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 القسام تشترط: كشف مصير جنود أسرى مقابل أسماء العمالءكتائب  .0

قااام مساافوم فااي كلاهاا  الشااييد عااز الاادين الوسااامن مساااء اليااوم ا"ثنااينن  نيااا لشاالر  لااا الكش  عاان 
حار  ا"ساراهيلي، ن لساليميا كشاأا بءساماء مصير الجنود ا"سراهيليين الايين وقواوا فاي أسارها  ااالم ال

 اابرين مع  سراهيم في منا ق الضأ، الغربي، وق اع غزة .لالومالء الم
ونولت قناة  الجزيرة  الأضاهي، عن مسفوم في الكلاه  وصأله بالكبير قوله في بيان مكلاو  حصالت 

د أن لسالميا السال ات عليه  ن  كلاه  الوسام لشلر  موابم الكش  عن مصاير مان أساروا مان الجناو 
 ا"سراهيلي، أسماء الومالء اليين يلاابرون مويم في ق اع غزة والضأ، الغربي، .
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يوليااو/ لمااوز الماضااي عاان لمكنيااا ماان أساار جناادي  سااراهيلين  20وكاناات كلاهاا  الوسااام أعلناات فااي 
 يدعى أرون شافومن االم عملي، نأيليا شرقي غزة.

 22/8/1124، فلسطين أون الين

 
 بفوزه برئاسة تركيا أردوغان مهنئا   هاتفي عباس .2

هال  رهيس دول، فلس ين محمود عباسن مساء اليوم االثنينن رج   ي  أردوغان مينها : رام هللا
 بأوزه في انلاابات الرهاس، اللركي،.

 22/8/1124، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 غاثة غزةالحمد هللا يطالب المجتمع الدولي والعربي بإ .3

قام رهيس الوزراء الألس يني رامي الحمد هللا أمسن   ن عالمنا الوربي وا"سالمين وكيلك المجلمع 
الدولين أمام هيا الوضع الواسي والمفلم اليي يويشه أبناء شوبنا في ق اع غزةن م البون جميوًان 

المساعدة الممكن، في وأكثر من أي وقت مضىن لللدام السريع والأاعم للوفير ولوديم كم أشكام 
  .المجاالت ا"غاثي،ن ولوفير األدوي،ن والغياء والمياهن ومسللزمات ا"يواء والمالبس وغيرها

كما  ال  الحمد هللا باللدام الواجم "عادة لرميم المباني وعناصر الُبني، اللحلي، في الو اع للمكين 
ى فييا من الادمات من كيرباء ومياه الألس ينيين من الوودة  لى منازليم مع لوفر الحد األدن

 صحّي.وصر  
 21/8/1124الخليج، الشارقة، 

 
 عريقات يطالب أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية بمد جسور برية وبحرية وجوية لغزة .4

صاه  عريواتن كبير المأاوضين ن أن الواهرةمن  21/8/1124الشرق األوسط، لندن، يكرت 
م االجلماع ال ار  لمجلس الجامو، الوربي، على مسلو  المندوبين الألس ينيينن أ لق مبادرة اال

الداهمينن أمسن للضمن  قام، جسور بري، وبحري، وجوي، "يصام المساعدات ا"نساني، والوقود 
واالحلياجات الغياهي، الواجل،  لى الشو  الألس يني في ق اع غزة على مد  سبو،  لى عشرة أيامن 

غير المباشرة اللي لرعاها مصر حاليا من أجم لثبيت وق    الق النار  باللوازي مع المأاوضات
 على ق اع غزة.
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جاء يلك في كلم، عريواتن رهيس الوفد الألس يني أمام االجلماع ال ار ن أمسن اليي ُعود لبحث 
 ل ورات الودوان ا"سراهيلي على غزة.

سي، اللي سللحرك دول، فلس ين وكان المجلس اسلمع  لى عرض قدمه عريوات عن الا ، الدبلوما
 بموجبيان في المرحل، الموبل،.

وأكد عريوات أهمي، الجيود المصري، الجاري، للثبيت وق    الق النار على غزةن ولوصليا  لى هدن، 
ساع، لوق    الق النار بااللأاق بين الجانبينن موربا عن أمله في نجاح مصر في مواصل،  32

 اهم، لحماي، الشو  الألس يني في غزة.جيودها لللوصم  لى ليده، د
وقام عريوات  ن مبادرله بمد جسور بري، وجوي، وبحري، "داام المساعدات  لى غزة لءلي ضمن 

 المبادرة المصري، والجيد المصري المبيوم لوق  الودوان ا"سراهيلي.
ويد وال لريد ليده،  سراهيم ال لزام للبع سياس، االسلأزاز واالبلزاز واللص»ونبه عريوات  لى أن 

ن مشيرا  لى أن الم ال  الألس يني، اللي لضمنليا ورق، الوفد الألس يني الموحد بالواهرة «داهم،
نما هي لأاهمات ملأق علييا مع » للحدث بلسان فلس يني واحد وليست شرو ا أو م ال ن وا 

ن حسبما «لى ما هو عليهالجان  ا"سراهيلين ولكنه لم يللزم بيان  ي لريد  سراهيم  بواء الوضع ع
 أوردله وكال، األنباء األلماني،.

