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 81 :كاريكاتير
*** 

 
 لن تقبل بوقف إطالق النار إال بشروط المقاومةتعلن أنها حماس  .0

عضو المكتب السياسي لحركة  ، أنالدوحة، من 21/8/1921المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 
حماس عزت الرشق أكد أن حماس لن تقبل بوقف إطالق النار إال بشروط المقاومة. وأوضح الرشق 

لى صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي نشرها ع 12/7في تصريحات له اليوم السبت 
 "الفايسبوك"، أن نتنياهو يستطيع أن يبدأ الحرب لكنه لن يستطيع وقفها.

وأشاااار إلاااى أن نتنيااااهو تهااار فاااي مااا تمرت الصاااحفي تا،هاااا ومرتبكاااا  وم زوماااا ، وحيااا  حااااول تطماااين 
و وجماعتاه سايلونون الياوم الا ي الصهاينة وتهد،اة ماااوفهم، فهناه زادهام قلقاا ورعباا. وأضاافا "نتنيااه

 أتوا فيه إلى فلسطين".
على صويد آار، انتقد الرشق مواقف الدول الوربية من الحرب على غزة، وقالا "مواقف بوض 
األنتمة الوربية تجات الودوان الصهيوني على شوبنا الفلسطيني األعزل، جاءت لمحاولة حفت ماء 

 الوجه أمام شووبها".
ع عن شرف األمة بسالح  اتي والسالح المكدس في ماازن الجيوش الوربية وأضافا حماس تداف 

 يصدأ قبل االستادام، وا  ا استادم فهنه يستادم ضد الشووب"، على حد توبيرت.
الناطق باسم حركة  ، أناألناضول، نقال  عن وكالة 21/8/1921 ،القدس العربي، لندنوأضافت 

وقال برهوم،  إبرام تهد،ة مع إسرا،يل في ه ا الوقت".حماس فوزي برهوم نفى "وجود أي حدي  عن 
في تصريحات لا"األناضول"ا "ليس هناك أي تداالت فولية ترتقي لدماء الشهداء من أجل الحدي  

وأضافا "أننا اليوم أمام حرب تستادم فيها إسرا،يل كافة أدوات القتال  عن تهد،ة مع إسرا،يل".
 ".المحرمة دولية على الشوب الفلسطيني

حركة حماس أعلنت رفضها لموادلة  ، أنغزة، من 22/8/1921قدس برس، وجاء في وكالة 
الهدوء مقابل الهدوء، م كدة أنها لن تاضع لالبتزاز وان االحتالل سيدفع ثمن جرا،مه بحق النساء 

ا 11/7جموة م السامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريح مكتوب له يو  .وقال د واألطفال.
ماس ت كد أن موادلة الهدوء مقابل الهدوء غير مقبولة والمرحلة التي كان ي بح فيها شوبنا ححركة "

 .بال رد أو انتقام قد ولت إلى غير رجوة واالحتالل سيدفع ثمن جرا،مه بحق نسا،نا وأطفالنا وعوا،لنا"
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يتحمل النتا،ج، وه ا وأضافا "نحن لم ناتر ه ت الموركة واالحتالل هو ال ي بدأ الودوان وعليه أن 
 هو موقف المقاومة وأي طرٍف يتجاوز ه ا الموقف فهنه ال قيمة لموقفه".

وتابعا "محاوالت البوض ابتزاز حركة حماس من االل التلويح بالحرب البرية اإلسرا،يلية نقول له 
ود ه ت ورقة ااسرة، وحماس ال تاضع لالبتزاز وتهديدات الودو ال تايفنا، ونحن مشتاقون لجن

االحتالل الجبناء، وكوماندوز القسام ال ي هاجمهم في عقر مغتصباتهم هو أشد جاهزية للقا،هم على 
 أطراف غزة".

  
 " ال تتعامل معنا كبشر وال كشعبإسرائيل... و"عباس: ال أقبل المتاجرة بدم شعبنا .2

الودوان قال الر،يس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس الجموة، إن اهتمامه األول االل 
اإلسرا،يلي على قطاع غزة هو ال هاب إلى الوسيلة إلنقا  الناس بغض النتر عمن أطلق شرارة 

 الحرب األولى بل كيفية وقفها.
وطالب عباس في مقابلة مع قناة الميادين بثتها مساء أمس الجموة بوقف القتال فورا من أجل حقن 

 .2012قف الودوان والوودة الى اتفاقية التهد،ة عام الدماء)..( مبينا  أن المهم في المقام األول هو و 
وأضافا "هناك قرارات ستتا  في مجلس األمن االل يومين وأنا أتمنى وقف القتال في أسرع وقت 

"، مشيرا  إلى أنه أول من توجه إليهم هم الر،يس المصري عبد الفتاح السيسي واألردن ألنهم …ممكن
 موة الوربية، حسب توبيرت.مونيين بوضونا مباشرة وبودها الجا

شهداء وأنا تحدثت موهم وطلبت منهم الصبر وال أقبل  5وتابع عباسا "أقل عا،لة في غزة اسرت 
المتاجرة بدم شوبنا". وقالا "لألسف الشديد إسرا،يل ال تتوامل مونا كبشر وال كشوب، وتوتدي علينا 

 قل". ونحن ندافع عن أنفسنا فقط بالقانون الدولي ال أكثر وال أ
 21/8/1921، 17عرب 

 
 الفلسطيني في قطاع غزة  شعبلبادتها لإبوقف  "إسرائيل" إلزاملى إالحمد هللا يدعو  .3

تفقد ر،يس الوزراء د. رامي الحمد هللا أمس في مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس،  انابلس
 قلقيلية.امسة مواطنين أصيبوا برصاص االحتالل الحي في بلدة كفر قدوم شمال شرق 

وجدد الحمد هللا دعوته إلى المجتمع الدولي ال سيما الرباعية الدولية ومجلس األمن بهلزام إسرا،يل 
بوقف إبادتها الجماعية ألهلنا في القطاع، ووقف جرا،م قوات االحتالل والمستوطنين ضد أبناء شوبنا 
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بكافة السبل ومتطلبات في الضفة، وشدد على استمرار دعم الحكومة ألبناء شوبنا في القطاع 
 الصمود، مشيرا إلى ضرورة التالحم بين أفراد شوبنا في وجه الودوان اإلسرا،يلي.

 21/8/1921الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 لألجانب وجرحى العدوان السبتمصر تقرر فتح معبر رفح  :وزارة الداخلية في غزة .4
السبت  يومة ستويد فتح موبر رفح البري أعلنت وزارة الداالية في غزة أن السلطات المصريا رفح
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن السفر ماصص غدا   .الجموة ( بود إغالقه تهر يوم12-7)

ودعت الوزارة  للمصريين األصل واألجانب األصل ولجرحى الودوان الصهيوني على القطاع.
 من صباح غٍد السبت. 8عة المسافرين المونيين إلى التوجه للصالة الاارجية لموبر رفح السا

وكانت السلطات المصرية أعلنت فتح موبر رفح بشكل استثنا،ي لتحويل جرحى الودوان الصهيوني 
 المتواصل من  امسة أيام، إضافة لمغادرة المصريين األصل واألجانب. 

 22/8/1921، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "إسرائيل"بربرية  تشكيل لجنة للتحقيق في السعوديةنؤيد طلب  :الهباش .5

أوضح مستشار الر،يس الفلسطيني للش ون الدينية الدكتور محمود الهباش، أن  افهيم الحامد-جدة
إسرا،يل نسفت عملية السالم تماما وتمارس أعمال التنكيل والقمع الوحشية ضد الشوب الفلسطيني، 

،يل في غزة، داعيا إلى تحرك موربا عن استنكارت بشدة لجميع األعمال البربرية التي تقوم بها إسرا
الدول الوربية واألمم المتحدة والمنتمات الودلية والحقوقية واإلنسانية التاا  اإلجراءت الالزمة 

 لمواجهة االعتداء الوحشي ال ي يتورض له الشوب الفلسطيني.
ولية في وأيد الدكتور الهباش، مطالبة المملكة باتاا  اإلجراءات القانونية وتشكيل لجنة تحقيق د

االنتهاكات التي ارتكبتها إسرا،يل في األيام الماضية، موضحا أن موقف المملكة في اجتماع اللجنة 
التنفي ية لمتابوة التصويد اإلسرا،يلي في غزة، عكس اهتمامها الشديد بما يجري من أعمال بربرية 

 ضد الشوب الفلسطيني.
عدم إصدر بيانات فقط، بل ممارسة الضغط إن على مجلس األمن الدولي التحرك و »وقال الهباشا 

الحقيقي لوقف انتهاكات إسرا،يل واعتداءاتها الجارية ضد الشوب، ووضع حد للودوان اإلسرا،يلي 
 «.وتوفير الحماية للشوب الفلسطيني ال ي يواجه آلة الحرب اإلسرا،يلية البغضية
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ن اإلسالمي، عقد جلسة طار،ة لمجلس كما أيد الهباش أيضا، مطالبة اللجنة التنفي ية لمنتمة التواو 
حقوق اإلنسان، بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرا،م وانتهاكات إسرا،يل لحقوق اإلنسان 

 .الفلسطيني
 21/8/1921عكاظ، جدة، 

 
 حماس: تصريحات عباس إساءة لدماء الشهداء .6

المقاوماااة  غااازةا اساااتكرت حركاااة حمااااس تصاااريحات ر،ااايس السااالطة الفلساااطينية محماااود عبااااس ضاااد
الفلسطينية ووصفها با"تجارة الحروب". وقال د. سامي أبو زهري، المتحد  الرسمي باسم الحركة، في 

أن هاا ت التصااريحات  11/7بيااان وصاال "المركااز الفلسااطيني لخعااالم" نساااة منااه مساااء يااوم الجموااة 
 هي إساءة لدماء الشهداء وادمة للمواقف الموادية لشوبنا ومقاومته.

 ماس ستفرض شروطها ولن تلتفت ألي مواقف هزيلة.وأضاف إن ح
  22/8/1921المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 أبو مرزوق: رياض المالكي وزير خارجية نتنياهو .7

القاهرةا وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. موسى أبو مرزوق، وزير اارجياة السالطة 
هو. وقااال ابااو ماارزوق بتدوينااة لااه علااى صاافحة الفلسااطينية، رياااض المااالكي، ب نااه وزياار اارجيااة نتنيااا

الفيس بوكا "رياض المالكي وزير اارجة نتنياهو! يقولا من حق "إسارا،يل" الادفاع عان نفساها طالماا 
استمر إطالق الصواريخ، والرد االسرا،يلي يجب أن يبقى مناسبا ، وان نتجنب ب قصى درجة المدنيين، 

 وله " ال توليق" وأن ال ي دي الى تقوية حماس. وياتتم بق
 22/8/1921صفحة د. موسى أبو مرزوق على موقع الفيس بوك، 

 
 أبو مرزوق: لن ننسى من قتلهم الصهاينة من شعبنا .8

موسى أباو مارزوق أن هجماات الوادو الصاهيوني  .د أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس اغزة
وقتلاات حتااى االن مااا  بشااكل جز،ااي. 8110مناازا  بشااكل كاماال، و 283هجمااة، هاادمت  1874بلغاات 

 يزيد على الم،ة، وجرحت الم،ات من ابناء الشوب الفلسطيني.
وقااال أبااو ماارزوق فااي تصااريحات لااه اليااوم الساابت نشاارها علااى صاافحته الرساامية علااى موقااع التواصاال 
االجتماعي "الفايسبوك"ا "نحن امة محفور في  اكرتها قيمة الشهادة والشهداء، كما اننا لان ننساى مان 
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صهاينة من شوبنا. كم مرة في التاريخ احتلت فلسطين والشاام، وانهزماوا وانساحبوا ااا،بين، وال قتلهم ال
 يوجد قوة في التاريخ انتصرت في كل مواركها المصيرية، وسياتي ه ا اليوم".

 21/8/1921قدس برس، 
 
 الزهار: جاهزون ألشهر طويلة من القتال مع "إسرائيل" .9

ركاة حمااس د. محماود الزهاار "إن حركتاه جااهزة ألشاهر طويلاة غزةا قال عضاو المكتاب السياساي لح
أن  11/7مااان القتاااال ماااع إسااارا،يل". وأكاااد الزهاااار فاااي تصاااريحات لقنااااة "األقصاااى" فجااار ياااوم الجمواااة 

"الحرب ه ت المرة نوعية، فرضها الودو ولن يوقفهاا إال بشاروطنا". وأضاافا "الشاوب الفلساطيني بكال 
واآلن نفااتح صاافحة جدياادة، وعلااى الواادو أن يوقااع عليهااا مرغمااا.. أماااكن تواجاادت يقااف مااع المقاومااة. 

نشور أننا على أبواب موركة بداية الفتح، ونقول لمن يونيه األمر، إن الشوب الفلساطيني بكال أمااكن 
 تواجدت مع المقاومة"، على حد توبيرت.

 22/8/1921قدس برس، 
 
 ومة ليست مغامرةن المقاأ وتؤكد الحديث المصري عن "مغامرات" حماس تستهجن .01

 عن "مغامرات"، وقالت إن المقاومة ليست مغامرة. المصري استهجنت حركة حماس الحدي 
قاال فاي مداالاة هاتفياة علاى فضاا،ية  ، قادالمتحاد  باسام الاارجياة المصارية بادر عباد الوااطيكان و 

ة ال تصب إن "الشوب الفلسطيني يدفع ثمن اعتداءات ومغامرات تحاك لادمة أغراض داالي االمحور
 في مصلحة المواطن الفلسطيني".

وفااااي اتصااااال مااااع الجزياااارة، اسااااتهجن مساااا ول الوالقااااات الدوليااااة فااااي حركااااة حماااااس أسااااامة حماااادان 
تصريحات المتحد  المصري ب ن الشوب الفلسطيني "يدفع ثمن مغامرات". وقال حمدان إن ما قامت 

ا،يلي، مضاايفا أن المقاومااة ليساات بااه حماااس وفصااا،ل المقاومااة األااارع هااو الاارد علااى الواادوان اإلساار 
 مغامرة.

 21/8/1921 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 المقاومة على الصمود كبيرة.. وقدرة على األرضجديدة ريد تثبيت وقائع ت "إسرائيل"حمدان:  .00

حماس أسامة حمدان أن الودو الصاهيوني يرياد حركة يرع مس ول الوالقات الدولية في ا قاسم قصير
جديد على غازة "تثبيات وقاا،ع علاى األرض تا دي إلاى تصافية القضاية الفلساطينية من االل عدوانه ال
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بواااااد فشااااال عملياااااة التساااااوية واساااااتقالة ماااااارتن اناااااديك ونهاياااااة المفاوضاااااات وتشاااااكيل حكوماااااة الوحااااادة 
الفلسطينية". يشير إلى أن الحملة الوسكرية بدأت في الضفة الغربية ومان ثام امتادت الاى غازة "بهادف 

 للمقاومة في تل األوضاع الوربية القلقة والمتحركة".توجيه ضربة قاسية 
كااان أول  2006ياارع حماادان أنااه فااي الوااام  2014وتمااوز  2006فااي مقارنتااه للمتغي اارات بااين تمااوز 

فشال إساارا،يلي عسااكري، ولاام تاانجح اآللااة الوسااكرية اإلساارا،يلية فااي تحقيااق أي إنجاااز ميااداني وبالتااالي 
. "وباالرغم مان التفاوق اإلسارا،يلي الجاوي 2012و 2008مين أي مكاسب سياسية، وتكارر األمار الواا

وقااوة القصااف البااري، فقااد نجحاات المقاومااة وشااوب غاازة فااي الصاامود وأثبتاات أنهااا قااادرة علااى تسااجيل 
نقاط إيجابية وفرض موادالت جديدة في الصراع. واليوم يحاول الودو استغالل المتغيرات في المنطقة 

 المقاومة والقضية الفلسطينية".الستوادة زمام المبادرة وتصفية 
ي كد حمدان أن قدرة المقاومة في فلساطين علاى الصامود "كبيارة جادا ، وهاي قاادرة علاى االساتمرار فاي 
إطااااالق الصااااواريخ ومواجهااااة أيااااة عمليااااة بريااااة والوصااااول إلااااى عمااااق الكيااااان الصااااهيوني". يضاااايفا 

الومال المياداني. انتقلات المقاوماة "المقاومون جاهزون ألياة مواجهاة وهام يتمتواون بقادرة متطاورة علاى 
من كونها مجرد رد  فول عسكري لودد مان األشاااص إلاى حالاة عاماة فاي المجتماع الفلساطيني، ولا ا 

 من الصوب أن تهزم، والموركة قد ت ا  بوض الوقت وسنكون أمام مفاجآت جديدة يوميا ".
دانا "الوااادو واحاااد وتكتيكاتاااه يقاااول حمااا إيااارانوعااان التنسااايق باااين المقاوماااة فاااي فلساااطين ولبناااان ودور 

واحدة. ول لك حصل جهد مستمر لتبادل الابرات. هناك تواون وتنسيق مياداني دا،ماان، والوالقاة ماع 
يران اليوم أفضل بكثير مما يتن ه البوض. الوالقة مع حزب هللا أفضل بمراحل مما يتوقع  حزب هللا وا 

الصااهيوني والومال لتحريار فلسااطين، ولا ا فااهن  المتفاا،لون، وها ت الوالقااات قا،ماة علاى مواجهااة الكياان
 الجميع حريص على المحافتة عليها مهما تبدلت التروف او ااتلفت وجهات النتر".

يضيف حمدان "ا ا كان هناك من يراهن على ان حماس تواجه مشاكل مويناة بسابب تغيار التاروف، 
لموركاة، وساتثبت األياام قادرتنا علاى فه ا رهان ااطئ. المقاومة اليوم أقوع، ونحن ال زلناا فاي بداياة ا

 الصمود والمواجهة".
يشير حمادان الاى التاروف والمتغيارات الحاصالة فاي المنطقاة "فاي تال وجاود مشاروع أمريكاي لتغييار 
بوصااالة الصاااراع واساااتبدال المواجهاااة ماااع الوااادو الصاااهيوني الاااى صاااراعات م هبياااة وطا،فياااة، ورهاااان 

بال أثماان مويناة وعلاى حسااب القضاية الفلساطينية، وباروز البوض على تقديم تناازالت لألماريكيين مقا
مشااكالت كباارع فااي اإلقلاايم بوااد التطااورات السااورية والوراقيااة والمصاارية. لكاان رغاام كاال  لااك هااا هااي 
المقاومااة توااود لتكااون هااي الحااد ، وهااي قااادرة علااى تغيياار طبيوااة الصااراع وأن ت كااد أن النضااال ماان 
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حتلااة باال يشاامل المنطقااة كلهااا، ولاا ا سنشااهد تغيياارا  فااي أجاال فلسااطين ال ينحصاار داااال المناااطق الم
عااادة بوصاالة الصااراع  التطااورات والوالقااات السياسااية فااي المرحلااة المقبلااة لمصاالحة ايااار المقاومااة وا 

 باتجات الودو الصهيوني".
وعما إ ا كانت حماس قد اسرت مواقع داعمة بسبب بوض سياساتها فاي السانوات الاثال  الماضاية، 

"أطااراف كثياارة راهناات علااى عاازل حماااس اااالل المرحلااة الماضااية. الاابوض فواال  لااك  يقااول حماادانا
بسوء نية وباالرتباط بالمشاروع األمريكاي فاي المنطقاة، والابوض أاطا  ولكان نياتاه كانات حسانة. لكان 
مشهد الموركة اليوم وصمود المقاومة يفتح الباب واسوا  إلعادة تقدير  لك الموقف، ولكاي نوارف هال 

ت حمااس عان المقاوماة أم أن حمااس ومناا  نشا تها هاي فاي قلاب المقاوماة ومحاور المقاومااة فواال  تالا
 مهما تغيرت التروف؟".

يتاابع حماادانا "إ ا كاناات حمااس وقفاات الااى جانااب الشاووب فااي عمليااة التغييار، فهنهااا كاناات حريصااة 
ر قااادرات علاااى عااادم التاااورط فاااي الصاااراعات الداالياااة وأال تكاااون طرفاااا  فيهاااا، وهاااي ركااازت علاااى تطاااوي

المقاومة كاي تكاون جااهزة دا،ماا  لمواجهاة المشاروع الصاهيوني كماا يجاري الياوم. ولا لك عمادت أيضاا  
الاى الااداول فاي المصااالحة الفلساطينية واتباااع نهااج جدياد فااي المنطقاة إلبواااد الشاوب الفلسااطيني عاان 

أولوياااة اياااار الصاااراعات الداالياااة فاااي اياااة دولاااة عربياااة، وال سااايما لبناااان، وبااا لك ت كاااد حمااااس علاااى 
 المقاومة".

يااااتم حمااادان باااالقول إن ماااا يجاااري الياااوم "ي كاااد أن المقاوماااة قاااادرة علاااى الصااامود ولاااديها المزياااد مااان 
المفاجآت، وه ت الموركة ستكون بالنهاية إنجازا  جديدا  للمقاوماة، لايس فقاط فاي فلساطين بال لكال قاوع 

 المقاومة في طريق مواجهة المشروع الصهيوني". 
  21/8/1921 ،روتالسفير، بي

 
 فصائل في منظمة التحرير تدعو إلى اتخاذ قرار بوقف التنسيق األمني .02

أكدت عدد من القوع الممثلة في اللجنة التنفي ية لمنتمة التحريار الفلساطينية أن األنبااء التاي  ارام هللا
أساس له  تحدثت عن طرح موضوع التصويت لوقف التنسيق األمني على اللجنة التنفي ية للمنتمة ال

 من الصحة.
وطالبت ه ت القوع الممثلة في اللجنة التنفي ية لمنتمة التحرير الفلسطينية في بيان صدر عنها مساء 

( ونشاارت القساام اإلعالمااي للجبهااة الشااوبية، بااهدراع هاا ا الموضااوع علااى جاادول 11/7) ةأمااس الجمواا
 تنسيق األمني.أعمال اللجنة وهي تدعو اللجنة التنفي ية إلى اتاا  قرار بوقف ال
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وحمل البيان توقيع كل من جبهة التحرير الوربية، االتحاد الديمقراطي الفلسطيني)فدا(، جبهة التحرير 
الفلسااطينية، الجبهااة الديمقراطيااة لتحرياار فلسااطين، الجبهااة الشااوبية لتحرياار فلسااطين، الجبهااة الوربيااة 

 نية.الفلسطينية، حزب الشوب الفلسطيني، المبادرة الوطنية الفلسطي
 21/8/1921قدس برس، 

 
 الفصائل الفلسطينية تشكَّل غرفة عمليات مشتركة منذ بدء العدوان على غزة .03

قالااات عضاااو اللجناااة المركزياااة لحركاااة فاااتح آماااال حمااادا "إن هنالاااك شاااراكة سياساااية وميدانياااة  ارام هللا
عمليااات  حقيقيااة بااين كاال التنتيمااات وفصااا،ل الوماال الوطنيااة فااي قطاااع غاازة، حياا  تاام تشااكيل غرفااة

 مشتركة بينها من  بدء الودوان اإلسرا،يلي".
لقنااة "عاودة" الفضاا،ية، أعااد القسام اإلعالماي  11/7وأوضحت حماد فاي تصاريحات لهاا ياوم الجمواة 

فااتح نشاارها، "أن لجنااة ماان القااوع الوطنيااة تشااكلت لمتابوااة ودراسااة قضااايا القطاااع، وأكاادت أن  لحركااة
ورأت أن ماا  وحدة ميدانية من أجل مواجهة جارا،م االحاتالل".الشوب الفلسطيني يشهد وحدة سياسية و 

يجااري فااي قطاااع غاازة هااو حاارب إبااادة جماعيااة تاا تي بشااكل ماانتم ماان قباال حكومااة االحااتالل، عباار 
استهداف المدنيين الفلسطينيين دااال مناازلهم، وجارا،م طالات األاضار والياابس عبار القصاف الجاوي 

 والبري والبحري المستمر.
 22/8/1921قدس برس، 

 
 "القسام" تستهدف مطار بن غوريون في تل أبيب .04

القسام مفاج ة، أمس، باستهدافها مطار بن غوريون اإلسارا،يلي، كتا،ب أحدثت ا كفاح زبون - رام هللا
جنوب تل أبيب. وقاال بياان لاا"القسام" تلقات "الشارق األوساط" نسااة عناه، إنهاا "تمكنات ألول مارة مان 

 (. وه ت هي المرة األولى بتاريخ الصراع".M75من طراز ) قصف مطار بن غوريون بصاروخ
مااان صاااباح  40ا10وقالااات الكتا،اااب إنهاااا تمكنااات مااان قصاااف مطاااار بااان غورياااون فاااي تماااام السااااعة 

"، كما قصفت أسدود بتسوة صواريخ، وعاودت قصف حيفا بصااروخ M75الجموة، ب ربوة صواريخ "
 ".R160من طراز "

إلسااارا،يلية ساااقوط صاااواريخ بجاناااب "بااان غورياااون"، وقالااات إن وأكااادت صاااحيفة "ياااديووت أحروناااوت" ا
 يفرون عا،دين إلى بالدهم اشية من تدهور أكبر لألوضاع. "إسرا،يل"السياح في 

 21/8/1921 ،الشرق األوسط، لندن
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 "سرايا القدس" تمطر "تل أبيب" بالصواريخ ونتنياهو يقطع مؤتمره .05

ركاة الجهااد اإلساالمي أنهاا أمطارت عصار ياوم الجمواة غزةا أعلنت "سرايا القدس" ال راع الوساكري لح
مدينااة "تاال أبيااب" المحتلااة بواباال ماان صااواريخ "فجاار". و كاارت الساارايا فااي بااال  عسااكري أولااي  11/7

أنها قصفت عصر يوم الجموة مدينة "تل أبيب" المحتلة بوابل صواريخ مان ناوع "فجار". وأضاافت إن 
 بنيامين نتنياهو وفريقه األمني والسياسي.ه ا القصف استهدف ر،يس الوزراء الصهيوني 

ويشااار إلااى أنااه تاازامن سااقوط الصااواريخ علااى "تاال أبيااب" عقااد نتنياااهو ماا تمرا  صااحفي ا ، وقااد اضااطر 
 نتنياهو لقطع الم تمر على وجه السرعة، ومغادرة المكان.

