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 لــم تحقــق أي تقــدم بــأي نقطــةســاعة.. المفاوضــات  72الوفــد المفــاوض: تمديــد الهدنــة فــي غــزة  .0
 بسبب التعنت اإلسرائيلي

القيرررررادي فررررري  ركرررررف  مرررررا ، ع رررررو الوفرررررد ، أن 08/8/7102، أون اليـــــن فلســـــطينذكرررررر مو ررررر  
زوق، نفررررو ال وصررررف قلررررو ا فرررراق مرررر  ا  رررر الف موسررررو أبررررو مررررر  ،الفلسرررر يني المفرررراوا فرررري القرررراهر 

و رراف علررو صررف    ، )قسررراليفل لررن  فيررد مما لررفاإلسررراليلي، ل هدلررف دالمررف فرري   رراد  ررز ، م كرردا أن 
علو مو   شبكف ال واصف ا ج مراعي )فيسربو:ل:ن ن رن أمرام مشراهد  رد  ربر: الشرارد الفلسر يني، لرم 

 ص يحن. ن وصف   فاق   و الل ظف، وكف ما  م نشره  ير
ن ينما ي م الوصوف   فاق سي م اإلعالن عنف بشركف رسرمي. فرن ن لرم ن وصرف  وأ اف أبو مرزوق:

وأكررررد أن  ا  ر هررررا وأعلررررن عنهررررا الوسرررري  المصرررررين. سرررراعف، 14  فرررراق   ررررو اان..  ررررم ال مديررررد ف 
 .نمما لف )قسراليفل لن  فيد، فن ن أمام  قوق لشعبنا الفلس يني ولن ن نازف عن أي منهان

عررزا الرشررق، ع ررو المك رر   ، أن ررز مررن  ،01/8/7102، المركــز الفلســطيني ل عــالموأ رراف 
السياسي ل ركف  ما ، ع و الوفد الفلس يني المفاوا في القراهر  كشرف أن ا  ر الف الصرهيوني 
عرراد وفرر ح بنرروداا  ررم ا  فرراق عليهررا فرري ا فرراق و ررف ق ررالق النررار وو رر    فظرراا جديررد  عليهررا، وأن 

سراعف ق رافيف لل وصرف  14اا كانا علو وش: ا نهيار  بف ال دخف المصري وال ل  مرد  المفاو 
وان هرا عنرد السراعف الثانيرف عشرر  مرن من صرف ليرف )ا ثنرين الثالثراءل، ال هدلرف اإلنسرانيف  قلو ا فراق.

و راف الرشرق فري  صرريح إلذاعرف  ال ي اس مرا خمسف أيرام  سر كماف المشراوراا لل وصرف قلرو ا فراق.
وا األ صو ال ي  بث مرن  رز : نالمفاو راا كانرا علرو وشر: ال و رف وا نهيرار، ولكرن الوسري  ص

 ساعف ق افيف لل هدلف، و د من ناه ذل:ن. 14المصري  دخف و ل  من ال رفين 
وأ اف: نهنا: صعوباا واجها المفاو اا بسب   عنا ا   الف، ولم ي م قنجاز أي بند من بنود 

 ف الخياراا مف و فن.ا  فاق   و الل ظف وك
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و رراب : نلرري  هنررا: بنررد وا ررد ان هينررا منرر  و  ررو البنررود ال رري ان هينررا منهررا عرراد ا  رر الف وف  هررا مررن 
 جديد، وو   عليها   فظاا  فر ها من م مونهان.

وأشار الرشق قلو أن هنا:  ملف   ليف كبير  جدا يقف خلفها ا   الف وبعا الجهاا واألشخاص 
 بال سن والمس وليف  وف نشر بنود ا  فاق.الذين   ي سمون 

و اف: نكف ما  سرر   روف ا  فراق   أسرا  لر  بالصر ف، وهرذا كرالم خرا ن و العر  مرن العردو فري 
 مشاعر شعبنا الفلس ينين.

وأ ررراف: نشرررعبنا ين ظرررر بفرررارص الصررربر لل وصرررف قلرررو ا فررراق و رررف ق رررالق النرررار ولكرررن مرررا  يرررف  ررروف 
    عبر عما يجري في  رف المفاو اان.ال وصف قلو ا فاق هي معلوماا 

و رراب : نهررذه المو رروعاا  واجرر  صررعوباا  قيقيررف وشررا ف وعسررير  فررن ن نواجرر  عرردو ا صررهيوني ا يررراوص 
 ي اوف ال هر  من المسلولياان.

وأكررد المفرراوا الفلسرر يني أن ا  رر الف كررف يرروم يررة ي بشرررو  جديررد  فرري الق ررايا ال رري  ررم ا ن هرراء 
، وكرف بنرد ي راوف أن ي ر  جملرف فير  قننا أنجزناه  هنا: بند وا د نس  ي  أن نقوف منها، و اف: نلي

 وأ اف: نأسلو  الوفد الصهيوني ينم عن أن  يراوص وي ّي  الو ان.  فر   من م مون ن.
و اب : نالوفد الفلس يني مو د  وف الم ال  الفلس ينيف وأبدينا الكثير من المرونرف ولكرن وصرلنا قلرو 

 هذا العدو يراوص لكس  الو ان. قيقف أن 
و اف ع و المك   السياسي ل ركرف ن مرا ن: نن رن مرن أجرف شرعبنا الفلسر يني برذلنا و ردمنا كرف مرا 
لدينا لنخرج با فاق مشررف، وسرنبذف جهرداا خرالف هرذه الف رر  )األربر  والعشررين سراعفل لعلر  يمكنرا مرن 

 يني سي خذ ما يراه مناسباان. وفق  ول .ا خ راق، ولكن قذا بقي العدو علو سلوك  شعبنا الفلس 
رلري  الوفرد الفلسر يني المفراوا فري القراهر  ، أن 01/8/7102الجزيـرة نـت، الدوحـة، ونشر مو   

قن المفاو رراا  يررر المباشررر  مرر  قسررراليف، لررم   قررق أي  قرردم بررةي  ،ا ثنررينأمرر   عررزام األ مررد  رراف
فق أو   ن فق، ونةمف أن  س غف كف د يقرف وأ اف األ مد في  صري اا ص فيف ن دا قما ن  نق ف.

 في  مديد ال هدلف للوصوف   فاق، وا   فإن دالر  العنف س بقو مس مرن.
قن مق رر   مديرد ال هدلرف الرذي وافرق  -فري  صرري اا للجزيرر -القيادي فري  مرا   عزا الرشق و اف

فاو رراا مررن النفررق عليرر  الوفررد الفلسرر يني جرراء ب لرر  مررن مصررر فرري إخررر ل ظررف مررن أجررف قنقرراذ الم
المسرررردود، وأو ررررح أن المفرررراوا اإلسررررراليلي نيما ررررف ويسررررر  أنبرررراء عررررن ال وصررررف   فرررراق بغرررررا 

 ال شويش لل الع  بمشاعر الشع  الفلس يني وال غ  علو المفاوا الفلس ينين.
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وشدد الرشق علو أن الوفد الفلسر يني  شربث بم الر  الشرع  الفلسر يني وعلرو رأسرها رفر  ال صرار 
   اوف ن نظيم ال صار عوا قنهال ن. -ي يف الرشق-في  ين أن قسراليف عن  ز ، 

وأشرررار قلرررو أن المفررراوا اإلسرررراليلي نيبررردي بعرررد كرررف مرررر  يررر م ال وصرررف فيهرررا ل قررردم فررري نق رررف معينرررف 
   فظاا أو ي   شرو ا ق افيف  فسد ما أنجزن.

، أن وكرا اد ، وعرن مرن القر عبرد الرر وف أرنرا و ، عرن 01/8/7102األيـام، رام هللا، وجاء في 
الوفرد اإلسرراليلي   زاف م عن را با سر جابف ›في م  مر ص افي مق   ، الليلف، أن  عزام األ مد  اف

نةمرف ا سر فاد  مرن كرف د يقرف ›، و راف: ‹للم ال  الفلس ينيف، وال مديرد جراء اسر جابف للردعو  المصرريف
 ‹.من أجف ال وصف   فاق وا   اس مرا دالر  العنف

قن  كان مرن المقررر أن  ن هري المفاو راا اليروم ولكرن منراوراا الوفرد اإلسرراليلي والممرا الا  و اب ،
  الا   و اان دون  دوث أي  قدم.

وعلما ناأليامن أن  غو ا كبير  من أ راف عديد  مورسا علو ال رفين الفلس يني واإلسراليلي من 
 اق.اجف  مديد و ف ق الق النار في  اف عدم ال وصف قلو ا ف

 وأجرى الجان  المصري   ركاا مكوكيف برين الجرانبين الفلسر يني واإلسرراليلي مرن اجرف قبررام ا فراق.
وذكرررا مصررادر م لعرررف أن ق رردى األفكرررار ال رري  رررم  قررديمها كانررا  مديرررد و ررف ق رررالق النررار ل رررين 

 ال وصف قلو ا فاق.
  ن يجررررف م البررررف مفاو رررراا القرررراهر  شرررهدا أزمررررف  رررراد، أن 01/8/7102الحيــــاة، لنــــدن، وذكررررا 

الجررانبين الفلسرر يني واإلسرررراليلي بإدخرراف  عررديالا علرررو المبررادر  المصررريف  بيرررف ان هرراء ف ررر  ال هدلرررف 
األخيررر  ال رري اسرر مرا خمسررف أيررام. وفيمررا أبرردى الرربعا مررن أع رراء الوفررد الفلسرر يني  شررا م   يرراف 

ا فراق، مع برراا مرا يجرري فرص ال وصف قلو ا فاق في هذه األجواء، رجح البعا ااخر ال وصف قلرو 
  ك يكاا  فاو ياا.

ونشةا األزمف عندما  البا  ركف ن ما ن بإدخاف  عديالا علو المبرادر ، فيمرا عرادا قسرراليف قلرو 
الم البررف بنررزد سررال   ررز . وشررملا م الرر  ن مررا ن قزالررف العبرراراا المل بسررف مررن ا  فرراق، مثررف نأن 

سررراليفن، أو ني جررف الب ررث فيهررا قلررو و ررا  يجررري ذلرر: عبررر إليرراا ي فررق عليهررا   قرراا بررين السررل ف وا 
  ررقن، مع بررر  أن هررذه العبرراراا   رريح مجررا ا للجانرر  اإلسررراليلي لل نصررف مررن أي ال ررزام   ررا ذريعررف 

 وجود صعوباا.
أما م ل  قسراليف بنزد سال   ز ، فجاء بعد  قديم الوفد الفلس يني ا  را اا ل عديف المبادر ، األمرر 

 المشاركون في المفاو اا  ك يكاا  فاو ياا. الذي اع بره
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و لرر  الجانرر  المصررري مررن الوفررد الفلسرر يني قعررداد ور ررف جديررد  بم الرر   ابلررف لل  بيررق بعررد  فجررر 
األزمررف. وعقررد أع رراء الوفررد اج ماعرراا م ررو ا اسرر مر   ررو الثالثررف مررن فجررر أمرر  أعرردوا خاللرر  ور ررف 

الرذين  شرالي ابر من دون  يود، وا  الق أسرى صفقف الم ال  الفلس ينيف ال ي  ركزا علو ف ح المع
أعيد اع قالهم في  زيران )يونيول الما ي، واإل رار ب ق   اد  ز  في ميناء ب ري وم ار، و وسي  

لغاء المن قف ال دوديف العازلف.  منا ق الصيد الب ري، وا 
مصرادر فلسر ينيف مرن رام ،، أن  كفرا  زبرون، عرن 01/8/7102الشرق األوسط، لنـدن، وأوردا 

م لعرررف فررري القررراهر  كشرررفا لررررنالشرق األوسررر ن أن المخرررابراا المصرررريف مارسرررا  رررغو ا كبيرررر  علرررو 
الجانبين الفلسر يني واإلسرراليلي أف را قلرو موافقرف مبدليرف مرن ال ررفين علرو الور رف المصرريف لو رف 

 ق الق النار في   اد  ز  بعد قجراء  عديالا عليها.
 ن هاء هدنف األيام الخمسف وبعد سراعاا  ويلرف مرن المفاو راا ال ري  رعاهرا  وم  بدء العد ال نازلي

 القاهر ،  دما مصر ور ف معدلف  س جي  ل  لعاا الوفدين بعد أن كادا المفاو اا  نهار.
ورف ا مصر، ب سر  المصرادر، ال عرا ي مر    ريف نرزد سرال   ركرف  مرا  وبقيرف الفصرالف فري 

اليليف الرليسررف مقابررف رفرر  ال صررار عررن  ررز . ونقلررا المصررادر أن الق رراد، وهررو أ ررد الشرررو  اإلسررر 
 مصر أبلغا قسراليف بةن مو ود السال  ينا ش  من ملفاا نهاليف.

ونصا الور ف الجديد  علو و ف فوري ودالم و ويف إل الق النار وي عهد ال رفان بو ف أي أعمراف 
سراليف علو إليف عملهرا دون أي  يرود عداليف، وف ح كامف للمعابر وال نسيق بين السل ف الفلس ي نيف وا 

دخراف الب رال  وفرق ال اجرف. كمررا شر با الور رف ال ردرج فري قخرالء المن قرف العازلررف  علرو الب رال ، وا 
علو أن يسمح للفلس ينيين باس خدامها علو الفور، وأبقا علو ال درج في مسا ف الصيد الب ري من 

ر لنقررراش مسرررالف المينررراء والم رررار وجثرررث الجنررررود ، علرررو أن يررر م العرررود  بعرررد شرررره91أميررراف قلرررو  6
 اإلسراليليين دون فصف   يف جثث الجنود في ا فاق ثان.

و سرر  المصررادر، فررإن  مررا  رف ررا فرري البدايررف مبرردأ ال رردرج فرري الصرريد الب ررري وأرادا عبرراراا 
 بف.فلس ينيف من أن  لن  كون هنا: ر ا -صري ف  وف عمف المعابر، لكنها  لقا   ميناا مصريف 

ونقلررا المصررادر عررن الجانرر  المصررري أن الوفررد اإلسررراليلي وافررق مبرردليا و رررر العررود  قلررو قسررراليف 
 لل شاور م   ياد هم.

و روف م الرر   مررا  قنشرراء هيلررف مسرر قلف و نيررف فرري   رريف قعمررار  ررز   ررر: األمررر لنقاشرراا داخليررف 
 بين الفلس ينيين بعد ق ناد ال ركف ب ةجيف الب ث في .
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بو يوسف، ع و اللجنف ال نفيذيف لمنظمف ال  رير، لرنالشرق األوسر ن أمر  قن نالمبرادر  و اف واصف أ
عراد  قعمرار  رز  هري الق رايا األهرم علرو أجنرداا الررلي ن. وأ راف: نيريرد الررلي  و رف  المصريف وا 

 العدوان و مايف شعبنا في  ز  في الو ا الذي   اوف في  قسراليف قفشاف المفاو اان.
ف قن قسراليف رب ا م  لبا ها األمنيف ب و ي  ا  فاق. وأ اف: نأعرادا قسرراليف  رر  و اف أبو يوس

 نزد سال  المقاومف ومرا بف المعابر واألمواف ومواد البناء.. قنها  ريد ا فا ا  كون لها في  اليد العليان.
مس  يف. ن ن  وأو ح أن الوفد الفلس يني رفا ال رو اا اإلسراليليف. و اب : ننزد سال  المقاومف

  لنا عندما ي م جالء ا   الف عن كف فلس ين، يب ث مو ود السال ن.
 
 لحرب دينية في المنطقة "إسرائيل"شعال إيحذر من  الفلسطينيوزير األوقاف  .2

 ذر وزير األو اف في  كومف ال وافق الفلس يني يوسف ادعي ، من اشعاف )اسراليفل، ل ر  
 ها المس مر  في  كري  سي ر ها علو المسجد األ صو مكانيا دينيف في المن قف، في ظف م او 

 وزمانيا.
وأو ح ادعي  خالف لقاءه األمين العام لرنراب ف العالم اإلسالمين الدك ور عبد، ال ركي، في مقر 
الراب ف في جد ، اليوم ا ثنين، أن نسل اا ا   الف أصب ا  معن في من  الم منين من الوصوف 

باد هم، إل ا ف المجاف لزمر  من المس و نين بالعبث في سا اا ومصا   العلم وأداء قلو أماكن ع
صلوا هم ال ي   اوف  كري  ملكيف المكان لهم في  قسيم زماني خ ير يدف  بال رور  قلو ا   قان 

 وال و ر، في نيف وا  ف إلشعاف  ر  دينيف في المن قفن.
وني وال قو ي في ال عامف م  مدينف القد ، ق افف قلو ودعا قلو ن رور  ا ه مام بالجان  القان

الجان  الديني، وذل: من خالف  ةكيد  ريف الدخوف قلو األماكن المقدسف، و ريف العباد  في ظف ما 
بعادهم منها  ي عرا ل  الم منون من من  من دخوف مدينف القد  والصال  في المسجد األ صو، وا 

 والعنصريفن، ب س   ول .  ا  جج عنصريف مليلف بالكراهيف 
كما جرى خالف اللقاء، ب س  مصادر رسميف، اس عراا أوج  ال عاون بين الراب ف ووزار  األو اف 
والش ون الدينيف الفلس ينيف، وإخر المس جداا علو السا  ين اإلسالميف والعربيف واألو اد في 

 األرا ي الم  لف و  اد  ز .
 08/8/7102، فلسطين أون الين
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 يتابع باهتمام ما تم نشره حول محاولة حماس اإلعداد النقالب في الضفة سعبا .3
أصدر الرلي  م مود عبا   عليما   لجهاا ا خ صاص بم ابعف  :وفا –ال يا  الجديد   –رام ، 

ما  م نشره في وسالف اإلعالم اإلسراليليف عن اع قاف مجموعف من  ركف ن ما ن كانا  عد  نقال  
الو نيف في ال فف الغربيف، وم اولف ال صوف علو البياناا والمعلوماا ال روريف، علو السل ف 

 يث قن  داعياا ذل: علو مجمف األو اد الفلس ينيف واإل ليميف س كون في من هو الخ ور ، 
خاصف أن الجهاا اإلسراليليف نشرا  المف بةسماء واع رافاا قلو جان  مجموعف من األسل ف  ما 

  مصادر ها.
نأننا نمر في مر لف عدوان علو  ز ، وفي ظف وجود  كومف وفاق و ني فإن هذه عبا  ا أكد كم

 المعلوماا الجديد   شكف خ ور   قيقيف علو و د  الشع  الفلس يني وعلو مس قبل ن.
 01/8/7102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لمتطرفين اليهوديدين اقتحام فيغلن ساحات المسجد األقصى على رأس مجموعة من ا قريع .4

أكد ع و اللجنف ال نفيذيف لمنظمف ال  رير الفلس ينيف رلي  دالر  ش ون القد ، أ مد : لأ. ف.  )
 ري ، أن م اصر  سل اا ا   الف ناإلسراليلين للمسجد األ صو المبار: وا  ال   يمثف عدواناا 

اإلسراليلين الم  رف موشي  وأدان  ري  في بيان، ا   ام نال  نالكنيسا ن ل .خ راا يج  ال صدي 
فيغلن سا اا المسجد األ صو المبار: علو رأ  مجموعف من الم  رفين اليهود، برفقف  راساا 

 معزز  ومشدد  من عناصر الو داا الخاصف بشر ف ا   الف.
 01/8/7102الخليج، الشارقة، 

 
 الصحة الفلسطيني: عدد كبير من جرحى العدوان سيعانون إعاقة دائمة وزير .5

 اف وزير الص ف الفلس يني جواد عواد، أم ، قن الو   الص ي في   اد  ز    ا السي ر ، 
جاء ذل: خالف  دالمف.مشيراا قلو أن العدوان خلف عدداا كبيراا من الجر و الذين سيعانون قعا اا 

 .،لقاء الوزير عواد ر ساء الوفود المشاركف في م  مر نقابف ال   المخبري، بمك ب  في رام 
 01/8/7102الخليج، الشارقة، 
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 مليارات دوالر 8غزة منطقة منكوبة والخسائر وزير األشغال الفلسطيني:  .6
أكد وزير األشغاف العامف واإلسكان الفلس يني مفيد ال ساينف، أن  ز  من قف منكوبف بكف  :وام- ز 

 ف و  افر كافف الجهود ما   مل  الكلمف من معنو، وهي ب اجف أمام  جم الدمار الكبير قلو  كا
 من أجف قعاد  قعمارها.

فيها م سساا  ن شاركاجهود قعمار  ز  نوأو ح ال ساينف خالف ورشف عمف نظم ها الوزار   وف 
دوليف ومان ف، أن ا   الف اس هدف خالف العدوان المنازف والمس شفياا والمدار  والمرافق العامف، 

 م اس هداف اامنين فيما بلغ عدد الو داا السكنيف ال ي دمرا و م  دمير البنيف ال   يف والمصان ، و 
ألف و د   دمرا بشكف  40ألفاا ق افف لقرابف  10بشكف كامف أو بشكف بالغ  ير صالح للسكن 

ملياراا دو ر  8قلو  6جزلي م وس  و فيف و د بلغا القيمف اإلجماليف للخسالر جراء هذا العدوان 
 أميركي.

 01/8/7102، االتحاد، رام هللا
 

سقاط السلطة يزعم" الشاباك" .7  "إحباط" محاولة من حماس إلطالق انتفاضة في الضفة وا 
رام ،:  اف جهاز األمن العام اإلسراليلي نالشابا:ن، أم ، بةن  اع قف خليف ل ركف  ما  في ال فف 

و رمري فري النهايرف الغربيف كانا  نوي ق امف بنيف    يف عسركريف لل ركرف و نفرذ عرد  عمليراا عسركريف 
قلررو قسررقا   كررم السررل ف الفلسرر ينيف. وفرري  ررز  صررمدا الهدنررف فرري يومهررا الخررام  واألخيررر ومررار  
النا   يا هم بشكف  بيعي، لكن عيرونهم و لروبهم ظلرا معلقرف فري القراهر  فري السراعاا األخيرر  مرن 

 الهدنف، خشيف  جدد ال ر  مر  أخرى.
نقلقرراء القرربا علررو شرربكف  مسرراويف فرري مررايو )أيررارل  وسررمح فرري قسررراليف أمرر  بررإعالن النشررر عررن

الما رري كانررا  عمررف فرري ال ررفف الغربيررف وشرررق القررد ، خ  ررا إلسررقا   كررم السررل ف الفلسرر ينيف 
وا س يالء علو ال فف الغربيف عن  ريق ار كا  سلسلف اع داءاا قرهابيف في قسراليف كانا س  دي 

 قلو زعزعف ا س قرار في ال ففن.
عامال من  ريف دير  دي    اء رام ،.  38ابا:ن اسم رلي  الخليف وهو رياا ناصر )ونشر نالش 

و س  المعلوماا ال ي نشرها نالشابا:ن، ولم ي سن ال ةكد من ص  ها، فإن ناصر  لقو  عليماا فري 
من القيادي فري  مرا ، صرالح العراروري المقريم فري  ركيرا  اليرا. وجراء أي را:  1090مار  )إذارل 

 دا الشبكف علو فرد  ما  في األردن برلاسف عود  ظهران من نش اء  ما  في الزر اءن.ناع م
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شررعاف ان فا ررف ثالثررفن.  و رراف مسرر وف فرري نالشررابا:ن قن نالهرردف كرران زعزعررف ا سرر قرار فرري ال ررفف، وا 
وَأ رراف: نأ ررد األهررداف األخرررى كرران  نفيررذ انقررال   ررد السررل ف الفلسرر ينيفن. و الررا وسررالف قعررالم 

يليف بةن  لم يكن هنا: أي  خ ي  عميق ووا ح  جراه قسرقا  السرل ف. و سر  المعلومراا ال ري قسرال
عنصررا   رو اان، و رب  مبرالغ برةكثر مرن نصرف مليرون شريقف  46نشرا فإن نالشرابا:ن  قرق مر  

راجمراا  رذالف، وكميراا مرن الرذخير  المخ لفرف. كمرا كشرف عرن  7  عف سرال ، ومسدسراا، و 14و
بيررر  مررن أجررف شررراء شررقق سرركنيف  سرر خدم لالخ برراء وال صررني . و رراف أ ررد مسرر ولي   ررويالا ماليررف ك

 نالشابا:ن قن ناك شاف الخليف ال خريبيف كان عمال اس خباريا كبيران.
وأ رراف: نرلرري  المك رر  السياسرري ل ركررف  مررا ، خالررد مشررعف، كرران م لعررا علررو عمليررف بنرراء البنيررف 

الي لهررم كرران  نفيررذ عمليرراا  ررد أهررداف قسررراليليف وخلررق ال   يررف ل ركررف  مررا ن. و رراب : نالهرردف النهرر
ظروف إلسقا  السرل ف الفلسر ينيفن. ولرم  عقر  السرل ف أو  مرا  فرورا علرو ال قريرر اإلسرراليلي لكرن 
ال ركف اإلسالميف ا هما السل ف نبالعود  ال دريجيرف المل وظرف لعصرا األمرن فري م اولرف منهرا ل رب  

سرري ر ن. ب سرر  بيرران  لقررا نالشرررق األوسرر ن نسررخف عنرر . و رراف مررا  رررى أنرر  برردأ يخرررج عررن  رردود ال
البيررران برررةن مررردن ال رررفف فررري األيرررام القليلرررف الما ررريف: نشرررهدا عرررود  مظررراهر  مررر  ال ررررا: الشرررعبي 

بقرررار سياسرري  ررم   بيقرر   -المناصررر للمقاومررف فرري   رراد  ررز ، بعررد ف ررر  وجيررز  سررم ا فيهررا السررل ف 
جررررف ان صررررار المقاومررررف وبقرررراء السررررل ف مهمشررررف فرررري نررررزاف فرررري سررررياق م او  هررررا لركررررو  مو  -أمنيررررا 

نمررا بسررب  ال ررور  فرري  المفاو رراان. و قرروف السررل ف بةنهررا    ع قررف علررو خلفيررف ا ن مرراء أو الرررأي وا 
   ايا أمنيف أو   ايا أمواف.

