليون  زي يعانون بسبب الحصار وليس بسبب الحرب« األونروا»

مللماى نسرائيل بأنلا قصفت مدارس مكلظة بالنازحين الفارين من منازللو، ا ل هتوملا األاير 
 «.على  ز،، ر و علملا أنلا محمية من األمو الملحد،، وأنلا لأوي آالف المدنيين الملكدسين

 فح و يرها.رأيت هكا الدمار الكبير الكي أصاب بيت حانون وازاعة والشتاعية ور »وقال كراهينبول 
هكه أول مر، نشلد هكا الكو من الدمار والكي يلطلب تلداى كبيراى إلعاد، البناء دون القيود اللي كانت 

لقد زرت المدارس اللي لعرضت »وأضاف  «.مفروضة في السابق واللي أعاقت الكثير من العمليات
 للقصف في بيت حانون وتباليا ورفح واللقيت العائ ت هنا .

 08/8/6104بو ظبي، االتحاد، أ
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 ماليين يورو بثمانيةفرنسا تدعم الموازنة الفلسطينية  .69

وقع وزير المالية شكري بشار،، مع وزار، الش ون الاارتية الفرنسية ممثلة  :الحيا، التديد، –راو هللا 
 م يين يورو لدعو الموازنة. 8، الفاقية بقيمة أمسبالقنصل العاو الفرنسي هيرفي ما رو، 

لوزير بشار، عن عميق املنانه للحكومة الفرنسية على دعملا من ا ل لوقيع هكه االلفاقية. وعبر ا
م كدا أن هكا الدعو ُيساهو بلمكين م سسات دولة فلسطين من لقديو الادمات األساسية للمواطنين 

 ورعاية مصالحلو.
لمال العاو بشفافية بدوره، شكر القنصل ما رو، دولة فلسطين على التلد الكي لبكله في ندار، ا

 وملنية، معبرا عن دعو الشعب والحكومة الفرنسية المسلمر لدولة فلسطين.
 08/8/6104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ألف متظاهر ينددون بالعدوان على غزة عشرونبروكسل:  .71

، في العاصمة البلتيكية بروكسل، مسير، تماهيرية حاشد، أمسانطلقت بعد ظلر  :وفا –بروكسل 
 الحم ت اللضامنية مع شعبنا الفلسطيني. نطارألف ملظاهر، وكل  في  10فاقت 

هيئة أهلية  11ورفع المشاركون في اللظاهر، اللي دعا للا االئل ف من أتل فلسطين، والكي يضو 
وبمشاركة حركة فلح اقليو بلتيكا ولوكسمبورغ وتمعية التالية، األع و الفلسطينية وصور الشلداء، 

 االحل ل. بإنلاءقطاع  ز، والمطالبة  علىنب الشعارات المندد، بالعدوان االسرائيلي الى تا
ألف من المواطنين البلتيكيين والعرب من العديد من المدن  10وشار  في هكه اللظاهر، نحو 

 البلتيكية. 
 08/8/6104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 كاليفورنيا نشطاء يمنعون سفينة شحن إسرائيلية من الرسو في .70

القدس العربي: اضطرت سفينة بضائع نسرائيلية نلى االنلظار في عرض البحر أول من  - لندن
ناشط من م يدي الشعب الفلسطيني قرب مدال ميناء أوك ند  1000أمس بعد ان لظاهر أكثر من 

حسب لقرير في والية كاليفورنيا األمريكية الكي كان مقررا ان لرسو فيه السفينة اإلسرائيلية. و 
لصحيفة الغارديان البريطانية، فقد كان النشطاء ياططون ل علصاو داال المرفأ ولشكيل سلسلة 

 بشرية لمنع طواقو المرفأ من لفريم حمولة السفينة.
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منظمة مناصر، للفلسطينيين. وأفاد اللقرير ان السفينة اللابعة  10وشار  في لنظيو اللظاهر، قرابة 
لية للشحن كان من المقرر ان لرسو في مرفأ أوك ند في ساعة مبكر، من اإلسرائي« زيو»لشركة 

صباح أول من أمس، والفق النشطاء على ان يلتمعوا في المرفأ عند الساعة الاامسة صباحا 
للحيلولة دون لفريم حمولللا،  ير انلو أتلوا االعلصاو نلى ساعات العصر بعد ان علموا بلأتيل 

أت اللظاهر، بمسير، قصير، قرب نحدى محطات العبور، ومن ثو انطلق موعد وصول السفينة. وبد
النشطاء نحو الميناء يرددون هلافات لطالب باعلراض طريق السفينة، وكان يلقدو النشطاء شاب 

عاما من منظمة الشباب العرب ومقرها مدينة سان فرانسيسكو  11فلسطيني اسمه سامح عايش 
 األمريكية.

ان السفينة لن لرسو »مسير، نلى الميناء ألقى شاب اسمه نياد كلمة قال فيلا  ير انه قبل وصول ال
ولبين من ا ل ادمة لعقب السفن عبر االنلرنت ان السفينة كانت قبالة ساحل «. في الميناء

 كاليفورنيا بالقرب من سانلا كروز.
 08/8/6104القدس العربي، لندن، 

 
 الدجاج الصهيونيةبي يقاطع مشتقات الحليب و و االتحاد األور  .72

أ وقف 8-11قرر االلحاد األوروبي مساء األحد ي: المركز الفلسطيني لإلع و -القدس المحللة 
اسليراد كافة مشلقات الحليب والدتاج من المسلوطنات الصليونية في الضفة والقدس وهضبة 

 التوالن.
وقف كافة صادرات  وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الصليونية؛ فإن "نسرائيل" قررت نثر كل 

 هكه المشلقات بعد رفضلا لرميز بضاعة المسلوطنات.
وأشارت نلى أن االلحاد األوربي طلب وضع نشارات ااصة على هكه المشلقات المصنعة في 
المسلوطنات وبعد رفض "نسرائيل" للكا اإلتراء لقرر وقف تميع صادرات "نسرائيل" من هكه 

 سبلمبر المقبل. ألول من شلر أيلول/المشلقات لدول االلحاد ابلداء من ا
 08/8/6104المركز الفلسطيني ل،عالم، 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
           55ص                                     3303 العدد:     08/8/6104 اإلثنين التاريخ:

 

 
 ولة عن استهداف مدارس األونرواؤ مس" إسرائيل"روبرت تيرنر لـ"فلسطين":  .73

أدان مدير عمليات وكالة يأونرواأ في قطاع  ز،، روبرت ليرنر، اسللداف : ربيع أبونقير، - رفح
ين، منلقدىا سلوكلا" األصل في كل  أن ال يحدث؛ ألن هكه الم سسة نسرائيل لمراكز نيواء النازح

 دولية لابعة لألمو الملحد، ولحوي عدد كبير من النازحين فيلا".
أقوال ليرنر تاءت، األحد، ا ل لفقده نحدى مدارس األونروا واللي لعرضت للقصف اإلسرائيلي 

لفقد عدد من المدارس ومنازل موظفي وراح ضحيله عدد من الشلداء والترحى، كما شملت تولله 
 م سسله الكين قللوا في الحرب اإلسرائيلية.

