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  رات الصواريخمحمد الضيف بعد محاولة اغتياله.. والمقاومة ترد بعش زوجة وابناستشهاد  .0
ثالثة  مةواينين،  ، أنوكاالت، وعن غزة من خليل الشيخ، عن 20/8/2000األيام، رام هللا، أوردت 

، فةي غةارة رسةراييلي  اسةتهدفت منةزال لعايلة  أمسآخرون، مساء  43وأصيب استشهدوا بينهم رضيع ، 
رة علة  ار  زراعية  وشةنت اليةايرات ارسةراييلي  غةا الدلو في حي الشيخ رضةوان شةمال مدينة  غةزة 

 في محيي ريا  أيفال في شارع الفالوجا في حي الجنين  بمدين  رفح 
وادعت رسراييل أن الغارات ارسراييلي  جاءت ردًا عل  ريةال  صةواريخ مةن عيةاع غةزة علة  البلةدات 

وعالةةةت مصةةةادر عبريةةة ، رن بلةةةدات محييةةة  بغةةةالي عيةةةاع غةةةزة ومةةةدنا فةةةي وسةةةي دولةةة   ارسةةةراييلي  
 تعرضت لوابل من الصواريخ  االحتالل
أعلنت مصادر يبي  فلسييني  من غزة، أن  ،20/8/2000المركز الفلسطيني لإلعالم، ونشر 

رسميا عن استشهاد زوج  القايد العام لكتايب القسام الذراع العسكري لحرك  المقاوم  ارسالمي  
 غرب مدين  غزة  في عصي منزل عايل  الدلو شمالعلي "حماس" محمد ضيي، وأصغر أيفاله 

رييس الوفد الفلسييني المفاو  في ، أن وكاالت ، وعن20/8/2000، الخليج، الشارقةوذكرت 
القاهرة عزام األحمد وعال رن المفاوضات غير المباشرة مع "رسراييل"، لم تحق  أي تقدم بأي نقي ، 

صعيد االستجاب  ونف  حدوث أي تقدم في القضايا الميروح  للنقاش بين الجانبين، خاص  عل  
للميالب التي تقدم بها الوفد، منحيًا بالاليم  عل  الجانب "ارسراييلي"، اتهمها بممارس  الممايالت 

 المستمرة 
ولفت األحمد رل  أن هناك أصابع خفي  تعمل عل  وضع العراعيل والمعوعات أمام المبادرة المصري ، 

نةةار أو عةةودة دايةةرة العنةةي بقةةوة رلةة  عيةةاع غةةزة وعةةال فامةةا التوصةةل رلةة  اتفةةا  نهةةايي لوعةةي ريةةال  ال
ال  وغيره مةن األراضةي الفلسةييني ، وأضةاي األحمةد فةي تصةريحات صةحفي  "رمةا نتفة  أو ال نتفة ، وا 

 " فان دايرة العني ستبق  مستمرة
وأشةةار مصةةدر مصةةري رلةة  أن السةةبب فةةي تمديةةد الهدنةة  تمسةةك "رسةةراييل" بنةةزع السةةال  مةةن الفصةةايل 

ذا ما يرفضه نهاييًا الوفد الفلسييني، مؤكدا أن الوفد الفلسييني اعتبر اعترا  "رسراييل" الفلسييني ، وه
 النار بنزع السال  ممايل  في المفاوضات، وأنها ال تريد ربرام اتفا  عل  وعي ريال  

وعةةال عةةزت الرشةة  عضةةو المكتةةب السياسةةي لحركةة  حمةةاس رن مقتةةر  تمديةةد التهديةة  الةةذي وافةة  عليةةه 
فلسييني جاء بيلب من مصر في آخر لحظ  من أجل رنقاذ المفاوضات من النف  المسةدود، الوفد ال

وأوضةةةح أن المفةةةةاو  "ارسةةةةراييلي" "يمايةةةةل ويسةةةةرب أنبةةةاء عةةةةن التوصةةةةل التفةةةةا  بغةةةةر  التشةةةةويش 
 للتالعب بمشاعر الشعب الفلسييني والضغي عل  المفاو  الفلسييني" 
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بميالةب الشةعب الفلسةييني وعلة  رأسةها رفةع الحصةار  وشدد الرش  عل  أن الوفد الفلسةييني تشةبث
عةةن غةةزة، فةةي حةةين أن "رسةةراييل" تحةةاول "تنظةةيم الحصةةار عةةو  رنهايةةه"، وأشةةار رلةة  أن المفةةاو  
"ارسةةراييلي" "يبةةدي بعةةد كةةل مةةرة يةةتم التوصةةل فيهةةا لتقةةدم فةةي نقيةة  معينةة  تحفظةةات أو يضةةع شةةرويًا 

الجانةب الفلسةييني علة  تمديةد التهدية  رلة  الرغبة  فةي رضافي  تفسد مةا أنجةز"، وأرجةع الرشة  موافقة  
 واضح  رعياء فرص  رضافي  للتوصل رل  نهاي  

وعةةةال خالةةةد الةةةبيش عضةةةو الوفةةةد الفلسةةةييني المفةةةاو  والقيةةةادي فةةةي حركةةة  "الجهةةةاد ارسةةةالمي" رن 
 المفاوضةةةات فةةةي القةةةاهرة عةةةد تنهةةةار فةةةي أي لحظةةة  ألن "رسةةةراييل" تسةةةع  رفشةةةال وزعزعةةة  الثقةةة  بةةةين

 الجانبين الفلسييني والمصري بسبب التعنت وعدم تقديم تنازالت واالستجاب  للميالب الفلسييني  
ــت، الدوحــةوأضةةاي موعةةع  ــرة ن مراسةةل الجزيةةرة فةةي غةةزة عةةال رن رسةةراييل ، أن 20/8/2000، الجزي

 شنت المزيد من الغارات الجوي  عل  مناي  متفرع  من عياع غزة أودت بحياة ثالث  أشخاص وجر 
سةةراييل نتيجةة  عةةدم التوصةةل التفةةا  فةةي  العشةةرات، وذلةةك بعةةد انهيةةار التهديةة  بةةين فصةةايل المقاومةة  وا 

 المفاوضات غير المباشرة بالقاهرة بين الوفد الفلسييني ونظيره ارسراييلي 
وعال موس  أبو مرزو  نايب رييس المكتب السياسي لحرك  حماس، وفة  مةا ذكرتةه وكالة  الصةحاف  

رسراييل خرعت التهدي  لتقصي منزاًل بالقياع في محاولة  الغتيةال محمةد الضةيي القايةد  الفرنسي ، رن
  وابنتهالعام لةكتايب عز الدين القسام الجنا  العسكري لحماس، مما تسبب باستشهاد زوج  الضيي 

االجتمةةةاعي "فةةةةيس بةةةوك"، رسةةةةراييل بافشةةةةال  موعةةةع التواصةةةةلواتهةةةم أبةةةةو مةةةرزو  علةةةة  صةةةحفته علةةةة  
 مصر باستهداي الضيي  التي ترعاهالتهدي  مباحثات ا
، نتنيةاهو يعلةن: صواريخ عليهةاخيوة غير متوعع ، رسراييل تعلن سقوي ثالث   يمرزو : "فوعال أبو 

نهةةةاء التهديةةة ، وسةةةي حيةةةرة الجميةةةع   مةةةن نةةةدري لهةةةذه الخيةةةوات  الوعةةةي التفةةةاو ، وسةةةحب الوفةةةد، وا 
 " سبب

غةةزة،  مةةن عيةةاعلةةيس هنةةاك مةةن صةةواريخ انيلقةةت "لةةم نلبةةث يةةويال حتةة  جةةاءت األخبةةار، وأضةةاي: 
لغةاءلكنها ذريع  الستهداي شخصي  كبيرة مةن حمةاس، فةتم سةحب  التهدية ، وكانةت الجريمة   الوفةد، وا 

 " وابنتهالجديدة في بيت آل الدلو واستشهدت فيها زوج  القايد الكبير محمد الضيي 
المةةدنيين،  فةةي اسةةتهدايريمةة  جديةةدة واعتبةةر أبةةو مةةرزو  الحادثةة  "حماعةة  نتنيةةاهو أضةةافت لسةةجله ج

وانتهةةاك العهةةود واالتفاعيةةات، والخيبةة  االسةةتخباري  الجديةةدة  وأخيةةرا التأكيةةد علةة  أنةةه ال يعةةري للصةةد  
 مكانا" 
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المسحال رل  أن الغارات ارسراييلي  يالت شر  حي التفا  وشمال عياع  تآمروأشار مراسل الجزيرة 
 رة في الشمال الشرعي من عياع غزة غزة والمنيق  الشرعي  لبلدة القرا

وذكةر المراسةةل أن فصةايل المقاومةة  أيلقةت رشةةقات صةاروخي  ردا علةة  الغةارات ارسةةراييلي ، رذ عالةةت 
كتايةةب القسةةام رنهةةا أيلقةةت خمسةةين صةةاروخا متنوعةةا علةة  منةةاي  بةةالعم  ارسةةراييلي، ومنهةةا ضةةرب 

ب وأسةةدود والمجةةدل والقةةدس ، فضةةال عةةن عصةةي القةةدس وتةةل أبيةة82ميةةار بةةن غوريةةون بصةةارو   
 وسديروت وبير السبع وغيرها 

وعالت القسام في بيان لها رن ريالعها للصواريخ جاء ردا عل  خر  رسراييل للتهدي ، مهةددة بةأن هةذا 
الةةرد أولةةي وبأنهةةةا ستسةةتهدي ميةةةار بةةن غوريةةةون بالمزيةةد مةةن الصةةةواريخ  كمةةا أعلنةةةت كتايةةب شةةةهداء 

ن وكتايةب المجاهةدين عةن عصةي البلةدات ارسةراييلي  القريبة  مةن األعص  وألوي  الناصةر صةال  الةدي
عياع غزة، وعد دعا جيش االحتالل السكان الذين يعيشون في مةد  ثمةانين كيلةومترا مةن حةدود غةزة، 

 أي أبعد من منيق  تل أبيب، رل  فتح المالجئ هربًا من صواريخ المقاوم  
د أن المحادثةةات الراميةة  للتوصةةل لوعةةي ريةةال  وذكةةر ريةةيس الوفةةد الفلسةةييني المفةةاو  عةةزام األحمةة

النار في عياع غزة فشلت، وأضاي أن الجانب ارسراييلي كان لديه "عرار مبيت رفشال المفاوضات" 
موضةةةحا أن رسةةةراييل أعلنةةةت انهيةةةةار المفاوضةةةات بينمةةةا كةةةان الوفةةةةد الفلسةةةييني يتشةةةاور مةةةع الوسةةةةيي 

 المصري 
حماس أسام  حمدان أن الجانب ارسراييلي كان يحةاول خةالل واعتبر مسؤول العالعات الخارجي  في 

المفاوضات خف  سقي توععات الوفد الفلسةييني فيمةا يخةص ميالةب الشةعب الفلسةييني، والمتمثلة  
أساسًا في رنهةاء العةدوان والحصةار وبةدء ارعمةار والنقةاي األخةر ، مضةيفا أن تةل أبيةب كانةت تةراهن 

 ت لكسر الموعي الفلسييني الذي وصفه بأنه كان موحدا عل  ريال  أمد التهدي  والمفاوضا
وأضةةاي حمةةدان أن رسةةراييل كانةةت تريةةد أن تنتةةزع فةةي المفاوضةةات مةةا لةةم تسةةتيع نيلةةه بةةالحرب علةة  

 عياع غزة 
سةامي أبةو زهةري ، عةن وكالة  األناضةول مةن غةزة، أن 20/8/2000القدس العربي، لنـدن، ونشرت 

االحةةةتالل ارسةةةراييلي يتحمةةةل “الثالثةةةاء، رن  ]أمةةةس  ليةةةوممسةةةاء ا عةةةال المتحةةةدث باسةةةم حركةةة  حمةةةاس
ونفة  أبةو زهةري وجةود أي معلومةات لةد  حركتةه  ” المسؤولي  الكامل  عن كةل تةداعيات خرعةه للتهدية 

 ” مزاعم ريال  صواريخ من عياع غزة تجاه رسراييل“عن ما وصفها بة 
تصةةريح  األحمةةد فةةيعةةزام ن ، عةةن وكالةة  األناضةةول، أ09/8/2000فلســطين أون اليــن، وجةةاء فةةي 

، عةةال "حتةة  امن لةةم ]أمةةس  مقتضةةب فةةي ختةةام اجتماعةةات الوفةةد الفلسةةييني فةةي القةةاهرة مسةةاء اليةةوم
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وأضةاي "عةدمنا ورعةة  تتضةمن موعةي الوفةةد الفلسةييني للتهدية  سةةلمناها  يحةدث أي تقةدم رغةم التمديةةد" 
 حت  اللحظ  ننتظر"  اوما زلنللجانب المصري عبل حوالي ساعتين 

اسةةةةةتيرد عةةةةةزام األحمةةةةةد عةةةةةايال "الوفةةةةةد ارسةةةةةراييلي يحةةةةةاول فةةةةةر  مةةةةةا يريةةةةةده ومسةةةةةتحيل أن نقبةةةةةل بةةةةةه و 
سةةاعات  3 ليوتةةابع ريةةيس الوفةةد الفلسةةييني "أمامنةةا حةةوا كفلسةةيينيين"، متهمةةا ارسةةراييلم "بالممايلةة " 

سةةنا ونأمةةل أن نتلقةة  رد عبةةل هةةذه المةةدة حتةة  نسةةتييع تحديةةد الخيةةوة الالحقةة  وأننةةا كفلسةةيينيين مار 
 المرون  ألعص  درج  ممكن " 

 
 عريقات "أية صيغة حول غزة يجب أن تتيح المجال لرفع الحصار والبدء بإعادة اإلعمار" .2

عضو اللجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير الفلسييني  صايب عريقات مع وزير خارجي  روسيا  وكاالت:
راييلي" عل  عياع غزة، والجهود االتحادي  سيرجي الفروي في موسكو، أمس، نتايج العدوان "ارس

 لوعفه التي تبذل في القاهرة 
وعال عريقات للوزير الفروي رن "أي  صيغ  حول عياع غزة يجب أن تتيح المجال لرفع الحصار 
عنه، والبدء باعادة ارعمار"، مؤكدا أن األولوي  امن هي البحث في اليوم التالي النتهاء العدوان 

وع بالبحث الجدي رنهاء االحتالل "ارسراييلي" لألر  الفلسييني ، "ارسراييلي"، وهو الشر 
وشدد عل  "ضرورة االتفا  عل  جدول زمني  احتاللها واستحداث آلي  رلزامي  رلزام "رسراييل" بانهاء 

لتنفيذ هذا االنسحاب ضمن سقي محدد، نعري فيه بشكل مسب  موعدنا مع االستقالل الكامل، 
 البغي  الويني ، والخالص من هذا االحتالل والحري ، والكرام  

 20/8/2000الخليج، الشارقة، 
 
 إلعادة صياغة احتاللها وتشريعه "إسرائيل"مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من محاوالت  .3

، أمسخالل جلسته األسبوعي  التي عقدها في رام هللا،  الفلسييني رام هللا: حذر مجلس الوزراء
لحمد هللا رييس الوزراء، من المحاوالت التي تقوم بها رسراييل رعادة صياغ  برياس  الدكتور رامي ا

 احتاللها، مستغل  صمت المجتمع الدولي تجاه الجرايم البشع  التي ارتكبتها في عياع غزة 
وأشار المجلس ال  الدمار الشامل الذي لح  بالقياع جراء القصي والعدوان الهمجي ارسراييلي 

شهيدا، بارضاف  رل  آالي الجرح  والمعاعين،  0222د  رل  استشهاد ما يزيد عن الغاشم، والذي أ
وآالي البيوت المدمرة، وميات المساجد ودور العبادة والمدارس والمؤسسات المدني  واألهلي  والرسمي  
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  والبني  التحتي ، وما يرافقه من عدوان استيياني متواصل في الضف  الغربي  واالعتقاالت اليومي
 ومحاوالت تهويد القدس وتقسيم المسجد األعص  المبارك 

وحذر المجلس من خيورة الوضع القايم في المدين  المقدس ، من خالل مخييات االحتالل 
االسراييلي التهويدي ، وانعكاساتها الخييرة والمتصاعدة ال سيما عل  المسجد األعص  المبارك، 

  الداخلي  في الكنيست ارسراييلي حول رغال  المسجد وخيورة ما تم يرحه من عبل ما يسم  بلجن
 األعص  في محاول  لفر  مخيي التقسيم الزماني والمكاني له 

ويالب المجلس جامع  الدول العربي  ومنظم  المؤتمر ارسالمي واألمتين العربي  وارسالمي  بتحمل 
ييات الخييرة، بما فيها التوجه مسؤولياتها، واتخاذ مواعي حازم  تنسجم مع خيورة وحجم هذه المخ

رل  مجلس األمن الدولي رلزام رسراييل، السلي  القايم  باالحتالل، بوعي ممارساتها في المسجد 
 األعص ، ومدين  القدس الشريي 

 20/8/2000األيام، رام هللا، 
 
 تهم حماس باستهداف عناصر فتح بغزةيعدنان الضميري  .4

اي  باسم األجهزة األمني  في السلي  الفلسييني  اللواء عدنان اتهم الن: صاد  ميرفت -هللا رام 
الضميري حرك  المقاوم  ارسالمي  احماسم باستهداي عناصر من حرك  فتح في عياع غزة، 

يال  النار عليهم خالل العدوان ارسراييلي عل  القياع    وا 
حماس أيلقت النار عل  عدد وعال الضميري في لقاء مع الصحفيين في رام هللا ظهر الثالثاء، رن 

من عناصر فتح بسبب عدم التزامهم بارعام  الجبري  التي فرضت عليهم أثناء المعرك ، وذكر أن 
تسع  من هؤالء يتلقون العال  في مستشفيات الضف  الغربي  ومعظمهم أصيبوا في أرجلهم، وأبد  

 استعداده رثبات ذلك أمام لجن  تحقي  فلسييني  
األمني الفلسييني هجوما عل  حرك  حماس، وعال رنها لم تمنح الفرص  لحكوم   وشّن المسؤول
كما منعت المحافظين المعينين من الرييس الفلسييني محمود عباس من العمل،  ،الوفا  الويني

 وأضاي أن "هناك حكوم  ظل تعمل عل  األر  في غزة" 
الضف  الغربي  للمساعدة في رفع الركام  واتهم الحرك  بمنع نقل معدات وعوات من الدفاع المدني في

الناجم عن القصي ارسراييلي في غزة، وعال رن رد حرك  حماس عن هذه "التجاوزات" كان "لعدم 
 السييرة عل  األر " 
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وفي شأن متصل، عال الضميري رن المساعدات التي تذهب رل  غزة ال توزع بشكل عادل عل  
ي، ميالبا "بتصحيح هذا المسار والتعامل معه عل  أرضي  المحتاجين، بل يتم توزيعها بشكل حزب

 ويني  وليست حزبي " 
من جانب آخر، عال الناي  باسم األجهزة األمني  رن السلي  الفلسييني  تقدمت رنقاذ حرك  حماس 
من تداعيات العداء مع الدول  المصري ، عبر تشكيل وفد مفاوضات موحد سبقه يلب من القيادة 

للرييس المصري عبد الفتا  السيسي بتقديم مبادرة لوعي ريال  النار في األيام األول  الفلسييني  
 من العدوان عل  غزة 

وأضاي أن المبادرة المصري  في اليوم الرابع للحرب جاءت بيلب من القيادة الفلسييني ، وحملت 
  تحقي  وعي ميلب وعي ريال  النار والتفاو  بعد ذلك، "وهو ما جر  حت  امن" وصوال رل

 النزيي في غزة 
وبحسب الضميري، فان الضف  الغربي  شاركت غزة المقاوم  بأشكال أخر  ولم تقي متضامن  فقي، 
ولكن "في شكل مقاوم  مشروع ومتف  عليه"، وشدد عل  أن "عرار الحرب والسلم يجب أن يكون من 

 عيادة شرعي  ممثل  للشعب وليس من حزب" 
سراييلي  التي صدرت االثنين وأشارت رل  الكشي عن اعتقال خلي  لحرك  وردا عل  التقارير ار

حماس خييت لالنقالب عل  السلي  الفلسييني ، عال الضميري للجزيرة نت "هذه عص  لم تعد 
وأضاي أن الشاباك اجهاز المخابرات ارسراييليم هو مصدر التقرير، متسايال  تنيلي عل  أحد" 

يل وفد فلسييني موحد لمفاوضات التهدي ، وعال رن االحتالل يستهدي عن توعيت ارعالن بعد تشك
 الوحدة الفلسييني  منذ تشكيل حكوم  الوفا  

 09/8/2000، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في قصف منزل عائلة الدلو قائد القسام محمد الضيف وابنة ةاستشهاد زوجأبو مرزوق:  .5
مةةةرزو  عةةن استشةةةهاد زوجةة  القايةةةد العةةةام أعلةةن عضةةةو المكتةةب السياسةةةي لحركةة  حمةةةاس موسةةة  أبةةو 

لكتايب الشةهيد عةز الةدين القسةام محمةد الضةيي وابنتةه، فةي القصةي ارسةراييلي الةذي اسةتهدي منةزل 
 عايل  "الدلو" في مدين  غزة 

عةد عصةي منةزل المةواين ربةا  الةدلو، بخمةس  21-وكانت المقاتالت الحربي  ارسراييلي  مةن نةوع ري
 آخرين  43شهاد ثالث  مواينين، وجر  صورايخ ما أد  رل  است
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واعتبةر نايةب ريةةيس المكتةب السياسةي لةةة"حماس" فةي تصةريح مقتضةةب علة  صةفح  علةة  موعةع شةةبك  
التواصل االجتمةاعي افيسةبوكم، أن ريةيس وزراء االحةتالل ارسةراييلي ارتكةب "حماعة  أضةافت لسةجله 

عيات، والخيب  االستخباري  الجديدة  وأخيرا جريم  جديدة في استهداي المدنيين، وانتهاك العهود واالتفا
 يعري للصد  مكانا"  التأكيد عل  أنه ال

صةةواريخ عليهةةا، نتنيةةاهو يعلةةن: وعةةي   ثةةال"فةةي خيةةوة غيةةر متوععةة  ارسةةراييلم تعلةةن سةةقوي ث وعةةال:
نهاء التهدي ، وسةي حيةرة الجميةع   نةدري لهةذه الخيةوات مةن سةبب، ولةم ال التفاو ، وسحب الوفد، وا 