 01/8/7102، الشرق األوسط، لندن
 
  لى السلطةعن خلية خططت لالنقالب ع "إسرائيل" زعمتهمصدر بحماس ينفي صحة ما  .8

 راف مصردر ب ركرف  مرا  فري مدينرف رام ،، : األنا روف،  ي  أبو سرمر ، عرالء الريمراوي - رام ،
اليرررروم ا ثنررررين، قعررررالن قسررررراليف اع قالهررررا خليررررف مررررن  مررررا ، كانررررا  خ رررر  لالنقررررال  علررررو السررررل ف 

 الفلس ينيف، ما هو قلو نهراء وم اولف لبث الفر ف بين الفصالف الفلس ينيفن.
ي  صررررري اا لوكالررررف األنا رررروف، أو ررررح المصرررردر الررررذي ف ررررف عرررردم نشررررر اسررررم ، أن نمعظررررم وفرررر

ال فصيالا ال ي   دث بهرا الجريش اإلسرراليلي عرن اع قراف مجموعراا عسركريف مرن  مرا   سر هدف 
السل ف هراء، وخيبف   اوف قسراليف من خاللها بث الفر ف بين الفصالف الفلس ينيف بعد الو د  الماثلف 

 اليومن.
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 رراب  المصرردر: نالقيررادي ريرراا ناصررر، والشرريل جمرراف ال ويررف، والشرريل صررالح بكيررراا الررذين وردا و 
 كم همين و يرهم، هم  ياداا مج معيف دينيف صرففن. أسما هم

ال ديث عن سي ر  علرو الصرفف الغربيرف أو المر  بالسرل ف مرا هرو ق    رليف نوأو ح المصدر، أن 
 .ني في القاهر  يراد ل  الم  بو د  المو ف الفلس ين

من جانبها نفا عاللف القيادي في  ما  رياا ناصر في  صريح لوكالف األنا وف ما نس  ل  من 
 السل ف. رأس  لمجموعاا عسكريف خ  ا للهجوم علو 

ال ري ي  ردث  ا  هرامو اف أ د أشقال  لوكالف األنا وف قن نهذا ال ديث عار عن الص ف وأن  ل ف 
 لذل: م لقا و  يوجد معلومف  وف ذل:ن. عنها ا   الف    شير

ناشرر ا مررن  ركررف  13وكانررا أعلنررا السررل اا اإلسررراليليف، اليرروم اإلثنررين، اع قالهررا خليررف   ررةلف مررن 
المقاومف اإلسالميف ) ما ل فري ال رفف الغربيرف خرالف مرايو/ أيرار الما ري نخ  را لالنقرال  علرو 

  ن.السل ف الفلس ينيف وشن هجماا قرهابيف  د  ف أبي
 08/8/7102، رأي اليوم، لندن

 
 تكشف بنودًا أولية لالتفاق بين االحتالل والوفد الفلسطيني مصادر"السبيل":  .9

كشفا مصادر من الوفد الفلسر يني المفراوا بمصرر، عرن بنرود أوليرف لال فراق المبردلي برين : السبيف
 الجان  الفلس يني، ووفد ا   الف اإلسراليلي.

ا  وصرلا قلير  المفاو راا فري القراهر ،  و ير  الوفرد الفلسر يني باإلجمراد و الا المصادر قن إخرر مر
 علو صيغف   فاق شامف لو ف ق الق النار مقابف ما يلي:

فرر ح كافررف المعررابر ورفرر  ال صررار بشرركف كامررف عررن   رراد  ررز  ويشررمف دخرروف مررواد البنرراء   ررا  -9
 ر ابف دوليف.

 هلل. فلس ينيف برلاسف ال مدال كومف ال قشرافقعاد  اعمار   اد  ز    ا  -1
 عام. أ صاها ف مشكلف الكهرباء بشكف كامف في مد   -3
 أشهر. 6 أ صاهاميف في مد   91ميف يليها  1ميف لر 6مسا ف الصيد   س  من  -4
 رف  ال صار المالي بشكف كامف عن   اد  ز . -5
 علي  ز . األخير قعاد  الو   عما كان علي   بف بدء ال ر   -6
وافقررف مبدليررف علرري   رريف مينرراء  ررز  مرر   ةجيررف الب ررث الفعلرري بالق رريف لمررد  شررهر مررن  رراريل م -7

داريف أخرى. قدار  فكيفيال و ي  علو ا  فاق، ويشمف ال با ث بعد شهر   الميناء وإلياا فنيف وا 
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  ةجيف ال با ث في   يف األسرى قلو شهر من  اريل  و ي  ا  فاق. -8
 01/8/7102، السبيل، عّمان

 
 الوضع في "عين الحلوة" وسوسان "الجماعة"حزب هللا وتبحث مع  "الفلسطيني األمن"قيادة  .01

 ررام وفررد مررن  يرراد  ناألمررن الررو ني الفلسرر ينين برلاسررف صررب ي أبررو عررر  ونالبرر  اللررواء : م مررد صررالح
  وأمرين سرر الفلس ينيف المش ركفن في عين ال لو  العميد خالد الشراي األمنيفمنير المقد  و الد نالقو  

 ركف ف ح في صيدا العميد ماهر شباي ف، أمر ، بجولرف علرو عردد مرن الفعاليراا الصريداويف، فرال قوا 
مف رري صرريدا وأ  رري ها الشرريل سررليم سوسرران والمسرر وف السياسرري لرررنالجماعف اإلسررالميفن فرري الجنررو  

 بسام  مود.
ال قرو مسر وف   راد صريدا فري  ولكن الزيار  األبررز لوفرد فر ح كانرا لمقرّر  رز  ، فري صريدا،  يرث

ال ز  الشيل زيرد  راهر. وأّكرد ال رفران نا  فراق بينهمرا علرو  ررور  و رد  الصرف ونبرذ أي خرالف 
 أو  فر ف بين الفلس ينيين أنفسهم وبين الفلس ينيين واللبنانيينن.

ند يرف كما رف ا، في بيان مش ر:، نأي م اولرف ل  ويرف الصرراد قلرو خرالف مرذهبين، م ّكردين أن نالب
الو يرررد  واألسرررا  يجررر  أن  وّجررر  قلرررو العررردو الصرررهيوني، و  ديرررداا فررري هرررذه المر لرررف ال ررري  مرررر بهرررا 

 األمفن.
 01/8/7102السفير، بيروت، 

 
 السيسي وعباس ونتنياهو يشكلون تكتال ثالثيا لمحاصرة حماس وتحجيمها"ديبكا":  .00

بررررد الف ررررا  السيسرررري ونظيررررره كشررررف مو رررر  نديبكرررران الصررررهيوني، أن رلرررري  النظررررام المصررررري ال ررررالي ع
الفلس يني م مود عبا  ورلي  الروزراء الصرهيوني بنيرامين ن نيراهو، يشركلون  كر ال ثالثيرا لم اصرر  

  ما  و  جيمها.
 و اف المو   المقر  من ا س خباراا الصهيونيف قن ال ك ف  دد لنفس  خمسف أهداف، وهي: 

 عليها كسرها. مواجهف  ما  بجبهف سياسيف أمنيف صلبف  س عصي  -9
م اصررر   مررا   جرراه الموافقررف  يررر المشرررو ف علررو المبررادر  المصررريف لو ررف ق ررالق النررار دون  -1

  غيير. 
قر ررام  مررا  علررو نررزد أسررل  ها و فكيرر: منظومررف الصررواريل واألنفرراق، بمررا ي ررمن نررزد أنيرررا   -3

 جنا ها العسكري، أو ك ال  عز الدين القسام. 
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 عن أي  عامالا م  الفصالف اإلسالميف الفلس ينيف.  قبعاد اإلدار  األمريكيف-4
 قبعاد األوروبيين عن ال دخف. -5

وأشار المو   قلو عررا ا   راد األوروبري فري اج ماعر  ببروكسرف الجمعرف الما ري، اإلشرراف علرو 
معابر   اد  ز ، والعمرف علرو منر   ردفق األسرل ف مرن المعرابر، لكرن ال ك رف الثالثري أبلغروا بروكسرف 

 م ال اجف ألي دعم دبلوماسي أو أمني أوروبي. بعد
واع بررر المو رر  الصررهيوني أن  خلرري العررالم العربرري عررن المقاومررف الفلسرر ينيف، ي رريق عليهررا الخنرراق، 

 زاعما أن  هران هي مصدر ال مويف الو يد الم بقي لها. 
نيف فري  رمران  مرا  العزلف كاملف، لقد نجح المصريون واإلسرراليليون و راد  السرل ف الفلسر ي“و اب : 

 من أي دعم في واشن ن و  ر و ركيا،  يث ي ج  ال ك ف صو  موسكون. 
وأشار المو   قلو أن عبا  الذي بدا وا فا علو الهامش خالف  ر   ز ، ألقو بثقلر  فري النهايرف مر  
السيسرري ون نيرراهو،  ف ررا قلررو أن ال ك ررف و رر  خيررارين أمررام  ركررف ن مررا ن بررين اإلعررالن عررن  مديررد 
الهدنف، المف را ان ها ها من صرف ليرف ا ثنرين، لمرد  شرهر ق رافي، أو سريكون اإلعرالن مرن رام ، 

 باسم ال كومف الفلس ينيف المو د . 
سيكون ذل: القرار األوف الذي ي خذه ال ك ف الثالثي لم اصر  الثنرالي ن مرا  والجهراد “وم و يقوف 
 اإلسالمين.

 08/8/7102، نموقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنط

 
 غزة: مقاتلو "شهداء األقصى" يروون تفاصيل مشاركتهم في صد العدوان .02

في مبنو سري بمدينف  ز  جل  ثالثف مقرا لين مرن ك الر  شرهداء األ صرو، لرواء الشرهيد   سن جبر:
ن اف العامودي، يروون بع ا من ذكرياا العدوان علو  ز  بعد أن عاد اثنان منهما من الق اف  بف 

 معدود .أيام 
فررري البدايرررف كررران ال رررذر يسرررود أجرررواء الجلسرررف، و رررين شرررعر نأبرررو عيرررادن ونابرررو م مرررودن ونأبرررو م مررردن 
)أسماء مس عار ل با  ملنان، بد وا ال ديث عما واجهوه مرن أهرواف وأ رداث جعلر هم يواجهرون المروا 

 جن  م  كافف المقا لين في الميدان. قلوألف مر  ومر  جنبا 
لغايف، لكنها كشفا عن  عف  واا ا   الف وهشاشف  ردريبهم واع مرادهم فقر  كانا ال ر   اسيف ل

 عامال. 15م مود ) أبوعلو هجماا ال الراا والدباباا،  اف 
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 مسافة صفر
و ررراب : كنرررا فررري كثيرررر مرررن األ يررران علرررو مسرررافف صرررفر مرررن جنرررود ا  ررر الف و ا لنررراهم وجهرررا لوجررر  

 سفلها وشن الهجماا.المنازف المدمر  لالخ باء أ أنقاامس خدمين 
شرراركا فرري ال صرردي للعرردوان علررو  ررز  كاشررفف عررن  أذرعهرراوكانررا ك الرر  شررهداء األ صررو بمخ لررف 

علو  در ها علو ال سلح و فر األنفراق،  أثرا دراا   اليف عاليف ر م ما مرا ب  من أو اد صعبف 
 عهم من الق اف  الال.م مود لم  من أبوكما يقوف  أنها ق ما  رم مقا ليها كثيرا من المميزاا، 

نكنا الفصيف الو يد ربما الذي ي لق الصواريل مرن فروق األرا، وعنايرف ، فقر  أنقرذا مقا لينرا مرن 
موا م قق كان ين ظرهم بفعف أعماف المرا بف ال ي  جرري لمخ لرف منرا ق   راد  رز  بفعرف ال  ليرق 

 المس مر ل الراا ا س  الدن.
 

 حرص على المواطنين
ا ا ب عراد عرن المنرا ق السركنيف والقريبرف مرن السركان واسر خدمنا كثيرراا مرن أعمراف ال موير  و اف:  اولنر

إل رررالق الصرررواريل وكررران لررردى كافرررف المقرررا لين  عليمررراا مشررردد  ب ررررور  ال فررراظ علرررو  يرررا  النرررا  
 ومصال هم وعدم  عري هم للخ ر.

كرررانوا  أنهرررم رررز ، م كررردين ويسررر ذكر مقرررا لو ك الررر  شرررهداء األ صرررو اليررروم األوف لل رررر  علرررو   ررراد 
  شن  واا ا   الف  ربا علو الق اد فان ظروا هذه الل ظف ل مايف شعبهم. أني و عون 

برردأا ال ررر  وأعمرراف  أنو رراف أبررو عيرراد: كنررا فرري  الررف اسرر نفار و ررم  وجيرر  كثيررر مررن ال عليمرراا ومررا 
ازي مررر  بررا ي الفصرررالف القصررف   ررو شررررعنا فرري ق ررالق الصرررواريل با جرراه البلرررداا اإلسررراليليف بررال و 

 واألجن ف العسكريف.
اسرر مر الو رر  علررو هررذا المنررواف و ررين برردأا قسررراليف هجومهررا البررري بعررد  كثيررف أعمرراف  وأ رراف:

مسرر غلين سرر ار الليررف للوصرروف الررو  اإلسررراليليالقصررف و رردمير المنررازف ان شرررنا فرري منررا ق ال و ررف 
 دمر .المنازف الم أسففمنا ق ال ما  وا خ باء فيها خاصف 

 
 عمليات قنص

ي كد أبو عيراد، ان مقرا لي الك الر  ان ظرروا  رواا ا  ر الف فري كثيرر مرن المنرا ق ال ري  و لرا فيهرا 
 واس خدموا  دها أعماف القنص الد يقف ال ي أو عا   لو وجر و في صفوف  واا ا   الف.
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عليرر:، لررذا كنررا ن  ررر: و رراف: كانررا لرردينا  اعررد  عسرركريف مهمررف وهرري ان ال لقررف األولررو لرر: والثانيررف 
سررريعا مررن المكرران بعررد  نفيررذ عمليررف القررنص  ن  ررواا ا  رر الف كانررا  قصررف المكرران مباشررر  وبعررد 

 د الق معدود ، األمر الذي كنا نلمس  بةنفسنا.
 

 محاولة أسر جندي
ويررروي أبررو عيرراد كيررف  رراوف مقررا لو الك الرر  اسررر جنرردي قسررراليلي بعررد المجررزر  ال رري ار كب هررا  ررواا 

المبراني فري سراعاا  أ رد قلرو رة ي  رواا ا  ر الف  أن  الف في مدرسف بيا  انون  الال:  و عنا ا 
الليف ألنها  نس   في النهرار، وبالفعرف و رعنا خ رف لمشرا ل ها وا  رالق النرار علرو المجموعرف ال ري 

 المبنو  خ  اف الجنود. قلوي سلف أفراد مجموعف ُأخرى  أن ع لي المبنو علو 
قا لون من ق الق النرار علرو أفرراد المجموعرف بعرد ان نجرح أفرراد خليرف ال سرلف فري ا   ررا  و مكن الم

من مدخف المبنو الذي كان في  اثنان من أفراد جيش ا   الف وا  الق النار عليهما فق ف وا رد علرو 
 أنالفررور وأصرري  إخررر بجرررو  خ يررر  و قرردم مقررا لو ك الرر  األ صررو منرر  وان زعرروا منرر  كررف مررا يمكررن 

أفررراد المجموعررف  قلررومكرران وجودهمررا وهررر  بهرا أ ررد أفررراد الخليررف  اركررا مهمرف نقررف الجنرردي  قلررويشرير 
وهما اثنان، وما ان اب عد المقا ف عن المكان   و اس هدفا المبنو  واا ا   الف ودمر ر  علرو مرن 

 في  لير قي المقا الن شهيدين و فشف عمليف الخ ف ال ي كادا  نجح.
 

 محاصرينتغطية انسحاب 
يملرر: مقررا لو ك الرر  األ صررو الكثيررر مررن القصررص عررن سررير العمليرراا والمواجهررف م كرردين صرر ف مررا 
 داول  نش اء الفي  بو: عن  مكن مقا ف منهم مرن  رةمين انسر ا  مقرا لين مرن ك الر  القسرام كرانوا 

 واج   واا ا   الف بمفرده. أنان  اس شهد بعد  ق المنا ق  أ دم اصرين في 
م مود: نعرم هرذه القصرف  ردثا فري بيرا  رانون وب لهرا شرهيد مرن عاللرف  مرد ي بر  ك الر   وأبو اف 

يقراد  أشر شهداء األ صو لواء ن اف العامودي. وكان من  المقا لين في مهاجمرف  رواا ا  ر الف وا 
 الخسالر البشريف في صفوفها.

 ررور  مواصرلف الن راف م مد الذي كان صام ا  واف الو را عرن قيمران الك الر  ب أبوبدوره،   دث 
عدم ص ف ما  روج  وسالف اإلعالم الموجهف عن عدم مشاركف ك ال   قلو  و   رير الو ن،  ف ا 

 شهداء األ صو.
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جنر  معهرم وكران يجرري ال نسريق  قلروجمي  الفصالف في الميدان كانا  عررف أننرا  ا لنرا جنبراا  و اف:
 م  الك ال  في الميدان و ينما ي  ل  األمر ذل:،

ميرردان الق رراف ان  قلروللعررود   أخررىالك الر  مررا زالررا علرو أهبررف ا سر عداد وجرراهز  مررر   أن قلرروأشرار و 
عناصرر الك الر  مرا زالروا علرو درجرف مرن الجاهزيرف الكبررى  أن قلروأرادا  واا ا   الف ذل:، منوها 

 في جمي  المجا ا.
 

 تصنيع أثناء العدوان
  ررو فرري أو رراا ال ررر  ولررم  سرر     ررواا ا  رر الف  و رراف واصررلنا  صررني  الصررواريل م ليررف الصررن 

امرر ال: الك الرر  لهررذا الكررم الكبيررر مررن األسررل ف فاجررة الكثيررر مررن  أناسرر هداف هررذه األمرراكن، م كرردا 
سررال  الك الرر  موجرر  فقرر  لال رر الف ولررن  أنوأكررد أبررو م مررد  النررا  الررذين لررم يكونرروا ي و عررون ذلرر:.

 خرى.يوج  بةي  اف من األ واف الو أي جهف أُ 
الكثير من القصص وال كاياا يمكن سماعها عن الك ال  وال ر  والشهداء لكن  يق الو ا لرديهم 

 ساهم في قنهاء الجلسف.
 01/8/7102، األيام، رام هللا

 
 "لجان المقاومة": لن نسمح بااللتفاف على مطالب شعبنا وتضحياته .03

 ا ا ل فرراف علررو م الرر  الشررع   رذرا نلجرران المقاومررف الشررعبيفن فري فلسرر ين، ممررا وصررف   نم راو 
لو  ير رجعفن.  الفلس يني العادلفن وفي مقدم ها و ف العدوان ورف  ال صار بشكف شامف وا 

وأكرردا نلجرران المقاومررفن فرري بيرران لهررا اليرروم ا ثنررين علررو أن نال  رر ياا الكبيررر  ال رري  رردمها الشررع  
نجازهرررا كاملرررف  وخاصرررف أنهرررا  قررروق ثاب رررف لل يرررا  الفلسررر يني،  ررردعو الجميررر  للثبررراا علرررو ال قررروق وا 

 اإلنسانيف، فلن يعيش الشع  الفلس يني مر  أخرى   ا ال صار الصهيوني الظالمن.
وأشار البيان قلو أن نالعدو الصهيوني المخرادد ي راوف ا ل فراف علرو شررو  المقاومرف ويسر خدم كرف 

رهررا المسرر عر  فرري  لررو   رررق المما لررف وال سررويف، مع قررداا بةنرر  يمكررن أن يخمررد صرروا المقاومررف ونا
 أ رار الشع  الفلس ينين.
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و البرررا نلجررران المقاومرررفن ال ررري أسسرررها نشررر اء فلسررر ينيون مسررر قلون، الراعررري المصرررري للمفاو ررراا 
بمساند  الشع  الفلس يني نوال غ  علو العدو الصهيوني   و يرذعن لم الر  الشرع  الفلسر يني، 

 الصهيوني مقابف رف  ال صارن.معلنف رف ها الم لق للشرو  ال ي ي عها العدو 
 08/8/7102، فلسطين أون الين

 
 حماس تشيد بالمقاطعة األوروبية للبضائع الصهيونية .04

فروزي برهروم، بمقا عرف ا   راد األوروبري للب رال  الصرهيونيف،  أشاد النا ق باسم  ركف  مرا :  ز 
ل، أن   برر  8-98 ثنررين )و الرر  برهرروم فرري بيرران لرر ، اليرروم ا واع برهررا خ ررو  فرري ا  جرراه الصرر يح.

المقا عف خ واا أكثر صرامف ب ق ا   الف عقابا علو جرالمر  ال ري ار كبهرا فري  رز  وب رق شرعبنا 
 الفلس يني.

 08/8/7102، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 سياسة هدم المنازل لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينيحماس:  .05

 صررريح مك ررو  لرر : نقن سياسررف  زهررري فرري أبرروالرردك ور سررامي   ركررف  مررا النررا ق باسررم  :  رراف ررز 
نقن ا  ر الف ي  مرف المسر وليف عرن ال رداعياا  وأ راف:هدم البيوا لن  فلح في كسر قراد  شرعبنان. 

 علو جرالم  في ال فف الغربيف الم  لفن.
 08/8/7102قدس برس، 

 
 ة حماس و"الديموقراطية" تبحثان مع وزير اإلعالم اللبناني تطورات الوضع في غز  .06

وفررد مررن  ركررف  مررا  برلاسررف المسرر وف اإلعالمرري لل ركررف فرري بيررروا رأفررا مررر  وزيررر اإلعررالم زار 
نمو ف اإلعررالم اللبنرراني مررن العرردوان اإلسررراليلي ررمررزي جررريج، فرري مك برر  فرري الرروزار . و ررد نرروه الوفررد برر

 لبنان.علو  ز ، وخصوصا بالنشر  اإلخباريف المو د  ال ي أذيعا عبر كف م  اا ال لفز  في 
و اف مرر  انر  عررا األو راد فري  رز  نو ررور  فر ح كرف المعرابر وكسرر ال صرار مرن كرف الجهراا 

نسررانيفن. و رراف: وجهنررا ال  يررف  وزيررر اإلعررالم مررن كررف الشررع  الفلسرر يني  قلررووالقيررام ب ملررف ق اثيررف وا 
الفلسر يني و وى المقاومف علو الدور الذي  قروم بر  وسرالف اإلعرالم اللبنانيرف فري دعرم صرمود الشرع  

نسراني،  والمقاومفن. و اب : نلقد  ملنا الوزير م لبا ب رور  أن  قوم ال كومرف اللبنانيرف بردور قنمرالي وا 
مرن أجررف كسرر ال صررار ودعررم م الر  الشررع  الفلسرر يني المو رد  ال رري يخو ررها ويعبرر عنهررا الوفررد 
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و را يفن برلاسرف علري فيصرف ثم اس قبف جريج وفدا من نالجبهف الديم الفلس يني المش ر: في القاهر ن.
 مسررر: الوفرررد الفلسررر يني  وأكررردناالرررذي  ررراف ان اللقررراء  نررراوف نالمفاو ررراا  يرررر المباشرررر  فررري القررراهر ، 

المو د بكامف ال قروقن. و راب : ن و فنرا أمرام اإلعرالم اللبنراني الرذي كران نموذجرا للردعم، ونقرف المشرهد 
 اإلسراليلين.  ا   الفشاعف ال ي للصمود الفلس يني ولصمود المقاومف ولو شيف وب

وأعلن ان   قدم بالشركر الرو مجلر  النروا  اللبنراني وال كومرف اللبنانيرف ال ري  قردما بمرذكر   ردعو الرو 
اللبنراني ال ري شررعا فري  ملرف  برعراا دوليرف  -م اكمف قسراليف. كما شكر لجنف ال وار الفلسر يني 

 دعما ألهلنا في   اد  ز .
 01/8/7102المستقبل، بيروت، 

 
 عند مدخل مخيم الرشيدية في لبنان استنكار فلسطيني لـ"العبث" بصَور قادة حماس .07

بعررا األدواا الصررهيونيف المشرربوهف  ق ررداماسرر نكر ع ررو  يرراد   ركررف ن مررا ن فرري لبنرران جهرراد  رر  ن
علررو العبررث و خريرر  صررور الشررهيدين القالرردين فرري  ركررف ن مررا ن الشرريل ا مررد ياسررين وعبررد العزيررز 

عنررد مرردخف مخرريم الرشرريديفن. و رراف: نلررن يزيرردنا ذلرر: ق   مسرركا بو ررد  المو ررف الفلسرر يني الرن يسرري 
ومقاوم رر ، ولررن ننجررر قلررو أي ف نررف داخررف المخيمرراا، ولررن  فلررح فرري ثنرري شررعبنا عررن مواصررلف  ريررق 

 ن.المقاومف
شرررق الصرررف الفلسررر يني وال غ يرررف علرررو  قلررروواع برررر أن نهرررذا العمرررف المشررربوه يسرررعو عبرررره الررربعا 

ازاا المقاومررررف وصررررمودها ال رررري   ققررررا فرررري معركررررف  ررررز  و شرررروي  صررررور هان. و الرررر  الفصررررالف انجرررر
 الفلس ينيف واألجهز  األمنيف اللبنانيف بالعمف لكشف هذه األدواا ومن يقف وراءها.

 ا ع ررداءكمررا اسرر نكر ن  ررالف القرروى الفلسرر ينيفن فرري من قررف صررور فرري بيرران: نق رردام مجهررولين علررو 
لصرررور الشرررهداء القررراد  فررري  ركرررف  مرررا ، عنرررد مررردخف مخررريم الرشررريديفن. واع برررر  المشررربوه وال خريررر 

ال  ررالف نأن هررذا العمررف المشرربوه يصرر  فرري خانررف  ررر  ال وافررق الفلسرر يني والعبررث بررةمن المخيمرراا 
 الفلس ينيفن.

