
 

 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 

 مراحل للوصول إلى دولة فلسطينية ثالث: أبو مازن يضع خطة من "الشرق األوسط"
 مشعل: األردن "توأم الروح" لفلسطين وقوافله إلى غزة لم تنقطع

 غزة إلى عباسبيجب العمل على اعادة الحكم : وات سياسية "منعا لتجدد العنف"ليفني تدعو لخط
 الحرب خاللغزة إجمالي الخسائر التي تعرض لها قطاع مليارات دوالر  8وزارة االقتصاد: 

 احتفاال بانتصار غزة عم انفي  ا  حاشد ا  مهرجانالحركة اإلسالمية في األردن تنظم 

ليبرمان: تفوق حماس علينا أمر ال 
أهدرت  و"إسرائيل"ه.. يمكنني تصور 

 فرصة ذهبية إلسقاطها 
 

 4... ص 

 0013 03/8/1324السبت 



 
 

 

 

 
           4ص                                     0043 العدد:     03/8/4304الخميس  التاريخ:

 

  السلطة:
 3 مراحل للوصول إلى دولة فلسطينية ثالث: أبو مازن يضع خطة من "الشرق األوسط"  .2
 6 عن النواب المختطفين سيكون قريبا   اإلفراجبحر: أحمد   .3
 7  لمجلس التشريعي الفلسطيني يطالب مصر بفتح معبر رفح بشكل دائما  .4
 8 ن على غزةوزارة األشغال الفلسطينية تحصر أضرار العدوا  .5
 8 تحدث باسم حكومة التوافق: دفعات مالية لموظفي غزة قريبا  الم  .6

 
  المقاومة:

 9 مشعل: األردن "توأم الروح" لفلسطين وقوافله إلى غزة لم تنقطع  .7
 9  الرشق: مآذننا أقوى من صواريخ المحتل  .8
 03 الزهار يدعو لنقل تجربة غزة القتالية إلى الضفة المحتلة  .9
 00  أبو مرزوق لـ "قدس برس": تصريحات عباس توتيرية وال تخدم الوحدة الفلسطينية  .01
 04 البطش: إْن لم يلتزم االحتالل باالتفاق األخير فيُد المقاومة "طليقة"  .00
 04 تضررين من العدوان اإلسرائيليلن تنتظر حكومة التوافق أو غيرها لمساعدة الم حماس:  .02
 00 خليل الحية: حكومة التوافق الوطني هي المسؤولة عن إعمار غزة  .03
 04 مركزية فتح تؤكد على تثبيت التهدئة والبدء الفوري بإعادة اإلعمار للقطاع  .04
 06 علىأسقف الوفد المفاوض بالقاهرة كان لصالحي: حماس تنازلت و بسام ا  .05
 07 : اإلعداد العسكري من أهم األولويات بعد انتصار غزةممثل "الجهاد" في لبنان  .06
 08 عرض عسكري لـ "الجهاد" احتفاال  بالنصرغزة:   .07
 09 القسام: حصاد "العصف المأكول" الرسمي سينشر الحق اكتائب   .08
 09   "فلسطين في فكر الصدروان "نفتح وأمل تعقدان ندوة في مخيم الرشيدية بع لبنان: حركتا  .09

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 09 هناك "القاعدة"يجب اتخاذ موقف موحد لهزيمة نا.. و قلقت سورية دودالحالتطورات على : نتنياهو  .21
 43 سيكون مصيره الموت وحماس رضخت ولم تحقق اي انجاز سياسي "إسرائيل"يعلون: كل من يقاتل   .20
 44 غزة إلى عباسبلعمل على اعادة الحكم يجب ا: ليفني تدعو لخطوات سياسية "منعا لتجدد العنف"  .22
 40 وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجروحهالجيش اإلسرائيلي يعلن عن   .23
 40 أكاديمي إسرائيلي: الحرب على غزة أثبتت فشل الصهيونية  .24
 44 يتحدث عن حجم الخسائر االقتصادية ال ينسى في إسرائيل""صيف تقرير بعنوان   .25
 46 الحرب على غزة زادت من توجهات اإلسرائيليين نحو اليميناستطالع:   .26

 
  :األرض، الشعب

 48 ن بجروحهما في غزة وعشرات االصابات بالضفةيأثر شهيدان مت  .27



 
 

 

 

 
           0ص                                     0043 العدد:     03/8/4304الخميس  التاريخ:

 

 49 القدس تحت وطأة المداهمات واالعتقاالت  .28
 49 البرغوثي: براميل متفجرة وأسلحة مسرطنة أطلقت على غزةمصطفى   .29
 03 غزة ألهلمسيرة في المسجد االقصى نصرة   .31
 03 "شعب يصنع نصره"»تحت شعار  الضفةبحماس حركة رات لمسيمهرجانات و   .30
 00 فلسطينيين بانفجار مخلفات لالحتالل بغزة 4إصابة   .32
 00 خبير يقترح حال  لمشكلة أنقاض المباني بغزة  .33
 04 "هداريم"ن بنقله لعزل االحتالل يقمع األسير خضر عدنا  .34
 04 نداءات لتعطيل األلغام اإلسرائيلية في غزة  .35
 04 أكثر من ألفي معتقل فلسطيني خالل شهرين ونصف الشهر: معطيات إحصائية رسمية  .36
 00 االحتالل االسرائيلي يستأنف نشاطاته االستيطانيةاالسالمية المسيحية لنصرة القدس:   .37
 00 صّيادو غزة: مرفأ يئن.. وتطّلعات لصيد حرّ   .38
 04 عائلة غزاوية خرجت من السجل المدني 93أبو ستة محاضرا  عن الحرب اإلسرائيلية على غزة:   .39
 06 اعتصام مطلبي نسائي في مخيم البداوي  .41

 
  اقتصاد: 

 07 الحرب خاللغزة إجمالي الخسائر التي تعرض لها قطاع مليارات دوالر  8وزارة االقتصاد:   .40
 

  األردن: 
 07 احتفاال بانتصار غزة عم انفي  ا  حاشد ا  مهرجانتنظم في األردن الحركة اإلسالمية   .42
عمار غزةالنواب األردني مجلس   .43  09 يأمل سرعة فتح المعابر وا 
 43 فعاليات شعبية تحيي غزة وانتصارها في عمان والمحافظات  .44
 44 بانتصار غزة تحتفل األردن: مخيمات فلسطينية  .45
 40 جمعية المستشفيات األردنية تعتزم تشغيل مستشفى ميداني في غزة  .46

 
  عربي، إسالمي:

 40  قائد الحرس الثوري االيراني: سنبقى إلى جانب المقاومة حتى تحرير كل فلسطين  .47
 44  لبحث كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 7/9جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب يوم لي: بن ح  .48
 44 الجزائر تحث المجتمع الدولي على التجند لرفع الحصار عن غزة  .49
 43 مليون لاير 00بتكلفة  غزةحملة خادم الحرمين تباشر تنفيذ برنامج توزيع السالل الغذائية ب  .51
 43 الجزائر: سنساهم في التكفل بأرامل ومعاقين جراء حرب غزة  .50
 46  طرد إغاثي  0033يوزع  "الهالل األحمرو"حالة  433المستشفى اإلماراتي الميداني يستقبل   .52
 46 جريح من ضحايا العدوان على غزة 033تتكفل بعالج  البحرين  .53
 46 الكويت تتبرع بسيارتي اسعاف لنقل المصابين في غزة  .54



 
 

 

 

 
           4ص                                     0043 العدد:     03/8/4304الخميس  التاريخ:

 

 
  دولي:
 47 الفلسطينية  السلطة مع كيري لقاء بخصوص لدينا معلومات مصدر أمريكي لـ" القدس العربي": ال  .55
 47 في الغرب "إسرائيل"برلمانية كندية: توجد رقابة غير معلنة على انتقاد   .56
 48 األرجنتين: نواب "سانتا فيه" يوقعون وثيقة تضامن ودعم فلسطين  .57
 48 اليابان تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية طارئة لغزة  .58
 49 ةوبرنامج األغذية العالمي لمساعدة الالجئين الفلسطينيين من سوري "األونروا"مذكرة بين   .59
 49 منظمة تضامن الشعوب اإلفريقية اآلسيوية تطالب بسرعة إعمار غزة  .61
 33 لتسليط الضوء على معاناة غزة "ثلجال"بدل  "دلو الترابواشنطن: "  .60
 33  "انتصار غزة"يتحرشون بمسيرة تحتفل بـ "إسرائيلـ"موالون للندن:   .62

 
  حوارات ومقاالت:

 30 عبد هللا األشعل ...ملحمة غزة وسقوط الرهانات واألقنعة  .63
 34 فراس أبو هالل... عن معنى انتصار المقاومة في غزة  .64
 37 أسعد غانم... اليسار اإلسرائيلي في ميزان الحرب على غزة  .65
 63 تسفي برئيل... صار لدى عباس أوراق مساومة بالغة القوة حيال إسرائيل  .66
 60 اللواء احتياط اليعيزر )تشايني( مروم... وسقط حلم التجريد من السالح  .67
 63 يوئيل ماركوس... يـا نـتـنـيـاهــو، تفّرغ لشراء األثاث  .68

 
 67 :كاريكاتيرصور و 

*** 
 
 هاأهدرت فرصة ذهبية إلسقاط "إسرائيلو" ه ..ليبرمان: تفوق حماس علينا أمر ال يمكنني تصور  .0

قناة التلفزة اإلسرائيلية األولى ، أن صالح النعاميعن ، 49/8/4304، "40موقع "عربي ذكر 
كشفت الليلة الماضية النقاب عن أن خطة احتالل غزة، التي قدمها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان 

روع في احتالل المدينة انطالقًا من حي المصغر أثناء الحرب نصت على الش الوزاريللمجلس 
 "الرمال".

وبحسب القناة فإن الخطة التي قدمها ليبرمان بعد مشاورات مع قادة الفرق العسكرية الصهيونية الذين 
كانوا مسؤولين عن قطاع غزة شددت على أن حي "الرمال" يعتبر الخاصرة الضعيفة لمدينة غزة، 

السكان فيه بشكل نسبي، إلى جانب أسباب أخرى لم تشر  بسبب مالصقته للبحر وبسبب قلة عدد
 إليها القناة.
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وقد أكد ليبرمان الذي تحدث للقناة أن نجاح حركة "حماس" التي تمثل تنظيمًا صغيرًا في الصمود في 
 مواجهة الجيش الصهيوني الذي يعد أقوى جيش في المنطقة أمر ال يمكن تصوره.

ماس" في غزة في أعقاب الحرب سيغري الكثير من األطراف وحذر ليبرمان من أن بقاء حركة "ح
بالتربص بإسرائيل ألن نجاح "حماس" في الصمود سيدلل لهذه األطراف أنه باإلمكان المس بالكيان 

 الصهيوني دون أن تترتب على ذلك أمور خطيرة.
عتدال" وشدد ليبرمان على أن اإلطاحة بحركة "حماس" سيعزز عالقات "إسرائيل" مع محور "اال

مشيرًا إلى أن األمر كان يمكن أن ينطوي على فرصة لتغيير الواقع السياسي في القطاع  العربي،
 والبيئة اإلقليمية بشكل جذري.

، أن إسرائيل أمسليبرمان، قال مساء ، أن وكاالت عن، 03/8/4304، األيام، رام هللاوأضافت 
 أهدرت فرصة ذهبية إلسقاط حكم حماس في قطاع غزة.

ضاف ليبرمان في تصريحات نقلتها إذاعة )ريشت بيت( العبرية: إن عملية )الجرف الصامد( وهو وأ
االسم الذي اطلقته اسرائيل على عدوانها ضد قطاع غزة "تركت حماس في حالة ضعيفة .. لقد 

 تعرضت للضرب واضطرت في النهاية إلى إنهاء المهمة".
نتاج السالح  وتابع "لم يكن المطلوب احتالل غزة ولكن كان يكفي السيطرة على مراكز القيادة وا 

 والصواريخ، وليس هناك حاجة لمعرفة من انتصر فالصورة والنتيجة واضحة".
 
 مراحل للوصول إلى دولة فلسطينية ثالثيضع خطة من  مازن: أبو "الشرق األوسط" .2

« الشنرق األوسنط»لننأكندت مصنادر فلسنطينية مطلعنة : حسنين رام هللا: كفاح زبون القاهرة: سوسنن أبنو
مراحل في الفترة القادمنة  0أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، )أبو مازن(، وضع خطة تحرك من 

من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، وهي الخطوة التي وضعتها القينادة الفلسنطينية باالتفناق 
 مع حركة حماس على رأس األولويات بعد الحرب على غزة.

شنهور منن  4إعطاء األميركيين فترة زمنية قد تمتد إلى »ر بأن خطة عباس تقوم على وقالت المصاد
أجل ترسيم حدود الدولة الفلسطينية وجلب االعتراف اإلسرائيلي بها، فإذا قبل الطرفان تبدأ مفاوضنات 
فورينة محكومننة بسننقف زمننني ويطلنب فيهننا مننن إسننرائيل عننرد خريطنة تحمننل حنندودها، أمننا إذا رفنند 

فشل فإن القيادة سنتذهب عبنر المظلنة العربينة إلنى مجلنس األمنن لطلنب إجنالء إسنرائيل عنن  األمر أو
أرد فلسننطين خننالل فتننرة محننددة زمنيننا ومعروفننة، فننإذا أحننبط األمننر، سننتفعل القيننادة الخيننار الثالنننث 

 «.وستنضم إلى جميع المنظمات الدولية بما فيما محكمة الجنايات وتباشر في محاكمة قادة إسرائيل
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أكدت المصادر أن هنذه الخطنة وضنعت أثنناء االجتمناع األخينر لمنظمنة التحرينر وكنان عبناس اتفنق و 
عليهننا مننع رئننيس المكتننب السياسنني لحمنناس خالنند مشننعل فنني اجتماعهمننا األخيننر فنني الدوحننة. وسننيوفد 
عبننناس وفننندا فلسنننطينيا يضنننم كبينننر المفاوضنننين صنننائب عريقنننات ومننندير المخنننابرات ماجننند فنننرج إلنننى 

ء وزير الخارجية األميركي جون كيري لطنرح خطنة عبناس كاملنة واالسنتماع إلنى الموقنف واشنطن للقا
 األميركي منها لكن بعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

أن تلننننك هنننني الضننننمانات الوحينننندة لوقننننف تكننننرار العنننندوان علننننى « الشننننرق األوسننننط»وأكنننند مسننننؤولون لننننن
 الفلسطينيين.

لعبرية أمنس بنأن عبناس أبلنم األمينركيين أن الشنعب الفلسنطيني لنن ينتظنر ا« هآرتس»وقالت صحيفة 
 طويال حتى يتم إقناع اإلسرائيليين باالنسحاب من األراضي المحتلة.

وأضننافت الصننحيفة أن عبنناس يرينند ترسننيما فوريننا للحنندود، وأنننه كثيننرا مننا سننعى فنني السننابق إلننى ترسننيم 
ة طلننب عبنناس مننن كيننري إحضننار خريطننة بحنندود الحنندود لكننن إسننرائيل لننم تسننتجب. وفنني مننرات سننابق

 إسرائيل ولكن األخيرة لم تستجب.
وبموازاة هذا التحرك علنى صنعيد إقامنة الدولنة، كشنفت مصنادر فلسنطينية مطلعنة عنن موعند اسنتئناف 
المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي منتصف األسنبوع الجناري للنظنر فني القضنايا العالقنة 

عادة بناء المطار المندني والمينناء كمنا سنتتاح الفرصنة لمناقشنة منا يسنتجد وهي اإلفراج ع ن األسرى وا 
أن المفاوضات سوف تستمر لمدة شهر بين الطنرفين « الشرق األوسط»من أعمال وأفادت المصادر لن

ذا أسفرت المفاوضات عن الحلنول المطلوبنة  للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطالق النار وأضاف: وا 
لتوقينننع علنننى االتفننناق قبنننل شنننهر وأفنننادت بنننأن النننرئيس الفلسنننطيني محمنننود عبننناس سنننوف ينننزور يمكننن ا

للمشنناركة فني الجلسنة التشنناورية لنوزراء الخارجيننة العنرب وهني فرصننة لالتفناق مننع  9 – 7القناهرة ينوم 
 المسؤولين في مصر على أهمية إنجاح هذه الجولة.

  03/8/4304الشرق األوسط، لندن، 
 
 عن النواب المختطفين سيكون قريبا   اجاإلفر بحر: أحمد  .3

رئنننيس المجلنننس التشنننريعي باإلنابنننة، د.أحمننند بحنننر إن اإلفنننراج عنننن الننننواب المختطفنننين فننني  غنننزة: قنننال
 وعلى رأسهم الدكتور عزير دويك رئيس التشريعي سيكون قريبًا. اإلسرائيلي االحتاللسجون 

بنناإلفراج عنننه مننن سننجون  لتهنئتننهون جناء ذلننك خننالل مكالمننة بحننر للنائننب المقدسنني المبعنند أحمنند عطنن
 شهرًا. 28بعد اعتقال دام  االحتالل
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وشدد بحر في بينان أصندره المكتنب اإلعالمني للتشنريعي، الينوم، علنى أن الننواب المختطفنين سنيطلق 
ال يفهننم إال لغننة القننوة وسننيطلق سننراح النننواب  االحننتالل، مؤكنندًا أن االحننتاللسننراحهم قريبننًا رغمننًا عننن 

 تبادل المرتقبة.ضمن صفقة ال
ودعننا بحننر البرلمانننات العربيننة واإلسننالمية والدوليننة وكننل منظمننات حقننوق اإلنسننان إلننى ممارسننة دورهننا 
الفاعنننل منننن أجنننل اإلفنننراج عنننن الننننواب، معتبنننرا أن ذلنننك سيسننناهم فننني طرينننق االسنننتقرار فننني المجتمنننع 

 الفلسطيني وفي المنطقة.
كبنننر للضنننغط علنننى االحنننتالل إلطنننالق سنننراح وأشنننار إلنننى أن الشنننعب الفلسنننطيني بحاجنننة إلنننى وقفنننه أ

األسرى ونواب الشعب الفلسنطيني، الفتنًا إلنى أن الهندف منن هنذا االعتقنال هنو تعطينل عمنل المجلنس 
 التشريعي وتفويد النظام السياسي الفلسطيني.

وجننندد التأكيننند علنننى ضنننرورة تطبينننق القنننرارات السنننابقة للجننننة حقنننوق اإلنسنننان البرلمانينننة فننني االتحننناد 
اني النندولي بخصننوص قضننية النننواب والتنني تقضنني بنناإلفراج الفننوري عنننهم، واعتبننار اختطننافهم البرلمنن

سياسنننة تعسنننفية مرفوضنننة منننن كافنننة األعنننراف والقنننوانين الدولينننة، مطالًبنننا االحنننتالل بضنننرورة ممارسنننة 
 العدالة والعمل بتوصيات منظمات حقوق اإلنسان الدولية.

 49/8/4304، وكالة معا  اإلخبارية
 
 التشريعي الفلسطيني يطالب مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم  المجلس .4

طالب المجلس التشريعي الفلسطيني جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح بشكل دائم لتسنهيل : غزة
 سفر جرحى العدوان على غزة.

وقال الدكتور خميس النجار رئيس اللجنة الصحية في المجلنس فني تصنريح مكتنوب لنه الينوم الجمعنة 
( أرسننلت نسننخة منننه لننن "قنندس بننرس": "نطالننب مصننر بفننتح معبننر رفننح بشننكل دائننم لنقننل جرحننى 8|19)

 العدوان وتسهيل وصول الوفود والمستلزمات الطبية".
وأشنناد بالنندور البطننولي للطقننم الطبيننة الفلسننطينية ورجننال اإلسننعاف خننالل الحننرب علننى غننزة، منننددا 

 باستهداف المستشفيات وسيارات اإلسعاف.
 49/8/4304، قدس برس
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 ن على غزةتحصر أضرار العدوا الفلسطينيةوزارة األشغال  .5

أعلننن وزيننر األشننغال العامننة واإلسننكان الفلسننطيني مفينند الحسنناينة، أن الننوزارة سننتبدأ فنني حصننر : )قنننا(
 أضرار العدوان "اإلسرائيلي" على قطاع غزة، يوم غد )األحد( بمشاركة هيئات دولية.

ك لجنننة لحصننر األضننرار تشننرف عليهننا وزارة األشننغال العامننة واإلسننكان، وأوضننح فنني بيننان، أن هنننا
تتكننون مننن برنننام  األمننم المتحنندة اإلنمننائي ووكالننة غننوث وتشننغيل الالجئننين "األونننروا"، ومكتننب األمننم 

 ".المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا
حنانون شنمااًل حتنى رفنح  وبين الحساينة أن هذه اللجنة ستعمل في كل محافظات قطاع غزة منن بينت

جنوبننًا، وسننيتم توحينند قاعنندة البيانننات الخاصننة بالمتضننررين، كمننا سننيتم العمننل علننى تننرميم األضننرار 
الجزئية للوحدات السكنية من خالل اللجنة خالل األيام القليلة المقبلة، وقال "إن الوزارة تقنوم بالتنسنيق 

ن االتصناالت متواصنلة بهندف خدمنة مع كنل الهيئنات العاملنة فني مجنال اإلعمنار خارجينًا ود اخلينًا، وا 
  ".كل أبناء الشعب الفلسطيني

 03/8/4304، الخليج، الشارقة

 

 التوافق: دفعات مالية لموظفي غزة قريبا  المتحدث باسم حكومة  .6
الحكومننة تعمننل علننى  أنأكنند المتحنندث باسننم حكومننة التوافننق د. إيهنناب بسيسننو، : حسننن دوحننان–غننزة 

 والقانونية عملها. اإلداريةموظفي غزة قريبا لحين استكمال اللجنة صرف دفعات من رواتب 
"الحكومننة ملتزمننة ببنننود اتفنناق القنناهرة وقنند تننم « الحينناة الجدينندة»وقننال بسيسننو فنني تصننريح خنناص لننن 

والقانونيننة الخاصننة ببحننث وضننع المننوظفين ولننم يمنند شننهران علننى عملهننا"،  اإلداريننةتشننكيل اللجنننة 
، ومهمتهننننا توحينننند األجهننننزة الحكوميننننة والتحضننننير وآخننننريننننز بننننين موظننننف الحكومننننة ال تم أنمؤكنننندا 

 لالنتخابات.
الحكومننة تعنناني مننن أزمننات ماليننة وعجننز مننالي يقنندر بنصننف مليننار دوالر، نتيجننة  أنبسيسننو  وأوضننح

وعنندم السننيطرة علننى مننوارد شننعبنا فنني  اإلسننرائيليةاضننطراب المسنناعدات العربيننة والدوليننة والتهدينندات 
 ضد الحكومة. إسرائيلغط المالي التي تنتجها سياسة الض إطار
"الحكومننة حاولننت حننل مشننكلة مننوظفي غننزة عبننر تشننكيل صننندوق عبننر األمننم المتحنندة  أن إلننى وأشننار

األميركنني حننال دون ذلننك، وطلبنننا مننن القطننريين تحويننل  اإلرهننابلنندفع دفعننات للمننوظفين ولكننن قننانون 
 األموال لكنهم لم يفعلوا بعد".
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الحلول للمنوظفين بغنزة فني ضنوء اللنوائح والقنوانين الفلسنطينية وضنمن منا  إيجادل وقال بسيسو: "نحاو 
وجود حراك من أجل حنل مشنكلتهم بشنكل عاجنل عبنر الحصنول  إلىنص عليه اتفاق القاهرة"، مشيرا 

منن عملهنا  واإلداريةدفعات مالية وليس رواتب لحين انتهاء اللجنة القانونية  إلعطائهمعلى تسهيالت 
 شهور. أربعةفي غضون 

 03/8/4304، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مشعل: األردن "توأم الروح" لفلسطين وقوافله إلى غزة لم تنقطع .7

حي نننا رئنننيس المكتنننب السياسننني لحركنننة حمننناس خالننند مشنننعل الشنننعب األردنننني، : هنننديل غب نننون -عمنننان 
سننالمية أمننس، احتفنناء واصننفا إينناه بننن"أنه تننوأم الننروح" فنني كلمننة مسننجلة بثننت فنني مهرجننان الحركننة اإل

 بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأثنى مشعل في كلمته المسنجلة علنى الندور الرسنمي والشنعبي لنلردن خنالل الحنرب اإلسنرائيلية علنى 

 غزة، الفتا إلى أن األردنيين والحركة اإلسالمية قادا حراكا شعبيا مميزا.
نيا على حمالت الدعم المالي السخي لغزة، وقال: ووصف الشعب األردني بن"الذكي" و"توأم الروح"، مث

عامنا عنندما تأسسنت حركنة  03"أثبث األردن أنه أغنى البالد بتفاعل شعبه". وأضاف "كنا ندرك قبنل 
 حماس أننا سننتصر، أما اآلن فالرؤية أوضح وأكبر فهي معركة الحق والعدالة".