 ت األخبار" ءيويال حت  جانلبث 
وأضةةةاي أبةةةو مةةةرزو :"ليس هنةةةاك مةةةن صةةةواريخ انيلقةةةت مةةةن عيةةةاع غةةةزة، لكنهةةةا ذريعةةة  السةةةتهداي 

لغةةاء التهديةة ، وكانةةت الجريمةة  الجديةةدة فةةي بيةةت   آلشخصةةي  كبيةةرة مةةن حمةةاس، فةةتم سةةحب الوفةةد، وا 
همةةا هللا رحمةة  واسةةع  الةةدلو واستشةةهدت فيهةةا زوجةة  القايةةد الكبيةةر أبةةو خالةةد محمةةد الضةةيي وابنتةةه، رحم

نا ناهلل  وا   راجعون"  رليه وا 
 20/8/2000، فلسطين أون الين

 
 األحمد: هناك قرار مبيت من الجانب اإلسرائيلي إلفشال المفاوضات وانهيار التهدئةعزام  .6

عةال عضةو اللجنة  المركزية  لحركة  فةةتح، ريةيس الوفةد الفلسةييني رلة  مباحثةات القةاهرة، عةةزام : القةاهرة
رن مغةةةةادرة الوفةةةةد ارسةةةةراييلي للقةةةةاهرة، يةةةةدل علةةةة  عةةةةرار مبيةةةةت مةةةةن جانةةةةب رسةةةةراييل رفشةةةةال  األحمةةةةد،

 المفاوضات، وانهيار التهدي  
وأضاي األحمد خالل مؤتمر صحفي، الليل ، أن مغادرة الوفةد ارسةراييلي كةان مبرمجةا ومخييةا بعةد 

 تسويي والممايل  انكشاي كل مخيياته أمام الوفد الفلسييني، حيث لم يعد عادرا عل  ال
وأشار رل  أن الوفد الفلسييني أظهر مرون  عالي  'ال نريد كشي تفاصيلها حاليا، بةدأت منةذ األمةس، 
وتقدمنا بسلسل  اعتراحات أمس واليوم عصرا، وسلمنا الورع  الفلسييني  الساع  الخامس  والربع مساء، 

 للوسيي المصري' 
لم حتةة  امن الةةرد علةة  الورعةة  الفلسةةييني ، رغةةم أن الوفةةد وأوضةح األحمةةد أن الوفةةد الفلسةةييني لةةم يتسةة

ارسةةةراييلي تسةةةلم الورعةةة  مةةةن الوسةةةيي المصةةةري، مبينةةةا أن التعةةةديالت التةةةي أدخلةةةت مةةةن يةةةري الوفةةةد 
 كلمات فقي'  22الفلسييني بسيي ، و'ما تم رضافته ال يتجاوز 

'، مضةيفا 'أننةا مقترحاتنةالة  وعال رنه 'لو كان هناك جدي  من جانب رسراييل فةي المفاوضةات لةردت ع
 أجبنا ارسراييليين عل  مقترحاتهم وعليهم أن يجيبوا عل  ورعتنا' 
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وعةةال األحمةةد: 'سةةلمنا ورعةة  للمصةةريين تتضةةمن رفةةع الحصةةار عةةن غةةزة بةةرا وبحةةرا وفةةتح اليريةة  أمةةام 
فةي القةاهرة، عملي  سالم حقيقي'، مشيرا رل  أن نتنيةاهو ال يريةد التقةدم فةي المفاوضةات غيةر المباشةرة 

 وأن رسراييل ال تريد التوصل التفا  نهايي رغم المرون  التي أبداها الوفد الفلسييني 
غةةارة علةة  عيةةاع غةةزة  12وأضةةاي أن 'العجرفةة  ارسةةراييلي  والغةةارات الجديةةدة التةةي وصةةلت لةةةحوالي 

والوسةةيي  اليةةوم، تةةدل علةة  أن رسةةراييل ال تريةةد تهديةة ، وتريةةد فةةر  شةةرويها علةة  الوفةةد الفلسةةييني
المصري، وكنا نأمل أن يجيبوا عل  الورع  الفلسييني  حتة  يقتنةع القةادة الميةدانيون أن هنةاك رمكانية  

 لالتفا  أو تمديد الهدن  لعدة ساعات' 
وأردي أن كةةل مقترحةةات الوفةةد ارسةةراييلي فةةي القةةاهرة تريةةد تقسةةيم الةةوين الواحةةد، وفصةةل الضةةف  عةةن 

الفلسةةةةييني ، مضةةةةيفا أن رسةةةةراييل تريةةةةد القضةةةةاء علةةةة  اتفةةةةا  عيةةةةاع غةةةةزة، وتةةةةرف  حكومةةةة  الوحةةةةدة 
 المصالح  الويني  وما نتج عنه 

وعةةال األحمةةد: 'سةةنغادر بعةةد سةةاعات القةةاهرة للتشةةاور مةةع القيةةادة، لكةةن ال نعتبةةر أنفسةةنا انسةةحبنا مةةن 
 المفاوضةةات، وعنةةدما يةةر  الوسةةيي المصةةري أن الوعةةت مهيةةأ لعةةودة المفاوضةةات بعةةد أن يتلقةةوا جوابةةا

 عل  ورعتنا من الجانب ارسراييلي، فنحن جاهزون للعودة' 
 20/8/2000، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االحتالل اإلسرائيلي بإعالن السبب الحقيقي لقصف منزل عائلة الدلوكتائب القسام: نتحّدى  .7

حمةةاس، رن خةةر  االحةةتالل  أكةةدت كتايةةب الشةةهيد عةةز الةةدين القسةةام الةةذراع العسةةكري لحركةة  المقاومةة 
 ارسراييلي للتهدي  وارتكاب "مجزرة عايل  الدلو فتح عل  نفسه أبواب الجحيم" 

وكانت المقاتالت الحربي  ارسراييلي  عد عصفت منةزل ربةا  الةدلو شةمال مدينة  غةزة بخمسة  صةورايخ، 
"القسةةةام" آخةةةرين، ووصةةةفت  43مةةةا أد  رلةةة  استشةةةهاد ثالثةةة  أشةةةخاص بيةةةنهم يفلةةة  ومسةةةن ، وجةةةر  

 القصي ارسراييلي بة"البربري" 
وعالت كتايب القسام في بيان صحفي، اليوم األربعاء:"يأب  العدو الصهيوني رال أن يؤكد في كةل مةرة 
جرامه، وكان آخر هذا الغةدر والعةدوان هةو مةا ارتكبةه العةدو مسةاء الثالثةاء وعبةل  عل  غدره وخيانته وا 

 يات همجي  من القصي الجوي البشع بح  المدنيين اممنين" ساعاٍت من انقضاء مدة التهدي ، بعمل
وأعلنةةةت الكتايةةةب مسةةةيوليتها عةةةن عصةةةي مدينةةة  اتةةةل أبيةةةبم والقةةةدس المحتلةةة ، وميةةةار "بةةةن غوريةةةون" 

صةاروخًا، مؤكةةدة  42و"كريةات مالخةي" و "نتيفةةوت" و"بيةر السةةبع" و"المجةدل" و"سةةديروت" بةأكثر مةةن 
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تةرا  العةدو للتهدية ، وارتكابةه لمجةزرة بحة  شةعبنا، وخاصة  فةي يأتي "ردًا علة  اخ يأن الرد الصاروخ
 عصفه لمنزل عايل  الدلو" 

ن العدو بهذه العملي  الغادرة عد فتح عل  نفسه أبةواب جهةّنم،  وتابعت القسام "هذا الرّد هو رّد أولي، وا 
الحقيقةةةي  وأضةةةافت "نتحةةةد  العةةةدو الصةةةهيوني أن يعلةةةن عةةةن السةةةبب وسةةةيدفع ثمنةةةًا باهظةةةًا بةةةاذن هللا" 

 الكامن وراء هذا العمل الجبان في عصفه لمنزل عايل  الدلو" 
 09/8/2000، فلسطين أون الين

 
 البطش: تم تعليق المفاوضات وانسحاب الوفد اإلسرائيليخالد  .8

عال عضو بالوفد الفلسييني المفاو  في القةاهرة رنةه "تةم تعلية " المفاوضةات غيةر وكال  األناضول: 
 وصل لهدن  دايم  في غزة، بسبب تعنت االحتالل ارسراييلي المباشرة بشأن الت

وفيمةةا أعلةةن مسةةؤولون رسةةراييليون انهيةةار مفاوضةةات القةةاهرة بحسةةب تصةةريحات نقلتهةةا وسةةايل رعةةالم 
رسةةةراييلي ، عةةةال الوفةةةد رنةةةه تقةةةدم بورعةةة  للتهديةةة  وينتظةةةر الةةةرد عليهةةةا عبةةةل سةةةاعات مةةةن انقضةةةاء التهديةةة  

 عاء المؤعت  ليل الثالثاء األرب
وعةةال خالةةد الةةبيش القيةةادي بحركةة  الجهةةاد ارسةةالمي عضةةو الوفةةد الفلسةةييني المفةةاو  فةةي القةةاهرة 
مسةةةةاء اليةةةةوم "تةةةةم تعليةةةة  المفاوضةةةةات وانسةةةةحب الوفةةةةد ارسةةةةراييلي المتعنةةةةت فةةةةي االسةةةةتجاب  للميالةةةةب 

 الفلسييني " 
ياع ردا عل  ما عالت وبسؤاله عن عالع  ما حدث في غزة بشأن استيناي ارسراييلم غاراتها عل  الق

رنةه تجةدد ريةةال  الصةواريخ علةة  ارسةراييلم مةةن غةزة عةةال الةبيش:" ال عالعةة  هةذا بمةةا حةدث   تعليةة  
 المفاوضات موعي ساب  لهذا" 

 09/8/2000فلسطين أون الين، 
 
  أريحا القيادية في الجبهة الشعبية إلى خالدة جرارد تقرر إبعا "إسرائيل" .9

اعتحم  ارسراييليالجيش  أن” الجبه  الشعبي  لتحرير فلسيين“عيادي  في  أعلنت :اأ ي بم -رام هللا 
، أريحةا رلة تقةرر ربعادهةا  بأنةهمنزلها فةي مدينة  رام هللا بالضةف  الغربية  المحتلة  وأبلغهةا  األربعاءفجر 
 بح  عيادي فلسييني منذ عقود  رسراييلعرار ربعاد داخلي تصدره  أولفي 
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الجةةيش  أنو فةةي المجلةةس التشةةريعي الفلسةةييني لوكالةة  فةةرانس بةةرس وعالةةت خالةةدة جةةرار، وهةةي عضةة
 04فةةي غضةةون  رليةةهمةةع خاريةة  توضةةح المكةةان الةةذي عليهةةا التوجةةه  اربعةةادسةةلمها عةةرار  ارسةةراييلي

 مدين  رام هللا  رل ساع  وعدم العودة 
عيةةةةاديين  سياسةةةة  اربعةةةةاد الةةةةداخلي ضةةةةد ارسةةةةراييليالتةةةةي ينفةةةةذ فيهةةةةا الجةةةةيش  األولةةةة وهةةةةذه هةةةةي المةةةةرة 
 الثمانينات  أواسيفلسيينيين منذ 

 20/8/2000، رأي اليوم، لندن
 
 االحتاللإنهاء  -ستراتيجيتنا اآلن هي العودة إلى المربع األول االعالول:  .01

محمةةةود العةةةالول اأبةةةو جهةةةادم عضةةةو اللجنةةة  المركزيةةة  لحركةةة  فةةةتح  عةةةالرام هللا ة عبةةةد الحميةةةد صةةةيام: 
وصةلنا مةع هةذا العةدو » : امنظات الشمالي  والمحافظ الساب  لنابلسومفو  التعبي  والتنظيم للمحاف

يتحمل مسؤولي  االستحقا  السياسي  أنيقدم شييا بالمفاوضات وال يريد  أنرل  حاف  الهاوي   ال يريد 
بعةةةد ان ارتقةةةت فلسةةةيين بمقعةةةدها التمثيلةةةي وحصةةةلت علةةة  هةةةذا الموعةةةع الرفيةةةع بعةةةد التصةةةويت علةةة  

 13الةذي صةادي الةذكر   0220تشرين الثةاني/نوفمبر  02  بغالبي  كبيرة في عضويتها كدول  مراعب
لقةةرار التقسةةةيم الةةذي نةةةص علةة  رعامةةة  دولتةةةين  عنةةدما يعةةةيش الكيةةان ارسةةةراييلي أزمةة  سياسةةةي  خانقةةة  
ويشعر انه ميةو  مةن عةدة جهةات يهةرب فةي اتجةاه العسةكرة والقتةال  فةي القتةال والمواجهة  العسةكري  

تخر  من عزلتها وفي المواجه  السياسي  والدبلوماسي  والمحاصرة علة  المسةتو   أنتستييع رسراييل 
 « الدولي تصبح رسراييل ضعيف  مياردة معزول  ومكروه 

رغم الضةغويات األمريكية  الكبيةرة التةي كنةا نتعةر  لهةا كةي ال نةذهب للجمعية  العامة  رال »وأضاي 
أكبةةر كةةي ال ننضةةم للمعاهةةدات الدوليةة  ومةةع هةةذا ذهبنةةا وحققنةةا مةةا نريةةد ثةةم تعرضةةنا لضةةغويات  أننةةا

اتفاعيةة  دوليةة  بمةةا فيهةةا اتفاعيةة  جنيةةي الرابعةة  المختصةة  بمعاملةة   21تجاوزنةةا الضةةغوي ووععنةةا علةة  
المةةدنيين فةةي زمةةن الحةةرب ومعاملةة  الشةةعوب التةةي تقةةع تحةةت االحةةتالل  بةةدأنا نةةزاحم رسةةراييل فةةي كافةة  

 « المحافل الدولي 
راييل جةةن جنونهةةا عنةةدما شةةكلنا حكومةة  التوافةة  الةةويني  بةةدأت تخيةةي رفشةةال رسةة» أنويةةر  العةةالول 

هذه الخيوة الن االنقسام الفلسييني كان يخةدم مخيياتهةا فةي التهةرب مةن أي اسةتحقا  تحةت حجة  
أتنازل ألبةي مةازن وهةو ال يمثةل كةل الشةعب الفلسةييني وعنةدما شةكلنا حكومة  التوافة   أنكيي يمكن 

 أنمازن التحةالي مةع اررهةاب علة  المضةي فةي عملية  السةالم  رسةراييل ال تريةد  عالت لقد اختار أبو
 نعي هذه الحقيقي   أنتتنازل وال بد 
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هةةذه الحةةرب علةة  غةةزة جةةاءت علةة  هةةذه الخلفيةة  التةةي تهةةدي رلةة  تةةدمير حكومةة  الوفةةا  واختبةةار  رن
را  وتعيةةةةد تغييةةةةر الوضةةةع العربةةةةي وجةةةةر األوضةةةةاع رلةةةة  المربةةةةع الةةةةذي تريةةةةده رسةةةةراييل كةةةةي تخلةةةةي األو 
 « األولويات وتبعد اهتمام المجتمع الدولي باستحقاعات االحتالل بعد فشل المفاوضات

، داعيةا رلة  رعةادة الصةراع رلة  المربةع األول وهةو كمةا يقةول: لرسراييوحذر من االنجرار وراء ميالب 
الشةةعب موحةةد رنهةةاء االحةةتالل  المفاوضةةات حةةول مجموعةة  ميالةةب يعنةةي ان االحةةتالل بةةا   االن »

بكامله حول رنهاء الحصار ووعي العدوان ولكن سيتوحد أكثر عندما نير  موعفنا الموحد: نحن دول  
تحةت االحةتالل وهةةدفنا المركةزي الةذي سنناضةةل مةن أجةل تحقيقةةه بكافة  الوسةايل هةةو رنهةاء االحةةتالل  

امةة  ومحكمةة  العةةدل انةه حةة  مشةةروع ومةةدعوم دوليةةا وهنةةاك عةةرارات عديةةدة لمجلةةس األمةةن والجمعيةة  الع
تنسحب وان من بين حقوعنا العديدة التي  أنهذا االحتالل غير شرعي وعل  رسراييل  أنالدولي  تؤكد 

أعرتهةةا الشةةرعي  الدوليةة  حقنةةا فةةي رنشةةاء دولةةة  مسةةتقل  بقيةةادة منظمةة  التحريةةر الفلسةةييني  وعاصةةةمتها 
 القدس 

ينيةا مناضةال ذا خلفية  رسةالمي  دون رلة  حضةن شةعبها الةدافئ فصةيال و »ودعا حرك  حماس للعةودة 
لقد خسةر كثيةرا »وعال «  االرتباي بأحزاب ديني  ذات مرجعي  خارجي  وأجندة تبتعد كثيرا عن فلسيين

هنةةاك حساسةةي  شةةديدة لةةد   ان»، موضةةحا «ارسةةالم السياسةةي الممثةةل فةةي حركةة  ارخةةوان المسةةلمين
مسةلمين وهةذه الحساسةي  أضةرت بمجمةوع رخوتنا في مصر من العالع  بةين حركة  حمةاس وارخةوان ال

تبتعةةد عةةن المحةةاور وان تلتصةة  أكثةةر بقضةةيتها الفلسةةييني   أنفرصةة  الحركةة   رنهةةاالسةةكان فةةي غةةزة  
ضةمن ريةةار وحةةدوي فلسةةييني تمثلةه منظمةة  التحريةةر الفلسةةييني   معركتنةا شرسةة  وعاسةةي  ونريةةد كافةة  

رلة  المحةاكم الدولية  علة  مةا ارتكةب مةن القو  والفصةايل لنالحة  هةذا العةدو فةي كةل مكةان ونجرجةره 
  ارنساني جرايم حرب وجرايم ضد 

مةةن امن سةةنبدأ فةةي رتبةةاع رسةةتراتيجيتنا الجديةةدة القايمةة  علةة  تعزيةةز الوحةةدة الوينيةة  »وأعلةةن العةةالول 
وتوسةةيع شةةبك  االعتةةراي بدولةة  فلسةةيين الواععةة  تحةةت االحةةتالل واسةةتثمار التعةةايي الةةدولي وخاصةة  

شةةعوب فةةي أوروبةةا الغربيةة  والواليةةات المتحةةدة وعلةة  مسةةتو  الشةةعوب والحكومةةات فةةي علةة  مسةةتو  ال
  الزمن تجاوز اتفاعيات أوسلو أنواعتبر العالول  «   دول أمريكا الالتيني  وآسيا وأفريقيا

 20/8/2000، القدس العربي، لندن
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 خالل جولة في نفق في غزة مقاتلو حماس يظهرون تحديا  رويترز:  .00
تجول مقاتلون من حماس يرتةدون زيةا أسةود ومسةلحون ببنةاد  آلية  فةي النفة  : ضال المغربين -غزة 

المعتم بسالس  وعالوا رنهم يشعرون وكأنهم في بيتهم حين يكونون داخل شةبك  الممةرات الواععة  تحةت 
 أر  عياع غزة 

مةةةةن  أتاحةةةت حركةةةة  المقاومةةةة  ارسةةةالمي  احمةةةةاسم لصةةةةحفي ومصةةةةور فوتةةةوغرافي ومصةةةةور تلفزيةةةةوني
رويتةةةرز فرصةةة  نةةةادرة بةةةدت وكأنهةةةا محاولةةة  لتكةةةذيب مةةةا تةةةردده رسةةةراييل مةةةن أنهةةةا هةةةدمت كةةةل األنفةةةا  

 الحدودي  في حرب غزة 
عةةال مقاتةةل ملةةثم مةةن كتايةةب الشةةهيد عةةز الةةدين القسةةام الجنةةا  العسةةكري لحركةة  حمةةاس "نحةةن نكلمكةةم 

بابنا ال يزالةون مةرابيين فةي هةذه اليوم من داخةل أحةد هةذه األنفةا  التةي تقةول رسةراييل رنهةا دمرتهةا  شة
 األنفا    مستعدون لكل االحتماالت" 

لكن ياعم رويترز كةان معصةوب األعةين حةين نقلةه مقةاتلو حمةاس رلة  ذلةك الموعةع السةري فةي سةيارة 
اجتازت العديد من المنحنيات والمنعيفات ممةا جعةل مةن المسةتحيل عليةه أن يعةري مةا رن كةان عريبةا 

خةةل عيةةاع غةةزة فةةي تلةةك األنفةةا  التةةي لةةم يمسةةها القصةةي ارسةةراييلي  ولةةم يكةةن مةةن الحةةدود أم أنةةه دا
 واضحا رل  أين يصل النف  

كان المقاتلون يتحدثون بأصوات خفيض  ويضحكون أحيانا وهم يصحبون ياعم رويترز عبةر ممةرات 
  فتح  صغيرةعرضها أعل من متر نزلوا رليها باستخدام سلم معدني رفيع عبر 

حةةةال االمقةةةاتلينم فةةةي األنفةةةا  تمامةةةا كحةةةالهم فةةةي البيةةةوت  فهةةةذه األنفةةةا  حفروهةةةا وبنوهةةةا عةةال عايةةةدهم "
 بأيديهم فهم يعيشون هنا في راح  ويمأنين  كما يعيشون في بيوتهم "

كان السقي في أجزاء من النف  مرتفعا بما يكفي ألن نش  يريقنا فيه دون أن نحني رؤوسنا  وكانت 
 في أجزاء وأسمنتي  في أخر   األر  جاف  في أجزاء وموحل 

كةةان مةةن المسةةتحيل معرفةة  يةةول النفةة  لكنةةه كةةان يتفةةرع فةةي اتجاهةةات مختلفةة   وبمجةةرد الةةدخول رلةة  
النف  لم يعد بارمكان سماع أصوات حرك  المرور واليايرات ارسراييلي  التي تحل  دون ييةار وهةي 

 مليون نسم   2.8تحوم فو  القياع الذي يقينه 
ال مقاتةةةل رن الحركةةة  سةةةتعيد بنةةةاء ترسةةةانتها أو صةةةواريخها وأسةةةلحتها األخةةةر  وسةةةتعزز وفةةةي النفةةة  عةةة

 شبكتها من األنفا  
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عداد  وحال الحةرب اسةتثمار لمةا تةم تجهيةزه   عةدادهوأضاي "في حال السلم   تجهيز وا  وتةابع "كنةا   "وا 
السةةةلم وحةةةال  ومةةةا زلنةةةا وسةةةنبق  فةةةي ميةةةدان القتةةةال مسةةةتعدون لكةةةل االحتمةةةاالت  هةةةذا دأبنةةةا فةةةي حةةةال

 الحرب" 
 09/8/2000، وكالة رويترز لألنباء

 