 01/8/7102، المستقبل، بيروت
 

 الذي يفجر المحادثات ".. وتأمل أن تكون حماس هي الجانب الهدنة الدائمة"ترفض  "إسرائيل" .08
نقلا ص يفف معاريف اإلسراليليف عن مصادر  كوميف،  ولها: قن قسراليف  ررا رسمياا رفا مق ر  

ين ز، أن شرو  الو ف دالم إل الق النار عر    مصر، واع بر وزير ا س خباراا، بوفاف س 
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 ز  ما يعنو ف ح  فيب ث ميناء وم ار  في  يمكن أن نقبف البدء ن، و اف ن ير وا عيفن ما  
 .نمن قف  ر  للصواريل، دون  سويف مو ود نزد السال 

 هي ول ، قن ال كومف  ف ف أن  كون  ما   اإلسراليلي نالكابينان فيونقلا معاريف عن وزير 
علو قسراليف ومصر لل وصف قلو ا فاق  الدوليظف ال غ   فييفجر الم ادثاا،  الذيالجان  

ل غو  األمريكيف واألوروبيف علو قسراليف إلنجا  الم ادثاا  ةمف ظف ا فيدالم، و الا قن  
 يفجر الم ادثاا. الذيالجان   هيال كومف اإلسراليليف أن  كون  ما  

يغادر  اولف  الذي ول :   يمكن إلسراليف أن  كون ال رف « الكابينا» فيونقلا عن وزير 
م واجد  اإلسراليليالوفد » ادثاا. وأ اف  ةمف أن  قوم  ما  ب فجير الم وهيالمفاو اا أو ا، 

 «.القاهر  من أجف اس نفاد كف الو ا الم ا  للم ادثاا في
و فاا إل الق النار من جان  وا د »بدوره،  اف الوزير جلعاد إردان، ع و ال كومف األمنيف، قن 

 «.هدد مباشر  أمنناوي األمنيسيكون  الا جيداا قذا وجدنا أن ا  فاق المق ر   ير كاف علو المس وى 
 01/8/7102، المصري اليوم، القاهرة

 
 : مناعتكم تمنحنا المزيد من القوة وتفعيل القوة"سديروت"في للمستوطنين  نتنياهو .09

 بيف ان هاء موعد الهدنف الثالثف في من صف الليف،  سلف رلي  وزراء العدو، بنيامين ن نياهو، خلسف 
اف   اد  ز ، خشيف اس هداف  بالصواريل، وذل: ل هدلف رود القريبف من شم نسديروانقلو مس و نف 

 المس و نين و هيل هم ل قبف ا  ماف ان هاء  الف الهدوء ال ي  سود جنو  قسراليف.
فبر م أن ن نياهو هدف قلو رف  معنوياا المس و نين و قديم صور  أن القياد  السياسيف  قف قلو 

إلسراليليف في   قيق ااماف وال مو اا ال ي كان ي و عها جانبهم، لكن  أ ر  منا بم دوديف القو  ا
، لذا دعا نأننا نعيش في من قف    كفي فيها القو  فق نالمس و نون. ودعا قلو اإل رار ب قيقف 

 .نالو د  والصمود الذي يمكننا من ا ن صار في المعركفنالمس و نين قلو 
في ذرو  معركف نيكونوا وا عيين، مشيرا قلو أننا  أي ا،  اوف ن نياهو افهام المس و نين ب رور  أن

سياسيف ن  اج فيها قلو المزيد من القو ، وينبغي أن نفهم أن الم لو  هنا المزيد من  وف النف  
.  بعا لم ين  الرجف العمف علو رف  المعنوياا المس و نين الذين خا بهم بالقوف: نوالصبر

 .نف القو مناع كم  من نا المزيد من القو  و فعين
 01/8/7102، األخبار، بيروت
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 ليفني: من األمور الملحة بأي اتفاق هو منع تعاظم القوة العسكرية للمنظمات الفلسطينية  .21
قن قسراليف  رى أن ثمف  العامف الا وزير  الق اء  سيبي ليفني لإلذاعف : اسعد  ل مي  –الناصر  
. وأ افا أن بين األمور ن عبين إخريننمن خالف دمج  نخلق  ر ي  جديد في الق ادنفرصف لر

من   عاظم القو  العسكريف للمنظماا نالمل ف والفوريف المس وج   مانها اان في أي ا فاق هو 
الفلس ينيف، ومنح السل ف الفلس ينيف مو ن  دم في الق اد، علو أن  س عيد م  الو ا شرعيف 

. وأردفا أن قسراليف ند   اد  ز  من السال ال كم في . أما علو المدى البعيد، فسنعمف علو  جري
 لن   ردد في الرد العسكري علو أي  صف   عرا قلي  بلدا ها من الق اد.

 01/8/7102، الحياة، لندن
 
عادة تأهيلهلبيد: يجب عقد مؤتمر إقليمي لوضع  .20  خطة تدمج بين تجريد القطاع من السالح وا 

لبيد أن مسةلف  فكي: البنو ال   يف لإلرها  والسي ر    اف وزير الماف يلير: اسعد  ل مي  –الناصر  
ال امف علو   ويف األمواف الموجهف إلعاد   ةهيف الق اد هما شر ان لن  كف قسراليف عن الم البف 
بهما في المس قبف. وكرر فكر   لعقد م  مر ق ليمي بمشاركف الو ياا الم  د  وا   اد األوروبي 

من أجف خلق خ ف  دمج بين نوالمملكف العربيف السعوديف ودوف الخليج ومصر والسل ف الفلس ينيف 
يشكف  الفاا دولياا ن. وأ اف قن م  مراا كهذا من شةن  أن ن جريد الق اد من السال  وا عاد   ةهيل 

. وأردف أن  ينبغي عقد هذا الم  مر  بف انعقاد م  مر الدوف المان ف نأوس  ل  قيق هذين الم لبين
الذي لن يكون سوى م  مر إلعاد   ةهيف الق اد من دون أن ن صف علو أي مقابف نبف الشهر المق

 نأو  مان ي علق با  ياجا نا األمنيف
 01/8/7102، الحياة، لندن

 
 : حماس جعلتنا أضحوكة أمام العالمالداخلية اإلسرائيليوزير  .22

لعسكريف األخير  علو   اد  ز  دعون ساعر، أن ن الج العمليف اج سراليليعّد وزير الداخليف اإل:  ز 
في هذه العمليف، أّثرا علو صور  ن ف  سراليليوالخسالر ال ي أل ق ها المقاومف الفلس ينيف بالجيش اإل

 أبي ن أمام العالم بةسره، وفق  قديره.
و اف ساعر في  صري اا ص فيف نشر ها وسالف قعالم عبريف، أم  ا ثنين، نقن  ركف  ما  

 فن أ  وكف أمام العالم، فمن ظن أننا فزنا بهذه الجولف فهو واهمن، علو  د  عبيره.جعلا من نقسرالي



 
 
 

 

 
           73ص                                     3302 العدد:     01/8/7102 الثالثاء التاريخ:

 

وأ اف نقنها مهزلف  قاا، كيف لدولف عظمو كرنقسراليفن أن  عجز عن الق اء علو منظمف قرهابيف 
في بقعف صغير ؟!ن، م يفاا نعلو الدولف أ   غامر بعد اليوم؛ فقد سق ا هيب نا و و  ردعنان،  س  

  ول .
 08/8/7102، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 "إسرائيل"في  أن تكون عربياً  : ليس مريحاً الرفاه اإلسرائيليوزير  .23

اع رف وزير الرفاه اإلسراليلي ملير كوهين أم  ا ثنين، ب د  األجواء : برهوم جرايسي - الناصر 
مري ال أن  كون عربيا في ، و اف، نألسفي لي  ل يفا )48العنصريف الم صاعد   د فلس ينيين 

قسراليفن، وجاءا  صري ا   علو خلفيف  ملف ال  ريا واسعف الن اق ال ي شهد ها قسراليف  د 
 العر ، علو خلفيف زواج فلس يني من يهوديف.

و اف الوزير كوهين، بعد لقال  ام  ر ساء مجال  بلديف و رويف عربيف في الجنو ، نلقد شهدنا  الف 
لها في مج معنا، وهذا بدأ بق ف الف و م مد أبو خ ير، بشكف ي نا ا م  القيم انفالا،   مكان 

اليهوديف، و  و العنف الكالمي الذي ان شر في شبكاا ال واصف ا ج ماعي، وأي ا من علو 
المنابر المخ لففن، وأ اف  الال، قن  في ااونف األخير  ا  ح نأن  لي  ل يفا )مري ال أن  كون 

 ليفن.عربيا في قسرا

 01/8/7102، الغد، عّمان
 
 " بسبب سفرهم إلى قطرالوطني الديمقراطي التجمعحزب تحريض على نواب ""إسرائيل":  .24

شن عدد من ساسف قسراليف، وأولهم وزير الخارجيف أفيغدور ليبرمان، ي: برهوم جرايس - الناصر 
لقف و نين زعبي هجوما علو أع اء الكنيسا من  ز  ال جم  الو ني الديمقرا ي جماف ز ا

 .وباسف   ا ، بسب  سفرهم قلو   ر ولقاء م س  ال ز  عزمي بشار ، خالف العدوان علو  ز 
 -و اف ليبرمان في  صري ا ل  نشره علو صف    في شبكف الفيسبو:، ن ثبا مر  أخرى وبشكف  ا  

كف الجهود نمن  بةن   مكان لهم في الكنيسا اإلسراليلين، وأعلن أن  زب  سيبذف -لمن شك: بذل:
أجف أن  جد  المف ال ابور الخام  ال ي  مثف ال نظيماا اإلرهابيف في الكنيسا اإلسراليليف مكانها 

 بعيدا عن البرلمان وخلف   بان السجنن.
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و اف وزير المواصالا، يسراليف كا  ، من  ز  الليكود، في بيان لإلعالم قن نوا  ال جم  نسافروا 
 قوا م  زعيمهم عزمي بشار  وم  م يدين إخرين لإلرها . فق  في خالف ال ر  قلو   ر وال

 قسراليف يكون نوا  في البرلمان وارهابيين أع اء في ال ركف نفسهان.
 01/8/7102، الغد، عّمان

 
 : حماس كانت تقتل جنودنا حين أعلنا عن تدمير كافة األنفاقأحرونوت يديعوت .25

نقن الصهاينف يشعرون بغصف كبير  من ال ر  علو العبريف:   الا ص يفف يديعوا أ رنوا:  ز 
  اد  ز ، ال ي  سببا في شرخ كبير بين الجمهور والقياد  الصهاينفن، و ساءلا الص يفف: هف 

 ان صرنا؟ن ن مق نعون بةننا 
وأ افا الص يفف في   ليف ألسر  ال  رير قن ن ما  ان صرا في معركف الوعي أي ا؛ ف ربنا 

ها معركف علو وعي اإلسراليليين: بةننا أ وى من الفلس ينيين عسكريا  د الغزيين في أساس
وا  صاديا ولدينا  در  علو   مف صراد  ويف معهم، ولكن كانا نق ف  عفنا   مثف في صعوبف 
ا  ماف الخسالر في صفوف الجنود والمدنيين والخسالر الفاد ف وا  ناعنا بمواجهف العدو بالوسالف 

فا الص يفف نفي الو ا الذي كان في  ن نياهو يبث رسالف الوعي الكاذبف علو وأ ا العسكريف فق ن.
اإلسراليليين ب دمير جمي  األنفاق الهجوميف في  ز ، كانا  ما   ص اد جنودنا في عمليف ننا ف 

 عوزن، وكان أبو عبيد  يعلن  مكن  ما  من أسر أ د جنودنان.
سكريف الصهيونيف معركف علو الوعي الفلس يني فقد وأو  ا الص يفف أن نمن يع قد أن العمليف الع

أخ ةن، مشير  قلو أن    يمكن الفصف بين المقاومف والسكان المدنيين وأن ال عاون الكامف بينهم وبين 
أي فصف بينهم ناب  من نظر  أمنيف صهيونيف  ير ص ي ف فالشع  الفلس يني يدعم مقاوم   في 

 كف المعار: الم كرر  م   ز ن. 
 08/8/7102، مركز الفلسطيني ل عالمال

 
 صواريخ مزودة برؤوس كيماويةلحماس  تصنيعمن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تخشى  .26

 اف مصدر أمني قسراليلي، أن من يس ه ر ب ركف  ما    يفق  شيء في  ر   :عكا أون  ين
في مس وى القدراا ال ي  العصاباا، م يفاا: العمليف العسكريف اإلسراليليف كشفا عن   سن و قدم

 م لكها  ما  وا س عداداا ال ي  اما بها علو مدار السنواا بدعم و مويف من جهاا مخ لفف 
 و دريباا في دوف العالم زادا من  درا ها علو  هديد قسراليف.
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وأ اف المصدر أن أ د أصع  ما  خش  ا جهز  ا منيف ا سراليليف هو امكانيف  يام  ما  
اريل مزود  بر و  كيماويف ألل اق ا رار كبير  بإسراليف،  يث ان ال ركف    ل  بصناعف صو 

 دالماا الو   سين  درا ها و   قف مك وفف ا يدي.
وأو ح المصدر أن ا جهز  ا منيف  خشو أن  كون قيران نقلا قلو  ما   دراا صناعف 

وهاا و    هذا ا   ماف في الصواريل الكيماوي، وادعو أن قسراليف مس عد  لكافف السيناري
 ال سبان.

 08/8/7102، عكا اون الين
 
 لن يرفع الحصار عن غزة في هذه المرحلة  مصادر إسرائيلية: .27

نفا مصادر سياسيف قسراليليف للقنا  العبريف الثانيف صبا  الثالثاء :  رجمف صفا - القد  الم  لف
 لف، في  ين نوها المصادر قلو أن موافقف نقسراليفن علو رف  ال صار عن  ز  في هذه المر 

 ال ديث يدور عن ا فاق مقلص ولي  شامال كما شاد.
وكشفا المصادر ان  وبخالف األخبار الوارد  من القاهر  باألم  فالوفد اإلسراليلي لم يغادر القاهر  

 ف وبقي هنا:  واف الليلف الما يف في م اولف لل وصف قلو ا فاق ن يقن لف ح المعابر و مديد و 
 ق الق النار بعد ان  لبا مصر من الوفد عدم مغادر  القاهر  و فجير ا  فاق.

 01/8/7102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 حصار غزة وتنازل عن مطلب نزع األسلحةعلى إنهاء  كييإسرائيلي أمر يديعوت أحرونوت: اتفاق  .28

م  الو ياا الم  د  علو  فاصيف  الا مصادر قسراليليف قن قسراليف نسقا وا فقا : رر 48عرر
ونقلا نيديعوا أ رونوان عن هذه المصادر  ال سويف المس قبليف م   ركف  ما  في   اد  ز .

 ولها قن قسراليف والو ياا الم  د  ا فق ا سرا علو أن  وافق قسراليف علو ف: ال صار عن   اد 
وأ افا أن قسراليف، ب س  ا  فاق،  يف. ز  بشكف  دريجي، يبدأ بالمعابر البريف، وبعد ذل: الب ر 

   عارا دف  روا   الموظفين ال كوميين في   اد  ز ، كما  سمح بإعاد  قعمار الق اد بةمواف 
 المساعداا الدوليف.
ن نياهو، نزد أسل ف فصالف المقاومف، والذي رلي  الوزراء اإلسراليلي بنيامين أما بالنسبف لم ل  

العدوانيف علو الق اد، فإن  علو ما يبدو، ب س  المصادر، لن يكون   ال  ب  في بدايف ال ر 
جزءا من ا  فاق الذي يجري العمف علو بلور   في القاهر ، بيد أن الو ياا الم  د  س دعم  ل  
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قسراليف العمف علو من   سلح  ركف  ما  وبا ي فصالف المقاومف، في  ين س نش  قسراليف في 
 بهذه المسةلف.السا ف الدوليف للدف  

 01/8/7102، 28عرب 
 
 حملة أمنية إسرائيلية لتشويه سمعة قطر .29

 ر  نمركز أب اث األمن القومين اإلسراليلي، في ور ف ب ثيف ُنشرا اليوم  الشرق: -القد  الم  لف 
ا ثنين،  عاون ما سم   ن وى ا ع دافن في المن قف في  نفيذ  مالا دعاليف ونعملياا سّريف 

  ّد   ر إلجبارها علو  غيير سياسا ها الخارجيف ال اليف.قبداعيفن 
وشّددا الور ف ال ي أعّدها كف من يوليف جوزينسكي وكوبي ميخاف، علو  رور  قجبار   ر علو 

  قليص دعمها نالعناصر الراديكاليفن، وال ّد من قسهامها في نالمّ  باس قرار المن قفن.
ر في كف مناسبف، وأمام أي من دى دولي، وال وس  في ودعا الور ف قلو  رور  ن شوي  صور    

قبراز د  ا  ةييدها  نظيماا قرهابيف، ودفعها قلو الزاويف، وجعلها في و   الدفاد عن النف ، 
ر امها علو ال فكير أكثر من مر   بف اإل دام علو دّ  يدها في ش ون المن قف عبر  مويف  وا 

 ور ف.العناصر اإلرهابيفن، علو  د  عبير ال
 01/8/7102، الشرق، الدوحة

 
 شهيداً  7102فلسطيني من غزة متأثرًا بجراحه بمشافي تركيا يرفع حصيلة العدوان إلى  استشهاد .31

ل، شا  فلس يني م ةثرا بجرا   ال ي أصي  بها خالف 8|98 ز : اس شهد مساء يوم ا ثنين )
 العدوان علو  ز ، وذل: خالف عالج  في أ د المشافي ال ركيف.

عاماال من عزبف عبد رب  شرق  17و الا مصادر  بيف فلس ينيف أن الشا  عبد ، جماف عبد رب  )
بلد  جباليا شماف   اد  ز ؛  وفي ا ثنين في أ د المشافي ال ركيف م ةثراا بجرا   ال ي أصي  بها 

 . بف أسبوعين  ينما  م  عر ا بلد  جباليا للقصف من  بف مدفعيف و الراا ا   الف
08/8/7102قدس برس،   

 
 من الجرحى بإعاقات دائمة : العدوان على غزة خّلف عددًا كبيراً "الصحة" .30

 اف وزير الص ف د. جواد عواد قن الو   الص ي في   اد  ز    ا السي ر ، مشيراا قلو  :رام ،
 أن العدوان خلف عدداا كبيرا من الجر و الذين سيعانون من قعا اا دالمف.
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ف لقاء الوزير عواد ر ساء الوفود المشاركف في م  مر نقابف ال   المخبري، بمك ب  في جاء ذل: خال
وأ اف د. عواد أن أهلنا في   اد  ز  اس  اعوا ام صاص صدمف وو شيف ال ر ،  رام ،.

م يفاا أن وفداا  بياا م خصصاا باألمراا الجلديف سيزور  ز  لمساعد   وا م الوزار  العاملف في 
 الق اد بعد ان شار أمراا جليد  بين الناز ين في مراكز اإليواء. مشافي

وأو ح عواد لر ساء الوفود أن نال ةمين الص ي ال كومي يغ ي جمي  أهالي   اد  ز  مجاناا، 
من أهالي ال فف الغربيف، والبقيف يدفعون رسوما رمزيف مقابف  لقيهم الخدماا  %50ق افف قلو 

لص ف، ر م األزمف الماليف ال ي  عاني منها ال كومف ووزار  الص فن، الص يف بمس شفياا وزار  ا
 م كدا أن نظام ال  عيم الص ي يصنف من أف ف األنظمف في الشرق األوس .

01/8/7102األيام، رام هللا،   
 
 األحمر": ربع ضحايا الحرب على قطاع غزة من األطفال الصليب" .32

من  %15صلي  األ مر، أم ، النقا  عن أن م مد بالص: كشفا اللجنف الدوليف لل -جنين 
  ايا العدوان اإلسراليلي علو   اد  ز ، هم من األ فاف، فيما  جاوز عدد الذين اس شهدوا 

موا ن، باإل افف قلو أكثر من عشر  إ ف جريح، وس   قديراا بةن أكثر من نصف  9100
 ير مقبوف في صفوف المدنيين.  ايا ال ر  من المدنيين، في عدد وصف   اللجنف بةن  كبير و 

وذكرا في  قرير أصدر    وف  بيعف  دخال ها م  الهالف األ مر علو مدار الساعف أثناء العدوان 
ألف موا ن نز وا بعد أن لم ي بق مكان  400ل قديم المساعد  لمن هم ب اجف قليها، أن أكثر من 

ألف منزف  ير  96يما أصبح أكثر من إمن لهم أثناء ما وصفها ال قرير برناألعماف العداليفن، ف
 صالح للسكن وكثير منها   وف قلو ركام.

01/8/7102األيام، رام هللا،   
 

 يهدم بناية سكنية في القدس دون سابق إنذار ويشرد سكانها االحتالل .33
 الا مصادر فلس ينيف في مدينف القد  الم  لف، قن جرافاا  ابعف لبلديف ا   الف، أ دما : القد 
 ي السهف ببلد  ال ور شر ي القد ، ب جف البناء دون بل علو هدم بنايف سكنيف 8|98ا ثنين )فجر 

لألخوين  وفيق وعايد  وأو ح نمركز معلوماا وادي  لو ن في القد ، أن البنايف  عود  رخيص.
م را مربعا، مشيرا قلو  10م ر مرب ، ومخزن مسا     400 زاوي، ومكونف من شق ين مسا  هما 
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نبلديف ا   الف نفذا عمليف الهدم دون سابق قنذار، ولم  سمح للعالل ين بإخراج األثاث من أن 
 البنايفن.

، ويعيش فيها كف من  وفيق 9117ونقف المركز عن عاللف  زاوي، أن البنايف السكنيف  المف منذ عام 
 95أو د أكبرهم  س ف عاما وأصغرهم عام ونصف، وشقيق  عايد ولدي  96أو د أكبرهم  خمسفولدي  

 شهور ووالد هما فا مف. 6عاما وأصغرهم 
م را مربعا، و در  10وأ افا العاللف أن الجرافاا هدما مخزنا لمكيفاا ال بريد والمعداا، مسا    

 ألف شيكف. 950الموا ن  وفيق خسالره بسب  هدم المخزن بةكثر من 
 1001الفاا بناء، األولو كانا عام وأشارا العاللف قلو أن بلديف ا   الف، فر ا عليها مخ

ألف شيكف، و د  م دفعهما بالكامف،  50 يم ها  1091ألف شيكف، والثانيف عام  950 يم ها 
م يفف أن أوامر الهدم  م  ةجيلها  واف السنواا الما يف بسب  سعي العاللف  س صدار رخصف 

 .بناء
08/8/7102، قدس برس  

 
 الدولي التحقيقفريق  لمساعدةانونية تشكل لجنة قبغزة المحامين  نقابة .34

أعلنا نقابف الم امين بغز ، أم ، عن  شكيف لجنف  انونيف لمساعد  عمف فريق  فايز أبوعون:
ال  قيق الدولي الذي شكل  مجل   قوق اإلنسان برلاسف البروفيسور ويليام شبا  لل  قيق في جرالم 

يوماا علو ال والي،  43ري علو   اد  ز  منذ ال ر  اإلسراليليف ال ي ار كبا خالف العدوان الجا
 وذل:  نفيذاا واس ناداا ل ل  الرلي  م مود عبا  القا ي ب وفير  مايف دوليف للشع  الفلس يني.

م  مر ص افي مش ر: عقده بمقر النقابف بغز  أم : قن بو اف أمين سر النقابف الم امي زياد النجار 
رار،  داعا لعقد اج ماد  ارئ بمقر النقابف،  يث عملا علو  شكيف النقابف  نفيذاا واس ناداا لهذا الق

 لجنف خبراء  انونيف لم ابعف  ل  الرلي   وفير ال مايف الدوليف وو ع  مو   ال نفيذ.
01/8/7102األيام، رام هللا،   

 
 يدمر مواقع تاريخية يعود تاريخها إلى مئات السنين بينها كنائس ومساجد غزة على العدوان .35

لم يس ثن الموا    علو  ز   اف بيا المقد  للدراساا والب وث قن العدوان اإلسراليلي: وام -  ز 
األثريف ال ي يعود  اريخها قلو ملاا السنين، مشيراا قلو أن العدوان شمف كف نوا ي ال يا  
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بالموا   الفلس ينيف وخلف دمار هالف في البنو ال   يف والمباني المدنيف والمنشآا ال يويف مروراا 
 األثريف.

و اما  وا م بيا القد  ب وثيق أهم الموا   األثريف ال ي  عر ا قلو القصف اإلسراليلي من خالف 
ا ج يا  البري والعدوان الجوي، والذي أسفر عن  دمير عدد من الموا   أهمها كنيسف القدي  

ن فبعد أن لجة قليها سكان م  قريباا  ق  في  ي الزي و  406بروفيرو  وال ي يعود  اريخيها لعام 
مهجر  1500عاللف فلس ينيف أي  رابف  300الناز ين خاصف من من قف الشجاعيف ف  ا أبوابها لر
 13المن قف الم ي ف للكنيسف فة ا علو  96منذ بدايف ا ج يا  البري با  ا  الراا من نود أف 

ايا القصف و  رر بيا الم ران دمار كلي، فيما  عرا جوان  الكنيسف لشظ 90 براا  قريباا منها 
 الكسيو  وسقف الكنيسف من خالف شظايا م فر ف ال ق ال رر ب واب  الكنيسف من خزاناا مياه.

01/8/7102االتحاد، أبو ظبي،   
 
 غزة خالل العدوان على والتدمير تعرض للقصف مسجداً  07أبرز  .36

  الف اإلسراليلي في عدوان   من مسلسف ا س هداف الذي يقوم ب  ا : بوابف الشرق -القاهر  
ن و من أصف ُدمرا بالغاراا  مسجداا  91أبرز  رصدا نبوابف الشرقن، الم واصف علو   اد  ز 

 ن.مسجداا جزلياا منذ بدء العدوا 950بشكف كلي، و  رر  دمروا مسجداا 63
 بف إذان  الذي  صف    الراا ا   الف في مخيم النصيراا، مسجد القساموأبرز هذه المساجد كان 

 .في مخيم الشا ن، انهارا مةذنف مسجد السوسي، أ د أهم وأكبر مساجد مخيم الشا ن. و الفجر
وفي مرب  دولف ب ي .  م  صف مسجد القعقاد في  ي ال فا  شرق مدينف  ز  بصاروخينكما 

وفي جنو  شرق  ز ،  عرا مسجد  سن البنا في  ي . الزي ون بغز ،  م  صف مسجد ساق ،
وفي مخيم البريج،  عرا مسجد . ون قلو ال دمير، وذل: بعد  صف  بعدد من صواريل ا   الفالزي 

من يوليو  91وفي الر  أبو مدين أل رار كبير  جراء القصف اإلسراليلي علو أرا زراعيف مجاور .
 الما ي،  م  صف مسجد ال وفيق في مخيم النصيراا بالصواريل، ما أدى قلو  دميره بالكامف.

  .ما أدي قلو  دميره بالكامف، ا مسجد الفاروق الوا   بمخيم الشابور  في مدينف رفح للقصف عر و 
في دير البلح، وس    اد  ز ،  م  صف مسجد األبرار بصاروخين، ما أدى قلو  دمير المسجد 

 .وفي وس  مدينف  ز ،  م  صف مسجد شهداء األ صو، فةدى قلو  دمير المسجد بالكامف بالكامف.
شا ن ب ر  ز ، بال  ديد في  ي الشيل عجلين في جنو   ر   ز ،  عرا مسجد خليف  وعلو

 الوزير قلو  صف، علو أثر دمرا مالمح المسجد بشكف شب  كلي.
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 دميره بالكامف دون و ود لبقصف مسجد البشير، ما أدى  ال الرااوفي بلد  بيا  هيا،  اما 
 قصاباا.