 22/8/1921المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 س يحيى السنوار طائرات االحتالل تدمر منزل القيادي في حما .06

للمرة الثانية منزل القيادي في  12/7اانيونسا استهدفت طا،رات االحتالل الحربية فجر اليوم السبت 
 حركة حماس يحيى السنوار، في مدينة اانيونس جنوب قطاع غزة.
 وكانت طا،رات االحتالل أغارت صباح الاميس على منزل السنوار.

 ي دمر المنزل بشكل كامل. وقالت مصادر محلية أن الطيران الحرب
  21/8/1921المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 "حماس": استهداف الجيب اإلسرائيلي شرق غزة عنوان لما سيكون في الحرب البرية .07

ن رجاال المقاوماة الفلساطينية أطلقاوا عصار ياوم الجمواة إقالت مصاادر فلساطينية لاا"قدس بارس"  اغزة
تجاااات آلياااة إسااارا،يلية جناااوب موقاااع "نااااح الواااوز" الوساااكري  صااااروخ مضااااد للااادروع مااان ناااوع "كورنيااات"

 اإلسرا،يلي شرق مدينة غزة حي  تم تدميرها بالكامل واشتولت النار فيها.
وأضااافت المصااادر أنااه بوااد اشااتوال النيااران فيهااا لاام تااتمكن التوزياازات اإلساارا،يلية ماان الوصااول إلااى 

 اومة الفلسطينية.الدبابة المشتغلة، اشية استهدافها من قبل رجال المق
سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريح مكتوب لاها "تفجيار كتا،اب القساام للجياب  .قال دو 

وأضاافا "غازة لان تكاون إال مقبارة  اإلسرا،يلي شارق غازة هاو عناوان لماا ساتكون علياه الحارب البرياة".
 لجنود االحتالل والقادم أعتم به ن هللا".

 22/8/1921قدس برس، 
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 سام" يخترق حسابات الكترونية اسرائيلية بعضها يعود لشخصيات سياسية وعسكرية بارزة"الق .08

غزةا قالت كتا،ب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مسااء ياوم الجمواة، أنهاا نجحات فاي ااتاراق 
عشااااارات الحساااااابات اإللكترونياااااة اإلسااااارا،يلية بوضاااااها يواااااود لشاصااااايات عساااااكرية وسياساااااية باااااارزة. 

ا،ب في بيان أرفقت موه صورا  تتهر ااتراق الحسابات االلكترونية، أنهاا أرسالت عبار وأوضحت الكت
تلااك الحسااابات رسااا،ل تشاامل صااورا  للشااهيد محمااد أبااو اضااير وصااور مساالحين ماان الكتا،ااب وبوااض 
قادتهااا وشااوار "الهاااكرز" الااااص بالكتا،ااب الاا ي نفاا  الومليااة، كمااا أنهااا وجهاات رسااا،ل لخساارا،يليين 

 رحيل عن فلسطين.تطالبهم بال
واوضحت أن ها ت الوملياة تا تي فاي إطاار الحملاة االلكترونياة التاي تشانها ضاد "إسارا،يل"، مشايرة  إلاى 

 أنها كانت تمكنت من السيطرة على ب  القناة اإلسرا،يلية الثانية فجر يوم الجموة. 
  22/8/1921القدس، القدس، 

  
 "يلإسرائـ"تحذر شركات الطيران من السفر ل "القسام" .09

وجهت كتا،ب الشهيد عز الدين القسام ال راع الوسكري لحركاة حمااس رساالة ا أحمد عبد الوال -غزة 
، تطالبهاا فيهااا بوقااف الاارحالت "إساارا،يل"إلاى كافااة شااركات الطياران األجنبيااة التااي تسااير رحالتهاا إلااى 

 بسبب ما اعتبرته وجود مااطر محدقة بكافة المطارات نتيجة للحرب الدا،رة.
ت الكتا،ب في رسالتها التي وصلت إلاى ماديري شاركات طياران عبار البرياد اإللكتروناي إناه "نتارا  وقال

لمااا تقااوم بااه القااوات اإلساارا،يلية ماان اعتااداءات إرهابيااة علااى أهااالي قطاااع غاازة والتااي تتركااز فااي هاادم 
لدين القسام فهننا في كتا،ب الشهيد عز ا ،البيوت على ر وس ساكنيها فتقتل النساء واألطفال والشيوخ

 الجناح الوسكري لحركة حماس، قررنا الرد على الودوان اإلسرا،يلي".
لاااى مطاااار بااان غورياااون  وأضاااافت الرساااالة "إنناااا بهااا ا الاصاااوص نحااا ركم مااان تسااايير رحاااالت مااان وا 
اإلسرا،يلي ال ي سيكون أحاد أهادافنا منا  الياومر نتارا  ألناه يحتاوي علاى قاعادة عساكرية جوياة موروفاة 

وأكدت أنها بناء على  لك "تالي مس وليتها القانونياة واألاالقياة  ".27الوسكرية الجوية  باسم القاعدة
 عن أي إصابات تقع للمسافرين األجانب أو طا،راتهم أثناء إقالعها أو هبوطها في المطار الم كور".

ا،يلي وكانت كتا،ب القسام أعلنت صباح اليوم الجموة أنها قصفت ألول مرة مطار بان غورياون اإلسار 
 " محلية الصنع.75ب ربوة صواريخ "أم

 22/8/1921 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 كتائب القسام تقصف فجر اليوم مدينة بئر السبع بثالثة صواريخ .21

 قصفت كتا،ب القسام، ال راع الوسكري لحركة حماس فجر اليوم السبت مدينة ب،ر السبع المحتلة.
ناااد السااااعة الرابواااة مااان فجااار الياااوم السااابت ثالثاااة وأعلنااات الكتا،اااب فاااي باااال  عساااكري انهاااا أطلقااات ع

 صواريخ من نوع "قسام" تجات مدينة ب،ر السبع المحتلة.
  21/8/1921 ،ون الينأفلسطين 

 
 إطالق عشرات الصواريخ على بلدات إسرائيليةأذرع الفصائل المقاومة تعلن  .20

"الجهاد اإلساالمي"، و"كتا،اب كما أعلنت "سرايا القدس"، ال راع الوسكرية لحركة  افتحي صب اح -غزة 
أبو علي مصطفى"، ال راع الوسكرية لا "الجبهة الشوبية"، و"كتا،ب المقاومة الوطنية"، ال راع الوسكرية 
لا "الجبهة الديموقراطية"، إطالق عشرات الصواريخ على بلدات إسرا،يلية محا ية للقطاع وأارع بويادة 

 نسبيا .
 21/8/1921 ،الحياة، لندن

  
 قذيفة صاروخية 182: "العصف المأكول"القسام" في خمسة أيام من حصاد " .22

غااازةا نشااارت كتا،اااب "القساااام"، الجنااااح الوساااكري لحركاااة حمااااس، حصااااد مواركهاااا فاااي الامساااة أياااام 
الماضااااية، فااااي إطااااار مااااا أطلقاااات عليااااه عمليااااة "الوصااااف الماااا كول"، التااااي تصاااادت االلهااااا للواااادوان 

، أن صاااواريخ كتا،اااب 12/7فاااي بياااان، الياااوم السااابت  الصاااهيوني علاااى قطااااع غااازة. وأكااادت الكتا،اااب،
 .1148القسام طالت مناطق ألول مرة تصيبها صواريخ عربية من  احتالل فلسطين عام 

وتواصالت مناا  اليااوم األول المفاجااآت القساامية، وكااان أباارز هاا ت المفاجااآت الكشااف عاان اقتحااام وحاادة 
 ى شواطئ عسقالن عبر البحر.كوماندوز قسامية لقاعدة سالح البحرية في )زيكيم( عل

ونشر المكتب اإلعالمي لكتا،اب القساام أرقاماا  دقيقاة حاول الصاواريخ التاي دكات "إسارا،يل"، والمنااطق 
التاااي طالتهاااا الصاااواريخ ألول مااارة، وتمكنااات كتا،اااب القساااام منااا  الياااوم األول لبااادء موركاااة "الوصاااف 

صااواريخ ماان  4ارواية، كااان منهاا ق يفاة صاا 571الما كول"، وحتااى نهاياة اليااوم الاااامس مان إطااالق 
 13" الشاااهير، وM75صاااارواا  مااان طاااراز"  37"، وJ80"، وصاااارواان مااان طاااراز "R160طاااراز "

"، باإلضااافة إلااى م،ااات القاا ا،ف 5"، وصاااروخ واحااد ماان طااراز "فجاار 55صااارواا  ماان طااراز "سااجيل 
 /هاون.107الصارواية من طراز غراد/قسام/
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 تاريخ الصراع مع الودو عدد ا من المواقع المحتلة، وهيا كما أن القسام استهدف ألول مرة في
 .R160صواريخ من طراز  4حيفا المحتلة با  -
 .M75مطار "نيفاتيم" الوسكري بصارواين من طراز  -
 .M75ديمونا بثالثة صواريخ من طراز  -
 .M75"رامون" بصارواين من طراز  -
 .55ل صواريخ من طراز سجي 10"رحوفوت" و"بيت يام" با  -
 .M75صواريخ من طراز  4مطار "بن جوريون" في "تل أبيب" با  -

وتواصااال القصاااف القساااامي علاااى مااادع األياااام الامساااة ليطاااال "تااال أبياااب" مركاااز الثقااال للكياااان ورمااازت 
ا، كما قصفت القدس المحتلة با  32الموروف لكل الوالم، ب كثر من   .M75صواريخ  8صاروا 
ها القصف القسامي عسقالن واسدود وكريات جات وكريات مالااي وكان من أبرز المناطق التي طال

كما تمكنت الكتا،ب من تفجير نفاق مفااخ أسافل موقاع كارم أباو  ونتيفوت وأوفكيم وتسيلم وب،ر السبع.
ساالم الوساكري شاارق رفاح جنااوب قطااع غازة، فااي الياوم الثاااني للموركاة، ونشارت كتا،ااب القساام فيااديو 

فل الموقاااع الوساااكري، وقاااد اعتااارف الوااادو بااا لك، مبيناااة  أنهاااا ستنشااار لالنفجاااار الضاااام الااا ي وقاااع أسااا
فااي الجانااب اآلااار ماان الموركااة، كااان مهندسااو القسااام واباارا ت يوملااون علااى باا   التفاصاايل الحقااا .

واتمات الكتا،ابا   رسالة القسام، والصاورة الحقيقياة للموركاة إلاى الجمهاور الصاهيوني بكافاة شارا،حه.
لمااا كول تسااطر فيهاااا القسااام والمقاوماااة الفلسااطينية الملحماااة البطوليااة التاااي "والزالاات موركاااة الوصااف ا

سيسجلها التاريخ بمداد من نور ودماء زكية، وال زالت الكتا،ب تافي في جوبتها المزيد من المفاجاآت 
 واإلبداعات في مقاومة المحتل والدفاع عن األرض والشوب والمقدسات".

  21/8/1921المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
 حماس تنشر نشيد "زلزل أمن إسرائيل" بالعبرية .23

نشاارت حركااة حماااس النساااة الوبريااة ماان أنشااودتها الحماسااية "زلاازل .(ا ب .ف.أ) –القاادس المحتلااة 
أمن إسرا،يل" كجزء من الحمالت النفساية والدعا،ياة التاي ينفا ها الفلساطينيون واإلسارا،يليون فاي ماوازاة 

طااالق الصااواريخ علااى إساارا،يل. الغااارات اإلساارا،يلية علااى قطاااع والنساااة الوبريااة ماان االغنيااة  غاازة وا 
التااي تاام تحميلهااا الاماايس علااى موقااع يوتيااوب، ماان أكثاار األغاااني شااوبية لاادع مناصااري كتا،ااب عااز 

 الدين القسام، الجناح الوسكري لاحماس. 
 21/8/1921 ،الحياة، لندن
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 الحرب اإلسرائيلية على غزة واشنطن بوست: العاروري" الحمساوي الغامض" الذي أشعل .24

واشنطنا سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الشاص ال ي تتهمه "إسرا،يل" بالوقوف وراء 
ااتطاااف مراهقيهااا الثالثااة الشااهر الماضااي، وقالاات إن صااالح الواااروري شاصااية غامضااة تقااف وراء 

 عمليات الاطف التي أشولت الحرب اإلسرا،يلية على قطاع غزة.
الواااروري الاا ي أسااس الجناااح الوسااكري لحركااة حماااس، كتا،ااب القسااام، كااان قااد قااال فااي  وأضاااف أن

إنااه لاام يواد يجمااع أمااواال  أو ياطااط لهجماات أو يجنااد مساالحين جادد، والااص حين،اا  إلااى  2007عاام 
القاااول بااا ن حمااااس ستتضااار لاااو اساااتهدفت المااادنيين. ففاااي النهاياااة ثمااارة الومااال الوساااكري تكاااون عماااال 

 وب تنتهي بالهدنة والمفاوضاتسياسيا، وكل الحر 
لكاان اآلن وبوااد ساابع ساانوات، فااهن المساا ولين اإلساارا،يليين يقولااون إن الواااروري قااد عكااس التسلساال، 
وأنهااى المفاوضااات بحاارب. وأشااارت الصااحيفة إلااى أن المساا ولين اإلساارا،يليين كااانوا قااد صاارحوا قباال 

افهم، وقاام بحا  عماالء فاي الضافة الوثور على جثا  الشابان الثالثاة با ن الوااروري قاد اطاط الاتطا
دامة عمليات ااتطاف.  الوربية على تشكيل االيا "إرهابية" وا 

وفااااي حااااين أدت عمليااااات االاتطاااااف إلااااى إطااااالق شاااارارة القتااااال، فااااهن الاااارجلين الاااا ين ياااازعم قيامهااااا 
نااه بااتطاااف اإلساارا،يليين الثالثااة ال يزالااون مطلقااي السااراح، وكاا لك الواااروري الاا ي يقااول المحللااون إ

 الوقل المدبر بود محاوالت ااتطاف في الضفة الغربية.
وكتب ماثيو ليفيت من موهد واشنطن يقول إن اسم الواروري م لوف لمن يتابوون حركاة حمااس عان 

 كثب، ويصفه ب نه شاصية ر،يسية في جهود حماس لتجديد شبكاتها في الضفة الغربية. 
 22/8/1921وكالة سما اإلخبارية، 

 
 يخ حماس.. قسام فرنتيسي ثم جعبريتقرير: صوار  .25

تاتلااف صااواريخ القسااام عاان صااواريخ غااراد أن األولااى هااي صااواريخ بدا،يااة مفااردة، وأمااا الثانيااة فهااي 
منتومة متطورة وتطلق مجموعة من الصواريخ على شكل وابل. ولكنهما تتشابهان في أنهماا تنتمياان 

 لمجموعة الصواريخ غير الموجهة.
من قبال كتا،اب عاز الادين القساام الجنااح الوساكري لحركاة حمااس وقاد بادأ  هي صواريخ يتم تصنيوها

. ويحماال صاااروخ القسااام رأسااا متفجاارا "إساارا،يل"، حياا  تاام إطالقهااا علااى 2001اسااتادامها فااي عااام 
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يحتوي على مادة "تاي إن تاي"، أماا الماادة الدافواة للصااروخ فهاي مازيج مان نيتارات البوتاسايوم وساكر 
 القصب.

تاام  2007مااا ع األوليااة ماان صااواريخ القسااام ال يتجاااوز الثالثااة كيلااومترات، وفااي عااام وكااان ماادع الن
تطااوير ماادع الصااواريخ ليبلااي عشاارة كيلااومترات. وال توجااد مولومااات تقنيااة عاان صااواريخ القسااام ماان 
مصااادر حركااة حماااس الرساامية، لكاان الكتاااب المرجوااي فااي الصااواريخ المدفويااة الصااادر عاان م سسااة 

، وضااااع جاااادوال يبااااين فيااااه المولومااااات األساسااااية عاااان 2010النرويجيااااة فااااي عااااام  األبحاااا  الدفاعيااااة
 صواريخ القسام.

 3قسام 1قسام 2قسام  
 مليمترا 170 مليمترا 150 مليمترا 60 القطر
 كيلوغراما 10 كيلوغراما 32 كيلوغرامات 5ر5 الوزن
 أكثر من مترين سنتيمترا 180 سنتيمترا 71 الطول
 كيلومترات 10 كيلومترات 8-3 اتثالثة كيلومتر  المدع

 كيلوغرامات 10 كيلوغرامات 7-5 نصف كيلوغرام الحمولة المتفجرة
 كيلومترا. 17على  15قادرة على تحقيق مدع يبلي  4ويوتقد أن صواريخ قسام

وتاتلاف صااواريخ القساام عاان صااواريخ غاراد أن األولااى هااي صاواريخ بدا،يااة مفااردة، وأماا الثانيااة فهااي 
ورة وتطلق مجموعة من الصواريخ على شكل وابل. ولكنهما تتشابهان في أنهماا تنتمياان منتومة متط

لمجموعاة الصاواريخ غيار الموجهاة. والصااروخ الموجاه هاو مقا وف يساتادم منتوماة توجياه للوصاول 
 إلى الهدف، مثل أشوة الليزر أو األشوة تحت الحمراء.

 التسمية
تبوها في تسمية الصواريخ، فبود أن كانت قساام واحاد ويالحت أن حركة حماس غيرت الطريقة التي ت

واثنااان وثالثااة وأربوااة، فقااد أااا ت تساامي الصاااروخ بااالحرف اإلنجلياازي األول فااي ألقاااب أسااماء قادتهااا 
( يرمااااز إلااااى الاااادكتور إبااااراهيم M75السااااابقين الاااا ين اغتااااالهم االحااااتالل اإلساااارا،يلي، فمااااثال صاااااروخ )

 .2003 المقادمة ال ي اغتالته إسرا،يل في
( يرمز للدكتور عبد الوزيز الرنتيسي ال ي تولى ر،اسة الحركة في غازة بواد اغتياال R160وصاروخ )

بوااد أقاال ماان شااهر علااى اغتيااال ياسااين. أمااا صاااروخ  2004الشاايخ أحمااد ياسااين، وتاام اغتيالااه عااام 
(J80فيرمز ألحمد الجوبري أحد أهم قادة كتا،ب عز الدين القسام وال ي تم اغتياله ع ) 2012ام. 
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وال توجد مولومات موثقة عن ه ت الصواريخ الجديدة، ولكن الوقا،ع على األرض تشاير إلاى أنهاا أبواد 
ماادع وأكثاار قاادرة علااى ااتااراق الومااق اإلساارا،يلي والاا ي لاام يكاان سااابقا فااي ماادع صااواريخ المقاومااة 

 الفلسطينية.
 سطينية ومولومات تقنية عنهااويبين الجدول صواريخ أارع يوتقد أنها موجودة لدع المقاومة الفل

 المدى بالكيلومتر العيار بالمليمتر الطول بالسنتيمتر الوزن بالكيلوغرام االسم
وزن الرأس 
المتفجر 
 بالكيلوغرام

 8 1 107 84 11 حاسب
 10-1 1 10 160 30 )طويل( 3ناصر
 10-1 6 10 125 25 )قصير( 3ناصر

 10-1 1 115 180 40 4ناصر
 8 6 10 150 5ر2A 23قدس 
 8 7 115 110 5ر2B 33قدس 
 7-6 5ر3A 35 130 102 8قدس 
 8 1 5ر3B 42 200 127قدس 

 20-15 55  - -  - هوك آي
  - 17  - -   - كفاح
  - 8  -  -  - عرفات

  29/8/1921الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 على غزة  نتنياهو: الضغط الدولي لن يمنعنا من مواصلة الهجوم .26

ر،يس ، أن كفاح زبون نقال  عن مراسلها رام هللامن  21/8/1921وسط، لندن، الشرق األ  كرت 
الوزراء اإلسرا،يلي بنيامين نتنياهو قال إن جيشه سيواصل توجيه ضربات متزايدة لوناصر حماس في 
غزة، مشدا على أنه جرت حتى اآلن إصابة أكثر من ألف هدف في قطاع غزة بوتيرة تضاعف أكثر 

إن ». وأضاف نتنياهوا 2012ت عليه االل عملية )عمود السحاب( عام من ضوفي ما كان
 «.الضربات الوسكرية لغزة ستتوالى إلى حين ت كد إسرا،يل من استوادة الهدوء وأمن مواطنيها

وأوضح نتنياهو أنه نقل رسالة واضحة إلى جميع قادة دول الوالم ال ين حاورهم في األيام األايرة أال 
أي دولة في الوالم كانت ستوافق على تورض مواطنيها لالعتداءات الصارواية. وهي أنه ال توجد 
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وأكد بالتالي أن أي ضغط دولي لن يحول دون استمرار إسرا،يل في الومل بمنتهى القوة ضد 
 «.التنتيمات اإلرهابية الداعية إلى القضاء عليها»

س نهي الوملية عندما تتحقق  نحن نستود لكل االحتماالت وجميع الطرق عندما ناتار.»وتابعا 
 «.األهداف، والهدف من  لك هو تحقيق الهدوء

 «.حماس تاتبئ وراء المدنيين، ونحن نحارب اإلسالم المتطرف»وأردفا 
 5نتنياهو أكد أنهم لن يقفوا مكتوفي األيدي وأكثر من أن  ،21/8/1921الغد، عمان،  وأضافت

 لتي تطلق من قطاع غزة.ماليين إسرا،يلي يقبوون تحت اطر الصواريخ ا
 
 غانتس: ننتظر القرار السياسي لبدء العملية البرية في غزة .27

قال ر،يس هي،ة أركان الجيش اإلسرا،يلي بيني غانتس، إن "الجيش ا األناضول –القدس المحتلة 
 بانتتار قرار المستوع السياسي اإلسرا،يلي لبدء الوملية البرية ضد قطاع غزة".

ا،يلية عن غانتس قوله "ال يحتاع الجيش اإلسرا،يلي إلى القشة التي قصمت ونقلت اإل اعة اإلسر 
نما فقط قرار على المستوع السياسي".  تهر البوير من أجل البدء بالوملية البرية، وا 

وأكد في حدي  للصحافيين بمقر الجيش اإلسرا،يلي على الحدود مع قطاع غزة أنه "ال زالت هناك 
التي يتوجب ضربها"، مشددا  على أن "الهجوم من الجو ممتاز، والجهود  الوديد من األهداف في غزة

 االستابارية تنجح".
 21/8/1921الحياة، لندن، 

 
 على غزةنتنياهو يرفض عرض أوباما لوقف إطالق النار ويصر على مواصلة العدوان القدس:  .28

باراك أوباما علمت القدس اليوم الجموة أن عرض الر،يس األميركي  اعريقات سويد-واشنطن
سرا،يل "لم يجد ترحيبا  من قبل  للوساطة من أجل التوصل التفاق لوقف إطالق النار بين حماس وا 
ر،يس الوزراء االسرا،يلي بنيامين نتنياهو" ال ي ابلي الر،يس األميركي أن إسرا،يل "تنف  اطة دفاعية 

قدرات حماس المستقبلية تحقق انجازات ملموسة على األرض وسيكون لها أثر بالي في استنزاف 
 على شن هجمات صارواية".

 21/8/1921القدس، القدس، 
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 الجيش اإلسرائيلي يعلن إصابة جنديين قرب حدود غزة جراء صاروخ مضاد للدروع .29
أعلن الجيش اإلسرا،يلي، مساء يوم الجموة، إصابة جنديين جراء تورض قوة عسكرية  ااألناضول

 ني على الحدود مع قطاع غزة إلطالق صاروخ مضاد للدروع.تابوة له بالقرب من السياع األم
جاء  لك في تغريدة على حسابة بموقع التواصل االجتماعي "تويتر"، لم يوضح االلها طبيوة إصابة 

 الجنديين.
في السياق، قالت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرا،يلي إن "الجيش اإلسرا،يلي أعلن عن إطالق 

ع على قوة عسكرية تابوة له بالقرب من السياع األمني اإلسرا،يلي على الحدود صاروخ مضاد للدرو 
 وأشارت القناة إلى أن الجيش اإلسرا،يلي قام بالرد على مصادر إطالق الصاروخ. مع قطاع غزة."