وأوضح أن اللدف من تولله هو لفقد المدارس والمواطنين والحديث معلو، مشيرا نلى أن موظفي 
وقال ليرنر لا"فلسطين": "هكه المدرسة من المفلرض أن  م سسله عملوا في ظروف صعبة وشاقة.

 كان -القطاعالحرب اإلسرائيلية على –يدرسون في صفوفلو، ولكن بسبب الكارثة يكون فيلا ط ب 
 لزاما علينا أن نفلح أبوابلا للسكان النازحين إليوائلو".

 07/8/6104، فلسطين أون الين
 
 حتى ال ُتسَرق إنجازات المقاومة في غزة .74

 د. محسن صالح
في قطاع  ز، في تيب العقلية اللي هنا  مااوف حقيقية من أن يصب األداء البطولي الملميز 

 للحكو في السلطة الفلسطينية في راو هللا، وفي قياد، منظمة اللحرير الفلسطينية.
والاشية هنا أن يقوو الم منون بمسار اللسوية السلمية ونابكو العنف واصوو العمل المقاوو بركوب 

اإلسرائيلي وبين قوى المقاومة، بحيث  موتة اللرليبات الملعلقة باللدنة الملوقعة بين قوات االحل ل
دار، المعابر، باإلضافة  لوكل نليلو اللرليبات الميدانية على األرض، بما في كل  ضمانات الللدئة وا 

 نلى ندار، الحيا، اليومية في قطاع  ز،.
ويبدو كل  سياقا منطقيا في ضوء أن حكومة لسيير األعمال اللي لقودها حماس قد أنلت ملاملا، 

ت مكانلا من الناحية الرسمية حكومة اللوافق الوطني برئاسة الحمد هللا، وباللالي سلكون هي وحل
 المعنية بلنفيك االلفاقات واالللزامات.

أعطى الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهر،، حلى اآلن، انطباعا نيتابيا عن اللماس  واإلتماع 
نشاء الميناء الفلسطيني بشأن اللدنة وشروط وقف القلال، بما ف ي كل  ف  الحصار وفلح المعابر وا 
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البحري.. و يرها.  ير أن مسار اليوو اللالي إلدار، الحيا، في قطاع  ز، يتب أن يصب في لقوية 
 القطاع ولحصينه، ولعزيز مقاومله وصموده، وليس في لطويعه و"نزع أظفاره وأسنانه".

 
*** 

ومة يحلاج نلى لرتمة سياسية وميدانية على األرض، نن األداء التلادي البطولي لحماس وقوى المقا
لعكس صمود الشعب الفلسطيني وبطوالله ولضحياله، حلى لو لحققت شروط هدنة لسلتيب لعدد 
من مطالب المقاومة. وباللالي، فإن الحاضنة اللي سيقع على عالقلا عبء اللنفيك يتب أن لكون 

 ت ما يلزملا باللنفيك.م لمنة، أو على األقل يتب أن يوتد من الضمانا
نن حرص حماس على لنفيك الفاق المصالحة، واللرليبات اللي حدثت في الفاق الشاطئ 

أ قد لوه لفسيره على أن حماس ضعيفة ومنلكة وأنلا تاءت وهي را مة، وهو ما 13/4/1014ي
 ال االسلراليتيةأثبلت حماس في حرب  ز، يالعصف المأكولأ عدو صحله.  ير أن الحسابات 

لللفت فقط نلى عناصر القو، اللنظيمية والشعبية والعسكرية لحماس. وهي لحاول أن لسلفيد من 
 بعض الثغرات الاطير، الم ثر، على حماس وقوى المقاومة، ومن أبرزها:

أن الفاق المصالحة تعل لنفيكه منوطا من الناحية العملية بالرئيس عباس، وليس بأي آلية ملزمة  -
 له.
لمصالحة أبقى من ناحية عملية المتلس اللشريعي للسلطة معط  بانلظار انلااب أن الفاق ا -

متلس تديد، وهو ما يمنع حماس اللي لمل  األ لبية من ممارسة أي دور رقابي على السلطة 
 اللنفيكية في الرئاسة والحكومة.

في الضفة والقطاع،  أن الفاق المصالحة يقلضي فلر، من اللدوء، إليتاد أتواء مناسبة ل نلاابات -
 وهو ما يعني عمليا لوقف برنامج المقاومة على األرض.

أن الفاق المصالحة أدى نلى ننلاء حكومة لسيير األعمال برئاسة نسماعيل هنية، مما أفقد حماس  -
 "الشرعية السياسية"، اللي كانت لمثل من ا للا الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة.

لراتع وللضاءل الروافع اللي لسلند نليلا حماس يبعد انت ء  بار المعركة وفي مثل أتواء كلكه ل
مع العدوأ، واصوصا في توهر قوللا الملعلق بشرعيللا الشعبية وببرنامتلا المقاوو وبشرعيللا 

 السياسية.
 

*** 
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 من تلة أارى، فإن حكومة اللوافق الوطني اللي شكللا رامي الحمد هللا كانت:
 ة فلحاوية منلا نلى حكومة لوافق وطني حقيقي.أقرب نلى حكوم -
لللزو بسياسات الرئيس عباس ولوتيلاله، وهي لوتيلات لظل أسير، مسار اللسوية واسلحقاقاللا،  -

 وأسير، الاصومة لليار "اإلس و السياسي".
اللتربة العملية ألدائلا على األرض أوضحت عدو ر بللا يأو عدو قدرللا في أحسن الظنونأ  -
لى لنفيك شراكة حقيقية مع حماس. وأنلا لعاملت بطريقة كانت أقرب ل سلتابة للمطالب والشروط ع

 اإلسرائيلية األميركية، منلا نلى لنفيك برنامج المصالحة الوطنية.
فقد أعلن أبو مازن أن الحكومة حكومله، وأنلا مللزمة بشروط الرباعية بما في كل  االعلراف با" 

قات الموقعة معلا وبوقف المقاومة، وأكد أن اللعاون األمني مع االحل ل هو لعاون نسرائيل" وبااللفا
"مقدس"، بينما ظل السلو  األمني ألتلز، السلطة على حاله لتاه نط ق الحريات وعود، الم سسات 