01/8/7102الشرق، الدوحة،   
 
 المسجد األقصىعتداءات على االتطالب بتدخله للجم  األردن لملكيوجهن رسالة  قصى"األ نساء" .37

عاهف المملكف ا ردنيف الهاشميف المل: عبد ، الثاني العمف وال دخف من أجف   البا نساء ا  صو
لجم ا   الف ا سراليلي عن اع داءا   علو المسجد األ صو وبالذاا  و ف  عن من  النساء من 

خوف المسجد ا  صو بشكف كامف في ف راا الصبا  والظهير ، جاء ذل: في م  مر ص في نظم د
، بمشاركف العشراا 98/8/1094في فندق الكومودور بمدينف القد  الم  لف،  بف ظهر يوم ا ثنين 

من النساء، و  من الم  مر كلماا خ ابيف، و ليا في  رسالف بعثا ووجها الو المل: عبد ، 
 ني.الثا
في خ ام الم  مر الص في  ام ال  ور بال و ي  علو الرسالف ال ي أرسلا الو المل: عبد ، و 

 الثاني.
08/8/7102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 مخيم جباليا تكتظ لياًل بعشرة آالف أسرة مشردةبمراكز اإليواء : غزة .38

باليا لالجلين، بعشراا إ ف الناز ين الذين  م لن الشوارد وال ر اا في مخيم ج خليف الشيل:
 يب ثون عن مساعداا ومعوناا ألسرهم.

ألف ناز  ين مون لعشر  إ ف أسر  نز ا من مخ لف المنا ق في بيا  هيا وبيا  انون  81ن و 
وشرق جباليا والقريف البدويف أخلوا منازلهم بسب  العدوان علو  ز ، ويق نون في مراكز اإليواء في 

ر   ابعف لوكالف الغوث الدوليف ناألونروان، وفي منازف أ اربهم ومنهم من يقيم في مخازن أسفف مدا
 ا بنيف السكنيف وال جاريف.

يشهد المخيم  الف  ير مسبو ف من ا ك ظاظ، به  ء الناز ين الذين ي نقلون بين مراكز قيوالهم، 
ساعاا النهار، ليعودوا قلو النوم في  والم سساا ال ي  قدم مساعداا، ومنازلهم المدمر ،  يلف

 مراكز قيوالهم خالف ساعاا الليف.
01/8/7102األيام، رام هللا،   
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 شاحنة محملة بالمعونات الى غزة 081نحو ُتسير التجارية بالخليل  الغرفة .39
 مل ها  ق ار اف رلي  الغرفف ال جاريف بالخليف  ازي ال رباوي، أم ، قن الغرفف سيرا في : الخليف

شا نف م ملف بالمعوناا ا نسانيف شملا  910لدعم وا اثف   اد  ز ، خالف ا يام الما يف، ن و 
المواد الغذاليف والمالب  واأل ذيف والفرشاا واأل  يف والمس لزماا ال بيف و لي  األ فاف، 

 وشا ناا الخبز والمياه المعدنيف.
خليف نور الدين جراداا، خالف اج ماد في سياق م صف، أعلن رلي  الغرفف ال جاريف في شماف ال

لم سساا شماف الم افظف عقد في مقر الغرفف أم ، بةن  ملف ق اثف  ز  في شماف الخليف  جاوزا 
 شا نف م ملف بالمعوناا. 60ماليين شيقف  مثلا في  سيير  5

01/8/7102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 حتالل وأطفالهم بال رعايةاألسرى": أسيرتان وزوجاهما في سجون اال شؤون" .41

، ان ا سير ين المو وف ين، سماره سليمان زين أم رام ،:  الا وزار  ش ون ا سرى والم ررين 
الدين وفداء  سني م مود شيباني، يمران بظروف نفسيف صعبف، نظرا لكونهما زوجاا أسرى  ابعين 

 هما م روم ين من الزيار  منذ ا ع قاف.خلف الق بان، وا فالهما بال رعايف، و  يعرفن اخبارهم  ن
عامال، من مجدف بني  34م ، ان ا سير  سمار  زين الدين )أوجاء في البيان الصادر عن الوزار  

والموجود  في سجن هاشرون  اليا، نذكرا بةن زوجها نادر زين  18/5/1094فا ف والمع قلف منذ 
ام لس ف ا فاف، هم ب اجف  وأنهاا يقار  العام، عامال يقب   اليا في سجن مجيدو منذ م 37الدين )

الو رعايف ا د الوالدين علو ا  ف في الخارج، م يف ا انها لم  زار منذ اع قالها وهي  لقف للغايف 
 علو مصير ا فالها في مجدف بني فا فن.

 والقابعف في سجن هشارون 91/5/1094المع قلف منذ ، عامال 37وكانا ا سير  فداء شيباني )
ل عاما، يقب   اليا في سجن بلر السب  40، نذكرا بةن زوجها ا سير ا مد مص فو شيباني ) الياا 
،  الا نبةنها  لقف للغايف علو  فليها اللذين 1090عاما، و د منعا من زيار   منذ العام  99منذ 

 علم شيلا عن با ا من  ير والدان في عرابف، م كد ا بةنها م رومف من الزيار  منذ اع قالها و  
 ا فالها وزوجهان.

01/8/7102األيام، رام هللا،   
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 أسرى سبعةيثبت االعتقال اإلداري بحق  االحتالل .40
ثب ا  أفاد م امي نادي األسير م مود ال لبي، أن الم كمف العسكريف لال  الف في نعوفرن :رام ،

 ا ع قاف اإلداري لسبعف أسرى.
أن الم كمف أصدرا  راراا ب ق األسرى قيها   أم عن  وأو ح النادي في بيان ص افي صدر 

األسير را   ال ف من و عليان، ثالر صمادعف، ونور الدين صال  رشيد، من مخيم الجلزون، 
وذل: ب ثبيا األوامر اإلداريف ال ي أصدرا ب قهم لمد   ،األسير أ مد  فناوي من جنين، و الخليف
 شهور. س ف

سير أن  عمر من الخليف وذل: ب خفيا أمر اإلداري الذي أصدر وأصدرا الم كمف  راراا ب ق األ
شهور، وكذل: األسير هاني مسالمف من الخليف  م  خفيا األمر اإلداري  لثالث ساب ق  من 

 شهور. لثالث ساالصادر ب ق  من 
01/8/7102األيام، رام هللا،   

 
 طينمن مساحة فلس %85: المخططات االستيطانية تهدف إلى ابتالع دراسة .42

كشفا دراسف فلس ينيف م خصصف   ا عنوان نقسراليف وا س ي ان: الثابا والم  وف في : الناصر 
جوني منصور من مدينف  د.لن، أنجزها 1093-9167موا ف ال كوماا واأل زا  والرأي العام )

 لقف   يفا، أن المشرود ا س ي اني الجاري  نفيذه قلو اان في منا ق ال فف الغربيف الم  لف، هو
من مسلسف  ويف زمنياا اب دأ منذ نهايف القرن ال اس  عشر، ي اوف منفذوه الوصوف قلو ا  سام 

في المالف من مجمف مسا ف  85ال فف الغربيف م  الفلس ينيين ل كون مسا ف قسراليف أكثر من 
 كم ذا ي  فلس ين ال اريخيف، في  ين أّن  ي ر: للفلس ينيين مجاف قدار  ش ونهم اليوميف في ق ار

 مقيد.
و س عرا الدراسف أي ا موا ف األ زا  وال ركاا السياسيف في قسراليف من المشرود ا س ي اني 
خاصفا بعد  سوياا نأوسلون من خالف م ابعف السياساا والموا ف منذ ا   الف اإلسراليلي لألرا ي 

 ا.، وم اور الجدف ومفردا  ، وما مّر علي  من م  ا9167الفلس ينيف عام 
08/8/7102، قدس برس  
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 تتجند إلغاثة غزة 28في ترشيحا  بلدة .43
 من  ملف نأ يثوا  ز ن، وال ي أ لق ها لجنف اإل اثف الزراعيف الفلس ينيف،  جندا كف : مراسف خاص

األ ر السياسيف الفاعلف في  رشي ا في ق ار اللجنف الشعبيف لإل اثف، و اما بجم  مياه الشر  
ود الما ي. و د   ا مبادر  اللجنف الشعبيف  جاوبا م مودا من  بف األهالي في والنقود خالف ا سب

  رشي ا قذ  م جم  ما يقار  عشرين ألف ل ر من مياه الشر ، وثالثين ألف شا ف.
 نمن  رشي ا قلو  ز ، وأنا  روي ع ش: فكر بغير:..    نسو  ز ن. وذل:   ا شعار:

ا علو العالالا في  جمعاا اإليواء من  بف موظفي وم  وعي و د  م ش ن المياه قلو  ز  و وزيعه
 لجنف اإل اثف الزراعيف.

وسافر وفد من اللجنف الشعبيف يوم الخمي  الما ي، قلو مقر اللجنف الرليسي في رام ، ل سليم 
ال برعاا هنا:،  يث كان في اس قباف الوفد مجموعف كبير  من موظفي لجنف اإل اثف والم  وعين، 

 و رأسهم مدير عام الجمعيف السيد خليف شي ا ومركز ال ملف السيد منجد أبو جيش.وعل
01/8/7102، 28رب عـ  

 
 فلسطينيًا في الضفة والقدس 07تطال  اعتقاالت إسرائيلية حملة .44

فلس ينياا ممن وصفهم برنالم لوبينن خالف  ملف  91اع قاف  أعلن جيش ا   الف ا سراليليالخليف: 
 ال فف الغربيف الم  لف. ي أن اء م فر ف منمداهماا جرا ف

سبعف من الم لوبين من  ريف  زما  أن   م اع قاف ل،8|98وذكرا اإلذاعف العبريف، يوم ا ثنين )
 شرق القد  الم  لف، فيما اع قف ا   الف خمسف إخرين من مدن جنين ورام ، وبيا ل م والخليف.

01/8/7102، قدس برس  
 
 مع غزة ة والعربية في نيوجرزي تتظاهر تضامناً الفلسطيني الجالية .45

نظم مركز الجاليف الفلس ينيف في با رسون في نيوجرزي بال عاون م  : عبد ال ميد صيام -نيوجرزي 
العديد من المنظماا الفلس ينيف والعربيف واألمريكيف المناه ف لل ر  مظاهر   اشد  في الشارد 

 يوجد أكبر  جم  للجاليف العربيف في من قف نيويور: الكبرى. الرليسي لمدين ي با رسون وكلف ون  يث
و  دث في المهرجان الذي اس مر لمد  ثالث ساعاا في  ديقف كليف ون عدد من الخ باء من بينهم 
ذيا  مص فو رلي  مركز الجاليف الفلس ينيف في مقا عف باسي: بهيف عبد رب  منظمف المهرجان 
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ع ز شاهين والراباي يوسيري وي  عن نا وري كار ا والدك ور  فايز  والشيل م مد الق ناني والشيل م
 الجالودي ال ي   دثا عن ان هاكاا قسراليف   فا يف جنيف الرابعف.

01/8/7102القدس العربي، لندن،   
 
 أحد مدارس األونروا في قطاع غزةزفـاف جمـاعي في  حفـل .46

وان،  فف زفاف جماعيا لثالثف أزواج من م مد الجمف: رعا وكالف الغوث الدوليف ناألنر  -رفح 
 المقيمين في أ د مراكز اللجوء الم  ا، وس  مدينف رفح.

وأ يم ال فف في سا ف مدرسف نأن، وس  مدينف رفح، مساء أوف من أم ، وال ي كانا  عر ا 
 لقصف قسراليلي، أسفر عن سقو  سبعف شهداء من الناز ين، ق افف قلو عشراا الجر و.

ف أجواء ا  فاليف،  يث ا  فا النساء بالعرال  الثالث في ق دى الغرف الصفيف في وعما المدرس
المدرسف، ب رديد أناشيد معظمها و نيف، بينما أ ام الرجاف مهرجانا ا  فاليا للعرسان، شاركا في  فر ف 

 فنيف،  دما ر صاا من ال راث الشعبي.
01/8/7102األيام، رام هللا،   

 
أثـر العـدوان علـى  "االتصـاالت"مليـون دوالر خسـائر  53حجـم الركـام ومليون طـن  0،7: معطيات .47

 غزة
كشف الفريق الهندسي في المجل  ا   صادي الفلس يني لل نميف  ف:ابراهيم ابو كام -   ز  ،رام ،

بكدار، في  قرير ل  عن أن العدوان اإلسراليلي علو   اد  ز  خلف  والي  -واإلعمار
كمخلفاا للمباني ال ي دمر ها إلف ال ر  اإلسراليليف من مبان خاصف   ن من الركام، 9،100،000

 وعامف. 
من جهف ثانيف، أعلن ا  اد شركاا أنظمف المعلوماا الفلس ينيف نبي ان عن  كبد شركاا ا  صا ا 

 53وخدماا اإلن رنا والخدماا األخرى العاملف في  قنياا المعلوماا، خسالر ماديف    قف عن 
 ر أميركي.مليون دو 

01/8/7102الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 بنك فلسطين بغزة يستحدث نظام لتشغيل الصراف اآللي أثناء انقطاع الكهرباء .48
 اف نبن: فلس ينن فرد  ز ، قن   مّكن من اس  داث نظام جديد ل قديم خدماا الصراف االي  ز : 

 ي في الق اد.دون  و ف في ظف ا نق اد الم كّرر لل يار الكهربال
ل، أن النظام الجديد سي يح قمكانيف 8|98وأو ح البن: في بيان  لق   ن د  بر ن يوم ا ثنين )

 شغيف ماكيناا الصراف االي ال ابعف ل  في مخ لف أن اء   اد  ز  عن  ريق  وليد ال ا ف 
ا نق اد ال ويف الكهرباليف من ال ا ف الشمسيف، وهو األمر الذي من شان  أن يسهم في  ف مشكلف 

والم واصف لشبكف الكهرباء في  ز . وأ اف أن   م اع ماد النظام الجديد و شغيل  في أرب  أجهز  
 صراف إلي   و اان، وسي م ا ن هاء من  فعيف النظام في كافف األجهز  خالف األيام القليلف المقبلف.

لخدمف ل شمف كافف أجهز  الصراف وأشار البن: الو ان  يسعو قلو  وسي    بيق النظام الجديد ل
 االيف ال ابعف ل  في ال فف الغربيف الم  لف أي اا.

08/8/7102قدس برس،   
 
 "القدس: الحياة االجتماعية العربّية والتقاليد والمباهج اليومّية في القرن العشرين"اشهار كتاب  .49

 ا  في من دى الفكر ولقاءاا نادي الك نالقد  في ال ميرن من سلسلف أنش ف برنامج : عّمان
شهار الك ا  الصادر باللغف ، م  ا وف األ دأالعربي، نظم المن دى في مقره، مساء  لقاءا لمنا شف وا 

 وهو نالقد : ال يا  ا ج ماعيف العربّيف، وال قاليد، والمباهج اليومّيف في القرن العشرينناإلنجليزيف 
صب ي  د.، الذي أّلف  نلقد  في القرن العشرينال يا  ا ج ماعيف في انمق  فاا م رجمف من ك ا  

بسام أبو  زالف،  د. وشف، وصدر  بف عد  سنواا.  ام باخ يار المق  فاا و رجم ها لإلنجليزيف 
 سلمو الخ راء الجيوسي. د.و دما لهذه ال بعف 

، أشار الدك ور هشام الخ ي ، رلي  لجنف الم ابعف لم  مر القد  وع و المن دى، الذي أدار اللقاء
قلو معين الخبراا الذي اس قو من  م لف الك ا  الدك ور  وشف ماد  ، كون  أ د أبناء القد ، 
ومن أص ا  ال جار  الن اليف ال ويلف، ف الا عن  عمق  بدراسف ال يا  ا ج ماعيف المقدسيف ب كم 

 سف.عمل   بيباا ومن أبرز الناش ين في العمف ا ج ماعي ال  وعي في المدينف المقد
01/8/7102الدستور، عمان،   
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 في غزة إجرام ويجب معاقبتها "إسرائيل"شيخ األزهر: ما فعلته  .51

 اف شيل األزهر أ مد ال ي  قن جرالم نقسراليفن في  ز    ينبغي أن  مر من  نالخليجن: -القاهر  
 يعف الغا .دون  سا ،   و   نرسل بين النا  ثقافف الفو و والبل جف ونعود بالعالم قلو شر 

وأكد اإلمام األكبر أن األزهر الشريف بيا فلس ين وبيا كف العر  والمسلمين، معرباا عن  زن  
العميق لما جرى في  ز  من قجرام وأعماف بربريف وو شيف ار كبها الكيان الصهيوني الم غ ر  ب ق 

 هذا الشع  الصابر.
لدين المسي ي في فلس ين برلاسف الدك ور وأشار خالف لقال  بوفد من كبار علماء اإلسالم ورجاف ا

ماهر خ ير،  ا ي الم كمف العليا الشرعيف، وع و هيلف العلماء والدعا  بالقد  الشريف قلو أن 
ما  دم لغز  شيء  ليف، وما شاهدناه هنا: من  شريد و  ف لأل فاف والنساء و دمير للمنازف والمساجد 

ا قلو أن دعم األزهر الشريف ألهف  ز  لن ي و ف، وأن شيء فظي       مل  ال مالر ال يف، مشيرا 
  افلف أخرى من األزهر الشريف س صف  ز  في القري  العاجف بإذن ،  عالو.

 01/8/7102الخليج، الشارقة، 
 
 إنجازاتتل أبيب: المصريون ُيحاولون إحباط محاوالت حماس بتحقيق أّي  .50

و اا الجاريف في العاصمف المصريف القاهر ،  اف في م ابع ها للمفا زهير أندراو : -الناصر  
ُم لف الش ون السياسّيف في القنا  العاشر  العبرّيف، رفيف دروكر، قّن َمْن أعّد المبادر  المصريف 
األخير    ير   في ال وصف قلو ا فاق و ف ق الق نار بين دولف ا   الف والفصالف الفلس ينّيف، 

أّن الرلي  المصري عبد الف ا  السيسي لي  معنياا بنهايف المعركف في  ف اا في السياق ذا  ، قلو 
   اد  ز ، كما أن    يه م سواءا  ّم  جديدها ْأو و فها، علو  ّد  عبيره.

وأو ح الم لف، نقالا عن مصادر سياسّيف رفيعف في  ف أبي ، بةّن الرلي  بةن السيسي والوسي   
  ب  قيق أّي انجازاا، كما أن مصر   عامف م   ركف المصري ُي او ن ق با  م او ا  ما

  ما  بقسو  و  مس: بشرو ها.
وفي ما ي عّلق  هديداا  اد   ما  وذراعها العسكري  وف الدخوف في  ر  اس نزاف  ويلف، أشار 
الم لف قلو أّن مو ف وزير األمن، موشي  يعالون، ي مثف في عدم  بوف ا  فاق وال عايش م   ر  

، علو الر م من أّن قسراليف س صمد فيها، في الو ا الذي س نفذ فيها ذخير   ما . و اب  اس نزاف
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الم لف السياسي اإلسراليلّي  الالا قّن  قذا  اما قسراليف ب عديف المبادر  فلن  قبلها  ما ، أما قذا ما 
  مسكا بها قسراليف فإّن  ما  س رف ها، لكن رلي  السل ف سيقبلها.

ا م لالا لش ون الشرق األوس  في في  ين زعم ا لم لف اإلسراليلّي، الُمس شرق، الذي يعمف أي ا
القنا  الثانيف بال لفزيون العبرّي، زعم بةّن  ركف  ما  قن لم  صف األ راف قلو ا فاق فهذا   يعني 

ركف  جدد الق اف في   اد  ز ، وأ اف أّن الرلي  المصرّي، عبد الف ّا  السيسي، ُيريد أْن يرى  
 ما   نزف، وأْن يس مّر النزيف، لذل: فإّن  يعمف من أجف اإلمعان في قذ لها خالف العمليف 
العسكرّيف ال ي يقوم بها الجيش اإلسراليلّي، بهذه الكلماا وصف المس شرق اإلسراليلّي، قيهود يعاري، 

يعاري، الذي يعمف  العال اا بين  ما  وبين الرلي  السيسي، ومن األهميف بمكان اإلشار  قلو أنّ 
ا م لالا للش ون العربّيف في القنا  الثانيف بال لفزيون العبرّي، هو من المس شر ين المع برين في  أي ا
اإلعالم العبرّي، بسب  عال ا   الو يد  م  صّناد القرار في  ف أبي ، و  ديداا م  المنظومف األمنّيف 

بق م  الرلي  المصرّي المعزوف، م مد  سني في قسراليف، وكان  د أجرى لقاءاا عديد  في السا
 مبار:.

وجاء وصف يعاري، في ق ار ال ملف اإلسراليلّيف ل سلي  ال وء علو العال اا المم از  ال ي نشةا 
بين الرلي  السيسي وبين رلي  الوزراء اإلسراليلّي، بنيامين ن نياهو، منذ بدء العدوان علو  ز . 

و الر م من أّن السيسي هو األكثر  در  علو و ف ق الق النار بين ولفا الم لف يعاري قلو أّن  عل
سراليف وأّن  هو من يمل: هذا المف ا ، ق  أّن  يخوا منافسف  د الدو ف  الفصالف الفلس ينيف وا 
وأنقر  من أجف ال فاظ علو مكانف مصر وو عها اإل ليمي، خاّصف وأن  ركيا و  ر   او ن النيف 

 الشرق األوس ، علو  ّد  عبيره. من مكانف القاهر  في
من جهف أخرى  اف الم لف اإلسراليلّي ايلي افيدار، ممثف  ف أبي  السابق في   ر، لص يفف 
)يديعوا أ رونوال، قّن العال اا اإلسراليليف المصريف في عهد السيسي سُ صبح ناج ف وجيد ، 

بلدين، ولكن علو قسراليف، أ اف ولكن هذا   يمن  من أْن  كون م ةرج ف أ ياناا  س  مصل ف ال
سراليف وأْن ُ  ورها أكثر وأكثر.  أفيدار، أْن  س غف العال ف الناج ف ال اليف بين مصر وا 

سراليف،  وخُلص أفيدار قلو القوف قّن  ي  ّ م علو  ف أبي  عدم السما  ب دهور العال اا بين مصر وا 
اليليين، أْن نعود لل  دث بالعربيف، علو  ّد في عهد الُمشير عبد الف ّا  السيسي علينا، ن ن اإلسر 

  عبيره.
 01/8/7102رأي اليوم، لندن، 
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 مؤتمر للمانحين إلعادة إعمار غزة قريباً : الحكومة المصرية والنرويجية .52

أعلنا ال كومف المصريف والنرويجيف، أم ، أن الدوف المان ف س عقد  وكا ا: - الخليج -القاهر  
ر   اد  ز  فور ا ن هاء من المفاو اا بين الفلس ينيين وناإلسراليليينن م  مراا إلعاد  قعما

 وال وصف قلو ا فاق دالم لو ف ق الق النار بين الجانبين.
و  رأ  النرويج لجنف  نسيق المساعد  الدوليف للفلس ينيين، و اف وزير الخارجيف النرويجي بور ي 

رعايف مصر والنرويج، وأ اف أن األمواف ال ي سي م بريندي قن الم  مر المر ق  سين ظم بالقاهر  ب
جمعها س و     ا  صرف رلي  السل ف الفلس ينيف م مود عبا ، واس بعد من ها ل ركف 

 ن ما ن.
و اف بريندي ن  يمكننا أن نن ظر من المج م  الدولي والدوف المان ف أن يمولوا قعاد  قعمار  ز  من 
دون شرو  مسبقفن، مشيراا قلو أنها المر  الثالثف ال ي ي م فيها قعمار  ز  خالف ب   سنواا، ودعا 

ين، واع بر أن الوزير النرويجي قلو رف  ال صار عن الق اد و مان أمن المدنيين علو الجانب
بقاءه علو شفير المجاعف لن ي من أمن جيران  ز ن.  نا  جاز شع  وا 

وكان الرلي  الفلس يني م مود عبا   د أعلن السبا أن م  مر المان ين سيعقد م ل  
سب مبر/أيلوف المقبف، معرباا عن أمل  في   ور عربي ودولي واس  نل قديم دعم سري ن، إلعاد  

 قعمار  ز .
، أعلنا وزار  الخارجيف المصريف أنها  ررا اس  افف م  مر في القاهر   وف فلس ين من جه ها

يركز علو قعاد  قعمار   اد  ز ، بدعم من  كومف النرويج، ومن الرلي  م مود عبا ، وذل: في 
 ق ار الدعم الم واصف للق يف الفلس ينيف.

أل راف المشاركف في ، مك فيف بالقوف قن  ولم   دد الخارجيف المصريف موعداا  نعقاد الم  مر، و  ا
سي م  وجي  الدعواا ل  ور هذا الم  مر، بمجرد ال وصف قلو ا فاق مس دام لو ف ق الق النار بين 

 الجانبين الفلس يني وناإلسراليلين كن يجف للمفاو اا الجاريف في القاهر .
 01/8/7102الخليج، الشارقة، 
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 كرفان لغزة وتجهيز ألف نار حصيلة تبرعات نقديةدي ألف 251: المهنية النقابات .53
ناشدا النقاباا المهنيف الموا نين بذف مزيد من الع اء وال برد لصالح   اد  ز  الذي  :عمان

. و اف امين عام مجم  النقاباا المهنيف ال   يفمن شهر  الا بني    أكثريعاني من  ر  اس مرا 
 ألف 750 م جمعها   و ا ن لصال  الق اد  اربا من  الدك ور فايز الخاليلف ان المبالغ ال ي

دينار نقديا فيما  جاوزا ال برعاا العينيف النصف مليون دينار، م البا بالمزيد من الع اء خصوصا 
. وا اف في  صريح ص في أن  قلص نسبف ال برعاا ي ثر علو فأن ا  ياجاا الق اد يومي

ف بال عاون م  الهيلف الخيريف الهاشميف ال ي ساهما بكف المجهوداا ال ي  قوم بها النقاباا المهني
  ا  ها في ايصاف المساعداا الو الشع  الفلس يني بق اد  ز . 

واشار ان الخبر  ال ي اك سب ها النقاباا المهنيف جعل ها  رسف المساعداا ب س  ما ي  لب  الو   
من المواد الغذاليف  900ا افف الو  ن   ين  900 إلرساففي الق اد مشيرا الو أن  ي م ال جهيز 

 وذل: ب س   لباا مل   من المعنين في الق اد.
وكشف الخاليل  عن  جهيز النقاباا المهنيف بال عاون م  نقابف المقاولين والهيلف الخيريف الهاشميف 

أن  لفالخاليالمهجرين الذين فقدوا بيو هم ن يجف العدوان علو  ز . وأ اف  إليواءكرفان  ألف إلرساف
منزف  م  هديمها خالف العدوان ا سراليلي علو  ز  و  وف ساكنوها الو  ألف 40هنا:  رابف 

فيما يرفا اهالي الق اد الخيم وذل:  ع باراا  ا يواء،مهجرين يق نون المدار  أو سا اا 
 انساني    علق بال اريل المر ب  باللجوء وال هجير.