 21/8/1921القدس العربي، لندن، 
 
 صواريخ المقاومة تالحق نتنياهو خالل مؤتمره الصحفي ما تسبب بارتباكه .31

باغتت ق ا،ف صواريخ المقاومة الطلقة من قطاع غزة ر،يس الوزراء اإلسرا،يلي بنيامين نتنياهو االل 
عقدت الجموة، م تمر ا صحفي ا في مقر وزارة جيش االحتالل في "تل أبيب" ما تسبب بارتباكه قبل أن 

ت تل أبيب وأعلنت سرايا القدس أنها أطلقت وابال من صواريخ فجر تجا ينهي الم تمر بسرعة.
 مستهدفة نتنياهو وفريقه األمني السياسي.

 21/8/1921السبيل، عمان، 
 
 يعلون: بطاريات "قبة حديدية" جديدة سُتنصب قريباً  .30

أعلن وزير األمن اإلسرا،يلي، موشيه يولون، اليوم الجموة، عن أن الجيش اإلسرا،يلي سينصب 
راض الصواريخ القصيرة المدع في أنحاء بطاريات جديدة أارع من منتومة "القبة الحديدية" العت

وقال يولون في بيان إنه تحد  أمس مع ر ساء شركة "رفا،يل" )سلطة تطوير األسلحة  إسرا،يل.
اإلسرا،يلية( والصناعات الجوية، التي طورت "القبة الحديدية" وعبر عن تقديرت لهم بادعاء أن ه ت 

أطلقت من قطاع غزة باتجات مناطق م هولة من الصواريخ التي  %10المنتومة نجحت في اعتراض 
وأضاف يولون أن "رفا،يل" والصناعات الجوية ستومل على نصب  في المدن والبلدات اإلسرا،يلية.

 المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" بصورة فورية.  
 22/8/1921، 17عرب 
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 الصواريخ على المدينةطالق إلى مدينة أشباح بفعل تصاعد وتيرة إ"معاريف": تل أبيب تحولت  .32
وصف الموقع االلكتروني لصحيفة )مواريف( الوبرية، مساء اليوم الجموة، مدينة تل أبيب  اغزة

 ب نها تحولت إلى مدينة أشباح بسبب تصاعد إطالق الصواريخ في الساعات األايرة على المدينة.
يات إطالق الصواريخ على تل بدورها، قالت القناة الوبرية الثانية أن هناك تصاعدا ملحوتا في عمل

أبيب، مشيرة  الى ان المدينة قصفت اليوم امسة مرات في أوقات ماتلفة وأن الساعات األايرة 
 الصواريخ. إطالقشهدت تصاعدا في وتيرة في 

وقال المحلل الوسكري للقناة الوبرية الثانية روني دانييل "من الواضح أن حماس في غزة تمتلك 
التي تطال تل أبيب وأن إطالق الصواريخ على المدينة أصبح اعتياديا بالنسبة  الم،ات من الصواريخ

 لها".
 22/8/1921، 17عرب 

 
 ماليين إسرائيلي للمالجئ 1ليبرمان: ال يمكن الصبر على نزول  .33

دور ليبرمان، أنه "ال يمكن لا)إسرا،يل( الصبر على بقاء جقال وزير اارجية االحتالل اإلسرا،يلي أفي
بنشر بطارية ثامنة  قيامهاليين إسرا،يلي إلى المالجئ". بينما أعلن جيش االحتالل عن م 5نزول 

وأضاف في مقابلة مع القناة الواشرة اإلسرا،يلية،  من منتومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ.
، أن "على )إسرا،يل( القيام بما يجب أن تقوم به لجلب األمن 2014-7-11مساء الجموة 

 يها، ه ا الهدف يالقي دعما دوليا".لمواطن
وتابع "ال توجد دولة على وجه األرض يمكنها الصبر على استمرار إطالق الصواريخ على مدنها، 

 ه ا ال يمكن أن يحتمل ال في واشنطن، وال موسكو وال في أي عاصمة من الوواصم الوالمية".
قال "يجب القيام بكل ما يجب من  وعن وجهة نترت في كيفية وقف صواريخ المقاومة الفلسطينية،

أجل الوصول إلى حالة ال يمكن بودها عودة إطالق الصواريخ على )إسرا،يل( حتى لو كان  لك بود 
وعن دعمه لوملية برية على قطاع غزة، قال ليبرمان إن "موقفي من ه ت الوملية موروف  عاما". 15

ري المصغر وفي كل المستويات السياسية، في كافة المناقشات التي تجرع على مستوع المجلس الوزا
 يجب أن ن هب في عملياتنا ضد حماس حتى النهاية، ه ا هو سلوك الدولة الطبيوية".
 21/1/1921فلسطين أون الين، 
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 مليار دوالر خسائر إسرائيلية متوقعة 1.1: موقع "جلوبس .34
التكلفة األولية لوملية  كشف موقع "جلوبس" الموني بش ون االقتصاد اإلسرا،يلي، أن ااألناضول

مليار  5ر8"الجرف الصامد"، التي بدأتها االحتالل اإلسرا،يلي قبل امسة أيام على قطاع غزة، تبلي 
 مليار دوالر(. 4ر2شيكل )

ورجح الموقع، أن تكون الوملية الوسكرية اإلسرا،يلية، شبيهة بوملية "الرصاص المصبوب"، التي 
يوما ، أي  22واستمرت  2001كانون الثاني/ديسمبر  28في  نف ها جيش االحتالل ضد قطاع غزة

 أن هنالك حملة مطولة، ستشمل داوال  بريا  للقوات اإلسرا،يلية.
، أن التكلفة المباشرة، تتمثل في النفقات 2014-7-11وجاء في التقرير ال ي نشر الجموة 

الحديدية، الماصصة إلسقاط  الوسكرية للجيش، من رواتب الجنود االحتياط، وتكاليف صواريخ القبة
 الصواريخ القادمة من القطاع، والنفقات اللوجستية، كتكاليف النقل والوقود والطلوات الجوية والبرية.

بينما ستكون هنالك تكاليف واسا،ر ناجمة عن سقوط صواريخ المقاومة على المستوطنات والبلدات 
قوة الشرا،ية االل أيام الحرب، وتوقف عجلة اإلسرا،يلية، وتوقف المصانع عن الومل، وتراجع في ال

 االقتصاد بنسبة حادة بسبب توطيل الم سسات عن الومل.
 خسائر القبة الحديدة

ألف دوالر، تكلفة كل صاروخ يارع  100وبحسب موهد "فان لير" اإلسرا،يلي، فهن تقديرات بنحو 
ير في االقتصاد اإلسرا،يلي، ويقدر الاب من "القبة الحديدية" العتراض كل صاروخ قادم من غزة.

مليون دوالر أمريكي،  80توفيق الدجاني، الاسا،ر اليومية التي يتكبدها االقتصاد اإلسرا،يلي بنحو 
وأضاف الدجاني االل حدي  مع وكالة األناضول،  أيام. 5من  بدء الودوان على قطاع غزة قبل 

سط وجنوب إسرا،يل، حي  توجد م،ات الجموة، أن النسبة األعلى من الاسا،ر، تتركز في مناطق و 
 المصانع والمزارع، والتي أضحت هدفا  للصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.

واعتبر الدجاني أن حصة الزراعة والثروة الحيوانية والمصانع المتواجدة في مناطق وسط وجنوب 
حي  توقفت أنشطة مليون دوالر يوميا ،  25األراضي الفلسطينية المحتلة من الاسا،ر تبلي قرابة 

وأكد الدجاني أنه ومع نهاية الحرب، فهن  مصانع ومزارع بسبب هروب الواملين فيها إلى المالجئ.
الحكومة ستووض وزارة جيش االحتالل، بتكلفة الحرب، "فولى سبيل المثال، بلغت توويضات 

 2001اع عام الحكومة لوزارة الجيش اإلسرا،يلي، مع نهاية عدوان "الرصاص المصبوب" ضد القط
 مليون دوالر(". 700مليار شيكل ) 5ر2بنحو 

 21/8/1921فلسطين أون الين، 
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 إقرار صهيوني بفشل القبة الحديدية :القناة الثانية العبرية .35

أقر مس ول تطوير منتومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ بفشل المنتومة في ا القدس المحتلة
 ينية والتي غطت موتم مناطق الكيان الصهيوني.التصدي لصواريخ المقاومة الفلسط

وأعلن ه ا المس ول االل استضافته من قبل القناة الثانية الوبرية ليل الجموة، أن منتومات القبة 
المنصوبة في مناطق ماتلفة من الكيان لم تود توترض سوع سدس الصواريخ أو أقل  7الحديدية الا

 منها.
جيش على منتومات القبة االل األيام الماضية ألسباب لم يورفها وأشار إلى أن توديالت أجراها ال

 هو.
ونبه إلى أن أمواال ضامة ال حصر لها وبويد ا عن موازنة الحكومة صرفت لبرنامج "القبة الحديدية" 

، وقال "هي صناعة 2007واضوت للتجربة عام  2004بشكل مستقل والتي بدأ الومل عليها من  
 واآلن نوترف بفشلها". أمريكية قمنا بتطويرها

يشار إلى أن القناة الوبرية الثانية كانت قد دعت الصهاينة صراحة الاميس الماضي عدم االعتماد 
على منتومات "القبة الحديدية"، واعترفت أن منتومة "القبة الحديدية" فشلت في اعتراض الصواريخ 

 التي أطلقت على مناطق جنوب ووسط "إسرا،يل".
التي أطلقتها كتا،ب  5ومة تمكنت من اعتراض صاروخ واحد فقط من الصواريخ الاوكشفت أن المنت

 القسام على مدينة "ديمونا" التي يوجد بها المفاعل النووي.
وتساءلت القناة الوبرية "كيف القبة الحديدية لم تود تمسك الصواريخ، فيما كان المس ولون يتغنون 

 ب نها ستتمكن من التقاط كافة الصواريخ".
 21/8/1921المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 R160"خارطة األلم" وتفاجأت بصواريخ  االستخبارات اإلسرائيلية تقسم غزة وفقموقع والاله:  .36

تومل القيادة الجنوبية التابوة للجيش اإلسرا،يلي وجهاز الشاباك واالستابارات ةا القدس المحتل
نية التحتية التي تشكل القدرة الصارواية الوسكرية ليل نهار على كشف واكتشاف مكونات الب

للفصا،ل الفلسطينية ااصة الصواريخ متوسطة وبودة المدع و لك بهدف تقليص اطرها على 
 إسرا،يل.
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وفي ه ا السياق ابتدعت االستابارات الوسكرية والشاباك والجيش مصطلحا جديدا أو مفهوما جديدا 
أطلقوا عليها اسم " اارطة األلم " وتشمل ه ت يقضي بتقسيم قطاع غزة الى مربوات ضمن اريطة 

الاارطة األهداف الحساسة التي يشكل تدميرها مصدر الم كبير ويشكل ضربة قوية للفصا،ل 
 الفلسطينية.

وتشمل اارطة "األلم" بنك أهداف موسع يتضمن ماازن السالح، ماتبرات تصنيع وانتاع الصواريخ 
ل بكل مستوياتهم، مقرات القيادة والسيطرة، غرف الومليات بويدة المدع، منازل وبيوت قادة الفصا،

 الحربية، مواقع إطالق الصواريخ.
وادعى موقع "وهللا" االلكتروني ال ي نشر اليوم "السبت" امر اارطة االلم بان سالح الجو اإلسرا،يلي 

عن تشغيل  نجح االل األيام الثالثة الماضية وبالتواون مع االستابارات بتصفية نشطاء مس،ولين
 1200منتومة الصواريخ متوسطة وبويدة المدع وهاجمت الطا،رات اإلسرا،يلية حتى أالن حوالي 

 حسب وصف الموقع. هدفا "إرهابيا"
ووفقا للموقع عملت كتا،ب القسام من  فترة طويلة وال زالت منكبه على تطوير الصاروخ الموروف 

را،يلي وأطلقت الحركة يوم االثنين الماضي و لك تحت سمع وبصر وانف األمن اإلس R-160باسم 
صارواين من ه ا الطراز تم اعتراض احدها في سماء منطقة " عتليت "على ساحل الكرمل قبل أن 

 مفتوحة.تصل هدفها النها،ي " حيفا" فيما سقط الثاني في منطقة 
سقاط ه ا الصاروخ كشفت تفاصيل  تطور  وهي ان حماس المفاج ةلكن شروط وتروف اعتراض وا 

قدرات  اتية تتولق بهطالق الصواريخ على حيفا وه ا وفقا لمصادر عسكرية رفيوة تحدثت لموقع " 
لألمن والجيش اإلسرا،يلي ال ين استبودوا أي قدرة  مفاج ةهللا" شكل نجاح إطالق الصواريخ على حيفا 

كلفوا أنفسهم ل لك لم ي R-160للفلسطينيين على الوصول إلى مسافات بويدة بواسطة الصاروخ 
عناء تح ير ر ساء البلديات والسلطات المحلية في منطقة حيفا مثال حول حدو  مثل ه ا 

 السيناريو.
وفي المقابل ادعى ضابط كبير في الجيش اإلسرا،يلي إن ر،يس قسم االستابارات في الجيش "امان" 

لسطينيين يمتلكون ه ا ان الف 2013"افيف كواافي" قال ضمن جلسة تقييم الوضع عقدت عام  اللواء
 الصاروخ القادر على ضرب حيفا.

وأضاف الضابط " يدور الحدي  عن تحدي جدي ا  حتى لو نجحنا بتدمير ماازنهم وماتبرات 
 التصنيع سيحتفتون بالولم والمورفة التي تمكنهم من إنتاع الصواريخ بويدة المدع".

 21/8/1921وكالة سما اإلخبارية، 
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 في مأزق وتبحث عن نصر "إسرائيل"دراسة:   .37

يالص تقدير الموقف إلى أن المقاومة "حصلت على أكثر من صورة للنصر في ه ت الموركة،  
أهمها صورة الضفادع البشرية الفلسطينية التي نجحت في ااتراق التحصينات األمنية اإلسرا،يلية 

 عن بود". وامتلكت جرأة السوي لقتال اإلسرا،يليين، رغم كشفهم في وقت مبكر وقصفهم
ومقرت غزة المتاصص في الش ن اإلسرا،يلي عملية "يتسوك إيتان" أو "الجرف -وصف مركز أطلس 

 الصامد"، التي بدأتها إسرا،يل على قطاع غزة قبل أيام، ب نها "تكتيكية ومتدحرجة".
يجي، إن الوملية "متدحرجة" ألن إسرا،يل بدأت بالتصويد التدر  -في تقدير موقف أعدت-وقال المركز 

فقصفت األراضي الزراعية ومواقع المقاومة، ثم انتقلت إلى قصف المنازل واالغتياالت، وقتل 
 مباشرة على المستويين األمني والسياسي". استراتيجية المدنيين. وهي "تكتيكية" ألنها "ال تحمل أهدافا  

ن موقوها"، فكال ولفت إلى أن المقاومة "ال تهدف من تصويدها إال لتحسين شروط التهد،ة وتحسي
 الطرفين "يقصف وعينه ترنو إلى الوسيط"، وفق المركز.

وأوضح أن إسرا،يل أرادت من اسم الوملية "الجرف الصامد" اإلشارة إلى صالبة موقفها وجبهتها 
الداالية في مواجهة تهديدات صواريخ المقاومة، التي ح  ر منها ر،يس موهد أبحا  األمن القومي 

 ال عاموس يادلين قبل يومين من الوملية.اإلسرا،يلي الجنر 
 رسائل

االل تصريحه التليفزيوني ال ي أدلى به -وأضاف أن ر،يس الوزراء اإلسرا،يلي بنيامين نتنياهو بو  
برسا،ل مفادها أن إسرا،يل "لم تسع للحرب، وأنها فترَضت عليها بود رفض حماس  -عقب بدء الوملية

سرا،يلية، وأن إسرا،يل "مضطرة للحرب حماية ألمن مواطنيها"، وقف إطالق الصواريخ على المدن اإل
وأن الحكومة "أطلقت يد الجيش الستادام كل ما يلزم لتوفير األمن وا عادة الهدوء، إضافة إلى 

 مطالبة نتنياهو مواطنيه بالصبر ألن الوملية "قد تستغرق وقت ا طويال".
اء الضحايا المدنيين، وَحمََّل المقاومة مس ولية ويرع المركز أن نتنياهو "غسل يديه متسبق ا من دم

 سقوطهم".
 تكتيكات وأهداف

و هب المركز إلى القول إن نتنياهو حدد "ب كاء ومكر" هدف ا محدود ا ومتواضو ا لودوانه، وهو الوودة 
من  للتهد،ة". و لك االف ا لما فوله ر،يس الوزراء األسبق إيهود أولمرت ال ي "ارتبك في تحديد أهدافه

 ".2008حرب 
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وأشار إلى أن نتنياهو ترك أهداف ا أارع لمجريات ونتا،ج الموركة، التي "ستنتهي بالتهد،ة في كل 
 الحاالت". مضيف ا أن نوعية وشروط التهد،ة ستكون مرهونة بنتا،ج الموركة. 

، حي  امتلكت إسرا،يل في 2012و 2008ويرع المركز أن "تكتيك" الوملية ااتلف عن حربي 
 حربين السابقتين عنصر المباغتة، وهو ما "افتقدته في ه ت الوملية".ال

واعتبر أن نتنياهو "اضطر للموركة وكان ياشى التصويد، وبدا أنه راهن على اشية المقاومة من 
التصويد وتوايها الح ر"، ومن ثم اعتمد على "التكتيك" التصاعدي، تن ا منه أن المقاومة ستقبل 

 ت إلى االنتقال للمرحلة التالية من التصويد".بالتهد،ة، ولن تضطر 
 مأزق

وأضاف "إسرا،يل حتى اآلن في م زق حقيقي، بود الرد النوعي والكثيف للمقاومة، فحتى صبيحة 
 األربواء التاسع من يوليو/تموز الجاري لم تحقق إسرا،يل أي إنجاز حقيقي".

هدوء، بود أن وصل القصف إلى "الاضيرة" وتابع "نتنياهو في أزمة، وال يمكنه القبول بهدوء مقابل 
كيلومترا عن غزة، في وقت لم تتمكن فيه إسرا،يل من توجيه ضربة قوية للمقاومة أو  120التي تبود 

 لبنيتها الصارواية".
ونبَّه إلى أن ر،يس الوزراء اإلسرا،يلي "يدرك أنه في صراع مع الوقت، ألن الضوء األاضر  

لمتواط،ين على الصمت، كلها أشياء محدودة بوقت موين. كما أن كمية األميركي والغربي، وقدرة ا
الدماء المسفوكة ستقلص من وقت الوملية، وهو ما دفع عدد ا من األمنيين اإلسرا،يليين لمطالبة 

 الجيش بالوصول السريع إلى مراحل أكثر قسوة".
 انتصارات وتساؤالت

كثر من صورة للنصر في ه ت الموركة، والص تقدير الموقف إلى أن المقاومة "حصلت على أ
أهمها صورة الضفادع البشرية الفلسطينية التي نجحت في ااتراق التحصينات األمنية اإلسرا،يلية، 

 وامتلكت جرأة السوي لقتال اإلسرا،يليين، رغم كشفهم في وقت مبكر وقصفهم عن بود".
فت ا إلى أن مقاومة االستنزاف ربما هي وأشار إلى حاجة المقاومة إلى "إدارة الموركة بنفس طويل". ال

أما إسرا،يل "فال زالت تبح  عن صورة نصرها، في  "الشكل األكثر مالءمة مع طبيوة الموركة". 
وقت تحمل فيه وعد ا من  الحرب السابقة ب ن تقدم إجابة واضحة عن س ال من المنتصر؟"، وفق 

هل االغتياالت المركزة؟ أم قتل الم،ات من  المركز. ال ي تساءل عمن سيمنح إسرا،يل صورة النصرا
 األطفال والنساء وتدمير البيوت؟ أم الداول البري إلى أطراف الحدود؟ أم جميوها؟

 22/8/1921، نت، الجزيرة
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غالق مطارات"يديعوت":  .38  السياحة اإلسرائيلية في مرمى نيران المقاومة وا 

ة اإلسرا،يلية أضحت في مرمى نيران المقاومة وسا،ل إعالم إسرا،يلية اليوم، إن السياح تقالا غزة
 الفلسطينية، في أعقاب إطالق صواريخ، اجتازت كل توقوات الوسكريين اإلسرا،يليين.

وباشر مجموعات من الوفود السياحية التي كانت تزور إسرا،يل االل الفترة الماضية، بمغادرة البالد، 
 اشية تدهور األوضاع أكثر االل األيام القادمة.
ووت أحرونوت، أنه يريد الوودة إلى بالدت سريوا، يوقال أحد السياح االل حدي  مع صحيفة يد

 ولكن المشكلة تكمن أنه ال يجد مكانا على مقاعد الطا،رات بسبب مغادرة اآلالف البالد.
و كرت الصحيفة أن طا،رة إلحدع الشركات البولندية امتنوت عن الهبوط في مطار بن غوريون 

ق الصواريخ لحتة وصول طا،رته لسماء المطار، فاضطر للوودة بطا،رته إلى قبرص بسبب إطال
 ومنها إلى بولندا.

 21/8/1921القدس، القدس، 
 
 غزة منذ بداية العدوانقطاع غارة على  2781و جريح 099وأكثر من  شهيداً  211معطيات:  .39

سبت عدد الضحايا ارتفع فجر اليوم الأنه ، 21/8/1921 الجزيرة نت، الدوحة،قال موقع 
شهيدا وتسوما،ة  122الفلسطينيين مع داول الودوان اإلسرا،يلي على قطاع غزة يومه السادس إلى 

 جريح، موتمهم أطفال ونساء وكبار في السن.
فقد استشهد أربوة فلسطينيين في قصف إسرا،يلي غرب مدينة غزة، بينما قضى ثالثة آارون في 

هد امسة في مايم جباليا واستشهدت فتاتان في غارة استهدفت قصف متنزت بحي التفاح. كما استش
 جموية للمووقين في بيت الهيا شمالي قطاع غزة.

هدف في قطاع غزة االل األيام  1100وقالت مصادر إسرا،يلية إن الطا،رات ضربت أكثر من 
ي استهدفتها األربوة الماضية، مشيرة إلى إلقاء ألفي طن من المتفجرات. وتجاوز عدد المنازل الت

 الطا،رات اإلسرا،يلية من  بداية الودوان على القطاع ما،تي منزل.
كشفت موطيات نشرتها منتمة حقوقية  أنه: جنيف، من 22/8/1921وكالة قدس برس، وأضافت 

 دولية، النقاب عن أن إجمالي عدد المنازل المهدمة من  بدء الهجمة اإلسرا،يلية على قطاع غزة بلي
 بشكل جز،ي. 468بشكل كلي و 102نها منزال ، م 570
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وقال "المرصد األورومتوسطي" ومقرت جنيف في بياٍن صحفي تلقت "قدس برس" نساة عنه يوم  
 1874( إن مجمل عدد الهجمات اإلسرا،يلية على القطاع بلي حتى منتصف اليوم 7|11الجموة )

 .مدفوية ق يفة 242ق يفة بحرية و 344غارة جوية و 1288هجمة، وزعت ما بين 
جريح في اليوم  700من الشهداء وأكثر من  101 أكثر منوأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 

 .الاامس من الودوان اإلسرا،يلي المتواصل على قطاع غزة
 
 الفلسطيني تجدد التظاهرات والمواجهات في البلدات العربية في الداخل .41

مع قوات األمن والشرطة مساء الجموة في عدة  تجددت التتاهرات والمواجهات المحليةا 48عرب 
بلدات عربية في الداال، بود ساعات من المتاهرة الكبيرة في كفر مندا والتي دعت إليها لجنة 

 المتابوة الوليا وشارك فيها اآلالف ضد الودوان اإلسرا،يلي على قطاع غزة المحاصر.
ة )الجسر( وأشولوا النيران باإلطارات ففي الطيبة تتاهر الوشرات من الشبان عند مدال المدين

، فيما وصلت إلى المكان قوات من الشرطة و"اليسام" وأفراد من وحدة 444المطاطية وأغلقوا شارع 
 "المستوربين" ال ين اعتدوا على عدة شبان.
ا في تنديدا  بالودوان المتواصل على قطاع. 150وفي قرية البونة الجليلية تتاهر أكثر من   شاص 

قرية دبورية تتاهر الوشرات من الشبان ال ين رفووا شوارات تضامنية وداعمة لصمود أهالي وفي 
 م الفحم جرت مواجهات محدودة قبيل منتصف الليل بين شبان وقوات الشرطة التي رابطت وب غزة.

 المكان. ب
21/8/1921، 17عرب   

 
 ن على غزةرفضًا للعدوا الضفةخالل مسيرات ب العشرات من الفلسطينيين ةإصاب .40

-11مواطنا  فلسطينيا  بالرصاص الحي والمطاطي، والوشرات باالاتناق، مساء الجموة  14أصيب 
، االل مواجهات اندلوت مع قوات من جيش االحتالل اإلسرا،يلي في عدة مواقع متفرقة 7-2014

 .من الضفة الغربية، تضامنا مع قطاع غزة
حاجز  ،قلقيلية ،محافتة الاليل ،بيت لحمبرزهاا وانطلقت المواجهات في عدة مناطق في الضفة أ

مدال سجن عوفر اإلسرا،يلي غربي رام هللا، وعند مدال  ،قلنديا الواقع بين مدينتي رام هللا والقدس
 بلدة سنجل، وبلدة نولين.