 المحسوبة على قوى المقاومة.
و العمل على أكلافلو نحو شكهل رفض السلطة في راو هللا دفع روالب موظفي قطاع  ز،، الكين قا -

سبع سنوات ملواصلة نشار، مفتعة عن العقلية المسكونة بالسقف الوظيفي اللفاق أوسلو واسللباعاله 
المكلة، وأعطت رسالة ملعترفة لحماس أن ال مكان للا أو ألنصارها ليس فقط في المسلوى القيادي 

نما حلى على مسلوى الموظفين العاديين، وكل  حلى ال يغضب "أرباب  والشراكة في قياد، السلطة، وا 
المال" من الداعمين الغربيين، وال اإلسرائيليون الكين يمسكون بصنبور يحنفيةأ داول المال واروته 

 وبحركة الناس فلحا أو ن  قا.
وعلى كل ، فبأي منطق يمكن أن لدير سلطٌة وظيفية ااضعة ل حل ل يمن راو هللاأ قطاَع  ز،، 

ه، وانسحب منه االحل ل ودافع عن نفسه بكرامة وبطولة، وبنى قاعد، لوتسلية حر، الكي فرض نرادل
ومبدعة للمقاومة الفلسطينية. في هكه الحالة، فإن على السلطة في راو هللا أن للعامل مع المقاومة 
كرافعة للمشروع الوطني الفلسطيني، ال أن لقوو بلطويع المقاومة والقطاع للشروط اإلسرائيلية 

 ألميركية.وا
 

*** 
عندما شنت قوات االحل ل اإلسرائيلي عدوانلا على قطاع  ز، بدا للحكومة في راو هللا وكأن العدوان 
نت من  موته لبلد آار في كوكب آار، وليس لقطعة من أرض الوطن، صحيح أن قياد، السلطة حسه
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ضغط شراسة العدوان أدائلا في األياو اللالية للحرب، ولواصلت مع قياد، حماس والتلاد لحت 
نتازات المقاومة واللفاف الناس حوللا، ولكن:  وا 

 كان لفاعل قياد، السلطة مع الحدث بطيئا وملأارا، ودون المسلوى المأمول بكثير. -
شاركت قياد، السلطة في راو هللا في صيا ة الورقة المصرية باللنسيق مع التانبين اإلسرائيلي  -

مة ودون علملا. وهي ورقة أقل ما يقال فيلا ننلا لنزع نمكانية والمصري، من وراء ظلر المقاو 
لحقيق أي ننتاز للمقاومة، ولبقي ف  الحصار ومسللبعاله رهينة بالمفاوضات بعد أن لصبح نسرائيل 

 في وضع مريح، وال لعاني أي ضغوط لتبرها على لغيير سياسللا.
اإلسرائيلي في أثناء العدوان على  ز،، بينما  لابعت السلطة في راو هللا لنسيقلا األمني مع التانب -

فلسطيني، وبتراح عشر، آالف آارين،  1600كانت األيدي اإلسرائيلية لللطص بدماء أكثر من 
 وبلدمير آالف المنازل، باإلضافة نلى لدمير المدارس والمسلشفيات والبنى اللحلية.

حوله نلى انلفاضة عارمة في الضفة سعت السلطة في راو هللا نلى ضبط الغضب الشعبي، ومنع ل -
الغربية، مع سماحلا بعد كل  للناس با"اللنفيس" عن مشاعرهو، ضمن شروط وقيود لمنع االحلكا  

 مع االحل ل اإلسرائيلي.
لو لقو قياد، السلطة بمعالتة فضيحة نع ن مندوب فلسطين في األمو الملحد، نبراهيو اريشة  -

مقاومة اللي لطلق ضد "نسرائيل" هي تريمة ضد اإلنسانية، ولو للاك لللفزيون فلسطين أن صواريص ال
أي نتراء بحقه، فإكا كان اريشة ال يسلطيع اللفريق بين الصواريص اإلسرائيلية وبين صواريص 

 المقاومة، ف  أظن أنه في وضٍع يمكنه من لمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
 

*** 
نضعاف قدر، المقاومة على اسلثمار ننتازاللا، فاألنظمة العربية "المعلدلة"  البيئة اإلقليمية صبت في

و"المماِنعة" لركب موتة مرلد، ضد الثورات واللغيرات في المنطقة، وهي لسلنفد تلودها في العداء 
للليارات اإلس مية الحركية يواصوصا اإلاوان المسلمينأ اللي برزت في قياد، موتة اللغيير، 

 ا اطرا على أنظمللا ومسلقبللا.باعلباره
نظاو السيسي في مصر نفك أقسى ن  ق للمنفك العربي الوحيد مع القطاع، وبشكل أشد قسو، من 

نفقاأ وبشكل أكثر كفاء، من  1970 ينحوالحصار اإلسرائيلي للقطاع، ودمر األنفاق مع القطاع 
ئيلي أكثر مما لادو المقاومة، ولعنَّت نظاو مبار  السابق، وقدو مبادر، للللدئة لادو التانب اإلسرا

 في فلح معبر رفح أكثر من اللعنت اإلسرائيلي.
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يواصوصا اإلسرائيليةأ اللي لعبر عن سعاد، النظاو اللقارير ولسنا في معرض مناقشة العديد من 
المصري بالضربات اإلسرائيلية للقطاع، ور بله في لوتيه اإلسرائيليين ضربة قاصمة لحماس،  ير 

األداء السيئ والمشوِهه لإلع و المحسوب على النظاو المصري يالعاو والااصأ لتاه العدوان  أن
 على القطاع، يكشف تانبا من حقيقة موقف النظاو.

ويعكس البرود ال فت بمواقف عدد من أنظمة "محور االعلدال" ر بة داالية بسقوط حماس، وحالة 
ممكنة. هكا نكا وضعنا تانبا لل  اللقارير اللي للحدث عن انلظار قلقة لريد ن  ق الملف بالسرعة ال

 لواط  مسبق بين دول هكا المحور وبين التانب اإلسرائيلي إلسقاط حماس والمقاومة في  ز،.
أما قوى "الممانعة" فقد كان برود مواقفلا ألياو عديد، لتاه ما يحدث في  ز، الفلا أيضا، ولحقت 

و بطيء وملأار، بعد أن أكهلت المقاومة العالو بإنتازاللا بالركب الداعو للمقاومة على نح
وصمودها، وبدا أن هكه القوى مسلللكة ومسلغرقة في األتندات الداالية لألنظمة والتلات الحليفة 

 للا، واللي للا مشاكل مع شعوبلا.
 