لمننا فيهننا مننن إعننداد وجهنناد واعتنندال فنني الجهاديننة فنني غننزة كانننت األفضننل،  التجربننةورأى مشننعل أن "
الفكر والسياسة وانفتاح على األمة والمحنيط، وبنذلك تقندم النمنوذج النناجح النذي يلينق باألمنة والقضنية 

نسانيتها".  وا 
 03/8/4304الغد، عّمان، 

 
 الرشق: مآذننا أقوى من صواريخ المحتل  .8

عزت الرشق، أن مآذن غزة أقوى من  أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"
صننواريخ المحتننل، وأن مسنناجد القطنناع تواصننل التحنندي علننى الننرغم مننن النندمار الننذي خلفننه االحننتالل 

 يوما. 32نتيجة عدوانه الذي استمر 
وقننال الرشننق فنني تصننريحات لوكالننة "قنندس بننرس": "مآذننننا أقننوى مننن صننواريخ المحتننل، وشننعبنا يرفننع 

 على أنقاد عشرات المساجد المدمرة. مساجدنا تواصل التحدي". األذان ويقيم صالة الجمعة
 49/8/4304، فلسطين أون الين
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 الزهار يدعو لنقل تجربة غزة القتالية إلى الضفة المحتلة .9

عضننو المكتننب السياسنني لحركننة  ، أنغننزة، مننن 49/8/4304المركــز الفلســطيني ل،عــالم، ذكننرت 
(، "إلنى نقنل تجربنة غنزة القتالينة فني مقاومنة 8-19معنة )الج ]أمنس  حماس محمود الزهار، دعا الينوم
 االحتالل إلى الضفة الغربية". 

وأكد خالل كلمة هاتفية من غزة في مهرجان احتفالي في مدينة الخليل في الضفة الغربية أن المرحلنة 
 المقبلة ستكون مرحلة تحرير لفلسطين.

مقاطعة بضائع االحتالل لالستمرار بما حشده وطالب الزهار الضفة باالكتفاء الذاتي كما فعلت غزة و 
 الشعب الفلسطيني من متضامنين في كل أنحاء العالم.

وشننننارك نحننننو ثالثننننة آالف مننننن أنصننننار وعناصننننر حركننننة المقاومننننة الفلسننننطينية "حمنننناس" فنننني مسننننيرة 
 ومهرجان احتفالي، عقب صالة الجمعة. 

م فني سناحة مدرسنة ابنن رشند. وأكند وانطلقت المسيرة من مسجد الحرس وانتهنت بمهرجنان خطنابي أقني
 المتحدثون فيه على ضرورة الوحدة الوطنية وعدم العودة إلى االنقسام.

 ]أمننس  حركننة "حمنناس" نظمننت اليننوم ، مننن الخليننل، أن49/8/4304وكالــة قــدس بــرس، وأضننافت 
ل (، مهرجاننننًا جماهيرينننًا فننني مديننننة الخلينننل جننننوب الضنننفة الغربينننة المحتلنننة، لالحتفنننا8|19الجمعنننة )

 ومًا متتاليًا. 32بانتصار قطاع غزة على االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه الذي دام 
ألقننى القيننادي فنني "الجبهننة الشننعبية لتحريننر فلسننطين"، بنندران جننابر، كلمننة مشننتركة للفصننائل والقننوى و 

ل الوطنية في مدينة الخليل عب ر خاللها عن أهمية وحدة كلمة المقاومة في توجيه ضربة قوية لالحتال
 في معركة غزة.

وقال بدران "الشعب الفلسطيني دخل اليوم في خندق المقاومة رغم ما يحمله من متاعب وهدم المنازل 
وفقدان األحبة، ومن يريد التحرير ال بد أن يقدم التضحيات ومن ال يريد الدخول لهذا الخندق وال يريد 

 بينهم"، على حد قوله.التضحية فلينسحب من حياة الفلسطينيين ولن يكون له مكانًا 
كما شد د متحدث باسم حركة "الجهاد اإلسنالمي" علنى ضنرورة تعزينز الوحندة الوطنينة وااللتفناف حنول 

منن االحنتالل"،  األقصنىخيار المقاومة فني مسنعى لنن "االنتصنار الكبينر النذي ينتهني بتحرينر المسنجد 
 وفق تعبيره.
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 وال تخدم الوحدة الفلسطينية أبو مرزوق لـ "قدس برس": تصريحات عباس توتيرية  .01

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" موسى أبو مرزوق أنه ال وجود : غزة
 لما يسمى بحكومة الظل في قطاع غزة.

وقال الندكتور موسنى أبنو منرزوق فني تصنريحات خاصنة لنن "قندس بنرس" رًدا علنى تصنريحات للنرئيس 
(: "تصنريحات النرئيس محمنود عبناس ال تخندم الوحندة الوطنينة وال 8|18عباس مساء أمس الخميس )

تخدم المعركة التي ُفرضت علينا وال تخدم نتائجها، هذا المسار يجب أن يفكر فيه الرئيس مرتين قبل 
أن يعننود للحننديث فيننه مننرة أخننرى، ذلننك أنننه ألول مننرة يتوحنند الفلسننطينيون فنني وفنند واحنند فنني الحننرب 

لننرئيس محمننود عبنناس يرينند أن يمننزق هننذا االنجنناز، وفنني وقننت تفننرح فيننه غننزة وشننروط إنهائهننا، اليننوم ا
 بنصرها يضع هذه الخالفات مجددا ليخفي البهجة".

وأضنناف: "الننرئيس يجننب أن يراجننع حسنناباته، فلننم يمنعننه أحنند مننن تعمننل حكومننة رامنني الحمنند هللا فنني 
مشننكلة فنني غننزة هنني فنني اسننتالم غننزة، وأنننا الننذي اقترحننت اسننم رامنني الحمنند هللا ووافننق عليننه الننرئيس، ال

حكومننة الحمنند هللا للمننور، هننم يتلكننأون فنني ذلننك ويحنناولون التمييننز بننين المننواطنين، وهننذا يأخننذ راتبننا 
واآلخر ال يأخذ، هذه السياسنات الخاطئنة هني التني تنوتر السناحة منن جديند، وحنين تصندر منن رئنيس 

ال بننند منننن وضنننع مصنننالح الشنننعب  السنننلطة ورئنننيس "فنننتح"، أعتقننند أن هنننذا الكنننالم فننني غينننر محلنننه، إذ
 الفلسطيني فوق المصالح الحزبية الضيقة".

ونفى أبو مرزوق أن تكون المقاومة في غزة قد اتخذت أي قنرار ضند حركنة "فنتح"، وأعنرب عنن أسنفه 
لندفاع الننرئيس محمننود عبنناس عننن العمننالء الننذين أعندمهم القضنناء الفلسننطيني فنني غننزة، وقننال: "لننم يننتم 

ة بعزل "فنتح" أو التضنييق عليهنا، "فنتح" موجنودة فني كنل المواقنع، وهنذا الحنديث اتخاذ أي قرار في غز 
التوتيري ال مكان له، أما العمالء الذين تم إنزال حكم اإلعدام بحقهم كانوا شوكة في خاصرة المقاومة 
وبسببهم مات المئات من أبناء الشعب الفلسطيني وقصفت مدارسنه وتنم اسنتهداف قادتنه، أرجنو أن ال 

 رط الرئيس في الدفاع عن العمالء وأن ال يضع "فتح" في هذا الوضع".يتو 
وأضاف: "هذا الكالم يجب أن يحذر الرئيس في التعامل معه وال يضع "فتح" صاحبة التناريخ الطوينل 
في هذه المكانة، "فنتح" أكبنر منن أن تكنون كنذلك، فقند كاننت "فنتح" شنريكة فني التصندي للعندوان وفني 

 ذا كالم ال يجوز لرأس السلطة ورأس المنظمة".وقف إطالق النار، ه
وتننننابع: "إذا ماكنننننت هننننناك قيننننادة موحنننندة فإنننننه ال يمكننننن لفصننننيل أن يقننننرر لوحننننده، ومصننننير الوحنننندة 
الفلسطينية مرهون بيد الرئيس عباس، وبإمكانه أن يوعز لحكومة رامي الحمد هللا بأن تمنارس مهامهنا 
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سلطة، فأين هي السلطة اآلن؟ لماذا ال تسارع لتكون علنى في غزة، ومنها إعادة اإلعمار المرتبطة بال
األرد وتضمد آالم الناس في غزة؟ نحن بحاجة كبيرة إلنى خطناب غينر هنذا الخطناب وأسنلوب غينر 

لى حسن نوايا".   هذا األسلوب وا 
على صعيد آخر نفى أبو مرزوق وجود حكومة ظل في غزة، لسبب بسيط هو غيناب حكومنة التوافنق 

 الوطني".
ول االتهامات التي وجهها عباس لحركة "حماس" وقادتها، أضاف أبو مرزوق: "المسؤولية الوطنية وح

 تقتضي ترك االتهامات واستمرار التوافق إللغاء كل التخوف"، كما قال.
 49/8/4304قدس برس، 

 
 البطش: إْن لم يلتزم االحتالل باالتفاق األخير فيُد المقاومة "طليقة" .00

كنننند القيننننادي فنننني حركننننة الجهنننناد اإلسننننالمي، وعضننننو الوفنننند الفلسننننطيني الموحنننند أ: نبيننننل سنننننونو -غنننزة
لمباحثات وقف إطالق النار في القاهرة، خالد البطش، أن اتفاق وقف إطالق النار فني غنزة، "متبنادل 

ذا نقضته )إسرائيل( فإن المقاومة من حقها أن تباشر بالرد على الجرائم اإلسرائيلية".  ومتزامن، وا 
فنني تصننريح خنناص بننن"فلسطين"، اليننوم: "إذا كننان هننناك التننزام متبننادل باالتفنناق، تحتننرم  وقننال الننبطش

ن لنننم يكنننن هنننناك التنننزام متبنننادل )منننن قبنننل االحنننتالل( فالمقاومنننة يننندها حنننرة  المقاومنننة هنننذا االلتنننزام، وا 
 وطليقة".

لننت للبحننث خننالل هننذا الشننهر"، مضننيفًا: "إذا لننم تل تننزم حكومننة وأوضننح أن قضننية الميننناء والمطننار "ُأجث
االحننتالل بتلبيننة مطالننب الشننعب الفلسننطيني والمقاومننة بتشننييد ميننناء ومطننار فنني غننزة، فهننناك الراعنني 

 المصري سنضعه شاهًدا، ولكن يد المقاومة مازالت قوية ويمكنها أن ترد على أي خرق إسرائيلي".
عليهنا ومنا بإمكانهنا أن  وأكمل: ")إسرائيل( إذا أرادت أن تعبث باالتفاق فهي حرة، والمقاومة تعرف ما

 تفعله".
 49/8/4304، فلسطين أون الين

 
 لن تنتظر حكومة التوافق أو غيرها لمساعدة المتضررين من العدوان اإلسرائيلي حماس: .02

تصريحات رئيس السلطة قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، ردا على :  كفاح زبون - رام هللا
ننتظنننر أن يقتنننل شنننعبنا وتننندمر ممتلكاتنننه ونقنننف متفنننرجين أمنننام  عبننناس: "نحنننن الالفلسنننطينية محمنننود 

 معاناته حتى ال يقول عنا أحد حكومة ظل، وهل حكومة التوافق عملت ومنعناها".
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وأضاف: "مئات اآلالف من سكان غزة يوجدون بمراكز اإليواء فني المندارس بظنروف حياتينة صنعبة، 
توافنق منن هنؤالء؟ وهنل هني عملنت وقندمت لهنم ونحن ال نقبل أن يستمر هذا الوضنع، فنأين حكومنة ال

شنننيئا وحمننناس منعتهنننا؟". وأكننند أبنننو زهنننري أن حركتنننه "لنننن تنتظنننر حكومنننة التوافنننق أو غيرهنننا لمسننناعدة 
المتضررين منن العندوان اإلسنرائيلي، ولنن تندخر جهندا للتخفينف منن معانناتهم"، مضنيفا: "منن يريند أن 

 يعتبر مساعدة شعبنا حكومة ظل فليعتبرها".
القيادي في حركة حماس يحيى موسنى حكومنة التوافنق الفلسنطينية التني يرأسنها عبناس، قنائال:  وهاجم

"إن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومنة وحندة وطنينة حقيقنة وجديندة، ولنيس لحكومنة خاصنة برامني 
 الحمد هلل".

 03/8/4304، الشرق األوسط، لندن
 
 إعمار غزة خليل الحية: حكومة التوافق الوطني هي المسؤولة عن .03

األناضننننول: قننننال خليننننل الحيننننة عضننننو المكتننننب السياسنننني لحركننننة حمنننناس، إن  حكومننننة التوافننننق  -غننننزة
الفلسطينية، هي المسؤولة عن إعمنار قطناع غنزة وبنناء منا خلفتنه الحنرب اإلسنرائيلية منن "دمنار"، وأن 

 حركته ستقف خلفها، وتكون سندا لها.
لننه فنني أول جمعننة بعنند انتهنناء الحننرب اإلسننرائيلية وقننال القيننادي، البننارز فنني حركننة حمنناس فنني خطبننة 

يومننا، إن  الفلسننطينيين فنني مرحلننة جدينندة مننن الوفنناق الننوطني،  "32"علننى قطنناع غننزة، والتنني دامننت لننن
عادة اإلعمار.  على خيار االنتصار، والثبات، وا 

 وألقننننى الحيننننة خطبننننة الجمعننننة، علننننى أنقنننناد مسننننجد "المننننرابطين"، الننننذي دمرتننننه المقنننناتالت الحربيننننة
 اإلسرائيلية، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف مخاطبا مئات المصلين: "نحن اليوم هنا، في أول جمعة بعد الحرب، إنهنا جمعنة االنتصنار، 
فال خيار أمام الفلسطينيين، سوى ثالثة خيارات، وهي:" أن ننتصر، أو ننتصر، أو ننتصر"، للمضي 

إلى أن خيارات اإلسرائيليين، تتمثل في الهزيمة، أو الرحينل قدما في درب "النصر" و"التحرير"، مشيرا 
 عن فلسطين.

وأكننند القينننادي البنننارز فننني حركنننة حمننناس، أن الفلسنننطينيين أمنننام مرحلنننة جديننندة منننن الوفننناق النننوطني، 
 والوحدة.
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وتننابع: "بعنند الحننرب، نحننن أمننام مرحلننة جدينندة، فالعنندوان اإلسننرائيلي مسننح كافننة آثننار االنقسننام، واليننوم 
عنادة اإلعمنار، ويجنب أن نندرك أن إسنرائيل ال تحنب ال حركنة نتوح د علنى خينار االنتصنار والثبنات وا 

 فتح وال حماس، وال جبهة وال جهاد، وال أي فلسطيني، لقد قتلت األطفال، واستهدفت المدنيين".
دخال مواد البناء، هي حكومة التو  افق وشدد الحية، على أن الجهة المسؤولة عن إعمار قطاع غزة، وا 

 الوطني الفلسطينية، وأن حركته ستكون سندا لها، وخلفا من ورائها.
وأشننار الحيننة، إلننى أن الفلسننطينيين، انتزعننوا حقننوقهم خننالل المفاوضننات، وبنناتوا اليننوم علننى قلننب رجننل 

ال فبنندقيتنا مشنرعة فني  واحد. ما أن تُقنر إسنرائيل، بحقوقننا، وا  وتابع: "نحن اليوم أمام مشروع واحد، وا 
 ها".اتجاه

وشارك الحي ة، كعضنو ممثنل عنن حركنة حمناس فني الوفند الفلسنطيني الموحند بمباحثنات وقنف إطنالق 
 "32النننار فنني القنناهرة، والتنني نجحننت الثالثنناء الماضنني فنني إنهنناء الحننرب اإلسننرائيلية التنني اسننتمرت لننن"

عنننادة إعمنننار  يوًمنننا. منننا دمرتنننه وأكننند الحينننة، أن أمنننام الفلسنننطينيين طرينننق طوينننل، لتضنننميد الجنننراح، وا 
ودعننا الحيننة، الننندول العربيننة، بننأن يقومنننوا بنندورهم فنني تثبينننت الشننعب الفلسننطيني، ومؤازرتنننه  إسننرائيل.

نسانيا.  سياسيا وا 
 03/8/4304، القدس العربي، لندن

 
 مركزية فتح تؤكد على تثبيت التهدئة والبدء الفوري بإعادة اإلعمار للقطاع .04

، إلنى احتنرام وتثبينت اتفناق وقنف إطنالق أمنسركة فنتح مسناء رام هللا ن "وفا": دعت اللجنة المركزية لح
 النار مع إسرائيل لوضع حد للعدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقننال المتحننندث باسننم الحركنننة نبيننل أبنننو رديننننة، بعنند اجتمننناع اللجنننة المركزينننة لفننتح فننني مديننننة رام هللا 
ن احتننرام تثبيننت وقننف إطننالق النننار يضننمن "وقننف بالضننفة الغربيننة برئاسننة الننرئيس محمننود عبنناس: إ

منن  اآلالفيوما عانى خاللها شعبنا الويالت وقندم  32من  ألكثرشالل الدم الفلسطيني الذي استمر 
 البيوت المهدمة". آالفعشرات  إلى باإلضافةالشهداء والجرحى، 

نا األبطننال الننذين سننقطوا وقننرأ الننرئيس وأعضنناء اللجنننة المركزيننة الفاتحننة علننى أرواح شننهداء أبننناء شننعب
كبار ألهلنا في قطاع غزة على صبرهم وصمودهم  إعزاز، متوجهين بتحية اإلسرائيليخالل العدوان  وا 

 أمام آلة القتل واإلرهاب اإلسرائيلية التي لم تميز بين أحد من أبناء شعبنا.
مننع عنندد مننن النندول ردينننة: إن الننرئيس عبنناس أطلنع مركزيننة فننتح علننى نتننائ  جولتنه األخيننرة  أبننووقنال 

العربيننة الشننقيقة واتصنناالته المكثفننة ومننع مختلننف األطننراف اإلقليميننة والدوليننة التنني أثمننرت عننن وقننف 
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نهاء معاناتهم  العدوان اإلسرائيلي الدموي والمدمر على شعبنا في قطاع غزة وفق المبادرة المصرية، وا 
خننالل الحننروب  اإلسننرائيليةرب وفننك الحصننار اإلسننرائيلي عنننهم ومننن أجننل اعمننار مننا دمرتننه آلننة الحنن

 ( وحتى الحرب األخيرة.1339-1338الثالث التي شنتها على القطاع بدًأ من عام )
ردينة: إن اللجنة المركزية ناقشت األفكار والرؤية التي طرحها الرئيس والتي سيتم العمنل  أبووأضاف 

منا يتعلنق بتعزينز الوحندةو الوطنينة بموجبها على جبهتنين رئيسنيتين األولنى: الوطنينة الداخلينة وتحديندًا ب
على أسٍس جديدة، وهي الوحدة التي تجلت خالل العدوان اإلسرائيلي بالوفد الموحد، وأيضًا بما يتعلق 
بتعزيننز دور ومكانننة حكومننة الوفنناق الننوطني  بهنندفو بسننط واليتهننا وتقننديم خنندماتها علننى كافننة أراضنني 

لى عموم أبناء الشعب الفل عادة الدولة الفلسطينية وا   اعماره.سطيني وخاصة أهلنا في القطاع وا 
وتابع: الجبهة الثانية: السياسية والدبلوماسية، بهدف الشروع في تنفيذ المبنادرة السياسنية التني اقترحهنا 

االحتالل وتحقيق االستقالل الوطني بسقف زمني محدد  إنهاء إلىالرئيس محمود عباس والتي تهدف 
 .2997ين على أساس خط الرابع من حزيران لعام من خالل ترسيم حدود دولة فلسط

 يلي:وأعلن ابو ردينة أنه وعلى ضوء النقاش فإن اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد على ما 
شننعبنا فنني  أبننناءضنند  اإلسننرائيليالنننار لوضننع حنند للعنندوان  إطننالقضننرورة احتننرام وتثبيننت وقننف  أوال:

يومنننًا، عنننانى خاللهنننا شنننعبنا  32مر ألكثنننر منننن قطننناع غنننزة، ووقنننف شنننالل الننندم الفلسنننطيني النننذي اسنننت
 ف البيوت المهدمة.آالالويالت وقدم اآلالف من الشهداء والجرحى، باإلضافة إلى عشرات 

العمنننل الفنننوري وبكافنننة الوسنننائل والُسنننبل منننن أجنننل تخفينننف معانننناة أهلننننا فننني قطننناع غنننزة وتننندفق  ثانيـــا:
عنننادة اعمنننار منننا دمرتنننه آلنننة الحننرب اإلسنننرائ يلية، والعمنننل علنننى تهيئنننة الظنننروف الداخلينننة المسنناعدات وا 

المقبنل فني  أولوالخارجية إلنجاح مؤتمر المانحين إلعنادة اعمنار غنزة المزمنع عقنده فني شنهر تشنرين 
 المتحدة. األمممصر بطلب من القيادة الفلسطينية وتحت رعاية 

امنت بنه حركنة حمنناس علنى ضنوء تجربنة االنقسنام المرينرة التني بنندأت بناالنقالب األسنود النذي ق ثالثـا :
وعلنننى ضننوء معانننناة شننعبنا المسنننتمرة، وانطالقننا منننن الحننرص علنننى المصننلحة العلينننا  1337فنني عننام 

لشعبنا الفلسطيني وأهدافه بالحرية واالستقالل، فإن اللجنة المركزية تؤكد علنى أن قنرار الحنرب والسنلم 
د بنه، كمنا تؤكند علنى تمسنك هو قرار وطني وليس قرارا فصائليا، وأنه ليس من حق أي فصيل االنفنرا
 الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل.

تُثمن اللجنة المركزية الدور والجهود التي بذلتها وتبذلها مصر الشقيقة، من أجل تحقيق وتثبيت  رابعا :
نهاء معاناة  لنب منن النرئيس محمنود في قطناع غنزة منن خنالل مبادرتهنا التني جناءت بط أهلناالتهدئة وا 

وُتسهم في  أسهمتعباس لحقن دماء أبناء شعبنا، كما تُثمن دور جميع الدول الشقيقة والصديقة التي 
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تحقيق هذا الهدف وتلنك التني قندمت الندعم والمسناعدات السياسنية والمالينة والتموينينة لجمناهير شنعبنا 
 الفلسطيني.

تندخل بالشنؤون الداخلينة للندول العربينة الشنقيقة وجمنع تؤكد اللجنة المركزينة علنى مبندأ عندم ال خامسا :
الننندول االخنننرى، وبالمقابنننل فنننإن الشنننعب الفلسنننطيني وقيادتنننه الوطنينننة يرفضنننان رفضنننًا تامنننًا أي تننندخٍل 
بالشؤون الداخلية الفلسطينية، وبقرارنا الوطني المستقل، ويرفضون على وجنه الخصنوص اسنتخدام دم 

فننني أي منننن التجاذبنننات اإلقليمينننة والدولينننة، كمنننا تننندعو األخنننوة فننني شنننعبنا وقضنننيتنا الوطنينننة العادلنننة، 
الفصننائل الفلسننطينية إلننى إعننالء مصننلحة الشننعب الفلسننطيني الوطنيننة العليننا وتغليننب انتمائهننا لهويتهننا 

 الوطنية على ما عداها من انتماءات ووالءات.
ى المبنارك المتمثلنة فني تحذر اللجنة المركزية من المخاطر التي يتعنرد لهنا المسنجد األقصن سادسا:

ومديننة القندس  األقصنىلحماينة المسنجد  اإلجنراءاتالتقسيم الزماني، ونؤكد على حقنا في اتخناذ كافنة 
والمسيحية في أراضي دولة فلسنطين مطالبنة فني ذات السنياق منن امتننا العربينة  اإلسالميةوالمقدسات 
 بتحمل مسؤولياتهم الدينية والقومية. واإلسالمية
اللجنة المركزية لحركة فتح وهي تُثمن صمود جماهير شعبنا الفلسطيني وصبره وتضحياته  سابعا: إن

في كل أماكن تواجده وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وفي الشتات، فإنها ُتعاهد شنعبنا 
 اإلسننرائيليعلننى الُمضنني بإصننرار فنني مسننيرة الكفنناح والنضننال مننن أجننل تخلننيص شننعبنا مننن االحننتالل 

قامننة الدولننة الفلسننطينية المسننتقلة وعاصننمتها وح تننى تحقيننق أهنندافنا الوطنيننة فنني الحريننة واالسننتقالل وا 
القنندس الشننريف، وتتوجننه مركزيننة فننتح بتحيننة تقنندير والتننزام مننع جرحانننا البواسننل، ومننع أسننرانا األبطننال 

جنل تحرينرهم مؤكدة على بذل كافة الجهود من ا اإلسرائيليالصامدين الصابرين في معتقالت المحتل 
عادتهم م وأَهلوهوم  وا   مرفوعين الرأس. أحراراإلى ُأَسروهو

ثامننا: ناقشنت اللجننة المركزينة عنددًا منن القضنايا الخاصننة باألوضناع التني يمنر بهنا شنعبنا فني قطنناع 
 غزة والقضايا الحركية الداخلية.