 بغزة أعضاء في فتح في باستهداف تهام عدنان الضميري لهاحماس تنفي ا .02
حركة  حمةاس نفةت  ، أنغةزة مةن أحمةد فيةا ، عةن 09/8/2000، الجزيرة نت، الدوحـةذكر موعع 

اء عةدنان الضةميري لهةا باسةتهداي اتهامات الناي  باسةم األجهةزة األمنية  فةي السةلي  الفلسةييني  اللةو 
يال  النار عليهم ربان العدوان ارسراييلي عل  القياع   عناصر من حرك  فتح في عياع غزة وا 

واعتبر المتحدث باسم حماس فوزي برهوم هذه التصريحات "نكيا للجرا  وفتحا لصفح  المناكفات بعد 
"، وعةال رنهةا تشةويه لسةمع  حركة  حمةاس، أن يواها شعبنا بالمقاومة  وتشةكيل حكومة  الوحةدة الوينية 
 ولن تفيد الشعب الفلسييني بل تفيد االحتالل ارسراييلي 

ويالب برهوم الرييس الفلسةييني محمةود عبةاس بلجةم مةا وصةفها بةة"األصوات النشةاز" ألنهةا تسةتهدي 
ييني الوحةةةدة الوينيةةة  والمصةةةالح  وسةةةمع  المقاومةةة  وحركةةة  حمةةةاس، كمةةةا أنهةةةا تسةةةتهدي القةةةرار الفلسةةة

الويني الموحد في القاهرة، واسةتهجن رثةارة هةذه ارشةكالي  فةي وسةايل ارعةالم بةدل أن تصةل لحمةاس 
 بشكل رسمي 

ونفة  برهةوم ريةال  النةار علة  عناصةر مةن حركة  فةتح فةي غةزة مةن عبةل كةوادر حمةاس، مؤكةدا عةةدم 
 ، ألن وجةةةود سياسةةة  السةةةتهداي حركةةة  فةةةتح فةةةي غةةةزة، وأن حمةةةاس لةةةن تنجةةةر ألي مناكفةةةات سياسةةةي

 معركتها امن رنما هي مع االحتالل 
وأكةةةد برهةةةوم أن حركتةةةه دعةةةت وزراء حكومةةة  التوافةةة  والمةةةوظفين أكثةةةر مةةةن مةةةرة عبةةةل الحةةةرب لتحمةةةل 
مسةةؤولياتهم تجةةاه غةةزة، لكةةن بعضةةهم رفةة  التعامةةل مةةع غةةزة، "ورفةة  حتةة  تسةةلم وزارتةةه عبةةل الحةةرب 

ل  امن"   وا 
تحمةةةل مسةةؤولياتها تجةةةاه أعمةةةال ارغاثةة  والةةةدفاع المةةةدني  ويالةةب حكومةةة  التوافةة  بالقيةةةام بواجبهةةةا فةةي

 والصح ، نافيا أن تكون حماس منعت يواعم الدفاع المدني من دخول غزة والعمل فيها 
وعةةن توزيةةع المعونةةات والمسةةاعدات للسةةكان فةةي غةةزة، عةةال برهةةوم رن حمةةاس تحملةةت مسةةؤوليات كبيةةرة 

م السةلي  وحكومة  التوافة  بةالتخلي عةن واجباتهةا عن غزة، رغةم وجودهةا خةار  الحكومة  والحكةم، واتهة
 تجاه غزة حت  امن، ودعا للنزول رل  المواينين لسؤالهم، "وهم خير حكم عل  هذا الموضوع" 
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ودعةةةا برهةةةوم السةةةلي  لتحمةةةل مسةةةؤوليتها عةةةن الشةةةعب الفلسةةةييني وغةةةزة والقةةةدس، ال أن تكةةةون وسةةةييا 
 ب الفلسييني ويرفا ثالثا في ما يتعل  بأمور عياع غزة والشع

وفي معر  حديثه عةن دور الضةف  فةي دعةم المقاومة  فةي غةزة، أكةد برهةوم أن الضةف  عامةت بواجةب 
 كبير رغم عمليات القمع التي ال تزال تمارس ضد المقاوم  وضد المواينين من عبل األجهزة األمني  

ينيين مةةن التظةةاهر واعتبةةر أن حةةديث الضةةميري عةةن األجهةةزة األمنيةة  التابعةة  للسةةلي  ومنعهةةا الفلسةةي
سةةاءة لهةةةا ويجعلهةةا عبةةةارة عةةةن حةةرس حةةةدود لحمايةة  االحةةةتالل مةةةن  خشةةي  علةةة  حيةةاتهم، هةةةو اتهةةةام وا 
المتظاهرين الفلسيينيين السلميين، ودعا األجهزة األمني  رل  القيام بواجبها ومشةارك  النةاس "فةي هةذه 

 الملحم  البيولي " 
سةةامي أبةةو زهةةري النةةاي  باسةةم  مةةن غةةزة، أن، 09/8/2000المركــز الفلســطيني لإلعــالم، وأضةةاي 

م "ندعو حكوم  التواف  للتوعي عن سياس  التحري  عل  28-22الحرك  عال في تصريح الثالثاء ا
 المقاوم  عل  لسان عدنان الضميري الذي يتساو  مع االحتالل ضد المقاوم  وأهل غزة" 

 
 تفوقت على الجيش اإلسرائيلّي  بروفيسور درور أبو الفكر اإلستراتيجّي اإلسرائيلّي: حماس .03

عالت القناة الثاني  التجارّي  فةي التلفزيةون ارسةراييلّي، نقةاًل عةن البروفيسةور  زهير أندراوس: –الناصرة 
يحزعيةةةةل درور عضةةةةو لجنةةةة  فينةةةةوغراد، والةةةةذي يهوصةةةةي فةةةةي رسةةةةراييل بأّنةةةةه اأبةةةةو الفكةةةةر االسةةةةتراتيجّي 

نيةامين نتنيةاهو أنت تتخةذ أربعة  عةرارات وتهخرجهةا رلة  حّيةز ارسةراييلّيم، عولةه رّنةه يتحةّتم علة  حكومة  ب
التنفيذ، وهي: األّول، يجةب تشةكيل لجنة  تحقية  بعةد انتهةاء الحةرب، الثةاني، يجةب فحةص لمةاذا فشةل 
سال  الجو ارسراييلّي في حسةم المعركة  فةي بداية  الحةرب، الثالةث، يالةب فةي التحقية  فةي تعليمةات 

تةّم خيةي احةد الجنةود، والقاضةي  بقتةل الجنةدّي وآسةريه، لكةي ال يكةون اهنيبعلم المستخدم  في حال 
أسيًرا عل  عيد الحياة في أيدي التنظيمات الفلسيينّي ، والرابع، فحص أسباب فشل الجةيش ارسةراييلّي 

 في حسم الحرب من الضرب  األول ، عل  حّد تعبيره 
ينبغةةي تشةةكيل لجنةة  للتةةدعي  فةةي جميةةع  وأضةةاي: ال شةةّك فةةي أّنةةه فةةي ختةةام الحملةة  العسةةكري  الحاليةة 

أحةةداث الجةةري الصةةامد، منةةذ اليةةوم األول وحتةة  اليةةوم األخيةةر، مضةةيًفا: لمةةاذا لةةم نفهةةم مسةةبًقا جةةوهر 
األنفا ، لماذا أعلنا عن انتهاء العملية  العسةكري  بينمةا فةي الواعةع لةم ينتةه أي شةيء، وكيةي كةان أداء 

وتوجد هنا منافس  ال تنتهةي بةين حمةاس وبيننةا، وعلينةا حلق  الوصل بين الجيش والمستو  السياسي  
 أن نحسن عدرتنا عل  تعلم الدروس 
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وذكر درور أّن لجن  تقصي الحقاي  يجب أن تكةون مسةتقل  وشةبيه  بلجنة  فينةوغراد، مبيًنةا أّن خيةوة 
ا كهةةذه ال تهةةدي رلةة  البحةةث عةةن متهمةةين، واعتمةةدوا علةةّي، فمةةن تجربتةةي أنةةا أعةةري أنةةه لةةن ينةةتج عنهةة

نمةةا مةةن أجةةل اسةةتخالص دروس حقيقيةة ، الفتًةةا رلةة  أّن هةةذه يجةةب أنت تكةةون لجنةة  تقصةةي  الكثيةةر، وا 
حقاي  مستقل ، مع عدرة علة  الوصةول رلة  جميةع المةواد وجميةع األشةخاص، بهةدي اسةتخالص عبةر 
عميقةة   ورأ  أنةةه توجةةد رخفاعةةات تكةةررت فةةي حةةرب لبنةةان الثانيةة  وخةةالل العةةدوان الحةةالي علةة  غةةزة، 

 ًحا أّنه جرت مهاجم  رسراييل بالصواريخ يوال أيام، من دون أن يدفع ميلقوها الثمن موض
وبحسب درور فانه في كال الحةالتين االحةربينم المهةاجم لةم يكةن المةدنيين، ال فةي لبنةان أو غةزة، رنمةا 
 عةةوات حةةزب هللا وعةةوات حمةةاس، وال يبةةدو أنهةةا تعرضةةت لضةةربات شةةديدة  وال أسةةتنتج مةةن ذلةةك أننةةا لةةم
ننفذ ما هو ممكن، لكن هذا هو الواعةع  وهةذه مسةأل  خييةرة وتثيةر أسةيل  ليسةت بسةيي  حةول يريقتنةا 
القتالي   كمةا انتقةد عةدم توجيةه رسةراييل ضةرب  سةاحق  فةي بداية  العةدوان علة  غةزة، وأنةه خةالل األيةام 

دة جةًدا لحةزب األربع  األول  من حرب لبنان الثاني  نجحت رسراييل بصورة رايع  ووجهت ضةرب  شةدي
هللا، لكن عندها لم تدرس جيدا ما رذا تعين الدخول افي اجتيا  بريم أو التوعي وبقينةا نةراو  مكاننةا، 
وأردي وفي الجري الصامد في المقابل، فاّنةه ال يمكةن ارشةارة رلة  نجةا  عةوّي ودرامةاتيكّي فةي األيةام 

 األول  أو رل  انجاز حققناه 
بيةة  الجةةيش ارسةةراييلي لمةةا يسةةم  ارجةةراء هنيبعةةلم الةةذي يهةةدي رلةة  ودعةةا درور رلةة  التحقيةة  فةةي تي

منع أسر جندي رسراييلي، حت  بثمن عتله سوي  مع آسريه  وعال رّنةه فةي حةرب لبنةان الثانية  اسةتهخدم 
هذا ارجراء أيًضا، وفةي حينةه حةدث هةذا فةي منيقة  مفتوحة  مةن دون سةكان مةدنيين، وهةذه المةرة فةي 

كتظاظ كبير، لكةن فةي كةال الحةالتين ارجةراء لةم يسةاعد  وهةذا أمةر آخةر يتعةين محيي مدين  مأهول  با
 عل  لجن  تقصي الحقاي  أن تعبر عن رأيها حياله، عل  حّد عوله 

في السيا  ذاته، عال البروفيسور درور، عال رّن حرك  حماس تفوعت عل  الجيش ارسراييلي فةي كةل 
بةةداعّي  وتةةابع البروفيسةةور ارسةةراييلّي، كمةةا أفةةادت صةةحيف  مةةا يتعلةة  بمةةا أسةةماه التفكيةةر العسةةكرّي ار

اهآرتسم العبرّي ، تةابع عةاياًل رّن الجةيش والمؤسسة  األمنية  فةي رسةراييل فشةال فشةاًل مهةدوًيا فةي تيةوير 
 واالتفكير من خار  الصندو م، عل  حّد تعبيره  عدراتهما

التنظةيم الصةغير والمحةدود ارمكانيةات وعّبر البروفيسور درور عةن اسةتهجانه مةن أنت يتفةو  حمةاس، 
رسةراييل ذات القةدرات المثبتة  فةي مجةال التقنيةات الحربية ، علة  حةّد وصةفه    ربداعي ، علةمن ناحي  

عةةةالوة علةةة  ذلةةةك، لفةةةت البروفيسةةةور ارسةةةراييلّي رلةةة  أّن هنةةةاك مةةةا يهةةةدلل علةةة  أّن المؤسسةةة  األمنيةةة  
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لقتاليةة  ودور التعصةةب الةةديني فةةي رذكةةاء دوافعهةةم ارسةةراييلّي  فشةةلت فةةي فهةةم عةةدرات عناصةةر حمةةاس ا
 للحرب 

كما شدد درور عل  أّنه كان يتوجب عل  الجيش ارسراييلّي تفهم البيي  االجتماعية  والعوامةل القيمية  
والواعع التنظيمي والخلفي  النفسي  لقيادة حرك  حماس، مشيًرا رل  أّن ارحاي  بهذا الواعع غير ممكن  

 المعلومات االستخباري  التقليدي  عبر وسايل جمع 
وأكةةد درور علةة  أّن نجةةا  رسةةراييل فةةي ردع حمةةاس ال يمكةةن أن يتسةةّن  دون معرفةة  جملةة  المحةةددات 
المؤثرة عل  توجهاتها، مستذكًرا حديث الساسة  ارسةراييليين الةذين اعتبةروا اسةتعادة الةردع فةي مواجهة  

ضح درور أيًضا أّن الحكوم  ارسراييلي  ارتكبةت حماس هو الهدي الرييسّي للحرب عل  القياع  وأو 
خيةةًأ كبيةةًرا عنةةدما اعتقةةدت أّنةةه بامكانهةةا تحقيةة  هةةدي تفكيةةك حمةةاس مةةن سةةالحها وجعةةل عيةةاع غةةزة 
منةةزوع السةةال  عبةةر المفاوضةةات، الفتًةةا رلةة  أّن تحقيةة  هةةذا الهةةدي يةةّتم عبةةر رعةةادة احةةتالل القيةةاع 

 والمس بقيادات حرك  حماس 
سور ارسراييلّي: ماذا كّنا سنفعل في حال تعرضةنا لتحةديات رسةتراتيجي  أكثةر خيةورة، وتساءل البروفي

مثةةل انهيةةار اسةةتقرار نظةةام األردن، وتةةداعيات ذلةةك الكارثيةة ، ومةةا يمكةةن أن يتبعةةه أو فةةي حةةال نشةةب 
 صراع مع ريران نووي ، وغيرها من التحديات، عل  حّد تعبيره 

 09/8/2000، رأي اليوم، لندن
   

 ن الوطني الفلسطيني بلبنان يبحث مع "تيار المستقبل" الوضع الفلسطيني في لبنان وغزةاألم .04
: التق  عايد األمن الويني الفلسييني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب يرافقه وفد عيادي، عيادة صيدا

 رلةة ة أوضةةاع المخيمةةات وال سةةيما عةةين الحلةةو تيةةار المسةةتقبل اللبنةةاني فةةي جنةةوب لبنةةان، وبحةةث اللقةةاء 
وفةةي  ارسةةراييليجانةةب الوضةةع فةةي غةةزة والضةةف ، والموعةةي الفلسةةييني الموحةةد فةةي مواجهةة  العةةدوان 

 المفاوضات 
فةي  األمةنمتفقة  علة   وارسةالمي كاف  القو  الفلسييني  الوينية   أنعرب اثر اللقاء،  أبواللواء  وأكد

ر المسةةتقبل بعةةودة الةةرييس سةةعد المخيمةةات وال سةةيما مخةةيم عةةين الحلةةوة  وعةةال: هنأنةةا األخةةوة فةةي تيةةا
الحريري بما العاه من ارتيا  لد  جميةع القةو ، ونحةن نعةري موعةي الةرييس الحريةري الةداعم للقضةي  

فةي  األمنةيعلة  صةورة الوضةع فةي غةزة والضةف  الغربية ، وفةي صةورة الوضةع  وأيلعناهمالفلسييني   
لهةذا المخةيم   أمنية وة  لقد وضعنا خي  المخيمات الفلسييني  في لبنان، وال سيما في مخيم عين الحل

داخل « الشباب المسلم»ايمين، جميع القو  الموجودة، وحت  من ييل  عليهم اسم  أن أريدوبالفعل، 
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ونسةةةاؤهم  وأهلهةةةمالمخةةةيم، هةةةم حريصةةةون كةةةل الحةةةرص علةةة  امةةةن واسةةةتقرار المخةةةيم والجةةةوار، ألنهةةةم 
هللا وسةاير  وأنصةاروالتحةالي  ارسةالمي لقةو  ا -المخةيم  والكةل متفة  أبنةاءوشعبهم هم مةن  وأيفالهم

 أيضةةافصةةايل منظمةة  التحريةةر وفةةتح علةة  األمةةن فةةي المخيمةةات وخاصةة  فةةي عةةين الحلةةوة  وعرضةةنا 
الفلسةييني  المشةترك  وتعميمهةا فةي بةاعي المخيمةات للحفةاظ علة   األمنية رؤيتنا لضرورة تيةوير القةوة 

 واالستقرار فيها  األمن
 20/8/2000، المستقبل، بيروت

 
 على إطالق صواريخ ردا   الجيش بقصف أهداف في غزة يأمراننتنياهو ويعلون  .05

األناضول: عالت مصادر سياسي  رسراييلي  أن رييس الوزراء ارسراييلي بنيامين  -القدس المحتل 
نتنياهو ووزير الدفاع ارسراييلي موشيه يعلون أوعزا رل  الجيش ارسراييلي بضرب أهداي في غزة 

 عل  ريال  ثالث  صواريخ عل  جنوبي رسراييل  ردا
أوعز "ونقل الموعع االلكتروني لصحيف  اهآرتسم عن هذه المصادر التي لم يحدد هويتها عولها: 

رييس الوزراء ووزير الدفاع رل  الجيش ارسراييلي باستيناي الهجمات عل  أهداي في عياع غزة ردا 
  "  احماسمعل  انتهاك وعي ريال  النار من عبل حرك

 20/8/2000، القدس العربي، لندن
 
 وقف إطالق النار في القاهرةبتصعيد الموقف.. وتنسحب من مفاوضات  تتهم مشعل "إسرائيل" .06

أمر  عال مسؤول بالحكوم  ارسراييلي  رن رييس الوزراء بنيامين نتنياهو: كفا  زبون - رام هللا
رل  رسراييل بعد ريال  صواريخ سقيت من غزة  والعودةالقاهرة  مفاوضيه باالنسحاب من محادثات

ريال  الصواريخ هذا انتهاك خيير "وعال مارك ريغيي، المتحدث باسم نتنياهو،  عرب بير السبع 
  "ومباشر لوعي ريال  النار

لتدارس الموعي بعد تعلي  مفاوضات  "الكابنيت"واجتمع فورا المجلس الوزاري المصغر ارسراييلي 
 ت رسراييل مشعل رييس المكتب السياسي لحماس بتصعيد الموعي القاهرة  واتهم

وعالت مصادر رسراييلي  أمني  رن مشعل أمر خاليا ال تتبع مباشرة لحماس بايال  الصواريخ عل  
 مفاوضات القاهرة  "تشويش سير"رسراييل بهدي 

 20/8/2000، الشرق األوسط، لندن
 



 
 

 

 

 
           22ص                                     3305 العدد:     20/8/2000األربعاء  التاريخ:

 

 هزيمة حماسل "إسرائيل"آجال  ستضطر أم عاجال  بينيت:  .07
نتنياهو، رييس الوزراء ارسراييلي بنيامين حمل وزير االعتصاد نفتالي بينت بشدة عل  : حلمي موس 
رذا كنت تريد النصر عل  تنظيم ررهابي فيجب أن تهزمه  وعندما تجري مفاوضات مع "معلنًا أنه 

  "تنظيم ررهابي فانك ال تنال سو  المزيد من اررهاب
س تظن أن ريال  الصواريخ يعزز رنجازاتها في المفاوضات، لذلك تيل  حما"وأضاي بينت أن 

الصواريخ حت  في ظل وعي النار، فالصواريخ ليست خيأ من جانب حماس، رنها أسلوب  والرد 
  "الشديد هو ما يوعي التدهور  وآجاًل أو عاجاًل ستضير رسراييل لهزيم  حماس، ال مفر من ذلك

 20/8/2000ت، السفير، بيرو 
 

 مسؤول إسرائيلي: حاولنا اغتيال محمد ضيف .08
نقلت القناة ارسراييلي  الثاني  عن مسؤول سياسي اعترافه بأن رسراييل حاولت اغتيال عايد : 48عرب 

وعد ذكر االعالم ارسراييلي أنه تم  كتايب القسام محمد ضيي، دون أن تورد تفاصيل رضافي  
  GBU-28بصواريخ مخترع  للمالجئ أمريكي  الصنع  استهداي مبن  عايل  الدلو من ثالث يايرات

وعالت القناة التلفزيوني  ارسراييلي  الثاني  رنه ربما يكون عد استهدفت شخصي  بارزة في عصي حي 
 الشيخ رضوان  

 20/8/2000، 08عرب
 
 والمطالبة بـ"إخضاع" حماس وزراء اليمين اإلسرائيلي عادوا لقرع طبول الحرب .09

حماس، حرك   "رخضاع"اء اليمين ارسراييلي لقرع يبول الحرب والميالب  بة عاد وزر : 48عرب 
بعضهم انتقادات لمحادثات وعي ريال  النار التي فشلت في التوصل رل  اتفا  بسبب عدم  ووجه

  غزةاستجاب  الحكوم  ارسراييلي  لميالب الوفد الفلسييني والمجتمع الدولي برفع الحصار عن 
للحرب عل  عياع غزة،  "السعي لحسم سريع" أفيغدور ليبرمان رل  يي  ارسراييلودعا وزير الخارج

  مضيفا: "ال ينبغي "خايي  من األساس"معتبرا أن سياس  الحكوم  المتمثل  بة "هدوء مقابل هدوء" 
 رجراء مفاوضات مع حماس رال وهي مذعن   امن ينبغي السعي لحسم سريع مع حماس" 

أوري أرييل االبيت اليهوديم: " ينبغي توجيه الضربات للعدو، حماس، حت  من جانبه عال الوزير 
 تحقي  النصر  أشد عل  يد رييس الحكوم  وعوات األمن لتوفير الرد الصارم والمؤلم للمخربين" 

 20/8/2000، 08عرب



 
 

 

 

 
           23ص                                     3305 العدد:     20/8/2000األربعاء  التاريخ:

 

 
 طالب بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو بتهمة التسريب األمنيرئيس كتلة "العمل" بالكنيست ي .21

توجه رييس كتل  "العمل" في الكنيست ريتان كابل، اليوم الثالثاء، رل  المستشار القضايي : ةرب48ةعة
للحكوم  يهودا فاينشياين، بفتح تحقي  جنايي ضد رييس الحكوم  بنيامين نتنياهو، وأعضاء 