*** 
ولدعو لوتلات  ولواته حماس وقوى المقاومة بيئة دولية لقودها أميركا، لدعو التانب اإلسرائيلي،

ضرب المقاومة وضرب "اإلس و السياسي" ومحاصرله. وبالر و من الساع اللعاطف الشعبي العالمي 
مع المقاومة ومع قطاع  ز،، نال أن القوى الفاعلة في السياسة الدولية ما زالت لوفر الغطاء للتانب 

مكانية لرتمة أداء المقاومة اإلسرائيلي الرلكاب حصاره وعدوانه ومتازره، وما زالت سدا في وته ن
 النلصارات سياسية.

 
*** 

وعلى كل  فإن هكه المعركة يالعصف المأكولأ بقدر ما لفلح من الفرص، بقدر ما لفلح من 
المااطر واللحديات، وسلحرص القوى اإلقليمية والدولية على نفراغ انلصارات المقاومة من محلواها، 

ة فلسطينية مللزمة بمسار اللسوية وبسقف أوسلو، لدير وسلحرص على أن لسللو ندار، القطاع تل
 القطاع بمعايير االحل ل في الضفة الغربية.

وباللالي، فإن الكي سيقدَّو لحماس وقوى المقاومة قد يكون "هزيمة بطعو النصر"، نكا لو لحسن ندار، 
سقط َمَطُرها في مارتات الحرب. لقد شكلت المعركة رافعة كبير، للمقاومة، ولكن ال ينبغي أن ي

 حضن أولئ  الكين ال ي منون بلا، وأال يحصلوا هو على "اراتلا".
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وحلى يلوه لتاوز هكا الاطر المحلمل، فينبغي االلتاه ليس فقط نلى لرليب هدنة مع االحل ل لنلي 
نما بإعاد، ضبط النسق الداالي الااص بالمصالحة الفلسطينية ولرليب البيت  الحصار، وا 

 بحيث:الفلسطيني، 
للعلد الرئاسة وحكومة اللوافق الوطني باالللزاو بروح الفاق المصالحة، اصوصا في اسليعاب  -1

ولمثيل كافة مكونات وفصائل الشعب الفلسطيني، وينطبق على كل  مشاركللا الفاعلة في ندار، 
للو منظمة اللحرير، وم سسات السلطة في الضفة والقطاع، واسليعاب موظفي قطاع  ز، ممن عين

 حكومة هنية السابقة.
أن لعلن كافة الفصائل وقياد، المنظمة والسلطة أن س ح المقاومة هو اطه أحمر، وأنه لن يكون  -1

 عرضة للنزع أو المطارد، من أي تلة كانت.
أن يلو لفعيل اإلطار القيادي الم قت للشعب الفلسطيني، ويكون هو التلة المعنية باللوتيه  -3

 نعاد، لشكيل قياد، منظمة اللحرير على أسس سليمة. والقياد، حلى للو
أن يعلن محمود عباس وقياد، السلطة أنلا ليست تزءا من الحرب على ما يسمى "اإلس و  -4

 السياسي".
ط ق الحريات وا عاد، بناء منظمة اللحرير -7 أن للو عملية نص ح أتلز، السلطة في راو هللا، وا 

 ة اللوافق لملاملا في القطاع.باللوازي مع عملية اسل و حكوم
07/8/6104، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 حرب غزة وتخريب العالقات األميركية اإلسرائيلية .75

 حلمي  موسى
ثمة بين الفلسطينيين من ي من بأنه نكا كان اإلنتاز الوحيد من حرب  ز، هو عود، الوحد، نلى 

ل  يشدد البعض على أن الوحد، صفوف الفلسطينيين بعد طول انقساو فإنه ننتاز كاف. ومع ك
الفلسطينية اللي لتلت في الوفد الواحد والموقف الواحد يمكنلا أن لحقق ننتازات أارى نن لو يكن 
في مواتلة العدو فعلى األقل مع المحيط العربي. يشلد على كل  لغير الموقف المصري والكي 

الفلسطينية وصارت في موضع لصادو لتلى في المبادر، التديد، اللي لبنت لقريبا توهر المواقف 
 مع المواقف اإلسرائيلية.

ومع كل  كان هنا  من أشار نلى أن الشرم الكي وقع بين اإلدار، األميركية والحكومة اإلسرائيلية 
على الفية حرب  ز، يمكن أن يشكل ننتازا للموقف العربي لو كان هنا  من يطمح نلى لتيير 
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ائيلية هي أحد أهو أعمد، وركائز األمن القومي اإلسرائيلي لكل  فإن أي كل . فالع قة األميركية اإلسر 
لصدع فيلا، حلى لو كان طفيفا وموقلا، يشكل مأزقا نسرائيليا كبيرا. وقد كهب البعض نلى اإلشار، 
لحديدا نلى مظلرين أساسيين في اللصدع التديد أحدهما يلمثل في لنامي الا فات الشاصية بين 

 الدوللين، وثانيلما انلقال هكه الا فات نلى المسلويين السياسي والعسكري. قاد، الحكو في
وفي اسللداف مدارس « يوو التمعة األسود»فاإلدانة األميركية الصريحة لترائو نسرائيل في رفح 

وكالة الغوث اللي  دت م كا آلالف النازحين عن بيوللو في مناطق القلال كانت تديد، على 
وهكه اإلدانة عنت بشكل صريح أن اإلدار، األميركية قد ال للورط في الدفاع عن  حكومة نلنياهو.

نسرائيل في المحافل الدولية اصوصا في ظل المسعى العالمي للشكيل لتنة لحقيق دولية في هكه 
 الترائو.

ة ولو يقف األمر عند هكا الحد بل اندفعت اإلدار، األميركية للشديد نتراءات لسليو نسرائيل أسلح
تديد، أو اسلاداو الكاائر من ماازن الطوارئ األميركية في نسرائيل. فاألمر لو يعد قصرا على 
وزار، الدفاع وموظفيلا الكين ينطلقون في نتراءاللو من واقع اللحالف العسكري واالسلراليتي بل 

الموقف صار لحت رقابة البيت األبيض ووزار، الاارتية الرا بين في اسلاداو كل  لللأثير في 
 اإلسرائيلي.