21/8/1921، فلسطين أون الين  
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 األقصىالمسجد االحتالل يمنع عشرات اآلالف من دخول  .42

، 48اضطر عشرات اآلالف من أبناء القدس المحتلة وفلسطينيي ا رهوم جرايسيب - القدس المحتلة 
الى أداء صالة الجموة الثانية من شهر رمضان المبارك، في شوارع البلدة القديمة وجوارها، بود أن 

 .قدسللمنوهم االحتالل من داول المسجد األقصى، فيما منع أي فلسطيني من الضفة من التوجه 
صالة الجموة في الشوارع  48أدع آالف المواطنين من القدس المحتلة ومناطق وكما  كر فقد 

والطرقات القريبة من بوابات القدس القديمة وبوابات المسجد األقصى، بود منع قوات االحتالل من 
تقل أعمارهم عن الامسين عاما من أداء الصالة برحاب األقصى المبارك، و لك للجموة الثانية على 

 التوالي.
21/8/1921الغد، عمان،   

 
 على غزة بفعل القصف اإلسرائيلي الكهرباء في شبكةأضرار فادحة  .43

أحد  قصف االحتالل اإلسرا،يلي الونيف والمكثف على قطاع غزة أضرارا  بالغة في شبكة وكاالتا 
 الكهرباء التي تغ ي مليون وثمانما،ة فلسطيني.

شركة توزيع كهرباء محافتات غزة، أن القصف  وقال جمال الدردساوي مدير الوالقات الوامة في
وأضاف الدردساوي في تصريحات أن االحتالل استهداف  ميغاواط. 45اإلسرا،يلي أفقد الشبكة نحو 

، ووصلت 2014-7-11اطوط ا ر،يسية للكهرباء في محافتات رفح وغزة والشمال مساء الجموة 
 .%35نسبة الوجز في الشبكة إلى نحو 

ل اإلسرا،يلي، سلسلة غارات على قطاع غزة، من  بدء الوملية الوسكرية "الجرف ويشن جيش االحتال
 ، وال زالت مستمرة لليوم الرابع على التوالي.2014-7-8الصامد" فجر الثالثاء 

21/8/1921فلسطين أون الين،   
 
 في الضفةمعتقل منذ بدء الحملة االسرائيلية  ألفوزارة األسرى: أكثر من  .44

دا،رة اإلحصاء بوزارة األسرع والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن قوات االحتالل قال مدير  اغزة
اإلسرا،يلي اعتقلت من  بدء الحملة األايرة في أعقاب ااتفاء المستوطنين الثالثة في الثاني عشر من 

( مواطن فلسطيني، مما يرفع الودد اإلجمالي 1000يونيو/حزيران الماضي، ولغاية اليوم أكثر من )
 ( موتقل.6200للموتقلين الفلسطينيين ألكثر من )
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( حالة يوميا ، وأن 35وتابعا أن االعتقاالت لم تتوقف وهي مستمرة بشكل يومي بمودل يزيد على )
( منها كانت في 350الغالبية الوتمى من تلك االعتقاالت كانت في مناطق الضفة، باستثناء نحو )

 .48القدس والمناطق المحتلة عام 
21/8/1921ة الجديدة، رام هللا، الحيا  

 
 مقدسياً  26محكمة االحتالل تقرر فرض الحبس المنزلي على نادي األسير:  .45

أفاد محامي نادي األسير مفيد الحاع أمس الجموة، ب ن محكمة صلح االحتالل في القدس  ارام هللا
لمدة عشرة أيام منهم قرر الحبس المنزلي بحقهم  10مقدسيا،  16قررت فرض الحبس المنزلي بحق 

شيقل  500أيام و 7آارين قرر الحبس المنزلي بحقهم لمدة  6شيقل، إضافة إلى  500وكفالة مالية 
 كفالة مالية و لك مقابل اإلفراع عنهم.

آارين، وأوضح الحاع أن  20وكانت شرطة االحتالل اعتقلتهم االل اليومين الماضيين إضافة إلى 
مواطنا  12االعتقاالت التي جرت االل اليومين الماضيين عددا  من تبقى موتقل فقط من بين 

 مقدسيا منهم من مدد ب ريوة استكمال التحقيق؛ ومنهم من مدد الستكمال اإلجراءات القضا،ية.
21/8/1921الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 الالجئون الفلسطينيون في مخيمات األردن ينددون بجرائم الحرب اإلسرائيلية ضد غزة .46

ندد الالج،ون الفلسطينيون في مايمات األردن بالودوان اإلسرا،يلي ا نادية سودالدين -عمان 
 المتواصل ضد قطاع غزة، مطالبين بتحرك عربي ودولي جدي لوقفه.

وشجب الالج،ون، في المايمات المتوزعة في أنحاء متفرقة من المملكة، ما عدوت "جرا،م حرب 
 ل ضد الفلسطينيين في غزة، وسط صمت عربي ودولي مطبق".وجرا،م ضد اإلنسانية يرتكبها االحتال

وقالوا إن "عدوان االحتالل ضد غزة يتطلب أكثر من بيانات اإلدانة واالستنكار"، موتبرين أن 
"االحتالل يستهدف القضاء على المقاومة وضرب البنية التحتية لحركة "حماس"، مقابل إحكام قبضة 

 لة".السيطرة على الضفة الغربية المحت
21/8/1921القدس العربي، لندن،   
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 " رفضًا للعدوان اإلسرائيلي على غزةاألسكوا"وقفة تضامنية أمام لبنان: "شاهد" تنظم  .47
نتمت "الم سسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان"  على قطاع غزة، احتجاجا على المجازر الصهيونية

ة ثل ة رمزية من أطفال فلسطين، وقفة )شاهد( وجموية اإلسراء للتنمية "كشافة اإلسراء"، وبمشارك
تضامنية أمام بيت األمم المتحدة "األسكوا". ودعت الكلمات "األمم المتحدة لوقف الكيل بم،ة مكيال، 

 ألن دماء المدنيين في غزة لونها أحمر أيضا ".
التي ثم تال مدير "شاهد" محمود الحنفي الم كرة التي قدمت لألمين األمم المتحدة بان كي مون، و 

 دعات فيها إلى أن تقوم األمم المتحدة بدورها الحقيقي وهو حماية المدنيين.
وفي صيدا، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام "مسجد الروضة" في صيدا بود انتهاء صالة الجموة، 
وجابت بوض شوارع المدينة وصوال الى ساحة الشهداء، حي  رد د المشاركون هتافات ضد الصمت 

 .الوربي والدولي
 21/8/1921السفير، بيروت، 

 
 رفضًا للعدوان على غزةأمام السفارة اإلسرائيلية والعرب يحتشدون  يينمئات الفلسطيناليونان:  .48

احتشد الم،ات من أبناء الجالية الفلسطينية والوربية والمتضامنين اليونان استجابة لدعوات ا رام هللا
الفلسطينيين، مساء الاميس الماضي أمام السفارة لجان التضامن الماتلفة واتحاد الومال والشغيلة 

اإلسرا،يلية لالحتجاع وادانة الودوان الوحشي االسرا،يلي المتجدد على أبناء شوبنا في قطاع غزة، 
وادانة االستيطان  ،وادانة الوحشية االسرا،يلية والفاشية والونصرية التي تمارسها في عموم الوطن

ضرب غزة وحرف االنتار عن ممارساته حيال شوبنا في مسلسل ال ي هو من االسباب الر،يسية ل
و كر البيان ال ي وصل دا،رة ش ون المغتربين في منتمة التحرير من  التطهير الورقي المتواصل.

حتجاجية رفوت األعالم الفلسطينية واليافطات باللغتين الوربية منتمي الوقفة، انه واالل الوقفة اال
ل الشهداء جراء الودوان اإلسرا،يلي، كما هتف المحتشدون بالحياة والحرية واليونانية، وصور األطفا

 سرا،يل، حي  قام الموتصمون بحرق نما ع للولم االسرا،يلي.لغزة والنصر للمقاومة، واالدانة إل
21/8/1921الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 1921ت تهدئة أيام من تعنت وعناد لعرقلة اتصاالتها نحو تثبي عشرةمصر تتحدث عن  .49

أكدت مصر مواصلة اتصاالتها المكثفة باألطراف المونية كافة لوقف الونف ضد المدنيين األبرياء 
. لكنها 2012في قطاع غزة، واست،ناف الومل باتفاق الهدنة المتبرم في تشرين الثاني )نوفمبر( 
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ام من تونت وعناد ال لما تواجهه تلك االتصاالت والجهود الجارية من  عشرة أي»أعربت عن أسفها 
 «.يدفع ثمنه سوع المدنيين األبرياء ويادم مصالح بويدة كل البود من مصالح الشوب الفلسطيني

تحكيم لغة الوقل واالرتقاء إلى مستوع »وأهاب بيان لوزارة الاارجية المصرية أمس باألطراف المونية 
وح ر من تبوات سلبية «. ياساتالمس ولية وعدم تحميل الشوب الفلسطيني ب كمله نتا،ج تلك الس

ال ي ي تي »، وأعلن الرفض التام له ا التصويد «غير المس ول»وعواقب وايمة للتصويد اإلسرا،يلي 
في إطار االستادام المفرط وغير المبرر للقوة الوسكرية، وما يترتب عليه من إزهاق ألرواح المدنيين 

 «.قاب الجماعييمثل استمرارا  لسياسات القمع والو»و « األبرياء
لم يود من المقبول أن تستمر مواناة الشوب الفلسطيني بسبب سياسات الفول ورد الفول غير »وأكدا 

، األمر «المس ولة من دون االنتبات إلى آثار  لك على المدنيين األبرياء من أبناء ه ا الشوب الشقيق
زام السبل الالزمة إلنهاء ه ت ال ي يفرض مس ولية كبيرة على األطراف كافة من ضبط النفس والت»

سرعة التدال وتحمل مس وليته للومل على إنهاء ه ا »كما أهاب بالمجتمع الدولي «. المواناة
الودوان... ووقف أي أعمال تصويد لن يكون لها سوع تبوات سلبية وعواقب وايمة على المدنيين، 

وية القضية بالطرق السلمية ووفقا  وبما ال يوفر أي مناخ موات الست،ناف المفاوضات مستقبال  لتس
 «.للمرجويات وقرارات الشرعية الدولية  ات الصلة

وكان مصدر مطلع في القاهرة عل ق على ما  كرت األمين الوام لألمم المتحدة بان كي مون االل 
جلسة مجلس األمن في ش ن األوضاع في غزة، والتي أشار االلها إلى ضرورة فتح موبر رفح 

تتسم بودم التوازن، إ  تتناول فقط فتح »القطاع ومصر، واصفا  ه ت التصريحات ب نها  الحدودي بين
موبر رفح في حين أنها ال تشير إلى مس ولية إسرا،يل كقوة احتالل في تشغيل كل الموابر التي 

تجاهل حقيقة أن السلطات المصرية قررت فوال  فتح موبر رفح »، فضال  عن «تربطها بقطاع غزة
تثنا،ي العتبارات إنسانية والسماح باستقبال الجرحى والمصابين نتيجة االعتداءات بشكل اس
 اإلسرا،يلية.

 21/8/1921الحياة، لندن، 
 
 "اعتداءات ومغامرات"الخارجية المصرية: الشعب الفلسطيني يدفع ثمن  باسمالمتحدث  .51

نها الجزيرةا قالت مصر الجموة إن الشوب الفلسطيني يدفع ثمن اعتد –وكاالت  اءات و"مغامرات"، وا 
 تسوى لوقف إطالق النار. 
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وقال المتحد  باسم الاارجية المصرية بدر عبد الواطي إن "الشوب الفلسطيني يدفع ثمن اعتداءات 
ومغامرات تحاك لادمة أغراض داالية ال تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني"، مضيفا أن مصر 

ي في مداالة هاتفية على فضا،ية المحور أن مصر وأضاف عبد الواط تسوى لحمايته من كل  لك.
تب ل كل ما في استطاعتها لنجدة الشوب الفلسطيني، ال ي قال إنه يدفع ثمن الودوان اإلسرا،يلي 

وأشار المتحد  المصري إلى اتصاالت تجريها القاهرة مع الر،يس الفلسطيني محمود  على غزة.
جانب اإلسرا،يلي من االل القنوات الدبلوماسية، عباس والفصا،ل الفلسطينية، باإلضافة إلى ال

 لمحاولة تهد،ة األوضاع.
 21/8/1921الجزيرة. نت الدوحة، 

 
 رفح اليوم لنقل جرحى فلسطينيين معبرمصر تفتح  .50

أعلنت وزارة الداالية الفلسطينية أن الجانب المصري أبلغها بفتح موبر رفح بين قطاع غزة ومصر 
يين أصيبوا االل الودوان اإلسرا،يلي المتواصل لليوم الاامس على اليوم السبت إلداال فلسطين

 التوالي، باإلضافة إلى حاملي الجوازات المصرية واألجنبية.
 21/8/1921الجزيرة. نت الدوحة، 

 
 صاروخ غراد مهربة من غزة 19مصر تقول إنها ضبطت  .52

ريبها عبر نفق من أ ف با ضبطت السلطات المصرية عشرين صاروخ غراد قام بته –القاهرة 
 قطاع غزة عناصر مسلحون في شمال سيناء، كما اعلنت مصادر امنية الجموة.

واكد المتحد  باسم الجيش المصري الوميد محمد سمير ان الصواريخ ضبطت الجموة بود 
اشتباكات بين قوات االمن واسالميين في مدينة رفح، التي يقع نصفها في مصر والنصف االار في 

 غزة. 
 21/8/1921س العربي، لندن، القد

 
 طن مواد غذائية ومستلزمات طبية لغزة  199الجيش المصري يرسل  .53

 500قدس برسا أصدر الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري أوامرت بهرسال  -القاهرة 
طن من المواد الغ ا،ية والمستلزمات الطبية لقطاع غزت بحسب وكالة األنباء المصرية الرسمية، 

 (.7|11جموة )ال
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وقال بيان رسمي مصري إن تلك المبادرة "ت تي استمرارا للجهود والمساعي الدبلوماسية المصرية 
الرامية لوقف الودوان اإلسرا،يلي علي قطاع غزة وبتوجيهات من الر،يس عبد الفتاح السيسي ر،يس 

للشوب الفلسطيني، كما  الجمهورية القا،د األعلى للقوات المسلحة بسرعة اتاا  اإلجراءات الداعمة
 ي تي  لك في إطار الدور التارياي المستمر والمتواصل لدعم الشوب الفلسطيني".

 22/8/1921قدس برس، 
 
 بحرب غزة : السيسي ليس وسيطًا مقبوالً ألمانياصحف  .54

االد شمتا أفردت الصحف األلمانية مساحات لمتابوة تداعيات الودوان اإلسرا،يلي على  -برلين 
 ة من زوايا غلب على موتمها االنحياز إلسرا،يل.قطاع غز 

واتفقت اثنتان من كبرع الصحف األلمانية على أن "النتام الوسكري المصري ال ي حو ل حركة 
)حماس( إلى عدو له وال يجد سببا يدعوت للتدال لمنع إنزال إسرا،يل ضربة ماحقة بالحركة اإلسالمية 

 وساطة".الفلسطينية، أصبح مستبودا من القيام ب
ورأت صحيفة ثالثة أن الاوف من سقوط ضحايا كثيرين بين الجنود اإلسرا،يليين ومن فقدان الغطاء 
الدولي وعدم اقتصار اسارة تل أبيب الحلفاء على الواليات المتحدة وتوديها لدول أارع، يجول 

 ر،يس الوزراء اإلسرا،يلي بنيامين نتنياهو متاوفا من إرسال قوات برية إلى غزة.
 21/8/1921الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 " السيسي "إسرائيل" بذكرى النصر عليها"تجاهلآراء حول  .55

الجزيرة نتا هل ياشى الر،يس المصري عبد الفتاح السيسي فوال من الحدي  عن  -القاهرة 
إسرا،يل؟ س ال طرح نفسه بقوة بود غياب إسرا،يل عن اطابه بمناسبة االحتفال ب كرع االنتصار 

 .1173في الواشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر عام  عليها
فقد اال الاطاب من أية إشارة لالنتصار، ولم يتطرق لألوضاع الم ساوية التي تشهدها غزة على 
أيدي قوات االحتالل، مما يثير الوديد من عالمات االستفهام، ويستدعي المقارنة مع اطاب الر،يس 

 .2012إسرا،يل عندما اعتدت على القطاع عام  الموزول محمد مرسي ال ي هدد
تحد  السيسي عن الوضع الداالي في مصر  -ال ي استغرق نحو نصف ساعة-واالل اطابه 

بود قرار رفع أسوار المواد البترولية، وشدد على أن الجيش والشوب لديهما صالبة في مواجهة 



 
 
 

 

 
           38ص                                     3186 العدد:     21/8/1921 السبت التاريخ:

 

د الاارجية أو ما يحد  في منطقة الشرق التحديات التي تشهدها البالد، دون أن يتطرق لسياسة البال
 األوسط.

 توتر وتبرير
وحسب مراقبين، فهن عدم الحدي  عن مناسبة االحتفال وتجاهل غزة يبينان مدع التوتر ال ي تويشه 
السلطة المصرية بود قرار رفع أسوار المواد البترولية، مما جول الر،يس يسوى لتبريرت والتركيز عليه 

 دون غيرت.
يقه على الو اطاب السيسي من اإلشارة النتصار الواشر من رمضان على إسرا،يل أو ما وفي تول

يجري في غزة من أحدا ، يقول المحلل السياسي يسري الوزباوي إن  لك يود قصورا واضحا، ويرجع 
 في األساس إلى أن الر،اسة ال تملك ر ية حول سياسة مصر الاارجية.

غزة والقضية الفلسطينية للماابرات للتوامل فيه مع  ويضيف أن السلطة في مصر تترك ملف
 إسرا،يل، "وقد يبرر  لك عدم تطرق السيسي للحدي  عنه".

ب ن اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية من الثوابت التارياية  -في حديثه للجزيرة نت-وي ك ر الوزباوي 
 ها".التي ال تتغير بتغير ر،يس أو حكومة، قا،ال إنه "كان يجب التطرق ل

من جانبها، تقول الناشطة السياسية ماهيتاب الجيالني إن اطاب السيسي أتهر حجم الم ساة التي 
 يويشها الشوب المصري في تل جيش يحكم وال يحمي.

فبدال من أن يتفر  الجيش المصري لحماية البالد أصبح يحكم ويتدال في التفاصيل الصغيرة 
 والمشاكل اليومية، على حد قولها.

الجيالني للجزيرة نت أن عدم تطرق السيسي في اطابه النتصار الواشر من رمضان ولما  وتضيف
يحد  في غزة يتهر حجم االرتباك لدع السلطة الحالية التي أصبحت منشغلة بالوضع الداالي 

 على حساب السياسة الاارجية وقضايا األمن القومي.
 21/8/1921الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 بشأن قدرة السيسي على دعم غزة مصريتباين  .56

عبد الرحمن أبو الغيطا أثارت وعود الر،يس المصري عبد الفتاح السيسي لنتيرت  -القاهرة 
الفلسطيني محمود عباس بالومل على "وقف الودوان اإلسرا،يلي على غزة ب سرع وقت" االل اتصال 

ااصة في تل عدم صدور توليق هاتفي جرع بينهما، جدال كبيرا في األوساط السياسية المصرية، 
 رسمي من السيسي على ما يجري في غزة، والفتح الاجول لموبر رفح.
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واكتفت مصر من  بدء الودوان اإلسرا،يلي على غزة قبل عدة أيام ببيان من وزارة الاارجية تطالب 
لت مصر فتح موبر رفح أمام  فيه الطرفين بااللتزام باتفاقية التهد،ة الموقوة في القاهرة، كما أج 

الجرحى والحاالت اإلنسانية، قبل أن تفتحه لساعات أمس الاميس، في الوقت ال ي استقبل فيه 
 سا،حا إسرا،يليا بحسب بيان للديوان الوام بمحافتة جنوب سيناء. 785موبر طابا 

كما هدمت مصر عشرات األنفاق من  بداية الودوان على القطاع، األمر ال ي دفع الكثير من 
ين السياسيين لل هاب إلى حد اتهام مصر بالمشاركة في الودوان على غزة للتالص من حركة المحلل

حماس التي توتبرها القاهرة منتمة إرهابية وتحاكم الر،يس الموزول محمد مرسي بالتاابر موها، 
اس بينما يرع آارون األمر بشكل مغاير ويقولون إن القاهرة تسوى لدعم الفلسطينيين رغم "جرا،م" حم

 ضد الشوب المصري.
 بال أوراق

"السيسي ال يمكنه الضغط على إسرا،يل ألنه ال يملك أوراقا  للضغط عليها، بل إن إسرا،يل هي التي 
تملك الوديد من األدوات للضغط عليه".. ه ا ما أكد عليه أستا  الولوم السياسية بجاموة القاهرة 

يل بوقف عدوانها في غزة واستجابت إسرا،يل، فهن عصام عبد الشافي، قا،ال "إ ا طالب السيسي إسرا،
ه ا سيكون من باب إكساب السيسي مزيدا من الدعم السياسي والشرعية التي يفتقد إليها بود 

 .2013يوليو/تموز  3االنقالب الوسكري" ال ي قام به يوم 
ت وأضاف عبد الشافي في تصريح للجزيرة نت أن مصر لم تفتح موبر رفح الستقبال الحاال

اإلنسانية وعالع المصابين والسماح للقوافل الطبية واإلنسانية بالوصول إلى غزة، إال لساعات قليلة 
مصابا فقط، وحتى في حال السماح لتلك المساعدة بالوصول فه ا ال يوني أن مصر  11مر فيها 

قات الدولية تقف بجانب غزة، ألن ه ا األمر تحكمه اتفاقيات دولية باألساس ويرتبط بطبيوة الوال
 وموقف مصر من المنتمات الدولية.

ويوتقد أن مصر ستضطر لفتح موبر رفح حفاتا على مكانتها في جاموة الدول الوربية ومنتمة 
التواون اإلسالمي، لكن ه ا ال يوني أي تغيير في موقف قادة االنقالب الوسكري السلبي من حركة 

 سرا،يل، أحد أهم الداعمين له ا االنقالب.حماس، أو يغير من عالقاتهم اإلستراتيجية مع إ
 عبد الشافيا السيسي ال يملك أوراقا

 شهر عسل
من جانبه أكد ر،يس حركة الودالة واالستقالل محمد الشبراوي أن االحتالل اإلسرا،يلي يويش "شهر 
عسل" غير مسبوق مع النتام المصري، حي  بلغت الوالقات بين الجانبين مستوع الشراكة 
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تيجية على أعلى المستويات، وه ا واضح من تصريحات قيادات الكيان المحتل التي تولن اإلسترا
 رضاها التام وسوادتها بقيادة مصر الجديدة.

وأضاف الشبراوي للجزيرة نت أنه كلما زاد التقارب المصري اإلسرا،يلي والتنسيق األمني بينهما، اتا  
ميع أ رع النتام )األمن، والقضاء، واإلعالم( النتام المصري اطا عدا،يا تجات حركة حماس، فج

 باتت توتبرها عدوا ر،يسيا وحركة إرهابية يجب القضاء عليها.
وتابع "لقد ارجت مصر من دا،رة الت ثير، ولم تود قادرة على وقف الودوان ألنها أصبحت من وجهة 

يل نترا النبطاحه نتر حماس وسيطا  غير نزيه، كما أن السيسي ال يملك أدنى ت ثير على إسرا،
الكامل لرغبات الكيان المحتل من  اإلنقالب"، مضيفا أنه ال يستبود "أن يشارك النتام الحالي في 

 عدوان قادم على غزة".
 دور ريادي

في المقابل أشاد الابير اإلستراتيجي والوسكري اللواء جمال متلوم بوعود السيسي للر،يسي عباس 
يلي على قطاع غزة، وك لك عزم الحكومة المصرية فتح موبر رفح بالومل على وقف الودوان اإلسرا،

 لوالع الجرحى في تل ضوف اإلمكانيات الطبية في القطاع.
وأضاف متلوم في تصريحات صحفية أن مصر تواصل دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية 

ايرة والمادرات التي تقوم والوقوف في وجه الودوان اإلسرا،يلي "رغم كل عمليات تهريب السالح وال 
 بها حماس دعما لجماعة اإلاوان من االل الموبر واألنفاق".

وأردف قا،ال "إن الومل على وقف الودوان وفتح موبر رفح وتقديم المساعدات الطبية إلى الجانب 
الفلسطيني، أقل ما يجب من مصر تجات الجانب الفلسطيني رغم التروف االقتصادية التي تمر بها 

اآلن"، مشددا على أن الجانب المصري يمتلك القدرة على دفع الطرفين لوقف إطالق النار  مصر
 وااللتزام باتفاقية التهد،ة.