األمنيم، وذلك في أعقاب تسريب استعرا  عدمه الجيش  –المجلس الوزاري المصغر االسياسي 
 سراييلي يتناول بالتفصيل ثمن القيام بحمل  عسكري الحتالل عياع غزة ار

وبحسب كابل فان المعلومات وصلت رل  حرك  حماس بسبب التسريب، ما جعلها تتصلب في 
مواعفها، كما ساهمت عملي  التسريب بشكل مباشر في ريار أمد الحرب حت  اليوم، وتسببت أيضا 

 ا بمس خيير ألمن الدول  ومواينيه
 09/8/2000، 08عرب

 
 جندي احتياط إلى غزة 2000يستدعي  سرائيليجيش اإلال .20

من جنود االحتياي رل  محيي عياع غزة، وذلك بعد مرور أعل  0222جيش ارسراييلي، الاستدع  
وعالت اذاع  جيش االحتالل، صبا  اليوم األربعاء "تم  من يوم عل  استيناي عدوانه عل  القياع 

 ن جنود االحتياي "، مضيف  "ليس هناك استدعاء واسع بعد لجنود االحتياي" م 0222استدعاء 
 20/8/2000، فلسطين اون الين

 
 ةتل أبيب تنفي التعهد لواشنطن برفع الحصار عن غز  .22

أشري الهور: نفت الحكوم  ارسراييلي  ان تكون عد تعهدت لإلدارة األمريكي  بان تقوم برفع  - زةغ
 ا عن عياع غزة الحصار المفرو  تدريجي

ونفت مصادر سياسي  في رسراييل ما ذكرته انباء صحافي  من ان تل أبيب توصلت رل  تفاهمات 
 رفع الحصار عن عياع غزة تدريجيا، وا عادة اعمار القياع بدعم دولي  بشأنمع الواليات المتحدة 

خارجي  األمريكي جون ونقلت ارذاع  ارسراييلي  عن هذه المصادر القول ان ما نشر من ان وزير ال
  "ولم يحدد موعد لهذه الزيارة حت  االن"كيري سيصل رل  البالد ربما األسبوع القادم غير صحيح 

ونشرت تقارير رسراييلي  حول هذا الموضوع، وذكرت ان رسراييل نسقت واتفقت مع الواليات المتحدة 
 عل  تفاصيل التسوي  المستقبلي  مع حرك  حماس في عياع غزة 
 20/8/2000، قدس العربي، لندنال
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 بهدم منازل قتلة الفتى أبو خضيرنتنياهو يطالب  النائب طلب أبو عرار .23

أرسل عضو الكنيست يلب أبو عرار رسال  مستعجل  لرييس الوزراء ارسراييلي  :وفا –القدس 
بهم فيها بنيامين نتنياهو، ولوزير األمن موشي يعالون، ولوزير الشري  يتسحا  أهرونوفيتش، ييال

 بهدم بيوت المجرمين اررهابيين عتل  الفت  محمد أبو خضير في القدس 
وانتقد أبو عرار هدم بيوت المتهمين بقتل المستوينين الثالث  في مدين  الخليل، عبل رثبات التهم 

دانتهم   ضدهم، وكذلك عبل محاكمتهم وا 
 20/8/2000، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 على جثة جندي مفقود منذ يومينشرطة االحتالل تعثر  .24

 أعلنت شري  االحتالل ارسراييلي، العثور عل  جندي مفقود، ميتا، وسي فلسيين المحتل  
ونقلت القناة الثاني  ارسراييلي  عن بيان للشري  ارسراييلي  عولها رنها "عثرت عل  الجندي ارسراييلي 

 به كاف  مقتنياته" عامام المفقود ميتا وبقر  02دافيد مناحيم غوردون ا
مشيرة رل  أنه يجري التحقي  لمعرف  أسباب  معروف ،وأضافت الشري  أن أسباب موت الجندي غير 

 الوفاة 
 09/8/2000، فلسطين أون الين

 
 استخدام نيران المدفعية في الحرب يعني أن ال فرار من إصابة المدنيين: جندي إسرائيلي .25

دم في سال  المدفعي  ارسراييلي خالل االنتفاض  الثاني  فّند جندي ساب  خ: وكاالت -الجزيرة 
االدعاءات ارسراييلي  بعدم استهداي المدنيين خالل الحرب عل  غزة، وأكد أن استخدام نيران 

 المدفعي  في الحرب يعني أن ال فرار من رصاب  المدنيين في المناي  الكثيف  السكان 
بصفته عايدا سابقا للياعم في سال  -عر أن من واجبه وعال الجندي الساب  ريدان بارير رنه يش

دح  االدعاءات التي يبرر بها الجيش  -المدفعي  ارسراييلي أثناء بداي  االنتفاض  الثاني 
 ارسراييلي عمليات القصي التي يقوم بها ويكون الضحايا فيها من المدنيين 

ليت الروسي " أن الصور واألدل  وأضاي في مقال نشرته عدة صحي بريياني  تحت عنوان "الرو 
 -التي خّلفت نحو ألفي شهيد وشردت ثلث السكان-وتقارير الجيش عن الحرب األخيرة في غزة 

 تظهر أن رسراييل استخدمت نيران مدفعي  كثيف  تستحيل معها دع  االستهداي 
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صايي  أن نيران المدفعي  هي وسيل  حرب رح -وهو عضو في منظم  كسر الصمت-وأوضح بارير 
عل  النقي  تماما من نيران القناص ، وترجع عوتها رل  كمي  القذايي التي يتمِّّ ريالعها والتأثير 

 الهايل لكل من تلك القذايي 
ويتابع أنه بناء عل  ذلك "فال يمكن أن يكون الصد  حليي رسراييل عندما تستخدم المدفعي  في 

 سعها لتفادي األبرياء" هجومها عل  غزة ثم تتذرع بأنها تفعل كل ما في و 
معلومات فني  عن عذايي المدفعي ، عال فيها رنه ال  -في مقاله-وعّدم الجندي ارسراييلي الساب  

يمكن توجيهها بدع ، وليس من وظيفتها أن تضرب أهداًفا محددة بدع ، وذلك ألن القذيف  المعتادة 
سان يوجد في دايرة نصي عيرها ليست سو  عنبل  يدوي  ضخم ، رذا انفجرت أودت بحياة أي رن

 خمسون مترا، وأصابت كل من وجد في دايرة نصي عيرها ماي  متر 
وتابع أن ريوب  الهواء وسخون  جسم القذيف  واتجاه الريح يمكن أن تؤدي كلها رل  انحراي القذيف  

كاني  عن الهدي مساف  ثالثين مترا حت  ماي  متر، وهو هامش خيأ هايل في منيق  ذات كثاف  س
مترا عن  032مرتفع  للغاي  مثل غزة، وهذا ما دفع القوات ارسراييلي  رل  ترك مساف  ال تقل عن 

 القوات الصديق  عند توجيه مدفعيتها، لضمان سالمتهم 
 09/8/2000، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تقرر تقديم الئحة اتهام ضد النائب زعبي اإلسرائيلية لشرطةا .26

أعلنت وحدة التحقيقات الخاص  في الشري  ارسراييلي  أمس الثالثاء، : برهوم جرايسي - الناصرة
عن تقديم توصي  ال  المستشار القضايي للحكوم  بتقديم اليح  اتهام ضد النايب حنين زعبي، من 
كتل  التجمع الويني الديمقرايي،  بزعم "اهان  شريي عربي" حينما كان في بهو رحد  المحاكم، 

 قديم يلبات تمديد اعتقال ناشيين فلسيينيين ومّثل الشري  في ت
 20/8/2000، الغد، عّمان

 
 خالل العقد األخير " إسرائيلـ"مليار دوالر حجم المساعدات األمريكية ل 2889هآرتس:  .27

كشي الملح  االعتصادي لصحيف  هآرتس العبري ، "ذي ماركر" ان حجم : بترا –القدس المحتل  
مليار دوالر، فيما بلغ  08ر2رسراييل خالل العقد األخير، بلغ  المساعدات العسكري  األمريكي 

 مليار دوالر  222أكثر من  2210رجمالي المساعدات األمني  األمريكي  منذ عام 
 20/8/2000، الغد، عّمان
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 "بتسيلم": سياسة هدم المنازل في الضفة غير شرعية وتطال أبرياء .28

ظم  "بتسيلم" الحقوعي  ارسراييلي ، رن سياس  هدم البيوت عالت من :الحياة الجديدة –القدس المحتل  
 من عبل الجيش ارسراييلي في الضف  غير شرعي  وتيال أناسا أبرياء 

وأضافت المنظم  في بيان صدر عنها، عقب تفجير منزلين في الخليل وا غال  ثالث بارسمنت، أن 
عاصرا، بال مأو   21شخصا، من بينهم  01"تفجير المنزلين وهدمهما وا غال  المنزل الثالث أبق  

ولفت البيان رل  أن مركز الدفاع عن الفرد في رسراييل عدم ثالث  اعتراضات  دون أي خيأ اعترفوه" 
ضد عرار هدم البيوت، وبعد رف  االعتراضات، عدم المركز التماسا للمحكم  العليا فيما يتعل  بكل 

 ن عبل عضاة المحكم  واحد من البيوت، وتم رف  جميع االلتماسات م
وعالت المنظم  رن "سياس  هدم البيوت كوسيل  عقابي  مرفوض  برمتها من دون عالع  بمسأل  

 نجاعتها، رذ تعاعب أشخاصا عل  أفعال عام بها آخرون خالفا ألي معيار أخالعي" 

 20/8/2000، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 طفال غزة الشهداءأالمحكمة العليا اإلسرائيلية ترفض بث أسماء  .29

رفضت المحكم  العليا ارسراييلي ، بهيي  من ثالث  عضاة، أمس الثالثاء، : برهوم جرايسي - الناصرة
االلتماس الذي تقدمت به منظم  "بتسيليم" الحقوعي ، ضد سلي  البث الرسمي ، التي منعت بث 

ياع غزة، ما يعني مصادع  شريي رعالني بادرت له المنظم ، ويتضمن أسماء الشهداء األيفال في ع
 المحكم  عل  عرار السلي  ارسراييلي  االستبدادي 

 20/8/2000، الغد، عّمان
 
 من اإلسرائيليين مع الحرب على غـزة %92استطالع:  .31

من ارسراييليين يوافقون  %20اظهر استيالع للرأي نشرت نتايجه امس ان  : اد ب ام -تل ابيب  
عن اعتقادهم بانها ليس لها ما يبررها  وفيما   %7غزة بينما أعرب عل  الحرب الدايرة في عياع 

انه تم استخدام الحجم المناسب من عوة النيران في  %48يتعل  بحجم القوة التي تم نشرها، يعتقد 
وفقا الستيالع  النيران،عن اعتقادهم انه تم استخدام عدر ضييل جدا من عوة  %43 أعربغزة فيما 

  "المعهد ارسراييلي للديمقرايي "، الذي يصدر عن 0224ر آب لشه "مؤشر السالم"
 ان القياع الساحلي تكبد اضرارا جسيم  للغاي   آرايهممن ارسراييليين الذي تم استيالع  %1وعال 
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ان الحكوم  لديها اهدافا واضح  في  آرايهممن نصي االشخاص الذين تم استيالع  أكثرويعتقد 
من  % 10 وأعربانه ليس لديها اهدافا واضح    %47يعتقد  عملي  الجري الصامد بينما

 ارسراييليين عن رضاهم ازاء نتايج الحرب حت  االن 
من اليهود ارسراييليين انه اليتعين عل  رسراييل ان تلبي اي يلبات تتقدم بها حماس  %38ويعتقد 

لحون، وفقا لالستيالع والفصايل االخر  ويتعين عل  الجيش ان يواصل القتال حت  يستسلم المس
 ان لها مايبررها  %04من االعلي  العربي  في رسراييل الحرب بينما اعتقد  % 10الشهري  وعار  

 20/8/2000، الدستور، عّمان
 
 شهيدا   2029االحتالل يرتكب مجزرة بحق عائلتي "اللوح" و"الدلو" بغزة ترفع حصيلة العدوان إلى  .30

فلسيينيين من عايل  واحدة، بينهم  سبع استشهد أنه ، 20/8/2000، فلسطين أون الينموقع  ذكر
األربعاء، رثر غارة جوي   آخرين، صبا  اليوم ثماني أيفال أشقاء، وامرأة حامل، وجر   ثالث 

 رسراييلي  استهدفت منزال لعايل  اللو  شر  مدين  دير البلح وسي عياع غزة 
فلسيينيين بينهم  سبع صح  في غزة، رن جثامين وعال اليبيب أشري القدرة، الناي  باسم وزارة ال

أيفال أشقاء، وسيدة وجنينها، وصلت مستشف  "شهداء األعص "، وسي عياع غزة، بعد مقتلهم  ثالث 
 آخرين  ثماني جراء غارة استهدفت منزلهم، فيما جر  

تهدي ، بين فصايل ومع استشهاد الفلسيينيين السبع ، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا، منذ انهيار ال
 المقاوم  الفلسييني  واالحتالل ارسراييلي، رل  تسع  

فلسيينيا، مساء الثالثاء،  31عد عتلوا، وأصيب  من عايل  الدلو وكان ثالث  فلسيينيين بينهم يفل 
 في سلسل  غارات رسراييلي  جوي  ومدفعي  استهدفت أنحاء عياع غزة 

ضول أن اليايرات ارسراييلي  وامليات المدفعي  المتمركزة عل  وأفاد شهود عيان لمراسل وكال  األنا
الحدود الشرعي  لقياع غزة شنت سلسل  غارات عنيف  ومكثف  استهدفت أرا  زراعي  وأخر  خالي  

  GBU-28ومنازل في أنحاء القياع، بينها منزل لعايل  الدلو عصي بثالث عنابل من نوع 
 جراء ارتفعت الشهداء ، أن حصيل 20/8/2000إلعالم، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لوأضافت 
 شهيداً م 0202ا رل  التوالي، عل  43 الة لليوم غزة عياع عل  المتواصل" ارسراييلي" العدوان
صاب  سن، وكبار والنساء األيفال من معظمهم    مختلف  بجرا  آخرين مواينام 22221ا وا 



 
 

 

 

 
           28ص                                     3305 العدد:     20/8/2000األربعاء  التاريخ:

 

 االحتالل استهداي في مواينين ثماني  استشهاد القدرة أشري  د الصح  وزارة باسم الناي  وأعلن
 بقصي وسيدة يفل  بينهم مواينين ثالث  باستشهاد وأفاد رنذار، ساب  دون البلح دير في لمنزلهم
   غزة بمدين  رضوان الشيخ بحي الدلو لعايل  منزل

 
 ومسّنون من المصابين أطفال ونساء %50مستشفيات غزة وبحالة بتر أطراف  12"الصحة":  .32

العدوان ارسراييلي عل  غزة خّلي عددًا "عال وزير الصح  د  جواد عواد، رن : ميسرة شعبان -غزة 
، الفتًا رل  أن الوزارة كانت عد أرسلت وفودًا يبي  "كبيرًا من الجرح  الذين سيعانون من رعاعات دايم 

  "الوضع في مشافي القياع مسيير عليه"ال  عياع غزة، وموضحًا أن 
وأكد أخصايي الجراح  في مستشف  العودة اليبيب بكر أبو صفي  أن استخدام رسراييل لألسلح  

  حال  بتر في مستشفيات غزة 10المحرم  دوليًا أد  رل  وجود أكثر من
وأشار رل  أن ارعاعات التي خّلفها العدوان تنوعت ما بين الشديدة والبسيي  والمتوسي ، وأن منها 

ت في العمود الفقري والدماغ، والتي تؤدي رل  شلل، بارضاف  رل  عدد كبير من البتر، وارصابا
 حاالت الكسور والجرو  وغيرها ممن تركت رعاعات منها ما يتعاف  الحقًا، ومنها الدايم  

من جه  أخر ، أفادت وزارة الصح  أن عدد األيفال الذين أصيبوا خالل العدوان ارسراييلي ضد 
في عياع غزة، زاد عل  ثالث  آالي يفل جريح، حيث بلغت رصابات األيفال المدنيين العزل 

جريحًا، وكان نصيب  22221في المي  من رجمالي ارصابات التي تجاوزت  34والمسنين والنساء 
 مسنًا  118، وأما المسنون فبلغ عددهم 2272النساء اللواتي أصبن 

في المي  من رجمالي  41،2والمسنين تصل ال   رل  أن نسب  الشهداء من األيفال والنساء توأشار 
 الشهداء 

20/8/2000المستقبل، بيروت،   
 
 خالل العدوان على غزة مجزرة عائلية 055"الميزان": االحتالل ارتكب  .33

الفلسييني،  االنسان لحقو  الميزان مركزعال منس  وحدة البحث الميداني  :فتحي صّبا  -غزة 
، 0244الشهداء الفلسيينيين خالل العدوان عل  القياع ارتفع ال   رن عدد "الحياة"سمير زعوت لة 

من رجال المقاوم   473امرأة، عالوة عل   082يفاًل، و 484مدنيًا، من ضمنهم  2312من بينهم 
سقيوا داخل منازلهم أو في أماكن أخر  غير  222من مختلي الفصايل الفلسييني ، من بينهم 

 ميدان المعرك  
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امرأة  وعزا  2272يفاًل، و 1284، من بينهم 22221عدد المصابين بلغ  وأضاي زعوت أن
االرتفاع المفاجئ في عدد الشهداء رل  انتشال جثث من تحت أنقا  المنازل المدمرة، وعمليات 
البحث والتدعي  في كل المعلومات، ووصول فر  البحث الميداني التابع للمركز رل  كل شهيد، 

 د من هويته وبياناته خصوصًا المدنيين، والتأك
مجزرة عايلي  كان لمدين  رفح النصيب األكبر منها، رذ  233وأشار رل  أن عوات االحتالل ارتكبت 

مجزرة  17شهيدًا، تليها غزة  022عايل  را  ضحيتها  18ارتكبت عوات االحتالل مجازر في ح  
 07شمال القياع  ، ويليها228مجزرة را  ضحيتها  13، ثم خان يونس 281استشهد خاللها 

 من أفرادها  24مجزرة استشهد فيها  28فردًا، وأخيرًا وسي القياع  224مجزرة را  ضحيتها 
فلسيينيًا استشهدوا جراء عصي عوات االحتالل مركز ايواء في مدرس  ابو  28ولفت زعوت رل  أن 

روا" في مخيم جباليا حسين التابع  لوكال  االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجيين الفلسيينيين "اون
شهيدًا في مركز ايواء في مدرس  اام االعدادي  لالجيين التابع   22لالجيين شمال القياع، و 

لة"اونروا" في رفح اعص  جنوب القياع، وعشرة في مدرس  تابع  لة"اونروا" في بلدة بيت حانون شمال 
 القياع 

20/8/2000الحياة، لندن،   
 
 من استئناف الهجوم االسرائيلي ازلهم شرق غزة خوفا  من ُيخلونالف الفلسطينيين آ .34

فر آالي الفلسيينيين من منازلهم في عدة احياء شر  مدين  غزة الثالثاء، تخوفا : أ ي ب -غزة 
من استيناي الهجوم االسراييلي بعد تجدد الغارات الجوي  عل  عياع غزة اثر سقوي ثالث  صواريخ 

 عل  جنوب اسراييل 
س المتواجد في حي الشجاعي  شر  مدين  غزة ان ميات العايالت هربت من وعال مصور فران

منازلها في هذا الحي سيرا عل  االعدام باتجاه مدارس االونروا، في حين عال شهود عيان في حي 
منازلهم في هاتين المنيقتين  أخلواالزيتون ومنيق  الشعي شر  مدين  غزة ان االي المواينين 

 ايضا 
20/8/2000، لندن، القدس العربي  
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 اشتباك مسلح بين فلسطينيين وقوات االحتالل على حاجز قلنديا .35
اشتبك فلسيينيون ملثمون مع عوات االحتالل ارسراييلي عل  حاجز علنديا العسكري، حيث  :السبيل

أيل  الفلسيينيون الرصاص بغزارة نحو جنود االحتالل المتواجدين داخل الحاجز، ولم يبلغ عن 
 رصابات في صفوي جنود االحتالل وعوع 

ولم يعلن أي فصيل فلسييني حت  اللحظ  عن مسؤوليته عن ريال  النار صوب الحاجز، الذي 
 يتعر  ريال  النار للمرة الثالث  منذ الحرب عل  عياع غزة 

واشتبك اليرفان ألكثر من ربع ساع ، حيث أيلقت عوات االحتالل ارسراييلي الرصاص بغزارة من 
 ر من مكان نحو ميلقي النار، دون وعوع رصابات في صفوي الشبان ميلقي النار أكث

 وأيلقت عوات االحتالل القنابل المضيي  في المكان، وعامت بعمليات بحث عن ميلقي النار 
20/8/2000السبيل، عمان،   

  
صابة شرطي خالل المواجهات األقصى يقتحمون المسجدمستوطنون بقيادة الحاخام غليك  .36  وا 

الحاخام المتيري يهودا غليك عاد ت، أن وكاالعن  ،20/8/2000 الشارقة، الخليج،ذكرت 
اعتحامًا جديدًا للمسجد األعص ، أمس، من باب المغارب ، برفق  حراسات معززة من عناصر 
الوحدات الخاص  بشري  االحتالل، وتصد  لهم المصلون بهتافات احتجاجي  وصيحات التكبير 

 ال  من التوتر سادت ساحات ومراف  المسجد المبارك والتهليل، وسي ح
واعتبرت الهيي  ارسالمي  المسيحي  لنصرة القدس والمقدسات أن ما عام به الحاخام المتيري غليك 
مع مجموع  من المتيرفين المستوينين باعتحام المسجد األعص  المبارك من باب المغارب ، برفق  

 المسجد المبارك  حراسات معززة تيور خير تجاه حرم 
ويالب األمين العام للهيي  حنا عيس ، المجتمع الدولي بالضغي عل  سليات االحتالل من أجل أن 

جبارها عل  االلتزام بأحكام القانون الدولي ارنساني   توعي انتهاكاتها ألماكن العبادة وا 
الشري  ارسراييلي ،  ، من القدس عن األناضول، أن20/8/2000القدس العربي، لندن، وجاء في 

أعلنت صبا  أمس عن، رصاب  أحد أفراده بجرو  بعد رشقه بحجر في ساحات المسجد األعص  في 
 مدين  القدس المحتل ، بعد وعت عصير من بدء اعتحام رسراييلي للمسجد 
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 مراكز حقوقية فلسطينية تشّكل فريقا  مّوحدا  لتوثيق جرائم العدوان على غزة أربعة .37
عال مدير مركز الميزان لحقو  ارنسان عصام يونس لة"الحياة" رن أربع  مراكز : تحي صّبا ف -غزة 