ور و أن أنصار نلنياهو في نسرائيل وأوساط اليمين ال يزالون يلزأون باللقارير عن لولر الع قات مع 
أميركا ويصرون على أن الع قات في أفضل حاالللا فإن هنا  في نسرائيل وداال حكومللا من 

س رائيل شيء وأن اللحالف والع قة يحكر من هكه النبر،. ويعلقد كثيرون أن الا فات بين أميركا وا 
شيء آار. لكن كل كل  ال يمنع من أن لسيء الا فات بشد، للع قات حلى ر و وتود مصالح 
مشلركة. فالغرور الكي للعامل به نسرائيل مع اإلدار، األميركية ورتاالللا صار يثير القرف حلى في 

الملو م حظة أن نسرائيل لاسر باطراد بعض األوساط الم يد، لقليديا إلسرائيل في أميركا. ومن 
مواقع اللأييد اللقليدية اللي كانت للا في صفوف الديموقراطيين للكسب لأييدا في صفوف اليمين 

 التملوري الكي يعلبره البعض ال ساميا في أساسه.
ي. اللي حكرت من احلمال اسار، اللأييد األميرك« هارلس»وربما للكا السبب ثمة أهمية الفللاحية 

أن مس ولية ندار، الع قات مع أميركا لقع على كاهل رئيس الحكومة الكي « هارلس»والحظت 
عليه ضمان اال يلضرر الدعو الحيوي وان لواصل اميركا منح اسرائيل المساعد، العسكرية والمظلة »

شد الحبل في ع قاله مع واشنطن برفضه »بأن نلنياهو « هارلس»ولعلرف «. الدبلوماسية
اوضات التوهرية مع الفلسطينيين، بانلقاده محادثات النووي بين القوى العظمى وايران وبنبشه في المف
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السياسة الداالية االمريكية، حيث وقف الى تانب اصوو الرئيس التملوريين. وبوقاحله حاول 
هزيلة نلنياهو اقناع الرأي العاو االسرائيلي بان اوباما معاٍد وضعيف، سياسله في الشرق االوسط 

 «.واسرائيل يمكنلا أن لعلمد على م يديلا في الكونغرس كي للتاوز االدار،
حين طلب مساعد،  ،«الترف الصامد» رور نلنياهو بلم كروله في حملة »أن « هارلس»واعلبرت 

اميركية للحقيق وقف النار وبعدها عرض مس ولي االدار، كملحاحين يمنعون اسرائيل من ادار، 
ر. نلنياهو ملزو بللدئة المواتلة مع واشنطن ولركيز التلد على لرميو الع قات الحرب. نلته اطي

مع اوباما، الكي سيبقى في منصبه نحو فلر، سنلين ونصف سنة اارى. ان الدعو االميركي حيوي. 
كا  «.ما لضرر فسيفقد نلنياهو أيضا الدعو التماهيري الكي هلف لزعامله في اياو الحرب وا 

بالوا يدركون اآلن »تانبا من األزمة حيث كلب أنلو في نسرائيل « يديعوت»نيع في ويشرح ناحوو بار 
ُيثار في  إلسرائيلأن االدار، االميركية ال لنوي اسلاداو حق النقض ضد كل اقلراح  ير مريح 

متلس األمن. وهكه ضربة لعيدنا سنين كثير، الى الوراء وهي أشد علينا من اللتنة السايفة لألمو 
 «.،الملحد

سوف يارج كثيرون في نسرائيل والعالو ليقولوا ان ال شيء لغير، لكن الحقيقة الواضحة هي أن 
أشياء كثير، للغير ومن بينلا الع قات األميركية اإلسرائيلية. فالعربد، اإلسرائيلية المسلند، أساسا نلى 

ة لدى أوساط ملزايد، في اسلقواء بأميركا ولوريط للا في كل المحافل وعلى كل الصعد لو لعد مفلوم
أميركا. وبديلي أن هكا سيلعمق مع لنامي ادعاءات القو، في نسرائيل اللي لرى أن بوسع نسرائيل 
العيش من دون الدعو األميركي. دعوا اليمين اإلسرائيلي يحقق كاله وحينلا سلرون الطريق معبدا 

 نلى عزلة نسرائيل الدولية واراب الليكل الثالث.
08/8/6104وت، السفير، بير   

 
 إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة .76

 نقوال ناصر
فتأ،، أصبحت نعاد، السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس نلى قطاع  ز، شرطا مسبقا الئل ف 
واسع يضو دولة االحل ل اإلسرائيلي وراعيلا األميركي ولابعه األوروبي وككل  الوسيط المصري 

ء" في "عملية الس و" من أتل وقف العدوان المسلمر على القطاع منك وداعميه العرب من "الشركا
عاد، نعماره.  الثامن من لموز الماضي ورفع الحصار عنه وا 
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وكان هكا "الشرط المسبق" هو اللدف المعلن للكه القوى كافة وللسلطة الفلسطينية كاللا وللرئيس 
مدعومة بانلصارها االنلاابي عاو عباس نفسه منك نتحت حركة المقاومة اإلس مية "حماس"، 

، في لحويل قطاع  ز، نلى قاعد، للمقاومة الوطنية فكهت ارلباطلا بالفاقيات يأوسلوأ 1009
ومفاوضاللا الكارثية، كما كان اللدف المعلن للحصار الاانق والعقوبة التماعية اللي فرضللا دولة 

الث ثة اللي شنللا على القطاع ا ل  االحل ل على القطاع منك كل  الحين وللحروب العدوانية
 .1008السنوات الست الماضية منك عاو 

والمفارقة أن الشق العربي في هكا االئل ف وعاموده الفقري األميركي قد وقفا عاتزين عن دعو 
السلطة ورئيسلا، حيث من المفلرض وتود سلطة للما في الضفة الغربية، عندما اكلت دولة 

لنله " ير شري " في المفاوضات فأتلضت تولللا األاير، اللي اسلمرت لسعة االحل ل عباس، وأع
أشلر، للايره بعد كل  بين يالس و مع نسرائيلأ وبين "المصالحة مع حماس"، ولطالبه ب"حل" 
حكومة الوفاق الوطني، ولسلبيح مناطق سلطله، فلعلقل المئات، منلو أسرى محررون وأعضاء في 

اطو، اسلباقية لمنع كوادر المقاومة الناشطة من لحري  أي لفاعل في المتلس اللشريعي، في 
 الضفة الغربية مع المقاومة في القطاع في عدوانلا ال حق عليه.

وكانت وزار، اارتية دولة االحل ل في الاامس من حزيران الماضي قد بعثت بمككر، نلى سفرائلا 
ألتنبية بالضغط على عباس ل للزاو بمبادئ في الاارج للضمن لعليمات للو بمطالبة الحكومات ا

االعلراف بدولة االحل ل واحلراو االلفاقيات الموقعة معلا ونبك العنف في كل المناطق الااضعة 
 لسيطرله و"منلا قطاع  ز،".