ن أن فادي أبو سود  نواًل عن مراسليارام هللا  من 21/8/1124القدس العربي، لندن،  وأضافت
حير من اسلمرار مسلنوع الحر  ا"سراهيلي اليي يسليد  باألساس ضر  الوحدة الو ني، عريوات 

ورب   يصام االحلياجات ا"نساني، للشو  الألس يني والبنى الألس يني، وحكوم، الوفاق الو نين 
اللحلي، بما لريده  سراهيم من أمور سياسي، بما فييا الحديث عن نزع سالح المواوم،ن مشددا على 

 ضرورة الومم على  داام المساعدات ا"نساني،  لى ق اع غزة مع االسلمرار في جيد اللأاوض.
في ظم الحر  ا"سراهيلي، اللي لسليد  ليس فصيال بوينه وانما ولأت  لى ا ورة الوضع الراهن 

مليون فلس يني في الوالم وضر  المشروع الو ني الألس ينين داعيا المجلمع الدولي  لى  11
الومم على لجأي  مسلنوع االحلالم ا"سراهيلي اليي يسليد  منه رهيس الوزراء ا"سراهيلي بنيامين 

زة  لى اارج الأضاء الألس يني وضر  مشروع الدول، الألس يني، وحم نلنياهو  لى الواء ق اع غ
الدوللينن مشددا انه ال دول، فلس يني، بدون ق اع غزة. وأكد عريوات ان الودوان ا"سراهيلي سيأشم 

 مبررة.وان يراهع  سراهيم بالدفاع عن النأس أصبحت غير موبول، وغير 
 
 



 
 

 

 

 
           3ص                                     3313 العدد:     21/8/1124الثالثاء  تاريخ:ال
 

 طة الصينية لسفارتها في بكينالفلسطينية تنفي محاصرة الشر  الخارجية .5
نأت وزارة الاارجي، الألس يني، ما لداوم اليوم عن محاصرة الشر ، الصيني، لمور السأارة  رام هللا:

 الألس يني، في بكين بغي، اعلوام موظ  دبلوماسي يومم في السأارة.
الحوت موا نًا    السل ات الصيني،8|10وقالت الوزارة في بيان للوله  قدس برس  اليوم االثنين 

فلس يني الجنسي،ن ُيويم بالصينن كغيره من المهات من أبناء الجالي، الألس يني، هناكن وليس له أي 
عالق، بالسلك الدبلوماسي الألس ينين وقد كان م لوبًا للسل ات الصيني، لللحويق موه في قضي، 

 جناهي،.
 22/8/1124قدس برس، 

 
 ية غير المباشرة لوقف إطالق النار برعاية مصريةالفلسطينية اإلسرائيل المحادثاتبدء  .6

ــــاة، لنــــدن، يكاااارت  المحادثااااات غياااار المباشاااارة بااااين الجااااانبين  ن أنالواااااهرةن ماااان 21/8/1124الحي
بادأت أماس فاي موار جيااز االسالابارات المصاري، برهاسا، رهايس االسالابارات  الألس يني وا"سراهيلي

لأاااق وقاا  نااار شااامم وداهاام فااي ق اااع غاازة ولييهاا، الااوزير محمااد فريااد الليااامي بيااد  اللوصاام  لااى ا
صالح البني، اللحلي، في الو اع.  األجواء للدفق المساعدات ا"نساني، وا"غاثي، الالزم، وا 

وصاااارح رهاااايس الوفااااد الألساااا يني عاااازام األحمااااد قبياااام االجلماااااع:  أبلغنااااا الجاناااا  المصااااري أن الوفااااد 
المأاوضات بين الجانبين عبار الراعاي المصاري فاي  ا"سراهيلي وصم  لى الواهرةن وباللالي سلسلءن 

 ظم هيه الليده، اللي حلما سلساعد أجوافها على اللباحث ولو ي روحًا أكبر من المسفولي، .
و الاا  الوفااد ا"سااراهيلي بواادم المما لاا، واساالغالم كاام دقيواا،ن اصوصااًا أنااه ال لوجااد م الاا  جدياادة 

قدمناها ليست أكثر من اسلوادة آلياات الومام لاد  شاريان  للألس ينيين   القًا. وأضا :  ورقلنا اللي
الحياة  لى ق اع غزة وفق ما كان مومواًل به قبم االنوسام اليي اسلغلله  سراهيم ووسوله وسلبت كثيرًا 
مان الحوااوق اللاي ساابق أن وقواات عليياا مااع الجاناا  الألسا يني ن الفلااًا  لااى أن الوفاد الألساا يني ساالم 