 التيحقوعي  فلسييني  عررت تشكيل فري  مّوحد مهمته توثي  جرايم الحرب والجرايم ضد ارنساني  
الماضي  ارتكبتها عوات االحتالل ارسراييلي منذ بداي  العدوان عل  عياع غزة في الثامن من الشهر 

وأضاي يونس أن تشكيل الفري  المّوحد المؤلي من عاملين في "الميزان" والمركز الفلسييني لحقو  
ارنسان، ومؤسس  الضمير لحقو  ارنسان، ومؤسس  الح  لحقو  ارنسان، يمثل خيوة مهم  

 ومتقدم  في ريار رفع مستو  التنسي  بين المراكز األربع  
20/8/2000الحياة، لندن،   

 
 تمنع آالف الفلسطينيين بالضفة من السفر "إسرائيلهآرتس: " .38

منعت سليات االحتالل أعدادا كبيرة من الفلسيينيين في الضف  الغربي  : عو  الرجوب -الخليل 
من السفر خالل الشهور األخيرة الماضي  عبر حاجز الكرام  رل  األردن، دون ارشارة رل  أسباب 

 ها الممنوعون المنع والمعايير التي خضع ل
وذكرت صحيف  هآرتس أن جهاز األمن العام االشاباكم منع خرو  عدد كبير من الفلسيينيين من 
الضف  الغربي  منذ يونيو/حزيران الماضي دون أن ينشر أمرا بذلك ودون أن يعلل المنع، موضح  أن 

 ألي فلسييني عل  األعل ممنوعين من السفر  07الحديث يدور عن عايم  تشمل 
وأشارت رل  تزايد أعداد الذين أهعيدوا بأمر من الشاباك من الحدود مع األردن، مقارن  مع أعدادهم 

 للفترة نفسها من السن  الماضي  
ونقلت الصحيف  عن ردارة المعابر في الشري  الفلسييني  أن السليات ارسراييلي  منعت يوال العام 

ين نحو من سبعماي  ألي مغادر، وفي المقابل فلسيينيا رل  األردن، من ب 2011الماضي خرو  
ألي مسافر،  18شخصا من بين نحو  2411مهنع في يونيو/حزيران من هذه السن  وحدها خرو  

 مسافرا  08148من بين  204بينما بلغ عدد من رهف  خروجهم في أول أسبوع من أغسيس/آب 
امعات ممن يقيمون ويعملون خار  وأكثر المتضررين من منع السفر هم من األكاديميين ويالب الج

البالد، وعل  هؤالء أن يتجهوا لمكاتب اردارة المدني  ارسراييلي  ولمكتب االرتباي الفلسييني 
 لالستيضا  عن رمكاني  مغادرتهم 

09/8/2000الجزيرة نت، الدوحة،   
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 االحتالل يهدم كهفا  و"عريشا " لمواطن غرب بيت لحم .39
 هدمت عوات االحتالل كهفًا و"عريشا" لمواين غرب بيت لحم  حسن عبد الجواد: - بيت لحم

وعال الناشي في اللجن  الشعبي  لمقاوم  الجدار واالستييان في عري  الولج  عمار أبو التين، رن عوة 
من جيش االحتالل ترافقها جّراف  اعتحمت منيق  "واد أحمد" التابع  ألراضي القري  وعاموا بهدم 

اين عبد الفتا  عبد ربه في الخمسينات من عمره، كان يستخدمهما مسكنًا له الكهي مع عريش للمو 
 عاما كتحد لالحتالل الذي يحاول نهب أرضه ألغرا  استيياني   23ولعايلته منذ أكثر من 

في المقابل أيلقت لجان المقاوم  الشعبي ، والعديد من نشياء، وفعاليات عري  الولج  حمل  رعادة 
وشرع عشرات النشياء باعادة ترميم الكهي الذي يعيش فيها المواين   أمسكهي بناء الخيم  وال

عبد الفتا  عبد ربه منذ عشرات السنين، بسبب منعه من عبل سليات االحتالل من تشييد اي بناء، 
رجباره عل  الرحيل، لكنه فضل البقاء والعيش بالكهي والخيم  التي اعامهما عل  ترك ارضه، حيث 

بالمحاكم ارسراييلي ، التي عررت مؤخرًا هدمه، في اشارة ال  عدم عدال  القضاء خا  صراعا 
 ارسراييلي 

20/8/2000األيام، رام هللا،   
 
 أسير 002محاكم االحتالل تمدد اعتقال نادي األسير:  .41

أسير من الضف ، في امون  األخيرة، ولمدد متفاوت ،  220رام هللا: مددت محاكم االحتالل اعتقال 
عرار وعال نادي األسير، في بيان صحافي، أمس،  ذريع  استكمال التحقي  وارجراءات القضايي  ب

، محكم  االحتالل في "عوفر"، محكم  االحتالل في "سالم"التمديد صدر في كل من المحاكم التالي : 
  محكم  االحتالل في "المسكوبي "، و محكم  االحتالل في "بيتح تكفا"

20/8/2000 األيام، رام هللا،  
 
 تقرير: ربع الفلسطينيين مروا بتجربة االعتقال لدى االحتالل .40

اعتقلت ما  2217رن سليات االحتالل ارسراييلي منذ العام  أكد مركز حقوعي فلسيينيرام هللا: 
م أسيرا وأسيرة، منهم عشرات 1822يقارب من ربع الشعب الفلسييني، ال زال منهم ما يقارب من ا

عامام، وشيو  تزيد أعمارهم عن السبعين، ومرض  بدون عال  ف  حال  28ا األيفال دون سن
 الخير الشديد 
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وأكد مركز "األسر " للدراسات أن ردارة مصلح  السجون االسراييلي  وزعت األسر  عل  ما يقارب 
يفال دون  032أسيرة ف  السجون و 22سجنا ومعتقل ومركز تحقي  وتوعيي وأن هناك  02من 

تعرضون النتهاكات صارخ  تخالي كل األعراي والمواثي  التي تكفل حماي  هؤالء ي 28سن الة
 القاصرين 

09/8/2000قدس برس،   
 

 شاحنة مساعدات إلى غزة 53" تُسيّ ر األحمر الفلسطيني "الهالل .42
شاحن  محمل  بالمواد  31، أمس، أنها سّيرت الفلسييني البيرة: أعلنت جمعي  الهالل األحمر

توزيعها عل  العايالت المتضررة، والمشردة في مراكز االيواء في عياع غزة، جراء العدوان ارغاثي ، ل
 االسراييلي، وذلك بالتعاون مع اللجن  الدولي  للصليب األحمر 

وبينت "الهالل األحمر"، في بيان صحافي، أن المساعدات تضمنت مواد غذايي  وأغيي  وفرشات 
وحفاضات لأليفال، تم التبرع بها من أفراد ومؤسسات المجتمع  وأدوي  وعبوات مياه ومالبس وحليب

 المحلي والبلديات والمجالس القروي ، من مختلي محافظات الضف  
وأشارت رل  أن العشرات من كوادر ومتيوعي الجمعي  وزعوا منذ بدء العدوان، مساعدات رغاثي  

يواء في المدارس الحكومي ، فردًا، تقيم بمراكز اال 21211عايل ، تضم  21،284ياري  عل  
 وبع  مدارس "االونروا" والمباني العام  في مدن غزة، وخان يونس، ودير البلح، ورفح 
20/8/2000األيام، رام هللا،   

 
 جنين: وصول أربع قاطرات إغاثية إلى غزة .43

اع أفاد مساعد محافظ جنين، مسؤول الشحن في اللجن  المركزي  لحمل  رغاث  األهل في عي :جنين
مشتاحًا معظمها مياه معدني  تبرع بها  220غزة، أحمد القسام، أمس، بأن أربع عايرات بحمول  

 أهالي ومؤسسات وفعاليات المحافظ ، وصلت مساء أول من أمس، رل  القياع 
وذكر القسام، أن منظم  الغذاء العالمي، أبلغته أنها ستقوم بتحضير ست شاحنات عايرة بحمول  

ها مياه معدني  وامخر مواد تمويني ، تبرع بها أهالي ومؤسسات جنين، سيتم نقلها مشتاحا نصف 218
 رل  األهل في القياع 

20/8/2000األيام، رام هللا،   
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 إلى تركيامن مخيم اليرموك  فلسطينيا   350لجوء  .44
ك، فلسيينيا اليوم رل  األراضي التركي ، بعد فرارهم من مخيم اليرمو  132دخل  :األناضول-تركيا

جنوب العاصم  السوري  دمش ، بعد دمار بيوتهم بقصي يايرات النظام، بحسب بسام شريح، أحد 
 الالجيين الفلسيينيين 

 "السالم"، التركي المقابل لمعبر "أونجو بينار"وأعام الفلسيينيون مخيمًا ألنفسهم بالقرب من معبر 
أيامًا عصيب ، أثناء انتقالنا من لقد أمضينا "السوري شمال مدين  حلب، وعال شريح للصحفيين: 

ومن جانبه أشار أبو محمد أحد الالجيين الفلسيينيين رل  أن الوضع في حلب لم   دمش  رل  حلب
فقد أحد أبنايي في رحد  المعارك، أما اليوم " يكن مستقرًا، وأن المعارك مازالت دايرة هناك، عايال:

  "فانته  بنا الحال في الخيم
20/8/2000دن، القدس العربي، لن  

 
 فلسطينيو أوروبا يحّيون تمّسك الوفد المفاوض في القاهرة بمطالب شعبهم .45

م عريض  تعرب فيها 22/8أصدرت ميات الشخصيات الفلسييني  في أوروبا، الثالثاء ا بروكسيل:
عن فخرها بصمود غزة في مواجه  العدوان ارسراييلي، وتحيِّي فيها تمّسك الوفد الفلسييني في 

اهرة بميالب شعبه "التي ال يمكن التنازل عنها"  وشّددت العريض  التي صدرت في بروكسيل في الق
أعقاب ارعالن منتصي ليل  االثنين/ الثالثاء عن عدم توصل مفاوضات القاهرة لوعي ريال  النار 

ي عن أي اتفا  ورف  الوفد الفلسييني التنازل عن ميالبه، عل  أّن "الشعب الفلسييني موحد ف
 ميالبه وعادر عل  حمايتها ويتابع ما يجري في التفاو " 

09/8/2000قدس برس،   
 
 بسبب العدوان على غزة حملة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية في الضفة تكتسب زخما   .46

بعد سنوات من الدعوات لمقايع  رسراييل في العالم بدأت حمل  مقايع  البضايع : أ ي ب -رام هللا 
ب زخمًا في الضف  الغربي  المحتل ، بخاص  بعد الحرب ارسراييلي  عل  عياع غزة ارسراييلي  تكتس

التي اوععت أكثر من ألفي عتيل  وأفرغ العديد من المحالت التجاري  رفوفه من البضايع ارسراييلي  
 رثر دعوات للمقايع  بعد الهجوم العسكري ارسراييلي عل  القياع المحاصر 

عن مكتب ارحصاء ارسراييلي، بلغت عيم  الصادرات رل  األراضي الفلسييني  ووفقًا ألرعام صادرة 
مليون دوالر  وفي محالت مختلف  في مدن الضف  الغربي ،  821في الربع األول من هذا العام نحو 
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يحرص ناشيون من حمل  المقايع  عل  وضع ملصقات لتمييز البضايع المصنوع  في رسراييل 
في المي  للجيش  21وا رسراييل" أو "لعلمك: أنت تتبرع بشرايك هذا المنتج بة ويكتبون عليها "عايع

 ارسراييلي" في محاول  لردع الفلسيينيين عن شرايها 
عال عمر البرغوثي وهو ناشي فلسييني في مجال حقو  ارنسان وعضو مؤسس في حرك  و 

فرانس برس في رد مكتوب:  "المقايع  وسحب االستثمارات وفر  العقوبات عل  رسراييل" لوكال 
والفصل العنصري االستيياني ارسراييلي في غزة  االحتاللالمجزرة التي ارتكبها نظام  أيلقت"

 حمالت شعبي  غير مسبوع  لمقايع  الشركات والمؤسسات ارسراييلي " 
يع  في وبحسب البرغوثي فان حرك  المقايع  تقوم حاليًا "بالعمل مع الشركاء وعادة مبادرات المقا

الضف  الغربي  لتنسي  الجهود واالستراتيجيات من أجل مواصل  المقايع  حت  بعد انتهاء المرحل  
 الجاري  من اربادة التدريجي  التي تقوم بها رسراييل في غزة" 

20/8/2000الحياة، لندن،   
 
 السرطان مرض معاناته مع ثرإسميح القاسم الفلسطيني وفاة الشاعر  .47

معاناته مع  أثرالشاعر الفلسييني الكبير سميح القاسم  الثالثاءموت مساء غيب ال: السبيل
في بلدة الرام  شمال فلسيين، ودرس في الرام  والناصرة  2212ايار  22وولد القاسم في  السريان 

واعتقل عدة مرات وفرضت عليه سليات االحتالل االعام  الجبري  لمواعفه الويني  والقومي  وعد عاوم 
 د الذي فرضته "اسراييل" عل  اليايف  الدرزي  التي ينتمي اليها التجني

وحصل سميح القاسم عل  العديد من الجوايز والدروع وشهادات  اوالد  ألربع والقاسم متزو  واب 
التقدير وعضوي  الشري في عّدة مؤسسات فناَل جايزة "غار الشعر" من رسبانيا، وعل  جايزتين من 

تي ترجمها رل  الفرنسي  الشاعر والكاتب المغربي عبد اللييي اللعبي، وحصَل فرنسا عن مختاراته ال
عل  جايزة البابيين، وحصل مّرتين عل  "وسام القدس للثقاف " من الرييس ياسر عرفات، وحصَل 

 "الفلسييني   عل  جايزة نجيب محفوظ من مصر وجايزة "السالم" من واح  السالم، وجايزة "الشعر
09/8/2000 السبيل، عمان،  

 
 فورين بوليسي: كيف أطالت مصر حرب غزة؟ .48

فةةي مسةةتهل مقالهةةا الةةذي جةةاء بعنةةوان "كيةةي أيالةةت مصةةر حةةرب غةةزةي" كتبةةت مجلةة  فةةورين بوليسةةي 
األمريكي  أنه في الوعت الذي تسير فيه مفاوضةات القةاهرة بتثاعةل لوعةي دايةم ريةال  النةار فةي غةزة، 
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يسةت فقةي هةي التةي تعقةد المحادثةات، بةل دور مصةر أيضةا فان العةداوة بةين رسةراييل وحركة  حمةاس ل
 كوسيي 

واألعنةي ممةا كانةت عليةه أثنةاء حكةم حسةني  األكثر ارتباكاً -وعالت المجل  رن سياس  مصر الداخلي  
تةدخلت فةي محةاوالت التوصةل التفةا  حيةث تحةاول الحكومة  التةي يهةيمن عليهةا العسةكر فةي  -مبةارك

 ء من حربها ضد جماع  ارخوان المسلمين القاهرة استغالل المحادثات كجز 
أد  رلةة   -مةةن وسةةيي لةةه مصةةالح رلةة  يةةري معنةةي يتوسةةي أيضةةاً -وأضةةافت أن هةةذا التحةةول المةةاكر 

حرب أيول وأكثر دموي  في غزة مما لو كان الوضع خالي ذلك، وفةي حةين أنةه كةان مةن المفتةر  
 س فان هذه ارستراتيجي  فشةلت أيضةاً أن يقلل التحالي المصري ارسراييلي المتين من عوة حرك  حما

 عل  الجبه  الدبلوماسي  
وختمت المجل  بأن الجهةود الدبلوماسةي  التةي تقودهةا مصةر مةن المةرجح أن تقةدم القليةل لحمةاس، وأن 

 التحالي المصري ارسراييلي يقوم عل  تواف  مصالح عصير األجل وليس أي اعتبار رستراتيجي 
 09/8/2000 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 شخصية أردنية تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان جراء العدوان على قطاع غزة 000نحو  .49

شخصي  أردني  اجتماعا في مجمع النقابات المهني ، بالعاصم  عمان، الثالثاء  222عقدت نحو 
كان ، لبحث أوجه الدعم المفترض  لغزة جراء العدوان ارسراييلي عل  القياع، والتي 22-8-0224

 منها يرد السفير ارسراييلي باألردن 
شخصي ،  222وحضر اللقاء وفقا لتصريحات المنس  ارعالمي في النقابات أنس أبو خضير نحو 

من أبرزها: نقيب المحامين سمير خرفان، ومراد العضايل  القيادي بجماع  ارخوان المسلمين، 
يمقرايي اوسيم، بحسب مراسل ومحمد يوسي العبادي أمين عام حزب التجمع الويني الد

 األناضول 
سالمي  وعومي  وشعبي   يارها التنظيمي ما بين نقابي  وحزبي  وا  الشخصيات التي تنوعت مشاربها وا 
وعشايري ، أشادت بالموعي ارغاثي األردني الرسمي تجاه عياع غزة، ميالب  باتخاذ مواعي سياسي  

 حازم  تجاه رسراييل، بحسب أبو خضير 
تلك الميالب الحازم  في يرد السفير ارسراييلي، دانييل نيفو، من عمان، واستدعاء نظيره وتتمثل 

 األردني، وليد عبيدات، من تل أبيب"، بحسب ما أفاد به مشاركون لوكال  األناضول 
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من جانبه، عال نقيب المهندسين األردنيين عبد هللا عبيدات، في كلم  له، رن "الشخصيات األردني  
توجهاتها وآرايها تتف  فيما بينها عل  دعم الشعب الفلسييني وخصوصا في عياع غزة رثر بمختلي 

 ما تعر  له من عتل وتهجير عل  أيدي القوات ارسراييلي " 
وأشار عبيدات رل  "ضرورة مقايع  العدو الصهيوني عل  مختلي األصعدة سياسيا وتجاريا، لتكبيده 

 خساير كبيرة" 
 20/8/2000، فلسطين أون الين

 
 " لكسر حصار غزة2"شريان الحياة" األردني يشارك في "أسطول الحرية  .51

أكد منس  عوافل أنصار في لجن  شريان الحياة األردني  كفا  العمايرة أن : محمد الكيالي -عمان
اجتماع "تحالي أسيول الحري  ال  غزة" الذي عقد في اسينبول في الفترة من الحادي عشر رل  

" المزمع تسييره خالل 0ن الشهر الحالي، ناعش رجراءات التحضير ألسيول "الحري  الثالث عشر م
 العام الحالي، في ثاني محاول  لكسر الحصار البحري المفرو  عل  عياع غزة 

ولفت العمايرة الذي شارك في االجتماع، رل  أن أسيول الحري  المقبل سيكون عل  خي  سابقه 
المياه الدولي  المقابل  لشوايئ غزة في الحادي عشر من حزيران الذي تعر  لقرصن  صهيوني  في 

  0222ايونيوم 
 20/8/2000الغد، عمان، 

 
 تستأنف رحالتها إلى تل أبيب "الحياة": شركة الخطوط الجوية الملكية االردنية .50

أعلن مصدر مسؤول في شرك  الخيوي الجوي  الملكي  األردني  أمس أن الشرك  : أ ي ب -عمان 
ل  ميار بن غوريون في تل ابيب بعد تعليقها الشهر الماضي  وعال استأ نفت رحالتها من وا 

رحالت يايرات الملكي  »رن « فرانس برس»المصدر، الذي يلب عدم الكشي عن اسمه، لوكال  
ل  ميار بن غوريون في تل أبيب استؤنفت منذ األحد لكنه لم يعي مزيدًا من «  األردني  من وا 

 التفاصيل 
 20/8/2000اة، لندن، الحي
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 منظمات نسائية لبنانية تتضامن مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة
نظم وفد المنظمات النسايي  اللبناني  اعتصامًا في مكتب االتحاد العام للمرأة الفلسييني ، في مخيم 

االسراييلي ضد شاتيال، تضامنًا مع الشعب الفلسييني في الضف  الغربي  وغزة، ضد العدوان 
 المدنيين 

العدوان االسراييلي لم يكن »ونوهت مسؤول  اتحاد المرأة الفلسييني  آمن  جبريل بالزيارة  وعالت: 
يستهدي المقاتلين بقدر ما كان يستهدي عتل الحلم الفلسييني الذي ناضل من اجله الفلسيينيون 

لقد اثبتت االحداث ان »م  اضافت باعام  دولتهم وعاصمتها القدس الشريي، وعودتهم ال  دياره
شعبنا الفلسييني يرف  التويين وبشدة، كما يرف  التهجير، ولن ير  الفلسيينيون وينًا بدياًل اال 

 فلسيين 
وعالت مسؤول  العالعات الخارجي  في لجن  حقو  المرأة اللبناني  والمنسق  العام  للمركز االعليمي 

ايي العالمي ليندا مير، ان عضي  فلسيين هي القضي  المركزي  العربي في االتحاد النسايي الديمقر 
لألم  العربي ، وال عضي  تعلو عليها  لقد خيب الحكام العرب آمالنا بعدم عيع عالعاتهم مع 

 « اسراييل
واعتبرت مير ان الذي حق  النصر الفلسييني هي الوحدة الويني  التي ارعبت نتنياهو وحكومته 

اذ سارع نتنياهو ومنذ تحقي  الوحدة الويني  ال  محاول  اعادة االنقسام لتحقي  اليميني  المتيرف ، 
اهدافه التوسعي  وضرب السلي  الفلسييني   وشددت عل  ان جوهر الصراع في الشر  االوسي هو 

 القضي  الفلسييني  
ي تقديم وكانت كلمات لعضوات الوفد اجمعت عل  ادان  العدوان عل  غزة وميالب  المجتمع الدول

اسراييل لمحكم  الجنايات ومحكم  العدل الدولي  باعتبار ما عامت به من جرايم الحرب، التأكيد عل  
 التماسك، والوحدة الويني  الفلسييني   

 20/8/2000المستقبل، بيروت، 
 

 

 وزير الطاقة التركي: نسعى إلرسال محطة توليد كهرباء عائمة إلى غزة .52
وزيةةةر الياعةةة  والمةةةوارد  ، أناألناضةةةول، نقةةةاًل عةةةن وكالةةة  09/8/2000ا، ينـــي شـــفق، تركيـــنشةةةرت 