والمفارقة الثانية أن المقاومة، وليس هكا االئل ف، هي اللي أارتت عباس من العزلة اللي حاولت 
ل فرضلا عليه وسط للديدات صريحة بلكرار سيناريو "اللالص" من الرئيس السابق دولة االحل 

ياسر عرفات معه، وأعادت الثقة الشعبية في السلطة اللي يرأسلا، من ا ل الفاق المصالحة على 
أساس الشراكة الوطنية، ومن ا ل صمودها البطولي في وته العدوان الكي فشل في لحقيق كل 

، اللي يحاول اآلن لحقيقلا سياسيا بعد فشله في لحقيقلا عسكريا بادعاء حرصه على أهدافه المعلنة
نعاد، السلطة نلى القطاع، في محاولة مكشوفة كي يسلنسص في القطاع نموكج السلطة المترد، من 

 أية سلطة في الضفة الغربية.
ية سلطة للا في الضفة وقوى هكا االئل ف اللي وقفت ملفرتة على لفريم السلطة الفلسطينية من أ

الغربية للب اليوو منفرد، ومتلمعة مطالبة بإعاد، السلطة نلى قطاع  ز،. ننه مطلب حق يراد به 
 باطل وفص يسللدف فرط اإلتماع الفلسطيني على مطالب المقاومة في القطاع.
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ع  ز، فصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية للحدث عن مقلرح مصري للللدئة يعيد السلطة نلى قطا
"باللدريج"، ووزير مالية دولة االحل ل يائير لبيد يقلرح اطة لشلرط "نقل السلطة" من حركة حماس 
نلى عباس كي لسمح دولة االحل ل بإداال المساعدات نلى القطاع، ورئيس دولة االحل ل السابق 

 ح ولعيد السلطة شمعون بيريس يدعو المتلمع الدولي نلى اعلماد وثيقة لفوهض بلتريد  ز، من الس
برئاسة عباس نلى القطاع كحكو "شرعي وحيد" له، ولسيبي ليفني وزير، القضاء في حكومة االحل ل 

 لقلرح اطة السلئناف المفاوضات للضمن نعاد، السلطة الفلسطينية نلى  ز،.
ر في وعلى كمة "النيويور  لايمز" في الثاني عشر من الشلر التاري، "تاء الدليل على حدوث لغيي

السياسة اإلسرائيلية بوصول نائب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية زياد أبو عمرو يوو الث ثاء" 
الماضي نلى  ز، بعد رفض ملكرر لمنحه و يره من وزراء حكومله لصاريح داول نلى القطاع، 

يغيرون  للقلبس الصحيفة األميركية من مقابلة للا معه نعرابه عن أمله في أن يكون "اإلسرائيليون
 رأيلو ويرفعون الحظر المفروض على حكومة الوفاق الوطني".

لكنه مطلب ال يحظى بثقة المقاومة واالللفاف الشعبي حوللا المعمد بدماء أكثر من عشرين شليدا 
سقطوا برصاص قوات االحل ل في الضفة الغربية منك بدء العدوان األاير على القطاع، أوال ألنه 

لطة للقطاع بالشراكة مع المقاومة حسب الفاق المصالحة الوطنية، وثانيا ألن يللف على نعاد، الس
عاد،  أصحابه يطرحونه كشرط مسبق للتريد القطاع من المقاومة وس حلا لرفع الحصار عنه وا 
نعماره بإشراف السلطة الفلسطينية اللي لو ي هللا لتريدها من الس ح واللزاملا بنبك المقاومة والعنف 

حصار عنلا، وثالثا ألن الرئيس عباس لو يعلن حلى اآلن ط قا بائنا مع اسلراليتيله السابقة لرفع ال
 المللزمة بشروط دولة االحل ل المعروفة لللفاوض واللي لبنللا "الرباعية" الدولية.

كا كانت لفاصيل كل المطالبات اللي صدرت حلى اآلن بإعاد، السلطة نلى  ز،  ير معلنة  وا 
االحل ل أو تلات لفلقد الصدقية لدى الفلسطينيين، فإن ما نشرله "هارلس" العبرية وصادر، عن 

و"الوول سلريت تورنال" األميركية عن لفاصيل المبادر، األوروبية المكونة من صفحلين اللي سلمت 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نساة منلا نلى مسلشار األمن القومي لدولة االحل ل، يوسي كوهين، في 

 السابع من الشلر التاري يسوغ لماما عدو الثقة الفلسطينية في مثل هكه المطالبات.
فلكه المبادر، األوروبية المعنونة " ز،: دعو وقف مسلداو إلط ق النار"، لقلرح نعاد، السلطة نلى  ز، 

لا، على أساس امسة مبادئ، أوللا منع لسليح ولقوية حركات المقاومة في القطاع وحركة حماس أول
وثانيلا نعاد، نعمار القطاع باللعاون مع المتلمع الدولي والسلطة الفلسطينية، وثالثلا ننشاء آلية 
دولية لمنع داول المواد المحظور، نلى القطاع واللأكد من عدو وصول المواد مزدوتة االسلعمال 
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السلطة الفلسطينية و العسكري والمدني، مثل االسمنت والحديد، نلى حركات المقاومة، ورابعلا نعاد، 
عباس نلى قطاع  ز،، واامسلا نمكانية نعاد، البعثة األوروبية للمساعد، في ندار، معبر رفح مع 

 مصر نلى تانب حرس الرئاسة الفلسطيني.
وهي لقلرح ككل  ننشاء "بعثة مراقبة ولحقق" بلفويض من األمو الملحد، لمراقبة اللدنة لشرف على 

ع وبين دولة االحل ل، ولراقب اسليراد المواد مزدوتة االسلعمال، ولساعد لفكي  األنفاق بين القطا
في عود، السلطة الفلسطينية نلى القطاع. واللدف الرئيسي للمبادر، هو نعاد، السلطة نلى القطاع، 
ن مبادرللو يمكن أن لكون أساسا  ويقول أصحاب المبادر، ننلو "مللزمون بقو،" بالمبادر، المصرية وا 

 قرار يصدره متلس األمن الدولي. لمشروع
ومن الواضح أن هكه المبادر، والمطالبات المماثلة بإعاد، السلطة نلى القطاع ننما لسعى نلى اسلثمار 
لضحيات الشعب الفلسطيني في  ز، ل للفاف على المقاومة ولتريدها من س حلا وانلصارها، ودق 

ي كلمة فصل تلية واضحة من الرئاسة لبدد أية بينلا وبين الرئاسة الفلسطينية، ما يسلدع نسفين
شكو  فلسطينية في احلمال اللعامل معلا، للأكيد ما أعلنه عضو مركزية حركة فلح عباس زكي 

 الاميس الماضي عن االلفاق في القياد، الفلسطينية على أن "نزع س ح المقاومة ايانة".
07/8/6104، المركز الفلسطيني ل،عالم  