 03/8/4304، األيام، رام هللا
 
 علىأاوض بالقاهرة كان سقف الوفد المفبسام الصالحي: حماس تنازلت و  .05

للصنننيغة  الصنننالحي نقننداالقنناهرة بسننام  التهدئننة فنننيوجنننه عضننو وفنند مفاوضنننات  رام هللا ن "رأي اليننوم":
 النار. إطالقاألخيرة لوقف 
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أعلنننت وعبننر الصننالحي فنني مداخلننة لننه كشننفت رأي اليننوم النقنناب عنهننا عننن تقننديره بننأن الصننيغة التنني 
 .قاهرةالعلى الوفد المفاود في  مطروحة كانت

وقال الصالحي خالل لقاء موسع عقده الرئيس محمود عباس فني رام هللا: سنقف الوفند المفناود كنان 
 إسننرائيليعطنني  وهننذا االتفنناقمننن سننقف هننذه الصننيغة، حمنناس قنند تنازلننت فنني الصننيغة الجدينندة،  أعلننى

 في المناورة بشأن فك الحصار المفرود على قطاع غزه. االستمرارالقدرة على 
عمننرو  أبننومفصننل حصننلت عليننه رأي اليننوم وجننه الصنالحي نقنندا الذعننا لمداخلننة زينناد  وحسنب محضننر

، مطالننب إسننرائيلمشننكلتنا ليسننت مننع حمنناس بالدرجننة األولننى مشننكلتنا مننع  الننوزراء وقننال:نائننب رئننيس 
هنننذه مطالنننب الجمينننع .. أشننناد  حمننناس،غنننزه التننني اتفقننننا عليهنننا فننني الوفننند المفننناود ليسنننت بمطالنننب 

 ووافق على الذهاب لمجلس األمن. الصالحي بصمود غزه
 49/8/4304، رأي اليوم، لندن

 
 : اإلعداد العسكري من أهم األولويات بعد انتصار غزةممثل "الجهاد" في لبنان .06

أكنننند ممثننننل حركننننة الجهنننناد اإلسننننالمي فنننني لبنننننان الحنننناج أبننننو عمنننناد الرفنننناعي، أن انتصننننار المقاومننننة 
ومنًا منن الحنرب يؤسنس لمرحلنة جديندة منن االنتصننار ي 32 الفلسنطينية علنى االحنتالل اإلسنرائيلي بعند

 الكبير.
، إلنى أن منن أهنم عالمنات وأسنباب االنتصنار علنى ]أمنس  وأشار الرفاعي في تصريح صحفي، اليوم

 االحتالل هو التالحم العظيم بين الشعب ورجال المقاومة.
عنناتق المقاومننة  وأوضننح أن المرحلننة المقبلننة فنني قطنناع غننزة بعنند االنتصننار علننى المحتننل تضننع علننى

أولويننات كبيننرة وضننخمة يجننب أن يننتم تحقيقهننا علننى عنندة مسننتويات أولهننا العمننل بشننكل جنناد للملمننة 
يومنًا والتني أدت  32النن الجراح التي قدمها أبناء الشعب الفلسنطيني فني مواجهنة االحنتالل علنى مندار 

ضننرورة اإلسننراع ألننف جننريح، ومننا يقتضننيه ذلننك مننن  22شننهيدا ونحننو  1283الستشننهاد مننا يزينند عننن 
 والبحث الجاد في كيفية إعادة اإلعمار وأن تكون كافة الجهود قوية وفعالة إلعادة اإلعمار.

وشدد على أن من أهم األولويات التي تقع على عاتق رجال المقاومة اآلن بعند تحقينق االنتصنار هنو 
 أكثر مدى مما وصل. اإلعداد واالستمرار في اإلعداد العسكري الجيد وتطوير األداء ليصل ألبعاد

ولفت إلى أن أبطال المقاومة قد أبلوا بالء حسنًا، وقد أعادت المقاومنة فني غنزة التنوازن للمنة العربينة 
واإلسالمية، مشيرًا إلى أن األمة تكبنر بهنؤالء األبطنال وتشنعر بنالفخر والعنزة لمنا قدمتنه المقاومنة بغنزة 

 وما صنعته من هزيمة مذلة للمحتل.
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حننديث نتنينناهو عننن االنتصننار علننى المقاومننة بغننزة، قننال الرفنناعي: "إن الننرد علننى كننالم وفيمننا يتعلننق ب
نتنينناهو جنناء مننن الننداخل المحتننل مننن القننادة السياسننيين والعسننكريين الننذين أعلنننوا مسننبقًا عننن هننزيمتهم 

 أمام رجال المقاومة في قطاع غزة.
 49/8/4304، فلسطين أون الين

 
 فاال  بالنصرعرض عسكري لـ "الجهاد" احتغزة:  .07

" فنني غننزة خننالل عننرد عسننكري نظمتننه احتفننااًل بننن اإلسننالميأعلنننت حركننة "الجهنناد : أ ف ب -غننزة 
، مشننددة علننى االسننتعداد "للمعركننة إسننرائيليةسننترد علننى أي هجمننات  إنهننا"االنتصننار" بعنند ظهننر أمننس 

ليهننا استشننهدوا مننن مقات 212 إن"سننرايا القنندس"، الجننناح العسننكري للحركننة،  أعلنننتالمقبلننة"، فنني وقننت 
 على غزة. األخيرةفي الحرب 

سنتبقى علنى الزنناد للنرد  أيديناحشد كبير: " أمامحمزة" الناطق باسم "سرايا القدس" في كلمة  أبووقال "
علننى أي عنندوان صننهيوني، ونقننول لقننادة العنندو المجننرم: نحننن لكننم بالمرصنناد، وان عنندتم عنندنا، وعلننى 

 موعد مع نصر مقبل".
لي "الجهاد" عرضًا عسكريًا في مقدم مسيرة شارك فيها قادة سياسيون وعسنكريون ونظم آالف من مقات

"دولننة )إسننرائيل( ال تسننتطيع االنتصننار  أنفنني الحركننة. وأشنناد أبننو حمننزة بننإيران و"حننزب هللا"، مضننيفًا 
والقنرار".  اإلرادةأي جيش منن جينوش امتننا لنو وجندت  أمامعلى غزة. هي دولة قابلة للزوال والهزيمة 

 أنوطاقاتنننا اسنتعدادًا للمرحلنة المقبلننة التني نأمنل فنني  إمكاناتنناابع: "سنضناعف جهندنا ونسننخر كنل وتن
 تكون معركة التحرير".

 خالل الحرب. إسرائيليةورفع عدد من المسلحين نماذج لصواريخ استخدمت في قصف مدن 
عنناجزة تسننتجدي امننن  األولننىوللمننرة  إسننرائيل" إنمننن جانبننه، قننال القيننادي فنني الحركننة محمنند الهننندي 

نسنتعد  أنالصاروخ النذي ضنرب المندينتين "صنناعة فلسنطينية. يجنب  أن إلى"، مشيرًا أبيبحيفا وتل 
دموينة وشراسنة". ودعنا  أكثنرعنندما تنهنار تصنبح  إسنرائيلللجولة المقبلة، وان ال يصنيبنا الغنرور الن 

ف متى تصل". ووصنف الحنرب بنن إيواء النازحين "فورًا من دون انتظار مساعدات خارجية ال نعر  إلى
 إعادةالمنازل". وطالب الدول العربية بدعم  آالف"هيروشيما جديدة في غزة من القتل وتدمير عشرات 

"وقنف  إلنىاعمنار منا دمنره العندوان". كمنا دعنا  إعنادةاعمار غزة، قائاًل: "ال نسامح أحدًا ال يساعد فني 
 ".األخيرمثواها  إلى أوسلويع )اتفاقية( فورًا مع العدو، واليوم يتم تشي األمنيالتنسيق 

 03/8/4304الحياة، لندن، 
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 القسام: حصاد "العصف المأكول" الرسمي سينشر الحق اكتائب  .08

نوهت كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أن اإلحصنائيات التني تناقلتهنا بعند وسنائل اإلعنالم : غزة
 ة".حول حصادها خالل معركة العصف المأكول هي "غير رسمي

 وفي بيان لها أكدت الكتائب الليلة أن الحصاد الرسمي سيتم نشره الحًقا.
إجرام  آلةيوما، تصدت فيها ألعتى  32وخاضت كتائب القسام معركة "العصف المأكول" على مدار 

في المنطقة، ما أوقع مئات الجننود بنين قتينل وجنريح، إضنافة إلعنالن الكتائنب أسنرها للجنندي شناؤول 
 التفاح بمدينة غزة. آرون شرق حي

 03/8/4304، المركز الفلسطيني ل،عالم

 

   "فلسطين في فكر الصدروان "نفتح وأمل تعقدان ندوة في مخيم الرشيدية بع لبنان: حركتا .09
عقدت في مخيم الرشيدية، بمناسبة الذكرى السنوية لتغييب االمنام السنيد موسنى الصندر، نندوة بعننوان 

من منظمة التحرير وحركة امل، وحضور امين سر فصائل  بدعوة» الصدرفلسطين في فكر االمام »
عنننون،  عننناطف»أمنننل »منظمنننة التحرينننر وحركنننة فنننتح فننني لبننننان فتحننني ابنننو العنننردات، وعضنننو قينننادة 

 ومسؤول إقليم جبل عامل، محمد غزال.
ر وأكد عون ان االمام الصدر كان ال يقبل الشك ان فلسطين قبلة المناضلين والمجاهدين ولنذلك اعتبن

ان تحرير فلسطين من براثن ومطامع الصهيونية يتطلب جهدا استثنائيا وموقفا موحدا في وجنه العندو 
، وكننان »الفلسننطينية كننان حاضننرا فنني كننل مواقننع الثننورة »وقننال ابننو العننردات ان الصنندر  الصننهيوني.

نضنال منن كنان ينؤمن بالوحندة العربينة. وقند ننذر حياتنه للعمنل وال ألننهيعمل دائما علنى خنط الحنوار »
 اسية.ياجل فلسطين من خالل حركته الس

 03/8/4304المستقبل، بيروت، 
 
 هناك "القاعدة"يجب اتخاذ موقف موحد لهزيمة نا.. و قلقت سورية الحدود علىالتطورات : نتنياهو .21

تحولت المخاوف االفتراضية التي طالما اعترت إسرائيل من الحرب الداخلية : األوسط الشرق- رام هللا
يا إلى مخاوف ملموسة وجدية، بعد سيطرة مقاتلين من جبهة النصرة على معبر الحدود في سور 

 الدولية في القنيطرة، وهو المعبر المتاخم للحدود اإلسرائيلية.
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وفي حين عبر مسؤولين عسكريين في إسرائيل عن القلق، دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
، في أول تلميح إلمكانية تدخل إسرائيل في الحرب السورية "المتطرفين"نتنياهو، إلى ضرورة هزيمة 

 الداخلية.
وقال نتنياهو إنه ينظر إلى التطورات على تخوم إسرائيل بقلق، مضيفا أنه يجب اتخاذ موقف موحد 

 من الجميع لهزيمة فرع القاعدة الذي خطف عشرات من القوات من األمم المتحدة.
لنا أعداء مشتركون، إرهابيون من اإلسالم المتطرف "وقال لهم: واتصل نتنياهو بمسؤولين غربيين، 

فاقدي الحدود الذين يعدمون الناس ويفرضون اإلرهاب، إنهم أعداء إسرائيل والواليات المتحدة وجميع 
. وحتى اآلن لم تتدخل إسرائيل بشكل مباشر "الدول المتحضرة، يجب التوحد ضدهم ويجب هزيمتهم

وريا، باستثناء شن هجمات إلحباط تهريب أسلحة إلى لبنان أو الرد على في الحرب الدائرة في س
 مصادر نيران.

ومن غير المعروف ما إذا كانت الحكومة اإلسرائيلية ستغير سياستها، بعدما أصبحت جبهة النصرة 
على أعتاب إسرائيل، لكن مسؤوال أمنيا إسرائيليا كبيرا وصف الوضع على الحدود بأنه مثير جدا 

ق. وانتشرت خالل اليومين الماضيين قوات معززة من الجيش اإلسرائيلي على الحدود في الجانب للقل
اإلسرائيلي، خشية تعرد المستوطنات القريبة إلطالق النار خالل المعارك المتوقعة في الجانب 
 السوري. وكان الجيش اإلسرائيلي قد أعلن فور اندالع معارك المعبر عن منع وصول أي إسرائيلي

 أو سائح إلى الحدود مع الجوالن.
وقالت مصادر عسكرية إن القيادة الشمالية للجيش اإلسرائيلي تتابع عن كثب أحدث التطورات على 

 الحدود مع سوريا، وتتأهب ألي طارئ. 
كل شيء آخذ بالتغير على الحدود؛ الجيش السوري اختفى، واللون "وقال ضابط إسرائيلي كبير: 

 ".لمنطقة على نطاق واسعاألسود أصبح يغطي ا
 03/8/4304، الشرق األوسط، لندن

 
نجــاز إي أســيكون مصــيره المــوت وحمــاس رضــخت ولــم تحقــق  "إســرائيل"يعلــون: كــل مــن يقاتــل  .20

 سياسي
قال، مساء اليوم  نوزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلو ، أن 03/8/4304، القدس، القدسذكرت 

على السؤال المتعلق بمصير محمد الضيف، )القائد العام  الجمعة، "ان الزمن وحده هو الذي سيجيب
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لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس( وأنه ال بد من االنتظار حتى يتم معرفة مصيره"، 
 مؤكدا "أن إسرائيل ستقتل كل من يحارب ضدها".

هديد يطال خالد وفي رده على سؤال لمراسل القناة العبرية الثانية داني كشميرو، أن كان هذا الت
"أي  مشعل ايضا، رد يعلون الذي ظهر ألول مرة في مقابلة تلفزيونية منذ بدء العدوان على غزة:

 شخص يعمل ضدنا مصيره الموت".
وحول شروط وقف إطالق النار، زعم يعلون "أنه ال توجد أي شروط وأن حماس رضخت ولم تحقق 

الق النار سوف يعني "أن )حماس( ستدفع أي انجاز سياسي أو عسكري"، محذرا من أن تجدد إط
 الثمن وسوف نكسر ذراعها"، على حد تعبيره.

وأضاف "كان هناك انتصار واضح للجيش وكان في كل لمسة للجيش هزيمة للجانب اآلخر .. 
دمرت أنفاق هجومية لحماس وقتل عدد ليس بقليل من عناصرها وضربت مخابئ الصواريخ ونفذت 

واالنجازات التي حققناها أدت لوقف إطالق النار وهو أمر جيد إلسرائيل، عمليات اغتيال مركزة، 
 حماس سياسيا وافقت على وقف إطالق النار دون قيد أو شرط عبر القبول بالمبادرة المصرية".

وتابع "طالبوا بالميناء والمطار وتحرير السجناء كأساس لوقف إطالق النار ولكن كما كنا نرغب 
ر دون أي شرط ودون تحقيق أي إنجاز لحماس، ولن تكون هناك فرصة حصل وقف إطالق النا

أمام حماس مستقبال في بناء ميناء بحري الن ذلك ليس في مصلحة إلسرائيل وليس فيها مصلحة 
 مصر وكذلك السلطة الفلسطينية".

ل وتطرق يعلون للخالفات التي ظهرت للعلن داخل المجلس الوزاري المصغر )الكابنيت( وكذلك داخ
الحكومة االسرائيلية بشأن العملية العسكرية في غزة، معربا عن استيائه من أداء وزراء "الكابنيت" 

عاما حكومة مثل هذه  13وسلوكهم السياسي ومواقفهم. وقال "ال أتذكر أنه كان في إسرائيل منذ 
 الحكومة".

قال "كانت لحظات  واستعرد يعلون الساعات األخيرة التي سبقت اعالن وقف إطالق النار، حيث
يشوبها التوتر، وكان هناك أزمة فرئيس الوزراء كان يخشى صياغة اتفاق غير مقبول وحينها سيكون 

ما يعني انه يمكن أن يقوم هؤالء الوزراء بتسريب  الوزراء،بحاجة الى عقد سلسلة اجتماعات إلقناع 
. كانت لحظات صعبة ما يجري داخل االجتماع وهو من شأنه اضعاف قدرتنا على التفاود .

 للغاية".
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)بتوقيت القدس( وأجرينا نقاشا مع رئيس األركان  29:03واضاف "وصلنا االتفاق من مصر الساعة 
طلبنا من مصر وقتا آخر لوضع الوزراء في  27:03ورئيس مجلس األمن القومي، وعند الساعة 

 تم اعالن موافقتنا". 29:33طلبنا وقتا اضافيا آخر وفي الساعة  28:33صورة الوضع وعند الساعة 
واكد "ان غالبية وزراء )الكابنيت( كانوا يقبلون بالمبادرة المصرية وأن إسرائيل نجحت في صد 

 المبادرة القطرية".
)ناحل عوز( بسبب قصف المقاومة الفلسطينية، قال  مستوطنةوبشأن زيارته التي تم إلغائها إلى 

.. لو قتل أحد المواطنين هناك كانوا سيقولون ان ذلك يعلون "أنا شجاع وليس مهما ان أثبت ذلك 
 بسبب وزير الدفاع الذي جاء ليلتقط الصور هنا".

وحول الموقف اإلسرائيلي من إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبال، قال يعلون "هذا بحاجة لوقت 
حسين طويل وينبغي عدم التصرف بعجلة ودعونا نرى كيف ستستمر السلطة في الحكم وفي ت

 قدراتها".
حتى رصاصة  وختم يعلون مقابلته بالقول "بعد العمليتين السابقتين حماس لم تطلق صاروخ او

 واحدة، وسنرى اآلن ما يمكننا القيام به إذا استمر إطالق النار بالتنقيط أو أنها ستحاول لي ذراعنا".

ألغى زيارة خالل الحرب يعلون كشف، أنه ، أن 49/8/4304، المركز الفلسطيني ل،عالموأضافت 
"تنتظره" في  الزيارة وأنهالن "ناحل عوز" بعد تحذيرات استخبارية من أن المقاومة الفلسطينية تعلم بتلك 

 ناحل عوز.
وقال يعلون في مقابلة للقناة الصهيونية الثانية: "أجريت زيارة لغالف قطاع غزة وعرفت أنهم يطلقون 

ة إدارة العمليات التابعة للمجلس اإلقليمي، وخالل الجلسة النار على تلك المنطقة. كنت في غرف
 استمع عبر أجهزة االتصال أنهم)الفلسطينيون( "إطالق على ناحل عوز".

وأضاف: "قائد الكتيبة قال إن بتقديره الفلسطينيون يعلمون بالزيارة، وأضاف: "هو قال إنهم 
لحركة حماس، خالد مشعل قال: "كل  وعن رئيس المكتب السياسي ينتظرونني هناك في ناحل عوز".

قائد في حماس، سياسي أو عسكري، هو يقف على رأس سلطة إرهابية. كل من يمارس اإلرهاب 
 ، إذا أراد القدوم لغزة فليفعل".«ابن موت»ضدنا هو 

 
 غزة إلى عباسبعادة الحكم إيجب العمل على : سياسية "منعا لتجدد العنف" لخطواتليفني تدعو  .22

دعت وزيرة القضاء تسيبي ليفني أمس الجمعة، حكومتها إلى اتخاذ : برهوم جرايسي -الناصرة 
ال فإن إسرائيل ستجدد نفسها أمام "جولة جديدة من العنف"، وتزايدت في اليومين  اجراءات سياسية، وا 



 
 

 

 

 
           40ص                                     0043 العدد:     03/8/4304الخميس  التاريخ:

 

الماضيين، الدعوات من حزبي "يوجد مستقبل" و"الحركة" الشريكين في االئتالف، الستئناف العملية 
 تفاوضية مع الجانب الفلسطيني.ال

االقتصادي في تل أبيب، "إنه ال يمكن إلسرائيل ان  المنتدىوقالت ليفني، في خطاب لها، أمام 
تتمتع، ولو للحظة بالهدوء القائم، دون انتظار ما سيحصل في المستقبل" وحذرت ليفني من "جولة 

اسية"، في تلميح لحكومتها، بضرورة لم تتخذ اجراءات سي إذاجديدة من العنف خالل بضعة اسابيع 
استئناف العملية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني، وقالت، "إنه في المرحلة االولى يجب العمل على 

 اعادة زمام الحكم في قطاع غزة إلى الرئيس محمود عباس".
يائير وجاءت تصريحات ليفني، تعزز تصريحات وزراء حزبي "يوجد مستقبل" برئاسة وزير المالية 

لبيد، و"الحركة" برئاسة ليفني، والشريكين في االئتالف الحاكم، يدعون فيها إلى انتهاز الفرصة، 
 . الستئناف العملية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني

 03/8/4304، الغد، عّمان
 
 وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجروحهالجيش اإلسرائيلي يعلن عن  .23

الجيش اإلسرائيلي، أمس، وفاة أحد جنوده، متأثرًا بجروح أصيب  االناضول: أعلن -القدس المحتلة
 بها األسبوع الماضي بعد سقوط صاروخ من قطاع غزة على مدينة أسدود في الجنوب.

عامًا( من بلدة غان يافنيه )وسط(، توفي  12الرقيب نتنائيل ممان، )"وفي بيان له، قال الجيش ان 
 ."من الشهر الجاري 11دينة أسدود في النأمس نتيجة إصابته بصاروخ أطلق على م

 99بينهم  72، يرتفع عدد القتلى في الجانب اإلسرائيلي جراء الحرب على غزة، إلى "ممان"وبوفاة 
 مدنيين، وعامل أجنبي. 4جنديًا و

 03/8/4304، القدس العربي، لندن
 
 على غزة أثبتت فشل الصهيونية الحربأكاديمي إسرائيلي:  .24

قال البرفسور شاي إلبالز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "تل أبيب" إن  :اميصالح النع –غزة 
 الحرب على غزة دللت على فشل الحركة الصهيونية في تحقيق أهدافها.

وفي مقال نشره موقع "ولال" اإلخباري أمس، أشار إلبالز إلى حقيقة أن الحركة الصهيونية أقامت 
عرون فيه باألمان"، منوهًا إلى أن الدالئل تشير إلى أن "إسرائيل" "إسرائيل" لتكون "وطنًا لليهود يش

 تحديدًا أصبحت المكان الذي يقتل فيه أكبر عدد من اليهود في العالم.
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وشدد إلبالز إلى أن اليهود يكتشفون تباعًا كذب وعدم واقعية "األساطير" التي حاولت الصهيونية 
 باإلحباط.تكريسها، وهو ما يصيب قطاعات واسعة منهم 

 03/8/4304، "40موقع "عربي 
 
 يتحدث عن حجم الخسائر االقتصادية "صيف ال ينسى في إسرائيل"تقرير بعنوان  .25

أظهر تقرير إحصائي اقتصادي نشر في إسرائيل تحت  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -غزة 
رائيل بفعل صواريخ عنوان "صيف ال ينسى في إسرائيل" حجم الخسائر االقتصادية التي منيت بها اس

المقاومة التي طالت المدن االسرائيلية الرئيسية مثل تل أبيب والقدس والخضيرة وحيفا، ونجحت في 
 شل الحياة في العديد من المرافق والقطاعات االقتصادية.

ورغم أن بعد وسائل اإلعالم العبرية نشرت القليل جدا عن حجم الخسائر التي تكبدها االقتصاد 
ي، فقد أظهر التقرير الجديد الذي نشر في المحلق االقتصادي لصحيفة )يديعوت أحرونوت( االسرائيل

 العبرية حقيقة تلك الخسائر التي لحقت بإسرائيل واقتصادها.
مليار شيكل أي  0االقتصادية اإلسرائيلية بلغت فقط  إن الخسائروكانت وسائل اإلعالم العبرية تقول 

دوالر، لكن التقرير الجديد كشف أن الخسائر التي تصنف بن "الخاصة" ما يعادل مليار وربع المليار 
مليون شيكل يوميا، مشيرًة إلى أن هذه الخسائر ال  233أي المطاعم والمصانع وغيرها بلغت نحو 

 تشمل القطاع السياحي ومجاالت الضعف التي تضم حسب التقرير األمن والتعليم والرياضة والثقافة.
أن الخسائر االقتصادية ستؤثر على كل إسرائيلي بحيث ستعمل "الدولة" على  وقال معدو التقرير

تعويد كل خسائرها من خالل إعادة فرد الضرائب التي كانت الغتها في السابق، وذلك بغية 
 تعويد خسائرها.

مليارات شيكل،  9 التقرير،وبلغت الخسائر التي لحقت بالمؤسسة األمنية اإلسرائيلية، حسب هذا 
مليارات شيكل، إلى جانب ميزانية أخرى  23ا الى ان الجيش بحاجة لتعويد تلك الخسائر بن مشير 
مليار شيكل لتعويد خسائر استدعاء االحتياط، ما يعني أن ذلك سيزيد من العجز العام  21بن 

 .1323-1324للموازنة اإلسرائيلية لعام 
طول العملية العسكرية، مشيرا الى أن واوضح أن أضرارا كبيرة لحقت بالصناعة االسرائيلية بسبب 

في نشاط أعمالها بسبب عدم قدرة العمال على الحضور، ما أدى  بطيءالشركات عانت من 
على األقل، حيث قدرت الخسائر حتى انتهاء العملية البرية  %13النخفاد معدل اإلنتاج بنسبة 
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من الموظفين  %93ما تضرر مليار شيكل وشملت مناطق الجنوب وتل أبيب وحيفا، في 2.1فقط بن 
 الذين أصبحوا في حينها في عداد العاطلين عن العمل وكانوا يتسلمون أمواال باعتبارهم عمال بطالة.

وكان ذلك النمو مرتبط ببداية العملية العسكرية  %2.7وبين التقرير أن النمو االقتصادي توقف عند 
العجز المتوقع في الموازنة العامة ألكثر من  فقط وتوقف حينها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقفز

ما سيضطر إسرائيل لالستدانة من البنوك أو التوجه لالستدانة من دول صديقة  شيكل،مليار  43
 لتغطية العجز الكبير وتعويضه الحقا من خالل فرد ضرائب جديدة وخفد األنفاق في الوزارات.