اليبيعيةة  التركةةي يةةانر يلةةدز، عةةال رن بةةالده تسةةع  ررسةةال محيةة  توليةةد ياعةة  كهرباييةة  عايمةة  بقةةوة 
 ميغاواي رل  غزة، بعد الحصول عل  األذونات الالزم   222
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ييني عمةر كتانةة ، فةي مقةةر وزارة وأشةار يلةةدز فةي تصةةريحات للصةحفيين بعةةد لقايةه وزيةةر الياعة  الفلسةة
الياع  والموارد اليبيعي  بالعاصم  التركي  أنقرة يوم الثالثاء، أنه من المخيي أن تصل السةفين  التةي 
 تحمل محي  التوليد رلة  غةزة بواسةي  القيةاع الخةاص، وأن ترسةو فةي أحةد مةوانئ الصةيد بغةزة، الفتةاً 

علة  المةد  القصةير لمةدة شةهرين أو ثالثة ، رلة  أن  رل  أن هةذه أسةرع يريقة  رمةداد غةزة بالكهربةاء،
 تبدأ محيات توليد الكهرباء التي سيتم رنشاؤها عل  المد  المتوسي واليويل في رنتا  الكهرباء 

علة  عيةاع غةزة  "رسةراييل"وأضاي الوزير التركي أن تلك الخيوة تعني تعلي  الحصةار الةذي تفرضةه 
دز علةةة  اسةةةتعداد تركيةةةا للمسةةةاعدة فةةةي خيةةةي تةةةوفير الياعةةة  فيمةةةا يتعلةةة  بمجةةةال الياعةةة   كمةةةا أكةةةد يلةةة

رلةة  أن رفةةةع  للقيةةاع، عبةةر الةةدعم التقنةةةي، والمسةةاهم  فةةي التخيةةةيي وتةةوفير المعةةدات التقنيةةة ، مشةةيراً 
مةةةن أجةةةل الةةةتمكن مةةةن تقةةةديم تلةةةك  الحصةةار المفةةةرو  علةةة  القيةةةاع فةةةي مجةةةال الياعةةة  سةةةيكون هامةةةاً 

 المساعدات 
رمداد الكهرباء في عياع غزة، حيث تم عصي خيوي الياع  القادم  من ولفت يلدز رل  انهيار نظام 

، وكذلك محي  توليد الكهرباء الموجودة داخل القيةاع، مةا جعةل الكهربةاء تتةوفر فةي القيةاع "رسراييل"
 ألربع ساعات يوميا فقي 

مناعصة   وفيما يتعل  باحتياييات الغاز اليبيعي في عياع غزة، عةال يلةدز رن تركيةا ستشةارك فةي أي
 ييرحها الجانب الفلسييني بهذا الخصوص 

عمةةةر كتانةةة  تركيةةةا علةةة  وعوفهةةةا رلةةة  جانةةةب الشةةةعب الفلسةةةييني، وعةةةال رنةةةه أيلةةةع الةةةوزير  بةةةدوره شةةةكر
رل  تدمير البنية  التحتية   الجانب التركي عل  احتياجات عياع غزة الملح  فيما يتعل  بالياع ، مشيراً 

وعال رنه يجري رعداد مخيي الياع  في القيةاع  سراييلي األخير للياع  في القياع خالل العدوان ار
رل  حاج  اليري الفلسييني للدعم التركي من أجل رعادة النهو  بقياع غزة، خاصة   ، مشيراً حالياً 

 فيما يتعل  بتليين الموعي ارسراييلي، وتقديم المبادرات لليري ارسراييلي 
شرك  كارادينيز أن  ،وكاالت، نقاًل عن مراسلها وعن ال09/8/2000 ،الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

وهي عبارة عةن -هولدنغ التركي  لصناع  السفن أعلنت استعدادها ررسال المحي  الكهربايي  العايم  
رلةة  غةةزة رمةةداد القيةةاع الةةذي يعةةاني مةةن تةةداعيات العةةدوان ارسةةراييلي منةةذ  -سةةفين  لتوليةةد الكهربةةاء

 الثامن من الشهر الماضي 
 "رسةةراييل"مةةن جانبةةه، أوضةةح وزيةةر الياعةة  الفلسةةييني عمةةر كتانةة  أن السةةلي  أجةةرت اتصةةاالت مةةع 

 بخصوص ررسال المحي  العايم ، وأنها لم تلمس أي رد فعل سلبي رزاءها 
 



 
 

 

 

 
           00ص                                     3305 العدد:     20/8/2000األربعاء  التاريخ:

 

 على جرحى غزة "نقدية"مؤسسة تركية توزع مساعدات  .53
أمةةس، مسةةاعدات نقديةة ،  "اتةةشآي اتةةش "األناضةةول: وّزعةةت هييةة  ارغاثةة  ارنسةةاني  التركيةة   - غةةزة

 عل  عدد من الجرح  الفلسيينيين الذين أصيبوا خالل العدوان االسراييلي عل  عياع غزة 
آي "وزعةت "وعال أسام  عبده، المسؤول في مكتب الهيي  في غزة، لمراسل  وكالة  األناضةول لألنبةاء: 

فلسةةةييني أصةةيبوا خةةةالل  جةةريح 222دوالر علةةة   022التركيةةة ، مسةةاعدات نقديةةة  عةةدرها  "اتةةش اتةةش
تةأتي هةذه "   وتةابع:"رفع الرو  المعنوية  لةديهم"  وأوضح أن هذه المساعدت هدفت لة"الحرب عل  غزة

  "المساعدات، ضمن مشاريع هيي  ارغاث ، من أجل تخفيي ويأة الحرب عن الغزيين
  20/8/2000 ،القدس العربي، لندن

 
 الترخيص للمساعدات االيرانية لغزةاللهيان: ال مبرر لتأخر مصر في اصدار  عبد .54

اللهيةان  ميةر عبةدأاعتبر مساعد وزير الخارجي  االيراني  في الشؤون العربي  واالفريقي  حسين  :يهران
نه ال مبرر لتأخر مصر اليويل في اصدار الترخيص الالزم الرسال المساعدات االنساني ، الغذايية  أ

نبةةاء "فةةارس"، رغةةم أاللهيةةان فةةي تصةةريح لمراسةةل وكالةة   عبةةد وعةةال والدواييةة ، االيرانيةة  الةة  عيةةاع غةةزة 
مضي فترة يويلة  مةن اليلةب الةذي تقةدمت بةه ايةران، لةم يصةدر لغاية  االن التةرخيص الةالزم الرسةال 

 هذه المساعدات ال  عياع غزة عبر مصر 
حقةو   يران تدعم الجهود السياسي  المبذول  من جانب مصر في مسار ضةمانرن أاللهيان ب كد عبدأو 

 الشعب الفلسييني 
 20/8/2000نباء فارس، أوكالة 

 
 وزير الخارجية الكويتي يرأس وفدا  عربيا  إلى سويسرا لطرح الحقوق الفلسطينية .55

بةةدأ النايةةةب األول لةةرييس مجلةةةس الةةوزراء وزيةةةر الخارجيةةة  الكةةويتي، ممثةةةل الرياسةة  الحاليةةة  للقمةةة   :وام
مس زيارة رسمي  رل  سويسرا عل  رأس وفد عربي لبحةث العربي ، الشيخ صبا  خالد الحمد الصبا  أ

 عقد المؤتمر الدولي التفاعي  جنيي لحماي  المدنيين في ظل العدوان ارسراييلي عل  غزة 
وذكةةرت وكالةة  األنبةةاء الكويتيةة  أن الوفةةد العربةةي يضةةم ممثةةل الرياسةة  الوزاريةة  لمجلةةس جامعةة  الةةدول 

ن الخارجيةة  والتعةةاون فةةي المغةةرب صةةال  الةةدين مةةزوار وأمةةين العربيةة  فةةي دورتهةةا الحاليةة  وزيةةر الشةةؤو 
 عام جامع  الدول العربي  نبيل العربي ووزير الشؤون الخارجي  في دول  فلسيين ريا  المالكي 

  20/8/2000 ،البيان، دبي
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 مهرجان جماهيري في البحرين تضامنا  مع فلسطين .56

ًا جماهيريًا حاشدًا للتضامن مع الشعب الفلسييني، رام هللا: شهدت العاصم  البحريني  المنام  مهرجان
 واستنكارًا للعدوان ارسراييلي عل  عياع غزة، بعنوان "غزة تنتصر" 

ونظمت المهرجان الخيابي الشةعري الفنةي الغنةايي، جمعية  الفةاتح لإلبةداع الةويني، بالتعةاون مةع كةل 
و  القصةةةةيد، وجمعيةةةة  أيةةةةادي مةةةةن: جمعيةةةة  الكلمةةةة  الييبةةةة ، وجمعيةةةة  ومناصةةةةرة فلسةةةةيين، وموعةةةةع ر 

ارغاثيةة ، وايةةتالي شةةباب الفةةاتح، والجمعيةة  البحرينيةة  لمقاومةة  التيبيةةع، بالتعةةاون والتنسةةي  مةةع سةةفارة 
 دول  فلسيين لد  مملك  البحرين 

  20/8/2000 ،األيام، رام هللا
 
 مساعدات إماراتية لقطاع غزة .57

 ارمةةاراتي الهةالل األحمةر جمعية  تشةحن: بيةة دار ارعةالم العر  ،وام، محمةد جمةال -أبةوظبي، القةاهرة 
 مليون درهم رل  عياع غزة لمواجه  النقص الحاد في األدوي  والمستلزمات اليبي   21أدوي  بقيم  

شةةةاحنات كبةةةر  جديةةةدة محملةةة  بالمسةةةاعدات  22مةةةن جهةةة  أخةةةر  انيلقةةةت مةةةن القةةةاهرة ظهةةةر أمةةةس 
مةةن المسةةاعدات المختلفةة ، وصةةلت  ينةةاً  12وز ارنسةةاني  ارماراتيةة  سةةيرها وفةةد الهييةة  السةةادس وتتجةةا

 رل  عياع غزة عبر معبر رفح صبا  اليوم 
  20/8/2000 ،البيان، دبي

 
 لغزة فعالية بمائتي مدينة أوروبية دعما   0000": "الحملة األوروبية لرفع الحصار .58

عماي  فعالي  عالت "الحمل  األوروبي  لرفع الحصار عن غزة" رنها رصدت أكثر من ألي وأرب: الجزيرة
تضامني  مع عياع غزة الذي يتعر  لعدوان رسراييلي را  ضحيته امالي من المدنيين بين عتيل 
 وجريح، وذلك في تحرك غير مسبو  في أكثر من مايتي عاصم  ومدين  في عموم القارة األوروبي  

سبت واألحد بأنه خالل أيام الجمع  وال -في تصريحات صحفي -وأفاد رييس الحمل  مازن كحيل 
فعالي  ضخم  في أوروبا، تنديًدا بالعدوان ارسراييلي عل  غزة،  032الماضي  فقي خرجت أكثر من 

 وميالب  برفع الحصار الجاير المفرو  عل  القياع منذ ثماني سنوات عل  التوالي 
  في وأشار كحيل رل  أن هذه الفعاليات ترفع عدد االعتصامات والمظاهرات والوعفات االحتجاجي

منذ بدء العدوان ارسراييلي عل  غزة في السابع من يوليو/تموز -مختلي العواصم والمدن األوروبي  



 
 

 

 

 
           02ص                                     3305 العدد:     20/8/2000األربعاء  التاريخ:

 

فعالي  في أكثر من مايتي عاصم  ومدين  أوروبي ، وهو ما يشكل عشرة  2422رل   -الماضي
 أضعاي الفعاليات التي خرجت في العالم العربي في الفترة نفسها 

ه المرة في الفعاليات المنددة بالعدوان عل  غزة اختلفت بشكل كبير عن وأضاي أن المشارك  هذ
رضاف  -مثيلتها في حروب رسراييلي  سابق  عل  القياع، كما أن عدد الضحايا األيفال وصورهم 

 كان صادًما للغاي  للمجتمع األوروبي  -رل  عدد المنازل التي عهصفت وأظهرتها صور ارعالم
األحزاب المنظم  للفعاليات االحتجاجي  رل  ضرورة مواصلتها حت  رفع ودعا كحيل المنظمات و 

الحصار عن عياع غزة وتحقي  الميالب الفلسييني ، كي ال يتكرر العدوان وما يرافقه من سقوي 
 آالي الضحايا من األيفال والنساء والدمار الهايل في القياع 

09/8/2000، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 و"إسرائيل"تهدئة واستئناف القتال بين حماس كي مون يدين خرق ال .59

” أشد العبارات“أدان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بة : نيويورك/ محمد يار / األناضول
خر  التعلي  المؤعت لوعي ريال  النار ارنساني الذي ترعاه مصر، معربا عن خيب  أمله رزاء تجدد 

سراييل  "حماس“القتال بين حرك    وا 
وعال األمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه مساء الثالثاء، ووصل وكال  األناضول 

وذكر األمين العام  نسخ  منه، رنه يشعر بخيب  األمل البالغ  ازاء استيناي القتال بين الجانبين 
ال الشعب في رن آم“رسراييل وحرك  حماس بمسيولياتهما نحو عدم السما  بتصعيد، عايال في بيانه 

المحادثات  عل غزة من أجل مستقبل أفضل وآمال الشعب في رسراييل من أجل أمن مستدام يعتمد 
 ” في القاهرة

سراييل الي أن يرتقيا ال توععات شعبيهما، وحث   مستو   ودعا بيان بان كي مون وفدي حماس وا 
يتناول أيضا القضايا اليرفين عل  التوصل ال  تفاهم فوري لوعي دايم ريال  النار، بحيث 

 األساسي  التي يعاني منها عياع غزة 
20/8/2000، رأي اليوم، لندن  

 
 "إسرائيل"ل حماس مسؤولية خرق التهدئة وتدافع عن واشنطن تحمّ  .61

أدانت وزارة الخارجي  األمريكي  ريال  صواريخ من غزة عل  رسراييل ودافعت عما وكاالت، الجزيرة: 
اع عن نفسها، وحملت المتحدث  باسم الخارجي  ماري هاري حرك  أسمته ح  األخيرة في الدف
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المقاوم  ارسالمي  احماسم المسؤولي  عن ريال  هذه الصواريخ باعتبارها تتحمل المسؤولي  األمني  
 عن القياع  وعالت هاري رن رسراييل الح  في الدفاع عن نفسها 

20/8/2000، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 ية اإلعالم األمريكي للعدوان اإلسرائيلي على غزةنتقد تغطي يتشومسك .60

برنامجها  فيجودمان  ريميحوار له مع الصحفي   في ينعوم تشومسك األمريكيتحدث المفكر 
 يأن ينه أمريكيغزة وكيي يمكن لتحول  فيعن األحداث الجاري   Democracy Now ارخباري

عل  غزة، بقوله: "رنها لحظ   ارسراييليعدوان لل األمريكياالحتالل  انتقد تشومسكي تغيي  ارعالم 
عندما يصر عل  أن يكون خاضعا لوكاالت الدعاي  الشايع   األمريكيمخجل  بالنسب  لإلعالم 

بالداخل مهم  الشعبيموعفه القديم القايل رن الضغي  يبالدول  العنيف  المعتدي "  كما يناعش تشومسك
ل رسراييل للضف  الغربي  وغزة  وهو يقول: "مازالت الواليات رنهاء تأييد الحكوم  األمريكي  الحتال

المتحدة تقدم الدعم المهم والحاسم للفظايع  وآجال أو عاجال من الممكن أن يجبر هذا الضغي 
 فيالمحل  الحكوم  األمريكي  عل  االنضمام رل  العالم فيما يتعل  بهذه القضي  وهذا أمر يعود رلينا 

 واعع األمر" 
 يب يلالستماع رل  ما تبثه س بقوله رن المرء ليس مضيراً  األمريكيتشومسكي من ارعالم وسخر 

 تنقل عنها  التيرس األمريكي  حيث يمكنه االستماع مباشرة رل  وكاالت الدعاي  ارسراييلي  
20/8/2000، الشروق، مصر  

 
 عدد من اللوائح السوداءعلى منظمة في غزة واشنطن تضع  .62

 وأمرتمريكي  عن وضع منظم  في غزة عل  عدد من اللوايح السوداء دارة األاعلنت اال: لندن
بتجميد حساباتها اان كانت لها حسابات اصالم في البنوك االمريكي  ومنعت المواينين االمريكيين 
من التعامل او التعايي معها  وفي بيان لهما أمس وصفت وزارتا الخارجي  والمالي  االمريكيتان، 

س المجاهدين في اكناي بيت المقدس، بمنظم  ارهابي  اجنبي  ومنظم  ارهابي  كوني   منظم  مجل
وحسب وزارة الخارجي  االمريكي  فان هذا المجلس مظل  لعدد من المجموعات التي تبنت مسؤولي  

  واعلنت كما عالت وزارة الخارجي  0220الصواريخ عل  رسراييل منذ عام  ريال العديد من عمليات 
 ريكي  تأييدها للدول  االسالمي  في العرا  والشام االم

20/8/2000، القدس العربي، لندن  
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 السعودية ثاني أكبر مصدر للسياحة العائلية .63

أكد تحليل أعدته غرف  تجارة وصناع  دبي نشرته بالتزامن مع استعداداتها : "الحياة" -جدة 
تشرين األول  12و 08في دبي، بين الستضاف  الدورة العاشرة للمنتد  االعتصادي ارسالمي 

، أن عياع السياح  العايلي  يشهد نموًا متزايدًا يعزز مكانته كعامل محوري في نمو 0224اأكتوبرم 
االعتصاد ارسالمي  وأظهر التحليل المعتمد عل  بيانات لشرك  "يومسون رويترز"، أن السياح  

بليون دوالر  217مي بحجم رنفا  وصل رل  في المي  من سو  السياح  العال 20.3العايلي  تمثل 
  0221بليونًا في  242، و0220عام 

وحلت السعودي  في المركز الثاني لجه  أهم الدول المصدرة للسيا  المسلمين في العالم وف  حجم 
فيما حلت ريران في المركز األول بحجم رنفا   0220بليون دوالر في  27.2ارنفا ، والذي بلغ 

بليون دوالر  7.4بليون دوالر في مقابل  22.2بليون دوالر، وأنفقت ارمارات  28.0وصل رل  
للمسافرين من الكويت  ووصي التحليل حجم سو  السياح  العايلي  بأنها أكبر من سو  الواليات 

في المي  من حجم السو   22.4المتحدة المصنف  أهم سو  في السياح  التقليدي ، رذ تستحوذ عل  
 السياحي  

وف  موعع "كريسنت ريتنغ" ارلكتروني المختص في مجال السفر والسياح ، والذي يتخذ من و 
سنغافورة مقرًا له، حققت كل من السعودي  والمغرب مراتب متقدم  في التقويم بين الوجهات السياحي  

يا   واستحوذت ماليز 1.4نقي ، والمغرب عل   1.3العالمي  األهم، رذ حصلت السعودي  عل  تقويم 
ألي زاير من منيق   272، وساعدها عل  استقياب أكثر من 8.4عل  أعل  تقويم وصل رل  

  0221الخليج وحدها خالل 
في المي  من حجم ارنفا   12ووف  التحليل يساهم سيا  دول مجلس التعاون الخليجي بما يقدر بة

منخفض  في المنيق ، والتي ارجمالي عل  النشايات السياحي ، عل  رغم نسب  الكثاف  السكاني  ال
في المي  من المسلمين في العالم  ويبين التقرير نقاًل عن دراسات حديث  متعلق   1تشكل فقي 

 0220بليون دوالر خالل  217باالعتصاد ارسالمي أن السياح  العايلي  حققت نموًا في عيمتها من 
  0221بليونًا في  242رل  

20/8/2000، الحياة، لندن  
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 ينشرون الرعب في الموصل "الحسبة"قضاة  .64
عال نازحون من الموصل ال  بغداد رن "الدول  ارسالمي " يقيم حواجز : يعم  عبد الواحد-بغداد 

ثابت  ويسير دوريات لة "عضاة الحسب " المرتبيين بة "خليف  الدول  ارسالمي "  ويضيقون عل  
مخالفين والممتنعين عن الدفع في أعفاص حديد الحريات، ويجمعون األموال باسم الزكاة، ويعتقلون ال

تحملها شاحنات متوسي  الحجم  وأكد أحد يالب المدرس  الديني  أن التنظيم حولها ال  حظيرة 
 للمواشي التي ينهبها من المناهضين له 

وكانت مجموعات سني  وعلماني  مسلح ، بالتنسي  مع "الدول  ارسالمي "، فرضت سييرتها عل  
حزيران ايونيوم الماضي، بعد انسحاب القوات األمني  المحلي  واالتحادي  والشري   22ي الموصل ف

منها، وتركت معسكراتها من دون عتال  وسرعان ما انقلب التنظيم عل  الشركاء ووضعهم أمام 
 خيارين، رما مبايعته عل  الياع  أو الخرو  من المدين  

عسكري متقاعد وصل رل  بغداد أول من أمس عبر  عامًام، وهو 33الخزرجي ا عبد الكريموعال 
ميار السليماني ، رن "األوضاع المعيشي  في الموصل تتراجع يومًا بعد يوم مع استمرار فر  
األحكام الظالمي  عل  الناس هناك"  وأضاي أن "عناصر من داعش يعملون في ديوان الحسب  

ي عل  كل امرأة ال ترتدي النقاب، وفي حال توزعوا في أرجاء المدين  عل  شكل حواجز ثابت  تعتد
وجود رجل يرافقها يتم اعتقاله أيضًا للذهاب بهما ال  عاضي الحسب  الذي يحكم عليهما بالجلد، 

 وأخر  عبارة عن مفارز متنقل  تردع النساء الالتي ال يرتدين النقاب ويتم ضربهن أمام الناس" 
صر داعشم ليبيب  نسايي  معروف  في الموصل وزاد: "مساء الخميس الماضي تعرضوا اأي عنا

اسمها لم ، وتسكن في حي الجوس  في الجانب األيمن من الموصل، واعتدوا عليها بالضرب 
 بالعصي عل  رأسها حت  أدميت أمام مدخل مستشف  الجمهوري  ألنها لم تكن ترتدي النقاب" 

ولهما في حي النور، في الجانب األيسر، وتابع: "عبل يوم من ذلك اعتدوا عل  امرأة وزوجها أثناء تج
وهو حي مختلي من مسلمين ومسيحيين، ألنها من دون نقاب، ما أثار غضب األهالي الذين هاجموا 

 هؤالء بالعصي والحجارة ويردوهم من المنيق " 
، عال الخزرجي: "توزعت حواجزهم ومفارزهم عناصر "الحسب "وعن يبيع  المناي  التي ينتشر فيها 

داخل االسوا  التجاري  التي تشتهر بكثرة متاجر بيع األلبس  ومخارجها، والمركز التجاري في في م
 حي الجامع ، والشوارع الرييسي  في حي الزهور الراعي، وسو  النبي يونس" 