 21/8/1921الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 خبير ألماني: استمرار حرب غزة يهدد السيسي .57

سرا،يلي إن االد شمتا قال ابير ألماني في قضايا الشرق األوسط والصراع الوربي اإل -برلين 
اتساع نطاق الودوان اإلسرا،يلي على قطاع غزة، وسقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين، من ش نه 
أن يزيد الساط الشوبي وتفاقم األوضاع المضطربة بمصر بما يهدد الر،يس الجديد عبد الفتاح 

 السيسي.
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التي يسيطر بها السيسي على واعتبر البروفسور أود شتاينباخ أن ما سماها سياسة القبضة الحديدية 
األوضاع بمصر لن تجدي نفوا في مواجهة انفجار شوبي يمكن حدوثه عند شن  إسرا،يل هجوما بريا 

 محتمال على قطاع غزة.
وأشار إلى أن الر،يس المصري الجديد ال يدرك ت ثير اإلاوان المسلمين في الواقع المصري إ ا 

 وما سيشكله ه ا من اطر عليه. استمرت إسرا،يل في هجومها على قطاع غزة
ولفت إلى أن مواصلة تل أبيب حربها الثالثة ضد حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( ستكون لها 

 تداعيات سلبية في سيناء والقاهرة ومدن مصرية أارع.
 21/8/1921الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 للتكاتف نصرًة لفلسطين يدعواألزهر  .58

لجامع األزهر الشيخ محمد مدكور، الورب والمسلمين إلى التكاتف أ ش أا دعا اطيب ا -القاهرة 
من أجل نصرة الشوب الفلسطيني وتقديم الوون له لمواجهة االعتداءات اإلسرا،يلية، في إشارة إلى 

 قتيل.  100الحملة الوسكرية اإلسرا،يلية على غزة التي حصدت أكثر من 
ن هي قضية اإلسالم والمسلمين جميوا ، مشيرا  وشدد مدكور في اطبة الجموة على أن قضية فلسطي

إلى أن ما تقوم به مصر لدعم القضية الفلسطينية. وح ر من استغالل الدين لتحقيق أغراض 
 سياسية، مشددا  على أن الدين اإلسالمي يدعو إلى التسامح وينب  الونف واإلرهاب.

 21/8/1921الحياة، لندن، 
 
 وصدوا العدوان "داعش" فنان مصري يخاطب حماس: اتحدوا مع .59

توليق ا على أزمة الودوان اإلسرا،يلي الحالي على قطاع غزة الفلسطيني، قال الفنان المصري عمرو 
مولش يا غزة أصل احنا اتوودنا على الفرقوة ومناتر الدم، زمان كنا بنت ثر وننفول »مصطفى 

يضربوكوا وأنتوا بتضربوهم، أما احنا ونتواطف، بود اللي شوفنات قلبنا جمد، على األقل أنتوا اليهود ب
ا «حماس»كما وج ه رسالة لحركة  «.فمسلمين زينا بيموتونا أسحبوا رجالكم من مصر وسوريا »، قا،ال 

وليبيا، واتحدوا مع رجال داعش، وصدوا الودوان عن بالدكم، يكفي المصريين ما فولوت طوال عشرات 
سببته لنا الحروب، يكفينا ما لدينا ال تنتتروا من السنين الماضية، نحن اآلن نحارب الفقر ال ي 
 «.المصريين أكثر مما قدموا وكفانا ما فولتموت ببالدنا

 21/8/1921القدس العربي، لندن، 
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 الصحفيين المصريين يطالب بمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها نقابةمجلس  .61

المجتمع الدولي بضرورة وكاالتا طالب مجلس نقابة الصحفيين المصريين، القيادة المصرية و 
التدال الفوري والسريع لوقف الودوان، ومحاسبة إسرا،يل على جرا،مها المتكررة، وسرعة تقديم الدعم 

 الطبي واإلنساني للشوب الفلسطيني في جميع أرجاء األرض الفلسطينية.
 21/8/1921الغد، عمان، 

 
 ينيينيحاصرون أئمة أوقاف رفضوا الدعاء لنصرة الفلسط مصلونمصر:  .60

قدس برسا انطلقت عقب صالة الجموة اليوم في موتم محافتات مصر مسيرات  -القاهرة 
لموارضى النتام في مصر تهتف لا "غزة رمز الوزة" في جموة "الوسكر يسحق الفقراء"، وتندد 
بصمت الحكام الورب، كما ندد المتتاهرون بارتفاع األسوار في مصر، وطالبوا برحيل المشير 

السيسي الر،يس الجديد لمصر، فيما هاجمت قوات األمن المتتاهرين بالرصاص والغاز  عبدالفتاح
 والارطوش.

كما نشبت مشاجرات بين مصلين وأ،مة وزارة األوقاف الجدد الموينين في عدة مساجد لرفضهم  
الدعاء لنصرة غزة وتجاهلهم ما يجري من عدوان صهيوني، ودال كثير من المصلين في مساجالت 

،مة المساجد وحاصروهم وقاموا بتوبياهم، ما أضطر بوضهم للتحجج ب نه نسي الدعاء لغزة مع أ
 للاروع من م زق هجوم المصلين عليه، بحسب شهود عيان.

 22/8/1921قدس برس، 
 
 عمرو موسى: ال يجب أن نترك شعبنا في فلسطين فريسة لعدوان إسرائيلي غاشم .62

الوربية، ر،يس لجنة الامسين في جمهورية مصر الوربية  طالب األمين الوام السابق لجاموة الدول
 عمرو موسى، المة الوربية بدعم صمود الشوب الفلسطيني.

وقال في بيان صادر عن مكتبه، "ال يجب أن نترك شوبنا في فلسطين فريسة لودوان إسرا،يلي 
فلسطيني، غاشم، في تل تاا ل وصمت دوليين". ووصف موسى الودوان اإلسرا،يلي ضد الشوب ال

 بالومل الجرامي ال ي يتوارض مع جميع المواثيق والوراف الدولية.
 21/8/1921الغد، عمان، 
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 إبراهيم: قرار الكونغرس يعطي "إسرائيل" اإلذن باجتياح غزة الدينسعد  .63
قدس برسا أكد ر،يس مجلس أمناء مركز ابن الدون للدراسات اإلنما،ية في مصر  -القاهرة 

إبراهيم، أن تصويت أعضاء الكونغرس األمريكي على دعم حق إسرا،يل في  الدكتور سود الدين
الدفاع عن نفسها بشكل رسمي يوطي لها إقرار ا بالموافقة على التصويد على غزة وصوال  إلى 

 االجتياح البري وتنفي  عمليات واسوة داال القطاع.
أن إدانة أعضاء الكونغرس  (،12/7وأضاف إبراهيم، نشرتها صحيفة "الدستور" المصرية السبت )

لحركة "حماس" بسبب إطالقها الصواريخ باتجات تل أبيب أمر طبيوي، الفت ا إلى أن إسرا،يل تورف 
 مدع اطورة تنفي  عملية اجتياح بري لقطاع غزة لكونه أعلى منطقة كثافة سكانية في الوالم.

ا أن وأشار ابرايم، إلى أن ثمن اجتياح إسرا،يل لقطاع غزة سيكون فاد ا باعتبار ما تقدم، موضح  ح 
المجتمع الدولي لن يتدال لوقف الودوان على غزة إال بتدال الدول الامس الكبرع، على حد توبير 

 المصدر.
 21/8/1921قدس برس، 

 
 يحذر من التصعيد الخطير في غزة والضفة الغربيةاألردني  الملك .64

، مع نا،ب الر،يس األميركي جو بايدن، بح  الملك عبدهللا الثاني، في واشنطن بتراا - واشنطن
 الوالقات االستراتيجية بين البلدين، باإلضافة إلى أار مستجدات األوضاع في الشرق األوسط.

، االل اللقاء، من التصويد الاطير في قطاع غزة والضفة الغربية، األمر ال ي من الملكوح ر 
فشال مساعي تحق يق السالم من االل است،ناف المفاوضات ش نه توميق مواناة الشوب الفلسطيني وا 

بين الفلسطينيين واإلسرا،يليين، استنادا إلى حل الدولتين، ووفق المرجويات الدولية ومبادرة السالم 
الوربية، منبها جاللته من الفرا  الناجم عن توقف المفاوضات حول قضايا الوضع النها،ي وفق حل 

 والتصويد.الدولتين، مما سي دي إلى مزيد من الونف 
21/8/1921الغد، عمان،   

 
 تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة في األردن " النيابيةاإلصالح"كتلة  .65

دانتها للودوان األردني أعربت كتلة اإلصالح النيابية في مجلس النواب ا )بترا( - عمان عن شجبها وا 
 الوسكري ال ي يشنه الجيش اإلسرا،يلي على قطاع غزة من  أيام.
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الكتلة في بيان أصدرته مساء أول من أمس الى أن "الومليات الوسكرية ضد القطاع أسفرت وأشارت 
عن عشرات الشهداء وم،ات الجرحى"، مطالبة "بوقفه فورا واالبتواد عن كل أشكال التصويد 

 .والتحريض من الجانب اإلسرا،يلي ضد المدنيين الفلسطينيين الوزل
21/8/1921الغد، عمان،   

 
 غزةل اً يطلق حملة جمع تبرعات دعم األردني ءمجلس النقبا .66

قرر مجلس النقباء اطالق حملة جمع تبرعات للتافيف من اثار الودوان ا ايهاب مجاهد -عمان 
 الصهيوني ال ي يتورض له الشوب الفلسطيني في قطاع غزة.

اع وقال ر،يس مجلس النقباء نقيب االطباء الدكتور هاشم ابوحسان في تصريح صحفي عقب اجتم
طارئ لمجلس النقباء، ان المجلس كلف نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى بالتواصل مع شركات 
ومستودعات االدوية لجمع االدوية التي يحتاجها القطاع الرسالها في اسرع وقت. كما قرر المجلس 

لتضامن مع الطلب من وزارة الاارجية اتاا  االجراءات الالزمة لزيارة وفد من المجلس الى القطاع ل
 الشوب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الودوان الصهيوني.

21/8/1921الدستور، عمان،   
 
 التحرك من أجل وقف العدوان على غزةتطالب الحكومة ب األحزاب القومية واليساريةاألردن:  .67

لس طالبت األحزاب القومية واليسارية الحكومة بتكليف مندوب األردن في مجا هديل غب ون - عمان
دانته.  األمن الدولي التحرك من أجل وقف الودوان اإلسرا،يلي على غزة وا 

ودعت ه ت األحزاب االل اعتصام نف ت نشطاء وممثلون عن األحزاب تهر أمس الجموة تضامنا 
مع الشوب الفلسطيني في غزة ال ي يتورض للودوان اإلسرا،يلي من  عدة أيام، أمام مقر مسجد 

إلى وقف جميع أشكال التطبيع مع الودو “القرب من السفارة اإلسرا،يلية الكالوتي في الرابية ب
 .”الصهيوني، والتحرك الفوري للمجتمع الدولي بكل م سساته وهي،اته لوقف الودوان

ودعا األمين الوام لحزب البو  الوربي التقدمي ف اد دبور في كلمة له عن ا،تالف األحزاب القومية 
لتحرك عبر مندوبها في مجلس األمن الدولي، لوقف الودوان اإلسرا،يلي الحكومة إلى ا“واليسارية 

دانته من جانبه، دعا أمين عام حزب الوحدة الشوبية الدكتور سويد  ياب  .”الغاشم على قطاع غزة وا 
 .”إلغالق السفارة اإلسرا،يلية في عمان“الحكومة إلى اتاا  إجراءات عاجلة 

21/8/1921الغد، عمان،   
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 قفات ومسيـرات تندد بالعدوان اإلسـرائيلي على غزةو األردن:  .68

نتمت فواليات حزبية ونقابية وشوبية أمس وامس االول مراسلو الدستورا  – محافتات عمان،
وقفات تضامنية مع ابناء قطاع غزة واحتجاجا على الودوان االسرا،يلي ال ي يمارس ضد الشوب 

إلسرا،يلي في غزة والتي أسفرت عن سقوط م،ات الفلسطيني، وأدان المشاركون جرا،م االحتالل ا
 الشهداء والجرحى من أبناء الشوب الفلسطيني في القطاع.

مايم  ،الزرقاء، إربدوانطلقت المسيرات في كافة مناطق ومدن األردن، أبرزهاا الواصمة عمان، 
 .نوموا، الوقبة ،الطفيلة ،الكرك ،السلط ،م دبا، منطقة حي التاهرية ،الرصيفة ،حطين

يافطات وشوارات تندد بالودوان على غزة، والصمت  ات والمسيراتورفع المشاركون في االعتصام
الوربي والدولي إزاء الجرا،م اإلسرا،يلية، كما رددوا هتافات تطالب بطرد السفير اإلسرا،يلي من عمان 

لغاء مواهدة وادي عربة.  وا غالق السفارة وا 
21/8/1921الدستور، عمان،   

 
 في جنوب لبناناإلسرائيلي والتطورات  االعتداءلع على تفاصيل سالم يط   .69

أجرع ر،يس مجلس الوزراء تمام سالم اتصاال  هاتفيا  بنا،ب ر،يس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، 
 واطلع منه على تفاصيل االعتداء االسرا،يلي على لبنان والتطورات االمنية في الجنوب.
21/8/1921السفير، بيروت،   

 
 واقف لبنانية رسمية وحزبية تندد بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةم .71

مع داول الودوان الوحشي على غزة أسبوعه األول، توالت ردود الفول السياسية اللبنانية المنددة، كما 
 شهدت المناطق اللبنانية الوديد من التحركات واالحتجاجات الشاجبة للمجازر الصهيونية.

أع وزير االتصاالت بطرس حرب أن "ه ا الودوان المتكرر على غزة وقبله على وفي ه ا اإلطار، ر 
مناطق الضفة الغربية المحتلة، لن ي ثر في إرادة الشوب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه في أرضه 

 ووطنه".
 ودعا النا،ب مروان حمادت المجتمع الدولي إلى "الاروع عن صمته والتدال لوقف ه ا الودوان".

ا "الحزب الشيوعي اللبناني"، في بيان، "اللقاء الوالمي لألحزاب الشيوعية والومالية" إلى في حين دع
 على غزة."تنتيم أوسع حملة تضامن مع الشوب الفلسطيني ومقاومته من أجل وقف الودوان 
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وأكد "اللقاء اليساري الوربي" أن "مواجهة الودوان تقتضي قطع المفاوضات ووقف التنسيق األمني من 
 بل السلطة الفلسطينية، كما تقتضي توحيد القوع الوطنية الفلسطينية لمساندة ودعم المقاومة".ق

وتضامنا مع الشوب الفلسطيني، زار وفد من قيادة حركة "أمل" في إقليم البقاع بر،اسة المس ول 
لتقى التنتيمي مصطفى الفوعاني وأعضاء القيادة ولجنة منطقة بولبك، مايم الجليل في بولبك، وا

 الفصا،ل الفلسطينية.
كما عقد في مقر قيادة اقليم جبل عامل في "حركة امل" لقاء تضامني مع الشوب الفلسطيني، 
بحضور قيادات الحركة وممثلي الفصا،ل والقوع الفلسطينية. ودعا المشاركون الى "نصرة الشوب 

مدادت بالسالح".  الفلسطيني وا 
"حزب التوحيد الوربي" و،ام وهاب، االمين الوام لا"التنتيم  كما ندد بالودوان على غزة كل منا ر،يس

الشوبي الناصري" أسامة سود، شيخ عقل طا،فة الموحدين الدروز الشيخ نويم حسن، الوالمة الشيخ 
عفيف النابلسي، ر،يس "االتحاد البيروتي" سمير صبا ، منسق عام تيار "المستقبل" في الجنوب 

ح والوحدة" الشيخ ماهر عبد الرزاق، ر،يس "لقاء علماء صور" ناصر حمود، ر،يس "حركة اإلصال
الشيخ علي ياسين، ر،يس "جبهة الومل المقاوم في لبنان" الشيخ زهير الجويد، لقاء "األحزاب والقوع 
والشاصيات الوطنية اللبنانية"، "تجمع الولماء المسلمين"، قيادة حركة "فتح" في الشمال، "اتحاد 

 عكار، "حزب طليوة لبنان الوربي االشتراكي"، "حركة األمة". الشباب الوطني" في
21/8/1921السفير، بيروت،   

 
 صمت العرب والعالم على ما يجري في فلسطينينتقد  الحص .70

انتقد الر،يس سليم الحص "صمت الورب والوالم على ما يجري في فلسطين"، مشيرا الى انه "وصمة 
 ينما يمون الودو اإلسرا،يلي بهبادة أهلنا في غزة".عار على جبين األمة والمجتمع الدولي ب

وأضاف "مع  لك فليس في األمة من ينبس ببنت شفة. لو كان في ه ت األمة حياة لكانت انتفضت 
 انتفاضة رجل واحد لكرامتها وانتصرت ألول،ك ال ين يدفوون الثمن غاليا  كل يوم".

21/8/1921السفير، بيروت،   
 
 تعتقله بعد ساعات األجهزة األمنيةالمية يطلق صاروخًا على "إسرائيل" و في الجماعة اإلس ناشط   .72

 تمكنت بود ساعات من إطالقاللبنانية  األجهزة األمنيةأن ، 21/8/1921النهار، بيروت، قالت 
"كاتيوشا" على إسرا،يل فجر أمس، من اعتقال قا،د الوملية بود نقله الى أحد مستشفيات  صاروخ
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ق يفة مدفوية إسرا،يلية  25ن حروق أصيب بها االل تنفي  عمليته. فيما سقطت البقاع، لموالجته م
في اراع كفرشوبا في منطقة الورقوب، ردا على سقوط صارواين بين مستوطنتي المطلة وكريات 

 شمونة.
شمالي فلسطين ، ال ي اطلق "الكاتيوشا" آمال اليلعن  ،21/8/1921األخبار، بيروت، وأضافت 
 .عطويبناني وناشطا  في الجماعة اإلسالمية ويدعى حسين ، هو لالمحتلة

 
 : ال مصلحة ألحد بفتح جبهة الجنوب  "عضو "كتلة التنمية والتحرير .73

أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النا،ب قاسم هاشم أن الوضع على الحدود الجنوبية طبيوي بود 
المنطقة الحدودية سببه موادلة توازن الرعب استنفار الودو اإلسرا،يلي، مشيرا إلى أن "االستقرار في 
 مع ه ا الودو وعوامل القوة التي تطم،ن أهل المنطقة".

وعن التاو ف من داول أي جهة سياسية لبنانية أو فلسطينية أو طابور اامس على اط األزمة 
مقاومة الفلسطينية من األراضي اللبنانية، قال "ال مصلحة ألحد بالقيام بومل استوراضي، وقوع ال

 تتواطى بشكل واضح مع ه ا الوضع ولن تتقِدم على أي مغامرة غير مدروسة".
وردا على س ال عن التنسيق مع الجهات المونية لحفت استقرار جبهة الجنوب، أجاب هاشم "أعتقد 
أن الجميع يوي مس ولياته، والتواطي مع المونيين يتركز على عدم السماح لبوض الحاالت المتفلتة 

 م ب ي عمل ال يادم الشوب الفلسطيني".بالقيا
21/8/1921السفير، بيروت،   

 
 اللبنانية في وزارة الداخليةموضوع األوراق الثبوتية وأوضاع فلسطينيي سورية  مناقشة .74

ترأس وزير الداالية نهاد المشنوق، أمس، اجتماع عمل في مكتبه في وزارة الداالية شارك فيه ر،يس 
لفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، المديرة الوامة للش ون السياسية ا -لجنة الحوار اللبناني 

والالج،ين فاتن يونس ور،يس مكتب ش ون الجنسية والجوازات األجانب في المديرية الوامة لألمن 
الوام الوميد جمال فضل هللا، وتم البح  في مس لة فاقدي األوراق الثبوتية وآلية استصدار أوراق 

لية تجديدها، وانشاء سجل في المديريتين الم كورتين به ا الاصوص. وعرض منيمنة جديدة لهم وعم
على المشنوق موضوع البح  في تسجيل الجمويات الفلسطينية في وزارة الداالية فوعد بدراسة 

 الطلب.
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وتحديد مقاييس داولهم  ةوتطرق المجتموون الى موضوع الالج،ين الفلسطينيين النازحين من سوري
م. ك لك بحثوا في الحاالت االنسانية للم شمل الوا،الت الفلسطينية التي لج ت الى لبنان من واروجه

سوريا ثم عادت منه اليها، ومس لة تنقل الطالب الفلسطينيين االل مواسم االمتحانات بين البلدين، 
لسطينيين ومشاكل تسجيل الوالدات الفلسطينية للنازحين من سوريا. وشدد المشنوق على مبادرة الف

 الى تسوية أوضاعهم بالسرعة المطلوبة.
21/8/1921السفير، بيروت،   

 
 : القضية الفلسطينية هي قضيتنا.. و"إسرائيل" قائمة على األكاذيبأردوغان .75

اليل مبروكا اتهم ر،يس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجموة إسرا،يل بانتهاع  -إسطنبول 
 ما يتولق بومليات قصفها على قطاع غزة.سياسة مبنية على "األكا يب" في 

قوله إن  -ال ي كان يتحد  أمام أنصارت في إسطنبول-ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أردوغان 
 "عدد الفلسطينيين ال ين قتلتهم إسرا،يل بلي أكثر من ما،ة".

بقوله "ال  وأضاف أن حياة إسرا،يل قا،مة على "األكا يب"، إنها ال تصدق. وعلق على ما يجري
 يمكننا أن ننحاز إلى الوحشية"، م كدا أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا".

 21/8/1921الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 الرئيس التركي عبد هللا غل يطالب "إسرائيل" بوقف هجماتها على غزة .76

ة، القدس الوربيا إسماعيل جمالا طالب الر،يس التركي عبد هللا غتل، امس الجمو –إسطنبول 
 إسرا،يل بوقف هجماتها على قطاع غزة، والوودة إلى شروط وقف إطالق النار. 

على إسرا،يل وقف هجماتها على قطاع »وقال غتل في بيان له على موقع الر،اسة التركية، الجموةا 
 «.2012غزة وأن توود فورا  إلى شروط وقف إطالق النار ال ي وقع عام 

 21/8/1921القدس العربي، لندن، 
 
 يدعو العالم االسالمي الستخدام كافة طاقاته لكسر حصار غزة فوراً  روحاني .77

دعا الر،يس اإليراني حسن روحاني في رسالة بوثها إلى ر ساء الدول اإلسالمية أمس، إلى استادام 
كافة طاقات الوالم اإلسالمي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل عاجل وشامل وتقديم 

 الفلسطيني المتلوم.المساعدة للشوب 
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ة الشديدة في »وقال روحاني إن  استمرار الحصار التالم المفروض على قطاع غزة والشح 
، م كدا  «االمكانيات الطبية، يبوثان على القلق ومن الممكن أن ي ديا إلى وقوع كارثة إنسانية كبرع

نية، مس ولية مشتركة تقع مساعدة الشوب الفلسطيني المتلوم والحيلولة دون االعتداءات الصهيو »أن 
 «.على عاتق الم سسات الدولية والبلدان الحرة في الوالم كافة

المقاومة البطولية والمشروعة للشوب وفصا،ل المقاومة الفلسطينية بوجه »وأشار الر،يس اإليراني إلى 
 «.اعتداءات الودو الصهيوني، والتي ست يقه طوم الهزيمة المر  مرة أارع

 21/8/1921 السفير، بيروت،
 
 تدعو الجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب الكويت .78

عكاتا دعت الكويت أمس، جاموة الدول الوربية الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الجاموة  –القاهرة 
 على المستوع الوزاري لمتابوة تدهور االوضاع في غزة، إثر الودوان االسرا،يلي الغاشم على القطاع.

لدا،م لدع الجاموة السفير عزيز رحيم الديحاني، إن دولة الكويت الر،يس وقال مندوب الكويت ا
الحالي للقمة الوربية وجهت امس، دعوة رسمية الى األمانة الوامة للجاموة تدعو من االلها الى 

 عقد اجتماع عاجل لمجلس الجاموة لدراسة تدهور األوضاع في غزة.
تم اصدار بيان يطالب مجلس االمن بتحمل وافاد انه في ضوء تلك االتصاالت والمشاورات 

مس ولياته من اجل وقف الودوان االسرا،يلي على غزة والتدال السريع والحاسم لوقف الودوان وتوفير 
 الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

 21/8/1921عكاظ، جدة، 
 
 جامعة الدول العربية تتشاور لعقد "وزاري عربي" طارئ .79

مصطفى أبو عطاا أبقت الجاموة الوربية كل االحتماالت قا،مة لوقد  -أحمد عبد هللا  -القاهرة 
وزاري طارئ في حال فشل مجلس األمن في اتاا  أية إجراءات أو تدابير لوقف الودوان اإلسرا،يلي 

  على قطاع غزة.
وأكد مستشار لألمين الوام، في تصريحات ااصة، أن اطوطا ساانة مفتوحة واتصاالت مكثفة تتم 

موة والوواصم الوربية واألطراف الدولية لمتابوة الموقف أوال ب ول. وقال طالل أمين مس ول بين الجا
الش ون الوربية بالجاموة ومستشار األمين الوام في تصريحات ااصة أنه ال توجد أية ترتيبات 
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طلبت  ااصة بالدعوة لوقد اجتماع طارئ، نافيا أن تكون أي من الدول الوربية أو الر،اسة الفلسطينية
 من الجاموة عقد ه ا االجتماع.

 21/8/1921عكاظ، جدة، 
 
 مليون دوالر 11المساعدات اإلماراتية لغزة بلغت  إجمالي .81

مليون دوالر(  4.27مليون درهم ) 100الشرق األوسطا أعلنت اإلمارات أمس توجيه  -أبو تبي 
 52ارات توجيهها إلى غزة لمساعدة سكان قطاع غزة، ليتاطى إجمالي المساعدات التي أعلنت اإلم

  مليون دوالر.
وقالت هي،ة الهالل األحمر اإلماراتي إن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ر،يس الهي،ة اصص ما،ة 

 «.لمساعدة قطاع غزة على تاطي التروف الصوبة التي يتورض لها سكانه»مليون درهم 
 21/8/1921الشرق األوسط، لندن، 

 
 ماليين دوالر لغزة  1ة إنسانية عاجلة بقيمة الملك المغربي يمنح مساعد .80

سوسن أبو حسينا قرر الملك محمد السادس تقديم مساعدة إنسانية عاجلة بقيمة امسة  -القاهرة 
 ماليين دوالر للسكان الفلسطينيين بقطاع غزة، على ما  كر بيان للديوان الملكي المغربي.