ء الحرب على غزة، حيث انخفد وارد مدخالت وأظهر التقرير أن التصدير إلى الخارج تأثر جرا
 .%1.02، فيما انخفضت صادرات السلع بن %1.19المواد الخام إلى 

 13طلب تعويد عن األضرار التي لحقت بأصحاب المصانع، حيث دفع أكثر من  0388كما ُقدم 
رى فيما من المقرر دفع تعويضات أخ مباشر،مليون شيكل ألصحاب المصانع التي تضررت بشكل 

 باإلضافة الى تعويد اصحاب هذه المصانع عن تعطل العاملين لديهم.
وأشار التقارير إلى وجود انخفاد ملحوظ في حجم المشتريات عبر استخدام بطاقات االئتمان لدى 

مليار شيكل من حجم المشتريات سنويا، خاصًة في  28اإلسرائيليين، مبينا أن المتوسط يصل إلى 
موسم سيكون األضعف على اإلطالق، حيث تبين أن حجم المشتريات في الصيف، غير ان هذا ال

عن المعدل العام، في حين انخفد في المركز "تل أبيب" بنسبة  %8مناطق الجنوب انخفد بنسبة 
4%. 

، فيما وصل هذا االنخفاد في %13واكد التقرير وجود انخفاد في مدخالت السياحة بنسبة 
، في حين بلم انخفاد المداخيل في مراكز التسلية والترفيه %83بة المدن الواقعة على السواحل بنس

، كما أن هناك انخفاد كبير في مشتريات المطاعم والمقاهي، %22والموضة إلى  %23إلى 
آالف شيكل يوميا أصبح بمقدوره فقط تحصيل  7حيث أن المطعم الذي كان يستطيع تحصيل 

 شيكل فقط. 1333إلى  2333
في الوسط، وانخفد  %13في الجنوب، و %17لمالبس انخفاضا بنسبة كما شهدت صناعة ا

 خالل شهر يوليو فقط. %7.0، فيما ارتفع عدد الشواغر إلى %9قطاع البناء بنسبة 
وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات أغلقت أبوابها في مناطق الجنوب وكان الموظفون وكذلك 

فتح ابوابها، في حين انخفد رواد المطاعم وغيرها ولم العمالء تحت الضغط في الشركات التي ت
تستطيع المدارس والمؤسسات ترتيب العام الدراسي الجديد وتوفير ما تحتاجه، ما أثر سلبا على العام 

 الدراسي.
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 من الموظفين في الجنوب للبقاء في منازلهم بدون عمل وطالبوا بتعويضهم. %93واضطر 
ادي، لوح أرباب العمل بتسريح عدد كبير من العمال، ما أدى الى وفي أعقاب تدهور الوضع االقتص

لدى أرباب العمل الذين يبحثون عن  %7.0انخفاد ملحوظ في معرود الوظائف "الشواغر" إلى 
 موظفين.

كما شهد سوق العقارات، حسب هذا التقرير، ركودا كبيرا جدا ولم تشهد مدن الجنوب أي عملية شراء 
 .%23تراجعت مبيعات سوق السيارات بنسبة  وبيع للعقارات، فيما

 %93وبنسبة  %03وألغيت حفالت عالمية ومهرجانات مختلفة، فيما انخفد عمل الفنادق بنسبة 
على السواحل، في حين غادر السياح من دول مختلفة إسرائيل كما ألغى آخرون زيارتهم، وخسرت 

ا قال التقرير بأنه "انهيار شبه كامل" الفنادق عشرات ماليين الشواكل، حيث يمكن وصف الوضع كم
عن كل عام، فيما  %19في السياحة وعمل الفنادق والسفر، حيث انخفد عدد المسافرين بنسبة 

 طالبت الفنادق بتعويضها بمبالم طائلة.
كما تكبدت الرياضة خسائر فادحة واضطرت فرق اسرائيلية تلعب ضمن منافسات أوروبية الستضافة 

في قبرص بدال من اسرائيل، ما يعني أن الفرق اضطرت لدفع االموال للفنادق الفرق المنافسة 
وألصحاب المالعب، اضافة للكلفة التي تكبدتها هذه الفرق بسبب نقل الجماهير وتوفير أماكن لهم، 

 893من المدن وبدأ تعويد الفرق الرياضية بمبلم  %93في حين تعطل الدوري اإلسرائيلي في 
 ألف شيكل.

لمنتخب اإلسرائيلي لكرة السلة الكثير من األموال بعد أن فقد الجماهير التي كانت ستشتري وخسر ا
ماليين التذاكر لحضور مبارياته في تصفيات بطولة األمم األوروبية، حيث اضطر المنتخب 
االسرائيلي لخود مبارياته في قبرص أمام عدد قليل من الجمهور بدال من أن تكون في إسرائيل 

رات اآلالف من اإلسرائيليين الذين يعودون بالفائدة على المنتخب، مشيرا الى أن اللعب أمام عش
خارج إسرائيل زاد من نفقات المنتخب بسبب رحالت الطيران واستئجار القاعات الرياضية والفنادق 

 وغيرها.

 03/8/4304، القدس، القدس
 
 اليمين الحرب على غزة زادت من توجهات اإلسرائيليين نحواستطالع:  .26

وديع عواودة: يظهر استطالع رأي جديد في إسرائيل ان شعبية رئيس حكومتها قد تدنت  -الناصرة 
لكنه يحتفظ بمؤهالته السياسية إلشغال وظيفته مجددا في ظل هيمنة مطلقة لليمين بعد ان حطت 
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على غزة أمس ان الحرب  اإللكترونيةالحرب أوزارها. ويفيد استطالع رأي نشرته صحيفة معاريف 
زادت من توجهات اإلسرائيليين نحو اليمين وربما هذا مرتبط بمشاعر خيبة األمل واإلحباط وتفويت 

بمعنى "منهم يعتقدون ان إسرائيل لم تنتصر بالحرب  %92الفرصة، إذ يدلل االستطالع على ان 
 ."انها لم تحقق هدفها بتوفير هدوء لفترة طويلة

أكثر من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو  زقائد الجيش بيني غانت ووفق االستطالع فهم يقدرون أداء
كان جيدا إلى جيد جدا  زمن اإلسرائيليين ان أداء غانت %71ووزير الدفاع موشيه يعلون. ويعتقد 

فقط بعكس شعبيته الواسعة باأليام األولى للحرب.  %49ليعلون أما نتنياهو فحاز على  %30مقابل 
برئاسة وزير االقتصاد  "البيت اليهودي"ت اليوم ألصبح حزب المستوطنين وفي حال جرت انتخابا

 مقعدا. 28مقعدا إلى  21نفتالي بينيت الحزب الثاني في إسرائيل حيث سيرتفع من 
( ان وقف النار مع غزة خطأ بدد مكاسب الجيش خالل العدوان %38ويرى معظم اإلسرائيليين )

نزع سالحها وقدراتها العسكرية. وحسب االستطالع الذي ويفضلون لو استمر ضرب مقاومتها حتى 
فقط من اإلسرائيليين ان وقف النار خطوة سليمة من  %00انجزه معهد كارتيوغرافيا المرموق فان 

شأنها شق الطريق لتسوية سياسية بواسطة مصر والسلطة الفلسطينية. وفي حال جرت االنتخابات 
مقعدا مقابل  84ى أغلبية غير مسبوقة في الكنيست بفوزها بن العامة اليوم الستحوذت كتل اليمين عل

مقعدا فقط للوسط واليسار. وهذا يعني ان نتنياهو هو المرشح األقوى لتشكيل الحكومة القادمة  09
مقعدا له اليوم  29مقعدا مقابل  01بقيادة نتانياهو فكان سيحصل على « الليكود»أما حزب  أيضا.

المناصر للترانسفير، بقيادة وزير » يسرائيل بيتنا »كة بينه وبين حزب في الكنيست بعد فك الشرا
» يش عتيد »مقعدا. أما حزب  27اليوم لن  21الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي سترتفع مقاعده من 

 مقاعد. 9مقعدا إلى  29ممثل الطبقة الوسطى الذي شك ل مفاجأة االنتخابات الماضية فيهبط من 
بقيادة تسيبي ليفني وزيرة القضاء وحاملة ملف المفاوضات مع « الحركة»ان حزب  كما تدلل النتائ 

« كاديما»الفلسطينيين سيزول لفشله باجتياز نسبة الحسم في االنتخابات لو جرت اليوم وكذلك حزب 
بقيادة شاؤول موفاز وكذلك الحركة العربية الموحدة الممثلة اليوم بأربعة مقاعد. أما التجمع الوطني 
الديموقراطي فيقفز من ثالثة لخمسة مقاعد وتحافظ الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة على قوتها 

 )أربعة مقاعد(.
معد االستطالع بروفيسور آفي دغاني يعتبر النتائ  متوقعة كما يجري عادة أوقات الحروب. ويرى 

يؤيدون بقوة هذه الرؤية منهم  %9منهم ان الجيش انتصر بالحرب لكن إسرائيل لم تنتصر،  18%
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ورغم ان المعارضة أبدت تأييدها للحرب على غزة طيلة معظم أيام  يوافقون عليها جزئيا. %14و
 مقعدا. 21إلى  23الحرب فانها تتراجع في االنتخابات العامة فحزب العمل سيتراجع من 

 03/8/4304، القدس العربي، لندن
 
 االصابات بالضفةفي غزة وعشرات  بجروحهمان يشهيدان متأثر  .27

أعلنت مصادر طبية عن : وكاالت –أسامة العيسة  –نائل موسى  –الحياة الجديدة  –محافظات 
استشهاد مواطنين متأثرين بجروحهما التي اصيبا بها خالل العدوان على قطاع غزة، فيما قمعت 

 قوات االحتالل مسيرات سلمية بالضفة وجرحت العشرات. 
ساء أمس عن استشهاد مواطنين متأثرين بجروحهما خالل العدوان األخير فقد أعلنت وزارة الصحة م

سنة(، وكان  11على قطاع غزة. ووفق المصادر ذاتها فقد استشهد الشاب محمد المعصوابي )
 أصيب في غارة استهدفت مؤخرا محيط أبراج الفيروز شمال غرب مدينة غزة.

بجروحها في أحد المستشفيات المصرية، علما  وأضافت: كما استشهدت المسنة وداد أبو زيد متأثرة
 بأنها أصيبت في قصف استهدف منزلها، مؤخرا، في مدينة رفح.

وأصيب شاب بالرصاص الحي وستة مواطنين بالرصاص المطاطي خالل مواجهات مع االحتالل 
في بلدة بيت أمر. وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة االستيطان محمد عود، إن شابا أصيب 
برصاصتي حي من سالح كاتم صوت خالل مواجهات مع االحتالل بالقرب من مستوطنة "كرمي 
تسور" المقامة على أراضي البلدة، ونقلته إسعاف الهالل األحمر الفلسطيني إلى أحد مستشفيات 

 مدينة الخليل لتلقي العالج الالزم.
األعيرة والغاز المسيل للدموع، كما أصيب مراسل تلفزيون فلسطين ومواطنان بجروح طفيفة وعشرات ب

 واعتقلت قوات االحتالل ناشطين خالل قمع المسيرتين االسبوعيتين في قريتي النبي صالح وبلعين.
وقمعت قوات االحتالل، مسيرة المعصرة االسبوعية السلمية، التي انطلقت من وسط القرية، باتجاه 

ب عدد من المواطنين خالل مسيرة كفر كما اصي االراضي خلف جدار العزل والتوسع االستيطاني.
 قدوم األسبوعية.

واعتقلت قوات االحتالل أمس مواطنين اثنين من بلدة بيت أمر وشابا من مدينة جنين أثناء عودته 
 من األردن عبر معبر الكرامة. 

03/8/4304، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 القدس تحت وطأة المداهمات واالعتقاالت .28
بعيدا عن دائرة الضوء المسلطة على حرب غزة، تشهد القدس الشرقية  :ت كومالقدس دو  -القدس

المحتلة احتجاجات ليلية عنيفة دفعت الشرطة اإلسرائيلية للقيام بحملة اعتقلت فيها مئات 
 الفلسطينيين.

وتشهد الشوارع اشتباكات مع شرطة ترتدي زي مكافحة الشغب، وتداهم منازل في ساعات متأخرة من 
في حمالت تشبه تلك التي ينفذها الجيش، ويرشق محتجون سيارات إسرائيلية بالحجارة في  الليل،

 أخطر تفجر للعنف في القدس منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية قبل عشر سنوات.
وألحق الفلسطينيون أضرارا بخط للسكك الحديدية في القدس يربط بين األحياء العربية واليهودية، 

 طات اإلسرائيلية يوما بأنه رمزا للتعايش. وخرجت ثلث القاطرات من الخدمة.وكانت تصفه السل
 933وقالت الشرطة اإلسرائيلية إن الحمالت األمنية في القدس الشرقية أسفرت عن اعتقال أكثر من 

 حدثا. وأطلق سراح معظمهم بكفالة أو فرضت عليهم قيود بشكل أو آخر. 233فلسطيني منهم 
نما تشبه األساليب العسكرية العنيفة ويقول محاموهم وأس رهم، إن المداهمات ال تمثل تنفيذا للقانون وا 

 التي تتبعها القوات اإلسرائيلية بالضفة الغربية.
03/8/4304، القدس، القدس  

 
 متفجرة وأسلحة مسرطنة أطلقت على غزة براميلالبرغوثي: مصطفى  .29

درة الوطنية الفلسطينية، النائب د. مصطفى البرغوثي، قال األمين العام للمبا :الحياة الجديدة -رام هللا
الخميس الماضي، إن قوات االحتالل استخدمت البراميل المتفجرة في عدوانها األخير على قطاع 
غزة، كما استخدمت قذائف انشطارية، وأخرى تسبب مرد السرطان للمصابين، واليورانيوم 

 المنضب.
لبرغوثي في مركز وطن لإلعالم، وعرد خالله توثيقه جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي، عقده د. ا

لمشاهد العدوان والدمار أثناء زيارته لقطاع غزة عبر معبر رفح خالل العدوان، حيث تمكن من 
 توثيق جرائم االحتالل اإلسرائيلي باألرقام والصور والفيديو والشهادات الحية للمواطنين هناك. 

ألف طن من المتفجرات، وهذا  12االحتالل خالل العدوان وتابع د. البرغوثي: كما استخدم جيش 
يعادل قنبلتين نوويتين، وفق تقديرات الخبراء، كما استعملت أسلحة محرمة دوليًا، فيها مادة 
)تنكستون( التي تسبب السرطان ولها تأثير مسرطن على المصابين بها، إضافة الستخدام اليورانيوم 

 خبراء دولية لفحص مدى انتشار اإلشعاع.المنضب، ولذلك نحن نطالب بلجنة 
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منهم من المدنيين، حيث استشهد  %80شهيدًا،  1240وأوضح أن العدوان على القطاع خل ف 
مسن، إضافة إلصابة  232امرأة و 193طفاًل و 377منهم داخل بيوتهم، من ضمنهم  83%

الكامل، ما يؤكد أنه عائلة ب 73منهم سيصابون بإعاقات دائمة، فضاًل عن إبادة  0333، 22233
 ال يوجد مكان آمن من القصف في غزة.

شهيدًا، فيما  733من أفرادها على األقل، بمجموع  0عائلة فقدت  243وأشار د. البرغوثي إلى أن 
 آالف مواطن تعرضوا إلعاقة دائمة. 0خل ف العدوان قرابة 

ألف  493يما تم تهجير ألف مواطن تم تدميرها بالكامل، ف 133جمعية تخدم  02ولفت إلى أن 
 يومًا من العدوان. 32مواطن من بيوتهم، خالل 

وقال د. البرغوثي إن ما تراه العين المجردة في غزة ال يمكن أن تظهره الكاميرا، وال يمكن وصفه 
بحجم ما حصل في الحرب العالمية الثانية، بسبب فظاعة وحجم الدمار الذي خلفه القصف 

 دمار مشهدًا عام ا في غزة.اإلسرائيلي، ما جعل من ال
03/8/4304، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 نصرة الهل غزة االقصىمسيرة في المسجد  .31

انطلقت مسيرة حاشدة عقب صالة الجمعة اليوم من المسجد االقصى المبارك نصرة  :)بترا(-السبيل 
رة االعالم الخضراء ورفع المشاركون في المسي الهل غزة وتنديدا بالعدوان االسرائيلي على غزة.
 ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية في غزة.

03/8/4304السبيل، عمان،   
 
 "شعب يصنع نصره"»تحت شعار  الضفةبحماس  حركةلمسيرات مهرجانات و  .30

االناضول: نظم آالف النشطاء ومؤيدي حركة حماس في الضفة الغربية، أمس،  -الضفة الغربية
 «.شعب يصنع نصره» المقاومة في قطاع غزة، تحت عنوان « نصر«اال بنمهرجانات ومسيرات احتف

ورفع المشاركون في المهرجانات، التي انطلقت عقب صالة الجمعة في الخليل وبيت لحم جنوب 
الضفة وطولكرم وبلدة عقابا، قرب جنين شمال الضفة، رايات حركة حماس واألعالم الفلسطينية 

 ومجسمات لصواريخ المقاومة.
عت حركة حماس، أمس في بيان لها، جماهير الشعب الفلسطيني المشاركة في مهرجانات النصر ود

 «.يصنع نصره شعب»تحت عنوان 
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وفي الخليل انطلقت مسيرة من أمام مسجد الحرس باتجاه مدرسة ابن رشد وسط المدينة حيث أقيم 
 ا.مهرجان حاشد، هتف فيه المشاركون للمقاومة الفلسطينية، بحسب مراسلن

منتصرون،  ألننانحن نحتفل اليوم »وقال ممثل حماس في الخليل فراس القواسمي، في كلمة له، 
نحن على يقين ان المعركة القادمة »وأضاف  «.مع المقاومة، ومع خيارها نحو تحرير فلسطين ألننا

 «.مهرجاننا اليوم رسالة تضامن من الخليل لغزة»، وقال «هي معركة التحرير من االحتالل
 المقاومة.« نصر«وفي عقابا شمال الضفة الغربية، نظمت حركة حماس مهرجانا حاشدا احتفاال بن

وخرجت مسيرة حاشدة دعت لها حركة حماس، من أمام مسجد طولكرم باتجاه دوار ثابت ثابت في 
مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، رافعين رايات حركة حماس، وسط هتافات مشيدة بالمقاومة 

 طينية في غزة.الفلس
03/8/4304القدس العربي، لندن،   

 
 مخلفات لالحتالل بغزة بانفجارفلسطينيين  4إصابة  .32

فلسطينيين مساء اليوم الجمعة، بجراح مختلفة جراء انفجار جسم مشبوه شمال  4أصيب : قنا –غزة 
ة مواطنين بجراح وصفت ما بين المتوسط 4وأفادت إذاعة صوت األقصى، بإصابة  قطاع غزة.

  والطفيفة جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات االحتالل شرق جباليا شمال غزة.
03/8/4304، الشرق، الدوحة  

 
 أنقاض المباني بغزة لمشكلةخبير يقترح حال   .33

اقترح الدكتور المهندس إبراهيم ماضي رئيس قسم التصميم في الدائرة الهندسية بوكالة الغوث، : غزة
وأرجع  المدمرة في قطاع غزة، على مساحات من البحر في محافظات غزة.بردم ركام أنقاد البيوت 

ماضي في صفحته عبر الفيس بوك، هذه الفكرة إلى التجربة اللبنانية في ردم أنقاد البيوت المدمرة 
 دونم. 933في بيروت الغربية، أجزاًء من البحر قدرت بننحو 

طن للمتر المكعب  1زن النوعي للركام مليون طن وباعتبار الو  1وقدر كمية ركام غزة بننحو 
دونم لكل محافظة في القطاع،  233دونم بواقع  333متر فيمكن ردم ما مساحته  1وبمتوسط ردم 
 بحسب تعبيره.

واقترح ماضي أن تخصص هذه المساحات ألبناء وعوائل الشهداء، أو بيعها لمشاريع سياحية وأن 
يواء األسر   بة.المنكو تذهب أموالها لإلعمار وا 
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ألف منشأة سكنية خالل عدوانه على قطاع غزة الذي استمر لمدة  03وقد هدم االحتالل ما يزيد عن 
 يوًما، ومن بين تلك المنشآت عدد من األبراج السكنية. 32

03/8/4304، المركز الفلسطيني ل،عالم  
 
 "هداريم"خضر عدنان بنقله لعزل  األسيراالحتالل يقمع  .34

حركة الجهاد اإلسالمي األسير الشيخ خضر عدنان أن مصلحة سجون  أفادت عائلة القيادي في
االحتالل قامت بنقله بشكل تعسفي ومفاجئ من سجن مجدو إلى قسم العزل الجماعي في سجن 

 األسبوع الجاري.« هداريم»
03/8/4304الدستور، عمان،   

 
 اإلسرائيلية في غزة األلغامنداءات لتعطيل  .35

الفلسطيني للتنمية واالعمار محمد اشتية، إن العدوان اإلسرائيلي على قال رئيس المجلس االقتصادي 
غزة انتهى إال أن آثاره الخطرة ما زالت قائمة، محذرا من وجود كميات كبيرة من األلغام والقذائف 
غير المتفجرة تحت الركام أو بين البيوت واألزقة في قطاع غزة، مشيرا الى ضرورة االبتعاد عنها 

 إلى حين ازالتها. وتوخي الحذر
فريق خبراء من االمم المتحدة الى غزة  بإرسالوطالب اشتية خالل لقائه بالقنصل األلماني العام 

لمعاينة هذا الموضوع، ومساعدة الفرق الفلسطينية في التخلص من بقايا الحرب غير المتفجرة، الفتا 
في ازالة ركام العدوان  سهاملإلالى ان فرق دفاع مدني من الضفة الغربية ستتوجه الى القطاع 

 االسرائيلي.
03/8/4304الدستور، عمان،   

 
 أكثر من ألفي معتقل فلسطيني خالل شهرين ونصف الشهر: رسميةمعطيات إحصائية  .36

أظهرت معطيات إحصائية رسمية، أن االحتالل اإلسرائيلي اعتقل أكثر من ألفي مواطن فلسطيني 
إعالنه عن اختفاء ثالثة من جنوده جنوب الضفة الغربية  خالل حملته األخيرة التي شرع بها عقب

 حزيران )يونيو( الماضي. 21المحتلة، بتاريخ 
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وقالت دائرة اإلحصاء في وزارة األسرى والمحررين، إن غالبية عمليات االعتقاالت اإلسرائيلية خالل 
 733ستثناء نحو فترة الشهرين ونصف الشهر الماضية، تمت في أراضي الضفة الغربية المحتلة با

 .48حالة اعتقال في القدس وأراضي الن 
وأشارت إلى أن االعتقاالت اإلسرائيلية لم تتوقف حتى اآلن، إْذ إنها مستمرة بشكل يومي بمعدل يزيد 
عن ثالثين حالة اعتقال يوميًا، وشملت فئات عديدة من أبناء الشعب الفلسطيني، الفتًة إلى أن أكثر 

 يًا ممن اعتقلوا مؤخرًا تم تحويلهم لالعتقال اإلداري )دون تهمة أو محاكمة(.أسيرًا فلسطين 013من 
03/8/4304الدستور، عمان،   

 
 القدس: االحتالل االسرائيلي يستأنف نشاطاته االستيطانية لنصرةاالسالمية المسيحية  .37

والمقدسات قال األمين العام للهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس  :)بترا( -القدس المحتلة
نشاطاتها الدكتور حنا عيسى في بيان الليلة الماضية أن دولة االحتالل االسرائيلي تستأنف 

على المقدسات االسالمية والمسيحية في مدينة القدس فور انتهاء  وتستمر باعتداءاتها االستيطانية
 الحرب على قطاع غزة.

03/8/4304الدستور، عمان،   
 
 ّلعات لصيد حرّ صّيادو غزة: مرفأ يئن.. وتط .38

في أو ل رحلة للصيادين بعد اتفاق التهدئة، تمك نوا من دخول البحر لمسافة ست ة أميال بحري ة، بحر ية 
ن من ظروفهم االقتصادي ة المترد ية، وأنعش أسواق السمك في  كاملة، وعادوا برزٍق وفير، حس 

بهم في عرد البحر، ولم القطاع، من دون أن تعترضهم زوارق االحتالل التي لطالما ترب صت 
 ُيسج ل أي اختراق للتهدئة.

وشهدت "حسبة السمك" القريبة من ميناء غز ة، حضورًا ُمنقطع النظير ألنواع جديدة من األسماك التي 
لم يعتد الفلسطينيون على رؤيتها سابقًا، وهي جميعها أسماك من أنواع ُمتعددة ال تتواجد إال بعد 

 البحر.مسافة ثالثة أميال في عرد 
في المقابل، لم يتمك ن عشرات الصي ادين الذين ُدم رت مراكبهم دخول البحر وممارسة مهنتهم، 
وانشغلوا في محاولة إصالح بعد المراكب التي تعرضت ألضرار طفيفة ومتوسطة، ومعاودة 

 اإلبحار بها.
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ل ما زال يحدوهم في أن وبرغم الشقاء والخسارة الكبيرة التي تكب دها الصيادون في غز ة، إال أن األم
تعوضهم جهة ما عن تلك الخسائر الفادحة التي ألم ت بهم، كي يتمك نوا من ممارسة عملهم مرة 

فلسطيني في غز ة يعتمدون على مهنة الصيد، وال ُيمارسون  0333أخرى، السيما أن ما يزيد عن 
 أي مهنة غيرها.