وأكد زهير الجلبي، وهو رييس مجلس رسناد أم الربيعين االموصلم، أن "األنباء الواردة اليوم اأمسم 
  تؤكد أن مسلحي داعش انتشروا بشكل غير مسبو  في األسوا  لجمع الزكاة ترافقهم من المدين
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شاحنات تحمل أعفاصًا حديدًا يعتقلون فيها من يمتنع عن الدفع"  وأشار رل  "مجموعات تحسب نسب  
 األربا  وفقًا للوارد اليومي وأخر  تفرضه عل  رأس المال الموجود في المتجر" 

وهو تاجر أدوات منزلي  في اتصال مع "الحياة"، حال  الكساد التي تضرب  وشكا صال  البدران،
أسوا  الموصل، مشيرًا رل  أنه "بسبب نقص السيول  لد  الناس لعدم وجود تبادل مع مدن 
ومحافظات أخر  وتوعي صري رواتب الموظفين، نبيع بضايعنا بأسعار بخس  تقل عن أسعار 

لنا رعال  أسرنا"  وزاد أن "األهالي بعد نفاد مدخراتهم المالي  وعدم كلفتها بحثًا عن السيول  لتتسن  
 وجود بنوك الستغالل أرصدتهم شرعوا في عر  مقتنياتهم للبيع ريعام أبنايهم" 

وكشي أحمد الجبوري، وهو يالب في مدرس  الروض  المحمدي  الديني  في الموصل وفّر رل  بغداد 
ل المدرس  بعد يرد ردارتها حديثًا، في تصريح رل  "الحياة" و  بلهج  مؤلم ، عن أن "داعش حوَّ

 ويلبتها وا غالعها، ال  حظيرة للمواشي التي ينهبونها من يوايي مسلم  وديانات أخر " 
وتقع المدرس  المحمدي  في حي الرفا  في الجانب األيسر من الموصل وتضم مسجدًا يحمل االسم 

يالبًا منها ثم أيلقتهم بعد  02ة "داعش"، واختيفت نفسه، وسب  أن دهمتها مجموعات تابع  ل
 مفاوضات مع زعماء عبليين 

20/8/2000، الحياة، لندن  
 

 تطبيق تكتيكات قتالّية جديدةبمن الحربين السابقتين  االستفادةإقرار صهيوني بنجاح حماس في  .65
 تصريحات سياسّية

الصهيوني تستعد لكل السيناريوهات  أّكد رييس الحكوم  الصهيونّي  "نتنياهو" أّن عوات الجيش •
المحتمل ، بما في ذلك شن عملي  واسع  النيا  ضد حماس في عياع غزة، رذا تجدد ريال  النار، 
معتبرًا أّن الحكوم  الصهيونّي  تقود هذه المعرك  بحزم ومسؤولّي   وأشار "نتنياهو" رل  أّنه أصدر 

هرة بة"عدم التنازل عيد أنمل  عن الميالب األمنّي  تعليماته رل  الوفد الصهيوني المفاو  في القا
الصهيونّي "، الفتًا رل  أّن عل  مستوينين الصهاين  ربداء الصبر واألناة والصمود  اارذاع  العام  

 العبرّي م
 
عال وزير الحرب الصهيوني "موشيه يعلون" رن عملّي  "الجري الصامد" لم تنته بعد، وأّن "رسراييل"  •

حت  تقوم بمهم  توفير الهدوء واألمن للمستوينين، مشددًا عل  أّنه ال يمكن لحماس أن لن تهدء 
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تجر "تل أبيب" رل  حرب استنزاي، وأّنه رذا حاولت فعل ذلك، فان الجيش الصهيوني سيرد بكل عوة  
 اموعع الجيش الصهيونيم

 
تي وصلت رليها "رسراييل"، أعرب وزير االعتصاد "نفتالي بينت" عن غضبه الشديد رزاء الحال  ال •

معتبرًا أّنه يجب أن ينتهي الوضع الذي نجلس فيه نقضم أظافرنا بتوتر بانتظار رد حماس كي تقرر 
مصيرنا حول وعي ريال  النار  وأشار "بينت" رل  أّن أّي تسوي  مع الجانب الفلسييني تقيد عمل 

من أهداي المعرك  الحالي ، وسيقرب  الجيش في غزة، وتعيد "رسراييل" لنقي  الصفر دون تحقي  أي
 ذلك المعرك  التالي  كثيرًا  االقناة العبري  الثاني م

 
عال مصدر سياسي صهيوني رن "رسراييل" والواليات المتحدة األمريكّي  اتفقتا عل  رفع الحصار  •

عمار عن غزة تدريجّيًا، بما في ذلك عمل المعابر والصيد ورواتب موظفي الحكوم  في غزة، وار
والمساعدات عبر الجهات الدولّي ، مؤّكدًا أّن ارجراءات جر  ارتفا  عليها بشكل سري بين الحكوم  
الصهيونّي  وواشنين، وذلك عبل زيارة وزير الخارجّي  األمريكي "جون كيري" لة"رسراييل"  وأوضح 

الفصايل الفلسيينّي  المصدر أّنه في المقابل ستدعم أمريكا "رسراييل"، وستعمل عل  منع حماس و 
األخر  من التسّلح، وأّن أمريكا تعهدت لة"تل أبيب" بير  عضي  سال  حماس عل  المستو  الدولي، 
مشيرًة رل  أّن "كيري" ينوي الخرو  مع "نتنياهو" في بيان مشترك يؤّكد عل  متان  العالعات 

األخيرة  اصحيف  "يديعوت أحرونوت" األمريكّي  وينهي الخالفات التي نشبت بالفترة  -"ارسراييلّي " 
 العبرّي م

 
عال أوساي سياسّي  صهيونّي  رفيع  رن هناك احتمااًل كبيرًا بأن تفشل المفاوضات غير المباشرة  •

بين "رسراييل" وحرك  حماس، معتبرًة أّن التسوّي  ال تلبي يلبات اليرفين  ورجحت األوساي أّن تلجأ 
لحاج ، وفي نفس الوعت تتيح ردخال مساعدات رنساني  للقياع شريي  "رسراييل" للّرد العنيي عند ا

 أن تكون مصر راضي  بهذا السيناريو  اموعع "واي نت" ارخباري العبريم
 

 تصريحات عسكرّية
عال وزير االستخبارات العسكرّي  الصهيوني "يوفال شتاينتس" رن السما  بانشاء ميناء بري أو جوي  •

بي  لتهريب الصواريخ والقذايي للقياع، سيكون هذا بمثاب  سو  حرة في غزة سيشكل فرص  ذه



 
 

 

 

 
           08ص                                     3305 العدد:     20/8/2000األربعاء  التاريخ:

 

لألسلح ، لن نقبل وال يجوز لنا التنازل عن ميلبنا جعل القياع منيق  منزوع  السال ، معتبرًا أّن 
 هذا الميلب هو ميلب مبديي للقبول بالتهدي   اموعع "ويلال" ارخباري العبريم

 
العسكرّي  "أمان" الساب  "عاموس يدلين" رّنه يوجد عدم تماثل في عال رييس شعب  االستخبارات  •

غاي  المواجه  بين "رسراييل" وحماس في تعريي النصر، ألّنه يهمكن لحماس أنت تّدعي بأنها شوشت 
نظام الحياة في "رسراييل" كلها، مست باعتصادها وبعالعاتها الخارجي  ولم تهزم، في ضوء عدم 

لقو  العسكري ، فاّن عدم الهزيم  من ناحيتها انتصار، ويتحّتم عل  "رسراييل" المساواة في عالعات ا
  وأوضح "يدلين" أّن حماس استعدت االستراتيجي رلحا  ضرب  شديدة جدًا بحماس كي تحق  أهدافها 

 الجيش واألدوات العملياتي  التي استخدمها استراتيجي للمواجه  بشكل أفضل، ويبدو أّنها تعّلمت جيدًا 
، ووفرت لها جوابًا منظوماتيًا، أّما 0220و 0222في الحمالت السابق  التي جرت في غزة في 

محدث ، دون ضرب  بدء ناجع ،  استراتيجي الجيش الذي لم يهبادر للمواجه ، فقد انجّر رليها دون 
 وأفكار عملياتي  جديدة، أو فهم كاي لمني  العدو  امجل  "بمحانيه" العسكري م

 
يس مجلس األمن القومي الساب  "يعكوب عميدرور" رّنه رذا أرادت "رسراييل" ريقاي ريال  عال ري •

الصواريخ من غزة بشكل كامل فعليها السييرة عل  المناي  التي تيل  منها الصواريخ، في رشارة 
يكون رل  أن خيار احتالل القياع ما يزال ميروحًا، معتبرًا أّنه رذا فشلت المحادثات في القاهرة فس

هناك خياران فقي: رما نشوب حرب استنزاي تستخدم فيها "رسراييل" سال  الجو واالستخبارات 
ما رعادة السييرة عل  أجزاء واسع  من القياع  وزعم "عميدرور" أّن  لضرب حماس في القياع، وا 
الحرب األخيرة عل  القياع جرت بصورة جيدة، حيث تم تشخيص وتدمير معظم األهداي التي 

 ت، وفي كل مواجه  وخرجت عوات الجيش منتصرة  االقناة العبري  األول محدد
 
دعا رييس عسم الشعب  األمنّي  الساب  في مجلس األمن القومي الصهيوني "روني بري" الصهاين   •

للقل ، ألن عياداتهم ال تخيي وتعمل بشكل عشوايي وفوضوي، الفتًا رل  أّن "رسراييل" خاضت 
خمس سنوات لم يجر خاللها أي نقاش في القيادة السياسي  أو القيادة المهنّي  الحرب في غزة بعد 

المتعلق  بما تريده  وأوضح "بري" رل  أّن الوضع الحالي في الجنوب، هو  االستراتيجي حول المسأل  
ّنه نتا  النهج الخايئ لعملي  اتخاذ القرارات في الحكوم  الصهيونّي  يوال السنوات الماضي ، كاشفًا أ

حين يتم اجراء نقاش فانه ال يتم ير  أي بدايل جدّي ، ال سياسّي  وال عسكرّي ، وال يعتر  أحد عل  
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مخييات الجيش، وال يتم عر  أي وجه  نظر دبلوماسّي ، رعالمي  عانوني  أو رنسانّي   ودع أّنه لو 
لمفاجأة والخداع، لمنيت عام الجيش في اليوم األول للحرب بالتوغل البري في غزة، واستخدام عنصر ا

"رسراييل" بخساير أعل، منّوهًا أّن مثل هذا الخيار لم يتم مناعشته أبدًا من عبل القيادة  وأضاي أّن 
سن  والمخاير الكامن  فيها، لكنه لم يفعل  22الجهاز األمني الصهيوني يعري بوجود األنفا  منذ 

 شييًا لتقليص المخاير  االقناة العاشرة العبرّي م
 
عال رييس "الموساد" الصهيوني الساب  "رفرايم هليفي" رّن حرك  حماس ورغم عزلتها وتلقيها  •

ضربات موجع ، ما زالت صامدة ومزروع  في علب غزة بقوة تضير "رسراييل" للتفاو  معها، 
موضحًا أّن محاول  تهجين غزة بادخال "حرك  فتح" ستفشل وأّن التسوي  في القاهرة ستفضي 

"رسراييل" بحماس كالعب شرعي بالمعادل  بينها وبين الفلسيينيين  وأشار "هليفي" رل  أّن  العتراي
الحكوم  الصهيونّي  غير معنّي  بهذا ولذا تواصل التعامل مع غزة كقضي  أمنّي  فحسب، مرجحًا أّن 

النار فعليًا  تعود للمعرك  العسكرّي  بحال لم تنجز تسوّي  واتفا  في القاهرة  وأضاي أّن وعي ريال 
دون تسوي  يعني أّن الجيش لم يحق  مكاسب كافي  في الميدان وعندها سيفهم العالم العربي أّن 

 "رسراييل" ربما انتصرت بالمعرك  لكنها خسرت بالحرب  اموعع عضايا مركزّي م
 
دت عال ضابي صهيوني رفيع في عيادة المنيق  الجنوبّي  في الجيش الصهيوني رّنه في حال تجدّ  •

المعرك  فال يمكن استبعاد عيام حماس بمفاجأة "رسراييل"، موضحًا أّن حماس ستحاول تنفيذ عملي  
عبر األنفا  أو ررسال يايرات مفخخ  بدون ييار، بارضاف  رل  ريال  الصواريخ، واستهداي 

أّن حماس لن  القوات عل  الحدود، وأنها لن تتردد في تصعيد العملّيات القتالّي   وأشار الضابي رل 
تتردد في استخدام أحد منظومتها وأسلحتها ارستراتيجي  من أجل تجديد المفاوضات أو تصعيد 
األوضاع في غزة وتصعيد المواجه  لتكون أكثر عنفًا، مضيفًا أّن "تل أبيب" تعد أورا  ضغي 

دراجها ضمن التسهيالت في حال عودة  ومساوم  مستقبلّي  بهدي استغاللها في المفاوضات وا 
الهدوء، فيما يتعل  بالسما  بتوريد مواد تمنع ردخالها عبر المعابر الصهيونّي  المؤدي  رل  القياع 

 مثل االسمنت والحديد والمواد الكيماوّي   اموعع "ويلال" ارخباري العبريم
 
 عال مصدر أمني صهيوني رّن العملّي  العسكرّي  الصهيونّي  كشفت عن تحسن وتقدم في مستو  •

التي عامت بها والتدريبات عل  مدار السنوات، وأّن  االستعداداتالقدرات التي تمتلكها حماس، بعد 
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هذا التحسن زاد من عدراتها عل  تهديد "رسراييل"، كاشفًا أّن أحد أصعب ما تخشاه األجهزة األمنّي  
حا  أضرار كبيرة الصهيونّي  هو امكانّي  عيام حماس بصناع  صواريخ مزودة برؤوس كيماوّي  ألل

بة"رسراييل"، حيث أّن الحرك  تتيلع دايمًا ال  تحسين عدراتها وال تقي مكتوف  األيدي  اموعع "تيكا 
 ديبكا" األمني العبريم

 
 تحليالت عسكرّية وسياسّية

عال الباحث الصهيوني البارز "أفنير جلوب" رن فرص "رسراييل" في مراكم  الردع في مواجه   •
ل رل  الصفر، معتبرًا أن حديث النخب العسكرّي  الصهيونّي  عن نجاحها في ردع حرك  حماس تؤو 

الحرك  غير واععي  ونّوه "جلوب" رل  أنه كلما وجه الكيان الصهيوني ضربات عسكرّي  لحرك  
حماس كلما زادت رغبتها في القتال، وأّن "رسراييل" عد أخيأت عندما اعتقدت أّن الحرك  لن تتجه 

سراييل" خوفًا عل  مراف  حكمها ارعتصادي  وعدراتها العسكرّي ، محذرًا دواير صنع القرار لمواجه  "ر
في "تل أبيب" أّنه رذا عررتم الرد عل  عمليات ريال  الصواريخ التي ستقوم بها حماس، فان عليكم 

يل أن تأخذوا بعين ارعتبار أّنكم ستمسون بقوة الردع الصهيوني ، وأّن هناك خيورة في تضل
الجمهور الصهيوني عبر وعده بفترة هدوء يويل ، بدون رحداث تغيير استراتيجي كبير ودرامتيكي  
وأضاي أّنه عل  "رسراييل" أن تدرك أنه يالما ظلت حرك  حماس تسيير عل  عياع غزة فان 
الحفاظ عل  عوة الردع تتيلب منح الحرك  رنجازات واضح ، منوهًا رل  أّن حرمان حماس من 

باتها في الحكم سينعكس سلبًا عل  عدرة "رسراييل" عل  دفع الحرك  للمرون  وارعتدال  امركز مكتس
 أبحاث األمن القومي الصهيونيم

 
عال المفكر الصهيوني "أوري أفنيري" رن الحرب عل  غزة أثبتت مرة أخر  أّن الرهان عل  خيار  •

فلسيينّي ، مشّددًا عل  وجوب أن يعي القوة لن يؤدي رل  القضاء عل  حرك  حماس والمقاوم  ال
الصهاين  أّنه بدون ارعتراي بح  الفلسيينيين في دول  مستقل  ومتيورة لهم، فلن ينعموا بالسالم 
واألمن  وأشار "أفنيري" رل  أّن الحكوم  الحالي ، مثل ساير الحكومات السابق  تفضل األر  عل  

واصل  ارحتالل لألبد، وال يمكن لشعب أن يسيير عل  السالم، موضحًا أّن "رسراييل" ليس بوسعها م
 شعب آخر وأن يتوعع في نفس الوعت هدوءًا وأمنًا ويمأنين   اصحيف  "هآرتس" العبرّي م

 



 
 

 

 

 
           50ص                                     3305 العدد:     20/8/2000األربعاء  التاريخ:

 

 الحتمالي كشي المحلل السياسي الصهيوني" بوعاز بيسموي" أّن "رسراييل" تبحث عن بدايل حاليًا  •
وزارة الخارجّي  الصهيونّي  تعمل عل  مسودة مشروع عرار فشل مفاوضات القاهرة، الفتًا رل  أّن 

لمجلس األمن عل  غرار عرار وعي "حرب لبنان الثاني "  وأوضح "بيسموي" أّن مزايا هكذا مبادرة 
ستجعل "رسراييل" تخيو خيوة نحو األمام ولن تنجر خلي المجتمع الدولي، معتبرًا أّنه ليس 

دم ، فربما تستأني ريال  النار  وأشار رل  أّن مجلس األمن بارمكان التنبؤ بخيوات حماس القا
يعري صعوبات مفاوضات القاهرة، وأّنه ليس بارمكان استبعاد رصدار مجلس األمن لقرار ملزم 
رنهاء الحرب حال فشل المفاوضات سواًء بموافق  "رسراييل" أو رفضها  اصحيف  "رسراييل اليوم" 

 العبري م
 
كري الصهيوني "أري شافيي" أّن "رسراييل" مرتبك  وال تملك خي  حقيقي  للخرو  أّكد المحلل العس •

من هذا المأز ، بعدما اضيرت للتفاو  غير المباشر مع حرك  حماس، متساياًل عن جدّي  
تهديدات "نتنياهو" بالعودة لشن غارات جوّي  مكثف  عل  القياع  ونّوه "شافيي" رل  أّن الضربات 

مجدّي  لوعي صواريخ غزة حت  امن، موضحًا أّن وزير الحرب "موشيه يعلون" يتحفظ  الجوّي  لم تكن
عل  حمل  برّي  واسع  بسبب كلفتها الباهظ  السيما بعد تسريح معظم جيش ارحتياي  االقناة 

 العاشرة العبرّي م
 
 يرغب في التوصل عال المهحلل السياسي الصهيوني "رفيي دروكر" رّن َمنت أعّد المبادرة المصري  ال •

رل  اتفا  وعي ريال  نار بين "رسراييل" وحرك  حماس، الفتًا رل  أّن "السيسي" ليس معنيًا بنهاي  
المعرك  في عياع غزة، كما أنه ال يهتم سواًء تّم تجديدها أتو وعفها  وأوضح "دروكر" أّن "السيسي" 

انجازات، وأّن مصر تتعامل مع حرك  والوسيي المصري يهحاوالن رحباي محاوالت حماس بتحقي  أّي 
حماس بقسوة وتتمسك بشرويها، مشيرًا رل  أّنه رذا عامت "رسراييل" بتعديل المبادرة فلن تقبلها 
حماس، أما رذا ما تمسكت بها "رسراييل" فاّن حماس سترفضها، لكن رييس السلي  سيقبلها  االقناة 

 العاشرة العبرّي م
 
يوني "ريهود يعاري" أّن "السيسي" يهريد أنت ير  حرك  حماس تنزي، وأنت أّكد المحلل العسكري الصه •

يستمّر النزيي، لذلك فاّنه يعمل من أجل ارمعان في رذاللها خالل العملي  العسكرّي  التي يقوم بها 
الجيش الصهيوني، الفتًا رل  أّنه عل  الرغم من أّن "السيسي" هو األكثر عدرة عل  وعي ريال  
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ن حرك  حماس و"رسراييل" وأّنه هو من يملك هذا المفتا ، راّل أّنه يخو  منافس  من أجل النار بي
 الحفاظ عل  مكان  مصر ووضعها ارعليمي  االقناة الثاني  العبرّي م

 
اعتبر المؤر  الصهيوني "أوري ميلشتين" أّن النظريات التي تقول رن "رسراييل" تمتلك أعو  جيش  •

ها تستييع اغتيال من تريد وأن تصل رل  أي مكان في العالم وأّن جيشها في الشر  األوسي وأنّ 
عليها الزمن، مشيرًا رل  أّن هذه النظريات لم تصمد أمام حماس  عفيمتيور جدًا وال يمكن هزيمته 

التي نجحت في االنتصار عل  الجيش الذي انتصر يومًا ما عل  كل الجيوش العربّي   وأوضح 
اس انتصرت في حرب العقول عل  الجيش، وتعمل امن كجيش من المجموعات "ميلتشتين" أّن حم

المسلح  المنظم  والتي أخذت العبر من كل حروب "رسراييل" السابق  ومن نقاي الجيش الصهيوني  
 االقناة السابع  للمستوينينم

 
يرًة رل  عالت صحيف  "يديعوت أحرونوت" العبرّي  رّن حماس انتصرت في معرك  كي الوعي، مش •

أّن الصهاين  يشعرون بغص  كبيرة من الحرب عل  عياع غزة، التي تسببت في شر  كبير بين 
الجمهور والقيادة الصهيونّي   وأشارت الصحيف  رل  أّن التظاهرة التي نظمها سكان غالي غزة في 

ماس انتصرت "تل أبيب" للميالب  باستعادة األمن، تعني أنهم ال يعتقدون أن الوضع تغير، وأّن ح
في معرك  كي الوعي والتغيير بات يحدث في "رسراييل"، موضح ً أّن من يعتقد أن العملّي  العسكرّي  
معرك  عل  الوعي الفلسييني فقد أخيأ، وأّنه ال يمكن الفصل بين المقاوم  والسكان المدنيين، وأّن 

ظرة أمنّي  صهيونّي  غير هناك تعاون الكامل بينهم  واعتبر أّن أي فصل بينهم هو نابع من ن
صحيح ، فالشعب الفلسييني يدعم مقاومته في كل المعارك المتكّررة مع غزة، مضيفً  أّن الحرب 
ضد الغزيين في أساسها معرك  عل  وعي الصهيوني، وأّنهم أعو  من الفلسيينيين عسكرّيًا 