ضد قطاع « اطير لقوات االحتالل اإلسرا،يليبشدة التصويد الوسكري ال»ودان المغرب األربواء 
 غزة.

 21/8/1921الشرق األوسط، لندن، 
 
 تتبرع بمليون دوالر أمريكي لصمود غزة إندونيسيا .82

سوسن أبو حسينا قررت الحكومة اإلندونيسية تقديم مليون دوالر أميركي لدعم صمود  -القاهرة 
ولتوفير ما يلزم من احتياجات طار،ة ااصة  الشوب الفلسطيني في مواجهة االعتداءات اإلسرا،يلية،

 لقطاع غزة.
 21/8/1921الشرق األوسط، لندن، 
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 جهود تركية حثيثة لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة .83
إسماعيل جمالا قالت وكالة األناضول، إن ر،يس الوزراء رجب طيب  -القدس الوربي  –إسطنبول 

» لة إلى غزة، وأن وكالة التواون والتنسيق التركية أردوغان أعطى توليمات بهرسال مساعدات عاج
 ، ستبدأ إرسال غ اء وعالع إلى غزة بناء  على توليمات أردوغان.«تيكا

وقالت مصادر إعالمية تركية، امس االول الاميس، إن تركيا تب ل مساعي حثيثة من أجل وقف 
الفصا،ل الفلسطينية والحكومة الودوان اإلسرا،يلي على غزة والوصول إلى وقف إلطالق النار بين 

اإلسرا،يلية، مشيرة إلى أن أردوغان أجرع اتصاال  هاتفيا  مع االد مشول ر،يس المكتب السياسي 
 لحركة حماس، والر،يس الفلسطيني محمود عباس لبح  األمر.

 21/8/1921القدس العربي، لندن، 
 
 وان على غزة" تتوعد بمهاجمة مواقع اسرائيلية تزامنًا مع العدانونيموس" .84

القدسا تتوعد مجموعات هركز "انونيموس" بااتراق مواقع إسرا،يلية على شبكة االنترنت في مقطع 
 فيديو مسجل.

وقالت المجموعةا " نحن نتابع مايجري في االراضي الفلسطينية وسط الصمت من الدول الوربية 
 اليدي".االسالمية والغربية وه ا ليس جديد عليهم، لكننا لن نقف مكتوفي ا

وتتابع في المقطع المسج ل، "في الوقت المناسب سنقوم بومليات ضد الكيان الكرتوني المزيف، 
 هجماتنا ستكون بالتزامن مع المقاومة الوسكرية، كي تكون ضربة قوية".

وتضيف، "كما وعدناكم سابق ا سنقوم بهجمات الكترونية، رسالة قصيرة لكم، سنضرب بومق أجهزتكم 
ان قمتم بتصويد آار، مع اول تحرك فولي للمقاومة ألننا سنكون الجناح االلكتروني ومواقع لكم 

 لهم، وسوف نزودهم بالمولومات الالزمة التي ستسحب من اجهزتكم ".
 22/8/1921القدس، القدس، 

 
 تطالب بوقف العدوان على غزة فوراً  ماليزيا .85

جيب عبد الرزاق، أمس، أن بالدت سوسن أبو حسينا أعلن ر،يس الوزراء الماليزي ن -القاهرة 
 .ستستمر في دعم نضال الشوب الفلسطيني الوادل
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وطالب بالوقف الفوري للومليات الوسكرية اإلسرا،يلية على قطاع غزة، كما أدانت حكومة تشيلي  
بشدة االعتداءات اإلسرا،يلية على قطاع غزة، وعبرت عن قلقها الوميق من موجة الونف التي 

 األوسط.يويشها الشرق 
 21/8/1921الشرق األوسط، لندن، 

 
 : "علماء المسلمين" تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان الصهيوني على غزةالعراق .86

قدس برسا أك دت هي،ة علماء المسلمين؛ ان الودوان الصهيوني الجديد على الشوب  -بغداد 
حرب، ضمن حلقات أارع الفلسطيني األعزل في قطاع غزة، ما هو إال حلقة من مسلسل لل

 كالحصار واالستيطان وغير  لك.
(ا "إن الكيان الصهيوني واصل غاراته 7|11وقالت الهي،ة في بيان أصدرته األمانة الوامة الجموة )

الجوية على مناطق ماتلفة من القطاع، مالف ا أكثر من أربوين شهيد ا وم،ات الجرحى". وأوضحت 
مة مهما ساقوا من مبررات، فلن ياتلف اثنان على انها امتداد أن القا،مين على ه ت الحرب التال

 للحرب الصهيونية التي بدات ضد الشوب الفلسطيني من  عقود.
 22/8/1921قدس برس، 

 
 تونس: "الجبهة الشعبية" تطالب بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني     .87

لقوع الوطنية في تونس االسراع بفرض قدس برسا طالبت "الجبهة الشوبية" التونسية كل ا -تونس 
 قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني موتبرة  لك أقل واجب لدعم الشوب الفلسطيني.

( أ اعته مصادر تونسية رسمية، الموقفين االلماني 7|11وأدانت الجبهة في بيان لها اليوم الجموة _
وبية كل الفصا،ل الفلسطينية الى رص والفرنسي الداعمين لالعتداء الصهيوني ودعت الجبهة الش

الصفوف وتشكيل اطار قيادع موحد إلدارة الموركة ضد الكيان الصهيوني واالبتواد عن المهاترات 
 االعالمية والمناكفات السياسية التي تضوف الجبهة الداالية.

 22/8/1921قدس برس، 
 
 إلسرائيلية على غزةالبلدان العربية المعتمدين في المغرب يدينون الغارات ا سفراء .88

قدس برسا عقد وزير الش ون الاارجية والتواون المغربي صالح الدين مزوار، مساء أمس  -الرباط 
 تموز )يوليو( الجاري بالرباط، اجتماعا مع سفراء البلدان الوربية الموتمدين في المغرب. 11الجموة 
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ربية عقب ه ا االجتماع، أن وأكد مزوار، في تصريحات نقلها القسم اإلعالمي للاارجية المغ
المباحثات شددت على اطورة ما تورفه المنطقة الوربية من تطورات، وك ا على اإلدانة الجماعية 

 للغارات اإلسرا،يلية التي تستهدف غزة.
وأوضح مزوار أنه تم أيضا، االل ه ا اللقاء، الت كيد على "ضرورة التوب،ة الوربية لمواجهة كل 

 في اتجات زعزعة استقرار الدول الوربية وضرب مصالحها". التحديات التي تسير
وأبرز أن اللقاء شكل أيضا مناسبة نوت االلها السفراء الورب الموتمدون في المغرب بما يقوم به 
الملك محمد السادس، وبما يقدمه من دعم سواء للقضية الفلسطينية، التي توتبر قضية الورب 

 رع أو تلك التي تمس أمن واستقرار ووحدة الدول الوربية، كما قال.األولى، أو للقضايا الوربية األا
 21/8/1921قدس برس، 

 
 األمة يدعو الكويتيين للوقوف مع الشعب الفلسطيني سياسيًا واعالميًا ومادياً  حزب .89

قدس برسا دان حزب األمة الكويتي بشدة ما يتورض له الشوب الفلسطيني في غزة من  -الكويت 
قال إنه يتم برعاية أمريكية وصمت عربي رسمي، ودعاو الشوب الكويتي وكافة عدوان صهيوني، 

شووب األمة إلى الوقوف مع الشوب الفلسطيني في غزة سياسيا واعالميا وماديا في مواجهة ه ت 
 الحرب.

 22/8/1921قدس برس، 
 
 في تونس رفضًا للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مسيرتان .91

حركة "النهضة" التونسية وحركة التيار الشوبي مسيرتان منفصلتان في قدس برسا نتمت  -تونس 
( تنديدا بالودوان اإلسرا،يلي على قطاع 7|11شارع الحبيب بورقيبة وسط الواصمة التونسية الجموة )

 غزة ومطالبة بدعم المقاومة.
سرت متاهرة وبينما غطت جماهير حركة "النهضة" مساحة واسوة من شارع الحبيب بورقيبة، فقد انح

التيار الشوبي، أمام المسرح البلدي، ورفع المتتاهرون في الجانبين أعلم فلسطين وحركة "حماس" 
وعلم تونس ورددوا شوارات م يدة للمقاومة الفلسطينية ولحق الشوب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، 

 ومنددة باالنحياز الغربي لصالح إسرا،يل.
 22/8/1921قدس برس، 
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 : ال بد  من هبة األمة لنصرة الشعب الفلسطيني في جهادهالقرضاوي .90
احمد المصريا قال الداعية اإلسالمي، يوسف القرضاوي، األربواء، إنه ال بد لألمة من هبة  -لندن 

 تساعد فيها الشوب الفلسطيني فيما وصفه با"الجهاد".
لهم ثبِ ت إاواننا في غزة ال»، «تويتر»وقال القرضاوي في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع 

والضفة في انتفاضته الثالثة، في وجه المحتل الصهيوني الغاشم. وال بد من هبة األمة لنصرة الشوب 
الفلسطيني في جهادت.. لقد طال حصار إاواننا في غزة، في تل صمود عتيم من قبل أهل فلسطين 

 «.عداءهمبشكل عام، وأهل غزة بشكل ااص. اللهم مدهم بروح منك واا ل أ 
 21/8/1921القدس العربي، لندن، 

 
 طارق سويدان ينتقد استهزاء اإلعالم المصري بشهداء غزة .92

أحمد المصريا وجه الداعية طارق السويدان انتقادات ال عة للحكام ال ين يقومون بمساندة  -لندن 
في نحورهم،  اللهم احفت غزة وأهلها ورد كيد بني صهيون»إسرا،يل في عملياتها ضد غزة.  وقال، 

 «.اللهم عليك بالحكام الاونة المجرمين ال ين يساندونهم سرا وعلنا
واستشهد السويدان، الجموة، بمقطع فيديو على صفحته بموقع "تويتر" يتهر ما يقول إنه استهزاء 

 اإلعالميين المصريين باشهداء غزة نتيجة الومليات اإلسرا،يلية الجارية.
في تغريدته حي  قال "استهزاء االعالميين المصريين بشهداء غزة ونشر السويدان رابط المقطع 

 ووصفهم لحرب اسرا،يل على غزة بالمسرحية".
الكيان الصهيوني تن أن االعتداء على غزة نزهة وهاهم أسود فلسطين »وتابع السويدان قا،ال 

هم انصر يجولون جبناء بني صهيون يرتجفون في مااب،هم، دعم غزة واجب شرعي وأاالقي. الل
المجاهدين في فلسطين َوَباِرْك الصمود في غزة وانتفاضة الشباب في كل فلسطين ال ين هبوا أمام 

 «.عدوان بني صهيون المجرمين
 21/8/1921القدس العربي، لندن، 

 
 مسيرة بإسطنبول تضامنًا مع غزة  .93

وبية الرافضة للحرب تواصلت لليوم الثال  على التوالي في مدينة إسطنبول التركية الفواليات الش
اإلسرا،يلية على قطاع غزة، وسط مطالبات بدعم المقاومة وحماية الشوب الفلسطيني، بينما اتهم 
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إسرا،يل بانتهاع سياسة مبنية على "األكا يب"  -الجموة-ر،يس الوزراء التركي رجب طيب أدوغان 
 في ما يتولق بومليات قصفها على قطاع غزة.

ء الجاليات الوربية واإلسالمية ومتضامنون من ماتلف دول الوالم شارع وجاب آالف األتراك وأبنا
فوزي باشا في كبرع المدن التركية، منددين باستمرار القصف اإلسرا،يلي على قطاع غزة واستهداف 

 النساء واألطفال.
 21/8/1921الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 في صنعاء تضامنًا مع غزة تظاهرة .94

الم،ات في الواصمة اليمنية صنواء أمس الاميس في متاهرات وكاالتا شارك  –الجزيرة 
احتجاجية تضامنا مع قطاع غزة،  ورفع المتتاهرون في صنواء علما فلسطينيا كبيرا ورددوا شوارات 

 تشجب الودوان على القطاع المحاصر، وطالبوا األنتمة الوربية بالتحرك.
 22/8/1921الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 مة الفنزويلية تضامنًا مع غزةفي العاص تظاهرة .95

وكاالتا شارك في الواصمة الفنزويلية كراكاس أمس محتجون في وقفة تضامنية مع  –الجزيرة 
الفلسطينيين ورفووا األعالم الفلسطينية، و لك عقب إدانة الحكومة الفنزويلية في بيان لها األربواء 

 ن إسرا،يليين في الاليل.الهجمة اإلسرا،يلية على قطاع غزة ومقتل ثالثة مستوطني
 22/8/1921الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 األمن: ال يوجد مشروع قرار حول غزة.. والمجموعة العربية لم تقدم طلباً  مجلسرئيس  .96

نفى مكتب ر،يس مجلس األمن الدولي السفير يوجين ريتشارد غاسانا، فجر اليوم السبت، وجود 
نيويورك حول الودوان اإلسرا،يلي المتواصل على قطاع  مشروع قرار تقدمت به المجموعة الوربية في

 أيام. 5غزة من  
وقال نا،ب ر،يس المجلس على موقع التواصل االجتماعي )تويتر( "لم يتلق أي عضو بالمجلس 

 مشروع بيان ااص بغزة ه ا المساء".
ة كانت بصدد ونقلت وكالة "األناضول" عن مصادر دبلوماسية رفيوة بالمجلس، أن "المجموعة الوربي

إعداد مشروع بيان يطالب بالوقف الفوري للودوان اإلسرا،يلي على غزة، وأن المجموعة الوربية ارت ت 
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بود  لك تحويل مشروع البيان إلى مشروع قرار، وهو ما رفضته بشدة البوثة األمريكية لدع األمم 
 المتحدة".

نسا وبريطانيا، بحق النقض داال ويوني رفض واشنطن، التي تتمتع إلى جانب روسيا والصين وفر 
 المجلس، لمشروع القرار الوربي، استحالة صدورت من المجلس.

وبحسب المصادر  اتها، يورب مشروع البيان ال ي أعدته المجموعة الوربية عن "القلق الوميق 
 لمجلس األمن الدولي إزاء األزمة المتولقة غزة وحماية المدنيين".

عادة الومل باتفاق وقف إطالق النار ال ي تم ويدعو إلى "عدم تصويد الوض ع، واستوادة الهدوء، وا 
 ".2012التوصل اليه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 

كما يدعو مشروع البيان إلى "احترام القانون اإلنساني الدولي، بما في  لك حماية المدنيين، وت ييدهم 
سطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سالم شامل الست،ناف المفاوضات المباشرة بين اإلسرا،يليين والفل

 على أساس حل الدولتين".
 22/8/1921فلسطين أون الين، 

 
 قلقه من تزايد قتل المدنيين في غزة واستمرار إطالق الصواريخ على "إسرائيل" يبديبلير  .97

ك لك سوسن أبو حسينا عبر توني بلير مبوو  الرباعية الدولية للشرق األوسط عن قلقه  -القاهرة 
 من تزايد قتل المدنيين في غزة واستمرار إطالق الصواريخ على إسرا،يل.

أنا قلق للغاية بش ن ما يحد  اآلن. سقط نحو ما،ة قتيل في غزة كثيرون »وقال بلير في القدسا 
طالق الصواريخ مستمر بشكل عشوا،ي صوب الشوب اإلسرا،يلي. دعونا جميوا إلى  منهم مدنيون. وا 

ودعا بلير إلى حل «.. د،ة التوترات لكن ما أاشات اآلن هو أن الوضع يزداد توتراضبط النفس وته
 «.الونف»طويل األمد إلنهاء 
ساعة، تلقى وزير الاارجية المصري سامح شكري اتصاال هاتفيا من توني  24وللمرة الثانية االل 

الوضع المتدهور في  بلير مبوو  الرباعية الدولية للشرق األوسط، حي  تناول االتصال مستجدات
األراضي الفلسطينية، والجهود التي تب لها مصر لوقف الومليات الوسكرية اإلسرا،يلية في حق 
الشوب الفلسطيني، وسبل تحقيق التهد،ة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرا،يلي للحيلولة دون سقوط 

أن القاهرة تجري « سطالشرق األو »المزيد من الضحايا من المدنيين األبرياء. في حين علمت 
 اتصاالت دولية وعربية عدة لوقف الهجوم اإلسرا،يلي على غزة.

 21/8/1921الشرق األوسط، لندن، 
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 سفير واشنطن في تل أبيب: نرغب أن توقف حماس الصواريخ.. ولـ"إسرائيل" دعم أمريكي كامل .98

حدي  مع إ اعة جيش  برهوم جرايسيا قال سفير واشنطن، في تل أبيب، دان شبيرو، في -الناصرة 
ن قررت القيام  االحتالل واإل اعة اإلسرا،يلية الوامة، إن الواليات المتحدة "تدعم إسرا،يل حتى وا 
بوملية برية في غزة، فال يوجد أي واحد، يريد عملية برية، ولدينا رغبة ب ن توقف حركة حماس 

 كامل".إطالق الصواريخ، ولكن في الوضع القا،م، فخسرا،يل دعم أميركي 
وقال شبيرو، إن اإلدارة األميركية توجهت الى كل من تركيا ومصر وقطر، من أجل المحاولة للقيام 

 بواسطة بين اسرا،يل وحركة حماس.
 21/8/1921الغد، عمان، 

 
 األمريكية: "إسرائيل" اتخذت خطوات لمنع سقوط ضحايا بينما لم تفعل حماس ذلك الخارجية .99

مكن وصف التصريحات االمريكية الرسمية على االحدا  في قطاع را،د صالحةا ال ي -واشنطن 
غزة بتوبير اقل من انها منحازة تماما للودوان االسرا،يلي. واالنك  من  لك انها اتهرت قلقا عميقا 
ازاء احتمال اصابة مدنيين من الجانب اإلسرا،يلي فيما تجنبت التنديد بسقوط عشرات الشهداء ومن 

 ساء.بينهم االطفال والن
الموقف الواضح للواليات المتحدة من االل التصريحات الرسمية لوزارة الاارجية يتجاوز حالة 
الالمباالة وعدم االكترا  بالقتل المنتم لوشرات المدنيين الفلسطينين المدنيين في غزة إلى تبني 

ولي للدفاع عن الموقف االسرا،يلي الزاعم انها تقصف غزة باستمرار ضمن قيود وقواعد القانون الد
النفس والحرص الوحيد ال ي اتهرته واشنطن من تصاعد الصراع في المنطقة كان فقط رغبتها في 

 المساعدة لوقف اطالق الصواريخ على اإلسرا،يليين.
وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الاارجية، جين بساكي انها سويدة جدا للت كيد على ان تركيز الواليات 

و على استادام كل االدوات لوضع حد الطالق الصواريخ التى تهدداالبرياء من المتحدة، االن، ه
 المدنيين في اسرا،يل والتى هي بالتاكيد تشكل تهديدا في المنطقة.

وردا على توليق ان الواليات المتحدة، تركز جهودها على وقف اطالق الصواريخ من غزة وليس 
ع بلد ان يويش تحت التهديد المستمر من الونف وقف القصف االسرا،يلي، اجابت انه ال يمكن ال

الوشوا،ي ضد المدنيين االبرياء وانه من المهم الت كير ان حماس منتمة ارهابية، ومن الواضح ان 
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الوديد من المدنيين قد قتلوا بما فيهم االطفال وه ا امر م سوي للغاية ل ا ندعو كال من الطرفين 
 التاا  اطوات لحماية المدنيين.

الت بساكي ان اسرا،يل اتا ت الاطوات من جانبها لمنع سقوط ضحايا من المدنيين من االل وق
التح ير واالن ار المبكر ولكن حركة حماس بطبيوة الحال لم تقم ب لك وواصلت الهجمات الوشوا،ية 

 ضد المناطق المدنية في اسرا،يل.
 21/8/1921القدس العربي، لندن، 

 
 ون بالتدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزةأوروبية تطالب آشت منظمات .011

كوناا طالبت الشبكة األوروبية للمنتمات غير الحكومية ومنتمات المجتمع المدني من أجل 
فلسطين، أمس، الممثلة الوليا للسياسة الاارجية واألمنية باالتحاد األوروبي كاثرين آشتون بالتدال 

 تصاعد على قطاع غزة.ب قصى سرعة لوقف الهجوم "اإلسرا،يلي" الم
بلدا أوروبيا آشتون إلى اتاا  كافة التدابير ومن بينها  20منتمة من  50ودعت الشبكة التي تضم 

فرض الوقوبات والوقف الفوري التفاقية الشراكة مع "إسرا،يل" من أجل وقف الودوان "اإلسرا،يلي" 
 على غزة.

 21/8/1921الخليج، الشارقة، 
 
 غارات "إسرائيل" قد تنتهك قوانين الحرب في غزةحقوق االنسان:  مفوضية .010

أ ف ب ا ح رت المفوضية الوليا لحقوق االنسان في االمم المتحدة الجموة من ان اسرا،يل  -جنيف 
 بقصفها المنازل في قطاع غزة قد تشكل انتهاكا لقوانين الحرب.
لقة مفادها ان عددا من تلقينا تقارير مق“وصرحت المتحدثة رافينا شمدساني في جنيف للصحافيين 

 ”.الضحايا المدنيين بمن فيهم االطفال هم نتيجة ضربات طاولت منازل
ه ت التقارير تثير شكوكا في مدع التزام ه ت الضربات للقوانين االنسانية الدولية “واضافت ان 

 ”.وللقوانين الدولية حول حقوق االنسان
ا يستادم الغراض عسكرية، فان اي هجوم يجب حتى لو تم االعتبار ان منزال م“وتابوت المتحدثة 

 ”.ان يكون متكاف،ا وينبغي اتاا  تدابير وقا،ية لحماية المدنيين
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اسرا،يل وحماس والمجموعات “وقالت المفوضة الوليا لحقوق االنسان نافي بيالي في بيان ان 
قتلى وتدمير المسلحة الفلسطينية سبق ان سلكت ه ا النهج في الماضي ولم ي د سوع الى سقوط 

 وريبة وتمديد م لم للنزاع?.
مجددا، يدفع المدنيون ثمن النزاع، ادعو جميع االطراف الى ان يحترموا بشدة “واضافت بيالي 

التزاماتهم استنادا الى القوانين الدولية حول حقوق االنسان والقوانين االنسانية الدولية لحماية 
ية وعدم وضع وسا،ل عسكرية في مناطق ماهولة وطالبت بودم استهداف اهداف مدن”. المدنيين

 وعدم شن هجمات من تلك المناطق.
 22/8/1921القدس العربي، لندن، 

 
 اجتماع طارئ ألمم المتحدة بطلب من فلسطين لبحث العدوان على غزة .012

عقد بمقر األمم المتحدة في نيويورك أمس، وبطلب من وفد دولة فلسطين، اجتماع طارئ لسفراء 
الوربية ومجموعة دول حركة عدم االنحياز ومجموعة دول منتمة التواون اإلسالمي، المجموعة 

 و لك ضمن الجهود المب ولة لوقف الودوان االسرا،يلي على قطاع غزة.
واتفقت ه ت المجموعات على اطة عمل بتكثيف االتصاالت واللقاءات مع أعضاء مجلس األمن كي 

 اإلسرا،يلي على شوبنا.يتحمل المجلس مس ولياته بوقف الودوان 
وكان الحضور الكبير لسفراء ه ت المجموعات الفتا  للنتر، وقد أدلوا ببيانات دانوا فيها ب شد الوبارات 
الودوان اإلسرا،يلي والمطالبة بوقفه فورا  وتوفير الحماية للشوب الفلسطيني والمطالبة بالتحقيق في 

و اضير، والت كيد على عدم إفالت مرتكبي ه ت جريمة اطف وقتل وحرق الفتى الفلسطيني محمد أب
 الجريمة النكراء من المستوطنين االرهابيين من الوقاب.