حمد الهسي أن ثمانية مراكب للصي ادين دم رت في السياق ذاته، أك د رئيس نقابة الصيادين في غزة م
من غرف الصي ادين  04أخرى بصورة جزئي ة، باإلضافة إلى تعر د  03بشكٍل كل ي، فيما تضررت 

 أخرى جزئيًا. 33ومخازنهم للتدمير الكلي، فيما دم رت 
 

م، في المئة من الصيادين في غز ة تضررت حياتهم نتيجة ضرر مهنته 93ولفت الهسي إلى أن 
بسبب استهداف الصيادين. وقد ر إجمالي خسائر قطاع الصيادين في غز ة بأكثر من ستة ماليين 

 دوالر.
صيادًا فلسطينيًا أثناء ممارسة  22، استشهد زهاء 1333وبحسب إحصائيات سابقة، فمنذ العام 

ة اإلسرائيلية مئات عملهم، نتيجة إطالق النار عليهم من قبل الزوارق اإلسرائيلي ة، فيما تعتقل البحري  
الصي ادين بين الحين واآلخر، وتعاود إطالق سراحهم في ما بعد، هذا فضاًل عن إلحاق الضرر 

 بعشرات المراكب، وأدوات الصيادين.
03/8/4304، السفير، بيروت  

 
 عائلة غزاوية خرجت من السجل المدني 93الحرب اإلسرائيلية على غزة:  عنأبو ستة محاضرا   .39

حصاالت النقود وعيدياتهم كانت ال تزال في قبضات أيديهم الملط خة بالدماء، هم : روال عبدهللا
أطفال غزة الذين باغتهم القصف االسرائيلي خالل الهدنة يوم عيد الفطر، فانقلبت مدينة المالهي 

 مسرحًا ألبشع جرائم العصر بحق الطفولة البريئة.
وقضى أطفال ونساء اختاروا سوق الشجاعية وفي توقيت هدنة آخر بين غارتين، أبيدت عائالت 

وجهتهم لشراء ما توافر من مواد غذائية ومستلزمات تسد الحاجة في أوان الحرب. وما بين توقيت 
غارة وتوقيت موت وتوقيت نجاة، كان الغزاويون يتوافدون أكواما وأشالء وجرحى وأصحاء يسألون في 

الجامعة األميركية في بيروت غسان أبو ستة يتنقل  المشافي عن مفقودين، وكان الجر اح في مستشفى
من معبر الى آخر بحثا عن منفذ يدخل منه الى غزة، تماما كما اعتاد في كل مرة تصاب بها 

 بعدوان.« غز ته»
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وفي العدوان األخير لم يكن وصوله سهال إلى هناك. فمن لبنان سافر إلى األردن عبر مطار 
القاهرة، مجتازًا ممر  الجسر ومعاناة االنتظار مع االحتالل ألكثر من عشر ساعات. ومن بعدها خبر 

ء، معاناة أخرى على معبر بيت حانون )إيرز(، لكنه تمك ن من اجتيازه، ليصل إلى مستشفى الشفا
 حيث لكل حالة حكاية شعب قادر بإيمانه على تجاوز الوجع مهما بلغت درجاته.

» مؤسسة الدراسات الفلسطينية»شهيدا، حكى أبو ستة بدعوة من  1329عن تلك التجربة المزدحمة بن
عن الحرب على غزة وآفاق المرحلة المقبلة، منطلقا من قناعة بضرورة » المدينة»في مسرح 

ليس من أجل نكء الجرح الغزاوي النازف وال ليبين حجم الموت والدمار ومدى استعراد تجربته 
نما ليؤكد مجددًا بأن المشروع الصهيوني مبني على فكرة االبادة الجسدية  حاجة غزة الى االغاثة، وا 
لشعب مراد منه أن يصبح الحقا ال مكان له في تاريخ هذه االرد، وبذلك تصبح كل الحلول 

ال بد من انهاء ». أما المطلوب عربيا في مواجهة هذا المشروع، يؤكد أبو ستة: السياسية تفاصيل
المشروع الصهيوني القائم على القتل، واألهم مالحقة قادة العدو االسرائيلي بالمحاكم من أجل انهاء 

ويبقى الخطر القائم من التدخالت التي يمكن أن تحصل من دول «. إحساس المناعة القانونية لديهم
اهن على مد يد االغاثة واالعمار في مرحلة ما بعد الحرب طمعا في مكاسب تحصلها الحقًا. تر 

ويبقى االهم أن يعد الطاقم الطبي الذي أدى حسن تكاتفه وصموده دورا رئيسا في الصمود، العدة 
الكفاءات الى الخارج  إلرسالللحرب المقبلة والمتوقعة خالل عامين بحيث يطور مهاراته ويسعى 

متابعة الدراسات العليا، والسيما في اختصاص جراحة الحروق باعتبارها الجراحة المطلوبة بالنظر ل
الى ما يتعرد له الغزاويون من حروق في كل عدوان بفعل المواد شديدة االشتعال التي تلقى على 

 المنازل.
 

 في غزة
مفاجئا للطاقم الطبي الذي في الحرب األخيرة لم يكن وصول الطبيب الفلسطيني أبو ستة، الى غزة 

، حيث أقام في مستشفى 1333اعتاد تطوعه منذ االنتفاضة الفلسطيني ة الثانية التي انطلقت في العام 
ه إليها خالل عدواني  ، قبل أن 1321و 1338العودة في شمال قطاع غز ة لست ة أشهر، ومن ثم توج 

في مستشفيات غزة وأجرى جراحات يستقر  أخيرا في مجم ع الشفاء الطبي حيث أمضى أسبوعين 
 لعشرات المصابين من ضحايا العدوان اإلسرائيلي.

ينطلق أبو ستة المولود من أم لبنانية وأب فلسطيني، والذي أتم دراسته الجامعية العليا في بريطانيا، 
من مرحلة ما بعد العدوان والمخاطر على القطاع الذي أثبت بأنه بات قطعة محررة من أرد 
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على الرغم من كونه عرضة في أي وقت للغارات المراد منها الحاق أكبر أذى بالمدنيين،  فلسطين
ألف طن من  13الى  28منذ السابع من تموز ولغاية إعالن الهدنة األولى، ألقي من »يحكي: 

شهيدًا،  1329المتفجرات على قطاع غزة. ويوم أعلنت الهدنة األولى وصل عدد الشهداء الى 
  «.في المئة منهم أطفال دون السادسة عشرة من العمر 03المدنيين وأغلبيتهم من 
هذا العدد الهائل من االصابات بين األطفال نت  عن االستهداف المرك ز للمنازل السكنية. »ويوضح: 

فالبيوت هناك تشيد طبقة فوق األخرى كلما كبر جيل، وأن ينهار مبنى هناك بفعل القصف يعني 
ن العائلة نفسها. ونت  عن ذلك التخلص من تسعين عائلة غزاوية لم يعد لها من إزالة ثالثة أجيال م

 «.وجود في السجل المدني
كل شرائح الشعب الفلسطيني شاركت في المعركة، ولكن على التيارات خارج التيار »وختم أبو ستة: 

غي ر في السياسة االسالمي أن تعيد النظر بكفاءتها في ادارة المعركة سياسيا وعسكريا. فالحرب ت
 «.وليس العكس

تمرس قطاع غزة بمقاومة االحتالل »وكان قدم للمحاضرة المدير العام للمؤسسة محمود سويد متناوال 
 «.منذ بداية الغزو الصهيوني لفلسطين وفي جميع مراحله

03/8/4304، المستقبل، بيروت  
 
 اعتصام مطلبي نسائي في مخيم البداوي .41

نسائيًا أمام مكتب مدير خدمات األونروا  اعتصاماالديموقراطية الفلسطينية أقامت المنظمة النسائية 
على تأخير توزيع اإلعاشات لعائالت العسر الشديد، والمماطلة باعتماد  احتجاجافي مخيم البداوي، 

 عائلة. 283العائالت التي تمت الموافقة عليها إلعطائها المساعدات، وعددها 
بمواعيد تسليم اإلعاشات إلى  االلتزام« »األونروا»مروة الشولي وطالبت عضو قيادة المنظمة 

« األونروا»إلى الدراسة التي أجرتها  استناداأصحابها، وشمول كل عائالت المخيم ضمن البرنام ، 
من أبناء الشعب الفلسطيني  %99بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت، وأكدت الشولي أن 

. ثم »العملالفقر، وأن هذه النسبة زادت بسبب البطالة وحرمان حق  في لبنان يعيشون تحت خط
في لبنان، جرى تسليم نسخة « األونروا»تلت فاطمة السعيد مذكرة بالمطالب موجهة إلى مدير عام 

 منها إلى مدير مكتب خدمات األونروا في مخيم البداوي.
03/8/4304، المستقبل، بيروت  
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 الحرب  خاللغزة إجمالي الخسائر التي تعرض لها قطاع والر د مليارات 8وزارة االقتصاد:  .40

االناضول: تشير التقديرات األولية إلى ان تكلفة الحرب اإلسرائيلية على غزة التي استمرت  -رام هللا
مليارات دوالر في الجانب الفلسطيني  8مليار دوالر، تتضمن نحو  21.3يوما، بلغت نحو  33

 ئيلي.في الجانب اإلسرا 4.3ونحو 
وبدأت وزارات االقتصاد والعمل واألشغال العامة في حكومة التوافق الفلسطينية، حصر األضرار، 

 فيما بدأت تصريحات رسمية إسرائيلية، باإلعالن عن الخسائر المباشرة نتيجة الحرب
وقال وكيل وزارة االقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، تيسير عمرو، مساء اول من أمس، ان 
إجمالي الخسائر التي تعرد لها قطاع غزة خالل أيام الحرب تتراوح حتى منتصف األسبوع الجاري، 

 «.شاملة الخسائر المباشرة وغير المباشرة»مليارات دوالر  8 -7.3بين 
بينما ستظهر خالل الفترة المقبلة، »وأضاف عمرو خالل اتصال هاتفي، ان هذه الحصيلة أولية، 

«. أو لم تكن ظاهرة لنلجان حصر األضرار التي باشرت عملها منذ أسابيع خسائر لم تكن مسجلة،
وتابع القول ان المنهجية التي تتبعها الوزارات في حصر األضرار وحسابها، ترتكز على دراسة 
الخسائر التي تعرد لها كل قطاع من القطاعات االقتصادية، وسيتم خالل الفترة القادمة اإلعالن 

 لية لكل قطاع.عن الخسائر التفصي
ويعتبر قطاعا الزراعة واالنشاءات، من أكثر القطاعات التي تكبدت خسائر كبيرة خالل فترة الحرب 
األخيرة. فقد بلغت خسائر الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، في حصيلة أولية صادرة عن وزارة 

 مليون دوالر. 783الزراعة، منتصف األسبوع الجاري، قرابة 
من األراضي المزروعة، للقصف، بحجة ان صواريخ الفصائل الفلسطينية  %73ر من وتعرد أكث

تنطلق منها، أو ان أسفلها تمتد أنفاق باتجاه األراضي التابعة للسيطرة اإلسرائيلية، خاصة تلك 
 األراضي الواقعة على الحدود.

 03/8/4304، القدس العربي، لندن
 
 احتفاال بانتصار غزةفي عّمان  ا  حاشد ا  نمهرجاتنظم  في األردن الحركة اإلسالمية .42

عشننرات اآلالف مننن األردنيننين ، عننن الفرنسننية، أن 49/8/4304الجزيــرة نــت، الدوحــة، ذكننر موقننع 
الجمعنة فني مهرجنان أقامتنه الحركنة اإلسنالمية فني عمنان احتفناال "بانتصنار غنزة" ]أمس  اليوم  واشارك

 ودعما "للمقاومة".
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زة تنتصر.. المقاومة تحمينا ونحميها"، وبحسب المراقب العام لجماعنة وأقيم المهرجان تحت شعار "غ
اإلخوان المسلمين في األردن همام سعيد فإن عندد المشناركين بلنم نحنو نصنف ملينون فني المهرجنان، 

 بينما قدر مسؤول أمني العدد بأكثر من مائة ألف.
نينننة وراينننات جماعنننة اإلخنننوان وتجمنننع المشننناركون فننني سننناحة ُرفعنننت فننني أطرافهنننا أعنننالم فلسنننطينية وأرد

المسنننلمين فننني األردن وحركنننة المقاومنننة اإلسنننالمية )حمننناس(، إضنننافة إلنننى الفتنننات كبينننرة كتنننب علنننى 
 بعضها "غزة تنتصر" و"ال خيار سوى المقاومة".

 
 إشادة بالقسام

 وهتف المشاركون "يا حكام المسلمين، بدنا نحرر فلسطين" و"ألف تحية ألف سالم لكتائب القسام".
ال سعيد في كلمة أثناء االحتفال "يا أبطال القسام أعددتم لعدوكم الصنواريخ، أعنددتم القنذائف، رأيننا وق

 دباباته تتالعبون بها كما يتالعب األطفال بعلب الكبريت.. حياكم هللا يا أبطال القسام".
نصنورون وأضاف "نشد على أياديكم واألمنة كلهنا معكنم.. أننتم منصنورون فني المفاوضنات كمنا أننتم م

فنني المعننارك"، فنني إشننارة منننه إلننى مفاوضننات القنناهرة السنناعية للتوصننل إلننى هدنننة جدينندة دائمننة بننين 
 إسرائيل وحماس.

وتخلننل المهرجننان اسننتعراد قننام بننه شننبان ملثمننون يرتنندون بننزات عسننكرية مشننابهة لننزي أفننراد كتائننب 
 القسام، ويحملون أيضا مجسمات لصواريخ المقاومة.

 
 مسيرة أخرى

النقابات المهنينة األردنينة وأحنزاب يسنارية قند نظمنت مسنيرة قنرب مبننى رئاسنة النوزراء األردنينة وكانت 
 ظهر الجمعة أيضا، شارك فيها المئات تضامنا مع غزة و"المقاومة".

وهتف المشاركون في تلك المسنيرة "فليسنقط غصنن الزيتنون ولتحينا البندقينة" و"ال سنالم وال استسنالم.. 
 عين الفتات بينها "المقاومة طريق النصر" و"غزة قلعة الصمود والمقاومة".نعم للبندقية"، راف

المهرجنان انطلنق فني منطقنة ، أن وبتنرا ، وعننعمنان، منن 03/8/4304الدستور، عّمان، وأضافت 
احتفننناال بانتصنننار المقاومنننة الفلسنننطينية فننني قطننناع غنننزة علنننى « مقاومنننة كلننننا»طبربنننور تحنننت عننننوان 

المشاركون شعارات تجدد التأكيد على دعنم المقاومنة الفلسنطينية منن كافنة  االحتالل الصهيوني، ورفع
 الفصائل، مرددين ان ما أخذ بالقوة ال يسترد اال بالقوة.
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ووجنننه الشنننيخ طنننراد الفنننايز فننني كلمنننة لنننه باسنننم الشخصنننيات الوطنينننة والعشنننائرية التحينننة النننى المقاومنننة 
عت رأسها، وأعنادت القضنية الفلسنطينية لتكنون علنى الفلسطينية، معتبرا انها اعادت الكرامة لالمة، ورف

رأس االولويات في العالم. وندد المشاركون بالمواقف الدولية ازاء ما شهدته غزة من قتل للمدنيين منن 
 اطفال ونساء وشيوخ.

وألقيت خالل المهرجان االناشيد واالغناني الوطنينة والدينينة التني عبنرت عنن الفنرح بانتصنار المقاومنة 
 .في غزة

وحضننر المهرجننان عنندد مننن القيننادات الحزبيننة والشننبابية والشننعبية والدينيننة وجمهننور غفيننر، كمننا رفعننت 
 االعالم االردنية والفلسطينية.

خالننند مشنننعل، االردن بشنننقيق « حمنناس»وصننف رئنننيس المكتنننب السياسنني لحركنننة المقاومنننة االسنننالمية 
 الفلسطينيين. ومة والشعبللمقاالروح والتوأم لفلسطين، مشيدا بالدور األردني الداعم 

وقنننال مشننننعل فنننني حننننديث لننننه عبننننر اتصننننال هننناتفي خننننالل مهرجننننان االنتصننننار الننننذي نظمتننننه الحركننننة 
الجمعة، ان االردن كان دائما حاضنرا بتفاعلنه وبدعمنه السنخي واثبنت اننه منن  أمساالسالمية، مساء 

ولى ان يحفظ االردن العزيز أغنى البالد بتفاعل شعبه وان دعمه وقوافله الى غزة لم تنقطع، داعيا الم
 «.ليكون حضن فلسطين ودرعها وسندها، وهللا يبشركم باألجر يا أهل األردن

 
عمار غزة األردنيالنواب مجلس  .43  يأمل سرعة فتح المعابر وا 

الننار فني غنزة بنين الجنانبين الفلسنطيني واالسنرائيلي، معتبنرا  إطنالقرحب مجلس الننواب باتفناق وقنف 
ق يعنند نصننرا جدينندا للشننعب الفلسننطيني الصننامد والمقاومننة الفلسننطينية بفصننائلها ان انجنناز هننذا االتفننا

 كافة والمفاود الفلسطيني على الجبهة السياسية.
النننننار بننننين الجننننانبين الفلسننننطيني  إطننننالقالجمعننننة، ان اتفنننناق وقننننف  أمننننسوأكنننند المجلننننس فنننني بيننننان 

الفلسطيني الشقيق وينهي الدمار  واالسرائيلي سيسهم في الحفاظ على ارواح االبرياء من ابناء الشعب
مننن خمسننين يومننا وخلننف  ألكثننرغيننر المسننبوق الننذي تسننبب بننه العنندوان االسننرائيلي علننى قطنناع غننزة 

جنننريح وتننندمير كامنننل للبننننى التحتينننة والمننننازل  22133شنننهيد ومنننا يزيننند عنننن  1233وراءه أكثنننر منننن 
 والمرافق العامة.

المسنناعدات االنسننانية  إلدخننالالسننرعة المرجننوة المجلننس عننن املننه فنني ان يحقننق هننذا االتفنناق  وأعننرب
 واالغاثية ومستلزمات اعادة االعمار من خالل اعادة فتح المعابر بين قطاع غزة واسرائيل.
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الثنناني مننع مختلننف االطننراف  عبنندا هللوثمننن المجلننس عاليننا الجهننود الكبيننرة والفاعلننة التنني بننذلها الملننك 
سنرائيلية علننى غننزة ودعنم الجهننود التنني تصنب فنني تحقيننق والجهنات المعنيننة لوقنف الحننرب العدوانيننة اال

 هذا الهدف.
ودعنننا المجلنننس النننى ضنننرورة البننندء فننني عملينننات اعمنننار غنننزة وبنننذل الجهنننود لتخفينننف معانننناة الشنننعب 

 الفلسطيني.
واستنكر المجلس الصمت الدولي المطبق ازاء الجرائم االسرائيلية اليومية بحق فلسطين ارضا وشنعبا، 

حقة الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني واستكمال مسار المتابعات القانونية مؤكدا ضرورة مال
رسننالها إلنننى مؤسسننات حقننوق اإلنسنننان  فنني المحنناكم الدولينننة وتحضننير وثننائق االنتهاكنننات اإلنسننانية وا 

أمنننام المجتمنننع الننندولي، بعننند ارتكنننابهم ألبشنننع الجنننرائم وممارسنننتهم آلخنننر  ناإلسنننرائيلييالدولينننة، وتعرينننة 
 احتالل في العالم.

وشدد المجلنس علنى متابعنة كافنة الجهنود الشنعبية فني مجنال إرسنال المسناعدات الغذائينة والطبينة إلنى 
األهننل فنني قطنناع غننزة، وتننأمين تلننك المسنناعدات إلننى الهيئننة الخيريننة االردنيننة الهاشننمية، حتننى يتسنننى 

 إرسالها بأسرع وقت.
 03/8/4304السبيل، عّمان، 

 
 ي غزة وانتصارها في عمان والمحافظاتفعاليات شعبية تحي .44

أكننندت فعالينننات حزبينننة وشنننعبية فننني عمنننان  :)بتنننرا(-فيصنننل القطنننامين وهشنننال العضنننايلة –محافظنننات 
والطفيلننة والكننرك عننن فرحتهننا بنصننر المقاومننة فنني قطنناع غننزة علننى جننيش االحننتالل الصننهيوني خننالل 

 دة والثبات على الحق.يوما، مشيرة إلى أن هذا االنتصار جاء بفضل الصمود واإلرا 32
، نصرة ألهالي غنزة منن المسنجد الحسنيني باتجناه سناحة النخينل أمسوكانت المسيرة العمانية انطلقت 

بمشنناركة فعاليننات شننعبية وشننبابية. وحيرننا المشنناركون فنني المسننيرة صننمود أهننالي قطنناع غننزة ومقنناومتهم 
 هم مع أبناء القطاع.للهجمات العدوانية من جيش االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدين تضامن

وطالب المشاركون في المسيرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسنطيني النذي ينرزح 
 تحت نير االحتالل اإلسرائيلي.

وأكد مشاركون في مسنيرة نظمهنا الحنراك الشنعبي فني الطفيلنة انطلقنت عقنب صنالة ظهنر الجمعنة منن 
ة حملت عنوان "انتصرت غزة وغرق نتنياهو وحلفناؤه"، أن غنزة أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدين

رادة شعبها من تحقيق االنتصار على أعدائها.  المحاصرة منذ أعوام تمكنت بفضل صمود وا 
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 32وأكد بيان وزع في المسيرة أن المقاومة انتصرت ألنها بثت الرعب في قلوب الصهاينة على مدى 
ريخ والقننذائف تنهمننر كزخننات المطننر علننى رؤوس أهننل غننزة يومننا، فنني الوقننت الننذي كانننت فيننه الصننوا

الننذين لننم يجزعننوا بننل صننمدوا وأثبتننوا للعننالم كلننه أنهننم الشننعب الجبننار، حيننث أفقنندت صننواريخ المقاومننة 
 توازن العدو وعدم القدرة على البقاء خارج المالجئ.

كفننناءة عالينننة وغينننر وقنننال البينننان إن المقاومنننة انتصنننرت ألنهنننا حققنننت تنننوازن النننردع وأدارت المعركنننة ب
مسننبوقة فاجننأت الصننهاينة، مثلمننا فاجننأت أصنندقاءهم وأعننوانهم، مشننيرا إلننى أن العنندو الصننهيوني فنني 
د علنى أحند أمنرين؛ أن يرفنع العنرب الراينات البيضناء ويولنوا األدبنار مننع  معظنم حروبنه منع العنرب تعنو 

 .أول غارة، أو أن ينزح المواطنون العرب في هجرات إلى أقرب مناطق آمنة
ووفننق البيننان فقنند حنندث العكننس تمامننا فنني هننذه المعركننة فالمقاومننة لننم ترفننع الرايننات البيضنناء، بننل مننن 
رفعها المستوطنون الصهاينة في مستوطنات شمال غزة الذين هربوا وهجنروا مننازلهم خوفنا ورعبنا بعند 

 عملية نحال عوز التي هزت كل النظريات العسكرية.
قبله السياسنني انتهننى مكلنناًل بالعننار والننذل؛ فهننذه غننزة التنني هزمننت وأكنند البيننان أن نتنينناهو سننقط ومسننت

االسكندر المقدوني، كما أن إسرائيل خسرت الرأي العام العالمي أو معظمه ولنن تسنتطيع تضنليله فني 
المسننننتقبل، فالعننننالم كلننننه شنننناهد بالصننننوت والصننننورة أشننننالء األطفننننال والنسنننناء الننننذين قصننننفت منننننازلهم، 

 الحتالل فوق الجرحى.والمستشفيات التي دمرها ا
وأضنناف البيننان قريبننا سننتتجه البوصننلة إلننى القنندس الشننريف لتحريننره مننن دنننس اليهننود بعنند أن أجبننرت  

 إسرائيل على الموافقة على شروط المقاومة دون شرط أو قيد.
وفننني الكنننرك شننناركت فاعلينننات شنننعبية وحزبينننة ونقابينننة فننني المحافظنننة أمنننس فننني اعتصنننام للمطالبنننة  

بة الفسناد والمطالبنة بوقنف التعنديالت الدسنتورية االخينرة واقنرار قنوانين انتظنام الحيناة باإلصالح ومحار 
 السياسية مثل قانوني االحزاب واالنتخاب.

وأكننند المشننناركون فننني االعتصنننام النننذي نظمتنننه اللجنننان الشنننعبية العربينننة بنننالكرك فننني سننناحة اضنننرحة 
الحكومينننة المتعلقنننة البنننرام   راءاترفضنننهم لإلجنننومقامنننات الصنننحابة بنننالمزار الجننننوبي علنننى اسنننتمرار 

 االقتصادية والعودة إلى سياسية االقتراد من الصناديق الدولية التي زادت المديونية االردنية.
كما جنددوا تأييندهم للشنعب الفلسنطيني وصنموده فني مواجهنة العندو الصنهيوني، والتعبينر عنن فنرحتهم 

 قاومة الفلسطينية في غزة.بالنصر على جيش االحتالل الصهيوني من قبل فصائل الم
وأكد المشاركون على حق الشعب العربي الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس العربية، ورفضهم 
لالسننتيطان باألراضنني العربيننة المحتلننة والمحنناوالت األميركيننة والصننهيونية بإلغنناء حننق العننودة للشننعب 
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ن فقننندت الثقنننة الشنننعبية بهنننا"، مطنننالبين الفلسنننطيني. وطنننالبوا مجنننددا باسنننتقالة حكومنننة النسنننور "بعننند ا
 بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة كافة القوى السياسية األردنية.