 
 بخير حماسقدمه المصريون في القاهرة ال يبشر  قتراح الذياال .77

 عاموس هرئيل
كانت لوتد شكو  ما للعلق في مسألة أين لقف مصر في المواتلة بين اسرائيل وحماس، فيبدو  نكا

أنلا زالت نلائيا بلسريب اقلراح المصالحة في يوو التمعة الكي قدمه المصريون الى الطرفين. 
طموحة الى اعاد، لرليب ع قات اسرائيل بغز، ال لبشر حماس فالوثيقة المفصلة وهي محاولة 

بالعظائو والت ئل. والحديث في واقع االمر كما الحظ ايضا كالب عمود صحافي فلسطيني في 
 1011في « لفاهمات عمود السحاب»الموالية للسلطة الفلسطينية، الحديث عن « االياو»صحيفة 

ع اللي لسير فيلا القاهر، اطو، نحو الفلسطينيين مثل مع زياد، لعدي ت لتميلية. وفي المواض
اللسلي ت الملوقعة في المعابر الحدودية وااللغاء اللدريتي للمنطقة االمنية الااصة اللي فرضلا 
التيش االسرائيلي  ربي السياج الحدودي يفي داال االرض الفلسطينيةأ، لكون لل  االتراءات 

ق من تلة حماس وهو وتود معزز لقوات من االمن الوقائي مشروطة بلنازل  ير سلل على االط 
 في السلطة الفلسطينية.
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يوتد هنا من وتلة نظر حماس حبة دواء ُمر، تدا ل بل ع، هكا الى أن مصر لعيد بكل  من الباب 
الالفي الفاقات اوسلو لللباحث فيلا، وهي اللي لبغضلا حماس حلى أكثر مما يلحفظ منلا رئيس 

نيامين نلنياهو، للكا يبدو أنه ليس من العتيب أن عبر ملحدثون رسميون من المنظمة الوزراء ب
موقفا أكثر  مفاتئالفلسطينية أمس عن انلقاد معلن ل قلراح المصري. والكي ُيظلر على نحو 

هو التلاد االس مي  –كما فعل مد، أكثر االسابيع االاير،  –اعلداال وبرا مالية في االلصاالت 
لكي ُيعد دائما منظمة أكثر لطرفا من حماس. يبدو أن التلاد عزز في المد، االاير، ااصة ا

ع قاله بالقاهر،، وقد يكون أقل اللزاما بالمطالب المبالم فيلا اللي عرضللا حماس قبل أن لدال 
سلسلة اللدنات االنسانية حيز اللنفيك، وقد املنعت اسرائيل الى اآلن عن رد رسمي على صيغة 

 لراح المصري كما لو لسريبه في وسائل االع و العربية.االق
سيزول نفاك اللدنة الحالية  دا في منلصف الليل، وسيحاول المصريون حلى كل  الحين زياد، 
الضغط على حماس لتعل مبعوثي المنظمة يوقعون على االلفاق. في المر، السابقة في ليل يوو 

ديد اللدنة بر و أن كل المشاركين ظنوا قبل كل  االربعاء وافقت حماس في آار لحظة على لم
النار يوش  أن يلتدد. ولبين بعد كل  أن المنظمة  يرت رأيلا في  نط قبساعة أو ساعلين أن 

« ساعات لوقيت»وقت ملأار كثيرا. وقد سدد نشطا ها قبل كل  قكائف صارواية للطلق بواسطة 
قكائف صارواية في حوالي منلصف الليل  بحسب لقدير أن اللفاوض سيلفتر، وللكا أطلق بضع

 على النقب، وردت اسرائيل على كل  بلتمات توية محدد، لكن أُعيد اللدوء حلى ساعات الصباح.
نحو من ألفي قليل  –نن شر  حماس واضح وهو أنه سلبدو اللضحية العظيمة للسكان في  ز، 

بالبنية اللحلية المدنية نلاج هتمات ومئات آالف ال تئين ولدمير آالف البيوت واالضرار الشديد 
سلبدو من  ير انتاز يمكن أن لعرضه أنلا كانت عبثا. ومن تلة اارى قد  –التيش االسرائيلي 

لتعل سلسلة لمديد اللدنات رتوعلا الى القلال صعبا عليلا. فالكارثة االنسانية في القطاع اللي 
شرب لتعل انلباه السكان مصروفا الى اعاد، لصاحبلا مشك ت صعبة من اللزويد بالكلرباء وماء ال

بناء حياللو. وقد يكلف اللوته االكثر صقرية الكي يقوده رئيس المكلب السياسي االد مشعل من 
 قطر، قد يكلف لتديد معانا، السكان.

نن وضع اسرائيل ايضا بعيد عن أن يكون رائعا. نن أمل حكومة نلنياهو الرئيس هو أن ينشأ هنا 
ما حدث في لبنان: فبر و النلائج الماللطة للحرب نفسلا، سي سس الدمار الكبير للوازن  لأثير يشبه

ردع بعيد المدى يثبت مد، أطول من اللقديرات الملشائمة اللي للب اآلن من قبل المحللين. بيد أن 



 
 

 

 

 
           27ص                                     3303 العدد:     08/8/6104 اإلثنين التاريخ:

 

 كل  أمل سيلضح لحققه مع مرور الوقت فقط. والحكومة في هكه االثناء محلاتة الى هدوء في  ز،
 القلال. إلدار،ُيمكن من عود، سكان كيبولسات الحدود الى بيوللو وُيسقط عنلا االنلقاد العاو 

ن  وفي الالفية لللبد حول الحكومة  يوو تديد، ينبع بعضلا فقط مباشر، من نلائج الحرب في  ز،. وا 
لى ميزانية الدولة في االدار، المبكر، للس ح واياو الادمة االحلياطية سلزيد في لكاليف القلال ولثقل ع

وقت لقوى فيه في المتلمع الدولي التلود لمحاكمة ضباط التيش االسرائيلي عن دعاوى ترائو 
حرب. واالزمة الشديد، بين رئيس الوزراء واالدار، االمريكية اللي تكورها نبش نلنياهو في السياسة 

 لحرب في  ز،.االمريكية الداالية قد زادت حد، بسبب االال فات في الرأي في ا
في العراق وسوريا، « الدولة االس مية»وفي دائر، أبعد لصوغ الزعزعة اللي يحدثلا لقدو منظمة 

لصوغ متددا اآلن برنامج العمل االسلراليتي في الشرق االوسط وسلكون للا ايضا لأثيرات  ير 
اانة قد ال يكون من مباشر، على األقل في اسرائيل. ومع قائمة بلكا القدر من االكلظاظ بقضايا س

الكري اللي ما  نيرانأن نلنياهو لو يكد يفرغ لللحكير في اآلونة االاير، من أاطار برنامج  المفاتئ
 زالت على حاللا.