 21/8/1921الغد، عمان، 
 
 مسؤول أممي في غزة يؤكد تعمد االحتالل استهداف المدنيين .013

قدس برسا أكد مدير عمليات وكالة غو  وتشغيل الالج،ين الفلسطينيين "أونروا" في غزة  -غزة 
روبرت تيرنر، أن عيادات وم سسات الوكالة تومل في غزة، بالرغم من عمليات القصف اإلسرا،يلي 

 الكثيفة على كافة مناطق القطاع.
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( إن "التقارير أفادت بالفول بمقتل 7|11وقال تيرنر، في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" الجموة )
شاص بجروح، وه ا يشمل أيضا  500أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من  10غزيا، بمن فيهم  76

 نتيجة ما يبدو أنه تومد واضح الستهداف المدنيين" وفق مشاهدته.
 22/8/1921قدس برس، 

 
 الغضب على العدوان اإلسرائيلي تعم  عشرات المدن األميركية واألوروبية مظاهر .014

ميركية عمت متاهر الغضب على الودوان اإلسرا،يلي على الشوب الفلسطيني عشرات المدن األ
واألوروبية، كما تشكلت لجنة تضامن طار،ة أميركية ا اوروبية، أعلنت عن إطالق عشرات الفواليات 
والتتاهرات اليومية ضمن برنامج مدته أسبوعين احتجاجا على استمرار الودوان اإلسرا،يلي على 

 الشوب الفلسطيني.
ة اإلسرا،يلية الواقوة منتصف مدينة وأغلق نحو ثالثة آالف متتاهر أمس الشوارع المحيطة بالقنصلي

شيكاغو لمدة ثالثة ساعات ما سبب ب زمة مرور اانقة، فيما طلبت شرطة المدينة مساعدة الحكومة 
االء الشوارع للمتتاهرين وقافلة  الفدرالية لمرافقة المتاهرة واضطرت إلى منع مرور المركبات وا 

 وملصقات تدين الودوان اإلسرا،يلي.المركبات التي جالت المدينة رافوة أعالم فلسطين 
كما انطلقت تتاهرات جماهيرية للتنديد بالودوان أمس في المدن التاليةا بوسطن، تورونتو في كندا، 
واشنطن دي سي، ووترلو، واونتاريا في كندا، والبوكويركو، وآنا هايم، وفيالدلفيا، وبيتسبور ، وسان 

دن في كندا، ولندن، وأثينا، وبوغوتا وكولومبيا، وبون، دييغو، وسان باول، ونيويورك، وتامبا، ولن
 وكلغاري في كندا، وبيرمينغهام في المملكة المتحدة، وجنيف، وروما.

 22/8/1921المستقبل، بيروت، 
 
 بأثينا وبروكسل تنددان بالعدوان على غزة مظاهرتان .015

أثينا وبروكسل نددتا بروكسلا ارجت متاهرتان في كل من  -لبيب فهمي  -أثينا  -شادي األيوبي
بالودوان اإلسرا،يلي على قطاع غزة، وقد أكد المشاركون أن الجرا،م التي ترتكبها إسرا،يل ترقي لجرا،م 

 حرب وسط مطالبات بهدانة أوروبية له ت االنتهاكات.
ففي أثينا تتاهر م،ات اليونانيين والورب أمام السفارة اإلسرا،يلية الاميس للتنديد بالودوان  
سرا،يلي، و لك بدعوة من منتمات يونانية مساندة للفلسطينيين وفواليات وهي،ات من الجالية اإل

 الوربية في اليونان.
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وقال يورغوس تزافيريس، من مبادرة "سفينة إلى غزة" للجزيرة نت إن الوالم أصبح موتادا  على ر ية 
يحات القادة اإلسرا،يليين تفضح الدم الفلسطيني يجري وك ن األمر مس لة طبيوية، مشيرا إلى أن تصر 

 نواياهم للقضاء على الشوب الفلسطيني.
وفي بروكسل تتاهر عشرات األشااص أمام مقر البرلمان األوروبي للتنديد با "جرا،م الحرب 
اإلسرا،يلية ضد الشوب الفلسطيني" مطالبين االتحاد األوروبي والحكومة البلجيكية بهدانة ما يجري 

 بالقطاع. 
متحد  باسم حركة إنتال للتضامن والسلم الدوليين ماريو فرانسين "ننتتر أن يوبر االتحاد وقال ال

األوروبي عن إدانة قوية" كما دعا الكتلة األوروبية "الستادام قوتها االقتصادية ووضع حد التفاقية 
 الشراكة مع إسرا،يل".

ة للجمويات البلجيكية رباب كما طالبت المس ولة عن ملف الشرق األوسط وشمال أفريقيا في شبك
ايري الحكومة البلجيكية باإلدانة ب شد الوبارات لالستادام المفرط للقوة من جانب إسرا،يل وت كيرها 

 بالتزامها باحترام القانون الدولي.
 21/8/1921الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 سي" األمريكية تعتذر بعد خطأ فادح في تغطيتها للهجوم على غزة بي"ايه  .016

الحياةا ارتكبت إحدع الم يوات الماضرمات، على محطة "ايه بي سي" اإلابارية  -وت بير 
األميركية، اط  ال يتستهان به، االل التغطية اإلابارية لألحدا  في األراضي الفلسطينية، حين 

 استوانت بصورة لفلسطينيين وسط أنقاض منازلهم المدم رة في غزة، زاعمة  أنهم إسرا،يليون.
"أابار الوالم" الثلثاء استهل ت الم يوة دايان سوير تغطية الومليات الوسكرية اإلسرا،يلية في  وفي نشرة

غزة بالقول "لن ا كم إلى الاارع اآلن، إلى الصواريخ التي تنهمر على إسرا،يل اليوم"، وااتارت 
يها بالقول صورتين لشابين فلسطينيين يحمالن ما تبقى من أغراض عا،لتهما بود القصف، مول قة عل

 "هنا عا،لة إسرا،يلية تحاول إنقا  ما يمكن إنقا ت".
وعلى صورة امرأة محجبة وسط األنقاض، قالت سوير "وهنا امرأة تقف عاجزة عن الكالم بين 

 األنقاض".
والمفارقة أن الصورتين هما أساسا  لوكالة "اسوشييتد برس"، تحت عنوان "فلسطينيان يحاوالن إنقا  ما 

تلكاتهما من تحت أنقاض منزل دمرته غارة جوية إسرا،يلية الليلة الماضية في مدينة يمكن من مم
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غزة". ولم توت ر الشبكة األميركية، سوع أمس )الاميس( عن الاط ، وأصدرت بيانا  على حسابها 
 على تويتر قالت فيه "ن سف له ا الاط  وسوف نصححه".

 21/8/1921الحياة، لندن، 
 
 نكر استهداف االحتالل لمقره في قطاع غزة"الصليب األحمر" يست .017

قدس برسا وصفت اللجنة الدولية للصليب األحمر، الودوان اإلسرا،يلي على قطاع غزة، ب نه  -غزة 
"حلقة مفرغة من الونف المسلح يزداد سوءا مع مرور الوقت"، في إشارة إلى محاولة المنتمة الدولية 

 حول ما يجري. تحميل الشوب الفلسطيني جزء من المس ولية
واستنكرت اللجنة الدولية في بيانها "قلبا وقالبا وقوع الضحايا واألضرار التي لحقت بفرع الهالل 

تموز/يوليو حي  جترح اثنا عشر موتفا  1األحمر الفلسطيني في جباليا شمال قطاع غزة يوم 
 ومتطوعا ودتمَرت ثال  سيارات إسواف".

 22/8/1921قدس برس، 
 
 تظاهرات تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي جنوب إفريقيا: .018

وكاالتا ارجت متاهرات عارمة، في عدة مدن في دولة جنوب إفريقيا، تنديدا بالودوان اإلسرا،يلي 
على قطاع غزة، كان أبرزها في الواصمة بريتوريا التي شهدت تجمهر م،ات المتضامنين مع شوبنا 

 القات الدولية والتواون، حاملين األعالم الفلسطينية.الفلسطيني، أمام البوابات الر،يسية لوزارة الو
وطالب المتتاهرون الغاضبون، حكومة بالدهم بطرد السفير اإلسرا،يلي من بريتوريا، واستدعاء سفير 
جنوب إفريقيا من تل أبيب، وفرض ت شيرة على داول اإلسرا،يليين إلى جنوب إفريقيا، ورفووا 

 شترك لنتام "اآلبارتيد" السابق ودولة االحتالل اإلسرا،يلي.يافطات ت كر بالتاريخ الدموي الم
وألقى زويلينزيما فافي سكرتير عام اتحاد نقابات الومال في جنوب إفريقيا، التي ينضوي تحت لواء 
عضويتها أربوة ماليين عامل، كلمة في المتتاهرين، دعا فيها حكومة بالدت إلى ترجمة تضامنها مع 

اطوات ملموسة على األرض، م كدا أن الضمير يحتم على كل حر  الشوب الفلسطيني، إلى
 الوقوف ضد الغطرسة والودوان اإلسرا،يلي.

 21/8/1921الغد، عمان، 
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 تصنع التاريخ المقاومة .019
 عبد الستار قاسم
تراجوت القضية الفلسطينية في وسا،ل اإلعالم اإلقليمية والوربية من  أن بدأ الحراك الوربي، وتن 

 ن القضية قد أصبحت في عهدة التاريخ، وأنها ستندثر في زحمة تقسيم البلدان الوربية.كثيرون أ
هناك من شوروا بسوادة كبيرة لتراجع القضية الفلسطينية لما في  لك من تحررهم من المس ولية، 

ون ولما فيه من استرااء وراحة بال. وبوضهم، وهم ال ين يرفوون راية المقاومة والتحدي، كانوا ينتتر 
اليوم ال ي يثبتون فيه أن القضية الفلسطينية حية ال تموت، وأن عروبة فلسطين تحميها سواعد قوية 

 وعيون ساهرة مصرة على بقاء فلسطين أرضا عربية مقدسة.
ويصدق هنا التاريخ عندما يقول لنا إن التاريخ ال يصنوه إال األقوياء الشجوان ال ين يصرون على 

متاا لون فال يصنوون إال الازي والوار، ونتا،ج أعمالهم وبال على ر وسهم. انتزاع حقوقهم، أما ال
 وفي ه ا عبرة للفلسطينيين والورب ال ين تنوا أن المفاوضات ستنق  ماء وجوههم.

 

 "إسرائيل"عنجهية 
مرارا وتكرارا عبر أكثر من عشرين سنة، وتوسلوا منها الرضا والقبول،  "إسرا،يل"انبطح الورب أمام 

لم تستفد من المبادرات االستسالمية الوربية، واستمرت في صلفها وعنجهيتها لتوصل  "إسرا،يل"ن لك
 الورب إلى عري تام ال يسترهم شيء.

ولم تتورع أيضا عن استادام عضالتها لضرب كل عربي يمكن أن يرفع رأسه، فهي من ناحية، 
ين بالحقوق الوربية والفلسطينية. ا لت المستسلمين، ومن ناحية أارع أصرت على استفزاز الم من

 فال هي استطاعت االستفادة من الاونة، وال استطاعت أن تتالص ممن يتحدونها.
مع مس لة اطف اإلرهابيين الثالثة. لم ت ا   "إسرا،يل"وقد انطبق ه ا السلوك على أسلوب توامل 

الورب، وعملت على  عبرة من التاريخ، واستمرت في أسلوبها الونجهي الودواني ضد "إسرا،يل"
 تصويد المواجهة ااصة مع قوع المقاومة في غزة.

ينتتر البطل عادة المبارزة ألنه يدرك أنه لن يكون بطال بدون مبارزة. وه ا ما انتترته المقاومة 
 ."إسرا،يل"الفلسطينية التي لم يقتنع بها المتهافتون على المفاوضات مع 

مرتين، وأفشلته في حربين. لكن المنحازين  "إسرا،يل"جيش لقد ردت المقاومة الفلسطينية في غزة 
من الورب والفلسطينيين رفضوا نتا،ج الحرب، وعملوا جهدهم إلقناع الناس ب ن حماس  "إسرا،يلا"ل

اعترفت ب نها لم تحقق  "إسرا،يل"حققت أهدافها.  "إسرا،يل"وكل المقاومة في غزة قد هزمت ألن 



 
 
 

 

 
           63ص                                     3186 العدد:     21/8/1921 السبت التاريخ:

 

عكس  لك، وعملوا على تتفيه المقاومة في أعين الناس. ووصل الحد أهدافها، وأعوانها أصروا على 
 بالكثير من وسا،ل اإلعالم الوربية لالستهتار بالمقاومة وأا وا يصفونها استهزاء بالممايوة.

رادة وتصميم.  التي  "إسرا،يل"كانت غزة تنتتر لحتة المبارزة لتثبت للوالم أجمع أنها قوة مقاومة وا 
مت الفرصة للمقاومة الفلسطينية لتاوض موارك عتيمة في ميادين الشرف تفكر بوضالتها قد

 والبطولة.
كان بوض القادة الورب وعلى رأسهم ر،يس السلطة الفلسطينية يسارون من صواريخ حماس 
ويقولون إنها مواسير تنك، ودون أن يدور بالدهم أن من يصنع ماسورة تنك يمكن أن يفجر رأس 

لقد وعدت حماس ونف ت، وأثبتت نفسها قوة موتبرة ومهيبة في المنطقة الوربية  التناكين في المستقبل.
 اإلسالمية، والمستهز،ون أثبتوا س اجتهم وانكف وا.

 

 التطور التقني الفلسطيني
بدأت الصواريخ الفلسطينية بدا،ية جدا، وسمتها الر،يسية انحصرت في قدرتها على التحليق. لقد 

ي أنها بدأت تبح  علميا في كيفية تطوير أدوات قتالية يمكن اطت المقاومة اطوة مهمة ف
. وربما كان  لك إحدع الفوا،د الكبيرة والمهمة لا الن الدول الوربية "إسرا،يل"استادامها ضد 

 للفلسطينيين، ولقيام فلسطينيين بمهام الدفاع عن األمن اإلسرا،يلي.
عتماد على ال ات، ومن يحاول يصل في لقد أدرك الفلسطينيون في قطاع غزة أن ال مفر من اال

النهاية. لقد دفع الحصار الوالمي والوربي المضروب على المقاومين إلى اإلبداع واالبتكار واالاتراع. 
ثم تطورت ه ت الصواريخ لتصبح أكثر ثباتا في الجو وأبود مدع، وأكبر حمولة. واستمر التطوير 

األمر ال ي يشاهدت الناس أجموين على شاشات  حتى وصلت الصواريخ إلى ما وصلت إليه اآلن،
 التلفاز.

قا،ال إن الصواريخ التي تثير استهزاء أعداء المقاومة ستتطور لتكون أداة فوالة  2004لقد كتبت عام 
. وقد حصل. واآلن أقول إن ه ت الصواريخ التي تاطى مداها الما،ة "إسرا،يل"بيد المقاومة ضد 

مستقبل ر وسا متفجرة بزنة ما،ة كيلو غرام وأكثر، وستصيب أهدافها كيلومتر ستتطور لتحمل في ال
 بدقة.

الفلسطينيون الساهرون ال يودمون وسيلة وسيرفوون من قدرات الصواريخ. ولن يتوقف األمر عند 
الصواريخ، بل ستتطور أيضا صناعة اإللكترونيات لتكون المقاومة قادرة على اعتراض المكالمات، 

سلحة اإلسرا،يلية بما فيها القبة الحديدية. وستطور المقاومة قنابل  كية قادرة على والتشويش على األ



 
 
 

 

 
           61ص                                     3186 العدد:     21/8/1921 السبت التاريخ:

 

إصابة أهدافها بدقة. وستطور أيضا تقنية األنفاق واالستحكامات، وعلى الناس أال تصيبهم مفاج ة 
 عندما تولن المقاومة الفلسطينية سيطرتها على مستوطنة أو اثنتين في جنوب فلسطين.

االء المنطقة  "إسرا،يل"لى وعلى ه ا، ع أن تفكر من اآلن بترحيل مستوطناتها من الجنوب وا 
عسكريا لصالح المقاومة. المقاومة ستكون قادرة على تحرير مزيد من األراضي الفلسطينية مستقبال، 
وا  ا كان هناك من عا،ق فهو الوا،ق الوربي ال ي ما زال يحاصر المقاومة ويصر على قتلها. 

شكل عنصرا قويا في حصار غزة، وتمنع عنها الكثير من السلع والمستلزمات فمصر مثال ت
الضرورية لتطوير القدرات الوسكرية. وبدل أن تومل األنتمة الوربية على حصار غزة، عليها أن 

 تستفيد من الدروس في التطوير التقني، وأن توتف أموالها الطا،لة من أجل رفوة األمة وعزتها.
ساحتها، والقليلة جدا في مواردها تتفوق في تقنيتها الوسكرية على أغلب البلدان غزة الصغيرة في م

الوربية التي ما زالت تبح  عن أسلحة لدع دول أارع. غزة كبيرة في عقولها ومبدعيها، وستبقى 
 مثال ثوريا أمام األمم مثلما سطرت كل من فيتنام والجزا،ر مثالين تاريايين را،وين.

 

 زمام المبادرة
تى لحتة إعداد ه ا المقال، تمسك المقاومة الفلسطينية في غزة بزمام المبادرة الوسكرية، في حين ح

، لكن "إسرا،يل"حا،رةا أين تضرب وكيف؟ طبوا ال يوجد توازن عسكري بين غزة و "إسرا،يل"تقف 
واريخ صواريخ المقاومة تشكل مقدمة كبيرة إلقامة توازن رعب بين الطرفين. وعلى الرغم من أن ص

المقاومة ليست على المستوع المطلوب بود من ناحية الحمولة والدقة، إال أن المقاومة تورف أهدافها 
 وتوي تماما كيف تضرب ومتى.

واضح أن المقاومة الفلسطينية تتحلى بالوقلية الولمية والت ني والدراسة والتفحص قبل اإلقدام، وهي 
وتبوات  لك إقليميا ودوليا. وهي هاد،ة تماما، وتغيب توي تماما ما يترتب على نشاطها الصارواي 

 عنها لغة الاطابة واألدبيات المحشوة لغويا والفارغة مضمونا.
المقاومة تتكلم بقدر حجمها، ووفق قدراتها، وفمها بحجم ه ت القدرات فقط.  لك الاطاب المتبجح 

لسياسي الفلسطيني، وأصبحت والواهي ال ي عهدنات في مناسبات قديمة قد غادر قواميس الاطاب ا
يصال الحقيقة وليس لتضليل الجمهور بقدرات غير موجودة.  اللغة عنصرا لنقل وا 

حا،رة فيا أين تضرب وكيف؟ حتى لحتة إعداد ه ا المقال،  "إسرا،يل"في  ات الوقت، تبدو 
ال عالقة ليست واثقة من ضرباتها الجوية، والوديد من غاراتها كانت موجهة ضد أهداف  "إسرا،يل"

لها بالمقاومة وأدت إلى قتل فلسطينيين غير مقاومين، وهي توي أن تدمير بيوت المدنيين وقتلهم 
 .2008/2001سي دي إلى ثورة في اإلعالم الوالمي كما حصل عام 
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أن تكون مهزلة أمام الوالم، على الرغم من أنها تنحدر تدريجيا نحو ه ا المقام،  "إسرا،يل"تاشى 
 "إسرا،يل". وهنا يت كد لنا أن 2008م بالطلوات الجوية المكثفة والشبيهة بما حصل عام ول لك ال تقو 

لم تود تورف الكثير من األهداف في قطاع غزة، وأن غزة قد استطاعت تقليص أعداد الجواسيس 
 بالمولومات بصورة كبيرة جدا. "إسرا،يل"والومالء ال ين يزودون 

قاومة الفلسطينية مالحقة الجواسيس والومالء وضربهم، وأا ت سمحت سنين االنقسام الفلسطيني للم
تتناقص. وواضح أن المقاومة في غزة قد طورت من أساليبها األمنية  "إسرا،يل"المولومات التي تصل 

طالق التصريحات التي تحمل  بحي  أصبحت أكثر ح را في استادام األجهزة اإللكترونية وا 
 مولومات تفيد الودو.

ي في غزة شديد، وتم توتيف وسا،ل جديدة للمراقبة والتشويش من أجل الحفات على الحرص األمن
أمن غزة. كما أن القطاع قد امتأل باألنفاق والتي أقيمت وفق أسس إنشا،ية علمية تتيح للمقاتل 
الحركة السريوة والسهلة، وتجول من انكشافها أمام الودو أمرا صوبا للغاية. قلة المولومات جولت 

 غير قادرة على مورفة األهداف وتحديدها بدقة. "،يلإسرا"
أكثر ترددا و لك بسبب عدم قدرتها على الر ية الجيدة.  "إسرا،يل"من ناحية الحرب البرية، تبدو 

ال تملك مولومات عن تطورات في أدوات المواجهة الوسكرية البرية. هي ال تورف األسلحة  "إسرا،يل"
ة، ومثلما فوج،ت اآلن بالصواريخ التي تصل حيفا، قد تفاج  بصواريخ المتوفرة اآلن في أيدي المقاوم
 قوية مضادة للدبابات والدروع.

ال تولم عن شبكة األنفاق التي تقوم عليها غزة، وال تستطيع أن تحسب المفاجآت  "إسرا،يل"كما أن 
لاسا،ر  التي يمكن أن توترض جيشها فيما إ ا قرر داول غزة. فمن المحتمل أن يتورض جيشها

 كبيرة فيما إ ا دال، وقد يقع جنود أسرع بيد المقاومة.
المدجج بالسالح ألنها على ثقة ب ن كرامة ه ا الجيش  "إسرا،يل"تتمنى المقاومة أن يدال جيش 

، 2006 / يوليوما زالت تويش تحت وط ة هزيمتها في حرب تموز "إسرا،يل"ستمر  باألوحال. و
 أمام احتمال ضربة قوية جديدة من قبل المقاومة الفلسطينية.وحربيها على غزة، وتقف حا،رة 

 

 المقاومة ترفع الرأس
احتاع الشوب الفلسطيني في زمن الشوور بالترهل والهوان دفوات قوية لكي ترتفع مونوياته وتتوزز 

 ثقته بنفسه.
ع أدا ها لقد قدمت المقاومة الفلسطينية للشوب مثال بالتضحية والفداء، والصمود والتحدي، وأد

الميداني المحكم إلى بو  الحياة من جديد في أبناء الشوب في الداال والاارع، وأارجتهم من دا،رة 
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الثقافة التفاوضية البا،سة، وبوثت فيهم الروح الثورية الضرورية الستوادة الثقافة الوطنية التي تراجوت 
 أمام الثقافة االستهالكية.

طة الفلسطينية على إلحاق الهزيمة المونوية بالشوب الفلسطيني، لقد عمل األعداء بالتواون مع السل
سقاط قضيته من تكوينه التربوي، لكن تاطيطهم ااب ب يديهم عندما تنوا  وتغييب وعيه الوطني، وا 
أن عمال عسكريا قد يتاضع المقاومة. وبود أن بدأوا بحملتهم أا وا يدركون أنهم تورطوا، وهم 

 يبحثون اآلن عن مارع.
هم أن ه ت الحرب الدا،رة اآلن أارجت الشوب الفلسطيني من ثقافة أوسلو إلى ثقافة المواجهة، الم

وسنجد في الفترة القادمة المزيد من األصوات الفلسطينية التي تدعو إلى نب  أوسلو وملحقاته لصالح 
 المقاومة الفلسطينية. اآلن يسير الفلسطيني برأس مرفوع بود أن أ له أهل أوسلو.

 29/8/1921، زيرة نت، الدوحةالج
 
 لم تتجنب حماس الحرب على غزة؟ لماذا .001

 فراس أبو هالل
مع بداية كل عدوان إسرا،يلي شامل على قطاع غزة، يتصاعد نقاش متكرر عن جدوع ه ت الحرب 
ن كان باإلمكان تجنبها أم أنها كانت أمرا ال فكاك منها.  فلسطينيا، وعن األسباب التي أدت إليها، وا 

قاش يتدرع في طبيوته ونوعية أس،لته حسب الف،ات التي تمارسه، ولول أشدت إثارة للغثيان هو  لك الن
الجدل ال ي يقودت كتاب ومثقفون على اصومة مولنة مع "المقاومة" ومع التيارات اإلسالمية على 

حماس حد سواء، ما جولهم يمتلكون الوقاحة، في بوض األحيان، إلى حد االتهام المباشر لحركة 
لم تقم بودوانها إال مضطرة للرد على استفزازات  "إسرا،يل"ب نها هي المس ولة دا،ما عن الحرب، وأن 

 حماس.
وألن ه ت الف،ة موزولة شوبيا، وتفتقد إلى أي أساس علمي في الطرح سوع انحيازاتها المولنة لدول 

أن مقاالت كتابها تنقل بشكل  الصهيوني، فهنها ال تستحق النقاش، ويكفيها "شرفا" -المحور الوربي
 مكثف في مواقع الحكومة الصهيونية ووزارة اارجيتها الناطقة باللغة الوربية.

وبويدا عن ه ت الف،ة من "الناب"، فهن الحروب الثالثة األايرة ضد قطاع غزة أثارت نقاشا حول ه ا 
سطيني، والرغبة في الموضوع بين كتاب ومثقفين ينطلقون في طرحهم من الحرص على الشوب الفل

تجنيب أهالي قطاع غزة ويالت الحرب التي عانوا منها ثال  مرات االل ستة أعوام، وهو ما يجول 
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اإلجابة على التسا ل المطروح ضروريا، بويدا عن الكليشيهات الممجوجة من قبيل "أهل مكة أدرع 
 بشوابها".