وأشننار الننناطق باسننم اللجننان الشننعبية العربيننة المحننامي رضننوان النوايسننة الننى أن مننا يجننري اآلن مننن  
صخصنة لمختلنف تراجع في احتنرام الحرينات العامنة، والمضني قندما منن قبنل الحكومنة فني سياسنة الخ

المؤسسننات الرسنننمية، سنننوف ينننؤدي النننى مزيننند منننن تننندهور االوضننناع االقتصنننادية للمنننواطنين. وطالنننب 
باستعادة الحكومة للشركات الكبرى وخصوصا الفوسفات واالسمنت والبوتاس والكهرباء، ووقف سيطرة 

 االحتكارات االجنبية على الثروات الوطنية للردن.
 زةحملة لجمع التبرعات لصالح غ 

وأطلق حزب الوحدة الشعبية في إربد حملة بعنوان "كن معهم" لجمع تبرعات عينية من المواد الغذائية 
التموينية المتنوعة إلرسالها إلى قطاع غزة. وأشنار منسنق الحملنة عضنو قينادة الحنزب فني اربند محمند 

الحنننزب دعمنننا العبسنني إلنننى أن هنننذه الحملننة تنننأتي ضنننمن سلسنننلة األعمننال والنشننناطات التننني يقننوم بهنننا 
وانتصننارا للهننل فنني غننزة، معتبننرا أن هننذه النشنناطات االنسننانية مننن شننأنها تعزيننز روح المقاومننة لنندى 

 الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني.
ودعا المواطنين للمساهمة في جمع التبرعات والقيام بتلك النشاطات إلى جانب الفعاليات تضامنا منع 

 ا للمقاومة. الشعب الفلسطيني وانتصار 
 03/8/4304، الغد، عّمان

 
 تحتفل بانتصار غزة فلسطينيةاألردن: مخيمات  .45

خرجننت عقننب صننالة الجمعننة أمننس مسننيرات فنني عنندد مننن المنندن والمخيمننات : جمننال إبننراهيم - عمننان
 األردنية احتفاال بنصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

، المقاومننة فنني غننزة التنني «غننز ة تنتصننر»عنننوان  وحيرننا المشنناركون فنني المسننيرات، التنني خرجننت تحننت
قهرت جيش االحتالل اإلسرائيلي، مشيدين أيضًا بصمود أهالي القطاع ومقاومتهم للهجمنات العدوانينة 

 من قبل جيش االحتالل.
وأكد المشاركون أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سنقط سياسنيا وأن إسنرائيل خسنرت النرأي 

 مي ولن تستطيع تضليله مستقباًل.العام العال
وقنننننالوا إن العنننننالم أجمنننننع شننننناهد كلنننننه بالصنننننوت والصنننننورة أشنننننالء األطفنننننال النننننذين قصنننننفت مننننننازلهم 

 والمستشفيات التي دمرها االحتالل فوق الجرحى.
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 «.غز ة سط رت تاريخ األمجاد ورسمت لنا طريق العز ة»وقالوا إن 
جناه العندوان اإلسنرائيلي، وبسنحب السنفير األردنني وطالب المتظاهرون حكومة بالدهنم بموقنف حنازم ت

 من األراضي األردنية.« الكيان الصهيوني الغاصب»من تل أبيب، وطرد سفير 
وطالب المشاركون في المسيرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسنطيني النذي ينرزح 

 تحت نير االحتالل اإلسرائيلي.
 03/8/4304، االتحاد، أبو ظبي

 
 تعتزم تشغيل مستشفى ميداني في غزة األردنيةجمعية المستشفيات  .46

أبنندت جمعيننة المستشننفيات االردنيننة اسننتعدادها لتشننغيل مستشننفى : عمننان ن الدسننتور ن كننوثر صننوالحة
ميداني الى جانب المستشفى الميداني االردني العامل على مدار الخمنس سننوات الماضنية فني قطناع 

 غزة.
علنى نسنخة مننه انهنا بصندد « الدسنتور»كتاب موجه الى مجلس النقبناء وحصنلت وقالت الجمعية في 

التحضير لبعثة طبية لتقديم الخدمة العالجينة لالهنل فني غنزة، وذلنك باقامنة مستشنفى مينداني متكامنل 
من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية واالدارية ومزود بالمستلزمات الطبية واالدوية التي تتناسنب منع 

الجرحننى والمصننابين.وطالبت الجمعيننة مجلننس النقبنناء تننوفير جننزء مننن تمويننل المشننروع المقتننرح حاجننة 
 ليتسنى للجميع تقديم الدعم الذي يخفف االلم والمعاناة عن االهل في غزة.

وتضم جمعية المستشفيات االردنية مستشفيات من كافنة القطاعنات الطبينة االردنينة والخندمات الطبينة 
القطننناع الخننناص ومستشنننفى الجامعنننة االردنينننة ومستشنننفى االمينننر حمنننزة ومركنننز الملكينننة ومستشنننفيات 

 الحسين للسرطان.

 03/8/4304، الدستور، عّمان

 
  قائد الحرس الثوري االيراني: سنبقى إلى جانب المقاومة حتى تحرير كل فلسطين .47

ز تنظيم شدد القائد العام للحرس الثوري االيراني اللواء محمد علي جعفري على تعزيطهران: 
الفصائل الفلسطينية وتعزيز قدراتها الدفاعية في الضفة الغربية وزيادة حجم ومديات ودقة صواريخ 

 المقاومة الفلسطينية.
ووجه اللواء جعفري رسالة الى ابناء غزة وقيادة المقاومة في اعقاب انتصار المقاومة الفلسطينية 

فيها: "لقد كنا نرى وحدتكم خالل هذا الجهاد  جاء 32مقابل الجيش الصهيوني في عدوان االيام الن 
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الصعب وكنا نتمنى في كل لحظة ان نكون الى جانبكم في قتالكم ضد عدو االسالم القديم ونتطلع 
هذه، ستشكل نقطة بداية انهيار  32الى ان تتحقق هذه االمنية. ال شك ان مقاومتكم على مدى 

غي تكريس المساعي والجهوزية الشاملة لبناء مستقبل الكيان اإلسرائيلي السفاح وقاتل االطفال وينب
 وضاء يلوح في االفق". 

وأضاف: "اعلموا اننا سنبقى الى جانبكم حتى النهاية دفاعا عن مبادئكم وايمانكم وعزتكم واستقاللكم 
حتى تحرير كامل ارضكم واقرار سيادتكم على كامل فلسطين المحتلة وسندافع عن هذه المبادئ 

جب في هذا الطريق الصعب والطويل العمل على تعزيز القدرات التنظيمية للفصائل المقدسة. ي
وتقوية بناها التحتية وقدراتها الدفاعية أكثر فأكثر وتوسيع ذلك بحسب توصيات امامنا الى الضفة 
الغربية وزيادة كثافة ومديات ودقة صواريخها وذلك من خالل االعتماد على قدرات البارئ ورفع 

 ات على كافة الصعد والتمسك بأهدافنا ومبادئنا الرفيعة"، على حد تعبيره.المعنوي
 49/8/4304قدس برس، 

 
 لبحث كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية  7/9جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب يوم بن حلي:  .48

عربية، أوضح السفير أحمد بن حلي، نائب األمين العام لجامعة الدول ال: سوسن أبوحسين - القاهرة
أنه تم اتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن واألمين العام للجامعة العربية، خالل 
لقائهما األخير بالقاهرة، على عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب يوم السابع من الشهر في 

اعيات العدوان القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني لبحث كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتد
 اإلسرائيلي على غزة، وكيفية دعم غزة إنسانيا وفي مجال إعادة اإلعمار.

 03/8/4304لندن،  األوسط، الشرق
 
   الجزائر تحث المجتمع الدولي على التجند لرفع الحصار عن غزة .49

لت الجزائر بارتياح اتفاق وقف إطالق الن ار في غز ة الذي أبرم بالقاهرة بين الجزائر:  الفلسطينيين سج 
يوما من العدوان اإلسرائيلي الذي خلف أكثر من ألفي شخص من السكان  32واإلسرائيليين بعد 

المدنيين الفلسطينيين العزل وخسائر مادية معتبرة في قطاع غزة الذي يعاني من الحصار منذ 
1339. 
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إلى احترام هذا االتفاق  وأوضح بيان للخارجية الجزائرية عقب توقيع اتفاق التهدئة، أن الجزائر تدعو
قصد التمكن من إيصال المساعدات اإلنسانية والطبية وا عادة بناء المنشآت الحيوية لفائدة السكان 

 المدنيين على غرار المدارس والمستشفيات.
وحثت الجزائر المجتمع الدولي على اإلسراع في استنباط الدروس من الظروف الهشة التي وضع 

لى التجند من أجل رفع الحصار المفرود على غزة واستئناف مفاوضات  فيها الشعب الفلسطيني وا 
السالم من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني إلى السلم واألمن وتمكينه من حقه 

 في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، كما قال البيان.
 49/8/4304قدس برس، 

 
 مليون لاير 00بتكلفة  برنامج توزيع السالل الغذائية بغزة حملة خادم الحرمين تباشر تنفيذ .51

باشرت حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني بغزة تنفيذ : الشرق األوسط - غزة
مليون لاير، وتشمل السالل المواد  22.1برنام  توزيع السالل الغذائية في القطاع البالغة تكلفتها 

ي تلبي االحتياجات الضرورية للمتضررين في القطاع؛ من المواد األساسية في الغذائية المختلفة الت
 الغذاء وتأمين الدقيق للسر الفلسطينية كمرحلة أولى.

وأوضح الدكتور ساعد العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية السعودي رئيس حملة خادم الحرمين 
مشروع يأتي في إطار ما تقدمه السعودية للشعب الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني بغزة، أن هذا ال

الفلسطيني الشقيق، وتلبية للحاجة الماسة التي يعيشها المتضررون داخل قطاع غزة، واستمرارا 
 للجهود اإلنسانية التي تقد مها السعودية، حكومة وشعبا، للتخفيف من معاناة األشقاء في فلسطين.

 03/8/4304لندن،  األوسط، الشرق
 
 ر: سنساهم في التكفل بأرامل ومعاقين جراء حرب غزةالجزائ .50

،الجمعة، إن  قالت وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة الجزائرية األناضول:  -الجزائر
الجزائر ستساهم في التكفل باألرامل والمعاقين وعالج األطفال الفلسطينيين المصابين بصدمات 

 خيرة على قطاع غزة.نفسية، جراء الحرب اإلسرائيلية األ
عقدت لقاًء مع السفير الفلسطيني بالجزائر لؤي " مونية مسلم سي عامر"وأفاد بيان للوزارة بأن الوزيرة 

 "مخلفات العدوان على سكان غزة من الجانب اإلنساني"عيسى، أمس الخميس، تناوال خالله 
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من الوطني واألسرة وقضايا المرأة ووفق البيان ذاته، تناول اللقاء بحث مجاالت مساهمة وزارة التضا
في التكفل باألطفال الفلسطينيين المصابين بصدمات نفسية واألشخاص ذوي اإلعاقات والنساء 

 واألرامل، دون أن يوضح حجم هذه المساهمة، وال طبيعتها.
 03/8/4304لندن،  العربي، القدس

 
 طرد إغاثي   0033يوزع  "مرالهالل األحو"حالة  433المستشفى اإلماراتي الميداني يستقبل  .52

قام وفد هيئة الهالل االحمر اإلماراتي السادس برئاسة حميد الشامسي نائب األمين العام : )وام(
للمساعدات الدولية بزيارة للمستشفى اإلماراتي الميداني في رفح واطلع على سير العمل فيه والتقى 

يم كل ما يمكنهم من خدمات طبية مع الطاقم الطبي واإلداري في المستشفى وحثهم على تقد
حالة مرضية للطفال والرجال  133للمصابين والمرضى. وخالل تواجد الوفد في المستشفى استقبل 

طرد  033وقدم الطاقم الطبي العالج المجاني لهم. كما قام الوفد من داخل المستشفى بتوزيع ألف و
 133فرشة طبية و 433ت التوزيعات إغاثي على العائالت المتضررة من األحداث في غزة. وشمل

طرد صحي للمؤسسات الخيرية المحلية في غزة  333طرد غذائي. كما تم تسليم  133طرد صحي و
 لتقوم بدورها بتوزيعها على المتضررين والمحتاجين في القطاع. 

 03/8/4304ظبي،  أبو االتحاد،
 
 جريح من ضحايا العدوان على غزة 033البحرين تتكفل بعالج  .53
أعلن سفير دولة فلسطين بمملكة البحرين خالد عارف، عن أن العاصمة المصرية  :وفا -منامةال

القاهرة ستشهد يوم الثالثاء المقبل التوقيع على بروتوكول بين الهالل األحمر المصري والبحريني 
جريح اصيبوا خالل العدوان على قطاع غزة، للعالج بمستشفى  233والفلسطيني على إحضار 

 ن بالقاهرة، وذلك على نفقة مملكة البحرين.فلسطي
 03/8/4304هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 الكويت تتبرع بسيارتي اسعاف لنقل المصابين في غزة .54

وصلت طائرة عسكرية كويتية تحمل سيارتي اسعاف الى مطار االسماعيلية شرقي مصر الكويت: 
ع غزة الذي تعرد لعدوان اسرائيلي تسبب ( تمهيدا لنقل المركبتين إلى قطا8|19اليوم الجمعة )

ونقل مصدر كويتي رسمي أورد الخبر، عن مدير عام جمعية الهالل  بخسائر كبيره للقطاع الصحي.
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األحمر الكويتي عبد الرحمن العون تأكيده أن الطائرة هي الرابعة التي تصل الى مطار اإلسماعيلية 
 طنا من االدوية لصالح المستشفيات في غزة. 43مشيرا إلى الطائرات التي وصلت كان على متنها 

واكد العون أن المساعدات تأتي بتوجيهات من أمير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح 
 مشيدا بالتنسيق والتعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن.

 49/8/4304قدس برس، 
 
 لقاء كيري مع السلطة الفلسطينية بخصوص لدينا معلومات مصدر أمريكي لـ" القدس العربي": ال .55

عباس خالل لقاء متلفز مع عدة قنوات الفلسطيني محمود فادي أبو سعدى: كشف الرئيس  -رام هللا 
فلسطينية، ان لقاًء سيعقد خالل أسبوع بين صائب عريقات، واللواء ماجد فرج من جهة، ووزير 

 .الخارجية األمريكي من الجهة األخرى
ان اللقاء الذي تحدث عنه الرئيس عباس على "، "القدس العربي"مريكي لن من جهته قال مصدر أ

األغلب لن يعقد في فلسطين، أو حتى في المنطقة، فليس على جدول أعمال وزير الخارجية 
ان كيري وبخالف جميع وزراء الخارجية "، لكن المصدر قال "األمريكي سفره إلى الشرق األوسط

 ."، لكن ال معلومات لدينا حتى االن بهذا الخصوص«ي أية لحظةالسابقين، قد يغير برنامجه ف
 03/8/4304لندن،  العربي، القدس

 
 في الغرب "إسرائيل"برلمانية كندية: توجد رقابة غير معلنة على انتقاد  .56

سناء “أشارت النائبة الكندية من أصل تونسي  في البرلمان،  األناضول: -غوزدا نور دونات - أنقرة
 لى وجود رقابة غير معلنة في الدول الغربية، مفروضة على انتقاد اسرائيل.، إ”حساينية

جاء ذلك في معرد حديثها للناضول، عبر البريد االلكتروني، عقب استقالتها من الحزب 
الديمقراطي الجديد، بسبب عدم اكتراثه لمقتل أكثر من ألفي فلسطيني، في الهجمات االسرائيلية، على 

بمجرد أن يدافع أحد عن القضية الفلسطينية، يتعرد للرقابة،  ”لت حساينية:قطاع غزة، حيث قا
 .”وُيتهم بمعاداة اليهود، وتغلق كافة األبواب في وجهه

إلى أن الفلسطينيين، يمتلكون حق الدفاع عن النفس،  –التي باتت نائبة مستقلة  –وأكدت حساينية 
الكثير من األشخاص اتهموني بمعادة  ”ة: ، مضيف”السماح بهذه المجزرة ليس عادال“مشيرة أن 
يعتبرون الدفاع عن القضية الفلسطينية، بمثابة انكار لوجود االسرائيليين، أنا لست  ألنهماليهود، 
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حق الدفاع عن النفس، لكن ينبغي أن يجري  إلسرائيلأن يكون  أفهم ضرورةمعادية لليهود، 
 .”االعتراف بالحقوق ذاتها للفلسطينيين أيضا

 49/8/4304لندن،  اليوم، رأي
 
 األرجنتين: نواب "سانتا فيه" يوقعون وثيقة تضامن ودعم فلسطين .57

سلم مجلس نواب محافظة "سانتا فيه" بمدينة روزاريو األرجنتينية سفيرنا وليد  :الحياة الجديدة -القدس
 المؤتد "وثيقة تضامن ودعم لفلسطين" موقعة من معظم أعضاء مجلس النواب.

رادة سياسية من قبل أغلبية أعضاء المجلس من خالل الوثيقة التي ‘المجلس إن "هناك وقال رئيس 
سلمت الى سعادة السفير، والتي ندين فيها الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة، وباألخص سقوط عدد 

 كبير من الضحايا المدنيين".
العدل في العالم، ومن هذا وأكد السفير المؤقت أن االرجنتين كانت دوما وال تزال داعمة لقضايا 

المنطق ياتي دعمها لقضيتنا الوطنية، ولهذا كانت السباقة مع جارتها البرازيل باالعتراف بدولة 
 .2997حزيران  4فلسطين على حدود 

 03/8/4304هللا،  رام الجديدة، الحياة  
 
 اليابان تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية طارئة لغزة .58

خارجية الياباني فوميو كيشيدا أمس، بأن تساهم بالده بشكل فاعل في تعهد وزير ال :وفا -طوكيو
 تقديم الدعم ومزيد من المساعدات اإلنسانية الطارئة ألهالي قطاع غزة المنكوب.

ورحب الوزير الياباني في بيان صحفي وزعه مكتبه في طوكيو باتفاق وقف إطالق النار في قطاع 
داعيا جميع األطراف المعنية إلى مناقشة كيفية تنفيذ خطوات  غزة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،

 ملموسة في المستقبل تدفع باتجاه وضع حد للصراع دون أي شروط مسبقة.
وقال كيشيدا: "ينبغي أن يؤدي وقف إطالق النار إلى استئناف محادثات السالم واالسهام في استقرار 

هود الوساطة التي بذلتها مصر في التوصل الشرق األوسط بكامله"، مشيدا في الوقت نفسه بج
 لالتفاق.

كما حث المجتمع الدولي على تقديم دعمه بما يهدف الى تحقيق االستقرار لقطاع غزة وسكانها بعد 
 التوصل إلى وقف إطالق النار.
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وأردف: إن "اليابان ستواصل القيام بدور نشط لتحقيق االستقرار في قطاع غزة والشرق األوسط 
ودعم اليابان لن يقتصر فقط على تقديم المساعدة المؤقتة ولكن سيتعداها الى بذل جهود بأكمله، 

 مستمرة طويلة األمد تبدأ بتقديم المساعدات اإلنسانية الطارئة انتهاء الى إعادة إعمار قطاع غزة".
 03/8/4304هللا،  رام الجديدة، الحياة  

 
 ةلمساعدة الالجئين الفلسطينيين من سوري وبرنامج األغذية العالمي "األونروا"مذكرة بين  .59

وقعت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( 
(، مذكرة تفاهم يضمنان بموجبها المساعدات النقدية كبدل غذاء WFPوبرنام  األغذية العالمي )

 .1324لعام لالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان خالل ا
وأشار بيان لالونروا الى ان المنسق الخاص للمم المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي استضاف حفل 
التوقيع في مكتبه في اليرزه، في حضور عدد من السفراء ورؤساء وكاالت األمم المتحدة في لبنان. 

ن حصول الالجئين ورحب بالمبلي بمساهمة برنام  األغذية العالمي السخية التي تهدف إلى ضما
الفلسطينيين من سوريا على المساعدات الغذائية التي يحتاجون إليها. وقال: يظهر هذا المثال 
المشجع كيف يساعد التعاون بين الشركاء داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها في تخفيف جزء من 

ات المانحة لضمان استمرار معاناة الالجئين الفلسطينيين من سوريا. وآمل أن هذا المثال سيلهم الجه
 توفير المساعدة الضرورية لالجئين الفلسطينيين، طالما هناك حاجة إليها.

 03/8/4304بيروت،  المستقبل،
 
 منظمة تضامن الشعوب اإلفريقية اآلسيوية تطالب بسرعة إعمار غزة .61

ام للمم طالبت منظمة تضامن الشعوب اإلفريقية اآلسيوية، أمس، جميع الحكومات واألمين الع
المتحدة بان كي مون برفع الحصار المفرود على قطاع غزة وسرعة إعمار ما هدمته اآللة 

 العسكرية "اإلسرائيلية" بدعم من المجتمع الدولي والدول المانحة.
وناشدت المنظمة في بيان، المجتمع الدولي دعم وقف إطالق النار بشكل دائم في قطاع غزة، 

المشردين والنازحين نتيجة تدمير المنازل واألبراج السكنية، مشيدة بالدور والعمل على إنهاء معاناة 
 المصري والمساعي المبذولة لتثبيت التهدئة وحل القضايا العالقة.

وأضاف البيان، "وقد أثبت الشعب الفلسطيني صموده في الدفاع عن حقوقه المشروعة، ومهما كانت 
اإلسرائيليين" أدركوا أنهم تحت طائلة توازن الرعب الذي التبعات لهذا العدوان يبقى من المهم أن "
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وحكومته  نتنياهوأعطى درسًا قويًا وواضحًا للقيادة "اإلسرائيلية" بزعامة رئيس وزراء االحتالل بنيامين 
 اليمينية المتطرفة".

ية وأضاف البيان، "وستبقى منظمة التضامن على اتصال دائم مع القيادة الفلسطينية، عالوة على ن
المنظمة إيفاد وفد يمثلها إلى األرد الفلسطينية إلظهار دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة 

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".   االحتالل حتى ينال حقه في تقرير المصير وا 
 03/8/4304الشارقة،  الخليج،

 
 غزة لتسليط الضوء على معاناة "الثلج"بدل  "دلو الترابواشنطن: " .60

بدأ نشطاء مؤيدون للفلسطينيين "تحدي دلو الحطام" أمام البيت األبيد في واشنطن بسكب دالء من 
الرمل والتراب على رؤوسهم، وأوضح النشطاء أن الهدف من هذا التحدي هو إلقاء الضوء على 

مر سبعة معاناة سكان غزة الذين استشهد منهم الكثيرون أو فقدوا منازلهم خالل العدوان الذي است
أسابيع. وقال مبارك عود األستاذ بالجامعة األمريكية قبل سكب دلو من الرمل والتراب على رأسه 
"يتعين على كل منا القيام بشيء ما، ألن قلوبنا وعقولنا وأفكارنا يجب أن تكون مع أهل غزة، فهم 

 مازالوا تحت الحصار ولم يتغير شيء حتى اآلن".
 03/8/4304الشارقة،  الخليج،

 
  "انتصار غزة"يتحرشون بمسيرة تحتفل بـ "إسرائيلـ"موالون للندن:  .62

االناضول: تحرش متظاهرون موالون إلسرائيل بمظاهرة نظمها عدد من الفلسطينيين والعرب  -لندن
. وقالت مراسلة وكالة االناضول، ان أفرادا يلتحفون بالعلم "انتصار غزة "المقيمين في لندن، احتفاال بنن

لي، رددوا هتافات منددة بالفصائل الفلسطينية وقطر واقتربوا من المسيرة الفلسطينية التي اإلسرائي
نظمت في شارع اكسفورد بوسط لندن، قبل ان تقيم الشرطة البريطانية حاجزا بين المتظاهرين تحسبا 

 لوقوع اشتباكات.
 03/8/4304لندن،  العربي، القدس
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 ةملحمة غزة وسقوط الرهانات واألقنع .63

 عبد هللا األشعل
من حق إسرائيل أن تفخر بأنها الكيان الشيطاني المدمر وبطولته هي إبادة الجنس البشري، وسجلها 
في المنطقة شاهد وشهادة على استحقاق إسرائيل الجائزة الكبرى في مجاالت عديدة، أولها التفنن في 

ح األبرياء إلى حرمان األحياء من تدمير كل المقدسات الدينية والتاريخية وكل المحظورات من أروا
مقومات الحياة، وحرمان القتلى من األكفان والمدافن، وحرمان الجرحى من التعلق بالحياة وأدوات 

سعافهم.  إنقاذهم وا 
من حق إسرائيل أن تفخر بأنها أعدت العدة كاملة عسكريا وسياسيا واقتصاديا حتى ينفرد الجزار 

 سريع واقتالع نهائي لهذا الصداع الذي حرصت على اجتثاثه.بالضحية، وهي تعد حلفاءها بنصر 
فقد سكتت الدول العربية واإلسالمية على عمليات القتل والتدمير، وخرست الجامعة العربية والمؤتمر 

يوما  32اإلسالمي، ومليارات العرب والمسلمين لم تعرف طريقها إلى سكان غزة أو مقاومتها. وعبر 
قاومة رغم حصار غزة وتجريم المقاومة في بعد المحاكم العربية، وتمكنت من المعاناة، صمدت الم

المقاومة من أن تكون ندا إلسرائيل وانتزعت نصرا عظيما، وال شك عندي في أن هللا سبحانه أراد أن 
 تكون معجزة في زمن ال يعرف المعجزات ووسط بيئة أتقنت إسرائيل إعدادها للملحمة.