01/8/7102الدستور، عمان،   
 
نسانية لغزة 782الخيرية األردنية تقدم  الهيئة .54  شاحنة مواد إغاثية وا 

ل 184 اف أمين عام الهيلف الخيريف األردنيف الهاشميف أيمن المفلح أن الهيلف أرسلا )ب را:  -عمان
شا نف  منذ اند د األزمف في   اد  ز  ولغايف اان، مشيرا قلو أن هذه الشا ناا سلما قلو 

وأكد المفلح ان الهيلف اس لما أي ا منذ  ل.39عسكري األردني الميداني  ز  )األونروا وللمس شفو ال
نسانيف من الدوف الشقيقف والصديقف و جهيزها 17اند د األزمف ) ل  الر    مف مساعداا ا اثيف وا 

 وايصالها للمصابين والم اصرين في   اد  ز .
01/8/7102الدستور، عمان،   
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 تصل القطاع "30ني غزة الميداني األرد"تزويد  قافلة .55
وصلا قلو   اد  ز  أم  ا ثنين، عبر معبر بيا  انون شماف الق اد  افلف ال زويد  ب را:- ز 

و اف  الد المس شفو العقيد الركن بركاا العقيف في  .39الخاصف بالمس شفو الميداني األردني  ز  
ا  من  افلف ال زويد سا شا ناا ان  وصل» صريح لمراسف وكالف ا نباء ا ردنيف )ب رال في  ز  

و اف قن  وا م  «.م ملف بالعالجاا والمس هلكاا ال بيف والمواد الالزمف إلدامف العمف في المس شفو
مرجعا سواء بالكشف ال بي أو المخبري او باألشعف،  850المس شفو   عامف يوميا م  أكثر من 

 ق افف قلو  قديم العالج وا س شار  ال بيف.
01/8/7102عمان،  الدستور،  

 
 : سنواصل دعم القضية الفلسطينية"الديموقراطية"يستقبل حماس واللبناني اإلعالم  وزير .56

برلاسف المس وف «  ما »اس قبف وزير اإلعالم رمزي جريج، في مك ب  في الوزار ، وفدا من  ركف 
ي من العدوان مو ف اإلعالم اللبنان»اإلعالمي لل ركف في بيروا رأفا مر . و د نوه الوفد  

اإلسراليلي علو  ز ، وخصوصا بالنشر  اإلخباريف المو د  ال ي أذيعا عبر كف م  اا ال لفز  في 
 لبنان.

وأكد جريج ان الق يف الفلس ينيف مركزيف بالنسبف الو لبنان والعر ، وان العدوان اإلسراليلي علو 
 ه الق يف. ز  مس هجن ومدان، وان لبنان  كومف وشعبا   يبخف بدعم  لهذ

برلاسف علي فيصف الذي  اف ان اللقاء  ناوف « الجبهف الديمو را يف»ثم اس قبف جريج وفدا من 
و اف «.  مس: الوفد الفلس يني المو د بكامف ال قوق وأكدناالمفاو اا  ير المباشر  في القاهر ، »

 . أ اف: لقد نوه الوفد جريج، ان الب ث  ناوف العدوان اإلسراليلي علو  ز ، والمفاو اا في القاهر 
بالمو ف الرسمي اللبناني بخصوص هذا العدوان وكذل: بمو ف اإلعالم اللبناني الذي ظهر من 

 لبنان.موا ف عد ، وخصوصا من خالف النشر  اإلخباريف المو د  ال ي بث ها كف م  اا ال لفز  في 
نسبف الو لبنان، فالق يف و اب : ال  امن اللبناني الفلس يني وا   يج  أن ندعم ، ألن  بال

دانف العدوان الذي  الفلس ينيف مركزيف. وأكد مواصلف ال ملف اإلعالميف من أجف دعم هذه الق يف، وا 
 ل ق بالشع  الفلس يني في  ز .

01/8/7102المستقبل، بيروت،   
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 حريص على الجيش اللبناني "عين الحلوة"مفتي صيدا:  .57
بين مخيم  قسفينل سليم سوسان، ان كف الم او ا لزرد اع بر مف ي صيدا وا  ي ها الشي: صيدا

عين ال لو  والقوى األمنيف والجيش اللبناني س بوء بالفشف. واكد ان الفلس ينيين في عين ال لو  
، مشددا علو ان أمن المخيم من أمن صيدا وأمنها من أنفسهم ريصون علو الجيش  رصهم علو 

 أمن .
في مك ب  بدار ا ف اء وفدا من  ياد  األمن الو ني الفلس يني اس قبال   قثرسوسان كان ي  دث 

برلاسف اللواء صب ي ابو عر  و م نالب  اللواء منير المقد  و الد القو  ا منيف الفلس ينيف 
المش ركف في عين ال لو  العميد خالد الشاي  وامين سر  ركف ف ح في من قف صيدا العميد ماهر 

 شباي ف.
لس يني المس وف السياسي للجماعف ا سالميف في الجنو  بسام  مود في مركز وال قو الوفد الف

الجماعف في صيدا، ب  ور ع و اللجنف السياسيف م مد الزع ري. وكان  ةكيد مش ر: ل رور  
  جني  المخيماا أي خ اا أمنيف والنةي بها عن  داعياا األزمف اللبنانيف.

ف األمن في لبنان ألن اس قرارها و ب  األمن فيها وأكد  مود أن ان المخيماا جزء من منظوم
سينعك  قيجاباا علو م ي ها والعك  ص يح، وان هذا ي  ل   عاون الجمي  في سبيف   قيق ذل: 
ولجم كف من ي اوف  وري  المخيماا وبةي شكف من األشكاف في األزماا الداخليف أو قيجاد ال جج 

 األجهز  األمنيف اللبنانيف.وال بريراا ل شديد الخناق عليها من  بف 
01/8/7102المستقبل، بيروت،   

 
 "التعمير"رفع الغطاء عن المخّلين في  :الفلسطيني الوطنيلوفد قيادة األمن  "حزب هللا" .58

ان وفد  ياد  األمن الو ني الفلس يني الذي جاف علو فاعلياا صيداويف « المس قبف»علما : صيدا
ينف الشيل زيد  اهر الو   األمني في من قف ال عمير في المد«  ز  ،»أثار م  مس وف 

وما أثير م خراا عن م او ا ل و ير العال ف بين المخيم  ال لو ،ال   اني الم داخلف م  مخيم عين 
والجيش اللبناني ان ال اا من  ل: المن قف. وان ال ز  كان وا  اا في دعم الجهود ال ي  بذلها القوى 

  السل اا اللبنانيف من أجف  فظ أمن المخيم والجوار، ورف  الغ اء عن أي الفلس ينيف بال عاون م
 .الفلس ينيف-شخص يثبا  ور   في كف ما يعكر صفو األمن وفي ا ساء  للعال ف اللبنانيف 

وعلم في هذا السياق ان   م ا  فاق بين وفد األمن الو ني برلاسف اللواء صب ي أبو عر  وبين 
عيف ال نسيق بين ال ز  وبين القو  األمنيف الفلس ينيف المش ركف ممثلف بقالدها  اهر علو  عزيز و ف
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العميد خالد الشاي  في ما ي علق بال فاظ علو الهدوء وا س قرار في المخيم والجوار اللبناني 
 الم داخف مع  و  سيما ال عمير.

د  الصف ونبذ أي خالف وكان صدر عن ا ج ماد المش ر: بيان أكد في  ال رفان علو  رور  و 
أو  فر ف بين الفلس ينيين أنفسهم أو بين الفلس ينيين واللبنانيين راف ين أي م اولف ل  ويف الصراد 
قلو خالف مذهبي وأن البند يف الو يد  واألسا  يج  أن  وج  قلو العدو الصهيوني و  ديداا في 

 هذه المر لف ال ي  مر بها األمف.
01/8/7102المستقبل، بيروت،   

 
غاثة غزة قطر .59  تواصل تنفيذ مشاريع إعمار وا 

عاد  قعمار الق اد : أشرف م ر – ز   بدأا اللجنف الق ريف إلعاد  قعمار  ز  مشاريعها إل اثف وا 
في  وء ا   ياجاا اانيف المل ف للسكان الم  ررين والمشردين جراء العدوان ا سراليلي، و اما 

كيلو فولا للمولد الوا د. وجاء ذل: في  88بمولدين كهرباليين بقدر   اللجنف، اليوم، ب زويد بلديف  ز 
سياق جهدها المبذوف ل لبيف ا  ياجاا البلديف الم علقف ب شغيف إبار المياه و وصيف ال يار الكهربالي 

 للمنا ق المنكوبف، خاصف شرق   اد  ز  في أ ياء الشجاعيف والشعف وال فا  والزي ون.
الفني للجنف المهند  أ مد أبو را  قلو أن أ د المولدين سيس خدم في  شغيف  وأشار مدير المك  

بلر مياه  من ن اق مس وليف بلديف  ز  ليخدم بعا األ ياء ذاا الكثافف السكانيف العاليف في 
من قف الشجاعيف بينما سيس خدم المولد الثاني ل شغيف بلر مياه إخر لخدمف األ ياء الشماليف الشر يف 

ف الزي ون خاصف بعد  عرا شبكاا الكهرباء الرليسيف في ها ين المن ق ين للدمار بسب  لمن ق
 القصف والعدوان اإلسراليلي.

 01/8/7102الشرق، الدوحة، 
  
 الخيرية تنفذ مشروع صيانة شبكات المياه بغزة  قطر .61

م ل  شهر  اس مراراا لجهودها اإل اثيف في   اد  ز ، باشرا   ر الخيريف منذ:  نا –الدو ف 
أ س   الجاري بإصال  األ رار ال ي اس هدفا شبكاا المياه والصرف الص ي ال ي  خدم عدداا 

 لاير   ري. 191000من األ ياء بمدينف  ز  ب كلفف قجماليف بلغا 
وصّر  السيد قبراهيم زينف موسو مدير مك     ر الخيريف في  ز  ونال  المدير ال نفيذي لل نميف 

اإل اثف بةن المشرود يهدف بشكف أساسٍي قلو المساهمف في  ف مشاكف المياه الدوليف لش ون 
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والصرف الص ي للموا نين الناجمف عن عملياا ال دمير الشاملف والجزليف ال ي  عر ا لها شبكاا 
المياه والصرف الص ي واابار المغذيف لشبكاا المياه في عدد من المدن واأل ياء ن يجف اس مرار 

  واصف علو أ ياء ومدن   اد  ز .العدوان الم
وأ اف أن  من خالف ال عاون م  بلديف  ز ، فقد  م ال عا د م  شركف مقاو ا علو قصال   

األ رار ال ي اس هدفا شبكاا المياه والصرف الص ي ال ي  خدم  ي الشجاعيف بمدينف  ز  
وا عنها،  ف اا قلو أن  كلفف لي مكن السكان من ال صوف علو المياه بعد رجوعهم لمساكنهم ال ي نز 

 لاير   ري. 191000المشرود اإلجماليف بلغا 
 01/8/7102الشرق، الدوحة، 

 
 يتلقى رسالة من رئيس جنوب إفريقيا بشأن تطورات األحداث في غزة اإلماراترئيس  .60

سالف ر ”  فظ  ،“ لقو صا   السمو الشيل خليفف بن زايد إف نهيان رلي  الدولف : )وامل - أبوظبي
خ يف من فخامف الرلي  جاكو  زوما، رلي  جنو  أفريقيا،   علق بالعال اا الثناليف بين البلدين، 

 ق افف قلو إخر   وراا األ داث في   اد  ز .
 سلم الرسالف أ مد عبدالر من الجرمن، مساعد وزير الخارجيف للش ون السياسيف، خالف اس قبال  في 

الي الدك ور زو  سكوييا، مبعوث الرلي  جاكو  زوما الخاص مك ب  في ديوان عام الوزار  مع
سراليف   والوفد المرافق.” الوزير السابق للخدمف العامف واإلدار  في جنو  أفريقيا“بفلس ين وا 

 01/8/7102االتحاد، أبو ظبي، 
 
 إيراني يتهم مصر بعرقلة وصول المساعدات لغزة مسؤول .62

خارجيف اإليراني نعبا  عر جين ال كومف المصريف بعر لف ا هم نال  وزير ال: األنا وف – هران 
 وصوف المساعداا اإليرانيف قلو   اد  ز ، م كدا  رور  المساءلف في هذا األمر.

جاء ذل: خالف اج ماد عقده م  وكيلف األمين العام لألمم الم  د  نفاليري إمو ن ال ي ُ جري زيار  
 اإل ليميف في المن قف ق افف قلو البرنامج النووي اإليراني.قلو قيران،  يث نا ش ا ج ماد ال  وراا 

وفي السياق نفس ، نقف بيان لوزار  الخارجيف اإليرانيف ا ثنين عن عر جي  ول ، نقن بالده  س عد 
إلرساف مساعداا قنسانيف قلو  ز ن، واصفاا   ف النا  العزف في  ز  والعراق وسوريا ومنا ق 

 لمدار  والمس شفياا والبيوا السكنيف بةن  عمف نبربرين.أخرى، ق افف قلو  دمير ا
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وأكد عر جي في كلمف ألقاها خالف ا   فاف بيوم الصدا ف العالمي المنعقد في مقر الخارجيف 
ب هران، علو  رور  رف  الرأي العام العالمي صو  ، وأن   يبقو صام ا قزاء   ف النا  األبرياء 

هذ العام وفي يوم الصدا ف العالمي، ُ  ف مدنيون بينهم أ فاف ونساء في  ز ، م يفا أن  نم  األسف 
 ومسنون، بشكف جماعين.

وذكر عر جي أنهم أنَهوا ا س عداداا الم علقف بإ  ار جر و فلس ينيين قلو قيران لعالجهم، 
 ق افف قلو قرساف أ باء ومواد  بيف قلو  ز ، م الباا المج م  الدولي باّ خاذ مبادراا  اسمف

يصاف المساعداا قلو سكان  ز .  و ازمف من أجف قيقاف المجازر الجماعيف في المن قف، وا 
 01/8/7102، 70موقع عربي 

 
 طرد إغاثي على النازحين في غزة 2211يوزع  األحمر اإلماراتي الهالل .63

 رد ق اثي علو الناز ين  700وزد وفد هيلف الهالف األ مر الخام  قلو   اد  ز  أربعف إ ف و
من ديارهم قلو مراكز اإليواء في مدار  وكالف ناألونروان والمنكوبين في من قف خزاعف ال ي ل قا 

 بها أ رار جسيمف من األ داث األخير  ال ي شهد ها  ز .
 01/8/7102الخليج، الشارقة، 

 
عادة إعمار غزة أولوية وال بدّ  .64  من إيجاد حلول للمسائل األمنية سيري: رفع الحصار وا 

عبد الر وف أرنا و :  اف روبرا سيري، مبعوث األمين العام لألمم الم  د  لعمليف السالم  -القد  
في الشرق األوس ، نعلينا أن   ن ر:  ز  في ال الف ال ي كانا عليها  بف هذا ال صعيد األخيرن 
، م يفا، نوبخالف ذل:، فإن القيود المفرو ف علو   اد  ز ، علو خروج ودخوف الب ال  والنا 

سوف  س مر في  غذيف عدم ا س قرار والصراد، وأخشو أن ال صعيد القادم سيكون مجرد مسةلف 
 و ان.

وأ اف، نالمعادلف األساسيف يج  أن    من قنهاء ال صار عن  ز  ومعالجف الشوا ف األمنيف 
في   اد المشروعف إلسراليف، و د أصبح هذا أكثر قل ا ا نظرا ل جم الدمار الذي لم يسبق ل  مثيف 

  ز  خالف هذا ال صعيد والمس وى  ير المسبوق من ا   ياجاا اإلنسانيفن.
وأشار في قيجاز أمام مجل  األمن الدولي، أم ، أرسف مك ب  نسخف عن  لرناأليامن، لم ي م بعد 
ا ن هاء من  قييم ا  ياجاا قعاد  اإلعمار في  ز ، ولكن هنا: د لف  شير قلو أن  جم قعاد  

ر سيكون  والي ثالثف أ عاف ال اجف ما بعد ما  سمو عمليف نالرصاص المصبو ن في اإلعما
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و د  سكنيف هدما أو   ررا بشد ، وهو ما أثر علو ن و  96،800، فإن ما يقر  من 1001
 فلس ينين. 900،000

وشدد سيري علو قنن قعاد  اإلعمار هي األولويف الرليسيف، في  ين أن الصادراا وال  ويالا 
وريف لمساعد  ا  صاد  ز  علو الو وف علو  دمي ، يج  أن يسمح لمواد البناء بالدخوف قلو  ر 

ال ديد واألسمنا. ودخولها قلو  ز  يج  أن ي يسر ب ريقف  عالج المخاوف  - ز  لهذا الغرا 
ن األمم الم  د  مس عد  ل قديم الدعم في هذا الصدد، لسنواا، دأبا األمم  األمنيف إلسراليف، وا 
الم  د  علو اس يراد مواد البناء لمشاري  األمم الم  د  في ق ار إليف، ا فق عليها م  المنسق 
اإلسراليلي لألنش ف ال كوميف في األرا ي الفلس ينيف، وال ي   م  دابير  ويف لمرا بف ا س خدام 

وا ح، من   المدني ال صري لجمي  المواد ال ي  دخف في ق ار  ل: االيف. هذا النظام عمف بشكف
  سري  المواد، يسمح بال نفيذ الناجح للمشاري  ال يويف، وبناء الثقفن.

و اف، نقن عمليف قعاد  البناء الواسعف ال ي ن  اج قليها اان يمكن ال عامف معها فق  بانخرا  واس  
لو الن اق للسل ف الفلس ينيف والق اد الخاص في  ز ، وهذا يعني دخوف كمياا أكبر من المواد ق

 ز . ن ن علو اس عداد لالس كشاف م  أص ا  المصل ف ذوي الصلف كيف يمكن  وسي  إليف 
األمم الم  د  لمرا بف، برنامج قعاد  اإلعمار الذي  قوده السل ف الفلس ينيف وي رك  الق اد الخاص 

 في  ز ن.
لو وف علو ولفا سيري قلو أن نقشرا: مج م  المان ين سيكون    نو عن  لمساعد   ز  علو ا

 دميها أي ا. ن ن ن يد اإلعالن الصادر اليوم عن النرويج ومصر للمشاركف في اس  افف م  مر 
 للمان ين  اف ال وصف قلو و ف ق الق نار دالم و اف الوصوف قلو الشرو  الماللمف للمرورن.

مس وليف للقيام و اف، نأدعو الجمي  في  ز  لل شد وراء  كومف اإلجماد الو ني و مكينها من  ولي ال
بال غيير اإليجابي ال  ولي الذي    اج   ز  بشد .  ز  ب اجف ماسف قلو المنازف والمس شفياا 

ولي  الصواريل واألنفاق، والصراد. ن و   من ن ما ن وجمي  الفصالف األخرى،  -والمدار  
 ن.ال صرف بمس وليف في هذا الشةن وا م ناد عن أي أعماف   عارا م  هذه األجند 

عاد  اإلعمار، واألمن، وكلها في سياق عود   ورأى أن نال ف المس دام يج  أن يعالج   ايا ال كم وا 
السل ف الفلس ينيف الشرعيف قلو  ز  وال ي س  ولو قعاد  الهيكلف الم سسيف، بما في ذل: الق اد 

القو  من خالف نشر  األمني، والذي ينبغي أن ي ولو  دريجيا السي ر  الفعليف وال صريف علو اس خدام
  واا األمن الفلس ينيف علو المعابر ال دوديف وجمي  أن اء  ز ن.
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و اف سيري، نأي من هذا لن يكون سهال، لكننا   نرى أي  ريقف أخرى ل غيير الدينامياا في  ز . 
و س  ال اجف، وبال عاون م  شركاء إخرين، فإن ا   اد األوروبي، واألمم الم  د  سيدعمان 

 مف ال وافق الو ني في هذه المهام، با س فاد  من كو 
وجودنا علو أرا الوا  . ن ن مس عدون ل  مف هذا الدور في  اف  وفر ال فويا والموارد لذل:. 
ننا ن كد أي ا أهميف وجود  ر يباا رصد دولي لدعم  فاهماا و ف ق الق النار. ونظرا لآلثار  وا 

علو ثقف بةن المجل  سوف ينظر في ا خاذ أي قجراء علو السالم واألمن في المن قف، فإنني 
 م لو  لدعم و ف ق الق نار دالم في الو ا المناس ن.

قلو ذل: فقد أكد سيري ان  نيج  علينا أ  نغفف عن الصور  األكبرن، و اف، نقن الو   الم  ر  
يج  أن يكونا  علو ن و م زايد في ال فف الغربيف والقد  الشر يف، جنبا قلو جن  م  أزمف  ز ،

  ذيرين  ا مين لجمي  األ راف المعنيف بشةن ما سيجلب  المس قبف قذا كنا لم نعك  ا  جاه السلبي 
ال الي الم ج  ن و وا   الدولف الوا د ، ال ي هي اان علو ع بف ال رفين. يج  أن نو ف ا نز ق 

لصراد وا   الف الذي بدأ في ن و  الف من الصراد الدالم والية  في إن وا د. يج  أن ين هي ا
. قن  ف الدول ين هو السيناريو الو يد القابف لل  بيق، ويج  علينا أن ندعو بإل ا  9167العام 

وأن ندعم ال رفين للعود  قلو مفاو اا ذاا مغزى ن و ا فاق الو   النهالي والذي بموجب  
 قسراليف وفلس ين س عيشان جنبا قلو جن  في سالم وأمنن.

 01/8/7102م، رام هللا، األيا
 
 كيةيبان كي مون يدافع عن شاباس في لقائه مع قادة المنظمات اليهودية األمر  .65

في لقال  م  عدد من  اد  المنظماا اليهوديف في الو ياا الم  د ، نهايف األسبود، داف  : 48 عرررر 
الذي ي رأ  لجنف ال  قيق األمين العام لألمم الم  د ، بان كي مون، عن البروفيسور ويليام شابا  

 ال ي شكلا من  بف المجل  ل قوق اإلنسان ال اب  لألمم الم  د .
وأكد بان كي مون في  ديث  علو أن نالرد اإلسراليلي في ال ملف العسكريف علو   اد  ز  كان  ير 

الهالف  معيارين، وذل: في قشار  قلو العدد الكبير من الشهداء والجر و في وس  المدنيين، والدمار
 الذي خلفف القصف اإلسراليلي خالف ال ر  العدوانيف.

وردا علو اع راا  اد  المنظماا اليهوديف علو  عيين شابا  لل  قيق في أداء الجيش اإلسراليلي 
خالف ال ر  علو  ز ،  اف بان كي مون قن    يوجد لدى شابا  أيف إراء مسبقف، وبال الي فإن 

 ن من ازا، ولن يعبر عن إراء مسبقف.ال قرير الذي سينشر لن يكو 
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قلو ذل:  جدر اإلشار  قلو أن  شار: في اللقاء رلي  مركز نشمعون فيزن افن الراف ماروين هيار، 
ونالب  أفراهام كوبر، والمدير العام لما يسمو برناللجنف  د ال شهيرن أفراهام فوكسمان، والمدير العام 

 .للجنف الر ساء اليهود مالكولم هونالين
 01/8/7102، 28عرب

 
أســفل بودبلوماســيون أمريكيــون يؤّكــدون أّن العالقــات بــين البلــدين  دنــيس روس يهــاجم نتنيــاهو.. .66

 منحدر 
في ك اب  الذي جاء   ا عنوان السالم المفقود، خفايا الصراد  وف سالم  زهير أندراو : -الناصر  

شرق األوس  سابقاا، دني  رو ، الشرق األوس ، اس عرا المبعوث األمريكّي الخاص لمن قف ال
من خالل  جو    المكوكيف قلو  ف أبي  ورام ،، و  من الك ا  ألفاظاا نابيف و اسيف ب ق رلي  

 الوزراء اإلسراليلّي، بنيامين ن نياهو.
وك   المبعوث رو ، وهو يهودّي، فيما ك   عن ن نياهو قّن  ي م   بشخصيف   يمكن لإلنسان 

ملها، قنسان م عجرف وم كبر، وي اوف أْن ُيصور للعالم بةّن  األكثر ماللمف لرمعالجف العادي أْن ي  
 العر .

ا في ك ا  رو ، الذي  ّما  رجم   قلو اللغف العربّيف، قّن  بعد اللقاء األوف بين ن نياهو  وجاء أي ا
ير لمساعدي  قّن كرلي  للوزراء في قسراليف وبين الرلي  األمريكي إنذا:، بيف كلين ون،  اف األخ

ن نياهو يع قد أن قسراليف هي الدولف العظمو، ون ن في أمريكا علينا أن ن صرف وفق اإلمالءاا 
اإلسراليليف، م يفاا أّن أفكاره مبنيف علو مع قداا سياسيف، وهو كف الو ا يخشو من أْن يقوم 

ألمريكي السابق كلين ون: أع اء  كوم   بال صّدي ل  فيما قذا  لفظ بكلمف انس ا ، و اف الرلي  ا
ك ا  السالم المفقود هو ال سا  ال اسم ألزمنف م هيجف،  فلا في الغال  بصراعاا عانا من 
ال شوهاا والعذاباا  من عمليف سالم الشرق األوس ، يس عر ها من مقدمف رك  ذل: السباق أ د 

جف السالم أكثر من الالعبين األساسيين، ذل: هو ديني  رو . فال يوجد أ د عمف بقو  من أ
ديني ، فقد أع و ذل: السالم كف شيء يملك ، فخدم أم نا ب ريقف جيد  جداا، وها هو اان يقدم لنا 
  ساباا  نياا عّما  دث، وذل: أمر مهم لفهم الما ي والمساراا الم  ملف للمس قبف، علو  د  عبيره.

رنافل قلو  ردي العال اا بين علو صلف بما سلف، أشار  قرير صادر في ص يفف )ووف س ريا جو 
قسراليف والو ياا الم  د  قلو أسفف من در سبق وأْن عرف   هذه العال اا جراء   ور اإل داث 

 الم علقف ب ملف الجرف الصامد العسكريف ال ي خا  ها قسراليف في   اد  ز .
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قدار  الرلي  بارا: وذكر ال قرير، الذي أورده مو   ص يفف )يديعوا أ رونوال علو اإلن رنا، أّن 
 أوباما أو فا قرساف ش نف من صواريل هلفاير قلو قسراليف.