ل معهم، وأّن نقي  ضعي واعتصادّيًا، أّنه لد  الجمهور الصهيوني القدرة عل  تحمل الصراع يوي
الجمهور هي في صعوب  احتمال الخساير في صفوي الجنود واعتناعهم بمواجه  "العدو" بالوسايل 

 العسكرّي  فقي  اصحيف  "يديعوت أحرونوت" العبرّي م
 اعداد وترجمة: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

09/8/2000ات الصحفية، ، مركز دراسات وتحليل المعلوم3005الترجمات العبرية   
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 مخطط دبلوماسي صهيوني للتخلص من "حماس" .66
 صالح النعامي

حرك  المقاوم  ارسالمي  "حماس" للحذر الشديد من  الفلسييني  وتحديداهناك ما يدعو المقاوم  
يستشي من بعضها  غزة حيثالتعايي مع الصيغ التي يتم تداولها رنهاء الحرب الصهيوني  عل  

بشكل أساسي رل  تغيير البيي  السياسي  في القياع عبر القضاء عل  وجود حماس  أنها تهدي
تقليص نفوذ الحرك  التدريجي  ويمكن أن نشير هنا رل  الجدل الصهيوني الداخلي  ومقاومتها عبر

يدلل عل  أن نسب  كبيرة من الوزراء الصهاين  يرون أنه يتوجب  المجال والذيالنشي في هذا 
تفاهمات ألنهاء الحرب في التمهيد لتمكين السلي  الفلسييني  برياس  محمود عباس من استغالل أي  

 الحصول عل  مويئ عدم في القياع 
، سيما وزراء حزبي "ييش عتيد" برياس  وزير المالي  نتنياهوفممثلو الوسي الصهيوني في حكوم  

تغيير الواعع السياسي الحالي في  ييير لبيد، و"هتنوعا" برياس  وزيرة القضاء تسيفي ليفني يرون أن
مثل حاضن  للمقاوم  الفلسييني ، يتيلب تهيي  الظروي أمام عودة السلي   غزة الذيعياع 

الفلسييني  ردارة شؤون القياع  لكن ممثلي وزراء هذين الحزبين يرون أن رعادة السلي  الفلسييني  
يوي عليه من استعداد لدفع ثمن رنهاء كل ما ين التسوي  معلقياع غزة تتيلب استيناي مفاوضات 

عن المفاوضات مع السلي  الفلسييني ، خي  متكامل   ليفني المسؤول عرضت الوزيرة  الصراع  وعد
عل  رييس الوزراء بنيامين نتنياهو تتعل  بارجراءات الكفيل  باستعادة السلي  الفلسييني  نفوذها في 

زراء الذين صوتوا في حينه لصالح فر  عقوبات عل  عياع غزة  وعل  الرغم من أن ليفني من الو 
السلي  الفلسييني  في أعقاب ارعالن عن حكوم  الوفا  الفلسييني  التي تشكلت بعد التوعيع عل  
اتفا  المصالح  بين حركتي فتح وحماس، فأنها تر  امن أن تغيير الواعع السياسي في القياع 

معها  وحسب الخي  التي أعلنت عنها ليفني في مقابل  مع  يتيلب االعتراي بهذه الحكوم  والتعاون
عناة التلفزة ارسراييلي  الثاني  في السابع من آب الجاري، فأن تمكين السلي  من العودة لقياع غزة 

األوروبي والواليات المتحدة   واالتحادوالسعودي  واألردن  من مصريجب أن يعتمد عل  تعاون كل 
استعادة السلي  الفلسييني  نفوذها في عياع غزة في تكريس بيي  أمني  مريح  وتتوعع ليفني أن يسهم 

للكيان الصهيوني، تمامًا كما هي األمور في الضف  الغربي  في عياع غزة  وتراهن ليفني عل  أن 
تغيير الواعع السياسي في القياع سيساعد عل  "تجفيي منابع" المقاوم  الفلسييني  ومنع تدف  

ها  وعد عر  الوزير لبيد، الذي يعتبر الحزب الذي يرأسه ثاني أكبر حزب في االيتالي األموال رلي
مماثل ، تتناول سبل تغيير الواعع السياسي في القياع بعد الحرب، وتقوم بشكل أساس  الحاكم خي 
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عل  استعادة السلي  الفلسييني  لنفوذها في غزة  وتدعو الخي  التي كشفت النقاب عنها صحيف  
تنظيم مؤتمر دولي يبحث رعادة رعمار عياع غزة مقابل نزع  ، رل 8-22يعوت أحرنوت" بتاريخ "يد

سال  المقاوم  الفلسييني   وفي المقابل، ينقسم وزراء اليمين رل  تيارين، أحدهما ير  أنه استعادة 
حياء السلي  الفلسييني  نفوذها في عياع غزة خيوة "ريجابي "، لكن بشري أال يتم ربي ذلك با

المفاوضات مع السلي  الفلسييني  بشأن تسوي  الصراع، في حين أن التيار امخر فير  أن الرييس 
 8-20عباس جزءًا من المشكل  وال يمكن أن يكون جزءًا من الحل  ونقلت ارذاع  العبري  بتاريخ 

لت عل  أن الكيان الذي يمثل التيار األول عوله أن الوعايع عد دل عن الوزير الليكودي يغآل أردان،
رل  أنه ير  أن السما  بعودة  الفلسييني  مشيراعتري بحكوم  الوفا  يالصهيوني أخيأ عندما لم 

السلي  للقياع سيمهد لتحسين البيي  األمني  في الكيان الصهيوني  لكن أردان ال ير  أن هناك ما 
ت واالستعداد للتنازل عن يبرر "مكافأة" السلي  عل  أي دور في عياع غزة باستيناي المفاوضا

"أجزاء من الوين لصالح الفلسيينيين"  وفي المقابل، فأن معظم وزراء اليمين يرفضون أي دور 
يرأس حزب "يسراييل  ليبرمان الذيللسلي  وعباس في غزة  وير  كل من وزير الخارجي  أفيغدور 

دي" أن استعادة السلي  نفوذها الذي يرأس حزب "البيت اليهو  ت،يبيتينو" ووزير االعتصاد نفتالي بن
في عياع غزة سيضر بالمصالح الصهيوني  بشكل كبير  ويقتر  ليبرمان تسليم عياع لألمم المتحدة، 
بداًل من تسليمها للسلي  الفلسييني   غزة  وخالل رفادة عدمها ألعضاء لجن  الخارجي  واألمن التابع  

رل   الصهيوني مشيرايتصري كة "عدو" للكيان ، حذر ليبرمان من أن عباس 8-22للكنيست بتاريخ 
غزة أن السما  بعودة السلي  لقياع غزة يعني استعادة الرابي السياسي بين الضف  الغربي  وعياع 

من أن مثل هذه الخيوة ستساعد عباس عل  التحرك في الساح  الدولي  بشكل "يؤذي" الكيان  محذرا
رييس سكرتاري  حزب  ت الصهيوني يسراييل كاتس،الصهيوني  وعل  الرغم من أن وزير المواصال

أنه في المقابل يقتر  القيام  لغزة رالالليكود يتف  مع ليبرمان في ضرورة عدم السما  بعودة عباس 
بخيوة يمكن أن تقنع المجتمع الدولي بأن الحكوم  الصهيوني  عد استكملت فك ارتبايها عن عياع 

الصهيوني ميالب  رن الكيانعن كاتس عوله  8-2بتاريخ غزة  ونقل موعع "واي نت" االخباري 
رعام  جزيرة مصينع  في البحر  غزة مقترحابقيع كل أشكال العالع  المدني  االعتصادي  مع عياع 

عام  ميناء عليها لخدم  القياع تحت رعاب  دولي  محكم   المفارع ، أن اليري  األبي  المتوسي، وا 
ا الجدل، هو نتنياهو، الذي يفتر  أن يكون صاحب القرار الذي يحافظ عل  الصمت في ظل هذ

األخير بشأن سبل التعايي مع السلي  الفلسييني  من عدمه  المشكل  في كما يجري تتعل  برييس 
 مصر عل مارس ضغيًا علنيًا عل  عيادة حماس للموافق  عل  مبادة  عباس الذيالسلي  محمود 
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م   ليس هذا فحسب، بل أن عباس تعاي  مع مزاعم جهاز الرغم من عدم استجابتها لشروي المقاو 
المخابرات الداخلي  الصهيوني  "الشاباك" بأنه نجح في القاء القب  عل  خلي  تابع  لحرك  حماس 
خييت لإلياح  بالسلي  الفلسييني  في الضف  الغربي   عباس عقد اجتماعًا مع عادة أجهزته 

  ي  للتباحث حول مزاعم "الشاباك"األمن
 رفيد المعل ومن المفارع  أن كبار المعلقين الصهاين  شككوا في رواي  "الشاباك"  فقد عال باراك 

السياسي لصحيف  "هارتس" رن هذا التسريب يهدي للتشويش عل  مباحثات القاهرة الهادف  رل  
 ي الوعايع التي سردها "الشاباك" ف النار مشككاالتوصل التفا  وعي ريال  

عل  "تويتر"، أعاد رفيد رل  األذهان حقيق  أن "الشاباك" يحرص عل  توظيي عمله وعل  حسابه 
رل  أن الشاباك حاول  المتيرف  مشيراألغرا  سياسي  تخدم توجهات حكوم  نتنياهو اليميني  

التشويش عل  زيارة الرييس اريراني حسن روحاني والتشكيك في دوافع مظاهر االعتدال الذي اتسم 
أمام األمم المتحدة من خالل الزعم بأنه تم القاء القب  عل  عميل ريراني استهدي هبه خيابه 

المصالح األمريكي   وأشار رفيد رل  أن "الشاباك" في حينه زعم بأن "العميل" اريراني عام بتصوير 
عبري  معل  الشؤون الفلسييني  في شبك  ارذاع  ال السفارة األمريكي  في تل أبيب  وأيد جال بيرغير،

رل  أن سحب من الشك تحوم حول دوافع رعالن "الشاباك"، محذرًا  رفيد مشيراالثاني  ما ذهب رليه 
 الجهاز يفتر  أن يقوم به  األمني الذيمن التوظيي السياسي للعمل 

حسابه عل  "تويتر" نوه بيرغير رل  أن اختيار هذا التوعيت تحديدًا لإلعالن عن هذا "الكشي"  وعل 
الشكوك  وكان "الشاباك" عد أعلن ارثنين الماضي عن القاء القب  عل  خلي  لحرك   يبعث عل 

ن خالل عل  السلي  الفلسييني  م لالنقالبحماس خييت لعمليات ضد االحتالل وأعدت خي  
 الدفع نحو انتفاض  ثالث  

تركيا هو وزعم "الشاباك" أن عضو المكتب السياسي لحرك  حماس صالح العاروري، المتواجد في 
 الذي أشري عل  تشكيل هذه الخلي  

حرك  حماس أن تحذر الصيغ الفضفاض  التي تير  بهدي تمهيد األر   القول عل عصار  
يحق  الكيان الصهيوني بالدبلوماسي  ما عجز عنه في  القياع بحيثلالنقضا  عل  المقاوم  في 

 الحرب 
09/8/2000مجلة البيان، لندن،   
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 ياسر الزعاترة
لم يعد األمر سرا، فالدواير ارسراييلي  من أعالها رل  أدناها؛ أمني  وسياسي  افي السلي  
والمعارض م وعسكري ، فضال عن ارعالمي  تدعو وتخيي رعادة عياع غزة رل  حضن السلي  في 

المصري  التي تستضيي  الضف  الغربي ، ويتم ذلك في العلن؛ تشايرها في هذا الرأي الدواير
ن ظهر خالي ما بينها حول الدور الذي يمكن أن  مفاوضات التهدي ، ومن ورايها دواير عربي ، وا 
يلعبه محمد دحالن في العملي ، وحيث تصر بعضها عل  أن يكون له دور ما، األمر الذي يرفضه 

ل عل  أن يكون دحال ن هو عايد السلي  القادم بعد عباس؛ أعله حت  امن، فيما يبدو أن األخيرة تعوِّّ
عايدها الذي سيحتفل عريبا بعيد ميالده الثمانين وال بد من بحث عن بديل بذات المستو  من الوفاء 
لبرنامج التنسي  األمني، والسلي / الدول ، أو الدول  في حدود الجدار التي تبق  في نزاع حدودي مع 

 ثوابت التاريخي !!جارتها، وباليبع كي ال تقول رنها تنازلت عن ال
يقوم عل  السلي   0224ولما كان منيل  السلي / الدول  كما كّرسه محمود عباس منذ العام 

الواحدة، وسال  الشرعي  الواحد، فال يمكن أن يكون هناك سال  خار  ريار الشرعي ، السيما أنه 
وفي ظل موافق  معلن  سال  ال أهمي  له في ظل برنامج أيديولوجي محسوم ضد والمقاوم  المسلح ، 

من عبل عيادة تلك السلي  عل  أن الدول  العتيدة ستكون منزوع  السال  باستثناء سال  الشري  
القادر عل  حفظ األمن الداخلي، وهي العقيدة التي حددها الجنرال األمريكي دايتون عندما أشري 

  عل  بناء عوات األمن بعد اغتيال ياسر عرفات وترتيب وراثته لعباس
برأي هؤالء جميعا، وفي ظل مخيي المصالح  وحكوم  الوحدة واالنتخابات التي ينبغي أن يستعيد 

، فان كل شيء سيعود رل  ما كان عليه في ظل 0221من خاللها عباس ما فقده من شرعي  عام 
البرنامج الذي أعده دايتون، وسيكون عايد السلي  والمنظم  وحرك  فتح عادرا عل  المضي في 

ذا ما تدخل القدر وأنه  حياته، فان دحالن، أو من يتسلم المهم  برن امجه التاريخي حت  النهاي ، وا 
سيكون وفيا لها وسيكملها بعناي ، وهذه المرة بدعم من الشقيق  الكبر  والحلي العربي الداعم لها، 

 سوغ ، كما وصفه زعيم المعارض  ارسراييلي ، وعايد حزب العمل رسح  هرت”آسر“وهو حلي 
حت  ذلك الحين لن يكون هناك مانع لد  عباس من اربقاء عل  أجهزة حماس العسكري  واألمني  
في عياع غزة حت  ال تفسد العملي ، لكن األمر سيكون مختلفا بعد االنتخابات التي ستتم والمسدس 

المعتري  مصوب رل  رأس الشعب الفلسييني في الضف  والقياع: رما أن ينتخب الشرعي  التاريخي 
ما أن يكون عرض  لمزيد من الحصار، بخاص  في عياع غزة المنهك بسبب حجم  بها دوليا، وا 
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الدمار، وعليه تبعا لذلك أن يختار من يوفرون له األمن ويفتحون له معبر رفح بشكل دايم، وال 
 يوريونه في القتل والقتال!!

حينها عد يجري تسهيل رنشاء الميناء والميار هكذا يفكر القوم، ولم يعد األمر سرا كما علنا من عبل، و 
في عياع غزة باشراي دولي، ويجري استكمال ما توعي بعد تمرد عرفات عل  شروي أوسلو كما 
ل  رسمها امباء الصهاين ، وفي مقدمتهم شارون صاحب فكرة الحل االنتقالي بعيد المد  الذي سيحوِّّ

رذا عبل القادة الجدد بحل عل  مقاس اليموحات  النزاع رل  نزاع حدودي يويل المد ، اللهم رال
 الصهيوني ، وغالبا بروحي  وثيق  جنيي الشهيرة وملحقها األمني 

يتيلب هذا البرنامج باليبع أن يمضي المسار الراهن عربيا عل  ما هو عليه، ويتكرس الحلي 
حين  0222رفات العام األمر الذي لم يتوفر لياسر ع حل،العربي الجديد الذي سيمنح الغياء لهكذا 

 كان النظام العربي الرسمي أكثر حياًء في التعامل مع الكيان الصهيوني 
هذا ما يفكرون فيه دون شك، لكن النجا  عص  أخر ، فهذه األم  التي أفشلت مشروع أوسلو، 
 ومشروع الغزو األمريكي للعرا  رعادة تشكيل المنيق ، ستهفشل مشروع تصفي  القضي  الفلسييني 
عل  هذا النحو، لكن البداي  ينبغي أن تكون بيد من صنعوا انتصار غزة األخير، والذين عليهم أن 
يرفضوا مسار ديمقرايي  االحتالل وسليته التابع ، وأن يقلبوا الياول  في وجهه، وييرحوا ردارة 

المقاوم   بالتواف  للسلي  مقابل انتخاب عيادة لكل الشعب في الداخل والشتات تقوده عل  يري 
الستعادة الحقو ، وبعيدا عن مسار عباس العبثي الراهن  رذا لم يحدث ذلك، فسيتكفل الشعب الحقا 

 األم  باالنقالب عل  هذه اللعب  بيريقته، ومن ورايه أم  ستقاوم مخيي الصهين  ووأد أحالم 
20/8/2000، الدستور، عّمان  
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 يوسي ميلمان
بل سبع ساعات من موعد انتهاء وعي النار في غزة، وفي الوعت الذي كان الجميع يسع  ال  ع

المخابرات  –معرف  ماذا سيحصل بعد منتصي ليل  أمس األول، الق  جهاز االمن العام "الشاباك" 
عنبل   ففي استعرا  للصحفيين رو  مسؤول كبير في الجهاز بانه اكتشفت في الضف  وفي القدس 

ارهاب كبيرة لحماس، خييت ضمن امور اخر  لتنفيذ عمليات في اسراييل، واثارة مسيرة  شبك 
انقالب عسكري ضد السلي  الفلسييني ، مثل  رمكاني وبناء شبك  تستعد  1تؤدي ال  انتفاض  رعم 

 من سبع سنوات في عياع غزة  أكثراالنقالب الذي عامت به حماس عبل 
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حو المحادثات، التي استمرت حت  ساع  متأخرة في القاهرة، ومع ذلك، تيلعت عيون الجميع ن
ماذا سيكوني وكانت المشكل  أن احدا لم يعري، بما في ذلك  –وعل  لسان الجميع كان السؤال 

ذارييس الوزراء ووزير الدفاع   ما عرفا كيي يقدرا االمر فلم يرغبا في اشراك الباعين في ذلك؛ ال  وا 
االعالم وعبرها الجمهور  أمس األول، عند وعت عريب من منتصي الليل،  وزراء الكابينت وال وسايل

 كان كل شيء متوععا واالمر معروي 
حقيق  أن الوفد االسراييلي ال  المحادثات بقي في القاهرة مؤشر جيد  وعد دل عل  أن المباحثات 

ي  وعالت مصادر استمرت حت  اللحظ  االخيرة، وان ايا من االيراي لم يكن معنيا بكسر االوان
أمني  في اسراييل ان كل االيراي، بما فيها السلي ، حماس غزة، الذراع العسكري والجهاد االسالمي 
كانت مستعدة لمواصل  وعي النار  المشكل  هي أن رييس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، 

 وعزة نفسه الذي يبدو أنه أكثر مما يكافح في سبيل منظمته، يكافح في سبيل كبريايه 
لقد كانت المباحثات وستبق  عل  اساس المبادرة المصري ، التي تقتر  تمديد وعي النار دون أي عيد 
زمني في ظل التزام كل االيراي بخو  مفاوضات جدي  وجذري  بعد شهر عل  كل المواضيع التي 

ا من االمكانيات لم عل  جدول االعمال، بما فيها بناء ميناء كبير في غزة  وحسب المصادر، فان اي
 تستبعد تماما 

وكان عل  جدول االعمال خمس امكانيات: ترتيب اتسوي  بعيدة المد م، احتماالت تحقيقها في هذه 
المرحل  يفيف ؛ بيان مصري من يري واحد عل  أن اليرفين وافقا عل  تمديد وعي النار؛ بيان 

اتفا  مخفي يسمح بتمديد وعي  –ي" مشترك من كل االيراي عل  تمديد وعي النار؛ وترتيب "نحي
ساع  فقي، في  04النار وسلسل  من االعمال عل  االر ، مثل فتح المعابر، تمديد وعي النار بة 

محاول  للوصول ال  اتفا  دايم  ولكن في الخلفي  كان معلقا الخيار االضافي، الذي لم يكن اي من 
 االيراي يريده: استيناي النار 

الفرص  ويستعدون لهذه االمكاني  ايضا   يأخذونوفي جهاز االمن االسراييلي لم وعليه، ففي الجيش 
فحرك  القيارات بين سدروت وعسقالن، التي مقيع من السك  فيها مكشوي للنار من غزة، توعفت 

من االسمنت ريا  أيفال  وفو   بأسوارأول أمس  وفي بع  من كيبوتسات غالي غزة حصنوا 
اييلي سيرد عل  كل نار بضرب  نار عوي  عل  نحو خاص  "شيء واحد الجيش االسر  –كل شيء 

 االول وزير الدفاع يعلون  أمسواضح  لن نواف  عل  حرب استنزاي"، أوضح 
وعودة ال  جهاز االمن العام "الشاباك"، حيث شددت أوسايه عل  ان توعيت النشر أمس األول 

هام ضد المشبوهين في الشبك   وبزعم مصادي وأنه جاء في أعقاب رفع نحو سبعين اليح  ات
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بين حماس  رسفينالجهاز، فان كشي شبك  حماس لم يأتِّ ليكون دعاي  أن حرب نفسي  لد  
 والسلي  الفلسييني  في اليوم الذي يبحث فيه في مستقبل وعي النار في غزة 

ي  بعيدة المد  واضح في هذه اللحظ  بانه حت  لو مهدد وعي النار، فان احتماالت الوصول ال  تسو 
بين اسراييل وحماس من خالل السلي  الفلسييني  ليست كبيرة  فالحقيق  المريرة هي أن حكوم  
نتنياهو، التي استخفت حت  االن بالرييس الفلسييني محمود عباس اابو مازنم وفعلت كل شيء 

عل  غزة  من المفاوضات السياسي  العقيم ، معني  االن بتتويجه  أشهركي تضيع هباء تسع  
وبالمقابل، فانها ال تؤمن بقدرته عل  السييرة في الضف   وفهم هذه الحكوم  هو أن حماس في 

 نهاي  المياي، سواء من خالل صندو  االعتراع أم بمعون  البندعي ، ستسيير عل  الضف  
مها مهما يكن من أمر، فان حكوم  اسراييل غير معني  بكل حال بتسوي  سلمي  او باي تسوي  تلز 

مستوينات واعادة تويين المستوينين  وعليه، فان كل ما تفعله االن هو ردارة االزم ، مثل  باخالء
 تلك التي تسود اليوم في غزة ومواصل  العيش من أزم  واحدة ال  أخر  

 معاريف االسبوع
20/8/2000، الحياة الجديدة، رام هللا  
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