نكسار المقاومة، فإذا المقاومة هي التي ترفد شروط التهدئة التي فرضتها لقد راهنت إسرائيل على ا
إسرائيل. راهنت إسرائيل على خيانة المقاومة، فإذا الخونة يشنقون في الميادين تحت القصف 

 والرصاص الصهيوني.
راهنت إسرائيل على تفرق الصف الفلسطيني والصراع بين حماس وفتح، فإذا الفلسطينيون لهم صوت 
واحد وموقف واحد لم يترك متسعا لمؤامرات أو تراجعات. راهنت إسرائيل على تخويف الشعب، فإذا 

 الشعب يصر على أن يموت في أرضه ولم يفر منها.
سقط رهان اإلعالم المصري وبعد السياسيين، وبلم السقوط مبلغه من الذين أيدوا إسرائيل. سقط 

وهشاشتها، فقد هزمت المقاومة الجيش الذي قهر الرهان العربي على سقوط المقاومة وضعفها 
الجيوش العربية الكبيرة التي سجلت في التاريخ الهزائم واالنكسار دون أن يكون في المقاومة جنراالت 

 الحرب الوهمية.
سقط رهان البعد في مصر على تجريم سالح المقاومة واعتبار مد المقاومة به تهريبا، بينما تتزود 

اع األسلحة والذخائر. سقط رهان الغرب على إسرائيل، ولذلك سيكون النتصار غزة إسرائيل بكل أنو 
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عادة احتالل  ما بعده، كما سقط رهان الصهاينة العرب وعجائز المسلمين على انتصار إسرائيل وا 
غزة وتسليمها إلى عمالئهم. أعادت المقاومة االعتبار لثورات الربيع العربي التي أحبطها عمالء 

 وخدم واشنطن بثورة مضادة يرتبط مصيرها بمصير إسرائيل.إسرائيل 
لقد سقط رهان اليهود على جيش اإلبادة الذي قامت دولتهم على جانبيه، وكلما أمعن هذا الجيش في 
أعمال اإلبادة، كان ذلك ضمانة نفسية لمواطني إسرائيل، واليوم تهتز قوة هذا الجيش مرة أخرى، 

في أكتوبر، حيث لقنه أسود أكتوبر درسا دفع إسرائيل إلى التآمر كانت األولى في حرب التحرير 
، وكانت المرة الثانية عندما طردت المقاومة اللبنانية إسرائيل من ديفيدعلى هذا الجيش في كامب 

معادالت  1339، ثم كانت المرة الثالثة عندما أدخلت المقاومة اللبنانية عام 1333جنوب لبنان عام 
 مع إسرائيل. جديدة في الصراع

ولذلك راهنت إسرائيل على الصداقات العربية وانشغال المقاومة اللبنانية في الساحة السورية بمخطط 
حلفاء إسرائيل من العرب، وقد أكد رئيس إسرائيل السابق أن معركة غزة تخوضها إسرائيل ألول مرة 

صداقات متينة وعالقات أخرى  بالتعاون مع حلفائها العرب، وقالت تسيبي ليفني كالما مماثال ولها
 معروفة مع مسؤولين عرب لم تتوان هي في الكشف عن بعضهم.

وكما سقطت الرهانات، سقطت األقنعة، فليس صحيحا أن العرب ضحوا من أجل فلسطين بل كانوا 
هم الذين عوقوا القضية، واتسع الملف الفلسطيني لقدر هائل من النفاق، وكم حاول زعماء عرب 

يالئهم على السلطة بشرعية القضية الفلسطينية، بل إن النظم العسكرية العربية بررت إكساب است
 القهر ومحاربة الديمقراطية بأنه في سبيل اإلعداد السريع العسكري لتحرر فلسطين.

بل إن الرئيس صدام حسين برر غزوه للكويت بأنه جاء في سياق اإلعداد لتحرير القدس، وكأن 
احتالل الكويت، علما بأن غزو الكويت أبعد استرداد القدس، وقال إنه لن  تحرير القدس يمر عبر

ينسحب من الكويت إال إذا انسحبت إسرائيل من فلسطين، ولكن الذي حصل هو أنه دمر العراق 
 وأعدم صدام وازدهرت إسرائيل وتقهقرت فلسطين والفلسطينيون، وتباعد البون بين القدس والتحرير.

مقاومة على المحور الذي كانت قاعدته إسرائيل وأميركا ثم انضمت إليهما إيران فهل انتصر محور ال
 ودول عربية؟

قلنا مرارا إنه يجب عزل قضية إسرائيل عن كل الملفات األخرى، فالمشروع الصهيوني ومقاومته أو 
يقوي دعمه بشكل مباشر أو غير مباشر هو المحك. فالدول العربية وغير العربية التي تحاربت بما 

إسرائيل أو شغلت محور المقاومة ألي سبب ساندت إسرائيل، وكذا الدول التي ظلت محايدة في 
 الصراع غير المتكافئ بين إسرائيل أقوى قوة في المنطقة، ومقاومة غزة.
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ولكن نريد أن نعيد النظر في كل الملفات المرتبطة بالصراع الذي ال بد أن يتحول مرة أخرى من 
ينيا إسرائيليا إلى صراع عربي إسرائيلي، وال بد من إعادة اللحمة العربية واللحمة كونه صراعا فلسط

الفلسطينية، ذلك ألن انتصار غزة ليس نهاية القصة، ولن تسكت إسرائيل عن فشلها في تحقيق 
 أهداف عملية غزة.

على ذلك من آثار  وال بد أن تنشط البيئة الدولية إلشعار إسرائيل بأنها كيان ضد اإلنسانية بما يترتب
سياسية وجنائية. وال بد من رفع حقيقي للحصار وفتح المعابر وا عادة إعمار غزة، وال بد أن تعود 
مصر إلى دورها المرتبط بأمنها القومي والتأكيد على أن الخالفات السياسية شيء عابر وأن مصلحة 

ضعاف إسرائيل المهدد الح  قيقي ألمنها.مصر القومية هي دعم جوارها الفلسطيني وا 
الباب مفتوح لعودة الذين أسرفوا على أنفسهم من العرب قبل فوات األوان، كما أن القضية اآلن 
نما هي إزالة احتالل إسرائيل ووقف مشاريع االستيطان، وال بد من أن  ليست تسوية مع إسرائيل وا 

ن انصرافها إلى قضايا يهب الفلسطينيون جميعا الستعادة أرضهم، وعلى القوى اإلسالمية أن تدرك أ
 وهمية هو الطريق إلى ضياع القدس وهم ينظرون.

إن انتصار المقاومة في غزة ال يعني زوال الخطر اإلسرائيلي وال يعني انتهاء المؤامرات على 
نما يعني من باب أولى أن ذلك كله سوف يوضع في إطار جديد وسوف تصر إسرائيل  فلسطين، وا 

أت عمليتها في غزة وهي انتهاء المقاومة، والطريق إلى ذلك هو خنق على خطتها األولى عندما بد
 المقاومة وتجفيف طرق تسليحها. 

ستصر إسرائيل في المرحلة المقبلة على أن وجود المقاومة في غزة هو أكبر تهديد ألمنها خاصة أن 
واريخ المقاومة رئيس الحكومة اإلسرائيلية وعد الشعب اإلسرائيلي باألمن الكامل، وحتى لو كانت ص

غير مؤثرة في حياة اإلسرائيليين، فهم قوم يحرصون على الحياة، ويشعرون بأنهم لصوص وأن 
 وجودهم عابر مهما طال الزمن.

وقد أدركت إسرائيل أن الشعب الفلسطيني ببسالته المعهودة هو األحق بهذه األرد وليس الغاصب 
ل بكل قوتها دون إمداد خارجي أن تواجه المقاومة الذي يعتمد على معونات مختلفة. ولو قدر إلسرائي

الفلسطينية بكل ما يحيط بها من ظروف سلبية، فإن المقاومة تستطيع أن تنهي أسطورة إسرائيل التي 
روجت لها قصص الفشل في المواجهات الرسمية العسكرية معها. وأظن أن الوقت ال يزال مبكرا لكي 

 لم يعد قادرا على توفير األمان والحياة التي يريدها.يشعر المواطن اإلسرائيلي بأن جيشه 
وقد برع اإلعالم الصهيوني في تصوير التقابل بين الفتى الفلسطيني الذي يفجر نفسه في ملهى ليلي 
إسرائيلي يمارس الشباب اليهودي فيه مختلف أنواع المجون، وبين الشاب اإلسرائيلي المتمسك 
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ت ويلتقي في لحظة إنسانية نادرة مع الشاب اليهودي الذي يهرب بالحياة. فاألول عندهم يسعى للمو 
من الموت. وخلص اإلعالم الصهيوني إلى أن الشاب الفلسطيني مدمر بطبيعته أما الشاب اليهودي 

 محب للحياة.
وتلك قراءة معكوسة ألن الشاب الفلسطيني الذي أخذت حياته وأرضه وكرامته لصالح الشاب 

حياة الذليلة حتى ينتقم من غاصبيه، وهذه لقطة أظهرتها فترة العمليات البرية اليهودي ترخص عنده ال
 القصيرة في المواجهة غير المتكافئة بين إسرائيل والمقاومة في ملحمة غزة األخيرة.
48/8/4304، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 عن معنى انتصار المقاومة في غزة .64

 فراس أبو هالل
االنتصار في الحروب العربية اإلسرائيلية، بدأ مع حرب ثمة نقاش ساخن مستمر حول معنى 

يوليو/تموز اإلسرائيلية على لبنان، وتزايدت حدته مع الحروب العدوانية التي شنها االحتالل على 
، وبلم ذروته مع العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع 1321و 1339-1338قطاع غزة في أعوام 

 قف إطالق النار بين فصائل المقاومة واالحتالل.غزة، وخصوصا بعد إعالن التوصل لو 
ويتخذ هذا النقاش غالبا منحى يعبر أساسا عن غياب تقبل الرأي اآلخر، بين طرف َيعتبور "مدعي 
النصر" واهمين و"أيديولوجيين" وأصحاب تفكير رغائبي إلى آخر تلك السلسلة الطويلة من 

لمقاومة في هذه الحروب بأنهم يثبطون العزائم، التوصيفات، وطرف آخر يتهم رافضي فكرة انتصار ا
ويقللون من إنجازات المقاومة، وفي بعد األحيان قد يصل النقاش إلى درجة تخوين أصحاب هذا 

 الرأي واتهامهم بمعاداة المقاومة.
والحقيقة أن طرفي هذا النقاش يستندان إلى نفس األرضية في جدلهم المستمر، وهي أرضية رفد 

 ، والتعامل مع اآلراء على أنها حقائق أو يقينيات، مع أنها مجرد تحليالت وآراء ال غير.الرأي اآلخر
ن اختلفا في الرؤية، إال أنهما ينطلقان من  الحديث هنا بالطبع هو عن النقاش الدائر بين طرفين، وا 

قصود بهذا قاعدة تأييد المقاومة وحق الشعب الفلسطيني بمواجهة االحتالل واالشتباك معه، وليس الم
النقاش تلك الفئة التي ال تؤمن بحق المقاومة وال تؤيدها من األصل، بل كانت تتمنى منذ بداية هذه 

 الحرب أن ترفع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية الراية البيضاء أمام جيش االحتالل.
السؤال عن نتيجة وبعيدا عن ادعاءات أصحاب المواقف المسبقة المنحازة ضد مشروع المقاومة، فإن 

العدوان اإلسرائيلي على غزة وعن اعتباره انتصارا يبقى سؤاال مشروعا، بل إنه يتطلب بحثا علميا، 
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يبتعد عن اآلراء المسبقة والعاطفية. ولذلك فإن أهم عامل في تحديد التوصيف الحقيقي لما آلت إليه 
للتجربة التاريخية لطبيعة الحروب الحرب، هو تحديد معنى االنتصار والهزيمة، إضافة إلى الرجوع 

 بين القوى المحتلة والشعوب الواقعة تحت االحتالل.
ويمكن تعريف االنتصار في الحرب حسب التجربة التاريخية للمم كافة بأنه القدرة على تحقيق 
األهداف من جهة، وكيفية ترجمة الفعل العسكري إلى نتائ  سياسية من جهة أخرى، وهو تعريف، 

ن بدا بديهيا، إال أنه أصبح محل نقاش بسبب النكاية السياسية أحيانا، وبسبب التحليالت  وا 
 "األخالقية" التي تفسر نتائ  الحرب بعدد الضحايا والخسائر أحيانا.

إن قراءة األرقام واإلحصائيات عن الحروب التاريخية في جميع أنحاء العالم تقدم إجابة واضحة على 
ناء على أعداد الضحايا والخسائر، ولنا في الحرب العالمية الثانية مثاال سقوط منطق تقييم الحروب ب

من ضحايا هذه الحرب، فيما  %80صارخا على سقوط هذا المنطق، إذ قدمت دول الحلفاء حوالي 
من الضحايا )حسب عدة دراسات منشورة في ويكيبيديا(، ومع  %27خسرت دول المحور حوالي 

نتصرة ألنها حققت أهدافها السياسية وترجمتها من خالل إجبار ألمانيا ذلك فقد خرجت دول الحلفاء م
 على توقيع معاهدة فرساي.

وعلى أهمية دراسة تاريخ الحروب بين الدول لوضع تعريف واقعي لمعنى االنتصار، فإن األهم في 
صراعها مع  حالتنا هو دراسة التجربة التاريخية لحركات المقاومة والشعوب الواقعة تحت االحتالل في

المحتلين، حيث تتفق كافة هذه التجارب في الفارق الكبير بين قوة الدولة المحتلة وحركات المقاومة 
من جهة، وفي الفارق الكبير أيضا بين ضحايا دولة االحتالل والشعب الذي يقاوم السترداد حريته 

 من محتليه.
تثناء قدمت تاريخيا العدد األكبر من وعلى الرغم من أن كل الشعوب الواقعة تحت االحتالل بال اس

الضحايا بالمقارنة مع المحتلين، فإن أحدا ال يستطيع أن يشكك بانتصار هذه الشعوب بعد أن 
أن تدفع ثمنا غاليا من دماء  -وليس خيارها-تمكنت من تحقيق أهدافها، إذ إن قدر الشعوب المحتلة 

 ليست فلسطين بدعا من الشعوب بهذا الخصوص.أبنائها ومقدراتهم وبيوتهم للتحرر من المحتلين، و 
والحال هذه، فإن تقييم نتائ  العدوان اإلسرائيلي على غزة، يتطلب دراسة ما تحقق من أهداف طرفي 

 الصراع من المعركة، وخصوصا الطرف الذي بدأ بإعالن الحرب، وهو دولة االحتالل.
عدوان، وهي استعادة الهدوء في المناطق لقد أعلنت إسرائيل عدة أهداف لعدوانها على مدى أيام ال

المحيطة بغزة، والقضاء على قوة حماس الصاروخية، وهدم األنفاق، ونزع سالح المقاومة، وبالم 
وزير خارجية إسرائيل ليبرمان وقال إن الحرب لن تنتهي قبل أن ترفع حماس الراية البيضاء، فيما 
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هو القضاء على الوحدة والمصالحة الفلسطينية  أضاف خبراء بالشؤون اإلسرائيلية هدفا آخر خفيا
 التي وقعت قبل فترة وجيزة من العدوان.

ومع أن قياس االنتصار يجب أن يبنى على مدى نجاح من بدأ الحرب بتحقيق أهدافه، وهو في حالة 
غزة االحتالل اإلسرائيلي، فإنه من المفيد أيضا استعراد أهداف فصائل المقاومة من الرد على 

نهاء الحصار، العد وان، كما حددتها المقاومة في أكثر من خطاب وبيان، وهي: توقف العدوان، وا 
نشاء الميناء البحري، والسماح بالصيد حتى عمق  ميال، واإلفراج عن أسرى  21وفتح المعابر، وا 

 صفقة "شاليط" الذين تم اعتقالهم بعد اختفاء المستوطنين الثالثة في الضفة الغربية.
وخمسين يوما من الحرب وا عالن اتفاق وقف إطالق النار، يمكن القول إن االحتالل  وبعد واحد

اإلسرائيلي لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة وغير المعلنة للحرب، باستثناء الهدوء، فال تم القضاء على 
صواريخ حماس التي استمرت بالقصف على مواقع في العمق اإلسرائيلي حتى اللحظات األخيرة قبل 
سريان وقف إطالق النار، وال يعرف حتى اآلن حجم األنفاق التي دمرت، وما هي نسبة األنفاق التي 

 ال تزال موجودة، ولم ينزع سالح المقاومة، بل إنه لم يذكر بتاتا في اتفاق وقف إطالق النار.
فقد كانت  وفيما يتعلق بالهدف اإلسرائيلي غير المعلن تجاه إنهاء الوحدة والمصالحة الفلسطينية،

نتيجة العدوان عكسية تماما، إذ إن الفلسطينيين جميعا توحدوا خلف المقاومة في ميدان الحرب 
العسكرية، في حين خاد المعركة السياسية في القاهرة وفد يمثل كافة الفصائل والسلطة الوطنية 

 بالرغم من كل الخالفات الجذرية بين أطراف هذا الوفد.
قد حققت جزءا كبيرا من أهدافها، حيث أنهت المعادلة التي أراد االحتالل أما من جهة المقاومة، ف

فرضها وهي الهدوء مقابل الهدوء، وحصلت على هدفها المعلن بفتح المعابر اإلسرائيلية فور وقف 
ميال بحريا،  21-9إطالق النار، وحققت هدف السماح بالصيد جزئيا من خالل النص على مسافة 

دة شهر لبدء التفاود على أهداف ومطالب المقاومة األخرى المتعلقة باإلفراج فيما حدد االتفاق م
نشاء الميناء والمطار.  عن أسرى صفقة شاليط، وا 

وبينما تمتلك إسرائيل القدرة على التالعب بالملفات المؤجلة من خالل ممارستها ألسلوبها الدائم في 
طالتها إلى أقصى وقت ممكن،  فإن المقاومة الفلسطينية تمتلك ورقة قوة المماطلة بالمفاوضات وا 

تفضيلية في المفاوضات قد تشكل ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو أو أي حكومة إسرائيلية قادمة، 
وهي ورقة الجندي/أو الجنود األسرى لدى حركة حماس، األمر الذي يمكن للمقاومة أن تستثمره 

ل ربط ملف الميناء والمطار بملف لخود معركة تفاوضية على أساس "رزمة حلول" من خال
 األسرى.
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ولكن ماذا تمثل كل هذه الحسابات المتعلقة بتسجيل األهداف بين المقاومة الفلسطينية ودولة 
 االحتالل في عدوانه األخير على غزة؟

يمكن القول إنها تمثل نصف انتصار للمقاومة، ونصف هزيمة إلسرائيل، إذ إن إسرائيل فشلت في 
ألهداف المعلنة وغير المعلنة من الحرب، بينما استطاعت المقاومة تحقيق جزء مهم تحقيق كافة ا

من أهدافها، بينما بقيت األهداف األخرى مرتبطة بما ستتمخد عنه المفاوضات التي ستبدأ بعد 
 شهر من سريان اتفاق وقف إطالق النار.

هذه المعركة، وألن هذا الشعب ونظرا لحجم الدمار والتضحيات التي بذلها الشعب الفلسطيني خالل 
ال يزال تحت االحتالل، فإن انتصار المقاومة يظل ناقصا، إذ إن االنتصار النهائي، والحتمي أيضا، 

 هو باندحار االحتالل وحصول الشعب على حريته واستقالله وكافة حقوقه بما في ذلك حق العودة.
49/8/4304، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 ميزان الحرب على غزة اليسار اإلسرائيلي في .65

 أسعد غانم
من الصعب قولبة اسرائيل في إطار محاولة فهمها على ضوء الحرب االخيرة على غزة، وحتى من 
غير الممكن قولبة أحد مركباتها في إطار يجيز فهمها على حقيقتها، وهذا يسري على فهم ما 

تقع على يسار الجهاز السياسي  اصطلح على نعته باليسار االسرائيلي، وهو تعبير عن كتلة سياسية
والتي تتمثل في عدة تيارات ومشارب فكرية وسياسية، إضافة الى نشطاء مستقلين ممن يبدون نقدًا 
متفاوتًا لخطوات ولسياسات الحكومة، ولذلك ال بد من مقدمة تعريفية تساهم في نقل صورة واضحة 

 قدر الممكن عن اليسار االسرائيلي.
قديم تعريف وتحديد لمصطلح قوى اليسار االسرائيلي، فهي قوى قد تكون يهودية يتوجب علينا أواًل ت

فقط، او حتى محصورة في اطار الصهيونية، او قد تكون قوى يهودية وعربية، على اعتبار ان كل 
االسرائيلي هي عمليًا جزء، ولو بشكل « الكنيست»القوى السياسية العربية التي تنتظم في التمثيل في 

من اليسار االسرائيلي، بمعنى انها تتخذ مواقف مناهضة لسياسات الدولة في قضايا داخلية محدود، 
وخارجية، وتتطلع كلها الى اسقاط الحكومة واستبدالها بأخرى اكثر يسارية وتفهمًا وقبواًل للمواقف 

معالجة والسياسات المنشودة لهذه القوى، ومواقف وتصرفات هذه القوى العربية اثناء الحرب تستحق 
منفصلة. من ناحية ثانية قد يكون مقصودًا باليسار االسرائيلي قوى تنشد تغييرا في قضايا اساسية 
وتنأى بنفسها عن اخرى قد تعرف عالميا كقضايا هامة لتعريف اليسار، مثل قضية اساسية لليسار 
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ة مهمة ألجزاء مما العالمي كمناهضة االمبريالية وسياسات الواليات المتحدة، وقد تكون هذه المسأل
يعرف كيسار اسرائيلي، لكن جزءًا مهمًا من هذا اليسار منخرط في تأييد أعمى لسياسات الواليات 

 المتحدة في العالم وتجاه اسرائيل وقضايا المنطقة بشكل خاص.
ما نعنيه هنا بقوى اليسار االسرائيلي، هي القوى اليهودية التي تقع على يسار الجهاز السياسي 

اليهودي والصهيوني وفي مجموعة من القوى الثانوية « ميرتس»ائيلي وتتمثل أساسًا في حزب االسر 
والجمعيات الناشطة في تناول مسائل الحرب والسالم مع الفلسطينيين « السالم اآلن»مثل حركة 
بقيادة اوري افنيري وبعد النشطاء المستقلين مثل الكاتب جدعون ليفي « كتلة السالم»ومجموعة 

واالستاذ الجامعي ايالن بابه وغيرهم. مبدئيًا، نحن « هآرتس»صحافية عميرة هاس من صحيفة وال
بصدد مجموعة من القوى النشطة على يسار الفعاليات السياسية، وباألساس تختلف، بتباين متفاوت، 

« المفدال»واالحزاب الدينية الحريدية والصهيونية المتدينة بقيادة « الليكود»مع اليمين المتمثل بن 
بزعامة افيغدور ليبرمان ومن احزاب الوسط المتمثلة « اسرائيل بيتنا»واحزاب اليمين المعروفة مثل 

 بحزب العمل اساسا.
هذه القوى تقوم، بشكل عام، بعمليات نقد لسياسات الحكومة ولمواقف باقي االحزاب في مجالين 

يفية عالجها، وأعني هنا سياسات دولة مهمين: االول سلم افضليات القضايا التي يتوجب عالجها وك
الرفاه والسياسات االجتماعية المتعلقة بتوزيع الموارد والتعامل مع ظواهر الفقر، وفي هذا المجال 
تتقاطع مواقف اليسار االسرائيلي مع مواقف قوى اخرى تقف على يمين الساحة السياسية االسرائيلية، 

ن هذه القضايا، أما المجال الثاني فيتعلق بحل المتدينة في بعد م« شاس»مثل مواقف حركة 
القضية الفلسطينية والتعامل معها من وجهة نظر هذه القوى. هذه القوى تؤمن في غالبيتها بضرورة 
اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل وتتطلع لحل باقي القضايا المتعلقة بالصراع مثل القدس 

ومن ناحية اخرى تجب االشارة الى ان بعضها تجاوز مسألة  والالجئين بتفاوت كبير بين مركباتها،
حل الدولتين وينادي بحل الدولة الديموقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية كحل شامل وواحد 

 للقضية االسرائيلية والفلسطينية.
غير لقد تمثلت بعد ابعاد التفاوت في المواقف والسياسات خالل الحرب على غزة. فالقوى اليسارية 

الصهيونية، او التي قدمت نقدًا جذريًا، اخالقيًا وسياسيًا، لممارسات الدولة والحكومة، كانت محدودة 
جدًا، لكنها هامة، ويجب تحليلها وتداول اهميتها ومدى تأثير عملها، اسرائيليًا وفلسطينيًا وعالميًا، 

ل سأركز على اليسار الحزبي وهي أيضًا مسألة لمعالجة منفصلة، لن اتناولها هنا. في هذا المقا
وبعد القوى المنضوية على يسار حزب العمل، وغالبية نشطاء اليسار « ميرتس»المتمثل بحزب 
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مؤسسات المجتمع المدني، فقد قدم هؤالء موقفًا مساندًا لحكومة  إطارالصهيوني الذي يعمل في 
ممارسات الحربية التي شملت نتانياهو ولنهجها الفاشي في التعامل مع غزة، وسكتوا طوياًل عن ال

جرائم حرب ضد غزة وأهلها والممتلكات العامة والخاصة بها، وبذلك فقد اعادت هذه القوى انتاج 
نفس الموقف والممارسة التي انتهجها اليسار منذ بداية سقوط العملية السلمية الرسمية التي تعرف 

 بمسار اوسلو.
ليمين، في تعامله مع اتخاذ المواقف والممارسات فاليسار الصهيوني يعاني عقدة النقص تجاه ا

السياسية والعسكرية مع الطرف الفلسطيني. في هذه المرة اعاد هذا اليسار انتاج هذا الموقف، ودعا 
« إرهابية»وقوتها العسكرية، كقوة عرفها كن « حماس»نتانياهو، في مناسبات عدة الى القضاء على 

ن هذا اليسار اعاد حشر نفسه في اطار االجماع الصهيوني، ولم يتخذ موقفا خاصا به، وبهذا فا
واسقط مرة اخرى عن نفسه صفة البديل السياسي الممكن لليمين. وحتى عندما تحرك هذا اليسار في 

في مظاهرات نظمت « اتخاذ قرارات جريئة»االسابيع االخيرة للحرب على غزة، ودعا نتانياهو الى 
نفس الموقف الداعي الى الحوار مع السلطة ومحمود عباس، متناسيا في تل ابيب، فانه اعاد اجترار 

بان ذلك حصل فعال خالل السنوات االخيرة، ولم ينت  اي تغيير جدي من ناحية الحكومة اليمينية، 
والمصممة على منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتتنكر للجوانب االخرى المتعلقة بالصراع 

 ظر له هذا اليسار.وحله، حتى وفق ما ين
ولعل من المفيد االشارة هنا الى ان اهم اسباب انكماش اليسار االسرائيلي الصهيوني خالل العقدين 
االخيرين يتعلق بعاملين اساسيين: االول، يتعلق بفشل مشروع السالم الخاص باليسار الصهيوني، 

رائيلية والفلسطينية في اعقاب فشل اوسلو، ألسباب تتعلق باالتفاق نفسه وبالممارسات االس وأعني
االتفاق. والثاني يتعلق بتغييرات ديمغرافية اساسية وصعود مجموعات سكانية مهمشة الى مركز 
المشهد السياسي االسرائيلي مثل المتدينين، والروس والشرقيين، وهي مسائل ليس هنا المجال 

عت به الى تهميش اكثر، لكونه لم للخود بها، لكنها عززت المكانة الثانوية لليسار الصهيوني ودف
يقدم خطابا مختلفا جوهريا في قضايا داخلية وخارجية عن المركز الصهيوني، وحتى عن اليمين 

 «.الليكود»والذي يقوده « معتدل»المعر ف كن 
بهذا فان هذا اليسار ال يمكن ان يشكل بدياًل يعتمد عليه لتغيير مواقف وسياسات اسرائيل تجاه 

ا التقدير يمكن ان يكون عاماًل جوهريًا في التعامل مع اي مستقبل للصراع، لكونه يجب الصراع، وهذ
ان يعتمد اساسًا على تقدير قوة الفلسطينيين ومقاومتهم المباشرة وغير المباشرة إلسرائيل، ولحلفائهم 

العبة على في العالمين العربي واالسالمي والرأي العام الدولي، وبعد التحركات الدبلوماسية لدول 
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المستوى الدولي، مثل تلك التحركات التي قامت بها دول في اميركا الجنوبية، وهذا الجانب هو الذي 
يجب االهتمام به من قبل سلطة اوسلو بشكل منهجي، ويجب اعادة االعتبار له من القوى 

 الفلسطينية الفاعلة.
يكون عاماًل يعتمد عليه، ويجب  خالصة القول هنا، ان اليسار االسرائيلي الصهيوني ال يمكن ان

تحصين استراتيجية بناء الذات الفلسطينية، وااللتفات الى حلفاء على مستوى المنطقة والعالم، بدل 
 الرهان على امكانات التغيير داخل إسرائيل.