ونقلا الص يفف عن مس ولين في اإلدار  األمريكيف  ولهم: قّن ن نياهو و ا م األمن القومّي الخاص 
 ب  م هورون وليسوا أهالا للثقف. وي هم األمريكيون ن نياهو بالمناور  بين الكونغر  والبيا األبيا
ويّدعون أّن  مّ  علو ن و خ ير بوزير الخارجيف جون كيري وبسفير واشن ن في  ف أي ، دان 
شبيرو من خالف  سري   صري اا عن نيف سيلف وفق  عبيرهم. وُ ع بر ال ربف ال ي سدد ها قسراليف 

ا ي  موز )يوليول الم 30 جلا فلس ينيا في جباليا ب اريل  3000لمدرسف )ا ونروال ال ي  ةوي 
 ال ادثف ال ي أخرجا الو ياا الم  د  عن صم ها.

وفي نف  اليوم  ّم النشر أّن البن ا ون سمح إلسراليف بال صوف من مخازن الذخالر ال ابعف ألمريكا 
ملم. وُعلم أّن قسراليف  واصلا لهذا الغرا  40ملم و 910الموجود  في قسراليف علو  ذالف 

ف دون ال اجف قلو موافقف البيا األبيا ووزار  الخارجيف اللذين أبديا مباشر  م  وزار  الدفاد األمريكي
الدهشف من  صرف قسراليف، وشّدّدا الص يفف األمريكّيف علو أّن البيا األبيا يع بر أّن ن نياهو 
و كوم    اما ب  ليلهم، وأ افا أّن مس ولين أمريكيين ابدوا انزعاجهم مما اع بروه  ك يكاا و شياا 

قسراليف في سا ف المعار:، وهو  ك ي: من شةن  أْن يسب  كارثف قنسانيف والم  با س قرار   قوم ب 
اإل ليمي وبمصالح قسراليف. أّما القشف ال ي  صما ظهر البعير،  الا الص يفف، فهي ب س  
دبلوماسيين أمريكيين،  سري   فاصيف المكالمف ال ي جرا بين ن نياهو وسفير واشن ن الم  د  في 

ا السفير: قّياكم   ف أبي ، وال ي صّ  خاللها ن نياهو جام   ب  علو الو ياا الم  د  و اف موبخا
أْن  شككوا بي مر  أخرى، فيما ي علق ب ريقف  عامل  م   ما . و اف مس وف أمريكي كبير قّن 

لو  ّد  كومف ن نياهو  قوم بالمناوراا وهذا يدف علو أّن قسراليف    در: مو عها في العالم، ع
وأثار دهشف اإلدار  األمريكيف أن الذخالر األمريكيف ُ  ّوف قلو قسراليف دون معرفف البيا   عبيره.

األبيا، وأّن قسراليف لجةا قلو  نا   المف بين الجيشين  لبا من خاللها ق افف قلو القذالف 
 صواريل هلفاير المخصصف لمرو ياا ا با شي.

لّي في واشن ن، رون دريمر، هذه ا  هاماا، و اف قّن   أسا  لها من نا ي   نفو السفير اإلسرالي
من الص ف، وأّن بالده  ُقّدر ملياا الدعم األمريكّي إلسراليف من خالف البيا األبيا والكونغر  
خالف المواجهاا األخير  في  ز   مايف ل قها في الدفاد عن موا نيها، وكذل:  ُقّدر زياد  

 قبف ال ديدّيف.المساعداا المخصصف لل
 01/8/7102رأي اليوم، لندن، 
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أيدا مالف م سسف ومنظمف دوليف الم ال  الفلس ينيف الخاصف بال وصف قلو  :وكا ا –باري  
  الف بف: اإلسراليلي، ال ي    من نقا ا عد ، من بينها أن   عهد سل اا ا  هدلف م  الجان  

 كامف. والب ري عن   اد  ز  بشكف ال صار البري 
اليوم و الا الم سساا، ال ي من بينها منظماا  قو يف في العديد من دوف العالم، في بيان مش ر: 

 القاهر  ون كد أنها  قوق أساسيف    قبف ال فاوان.ا ثنين، نقننا ندعم م ال  الوفد الفلس يني في 
ل  الفلس ينيف ف ح جمي  المعابر و شغيف ميناء  ز ، بما ي يح قدخاف جمي  السل  و   من الم ا

والكهرباء والو ود ومواد البناء وكف ا  ياجاا الفلس ينيين، وأن   عهد  ف أبي  بف: ال صار 
ال ركف ميال ب ريا، ق افف قلو  ريف  91ا   صادي والمالي، و مان  ريف الصيد والمال ف   و 

قعمار نا ق ال دوديف لق اد  ز  وعدم وجود من قف عازلف، والمباشر  ب نفيذ برنامج إلعاد  في الم
  ز .   اد 

عدالف وأ اف البيان أّن نالم سساا وا   اداا وال جمعاا المو عف علو العري ف  وف العالم   كد 
العود  قلو أن  نلم يعد مقبو ا الم ال  الفلس ينيف الم دد  في المفاو اا الجاريف في القاهر ن، م كداا 

الاللقف، وال  كم سياسف خنق الشع  الفلس يني في   اد  ز  و صاره و رمان  من  ّق ال يا  
بعد اليوم ق الق يد بموارد  يا   األساسيف و وا أ فال  و واصف سكان  م  العالم. ولن يكون مقبو ا 

ومنع  من الصيد في مجال  أو  قييد موارد الرزق ل  ا   الف اإلسراليلي في  هديد سكان   اد  ز ، 
 الب رين.

و لقو وشددا الم سساا والمنظماا الدوليف علو أن م ال  الشع  الفلس يني نوا  ف وصري ف، 
أوروبا  فّهماا و ةييداا م زايداا في كّف مكان، كما   بّناها اليوم الجماهير ال ي   ظاهر بالماليين في 

 د ا   الف اإلسراليلي وعدوان  و صاره الخانق علو  ز ن.و وف العالم  
 01/8/7102، 70موقع عربي 

 
 سرائيلية على مغادرة ميناء أوكالند دون تفريغ حمولتها إناشطون يجبرون سفينة  .68

لليوم الثاني علو ال والي  اف ن و خمسف إ ف م ظاهر في ميناء مدينف  :ال يا  الجديد  -كاليفورنيا 
بكاليفورنيا في الو ياا الم  د  دون أن   مكن سفينف اسراليليف  ابعف لشركف نزيمن من  فريغ أوكالند 

 مول ها، ما ا  ر السفينف للمغادر  والب ث عن ميناء إخر. ووفقا للناش  الفلس يني منا ف  رز 
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في الموانن وال فريغ ،، وان   م من  سفينف زيم الم ملف بالب ال  ا سراليليف للمر  الثانيف من الرسو 
أو ال  ميف في أي مكان علو السا ف الغربي للو ياا الم  د  ا ميركيف. و اف ان السفينف نزيم 
بيرايو ن وصلا الو شماف كاليفورنيا أم  ا وف و اولا أن  رسو في و ا مبكر من صبا  

الخامسف صبا ا، فيما  السبا، لكن ذل: لم ي دث نظرا  س عداد الم  امنين وجهوزي هم منذ الساعف
 بلغ عدد الم ظاهرين  د السفينف ن و خمسف

إ ف في ساعاا الظهر نج وا بمن   فريغ السفينف بعد أن   امن أع اء النقاباا ورف وا العمف 
في السفينف. وأكد  رز، أن هذه الفعاليف رسالف وا  ف بةن ا باد  الجماعيف والفصف العنصري   

ب  في أوكالند، أو في أي مكان علو السا ف الغربي للو ياا الم  د ، و اف مكان ل  و ير مر   
: ان عملنا جنبا الو جن  م  الملاا واا ف من النش اء الذين يصعدون من نشا هم النوعي في 
جمي  أن اء العالم   امنا م  الشع  الفلس يني من شةن  أن يبعث رسالف وا  ف ومدويف أن بدايف 

م الفصف العنصري الصهيوني في فلس ين إا   ري  في ، فكما سق  وان هو الفصف النهايف لنظا
 العنصري في جنو  أفريقيا، سيسق  النظام الصهيوني والفصف العنصري ا سراليلي في فلس ين.

 01/8/7102الحياة الجديدة، رام هللا، 
  
 على غزةبرلماني ألماني: إعالمنا غير موضوعي في تناول الحرب اإلسرائيلية  .69

ان قد البرلماني األلماني عن ال ز  اليساري الدك ور نالكسندر نوين؛ بعَا وسالف اإلعالم األلمانيف، 
ل ريقف  ناولها أل داث العدوان اإلسراليلي علو   اد  ز ، م هماا  ل: الوسالف بان هاج اسلو   ير 

 مو وعي.
بني ها ص ف مثف نبيلدن وندي فيلان ال ي   م في  -واع بر ن وين، أن مجموعف نأكسف سبرينغرن 

     وانو عن  مايف )قسراليفل والدفاد عنها أمام الرأي العام األلماني. -
و اف، قن مجموعف نأكسف سبرينغرن والم سساا اإلعالميف ال ي  ن وي    ها،  غا ال رف عن 

 م  الدولي.جرالم الدولف ال ي  ق رفها )قسراليفل، وال ي   ر بمصالح شعبها داخف المج 
و اب  نوي، أن نا ن قاداا ال ي  وجهها وسالف اإلعالم لراف ي  رو  )قسراليفل علو لبنان و ّز ، 

دراج رف هم هذا  من خانف العداء للساميف، ي نافو  ماماا م  مع ياا الوا  .  وا 
بةن ي م  وأشار قلو أن )قسراليفل وشعبها يم لكان ال ق في الدفاد عن وجودهما، لكن هذا   يعني

 ذل: خارج ق ار  واعد القانون الدولي ومبادئ  قوق اإلنسان.
 01/8/7102، فلسطين أون الين
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 "إسرائيل"واشنطن ترفض المقارنة بين إمدادات األسلحة لتركيا و .71

رف ا نالبف الم  دث باسم الخارجيف األمريكيف، ماري هارف، المقارنف بين اس جابف : األنا وف
 ركيا باألسل ف ال ي    اجها، وما ي ردد عن نالمما لفن في نف  األمر  جاه  بالدها ل ل  قمداد

 )قسراليفل.
جاء ذل: رداا علو س اف ص في عن سب   زويد  ركيا بالصواريل دون  ردد بينما   ب  ال ذر في 

  زويد )اسراليفل خالف الموجز الص في اليومي للوزار  مساء اإلثنين من واشن ن.
ركيا ع و في  لف شماف األ لسي، ونع قد أن  من المهم  زويد  لفالنا في النا و و الا هارف: ن 

 بالمواردن.
وأ افا: نكما لدينا عال اا أمنيف  ير مسبو ف م  قسراليفن،  ف ف قلو أن بالدها  د زودا 

 .مليون دو ر  بف ف ر  بسي ف ل  وير القبف ال ديديف 115ا   الف اإٍلراليلي بمساعداا بقيمف 
و ابعا الم  دثف األمريكيف: نالعال ف مس مر  وليسا هنا: سياسف إليقاف هذه األسل ف، ن ن فق  
ننظر قلو هذه الش ناا كونها  ة ي  من اإلجراءاا الم بعف، و  يوجد أي  غيير في السياساا 

راف ف الدخوف في الم بعف م  قسراليف، العمليف    زاف م واصلف، كف ما هنال: أن   م ق ال ها  ليالان، 
  فاصيف هذه العمليف.

جو م وس ف المدى باإل افف قلو معدا ها وموادها ا   يا يف وال دري   -و لبا  ركيا صواريل جو
مليون دو ر، و اما وزار  الدفاد األمريكيف ب  ويف ال ل  قلو  310والدعم اللوجس ي بقيمف 

 أ س  / إ  الجاري. 99الكونغر  في 
 اا رف ا هارف  ةكيدها أن )اسراليفل  لبا صواريل هيلفاير الموجهف.كما   ردد شالع

 01/8/7102فلسطين اون الين، 
 
 : غزة تواجه سنوات من البؤس ما لم ينته الحصارونروااأل  .70

 اف رلي  وكالف  وث و شغيف الالجلين الفلس ينيين ال ابعف لألمم الم  د   :ن اف المغربي - ز  
 د المفاو اا الراميف قلو قنهاء ال صار المفروا علو  ز  فإن أهالي يوم ا ثنين قن  ما لم  

 عاما مقبلف علو األ ف. 95الق اد لن يشهدوا أي   سن في  يا هم علو مدى 
و اف بيير كراهينبوف رلي  وكالف  وث و شغيف الالجلين الفلس ينيين في مقابلف م  روي رز نسيكون 

 ار يعيدنا ببسا ف قلو ال الف ال ي كنا عليها   ا ال صار؟نالس اف هو هف سيكون و فا إل الق الن
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نقذا كان ال اف كذل:.. فسيس غرق األمر أعواما وأعواما وأعواما إلعاد  البناء.ن مشددا علو  وف 
المد  ال ي يس غر ها ق  ار مواد البناء ومعداا البناء و ير ذل: من وراء ال دود م  قسراليف 

 ومصر.
عاما  95دمير الذي و  ..   يمكن:  خيف أن ن مكن من   قيق أي شيء  بف وأ اف نم  مدى ال 

 أو أكثر في وا   األمر.ن
 01/8/7102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 : القيود اإلسرائيلية تعوق التحقيق بشأن غزة"هيومن رايتسو" "العفو الدولية" .72

اإلنسان في العالم لروي رز قن القيود   اف ممثلو اثن ين من أبرز منظماا  قوق: رام ، نو  براونينج
اإلسراليليف و عا صعوباا أمام جهود المنظم ين لجم  أدلف علو ا  ماف و ود جرالم  ر  في 

  ز .
ولم ي صف موظفو منظمف العفو الدوليف أو هيومن راي   وا ش علو  صاريح لدخوف  ز  ر م 

 بدأا الشهر الما ي. ال غ  علو قسراليف ومصر منذ األيام األولو لل ر  ال ي
و قوف المنظم ان قن ال ظر اإلسراليلي المفروا منذ أعوام علو سفر موظفيهما الدوليين قلو  ز  
يعوق  در هم علو ال  قيق في العنف. لكن قسراليف  قوف قن المنظم ين لم  قدما األوراق السليمف 

 الالزمف للسما  بدخولهما قلو   اد  ز .
ن منظمف العفو الدوليف ننبذف  صارى جهدنا.. هيومن راي   وو ش ون ن.. و الا ديبوراه هيامز م

لعمف كف ال وثيق الذي نس  يع  علو األرا في  ز  وبالخارج. ولكن عدم ال مكن من قرساف 
 با ثين هنا: يخلق صعوباا.ن وأشارا قلو أن لمنظم ها موظفا وا دا فق  في  ز .

راي   وو ش/الشرق األوس  لروي رز قن منظم   لديها و اف بيف فان قسفيلد البا ث في هيومن 
موظفان في  ز . وا اف نالعمف يفوق  ا  هما. فهنا: الكثير من األمور ال ي ي عين ال عامف 

 معها.. واألدلف الماديف الم علقف باأل داث  خ في من هنا: م  م ي الو ا.ن
 01/8/7102وكالة رويترز لألنباء، 
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كـــي ال تحقـــق بجـــرائم حـــرب  الدوليـــة ات المتحـــدة تضـــغط علـــى محكمـــة الهـــايالواليـــ: "الغارديـــان" .73
 "إسرائيل"

 م ن  الم كمف الدوليف في  هاي عن ف ح   قيق بخصوص قمكانيف و ود جرالم  ر  خالف ال ر  
 ربيف أخرى، هذا ما نشر   )ا ثنينل  ودوفاألخير  في  ز  بعد  غ  من الو ياا الم  د  

 ف نالغارديانن.الص يفف البري اني
ففي األسابي  األخير  وفي أرو ف الم كمف نفسها و   انقسام في ااراء فيما يخص ف ح ال  قيق: 
 س  الجهاا ال ي خدما في الما ي في الم كمف، فقد أ را األوسا  الدوليف الفلس ينيين سنف 

علو ما يبدو ،  ين جعل هم يصد ون أن  لبهم ف ح   قيق  ّد قسراليف علو جرالم  ر  1001
وال ي جرا خالف  ملف نالرصاص المصبو ن سيسري مفعول   ين ي صف الفلس ينيون علو 

صو ا اللجنف العامف لألمم الم  د  علو ا ع راف  1091اع راف بهم كدولف. وفي  شرين األوف 
ف بالفلس ينيين كدولف مرا بف  ير ع و، وم  ذل: لم  ف ح م كمف  هاي   قيقاا. و ررا المدعي

  ي هف  ل  الفلس ينيين من  1091العامف في  هاي، أن ال صويا في األمم الم  د  في 
1001. 

وفي  اف اس جابا الم كمف ل ل  الفلس ينيين، من الم  مف أن  كون لل  قيق  ِبعاا بعيد  المدى 
علو قسراليف. يمكن أن ي م ور ال  قيق بق يف جرالم ال ر  لي  بالجيش اإلسراليلي فق  
ا بالمس و ناا في ال فف الغربيف.  س  معاهد  روما،  وبالجماعاا المسل ف في  ز ، بف وأي ا

، نفإن نقف، مباشر أو  ير مباشر، لفلف سكانيف  ابعف للقو  9118الوثيقف المقرر  للم كمف من 
 الم  لف قلو المن قف الم  لفن يشكف جريمف  ر .

روسيا، الصين والهند، لم  و   أبداا علو معاهد  وليسا كف دوف العالم ع و في م كمف  هاي. 
، لكن بعد عد  سنواا ألَغَي ا 1000روما، وو عا قسراليف والو ياا الم  د  علو المعاهد  في 

 ع وي هما.
و   دعم الو ياا الم  د  م كمف  هاي ا  صادي ا لكن لها  ةثيراا علو  رارا ها بسب  مركزها الدولي. 

، اس  اف السفير اإلسراليلي في هولندا في بي   المدعي العام السابق في  هاي،  س  نالغارديانن
 في م اولف لل غ  علي  عدم  بوف  ل  الفلس ينيين ف ح   قيق  ّد قسراليف.

 01/8/7102موقع وطن يغرد خارج السرب، 
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 غزةالعدوان على صهيونية بفشل القضاء على حركة حماس خالل  اعترافات .74

 
 سياسّيةتصريحات 

نف الي بينان بعدم ال وصف ل سويف م   ما ، بف أن  فرا “الصهيوني  ا   صاد ال  وزير  •
عليها شرو اا أ اديف الجان ، وأن  سهف نقسراليفن ف ح المعابر لنقف الب ال  لغز ، دون  قديم 

مسا ف أمنيف أكبر لل ركف، مع براا أّن مساراا أ ادي الجان  قزاء  ما  سيمنح نقسراليفن  ا ل زاماا
لل صرف في  ز ، وسيكسبها مزيداا من الشرعيف في السا ف الدوليف، ولن  جبرها علو دف  ثمن 
عسكري أو سياسي. وأشار نبينان قلو أّن  قذا فهما  ما  أن  يوجد لدينا  وف نف ، فإن األمور 

م فقدوا معظم األنفاق س ن هي خالف أيام، ألن الو   بين نقسراليفن و ما   ير  ناسبي أبداا، فه
 في  صعيد  و  ردود فعل . )مو     ايا مركزيفل ا س مراروالصواريل، لكن الجيش بإمكان  

 
صر  وزير المالّيف الصهيوني نيالير لبيدن بةّن أي  سويف مس قبلّيف يج  أن  شمف  فكي: البنو  •

ويالا األمواف المخصصف ال   ّيف ل ركف  ما  في   اد  ز ، و مان السي ر  الكاملف علو   
إلعاد  قعمار الق اد، م يفاا أّن  يعمف علو  نظيم م  مر ق ليمي ل شد الدعم الدولي ل  قيق هذه 

 األهداف. )القنا  الثانيف العبرّيفل
 
دد ع و الكنيسا نداني دانونن ال كومف الصهيونّيف لق ف  اد  المقاومف الفلس ينيف، وال و ف عن  •

ب دمير  ما ، وكف من ي منو الشر لرنقسراليفن، وا  راز ان صار   لب  في ، م الباا ال لعثم، والقيام 
ال كومف بالوفاء بوعودها باس عاد  األمن للموا نين خاصف في الجنو . واع بر ندانونن أّن    يمكن 

)مو   لرنقسراليفن أن  كون أسير  بيد  ما ، داعيفا ل وجي   ربف  اصمف لها واس عاد   و  الردد. 
 ويلال اإلخباريل

 
الصهيوني نيوفاف ش اين  ن بين الموافقف علو  ل   ما   ا س را يجيفرب  وزير الش ون  •

 ز ، بموج  بنود أي ا فاق لو ف ق الق النار ي م ال وصف  فيبال صوف علو ميناء ب ري وم ار 
ذي ب وز ها،  ف اا قلو أّن  قلي  بين الجانبين، بموافقف فصالف المقاومف في  ز  علو نزد السال  ال
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 ز  سيكون م ا اا لدخوف القذالف  فيمن دون قخالء   اد  ز  من السال ، فإن أي ميناء 
 والصواريل دون أي رسوم جمركّيف. )ص يفف نجيروزاليم بوسان العبرّيفل

 
أظهرا اج ماعاا المجل  الوزاري الصهيوني المصغر خالفاا بين األع اء  وف  ريقف  •

ف المفاو اا في القاهر  م   ما ، واك شف رلي  الوزراء نبنيامين ن نياهون خالف ا ج ماد معالج
أن الق يعف بين  وبين وزرال   د بلغا أوجها، و عود الخالفاا إل هاما   بةن  لم ي ل  وزراءه علو 

ونن  فاصيف ا فاق و ف ق الق النار في القاهر ، و بين أن سب  رف   ووزير ال ر  نموشي يعل
بدايف، ال ةكيد علو موافقف نقسراليفن علو  مديد و ف ق الق النار، هو اس مرار ق الق النار الم ق   

 من   اد  ز ، وخشي هما من أن  رف    ما  فيقعا في ق راج. )القنا  السابعف للمس و نينل
الجارّيف في   اف أ د وزراء المجل  الوزاري المصغر نالكابنيان قن ال و عاا بشةن المفاو اا •

القاهر  م  الفلس ينيين  شير قلو ا  ماليف انفجارها بةي ل ظف، وذل: نظراا لوجود فجواا كبير  بين 
ال رفين، م ّكداا أّن  من الممكن أن يعود ال رفان لسياسف هدوء مقابف هدوء. وأشار الوزير قلو أّن 

     بدي أيف مرونف، مو  اا أّن كف  رف ي شبث بموا ف ، وأّن نقسراليفن   مس: بمبادلها، و ما
الكيان الصهيوني يدر  خياراا بديلف كإنهاء ال ملف العسكرّيف ب سويف من جان  وا د،  قوم في 
ق ارها بمنح الفلس ينيين  سهيالا في المعابر ال دوديف وفي من قف الصيد دون ال وصف قلو أي 

 ما  هي الجان  الذي يفجر ا فاق م   ركف  ما . وأّكد أّن ال كومف  ف ف أن  كون 
الم ادثاا، في ظف ال غ  الدولي علو نقسراليفن ومصر لل وصف قلو ا فاق و ف ق الق نار، 
مع براا أّن نقسراليفن  ةخذ بعين اإلع بار بةّن نالسيسين هو  ليف اس را يجي هام لرنقسراليفن. وأو ح 

در  اولف المفاو اا أو ا، وهي  ةمف أن الوزير أّن    يمكن لرنقسراليفن أن  كون ال رف الذي يغا
 قوم  ما  ب فجير الم ادثاا، وذل: من من لق أن ال  الف اإلس را يجي م  نظام نالسيسين في 
مصر هو مصل ف نقسراليلّيفن جليف، م يففا أّن هنا: ان باد في نقسراليفن بةّن جهود رلي  السل ف 

رّيف لو ف ق ال نار  ويف األمد لم  نجح. )ص يفف الفلس ينّيف إل ناد  ما  بقبوف المبادر  المص
 يديعوا أ رنوان العبرّيفل

 
 و   مصدر سياسي صهيوني رفي  المس وى عدم ال وصف لو ف ق الق نار دالم م   ركف  •

 ما ، وأّن  مديد ال هدلف أمر وارد وم و  ،  ف اا قلو أّن نقسراليفن والجهاا العسكرّيف  س عد ل جّدد 
واريل من   اد  ز . وأشار المصدر قلو أّن ن ف أبي ن   اوف قعاد   انون الهدوء مقابف ق الق الص
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الهدوء، من دون أي قل زاماا عليها ا جاه الفلس ينيين في  ز ، م ّكد ا أّن الخ و  القادمف س كون 
  رار من مجل  األمن الدولي بو ف الق اف في  ز . )القنا  العاشر  العبرّيفل

 
ر سياسي صهيوني رفي  المس وى أّن نقسراليفن  ّررا  وسي  من قف الصيد المسمو  أو ح مصد •

أمياف ب رّيف، م ّكداا أّن عمليف  وسي  المن قف  ما في المنا ق ال ي  3لصيادي  ز  العمف بها قلو 
ن سادها الهدوء األمني فق . وأشار المصدر قلو أّن  في  اف لم ي م ال وصف قلو ا فاق، فإن ال رفا

سيواجهان خياراا صعب ، ومنها اس لناف  ما  لعملياا ق الق الصواريل با جاه المدن 
ناإلسراليلّيفن وبال الي و ود رد نقسراليلين شديد القو ، أما اإل  ماف الثاني في مثف باس مرار ال فاظ 

اس ناداا  علو  الف الهدوء و ينها س واصف نقسراليفن القيام بخ واا   علق بمنح  سهيالا أمنّيف
 ن العبريلNRGل  وراا األو اد في الميدان. )مو   ن

 
أصدرا  ياد  الجبهف الداخلّيف الصهيونّيف  راراا لسل ف الق اراا ناإلسراليلّيفن بو ف  سيير الق اراا  •

بين مدينف عسقالن وبلد  سديروا، خشيف  عر ها لهجماا صاروخّيف من  بف  ركف  ما  في 
 لسابعف للمس و نينل الف  ز . )القنا  ا

 
 تصريحات عسكرّية

اع رف القالد الميداني للواء ن و نين في الجيش الصهيوني ن سان عليانن أّن معركف  ي  •
الشجاعّيف في   اد  ز  من أصع  المعار: ال ي خا ها  واف خدم   في الجيش، وأّن هذه 

الجيش اخ ارا لواء ن و نين ل نفيذ  المعركف س دخف سجالا  اريل نلواء  و نين، مع براا أّن  ياد 
هذه المهمف لر بف الجيش بإنهاء المر لف األولو من العمليف البرّيف بسالسف، وبعدها يدخف في معركف 

 أساسيف  د أ وى ك ال   ما  في  ل: المن قف. )مجلف نبم اني ن العسكريفل
 
هم قلو نب ن في ميدان رمايف خالف  اف جنود في الجيش الصهيوني قن مقا لي نك ال  القّسامن  ولو  •

مشارك هم في عمليف ال و ف البري لمن قف نالع ا ر ن شماف   اد  ز ، مع برين أّن اإلعالن عن 
الهدن اإلنسانّيف في الق اد لم  كن في صالح الجيش الصهيوني، وأّن مقا لي نالقّسامن اس غلوا ف راا 

د أّن أكثر ما كان يخيف القواا هو  ذالف الهاون الهدن ل  سين موا عهم الق الّيف. وأو ح الجنو 
ال ي انهمرا علو ر وسهم كالم ر، وأن ال يران كان ي ةخر في المجيء ل ر  موا   المسل ين، 
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بعد فشف القواا األر ّيف في قسكاا نيرانهم، مشيرين قلو أّنهم ُأصيبوا بةنهيار نفسي، ولم ي  ملوا ما 
 ش بهم وكثافف النيران ال ي ُأ لقا عليهم. )القنا  الثانيف العبرّيفلرأوه خالف ال ر ، واس ه ار الجي

 
 اف مس وف أمني صهيوني رفي  المس وى قّن  ركف  ما  اس  اعا بناء جيش  وي منظم  •

ي  وي علو  شكيالا عسكريف مماثلف أللويف الجيش الصهيوني، وخاصفا النخبف،   يمكن أن 
  ور أداء مقا لي  ما  بشكف مفاجن و ير م سو ، وليسوا هم  يس هان ب ،  ف اا قلو أّن    ظ

الذين واجههم الجيش الصهيوني في  ر  نالرصاص المصبو ن. وأشار المس وف األمني قلو أّن  
من يس هين ب ما    يعرف معنو  ر  العصاباا والشوارد ال ي برد فيها مقا لوها، وأّن مقا لي 

مود وال  دي والجرأ  بشكف  ير مسبوق، وأّنهم  لقوا  دريباا  ما  أثب وا  در  عاليف علو الص
عسكرّيف صعبف وم قدمف، مو  اا أّن  ما  نج ا في  شكيف جيش  وي منظم بشكف د يق وسري 
للغايف، وأّن  علو الر م من  لقيها  ربف  اسيف خالف هذه ال ر ، قّ  أنها أثب ا أنها ما زالا   م   

 لف ق الق الصواريل علو نقسراليفن. )مجلف نبازمن العسكريف العبرّيفلبقو ها وبإس  اع ها مواص
 

 تحليالت عسكرّية
 اف البروفيسور الصهيوني ني زكيف درورن قّن  ركف  ما   فو ا علو الجيش الصهيوني في كف  •

ي ن ف ما ي علق برنال فكير العسكري اإلبداعين، منّوهاا قلو أّن الجيش الصهيوني والم سسف األمنّيف ف
أبي ن فشال فشالا ذريعاا في   وير  درا هما ونال فكير من خارج الصندوقن. وأشار ندرورن قلو أّن 
هنا: ما يدلف علو أن الم سسف األمنيف فشلا في فهم  دراا عناصر  ما  الق الّيف، مشّدداا علو 

   ال نظيمي والخلفيف أّن  كان ي وج  علو الجيش  فهم البيلف ا ج ماعيف والعوامف القيمّيف والوا
النفسيف لقياد   ركف  ما ، مع براا أّن اإل ا ف بهذا الوا    ير ممكنف عبر وسالف جم  المعلوماا 
اإلس خبارّيف ال قليدّيف. وأّكد أّن نجا  نقسراليفن في ردد  ما    يمكن أن ي سنو دون معرفف جملف 

فن ار كبا خ ةا كبيراا عندما اع قدا أن  الم دداا الم ثر  علو  وجها ها، مو  اا أّن نقسرالي
بإمكانها   قيق هدف  فكي:  ما  من سال ها وجعف   اد  ز  منزود السال  عبر المفاو اا، 
وأّن   قيق هذا الهدف ي م عبر قعاد  ا  الف الق اد والم  بقياداا  ركف  ما . و ساءف 

اا اس را يجّيف أكثر خ ور ، مثف البروفيسور الصهيوني ماذا كنا سنفعف في  اف  عر نا ل  دي
انهيار اس قرار نظام األردن، و داعياا ذل: الكارثيف، وما يمكن أن ي بع ، و يرها من ال  دياا؟. 