سطيني تحت القصف، واصوصا في والحقيقة أن ال أحد يريد ر ية ع ابات وتضحيات الشوب الفل
تل التفوق الها،ل للقدرات الوسكرية اإلسرا،يلية على الفلسطينيين، وفي تل تراجع الحسابات 
اإلسرا،يلية لما قد تسببه جرا،مها من ضغوط دولية اجولة، بود أن جربت ممارسة ه ت الجرا،م في 

دة حماس أكثر من مرة، أن الحركة ال اعتداءاتها المتتالية على غزة، وقد بدا واضحا في اطابات قا
تغفل في حساباتها الثمن الكبير ال ي يدفوه الشوب الفلسطيني في غزة تحديدا كنتيجة للحروب 

 اإلسرا،يلية.
فلما ا لم تتجنب حماس الحرب إ ا كانت حريصة على الفلسطينيين؟ ولما ا انجرت، أو تسببت 

بنية التحتية، وحصدت الكثير من األرواح حسب البوض، في ثالثة حروب دمرت الكثير من ال
 واإلصابات؟

األمر األول ال ي يجب تثبيته لخجابة على ه ا التسا ل، هو أن الحرب األايرة عمليا بدأت باغتيال 
من المقاومين في عمليتين منفصلتين، منهم ستة من كتا،ب القسام، وهو ما استجلب ردا من  1

ارق الهدنة من الجانب الصهيوني. صحيح أن هناك بوض حماس وكتا،ب المقاومة األارع على 
المرات القليلة التي ارقت فيها الهدنة من قبل فصا،ل فلسطينية صغيرة، ولكن الفصا،ل الكبيرة 

، مع بوض الاروقات البسيطة، 2012عموما التزمت بالهدنة من  نهاية الودوان اإلسرا،يلي في الوام 
ررة، سواء لجهة االغتياالت، أو عبر إغالق الموابر التي كان التي يقابلها اروقات صهيونية متك

. ول لك فهن اتهام حماس بالمس ولية عن الحرب 2012فتحها جزءا من تفاهمات الهدنة الموقوة عام 
األايرة يجانبه الصواب، إال إ ا كان أصحابه يرون أن على حماس وحركات المقاومة األارع أن 

 لصهيونية للهدنة، مهما عتمت وزاد صلفها!تغض الطرف عن كل الاروقات ا
وا  ا تجاوزنا ه ت الحرب األايرة، فهن النقاش يجب أن ينتقل للمستوع االستراتيجي في ت صيل طبيوة 
الوالقة بين أي دولة محتلة وشوب يقع تحت االحتالل، حي  أن الوضع الطبيوي في ه ت الوالقة 

الوسكري. ومن الموروف أن التاريخ لم يشهد حربا  هو الصراع بماتلف مستوياته؛ بما فيه الصراع
متكاف،ة بين أي دولة احتالل والشوب ال ي تحتله، ومع  لك فهن التاريخ يسجل أن أغلبية الشووب 
التي اضوت لالحتالل تلت تقاوم المحتلين برغم ااتالل ميزان القوع، والتفوق النوعي له الء 

ا،ر البشرية ومستوع التضحيات التي قدمتها الشووب المحتلة المحتلين، وبرغم الفارق الها،ل في الاس
 على م بح الحرية على مر الوصور.
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ضافة ل لك، فهن حسابات الربح والاسارة تاتلف في حاالت مقاومة الشووب الااضوة لالحتالل  وا 
تالف . وهنا من الضروري أن يتل ه ا االاالمتكاف،ةعن تلك الحسابات للحروب التقليدية بين الدول 

واضحا في النقاش الدا،ر حول االنتصار والهزيمة، إ  أن انتصار الدولة المحتلة ليس له سوع مونى 
واحد وهو إاماد المقاومة والقدرة على ممارسة االحتالل دون ثمن، فيما يوتبر أي إنجاز على صويد 

ة، ولو كانت حركات زيادة تكلفة االحتالل نصرا للمقاومة، يجب أن يضاف إلى انتصاراتها التراكمي
على الدول المحتلة من أول موركة أو في  -بالمونى التقليدي -المقاومة مطالبة باالنتصار الكامل

 كل موركة، لما قاوم أي شوب محتليه، ولما تحرر أي شوب من االحتالل!
ومع  لك، فهن حركة حماس وحركات المقاومة األارع، مطالبة بتقديم كشف حساب لشوبها بود 

اع غبار الموركة، ألن الحاضنة الشوبية هي مصدر القوة واألاير بود هللا، لحركات المقاومة، انقش
 وألن السكوت في حضرة المقاومة أثناء الحرب؛ ال يوني أن ه ت المقاومة منزهة عن النقد.

 22/8/1921، "12موقع "عربي 
  
 الحرب الثالثة على غزة "ميدانيات" .000

 عريب الرنتاوي
،ل المقاومة الفلسطينية في غزة، تولمت جيدا  الدروس المستفادة من عمليتي الم كد أن فصا

اإلسرا،يلي شديد التواضع،  "بنك األهداف"... ه ت المرة، يبدو  "وعامود الداان "لرصاص المصبوب"ا
سوع منازل الفلسطينيين، ومن بينهم قادة وكوادر في الجناح  "إسرا،يل"ولتوويض ه ا النقص، لم تجد 

... عشرات المنازل تم تدميرها، كثير منها على "الفت اك"كري لحماس ك هداف لسالحها الجوي الوس
ر وس ساكنيها، في غضون أيام قال،ل... يتتهر  لك أن حماس نجحت على ما يبدو في بناء 

آمنة لقادتها وكوادها وسالحها ومستودعات  ايرتها وربما لموامل انتاجها " تحت أرضية" منتومة
نها )حماس( نجحت أيضا  على ما يبدو، في تاليص قطاع غزة، من شبكة واسوة من الومالء ... وأ

 إسرا،يل طوال أربوة عقود من االحتالل في بنا،ها."والمابرين، نجحت 
باتت مقتنوة بوجزها  "إسرا،يل"على غزة ...  "الحرب الثالثة"ربما تكون ه ت واحدة من أهم مفاجآت 

 "إسرا،يل"و ضرب الوامود الوسكري الفقري لحماس من الجو، سيما بود تردد عن استرداد قوة الردع أ
التي يقال، إن حماس باتت  "ستريلال"عن استادام مروحياتها الحربية اشية إسقاطها بصواريخ 

... لكن ه ا الايار توترضه جملة من المحا ير  "الضربة البرية"تمتلكها، وه ا يدفع بقوة نحو ايار 
دها أنه ينطوي على مقامرة غير محسوبة لجهة الاسا،ر البشرية في صفوف الجيش، والووا،ق، أح
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باتت مقتنوة أيضا  ب ن حماس نجحت في بناء شبكة واسوة من األنفاق والمواقع  "إسرا،يل"سيما وأن 
 الدفاعية والهجومية على امتداد القطاع ونقاط التماس مع االحتالل.

عن جملة اتجاهات متضاربةا أحدها  "إسرا،يل"كشف الجدل في وفي الحدي  عن الضربة البرية، يت
يسوى في تفادي الضربة اشية ردات األفوال والنتا،ج غير المحسوبة، ثانيها، يقترح ااتراقا  بريا  

الفلسطينية، وال ياترقها، والهدف، إسكات الصواريخ وتدمير منصات  "الكثافة السكانية"يالمس حدود 
لهك ا ااتراقات، وثالثها يتحد  عن إعادة احتالل القطاع،  "المونوية"بواد إطالقها، فضاَل عن األ

...  "التنسيق األمني"لتنتيفه نها،يا  من حماس، وتسليمه لجهات فلسطينية قادرة على إحكام قبضة 
من بين ه ت السيناريوهات الثالثة، نرع أن أكثرها ترجيحا ، هو حدو  ااتراقات برية ال ترقى إلى حد 

 ادة احتالل القطاع.إع
المستمرة على غزة ... حماس، كما  "الحرب الثالثة"في المقابل، ثمة ما يثير االهتمام في ميدانيات 

دفوة واحدة، وفي األيام، أو باألحرع في الساعات األولى  "مفاجآتها"يقول البوض، حرقت جميع 
ن الصواريخ التي تمتلكها، للقتال ... ضربت في الومق اإلسرا،يلي وكشفت عن سالالت جديدة م

للوصول إلى مواقع عسكرية متقدمة، وتسللت عبر البحر لضرب قواعد  "هجومية"فج رت أنفاق 
بيد أنها توتقد أنها أحبطتها جميوا ، واستوعبت  "المفاجآت"توترف به ت  "إسرا،يل"إسرا،يلية ... 

ا الشديد في صفوف الجبهة مفاعليها تماما ، بداللة غياب الاسا،ر في صفوف الجيش، وتواضوه
 الداالية.

في تفسير ه ا التطور في أداء حماس الميداني، ثمة آراء وقراءات عديدة ... بوض المحللين 
مفاجآتها دفوة واحدة، إنما ينم عن قلق الحركة وعدم  "حرق"اإلسرا،يليين يوتقد أن إقدام حماس على 

قليمي، له ا  ،"إسرا،يل"ثقتها بقدرتها على اوض موركة طويلة مع  في تل انكشاف سياسي عربي وا 
بقوة على أمل التسريع في اتاا  قرار وقف  "الضغط على الجبهة الداالية" لج ت الحركة إلى تكتيك

الوملية الوسكرية ... لكن آارين ما زالوا يوتقدون ب ن في جوبة الحركة مفاجآت إضافية، قد تتهر 
اريخ مضادة للطا،رات وطا،رات من دون طي ار، وربما غيرها في األيام القليلة القادمة، من بينها صو 

... ه ا األمر يصوب الت كد أو الجزم به، لكن الم كد أن تكتيك حماس الوسكري ه ت المرة، ااتلف 
 عن المرات السابقة.

وثمة س ال ما زال يدور في األ هان، ويتصل بقدرة الجانبين على االستمرار في اوض موركة 
في ه ا  "إسرا،يل"نسبيا ، قد تمتد ألسابيع عدة قادمة ... عسكريا  ال مشكلة لدع طويلة األمد 

المضمار، لكن جبهتها الداالية الحساسة للمالجئ وصافرات اإلن ار وحالة الت هب المستمرة، 
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توقف صواريخ المقاومة الفلسطينية... الجواب عن  "تهد،ة"ستضغط عليها بال شك، للوصول إلى 
 ستقررت كثافة الصواريخ التي يمكن إطالقها من القطاع ونوعيتها.ه ا الس ال، 

حماس والمقاومة الفلسطينية من الصواريخ، اصوصا  بويدة المدع، و ات  "مازون"أما الس ال عن 
الر وس الحربية الم ثرة نسبيا ، دقيقة اإلصابة إلى حد ما، فهنه يستمد مشروعيته من حقيقة أن 

في ه ا المجال، مت زمة من  أعوام ثالثة، وأنفاق غزة، جرع تدمير أكثر  عالقات حماس مع داعميها
بالما،ة منها في الوام األاير ... حماس تقول، وه ا طبيوي، أنها لم تستهلك شي،ا  ي كر من  10من 

 الوسكريون يقولون شي،ا  آار ... األيام المقبلة، ستجيب عن ه ا الس ال. "إسرا،يل"مازونها، ابراء 
ما في ه ت الحرب، بالنسبة للمتحاربين، وباألاص بالنسبة لألهلين من أبناء القطاع المحاصر، أسوأ 

جدية، بهدف الوصول  "عملية سياسية"أن رحاها تدور بضراوة، من دون أن تلوح في األفق بوادر 
أما جديدة، حتى اآلن، كل ما هو مطروح في األفق، مواقف وتصريحات وا عالنات نوايا،  "تهد،ة"إلى 

التحرك الجدي فلم يبدأ بود، وال ندري متى سيبدأ... لكن الم كد أنه سيبدأ، اصوصا  إن ارتفوت 
بشكل ملحوت أعداد القتلى والضحايا المدنيين من الجانبين... والم كد أيضَا، أو باألحرع األكثر 

ر"ت كيدا ، أن كل طرف يريد اتفاقا  يمكنه من االدعاء بتحقيق  جل الوصول إلى ، ومن أ"نصر م ز 
ه ت الغاية إسرا،يليا ، سيتوين على حكومة نتنياهو االستوداد لحرب طويلة نسبيا ، أما بالنسبة لحماس، 

ن بشروط هدنة  ، إلن إطالة 2012فهن من مصلحتها وقف ه ا الودوان ب سرع وقت ممكن، حتى وا 
له ا السبب تتوالى أمد الحرب، قد ال يصب في صالح الحركة وبقية فصا،ل المقاومة، وربما 
 األصوات المطالبة بتدال مصري عاجل، وتتالى االتهامات للمتقاعسين بالتآمر.

 21/8/1921، الدستور، عم ان
 
 غزة تقاوم وحدها .002

 فهمي هويدي
عبد للر،يس  إسرا،يليالحاصل فى غزة ليس حربا شرسة مرشحة للتصويد فحسب، ولكنه أول ااتبار 

من قصة المستوطنين الثالثة ال ين تم ااتطافهم فى الاليل قبل ثالثة . فى الالفية تكالسيسي الفتاح
بنيامين  اإلسرا،يليسارع ر،يس الوزراء  ال يأسابيع، ثم عثر على جثثهم بود  لك. وهو الحاد  

نتنياهو إلى اتهام حركة حماس بالمس،ولية عنه، فى حين أعلنت الحركة أنها لم تكن طرفا فى 
منصرفا عن القضية  الوربيالرجل الفرصة ألسباب انتاابية أم أنه وجد الوالم الوملية. وسواء انتهز 

وغارقا فى مشاكله أو للسببين موا، فهن نتنياهو وجدها فرصة لتصفية حساباته مع حماس، فبدأ 
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غاراته الكثيفة وقصفه للقطاع، مستهدفا مواقع المقاومة الفلسطينية )األنفاق  اإلسرا،يليالطيران 
زاء تكرر القصف وبود سقوط تسوة من الشهداء قررت ومرابض ال صواريخ وبيوت النشطاء( وا 

 التيفصا،ل المقاومة الرد، فقابلت القصف بقصف مماثل تميز ه ت المرة ليس بودد الصواريخ 
نما أيضا بالمواقع   التيأطلقت )نحو ما،ة صاروخ أطلق سبوون منها االل ساعة واحدة( وا 

ألول  "إسرا،يل"كيلومترا وقد سقطت بالقرب من وسط  40لصواريخ بلي استهدفتها.  لك أن مدع ا
مرة. حي  وصلت إلى ب،ر سبع وأسدود ورحوفوت، باإلضافة إلى بيت شميس قرب مستوطنة غوش 

 كيلومترا. 60تبود عن غزة مسافة  التيعتصيون 
وف اإلسرا،يليين من تبنته كتا،ب القسام ال راع الوسكرية لحركة حماس أثار ماا ال يرد المقاومة 

أن  "إسرا،يل"احتمال توسع المواجهات بحي  تصل إلى القدس وتل أبيب. إ  لم يكن سهال على 
تضطر إلى إطالق صافرات اإلن ار فى موتم مدن وسط البالد، رغم أنها ادعت الحقا أن  لك تم 

نما لج ت  بودم التجمع  ليلألهاإلى إصدار توليمات  "إسرا،يل"بطريق الاط . ليس  لك فحسب وا 
كيلومترا، وطلبت من البلديات فى المدن  40واالحتشاد فى المناطق التى بود عن غزة مسافة 

تحسبا ألع طارئ. فى الوقت  المدنيوالمستوطنات الر،يسية إعداد المالجئ وتجهيز وحدات الدفاع 
س بهطالقها الصواريخ  اته نقلت القناة الواشرة اإلسرا،يلية عن مس،ولين فى الحكومة قولهم إن حما

 أن تدفع ثمنه. ينبغيفهنها تجاوزت اطا أحمر  "إسرا،يل"إلى وسط 
الونيف كان واضحا فيه أربوة عوامل. األول محاولة امتصاص غضب  اإلسرا،يليرد الفول 

محاولة  الثاني. الماضي 12/6اإلسرا،يليين الناتج عن ااتطاف المستوطنين الثالثة وقتلهم فى 
نها تجرأت وأطلقت صوارياها التى وصلت قريبا من مدن الوسط. الثال  استثمار ت ديب حماس أل

وانشغال الرأع الوام باألوضاع الداالية ومحاولة توجيه  الوربيأصداء الفوضى الحاصلة فى الوالم 
الكثير من األزمات الناتجة  توانيضربة موجوة تنهك حماس وتضوفها فى القطاع، اصوصا أنها 

 عبد الفتاحبود تولى الر،يس  المصريحصار المفروض عليها. الرابع ااتبار الموقف عن تشديد ال
فى تل  الفلسطينيمنصبه، ومن ثم التورف على حدود حركة القاهرة فى تواملها مع الملف  السيسي

 الوضع المستجد.
على نحو بالغارات واستهداف عناصر المقاومة، ولكنها عمدت إلى إلقاء القبض  "إسرا،يل"لم تكتف 

شاصا من ال ين سبق اإلفراع عنهم فى صفقة إطالق سراح الجندع  42، بينهم فلسطيني 500
بودم  2011فى أثناء إبرام الصفقة فى عام  "إسرا،يل"جلواد شاليط. وقد تم  لك رغم توهد  اإلسرا،يلي

 إعادة اعتقالهم.
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زار تل  التهامياللواء محمد فريد أن ر،يس الماابرات المصرية  7/7لقد أعلنت اإل اعة الوبرية يوم 
أبيب قبل أيام، وأنه التقى مس،ولين أمنيين كبارا. وال يصوب علينا أن نستنتج أن التصويد الحاصل 
مع قطاع غزة كان أحد موضوعات البح . إال أن المالحت أن قصف قطاع غزة لم يتوقف بود 

الاارجية المصرية أدانت الغارات  الزيارة وأن الصحف المصرية الصادرة يوم الثالثاء  كرت أن
دعا إلى عقد جلسة لمجلس  الوربياإلسرا،يلية، وأن األمين الوام لجاموة الدول الوربية الدكتور نبيل 

تل متواضوا حي  لم  الوربياألمن لبح  الموضوع. ورغم عنف الغارات اإلسرا،يلية إال أن الصدع 
ا جادا أو ضغوطا من أع نوع لوقف غاراتها، يتجاوز حدود الشجب واالستنكار. ولم تشهد تحرك

وحدها، دون أع تهير من جانب  اإلسرا،يلييوطى انطباعا قويا ب ن غزة تواجه الودوان  ال ياألمر 
األنتمة الوربية، وال تفوتنا فى ه ا الصدد مالحتة أن الوالقات المتوترة بين القاهرة وبين حركة 

القا،مة مع اإلاوان ألقت بتاللها على موقف مصر من حماس المت ثرة بدرجة ما بصراع السلطة 
تم فى أجواء لم يتم  اإلسرا،يليالودوان األاير على غزة. كما ال تفوتنا أيضا مالحتة أن الودوان 
نما ساد فيها الشوور  تجات حماس فى مصر  السلبيفيها تراجع أولوية القضية الفلسطينية فحسب، وا 

هو  الحقيقيإقناعها ب ن عدوها  فينجحت إسرا،يل  التيربية، على األقل وفى بوض الدوا،ر الو
يران. ورغم أن بوض التوليقات  بمصر  االجتماعيمواقع التواصل  فيترددت  التياإلرهاب وا 

حركة حماس تود ش و ا قبيحا ومستفزا، إال أن لها داللتها  فيعبرت عن الشماتة  والتيواإلمارات، 
 "إسرا،يل" كر أن  ال ي( 1/7كن موفقا عنوان جريدة األهرام أمس )لم ي يتو ر تجاهلها أيضا. التي

 في الوسكريغزة فى توبير اال من التواطف والتضامن، كما لم يكن موفقا تصريح المتحد   "تدك"
نفقا فى سيناء. وا   تزامن  لك مع الغارات اإلسرا،يلية  11سبقه وأعلن فيه أنه تم تدمير  ال ياليوم 

ه بدا تجسيدا لمشهد يبو  على الحزن واألسى، بدت فيه مصر فى موقف لم نكن على القطاع، فهن
الغارات اإلسرا،يلية مستمرة وأعداد القتلى من الفلسطينيين تتزايد واألابار تتحد  عن  نتمنات لها.

. وفى كل  لك تقف غزة صامدة ومرفوعة الرأس ورافضة "إسرا،يل"إعداد الجتياح برع تقوم به 
 لركوع. وحدها تفول  لك دفاعا عن كرامتها وعما بقى للورب من كرامة.لالنكسار وا

 29/8/1921الشروق، مصر، 
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 ترقص حول الموقدة صهيون .003
 برهوم جرايسي
تنتشر في الاطاب السياسي الوربي، وااصة في وسا،ل اإلعالم الوربية، مقولة أن "حكومة إسرا،يل 

عدوان على غزة". والمصدر األول له ا االدعاء هو  تواجه أزمة داالية، وله ا يركض ر،يسها إلى
 اتها، في إطار لوبة التمويه التي باات وكلح لونها من كثرة تكرارها، إال أنه ما  "إسرا،يل"حكومة 

يزال عندنا من يقع في الشرك اإلسرا،يلي. فواقع الحال اآلن، هو وجود شبه إجماع صهيوني على 
 نما ليس وحدها.موقدة النار المشتولة في غزة، إ

رويدا رويدا، تتكشف ايوط الماطط اإلسرا،يلي لتفجير األوضاع األمنية وتوجيه ضربات أكبر 
، 48للشوب الفلسطيني، ااصة لل ين بقوا في فلسطين التارياية، ألدال في ه ت الموادلة فلسطينيي 

وة للشروع في تطبيق وهم لم يارجوا منها قط. ولم تكن قضية ااتطاف المستوطنين الثالثة سوع  ري
ه ا الماطط، ال ي يهدف أساسا إلى قلب المزيد من الموادالت لصالح االحتالل وتثبيته وتوميقه، 
 والقضاء على ما تبقى من احتماالت لقيام دولة فلسطينية، أو على األقل إبواد ه ا لوشرات السنوات.

 رفين. ولنبدأ من الحكومة  اتها، التي يرع فيها البوض "تنوعا" من ط
األول، يضم ما يسمى با"الوسط"، وال ي يتمثل في حزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني، وحزب "يوجد 
مستقبل" بزعامة وزير المالية يا،ير لبيد. وقد تناولنا موقف ه ين الحزبين وزعيميهما هنا في األسابيع 

كدة أنهما غارقان في االنسجام مع الثالثة األايرة، لت تي تصريحات ليفني ولبيد في األيام األايرة، م  
 حكومتهما.

أما الطرف الثاني، وهو اللوبة الجديدة التي تهرت في األيام األايرة، فهو طرف اليمين المتطرف 
المتمثل في وزير الاارجية أفيغدور ليبرمان، ور،يس حزب المستوطنين الوزير نفتالي بينيت، الل ين 

ين وحركة حماس، بينما تهر نتنياهو "متحفتا"! لكن في أوع طالبا بتشديد الضربات على الفلسطيني
الصراخ المفتول، ومسرحية الاالفات المزعومة، كانت اآلليات والمدرعات تتدفق على الحدود مع 
غزة. وه ا سبق ب يام ليست قليلة بدء المجزرة الجديدة في القطاع، ما ي كد أن كل الصراخ 

 لوبة تقسيم األدوار.المتصاعد من تلك الحكومة، كان ضمن 
ووحدة الحال ال تقتصر على الحكومة  اتها، بل تشمل أيضا أحزابا وقوع اارع اال،تالف الحكومي، 
من بينها حزب "الومل" الموارض، ال ي يتهر ر،يسه بتصريحات تكثر فيها كلمة "ولكن"؛ بمونى أنه 

يع الوقوف مكتوفة األيدي أمام ينتقد سياسة نتنياهو في قضية المفاوضات، "ولكن إسرا،يل ال تستط
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الصواريخ من غزة". وه ا موقف ت ت ة موهود له ا الحزب، ال ي في جوهرت يدفع الرأي الوام 
 اإلسرا،يلي إلى مزيد من ت ييد السياسة الودوانية لحكومة اليمين المتطرف.

م عربية تغرق إال أن ه ا ليس الشرك الوحيد ال ي يسقط فيه الكثير من الورب، وااصة وسا،ل إعال
في "تقارير بطوالت المقاومة"، و"الصواريخ التي تصل إلى تل أبيب وحيفا". وليس القصد هنا 
االنتقاص من المقاومة وضرورة المقاومة في الرد على ه ا الودوان اإلرهابي والمجزرة المستمرة في 

المشاهد الكارثية  تسوى جاهدة إلى حجب "إسرا،يل"غزة. ولكن ما يحصل في أيامنا ه ت، هو أن 
لمجزرتها في غزة، بوشرات الشهداء من ماتلف األعمار، من األطفال الرضع وحتى الشيوخ، 
صابة الم،ات وتشريد عشرات اآلالف؛ من االل تسليط الضوء على ما تسببه "صواريخ غزة" في  وا 

بهدف تشويش تسمية  المدن اإلسرا،يلية. وطبوا، ه ا يلقى رواجا في وسا،ل اإلعالم الوالمية الكبرع،
 الضحية الحقيقية لدع الرأي الوام الوالمي.

نوم، المقاومة ضرورية، ورفع المونويات في أوع الودوان هو أيضا أمر ضروري. ولكن بين ه ت 
الضروريات وبين الحقيقة والمطلوب على أرض الواقع، هناك بون شاسع. وه ا ي  ي قضيتنا التي 

فال يوقل أنه في الوقت ال ي تجري فيه أنهار الدم في غزة، نسمع  ترتكز على الحقا،ق على األرض.
ونشاهد تقارير وك ن "إبادة إسرا،يل قاب قوسين أو أدنى"! ويزداد الب س حينما تكون كل المشاهد 

قد تكون ه ت الحال دافوها االنتقام؛ انتقام الضحية.  المصو رة، مصدرها ماكينة اإلعالم الصهيونية.
ت بوض وسا،ل اإلعالم ه ت، أجندات من حقنا أن نطرح حولها عالمات استفهام ولكن في الفيا

 كثيرة، وكثيرة جدا.
 21/8/1921، الغد، عم ان
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