03/8/4304، الحياة، لندن  
 
 صار لدى عباس أوراق مساومة بالغة القوة حيال إسرائيل .66

 تسفي برئيل
ربعاء، هبط وفد سعودي رفيع المستوى في قطر في زيارة وصفت بانها "الفرصة األخيرة" التي يوم األ

تمنحها السعودية لقطر كي تنسق البث بينها وبين باقي دول الخلي  وال سيما مع البحرين ودولة 
صل، اإلمارات. وقد حاول هذا الوفد االستثنائي الذي شارك فيه وزير الخارجية السعودي، سعود الفي

وزير الداخلية ورئيس المخابرات السعودي، على مدى يومين من مداوالته الفحص اذا كانت قطر 
ستكون مستعدة لتغيير سياستها الخارجية ضد دول الخلي  المتحدة في مجلس التعاون الخليجي، 
وباألساس ان تكف عن دعمها لإلخوان المسلمين الذين يعرفون في مصر، في السعودية وفي 

 رات كمنظمة إرهابية. االما
ليس واضحا بعد ماذا حقق الوفد ولكن نتائ  اللقاء سنعرفها على ما يبدو في اجتماع دول الخلي  
الذي سينعقد غدا. قبل بضع ساعات من هبوط الوفد السعودي في قطر، التقى سعود الفيصل 

اني حسين عبد اليان، بضيف استثنائي آخر، وصل الى المملكة. فقد جاء نائب وزير الخارجية االير 
للبحث في التعاون مع السعودية في صد انتشار "الدولة االسالمية" في العراق وفي سورية. فهل لهذه 
اللقاءات صلة باتفاق وقف النار مع حماس؟ وهل قطر هي التي استخدمت اوزان الضغط االخيرة 

ب في غزة، رغم الضجي  على خالد مشعل لقبول االقتراح؟ يبدو أن االمور غير منقطعة. فالحر 
الكبير الذي أحدثته على مدى خمسين يوما، هي حدث هامشي نسبيا للخوف العميق من استمرار 
االزمة في سورية، انتشار ظاهرة "الدولة االسالمية" والخطر الذي يحدث في العراق وفي االردن. 

التفرغ للموضوع المركزي  وبالتالي كان ينبغي لالزمة في غزة ان تزال عن الطاولة كي يكون ممكنا
 على جدول أعمال الشرق االوسط والعالم. 
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السعودية ومصر، اللتان غضبتا من قطر وتركيا لما وصفتاه بتدخل احباطي للمسيرة التي تحتفظ 
يرانمصر باحتكار ادارتها، بدأتا تعمالن لتعطيل تأثير قطر، الممولة االساسية لحماس.  بالذات،  وا 

ها مع حماس على نحو شبه تام منذ انقطعت حماس عن سورية في العام التي انقطعت عالقات
، انضمت الى الدول العربية التي أيدت المبادرة المصرية االولى. وبعد وقف النار هذا 1321

فقط الى انجازات "المقاومة" دون أن يخرجوا عن اطوارهم بالثناء على  إيراناالسبوع، اشار صحافيو 
، مثلما للسعودية ولمصر، توجد االن مصلحة مشتركة أهم من حماس إليرانن قيادة حماس. وهكذا فإ

 لالنشغال بها. 
لقد تحمل أساس العبء الدبلوماسي في ادارة االتصاالت في غزة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي الذي تعد هذه هي تجربته االولى في ادارة ازمة دولية. وكانت معضلته صعبة. كيف يواجه 

اسرائيليا على مدنيين فلسطينيين وفي نفس الوقت اال يسمح لحماس بتحقيق مرابح سياسية  هجوما
ال  –داخلية وخارجية تخدم االخوان المسلمين في مصر. وقد قرر السيسي بانه عندما تكون معضلة 
 بإسنادمعضلة. فبعد أن قرر اال تكون الواليات المتحدة شريكا في االدارة الجارية للمفاوضات، 

االقتراح المصري المرسى الوحيد الذي ال يوجد غيره  أصبحالسعودية وبتنسيق وثيق مع اسرائيل، 
 وحوله ينبغي ربط حماس. 

لقد وضع هذا الموقف حماس امام مشكلة. فهل عليها أن تخاطر بفقدان المساعدة من قطر في أن 
يعة بين غزة وانبوب الحياة تتبنى المبادرة المصرية أم تفضل التمويل القطري فتواصل بذلك القط

المصري لها. ويحتمل ان يكون مخزون السالح والذخيرة لحماس في غزة، والذي أخذ في الهزال، أثر 
على قرار خالد مشعل. كما أن الفهم بأن الجهاد اإلسالمي، شريك الطريق الذي يمكن أن يستخدم 

ي، ساهم في القرار، ولكن ال شك ان الفيتو على قرارات حماس، كان يميل الى قبول االقتراح المصر 
الدائرة العربية الخارجية عملت هنا بشكل استثنائي فيما استخدمت وسائل اإلعالم التي لديها كي 

 تؤطر حماس كمنظمة تمس بمصالح العرب. 
ولكن المجد الذي حققه السيسي بتحقيق وقف النار هو نفسه الذي يلقي عليه االن بالمسؤولية عن 

ات ناجحة بين الحكم الفلسطيني وبين اسرائيل. ففي األسابيع القريبة القادمة ستجري هذه ادارة مفاوض
المفاوضات في القاهرة على المواضيع الجوهرية مثل إعمار غزة، بناء ميناء ومطار، تحرير سجناء 

ما نجحت السعودية في مساعيها إلعادة قطر الى الصف العربي،  إذاورفع الحصار، غير أنه االن 
ستبقى حماس بال روافع ضغط تقريبا. وستكتفي بكل ما يوافق المصريون والسعوديون على منحها 
اياه وهذا لن يكون كثيرا. وفي هذه المرحلة سينتقل الدول المركزي الى ايدي محمود عباس. إعمار 
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يفصل  غزة، الرقابة على المعابر، تجنيد األموال وتوزيعها سيمر عبره. ومع ان عباس امتنع عن ان
هذا االسبوع ما هي "المفاجأة" التي وعد بطرحها، ولكن صالحياته كرئيس دولة اعترف بها جزئيا في 
االمم المتحدة تتيح له المطالبة باعتراف كامل، االنضمام الى دستور روما وعبره الى محكمة 

حماس أيضا الى  الجنايات الدولية. ولهذا فإن لديه أوراق مساومة شديدة القوة حيال اسرائيل تخضع
 الصراع السياسي. 

إسرائيل هي األخرى غير محررة تماما من قيود الدائرة العربية. فاستمرار التنسيق الضروري مع 
مصر، وبشكل غير مباشر مع السعودية، سيلزمها بالسير على الخط مع المواقف المصرية في ظل 

ذا هو الثمن الذي يتعين على اسرائيل أن الفهم في أن هذه لن تتناقد مع الحد األدنى اإلسرائيلي. ه
تدفعه لغزة كي تحافظ على عالقاتها الطيبة مع السيسي وتعتبر كشريك هادئ في السياقات األوسع 
التي تخطط لها القيادة العربية في الشرق األوسط. وفي هذه تندرج ضمن امور اخرى مبادرة جديدة 

حل االزمة في سورية. وحسب المنشورات التي يوشك السيسي ان يعرضها على الجامعة العربية ل
صدرت هذا األسبوع، فإن السيسي سيقترح الحوار بين كل الفصائل المتخاصمة في سورية باستثناء 
المنظمات االسالمية المتطرفة، اقامة حكومة انتقالية تحل محل االسد، والموضوع المركزي هو اقامة 

اإلسالمية. مبادرة السيسي جديدة، ولكنها حاليا تحالف عسكري عرب ودولي للقتال ضد الدولة 
تصطدم بموقف إيران، التي بعثت بقوات الى سورية وشاركت مؤخرا بالقتال ضد "الدولة اإلسالمية" 

 تتمسك باستمرار حكم األسد.  إيرانفي العراق. وال تزال 
ستضع السيسي إن فكرة إقامة تحالف عسكري عربي ودولي، حتى لو لم يخرج الى حيز التنفيذ، 

ومصر في دور مدير االستراتيجية العربية، المكانة التي ساهمت فيها الحرب في غزة مساهمة كبيرة. 
وعلى الطريق يتعين على مصر والسعودية أن تخضعا قطر التي تمول الميليشيات االسالمية في 

نهضتهم سورية وباألساس اإلخوان المسلمين، وذلك كي ال يسمح اي حكم يقوم في سورية ب
ذاالسياسية.  ما ارضيت قطر، فليس حماس فقط يتعين عليها ان تفكر بجدية باستمرار تمسكها  وا 

 بالكفاح المسلح، بل ان الصراع ضد الدولة اإلسالمية كفيل بان يكون أكثر نجاعة بكثير. 
هآرتس""  

03/8/4304، األيام، رام هللا  
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 وسقط حلم التجريد من السالح .67

ليعيزر )تشايني( مروماللواء احتياط ا  
النار حيز التنفيذ ومعها اعالنات النصر من الطرفين.  إطالقالمعركة العسكرية انتهت. ودخل وقف 

مرة من الخندق وهذا دليل على أن اسرائيل وافقت على منحهم الحصانة.  ألولوخرج زعماء حماس 
الطلق ويطلقون  بعد خمسين يوما من القتال يظهر مسؤولو حماس تحت الشمس في الهواء

تصريحات النصر نحو الجمهور في غزة ونحو اسرائيل. وقد نجو من الغارات الشديدة لسالح الجو 
االسرائيلي، وبقوا حكاما لغزة وهم محصنون اآلن برعاية وقف النار من هجمات الجيش االسرائيلي. 

ن ناحيتهم هذا انتصار ال ريب أن هذه صورة انتصارهم، مهما كانت بائسة، على خلفية دمار غزة. م
 عظيم على قوة عظمى اقليمية، هي اسرائيل.

ان انهاء القتال هو الزمن السليم لحساب النفس حول نتائ  االنجازات واالخفاقات. وستكون غير 
قليل من االمور التي ينبغي ان تقف قيد االختبار في مرآة الزمن، ولكن هناك بضعة امور ينبغي 

 اختبارها منذ االن.
اديرت المعركة من الكابينيت الذي عقد على عجل مرات عديدة، أجرى مداوالت طويلة وكثيرة  لقد

لدرجة االستنزاف وعانى من التخريبات السياسية والتسريبات وانعدام الوضوح في القرارات 
 االستراتيجية.

سمحت بالمعركة  السلمية التي لإلدارةان الحرية السياسية التي منحت لدولة اسرائيل جدير بان يعزى 
االستمرار. فرغم الوحدة في الشعب والتأييد من جانب المعارضة )صفر انتقاد تقريبا(، حصلنا على 

متنازعا، وبصفته هذه ينشر  وأحيانامنقسما، بل  –المؤسسة العليا التي تدير الدولة  –كابينيت 
الية. جدير جدا أن نراجع الغسيل الوسخ على المل. ال غرو ان في هذا الوضع كانت القرارات اشك

كانت  إذااساسا جودة المداوالت في الكابنيت: بالفعل عددها وطولها كبيرين، ولكن من المهم الفهم 
 بالفعل ضرورية وماذا كانت جودتها ونتائجها.

الثالثي البيبي )بيبي، بوغي، بيني( أعطى في بداية المعركة احساسا طيبا جدا في أن كل شيء 
تم بتفكر وان استخدام القوة يتم بشكل متوازن. وكلما مرت االيام طافت االسئلة حول تحت السيطرة وي

المعركة أن تخضع لتحقيق معمق، وال سيما من أجل  بإدارةاالتجاه، االستراتيجية والقرارات. يجدر 
 المستقبل. فنحن بانتظارنا المزيد من االحداث من هذا النوع، على أمل ان يكون هذا في المستقبل

 غير القريب.
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*** 
يستند الفهم األمني االستراتيجي لدولة اسرائيل الى ثالثة مبادئ: الردع، االنذار والحسم. واضيف 

 من أي شيء آخر. أكثراليها مبدأ الدفاع الذي تجسده القبة الحديدية 
ا ينهار فالفهم يقوم على اساس الردع الذي يمنع اعداءنا من مهاجمتنا في االيام العادية ولكن عندم

هذا نجند االحتياط وننتقل الى الهجوم، بهدف نقل القتال الى الطرف االخر بسرعة واستعادة الردع 
ومعها الهدوء ايضا. وفي اساس الفهم تقبع الرغبة في تقصير المعركة قدر االمكان امتناعا عن 

 استنزاف الجبهة الداخلية.
ملة عسكرية يمكن وصفها كدفاع هجومي )قيد في هذه المعركة قررت اسرائيل استعادة الردع عبر ح

بتدمير االنفاق( ترافق كل الطريق بغارات جوية وبحرية. أما االنسحاب احادي الجانب للجيش 
االسرائيلي بعد تدمير االنفاق فقد جر اسرائيل الى الخطة الثانية، تلك التي تخرج عن فهم األمن 

منظمة "ارهاب اجرامية" بادرت الى الحرب  –ماس وغايتها نقطة خروج استراتيجية للمفاوضات مع ح
 وجرت اسرائيل اليها.

وكانت المرحلة التالية التصرف عبر وقفات للنار خرقت الواحدة تلو االخرى من حماس ووضعت 
مهين. اما المفاوضات غير الناجحة في القاهرة فأدت الى  وأحيانادولة اسرائيل في ضوء سخيف بل 

منظمة "ارهابية" صغيرة واجرامية معظم دولة اسرائيل على اقدامها،  حرب استنزاف وضعت فيها
مست بشدة بحياتها اليومية، باقتصادها وبصورتها وحملت اسرائيل العظيمة والقوية على الموافقة 

 على وقف للنار وترتيب يجلب على ما يبدو في نهاية المطاف الهدوء.
ا الترتيب. فقدان الردع ليس فقط تجاه حماس بل غير أن دولة اسرائيل تدفع ثمنا باهظا لقاء هذ

وايضا تجاه كل من شاهد ما يجري في الشرق األوسط. في حينا، مثلما في باقي االحياء العنيفة يعد 
 فقدان الردع خطيرا ودولة اسرائيل من شأنها أن تدفع على ذلك ثمنا عاليا في المستقبل.

لنا خالفا لفهم األمن االسرائيلي )طول المعركة وفقدان يمكن القول انه من الناحية االستراتيجية عم
 الردع يشهدان على ذلك(، ونحن من شأننا أن ندفع لقاء ذلك ثمنا عاليا.

مما  أكثرلقد تم استخدام الجيش االسرائيلي بشكل متوازن ومسؤول، بل هناك من سيقول مسؤوال 
ا وتنفيذها بشكل باعث على التقدر، ولكن ينبغي. فقد نفذ الجيش االسرائيلي كل المهام التي كلف به

كان ممكنا تحقيق أكثر والوصول الى الردع الذي كان سيجلب الهدوء دون االضطرار  إذاالسؤال هو 
 الى المفاوضات مع منظمة "ارهابية"، حتى من دون احتالل كل قطاع غزة.



 
 

 

 

 
           63ص                                     0043 العدد:     03/8/4304الخميس  التاريخ:

 

كان الجنوب، وال سيما على المستوى المدني، فشلت حكومة اسرائيل في توفير الدفاع المناسب لس
لمواطني غالف غزة. كل دولة بصفتها هذه ملزمة بان توفر الدفاع واألمن المناسبين لسكانها، وهذا 
الواجب االخالقي لكل دولة وال حاجة للتوسع في الحديث عن ذلك. في هذه المعركة عانت بلدات 

روا الى ترك بيوتهم دون غالف غزة اساسا من نار قذائف الهاون المتواصلة ودون انذار واضط
 مساعدة حكومية مناسبة.

كان يمكن لدولة اسرائيل وينبغي لها العمل عسكريا ضد هذا التهديد وتعطيله. ولما كان تقرر عدم 
استخدام القوة العسكرية البرية لتعطيل التهديد، كان على دولة اسرائيل أن تعلن عن اخالء مرتب لكل 

 سكان النقب الغربي بما يتناسب مع ذلك.منطقة غالف غزة واخالء وتعويد 
*** 

لقد انتهت المعركة على ما يبدو، وسقط حلم التجريد من السالح. وبقيت دولة اسرائيل مع اصابة 
اشكالية في قدرة الردع ستؤثر على مكانتها وامنها في الشرق األوسط. سيكون ممكنا على ما يبدو 

ة على كل هدف، صغيرا كان أم كبيرا في كل ساعة. ما قمنا بالرد بشد إذااصالح بعد االنطباع 
المفتاح هو االن في طاولة المفاوضات. وعمل حكيم من اسرائيل كفيل بان يحقق في نهاية اليوم 

 ثمارا سياسية مفاجئة من المعركة المفوتة.
 معاريف

03/8/4304، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 يـا نـتـنـيـاهــو، تفّرغ لشراء األثاث .68

يل ماركوسيوئ  
عندما توقفت النار يوم الثالثاء، وخرجت الجماهير الغزي ة لالحتفال على سفوح ركام المنازل التي 
خلفها وراءه سالح الجو، خرج أيضا زعماء حماس من مخابئهم القتطاف هتافات "النصر". كانت 

و الميت الحي خطابات وتصريحات، بل وتلوا رسالة نصر من رئيس الذراع العسكرية لحماس اال وه
أو الحي الميت محمد ضيف. عندنا ال يحتفل الناس. ربما بسبب اإلحساس بأن شيئا لم ينتهو بعد. 

دقيقة من دخول وقف النار حيز التنفيذ  28كما أن أحدا ال يطلب تفسيرا كيف حصل مثال انه بعد 
. 73عدد مدور لن "فقط" قتل اثنان من السكان ليس حسب "البروتوكول"، وهكذا ارتفع عدد القتلى الى 

 مع الفي قتيل في غزة فإن الميزان إحصائيًا، على األقل، في صالحنا. 
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من الصعب ان نفهم حتى اليوم ما الذي فكر فيه او عرفه غانتس عندما دعا السكان للعودة الى 
وما الديار ورؤية شقائق النعمان التي ستغطي قريبا الحقول في األفق. غانتس ليس مياال للشعر. 

كان سيوصي ما أوصى به لو لم يكن شيء عليل في تقويم الوضع لدى الجيش االسرائيلي. مثال، 
التقدير المغلوط في موضوع طول نفس حماس. كيف حصل اننا نطلق النار عليهم لخمسين يوما، 

 213ندمر األبراج، نشطب احياء بكاملها، نصفي قادة كبار، وهم ال يزالون ينجحون في إطالق 
وخا في اليوم. وكل ذلك في ظل تخطيط دقيق، يحافظ على مخزون الصواريخ بعيدة المدى، صار 

 التي يوجد نقص فيها. 
لقد كان هدف حماس الوصول الى مطار بن غوريون، وليس صدفة أن الراحل ضيف ذكر في 

رنا رسالته الجمهور المحتفل بانه رفعت القيود عن مطار بن غوريون. فمنذ عهد بيغن وشارون بر 
المستوطنات في الضفة كحاجز أمني ضد العمليات في مطار بن غوريون. ولعل ايديهم قصرت، 

، ومعقول االفتراد أن في نظر الشباب من داعش، فان إيرانولكن في عيون اعدائنا، حزب هللا، 
 مطارنا هو في رأس قائمة االهداف. 

يل. باألنفاق، بقدرة المدى لدى مثلما في حرب يوم الغفران، ففي حرب غزة أيضا فوجئت اسرائ
حماس، بالخفة التي نغصت فيها على سكان الجنوب حياتهم. ودون أن اعتبر محقرا، اذكر هنا ان 
وزير الدفاع ألغى زيارة في إحدى البلدات، بأمر من فوق. ليس من الرب تعالى اسمه، على اي 

عودة الى منازلهم. وعندما هزل حال. فكيف يستوي هذا مع دعوة رئيس االركان سكان غالف غزة ال
مخزون صواريخ حماس فأطلقوا قذائف قصيرة المدى أصابت بشدة بلدات غالف غزة. طرحت فكرة 

كم كي ال تكون البلدات في مدى اإلصابة، ولكن تبين عندها أن الجنود في  0إخالء قاطع بعرد 
تخلف. يا لها من حكمة في المنطقة هم الذين سيصبحون هدفا سهال ومريحا لمثل هذا السالح الم

 صورها.  أفضل
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معا. لقد فعل بيبي حتى االن ما يعرف ان يفعله على النحو األفضل: البقاء. فهو لم يسقط حماس، 
حققنا في هذه األثناء؟ بيبي نقل مطالب حماس لم يخسر الحرب ولكنه لم ينتصر فيها أيضا. ماذا 

الى مصر والى أميركا. شروط حماس لوقف العمليات كانت مرفوضة. وكانت حاجة الى قدر كبير 
 من الوقاحة لمطالبتنا بمقابل لقاء إعادة "أشالء" جنودنا.

لعل أبو مازن سيكون هو من سيكسب من الوضع، وان كان من الصعب أن نراه يسيطر على 
لمعابر أو يخضع حماس بحيث تسلم بحكمه. بل وأصعب من ذلك أن نرى نتنياهو يصل الى ا
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مفاوضات جدية مع ابو مازن على دولتين. تطلعه لن "الهدوء مقابل الهدوء" انهار. كما أن نقيد هذا 
من مصنع ليبرمان وأمثاله شطب عن جدول األعمال. وفي هذه الحظة  –احتالل غزة  –االقتراح 
دوء في الجبهة، ولكن شيئا لم ينتهو بعد. هذا هو الزمن لزعيم بقامة بن غوريون، بيغن ورابين. يوجد ه

زعيم يعرف كيف يجعل من قوتنا العسكرية رافعة لتسوية سلمية. بيبي ليس مجبوال من هذه المواد. 
 ته السياسية. من األفضل أن يركز على شراء األثاث لبيته المعتنى به في قيساريا تمهيدًا لنهاية حيا

 "هآرتس"
03/8/4304، األيام، رام هللا  

 
 :كاريكاتيرصور و  .69

 

 
 دعمًا لغزة انعم  الحركة اإلسالمية في مهرجان 

 49/8/4304الرأي اليوم، لندن، 
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 "تحدي دلو الحطام" أمام البيت األبيد يبدؤون نشطاء مؤيدون للفلسطينيين 

 03/8/4304الخليج، الشارقة، 
 

 
 03/8/4304ارقة، الخليج، الش