 )ص يفف نهآر  ن العبرّيفل
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 اف الكا   الصهيوني نشالوم يروشالمين قّن نقسراليفن س دف  ثمناا فظيعاا في  اف أ دما علو  •

ّن القياد  العليا للجيش   و   مق ف ما بين قعاد  ا  الف   اد   جندي  اف  م  800قلو  600ز ، وا 
ذل:،  ف اا قلو أّن دخوف كف بيا في  ز  يخلف إ ف الق لو من الفلس ينيين، مما سيجعف 
نقسراليفن منبوذ   ماماا في نظر العالم، وسيدمر عال  ها بدوف العالم جميعاا، وأّن  كلفف العملّيف س بلغ 

مليار شيكف سنوّياا. وأشار نيروشالمين قلو أّن كالم الساسف الذين يدعون إل  الف  ز  فاسد،  50
فهم   يريدون اسقا   كم  ما  بال رور  بف يريدون اسقا  نن نياهون، مشّدداا علو أن نن نياهون 

 ر  سي اس  بعد ال ر  شخصي ين بشكف م ّكد أبرزهم الوزير نجدعون ساعرن الذي كان يلع  ف
العملّيف العسكرّيف لعبف سياسيف هزلّيف، ي  دى بها زعامف نن نياهون، ووزير المالّيف نيلير  بيدن الذي أّيد 

 القراراا ال ي  ادها نن نياهون لكن    امف علي . )ص يفف نمعاريفن العبرّيفل
 
صر في  شديد أكد الم لف العسكري الصهيوني نرون بن يشاين أّن نقسراليفن  راهن علو دور لم •

ال صار علو  ركف  ما  والمقاومف الفلس ينّيف، سواءا  م ال وصف إل فاق  هدلف  ويف المدى أم  ، 
مو  اا أّن ن ف أبي ن  راهن علو دور جوهري للقاهر  في ن جفيفن مناب  ال سليح ل ركف  ما  

 والمقاومف الفلس ينّيف. )ص يفف نيديعوا أ رونوان العبرّيفل
 
ف ن ايمز أوفن العبرّيف أّن العقبف الرليسيف ل قدم م ادثاا ال هدلف في القاهر  هي  بيعف رأا ص يف •

المصري الذي يع بر لي  جيداا ل ما  ونقسراليفن في و ٍا وا د،  ف اا قلو أّن هنا:  ا   را 
لو أّن مصالح مش ركف بين الجانبين ور ب هم الشديد  بالعود  قلو  الف الهدوء. وأشارا الص يفف ق

المصري أّن   ير مناس  علو ن اق واس  لرنقسراليفن علو الر م من أن  ا   را المشكلف في 
المق ر    يع ي شرعّيف دولّيف ل ركف  ما  ولكن   د يعزز مكان ها بين الفلس ينيين في المس قبف 

  ويسمح ل ما  يقّيد  در  نقسراليفن علو العمف في   اد  ز  ا  فاقالقري ، باإل افف قلو أّن 
 سليح جنا ها العسكري. وزعما أّن  ما  س كون م دود  القدر  علو بناء ا نفاق  بإعاد 

ومهاجمف نقسراليفن، وأّن المق ر  المصري يع ي نم مود عبا ن مو ن  دم في  ز  أي اا ويجعف 
ي من أعاد   ما   ير ذاا صلف وسينظر قليها باع بارها المنظمف ال ي دمرا  ز ، وأّن السل ف ه

بناء و ةهيف المنازف والمنشآا المدمر ، مو  فا أّن نرام ،ن ون ف أبي ن يظهرون ا  راماا كبيراا 
مفاو اا السالم   س لنافنلرلسيسين وال ريقف ال ي يعمف بها وبال الي  د يكون  ادر علو ال وس  
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ور في  ز  أن يدعو نالسيسين بين نن نياهون ونعبا ن وربما في   ون أشهر  ليلف بعد  هدلف األم
 الزعيمان لم  مر سالم في القاهر  وا عالن جهد جديد للسالم. )ص يفف ن ايمز أوفن العبرّيفل

 
ليفين  ياد  الجيش الصهيونّيف بةنها  خفي ما  جدعونا هم الكا   والم لف العسكري الصهيوني ن •

اا  قوف قن  اد  نلواء جو نين ر لوا من  صف لها شرق الشجاعّيف بدايف ال ر ، م ّكداا أّن المعلوم
والهندسف. وأو ح نليفين أّن الجنود لم  وا  صا اواإلمداد  ا س خبارااهذه ال يا  ومنهم  اد  

ي  ملوا هذه الكارثف الصعبف، و اموا ب رق األخ ر والياب  من أجف العمف علو قنقاذ من  بقو من 
خالء الجر و. )ص يفف نه  آر  ن العبرّيفل ياد  اللواء وا 

 
 اف المعلق السياسي الصهيوني نبارا: رابيدن قّن نقسراليفن عادا بعد ن و شهر من الق اف قلو  •

ننق ف الصفرن، بف قلو ما  بف نق ف الصفر، مشيراا قلو أّن نن نياهون وا   في مةزق فهو من نا يف 
الد في ال كومف والجمهور   يريد   قيق مكاس  سياسّيف ل ركف  ما   ماشياا م  الرأي الس

الصهيوني، وفي الو ا ذا   يريد  و ف ق الق الصواريل  لبيف ل ل  جمهوره، و  يمكن    قيق 
األمرين في إٍن وا د. وأو ح نرابيدن قلو أّن م ادثاا القاهر  س  فجر علو األرجح في الساعاا 

مف الفلس ينّيف إل الق القذالف القليلف القادمف، م و عاا أّن  ُبادر  ركف  ما  وفصالف المقاو 
الصاروخّيف  بف ان هاء الهدنف بساعاا، وذل: لعلمهم أن فصالف المقاومف س  لقو  بف ذل: الموعد 

 رداا نقسراليلّياان من شةن  أن يفجر الم ادثاا ويعيدها قلو المرب  األوف. )ص يفف نهآر  ن العبرّيفل
08/8/7102المعلومات الصحفية،  ، مركز دراسات وتحليل3022الترجمات العبرية   

 
سرائيلحماس  .75  ... تهدئة دائمة أم حرب استنزاف؟وا 

 عدنان أبو عامر
شهدا الساعاا األخير    وراا م ال قف في القاهر  إلبرام و ف إل الق النار في  ز ، بين  ما  

سراليف كان أهمها المعلوماا ال ي وصلا نالموني ورن  وف عزم الرلي  الفلس يني م  مود عبا  وا 
زيار  الدو ف خالف الساعاا القادمف للقاء رلي  المك   السياسي ل ما  خالد مشعف، في ظف  عثر 

 مفاو اا ال هدلف، وعدم  در  مصر إلنجاز ا  فاق النهالي لو ف ق الق النار.
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ن ، أ98/8كما علم نالموني ورن من أ د أع اء الوفد المفاوا في القاهر  من  ما  مساء ا ثنين 
فرص الوصوف قلو ا فاق م  قسراليف م باعد ، بعد ق افف قسراليف بند نزد سال  المقاومف في  ز ، 

 مما أعادنا قلو مرب  الصفر، وهو ما يعزز فرصف  مديد ال هدلف مجدداا كما ي ل  المصريون.
أ س   علو إ / 93و د ا ّفق الوفدان الفلس ينّي واإلسراليلّي في ساعف م ةّخر  من مساء األربعاء 

أيام، إلفسا  المجاف أمام قجراء مشاوراا نهالّيف  وف المبادر  المصرّيف  5 جديد ال هدلف لمّد  
 المعرو ف عليهما.

 
 مفاوضات شاّقة

و اف عزا الرشق ع و المك   السياسي ل ما ، المفاوا في القاهر  نللموني ورن مساء األ د 
لكن ملفاا عديد  لم  نجز بعد، ور م أن  جديد  :نمفاو ا نا في مصر أنها بعا الملفاا،97/8

ال هدلف لم ير ا  ل  كثير من النا ، وأنا منهم، لكن مق  ياا قدار  الصراد م  العدو،    ل  
 ال كمف، ويبقو ال ركيز علو األهداف و ر: ال ك يكاا للمقاومف، بما فيها ال هدلف الم   ف و يرهان.

المفاوا في القاهر  عّزا الرشق لرنالموني ورن: ن يلف ف ر  و اف ع و المك   السياسّي ل ما ، 
نهاء ال صار علو  ّز ، وأ ب نا م او ا المسا  بالمقاومف  المفاو اا،  ا لنا لو ف العدوان، وا 
وسال ها. ان هينا من بعا المّلفاا، لكّن ملّفاا عديد  لم  نجز بعد. وعلو الر م من أّن  جديد 

ير من النا ، وأنا منهم، ?ّن العيون  ّ ج  ن و قنجاز م ال  الشع ، وعدم ال هدلف   ير ا  ل  كث
ق اعف الو ا، قّ  أّن مق  ياا قدار  الصراد م  العدو،    ّل  ال كمف، ويبقو ال ركيز علو 

 األهداف و ر: ال ك يكاا للمقاومف، بما فيها ال هدلف الموّ  ف و يرهان.
ّر  من المفاو اا أّن نال هدلف األخير  كانا في  ريقها قلو وعلم نالموني ورن من مصدر مصرّي مق

سراليف، وعدم ر ب هما بالنزوف  93الفشف مساء األربعاء  إ /أ س  ، بعد  باعد موا ف  ما  وا 
عن الشجر  ال ي صعدا قليها، لو   دّخف أ راف ق ليمّيف ودولّيف، دفع هما قلو  ليين موا فهما، 

  لل هدلفن. وكان يقصد بذل: المكالمف الساخنف ال ي جمعا الرلي  أّيام جديد 5واإلعالن عن 
إ /أ س  ، وال غ   93األميركّي بارا: أوباما برلي  ال كومف اإلسراليلّيف بنيامين ن نياهو مساء 

 علي  إلنجاز ا ّفاق شامف لو ف ق الق النار.
ما  في  ّز . و اف مس وف قعالمّي لكّن  رار ال هدلف الم جّدد  لم  كن أصدا ه قيجابّيف علو  واعد  

في  ما  لرنالموني ورن: نمخاوفنا من  جديد ال هدلف بين  ين وإخر هو م اولف قسراليف  بريد الجبهف 
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العسكرّيف، ونشر  الف ا س رخاء بين الفلس ينّيين في  ّز ،  يث  صبح العود  قلو ميدان المواجهف 
 موا نون بالعود   دريجّياا قلو  يا هم ال بيعّيفن.من جديد أمراا صعباا، خصوصاا، و د بدأ ال
، و وّجه  قلو  ّز  والدو ف  س كماف المشاوراا، 94/8وفور عود  وفد  ما  من القاهر  يوم 

صدرا  صري اا عّد  بعدم ال وّصف قلو ا ّفاق ال هدلف قّ  برف  ال صار عن  ّز ، كما ذكر رلي  
ي أعر  عن دعم  للوفد المفاوا لل وّصف قلو ا ّفاق  هدلف ال كومف السابق قسماعيف هنّيف، الذ

 دالمف.
وعلم نالموني ورن من مصدر  يادّي في  ما  أّن  نفور مغادر  وفد ال ركف القاهر ،  وّزد أع اء 
المك   السياسّي المشاركين في المفاو اا بين  ّز  ال ي عاد قليها خليف ال يف وعماد العلمي وزياد 

 ف ال ي  وّج  قليها عّزا الرشق وم ّمد نصر، وثّم نال  رلي  المك   السياسّي الظاظا، والدو 
ل ما  موسو أبو مرزوق،  يث اج معا  ياد  ال ركف بكامف هيل ها، للب ث في ن الج مفاو اا 

 القاهر ، واّ خاذ  رار نهالّي في و ف كامف إل الق النارن.
، وهنا: أجواء 94/8ادر الوفد القاهر  يوم وأ اف المصدر في  ديث خاّص برنالموني ورن: ن 

قيجابّيف بنجا  المفاو اا في النهايف، بعد ا ن هاء من قنجاز بعا الملّفاا، مثف ف ح معبر رفح 
زالف المن قف العازلف شرق   اد  ز ، و وسي  مسا ف الصيد علو شا ن  ز  من   6بصور  يوميف، وا 

السجون اإلسراليليف، و سهيف  سليم روا   موظفي أمياف، وا  الق سرا  بعا األسرى في  1قلو 
 كومف  ما  في  ز ، وبقاء أخرى عالقف بان ظار ال ف في الجولف القادمف، أهمها مسةل ي الميناء 

و د  دما مصر وعدا ل ما  أن ي م نقاش  98/8والم ار ال ي ما زالا عالقف   و مساء ا ثنين 
 و ف شامف إل الق النارن.هذه الق ايا في شهر سب مبر القادم بعد 

 و  و اان لم  رّد  ما  علو الوعد المصري.
 

 نهاية المواجهة
، أّن نم ال  الشع  96/8ولذل:، جاء قعالن النا ق بإسم  ما  سامي أبو زهري يوم السبا 

عاد   الفلس ينّي لل وّصف قلو  هدلف م  قسراليف م مثلف برو ف العدوان، ورف  ال صار عن  ّز ، وا 
 مار و رّيف ال ركف، وا س جابف لها  د  قّربنا من قبرام ا ّفاق  هدلفن.اإلع

لكّن رلي  المك   السياسّي ل ما  خالد مشعف،  ّدد خالف مقابلف م   نا  الجزير  مساء السبا 
إ /أ س   أّن نم ال   ما  م مثلف في ق امف ميناء ب رّي وم ارن، قلو جان  الم ال   96

 اا.األخرى الوارد  سابق
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و الا مصادر فلس ينّيف قّن نمن الملّفاا ال ي أنجزا في المفاو اا   ويف األمواف لموّظفي 
 ما  في  ّز ، م  بقاء ملّفاا الميناء والم ار من دون ا ّفاق. وأ افا: ن صلا  ل لف في 

 ملّفاا الصيد وف ح المعابر والمن قف العازلفن.
ع  الفلس يني في المياه والمال ف، كما أن الم ار كان وأن يل زم ا   الف برف  يده عن  قوق الش

موجودا ودمر   قسراليف، وبخصوص الميناء هنا: برو وكوف  م ال و ي  علي  سابقا م  السل ف 
الفلس ينيف، ف الا عن كون معبر رفح شةن فلس يني مصري خالص   دخف إلسراليف ب ، 

 ال د األدنو من  مو اا شعبنا الفلس يني. والمصريون سيجرون  سهيالا في معبر رفح بما ي قق
وأّكد مس وف كبير في  ما  لرنالموني ورن أّن ناج ماعاا المك   السياسّي ل ما  ال ي ان ها مساء 

إ /أ س  ، اع برا أّن الخالفاا القالمف بين بعا أع اء الوفد الفلس ينّي  96السبا 
نجازها،  سيما موافقف السل ف علو قرجاء لمفاو اا القاهر   وف  ر ي  بعا الم ال ، وسرعف ق

الب ث في   ي ي ميناء وم ار  ز ، ورفا  ما  ألي  ةجيف لهما،   يج  أن  غّ ي علو 
 رور  ال وافق م  السل ف الفلس ينّيف للخروج بمو ف موّ د نهايف الم اف، وعدم السما  ب دوث 

هالّي بكّف الم ال ن. و اف: نالبقاء موّ دين شروخ بينهما،  ّ و لو أّدى ذل: قلو عدم قنجاز ا ّفاق ن
 يمّثف هدفاا سعينا سنين  ويلف قلو   قيق ن.

في ذاا الو ا، مسلوف  كومي في  ز  كشف نللموني ورن أن نال  رلي  الوزراء زياد أبو عمرو 
، وجميعهم من  ما ، وأبلغهم أن  سي م دف  96/8اج م  بوكالء الوزاراا في  ز  يوم السبا 

   موظفي  ز ، ولي  هنا: عالق ي وف دون دف  روا بهم، خالف أ ر  فرصف سان ف.روا 
أّما مصر فقّدما ا  را اا معّد ا لمبادر ها، جعلا من السل ف الفلس ينّيف، ولي   ما ، شريكاا في 

 ق بشّد .ال هدلف وا عاد  اإلعمار، مّما يعني اع رافاا قسراليلّياا ب كومف ال وافق ال ي عار  ها في الساب
و وف قمكان فشف المفاو اا، والعود  قلو المواجهف المسّل ف من جديد،  ّ و لو كانا علو شكف 
 ر  اس نزاف،  اف: ن  أ د ير   في عود  مشاهد سف: دماء األ فاف، و شريد النا  من 

فظ دماء منازلهم. لدى  ما  خياراا عّد  بال شاور م  الوفد الفلس ينّي مج معاا، أهّمها  رور   
 شعبنا، و جنيب  المزيد من العدوان اإلسراليلّي، وهذه المواجهف ليسا األخير  بيننا وبين قسراليفن.

 08/8/7102المونيتور، 
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 في كتاب الدهشة العربية فلسطينيفصل  .76
 فهمي هويدي

فاجآا  ر   ز  الثالثف أ افا فصال جديدا قلو ك ا  الدهشف العربيف،  فف بالعناوين المثير  والم
 ال ي لم  خ ر علو الباف.

 
 ل9)

أداء المقاومف الفلس ينيف أ د أبرز  ل: المفاجآا. والدهشف لم يكن مصدرها فق  ثباا المقاومف 
نما أصاب نا الدهشف أي ا قزاء  رباك ، وا  فشاف مخ  اا العدو الصهيوني وا  و در ها علو اإلبداد وا 

ا علو أن   جاهف اإلنجاز وظلا   باكو علو ردود األفعاف في بعا األوسا  العربيف ال ي أصر 
الثمن الذي دف ، لي   زنا علو ال  ايا ولكن  نَّا علو المقاومف بشهاد  اإلعجا  وال قدير. وهذا 
الذي سكا علي  البعا عندنا سجل   عد  ك اباا قسراليليف في سياق لومها و نديدها بسياساا 

 نماذج من  ل: الك اباا: رلي  الوزراء بنيامين ن نياهو وفريق . قلي:
أ س  /إ   9أ ر وزير ال ر  الصهيوني السابق شا وف موفاز في  وار بث   القنا  العاشر  في  -

بفشف ال ر  علو  ز  ونجا   ركف  ما  في جر قسراليف قلو  ر  اس نزاف. و اف قن عمليف 
وا الشعور باألمن علو نالجرف الصامدن لم   قق شيلا من أهدافها، ف ال عن أن المس و نين فقد

 ن و خ ير.
أ س  /إ  قن  91خبير األمن القومي أوري بار يوسف  اف لص يفف نيديعوا أ رونوان في  -

عمليف الجرف الصامد أسفرا عن انهيار القدر  العسكريف لجيش قسراليف، م يفا أن قسراليف لم 
نما انهارا  و  ها العسكريف بشكف أكبر مما  فشف فق  في  رميم  و  الردد في مواجهف  ما ، وا 

 كانا علي   بف ال ر .
وأو ح أن  يج  علو قسراليف أن  ع رف بةن  در ها العسكريف  ير  ادر  علو  سم المواجهف م  
 ما ، علو الر م من أن  فوق جيشها   ش: في . مشيرا قلو أن جذور مشكلف الردد الصهيوني 

  خدام وسالف بداليف و وظيفها في   دي قسراليف.في مواجهف  ما   كمن في  در  ال ركف علو اس
ميخاليف بار زوهار ك   في ص يفف نيديعوا أ رونوان  الال قن ال ملف العسكريف بينا أن  -

نالجيش الذكين أصبح فاشال يف قد قلو اإلبداد. دلف علو ذل: بقول  قن الجيش باا يع مد فق  علو 
وا   يا ا ال ي   م من خالف الوسالف اإللك رونيف. كما أن  الوسالف ال كنولوجيف مثف القبف ال ديديف 

ان قد فشف سال  الجو في  دمير  رسانف  ما  الصاروخيف. وكانا الن يجف أن المقاومف الفلس ينيف 
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اس  اعا أن  قا ف قسراليف لمد  شهر كامف، و مكنا من مواجهف أ وى جيش في الشرق األوس ، 
 يين اإلسراليليين قلو المالجن.كما أنها نج ا في قرساف مال

رأى الم لف السياسي والعسكري رونين بيرجمان أن المقاومف الفلس ينيف  ققا ان صارا في  -
مواجهف العمليف العسكريف اإلسراليليف. وأشار قلو أن عدد الق لو في كف جان  لي  المعيار األهم 

  قيق األهداف ال ي  وخاها كف  رف  ل  ديد من هو المن صر، فالمعيار األهم في هذه النق ف هو
  بف بدء المعركف.

-من هذه الزاويف فإن  ما   بدو هي المن صر  ألنها  افظا علو  در ها علو ق الق الصواريل
القذالف علو معظم أن اء قسراليف، وعلو اس خدام األنفاق بنجا  للوصوف قلو داخف األرا ي 

 ف. )مو   رو ر اإلخباريل.اإلسراليليف ومهاجمف بعا األهداف العسكري
 
 ل1)

 الزمنا الدهشف ون ن ن اب  ال سريباا اإلسراليليف بخصوص مو ف مصر من ال ر . لقد كنا أ د 
الذين ان قدوا  جاهف السل اا المصريف للمقاومف في المشاوراا ال ي سبقا قعالن مبادر ها ب يث 

م   ز . لكنني أرجعا ذل: قلو الق يعف كان ال ريق بين القاهر  و ف أبي  مف و ا لكن  ظف مغلقا 
ال اصلف بين النظام القالم في مصر وبين  ركف  ما  ألسبا  مفهومف راجعف قلو عال ف ال ركف 
باإلخوان بالدرجف األولو، وظللا أع بر ذل: خ ة سياسيا من الصع   بريره، وما خ ر علو بالي 

سراليف  د المقاومف  وما  و عا أبدا أن  فهم ال ساباا الخا لف باع بارها  وا  ا بين مصر وا 
 الفلس ينيف.

لكن ذل: وا ح في سيف ال صري اا وال عليقاا اإلسراليليف ال ي ما بر ا  صّر علو ال  الف بين 
سراليف في مواجهف  ما  والمقاومف الفلس ينيف، بف ذهبا قلو أن قسراليف في  دميرها لغز   مصر وا 

بيفن  ما شركاء  ير مصر مثف السعوديف واإلماراا أشاعا أنها اع مدا علو نشرعيف عر 
 واألردن، وهو ما اع بره البعا هنا: ن لفا جديدان ظهر في المن قف.