07/8/6104هآرتس   
08/8/6104القدس العربي، لندن،   

 
 سرائيل مستعدة لتجديد المواجهةإ .78

 اليكس فيشمان
يرا يلترأ على أن يلنبأ بما سيحدث في يوو الث ثاء بعد أن يصعب أن نتد اليوو مس وال اسرائيليا كب

لنللي اياو اللدنة الامسة. وقد احلتزت حماس في الشر  المصري الكي عرض عليلا وثيقة فيلا 
 عشر نقاط هي بمنزلة أنظر وقدهس.

ا الكر، في ملعب حماس، وقد اسلقر رأي حكومة اسرائيل على أنلا لن لمنحلا لك، أن لسمع أوال م
سبقت اسرائيل الى قول "نعو" للوثيقة فسلقول حماس "ال"  نكاالكي لعلقده في الوثيقة المصرية ألنه 

ولعرض اسرائيل على نحو سايف ولعرض نفسلا على أنلا لمثل الشعب الفلسطيني بلصميو. هككا 
 هي الحال في الشرق االوسط؛ ننلا ألعاب كرامة.

صري، فلل معنى كل  أن للدر المدافع في االسبوع القادو رفض االد مشعل أمس األول االقلراح الم
مر، اارى؟ ليس كل  حلميا. فمن وراء االقوال القاطعة المعلنة للملحدثين الفلسطينيين لالبئ أكثر 

 من مر، حيرات وايبة أمل وضغوط اللحظة االاير، وهكا ايضا لكلي  لفاوض.
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س الى رفع الحصار كما لفلملا، فانه ليس فيلا بر و أن الوثيقة المصرية ال للبي فورا مطامح حما
كاأي شيء ال لسلطيع أن لوقع عليه. هكا الى أنه ينلظرها عند الزاوية مال لللعمير وللروالب.   وا 

اسلثنينا ماد، واحد، لتعل من الصعب على مشعل أن يقبل الوثيقة وهي الماد، الثانية اللي لمنع 
ط قاسرائيل ومنلا حفر أنفاق حماس من لنفيك اعمال عسكرية في داال  قكائف مائلة المسار  وا 

فان حماس  ز، مسلعد، لقبول الوثيقة المصرية كما هي وفيلا الماد، المككور،. وفي مقابل كل  يرى 
ساسة حماس الموتودون في قطر والقاهر، أن الماد، الثانية لعبير عن اعلراف بدولة اسرائيل 

ت حماس في الماضي على هدنة ال لشمل اعلرافا بحدود . وقد وافق1691وبسيادللا في حدود 
النار فقط. وهو اليوو  ير مشغولين بلدنة بحيث نن لل  الماد، هي  نط قوللناول وقف  1691

 سابقة في واقع االمر.
ألف التئ ب  منازل،  130يوتد اآلن لكاسر أيٍد بين الشارع الغزي مع بناه اللحلية المدمر، ومع 

لسياسي لحماس الكي يلطلع الى األفق البعيد لحلو دولة حماس. وسنعلو في يوو وبين المكلب ا
الث ثاء هل قاد، حماس مصممون على أن يقودوا التملور في  ز، الى اراب على مكبح عقيدللو 

 الملطرفة.
اللوقيع على االلفاق. وهكا االمكان قائو ألن حماس في  –لواته حماس ث ث امكانات. االول 

 للا مصلحة واضحة في بدء لعمير  ز،.الداال 
واالمكان الثاني عدو اللوقيع على االلفاق ولتديد القلال وهو كارثة من وتلة نظر سكان القطاع. 
ألن الدمار سيسلمر فض  عن أن مسير، اللعمير لن لبدأ. نن اللدنة السابقة اللي ُنقضت قبل 

لسطينيا، وفي يوو الاميس الماضي حينما قلي  ف 18هتمة اسرائيلية و 110اسبوعين انللت الى 
امس قكائف صارواية  نط قأُعلنت هدنة لامسة اياو نفكت اسرائيل لسع هتمات فقط ردا على 

 في وقت قريب من موعد اللدنة.
نار، وهي لرى كل  فش  مطلقا  نط قواالمكان الثالث أن لعود حماس الى البيت دون الفاق ودون 

اسوأ من حاللا الكي دالت به الحرب. وفي هكه الحال ال يوتد أي اللزاو ال  ألن حاللا العاو سيكون
اسرائيلي وال مصري بفلح المعابر وال روالب وال لصدير وال لوسيع منطقة الصيد وال الغاء لمنطقة 
الشريط االمني الفاصل. ويمكن مع كل  أن نفرض أن اسرائيل لن لمنع المنظمات الدولية من أن 

 قلا معدات للعمير  ز،.لنقل عن طري
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النار، فمن المعقول تدا أن نفرض أن  نط قلو لوقع حماس على أي شيء وُاشي من لتديد  نكا
يلو عقد متلس االمن ليطلب أن يفرض على الطرفين لسوية على أساس االقلراح المصري. وال 

 الكي لحلاج اليه.يعني كل  أن حماس للأثر بمتلس االمن، لكن اللدال الدولي قد يعطيلا السلو 
ُأثير في متلس االمن في مقابل كل  اقلراح أكثر لطرفا فانلو في اسرائيل يأملون أال لنسى  نكا

الواليات الملحد، أفضل صديقة للا وأن لسلعمل حق النقض. وهو يشعرون في اسرائيل في االياو 
البيض على لأاير نقل االاير، بوتود لافيف ما لللولر بين الدوللين. نن اسلقرار رأي البيت ا

 معدات عسكرية الى س ح التو االسرائيلي سيلغى كما يبدو في مد، قصير،.         
التيش االسرائيلي مسلعد للتديد المواتلة العسكرية. فالقوات البرية منلشر، بعدد ال يسللان به حول 

وعند التيش رد على  القطاع، والنظاو التوي على اسلعداد وككل  منظومة القبة الحديدية ايضا.
النار. وسيضطر المسلوى السياسي في مقابل كل  الى أن يسلعيد متددا ثقة سكان  نط قلتديد 

التنوب والى أن يقنعلو بوتود سبب تيد بقدر كاف للسلو  العسكري والسياسي في مواتلة حماس، 
 الى اآلن.

 يديعوت
08/8/6104، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 سيد، تزائرية لبرعت بمداراللا لقطاع  ز،. 

 07/8/6104موقع بوابة القاهرة، 
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