سراليف لم يكن مقصورا علو مبادر  و ف  وذكرا بعا الك اباا أن ال شاور وال نسيق بين مصر وا 
القاهر  كانا  ساعد قسراليف  ال ر ، ولكن  ظف  الما أثناء ال ر  ذا ها. في قشار  خبيثف قلو أن

نجا  مهم ها. وكانا  ل: هي المعلومف  بالمعلوماا ال ي  مكنها من  ر  األهداف الفلس ينيف وا 
 الو يد  ال ي نف ها مصر رسميا.
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لقد ذكرا ص يفف هآر   أن قسراليف  ين أربك ها مفاجآا  ما  والجهاد أثناء ال ر ، سارعا 
مدادها بالمعلوماا ال ي  قلو مخا بف األجهز  األمنيف في الدوف العربيف نالصديقفن لل عاون معها وا 

  ساعدها في مهم ها.
و د أكمف القصف مو   نو نين الفلس يني الذي ذكر أن  في هذا السياق وصف قلو  ز  وفد خليجي 
 اب  للهالف األ مر ب جف ق امف مس شفو ميداني، و م الوفد خمسين شخصا  يف قنهم أ باء، ق  

الجهاز األمني في الق اد  شك: في أمرهم وأخ عهم للمرا بف،  يث اك شف أن من بين  أن
ناأل باءن بعا العناصر ا س خباريف ال ي  اولا ال عرف علو موا   ك ال  القسام ومنصاا 
ق الق الصواريل. و ين أخ   ه  ء لل  قيق، فإن السل اا في الق اد فوجلا بسفر المجموعف 

أ س  /إ ، بعد أن  ركا المهماا ال ي جلب ها معها إل امف  90قنذار يوم األ د كلها دون سابق 
 المس شفو الميداني.

ال سريباا  الا الرلي  عبد الف ا  السيسي الذي وصف   هآر   بةن  نب ف قسراليف الجديدن 
لو ا صاف و  دثا عن عال    الوثيقف بن نياهو. وذكر مو   نديبكان اإلسراليلي أن الرجلين كانا ع

ها في يومي أثناء ال ر  علو خ و  إمنف مثب ف من  بف وكا ا ا س خباراا في البلدين. وكانا 
ص يفف نجيروساليم بوسان  د اع برا الرلي  السيسي شخصيف العام  قديرا لشخص  وللدور الكبير 

 الذي  ام ب  في مصر.
 د ال وا  ، وهو المعنو الذي  منيا    أصدق أن ال فاهماا ر م اس نكارنا لها يمكن أن  صف قلو

أن  ه م بإبرازه وال ةكيد علي  أجهز  ال وجي  المعنوي المصريف ف ال عن المصادر الدبلوماسيف 
 واإلعالميف.

ومن الم سف أن  في  ين  سكا مصر علو  ل: ال سريباا ال ي  ف قد قلو البراء ، فإن قسراليف 
لك اباا وال عليقاا ال لفزيونيف المريبف ال ي  صدر في  معن في  ثبي ها مس خدمف في ذل: بعا ا

 مصر معبر  عن موا   قسراليف وكراهيف الفلس ينيين.
ذل: كل  ينبغي أن يدهشنا، خصوصا أننا  جنبنا ال س يح ونظرنا قلو المسةلف في عمقها 

أ  دث -دي األكبر اإلس را يجي، وأدركنا أن قسراليف لم  غير نظر ها قلو مصر باع بارها العدو وال  
ولذل: فإنها شديد  ال رص علو أن  قوا  -هنا عن مصر الدولف أيا كان النظام الذي ي كمها

صور  مصر الدولف و ثبا فكر  أنها ان قلا من مرب  العداء قلو صف ال  الف والشراكف  د 
بلد نصديقن و   الفلس ينيين. ولألسف فإن قسراليف ال ي لم  ن  مصر العدو  عامف من جانبنا بةنها 

 عاما. 35م  مصر معاهد  سالم لم ي  قق منذ 
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 ل3)

المفاو اا ال ي  رعاها مصر اان بين الفلس ينيين واإلسراليليين  س دعي دهشف من نود إخر، 
فمنذ أكثر من أسبوعين والجدف مس مر  وف و ف األعماف العداليف وف: ال صار و ر ي  اإلعمار 

لو  ز  و ريف الصيد في المياه اإل ليميف، و ير ذل: من العناوين ال ي واإل اثف و  ويف األمواف ق
 ص  في مجرى اس مرار ال عايش وال ساكن بين القا ف والق يف. كةن المفاو ين يب ثون في كيفيف 
اس مرار ا   الف بغير منغصاا. دون أي قشار  قلو ا   الف الذي هو جوهر المشكلف وأصف 

 الداء.
الكالم يجري ال فاوا  ول  بعد م ي أكثر من عشرين عاما علو ا فا يف أوسلو  من يصدق أن هذا
ل. وهي ال ي ا فق فيها علو انس ا  قسراليف من ال فف خالف خم  9113)ال ي و عا عام 

 1094وهو ما يعني أننا في عام -سنواا والبدء في مفاو اا ال ف النهالي بعد ثالث سنواا؟ 
ن منا شف مو وعاا القد  والالجلين والمس و ناا  مهيدا إل امف يف را أن نكون  د فر نا م

قلو  ير ذل: من العناوين ال ي لم يعد أ د ية ي علو ذكر شيء منها، ف ال  -الدولف الفلس ينيف!
 عن أن  قالقها  غيرا  ماما خالف العشرين عاما.

اما  م  هويدها ولم يبق من فقد م يا القد  ال ي   دثا عنها أوسلو، وصرنا بإزاء مدينف جديد   م
معالمها سوى المسجد األ صو و بف الصخر  وبعا المزاراا السيا يف، والالجلون سق وا من 

 الذاكر ، والمس و ناا   اعفا عد  مراا ب يث لم يعد ملفها  ابال للمنا شف.
ا  فاء اان نك شف أن ما   قق من أسلو أمران، هما: اع راف منظمف ال  رير بدولف قسراليف و 

? من أرا فلس ين، أو كف فلس ين ما عدا ال فف والق اد. ثم 78الشرعيف علو هيمن ها علو 
ال نسيق األمني م  قسراليف الذي وصف   ا  فا يف بةن  ن عاونن بين شر ف السل ف الفلس ينيف 

ففازا  والجيش اإلسراليلي. ف منا قسراليف بذل:  ثبيا السي ر  علو األرا وا  كام مرا بف البشر،
بكف شيء في  ين أكف الفلس ينيون الهواء! و  و صارا  ايف مراد المفاو اا أن يعيشوا في 

 أمان في ظف ا   الف، وأن يك فوا بالنظر قلي  وهو ي و ش وي مدد ليب ل  ال فف ويدمر  ز .
 
 ل4)

ا يسمح لها أمُّ المدهشاا   مثف في  قاع  السل ف الفلس ينيف عن ا ن مام قلو معاهد  روما بم
باللجوء قلو الم كمف الجناليف الدوليف لم اسبف المس ولين اإلسراليليين علو سجف جرالمهم ال افف. قذ 
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لي  معقو  ولي  مبررا أن  مار  قسراليف كف  ل: الجرالم والفظال  ويكون بمقدور الفلس ينيين 
رلاسف السل ف الفلس ينيف م اكم ها وف  ها أمام العالم، ثم نك شف أن الم ردد والم قاع  هو 

 ذا ها.
في الذاكر  الفلس ينيف مو ف مخز ي عذر نسيان .  ين شكلا األمم الم  د  لجنف دوليف برلاسف 
القا ي الجنو  أفريقي ري شارد  ولدس ون لل  قيق في الجرالم ال ي ار كب ها قسراليف في  ربها  د 

 قريرها الذي أ ره مجل   قوق اإلنسان في . وأدانا اللجنف قسراليف في 1008 ز  م  نهايف عام 
جنيف وأيده أ ل  أع اء الجمعيف العامف لألمم الم  د ، ثم فوجن الجمي  بةن السل ف الفلس ينيف 

 هي ال ي س ب   و لبا  ةجيف النظر في !
ثمف قجماد بين النخبف الفلس ينيف علو  رور  ا ن مام قلو معاهد  روما لف ح ال ريق أمام 

 اد  قسراليف علو جرالمهم. وو دها رلاسف السل ف هي ال ي  سوف و  جف،   و ادعا م اكمف 
ذاا مر  أن  ما  هي ال ي  لبا ال ةجيف   و   ي اكم  يادا ها أمام الم كمف، وهو ما نفاه 
األس اذ راجي الصوراني مدير المركز الفلس يني ل قوق اإلنسان في  ز . و اف لي في ا صاف 

ر با با ن مام قلو المعاهد  وعلو اس عداد للمثوف أمام الم كمف الدوليف قذا  ها في قن  ما 
 ا   و األمر ذل:.

وأ اف أن السيد  فا و بن سود  المدعي العام بالم كمف الدوليف أبلغ   بةن الم كمف  س  ي  أن 
 و ي   باشر مهم ها فور  قدم السيد م مود عبا  رلي  السل ف بمذكر  من نصف صف ف   ل  ال

 علو المعاهد  والمصاد ف علو الم كمف الدوليف.
وفي رأي  أن أبو مازن ي عرا ل غو   منع  من اإل دام علو  ل: الخ و ، مصدرها األساسي 
قسراليف والو ياا الم  د  وفرنسا وألمانيا وبري انيا. ي دث ذل: في  ين أن الم امين الفلس ينيين 

ف وموثقف  دين قسراليف في ار كا  جرالم بشعف    صر لها لديهم ملفاا باا ف جاهز  وم رجم
ولكن أي ا ب ق القانون اإلنساني  -وهي جرالم ال ر  الكالسيكيف-لي  فق  ب ق البشر والعمران 

والدولي. وهذه الق ايا األخير  أكثر  عقيدا وأشد خ ور ، ألنها   علق ببناء الجدار العازف الذي أدان   
يف، وبال  هير العر ي الذي  عر ا ل  مدينف القد ، وبا س ي ان الذي يعد م كمف العدف الدول

جريمف  ر  من ال راز األوف، قلو  ير ذل: من الق ايا ال ي يمكن أن  ف ح أبوا  جهنم علو 
نسانيا  قسراليف. في  ين   كد مظلوميف الفلس ينيين بما يمكنهم من هزيمف ا   الف سياسيا وا 

 وأخال يا.
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علو ال قاع  ال اصف، يذّكر األس اذ الصوراني أن شرعيف السل ف  كمن في  در ها علو  وهو يعلق
الدفاد عن إ م الشع  الفلس يني، أما  ين  عجز عن القيام ب ل: المهمف أو  م ن  عنها فإن ذل: 
يجر  شرعي ها ويفقدها مصدا ي ها أمام جماهيرها. ولي  هنا: ما يقاف في هذه النق ف أكثر من 

 :.ذل
 08/8/7102الجزيرة، نت، الدوحة، 

 
 المؤتمُر الّدوليُّ طريَق االنتصار يكونَ حّتى  .77

 هاني المصري
أعلن صال  عريقاا أن القياد  الفلس ينّيف بدأا ب  ركاا عربّيف وا  ليمّيف ودولّيف من أجف عقد 

م دد   من  م  مر دولي، هدف  قنهاء ا   الف وا  امف دولف فلس ينّيف مس قلف وفق سقف زمني 
 األ راف الدولّيف المخ لفف.

جديد    و   دث   وّ ا نوعياا سينقف الق ّيف  اس را يجيفقن هذه ال  ركاا مف را أن  كون  من 
الفلس ينّيف من  اف قلو  اف. ونةمف أ   كون مجرد  ق ي  للو ا ولع  بالو ا ال ال  قلو  ين 

ي مجرد  ك ي: لل غ  علو الو ياا الم  د  ن ج الظروف  س لناف المفاو اا الثنالّيف، أ
سراليف، مثف ال هديداا ب ف السل ف وبالمقاومف الشعبّيف وبا ن مام قلو م كمف الجناياا الدولّيف  وا 

 اإلسراليلّيف. –وبالمصال ف الو نّيف؛ من أجف ق ياء المفاو اا الفلس ينّيف 
  البشرّيف  د   اد  ز  مخ لفاا عّما كان يج  أن يكون الو   بعد العدوان وجرالم ال ر  واإلباد

 بل . فما كان مجرد خ ة أو خ يلف  بف العدوان، مثف ا س مرار في عملّيف سميا نعملّيف سالمن 
بالر م من أنها صمما لق   ال ريق علو السالم وجاءا لخدمف قسراليف و س مرار و وسي  ا  اللها 

ينيين أينما كانوا؛ أصبح بعد العدوان األخير جريمف   واس ي انها وعدوانها وعنصري ها  د الفلس 
 غ فر، فال يمكن ال عامف م  قسراليف المجرمف مثلما  م ال عامف معها   و اان، فهي  ار ف بالدماء 
الفلس ينّيف، و جاوزا كف ا  فا اا وا ل زاماا السابقف، و  ا علو أي أمف بالسالم، و زرد بذور 

بإ الق يد  واا ا   الف و  عان المس و نين ل عيث خراباا وفساداا في  ال ر  والدمار والموا
ا في القد .  عموم األرا ي الفلس ينّيف الم  لف، وخصوصا

  و  كون الدعو  قلو الم  مر الدولي جاد  ويةخذها العالم علو م مف الجد، يج  أن  كون جزءاا 
م عدد   اس را يجيااد    و اان،    من من مقاربف جديد  مخ لفف  ماماا عن المقارباا المع م

  كامف م  بع ها البعا، و صّ  كلها في مجرى  ادر علو قنهاء ا   الف و جسيد الدولف 
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نجاز  ق العود  وال عويا لالجلين وا  الق 67الفلس ينّيف المس قلف علو  دود  ، بما فيها القد ، وا 
 سرا  األسرى.

ا قلو و د  و نّيف صلبف وشراكف سياسّيف  قيقّيف يج  أن  س ند  ا س را يجيااقن هذه  أو ا وأساسا
   مها المخا ر والقواسم المش ركف. هذه القواسم ال ي سيكون من الممكن ا  فاق عليها أكثر من 
م  مف بعد العدوان اإلسراليلي األخير ومغزاه وأبعاده، وبعد الو د  الميدانّيف في مواجه  ، والو د  

 جّسد  ب شكيف وفد فلس يني مو د ي بنو م ال  المقاومف.السياسّيف الم 
قذا  بنا القياد  الفلس ينّيف هذه المقاربف الجديد  فإنها س كون بمس وى ال  دياا والمخا ر ال ي  هدد 
الق ّيف الفلس ينّيف، من خالف المسارعف قلو  نفيذ دعو ها بعقد اإل ار القيادي الم  ا لالنعقاد، 

د  الفعلّيف الذي  ع مد  رارا   من الم سساا الشرعّيف في منظمف ال  رير قلو  ين ب يث يكون القيا
ذا لم   بناها فس سق   قجراء ان خاباا المجل  الو ني و شكيف الم سساا الو نّيف في  ولها، وا 

  ير مةسوف عليها.
 الم لوبف ما ية ي: ا س را يجياايمكن أن   م 

ها، بما فيها السلمّيف والشعبّيف والمسّل ف، ال ي  س ند قلو ال قوق المقاومف بكف أشكال اس را يجيف -
لو  لو القناعف بةن  من دون  غيير جدي في ميزان القوى   يمكن قنهاء ا   الف، وا  الفلس ينّيف وا 
لو  القانون الدولي اإلنساني الذي يجيز المقاومف المسل ف لال  الف وي ّرم اس هداف المدنيين، وا 

لو مرجعّيف و نّيف وا د    دد   واصف و نو المقاومف الفلس ينّيف المس مر  منذ  والي مالف عام، وا 
أشكاف المقاومف المناسبف لكف مر لف ولكف  جم  فلس يني، بما في ذل: قمكانّيف الجم  بين أكثر من 

لظهور، شكف كفا ي في نف  الو ا، وا س عداد  ند د ا ن فا ف الثالثف ال ي بدأا قرهاصا ها با
كما  جّلو ذل: في الهّباا الشعبّيف المناصر  لغز ، والعمف علو  وفير مقوماا ان صارها، وهي: 
القياد ، وال نظيم، والهدف القابف لل  قيق، والو ا المناس ، و وفير مقوماا الصمود الكفيلف بجعف 

 ان األمني.الجماهير  ادر  علو   مف  بعا ها، و مان عدم انز  ها قلو الفو و والفل 
مراجعف ال جار  السابقف واس خالص الدرو  والعبر، ال ي أهّمها َوْهم  صّور ال وصف قلو  سويف  -

  قق   و ال د األدنو من ال قوق الفلس ينّيف بالرهان علو المفاو اا الثنالّيف ك ريق و يد وعلو 
ح و دها  ادر  علو ا ن صار. الكفا  المسل اس را يجيفالرعاّيف األميركّيف ا نفرادّيف، ووهم أن 

 فالمقاومف  زرد والسياسف   صد، ومن   يزرد   ي صد.
قن الكارثف ال ي نعيشها ناجمف عن قلقاء أوراق القو  الفلس ينّيف واس بدالها ب سن النّيف واألمنياا 

ريقن من جان  والمناشد ، و قديم ال ناز ا و  بيق ا ل زاماا الوارد  في نا فاق أوسلون ونخار ف ال 
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وا د، والغرق في بناء م سساا الدولف   ا ا   الف في اخ بار   ين هي إلثباا الجدار ، وعن 
المع مد  فعلياا هي  ا س را يجيفنالسالم ا   صادين الذي أصبح   صيالا  اصالا ما داما ن يجف 

 ر ا   الف وا  امف الدولف   سين شرو  ال يا    ا ا   الف، و  ّوف السل ف من أدا  ان قالّيف لد
 قلو وكيف أمني ل .

  و  كون المقاربف الجديد   ادر  علو   قيق األهداف الفلس ينّيف   بد وأن  شمف  جاوزاا فعلياا 
 ل زاماا نا فاق أوسلون، من خالف ال خلي عنها مر  وا د  أو علو دفعاا، علو أسا  قعاد  النظر 

ا بعد  صوف الفلس ينيين علو اع راف دولي بدول هم، بشكف السل ف ووظالفها وال زاما  ها، خصوصا
فيمكن أن  كون البدايف بو ف ال نسيق األمني، ثم قلغاء نا فا ّيف باري ن ا   صادّيف، و ن هي بس   
ا ع راف بإسراليف في سياق شّن  ملف في األمم الم  د  لس   ا ع راف بها وفرا العزلف 

 والعقوباا عليها.
السياق   بد من اس كماف  و ي  ا  فا ياا الدولّيف وا ن مام قلو الوكا ا الدولّيف،  في هذا

ا للجرالم اإلسراليلّيف القادمف، ولمال قف  اد  قسراليف  ا رادعا ا م كمف الجناياا، كونها سال ا خصوصا
 هجير واإلبعاد.العسكريين والمدنيين علو جرالمهم السابقف والال قف والمس مر  مثف ا س ي ان وال 

المقا عف الشاملف، السياسّيف وا   صادّيف والثقافّيف واألكاديمّيف، وما   من  من و ف  اس را يجيف -
 ق  ي  ا س را يجيفال  بي  م  قسراليف، وجعف ا  اللها مكلفاا لها ولي  ا  الف سب  نجوم. وهذه 

قلو خ ا   قو ي علو أسا    غيير الخ ا  السياسي واإلعالمي الفلس يني من خ ا  سياسي
نما ُ لبو.  أن ال قوق   ي م ال فاوا عليها وا 

اس عاد  البعد العربي واإلسالمي وال  رري اإلنساني للق ّيف الفلس ينّيف بما يساعد  اس را يجيف -
علو ا نخرا  العربي في  ف الق ّيف الفلس ينّيف، ألن المشرود ا س عماري ا س ي اني الصهيوني 

جمي  العر  ومن قف الشرق الوس  واألمن والسالم في العالم بةسره، وبما ي دي قلو  عاظم يهدد 
 ركف ال  امن الدولي، ب يث  صبح  ادر  علو فرا م البها علو ال كوماا الم ثر  علو القرار 

 الدولي، خاصف في أوروبا والو ياا الم  د  األميركّيف.
ر  كبير  جداا، ظهرا وا  ف في ا نشغاف الكامف بو ف قن الدعو  قلو الم  مر الدولي  سّد ثغ

نهاء ال صار واإلعمار والمعابر والم ار والميناء وعدد الشا ناا ال ي س دخف يومياا قلو  العدوان وا 
هماف معالجف جذور وأسبا  ما جرى وما يمكن أن يجري وهو ا   الف، قذ    اد  ز ، وا 

ا لل عدوان اإلسراليلي القادم، ما ي  ل  رب  الجهود لو ف قن كف ما يمكن   قيق  سيكون معر ا
نهاء ال صار واإلعمار بإيجاد عملّيف سياسّيف جاّد   ادر  علو قنهاء ا   الف.  العدوان وا 
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قن من أهم قنجازاا المقاومف في ال ر  األخير  أنها أعادا الق ّيف الفلس ينّيف قلو الصدار ، 
  رر و ني، وو دا الشع  الفلس يني ومخ لف  واه علو  وأظهر ها علو  قيق ها بوصفها   ّيف

مو ف وا د، وهذا يف ح ال ريق  ع ماد مقاربف أخرى ولي  ا س مرار في قعاد  قن اج المقارباا 
 السابقف الفاشلف.

المشار  ا س را يجيااقن عقد الم  مر الدولي مهم جداا، ولكن  و ده   يكفي قذا لم يكن  من 
ي  سهالا ولكن  ال ريق الذي يج  السير في  لالع راا علو م او ا اس لناف قليها، وعقده ل

المفاو اا الثنالّيف، م  أن من شرو  نجا   ق الق  ريق المفاو اا الثنالّيف برعايف أميركّيف قلو 
األبد، ورفا أي م اولف لعقد م  مر دولي شكلي، لكي يكون   اء ومدخالا للعود  قلو المفاو اا 

 ف.الثناليّ 
الم  مر الم لو  يج  أن يكون مس مراا وفي ق ار األمم الم  د ، و من جدوف زمني  صير، 
ويس ند قلو القانون الدولي و راراا األمم الم  د  ل  بيقها ولي  لل فاوا  ولها، ولي  قلو 
لو ما وصلا قلي  المفاو اا ال ي هب ا بالسقف ال فاو ي الفلس يني، من  ا  فا اا السابقف وا 

 خالف كف ال ناز ا المجانّيف ال ي ُ ّدما من دون مقابف من قسراليف.
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 أفرايم هليفي
في  ملف نالجرف الصامدن، رف  الجيش ا سراليلي الو القياد  السياسيف جملف كبير  من ا نجازاا 

س خدام ب ارياا نالقبف ال ديديفن، ال ي  ما السكان المدنيين بشكف شب   ام. البالسف. أولها هو ا
ال رسانف الصاروخيف من جهف ومنظومف  –والقدر ان ا س را يجي ان الل ان بن هما  ما  و ور هما 

  قلص ا ب جوم كاس ف. –ا نفاق الهجوميف من جهف اخرى 
م و، جري ف ونازفف في ميدان لقد خرجا  ما  مر و ف وم روبف أكثر من اي و ا 

المعركف، عديمف كف  در  علو الدفاد عن سكان  ز  الذين دفعوا أسا  الثمن في ال رف ا خر.   
هرعا الو نجد ها. فقد ام نعا عن ا نجرار الو المعركف و دما  فسيراا هزيلف  قيران ز  ، و  

ا : الردد من الجيش ا سراليلي في الشماف لخيان هما نالمقاومف الفلس ينيفن دون ذكر السب  ا س
 أثبا نجاع  .
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لقد انجرا  ما  وشركا ها الو القاهر  في الظروف السياسيف ا صع  من نا ي هم. فقد رد  لبهم 
مفاو اا   ا النار، واسراليف أملا بنجا  شرو  البدايف. ولم يسمح لزعماء المنظمف  إلجراء

بدخوف  –في المنفو في   ر واسماعيف هنيف في الق اد خالد مشعف الذي يمكث  –السياسيين 
مصر للمشاركف في المفاو اا، وا  را  ما  الو ا ر با  بوفد برلاسف رجف السل ف 
الفلس ينيف. وفوق كف شيء ا  روا الو  ة ة  الرأ  امام القياد  المصريف الجديد ، ال ي اخرج هم 

خاف صديق يها ا خير ين في العالم،  ركيا و  ر، عن القانون كمنظمف ارهابيف. وم اولف  ما  اد
 الو المفاو اا فشلا  ماما، ر م أنها  ظيا في البدايف ب فهم أمريكي. هزيمف قثر هزيمف.

و  يزاف، ر م ا نجازاا المثب ف في ميدان المعركف والنجا اا الباديف للعيان في الغالف السياسي، 
كانا الم ادثاا  قذا. في ساعف ك ابف هذه الس ور   نعرف فان  ملف نالجرف الصامدن لم  ن   بعد

في القاهر  س ع ي ا فا ا ما، اذا كانا المعار: س س ةنف أم سيسود و ف نار في المن قف وكةن    
  سم. وبجد لماذا؟

ر م كف ما  يف عن خسالر  ما  الجسيمف، السياسيف والعسكريف، بقيا  قف علو  دميها بصف ها 
في القاهر . من مكان ها الدون وال عيفف، في عزل ها البارز ،    زاف  إلسراليفقيقي الم اور ال 

مغروسف عميقا في   اد  ز ، وم اولف ناس نساخن المجاف السياسي للفلس ينيين و  ميف ف ح علو 
ظهر  ما  في  ز  ليسا  ابلف لل نفيذ. كف ن ر ي ن ي  قق في م ادثاا القاهر  سي دي لزمن 

و اع راف اسراليلي ب ما  كالع  شرعي في المعادلف ال ي بين اسراليف والفلس ينيين.  ويف ال
س كون هذه خ و  هامف في ال ريق الو  سليم اسراليلي بوجود  كومف الو د  الفلس ينيف والفهم بان  

 وأ يانامن عقد من الزمان،    زاف  ما   ي بف  أكثرر م انجازاا  ملف نالسور الوا ين  بف 
رزق في يهودا والسامر . فال كومف    سارد الو السير في هذا ال ريق، وعلي  فان رساللها العلنيف ي

 للجمهور  شدد أساسا علو البعد ا مني لم ادثاا القاهر .
 ما  معنيف بالخروج من المعركف م  نانجازن ما يبرر لها أمام سكان  ز   رار م مد  يف ورفا   

الق اف منذ  بإنهاءل سب  بدمار هالف في الق اد. ولهذا فان المنظمف معنيف من شهر وا ألكثرالق اف 
 ا ن.
لم ي  قق ا فاق في القاهر ، فمعنو ا مر سيكون أن اسراليف  ع زم العود  الو المعركف العسكريف  قذا

إجال أم عاجال في ظف م اولف انهاء مهام  صفيف  ما  في ا نفاق ال ي   ا مس شفو الشفاء. 
ا و ف النار عمليا، دون  سويف، فمعناه ان الجيش ا سراليلي لم ي قق انجازاا كافيف في ميدان أم
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المعركف. وسيفهم العالم العربي بان اسراليف ربما ان صرا في المعركف ولكنها خسرا في ال ر . 
 وب عبير إخر: اس بدلا ا نجاز العسكري بن يجف معاكسف علو  اولف المفاو اا.

 08/8/7102، يديعوت
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