 جزءًا من اللأسيرات الااص، بم البيم.المسفولين المصريين 
وقاااام  ن المصاااريين  سااايجلموون الحواااًا ماااع الجانااا  ا"ساااراهيلين لكااان سااابق أن أبلغوناااا رأياااهن وأبلغاااوا 
الجانا  ا"ساراهيلي م البناان لكاان لل ارفين اسلأسااراتن والجانا  المصااري سايلنوم باين ال ارفين  يلاا، 

  االق   لاىفيياا وال يلجاءن اصوصاًا الوفاد ا"ساراهيلين  الألرة الموبل،ن ونءمم في أن يسالغم كام دقيوا،
النااار . وشاادد علااى أن الوفااد الألساا يني حااريت جاادا علااى اساالغالم فلاارة الليدهاا، الجدياادة ماان أجاام 
 نجاز الأاق شامم يلم فيه لثبيت وق  النار في صيغ، الأاق شامم. و ال  بضرورة وقا  المما لا، 
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نياهياا، فااي شااءن الم الاا  الألساا يني، اللااي ماان شااءنيا أن لرفااع ا"سااراهيلي، ماان أجاام  نجاااز لأاهمااات 
الحصار عن غزة ولنيي حام الوير اللي يويشيا أكثر من مليون ونص  فلس ينين ماع الومام علاى 

 وق  هيا الدمار الشامم للومليات الوسكري، برًا وبحرًا وجوًا.
الرشاااقن أن اسااالهنا   مااان جيلاااهن أعلااان الوياااادي فاااي حركااا، حمااااسن عضاااو الوفاااد الألسااا يني عااازت

المأاوضاااات جااااء علاااى قاعااادة اللمساااك بكااام كلمااا، مااان الم الااا  الألسااا يني، بوصاااأيا حووقاااًا أساساااي، 
سااارقيا الوااادو مااان دون حاااقن وكانااات منصوصاااًا عليياااا فاااي الأاقاااات ساااابو، صاااادرها أو دمرهاااا الوااادو 

 القاااًا مااان ا"ساااراهيلي. وقاااام:  م البناااا لاااللات فاااي  نيااااء الحصاااار المأاااروض علاااى ق ااااع غااازة ان
ن بماااا يضااامن فااال  المواااابر وضااامان حريااا، حركااا، األفاااراد والبضااااهع وحريااا،  دااااام 2012لأاهماااات 

مسااللزمات  عااادة ا"عمااار كافاا،ن وفااك الحصااار االقلصااادي والمااالي . وأشااار  لااى أن ماان ضاامن هاايه 
عاادة  12الم ال  حري، الومم والصايد فاي الميااه ا"قليميا، فاي بحار غازة حلاى عماق  لشاغيم ماياًلن وا 

لغاء ما يسمى المنا ق الوازل، اللي فرضليا  سراهيم على حادود  نشاء الميناء البحرين وا  م ار غزة وا 
لغاء جميع ا"جراءات والوووبات ا"سراهيلي، في الضأ، الغربي، بود  حزياران  يونياو   12ق اع غزةن وا 

اصوصااا محاارري صااأو، الماضااي. وشاادد علااى ضاارورة ا"فااراج عاان الاايين اعلولااوا بوااد هاايا اللاااري ن 
 وفاااء األحاارار   صااأو، شااالي   ونااوا  المجلااس اللشااريوي والدفواا، الرابواا، ماان أساار  مااا قباام أوساالون 

عادة الممللكات الااص، والوام، اللي صودرت ووق  اعلداءات المسلو نين.  وفل  المفسسات وا 
 ني باللوااون ماع األمام ودعا  لى مباشارة  عاادة  عماار ق ااع غازة فاورًا مان ااالم حكوما، اللوافاق الاو 

يصاااام االحلياجاااات ا"غاثيااا، وا"نسااااني، كافااا، ألبنااااء الشاااو  الألسااا يني فاااي  الملحااادة ومفسسااااليان وا 
الو اعن بما يشمم المواد الغياهي، والدواهي، والميااه والكيربااء ولاوفير ماا هاو م لاو  للشاغيم مح اات 

 الكيرباء.
سا، الناروج ومشاارك، أوروباا والادوم الوربيا، والوالياات كما  ال  بوود مفلمر دولاي للادوم المانحا، برها

الملحااادة والياباااان ولركياااا والااادوم ا"ساااالمي، وروسااايا والصاااين وبااااقي الااادوم األعضااااءن بياااد  لاااوفير 
 األموام الم لوب، "عادة ا"عمار وفق برنامج زمني محدد.

مواا، رفااع الحصااار وقااام عضااو الوفااد الألساا يني بسااام الصااالحين  ن المأاوضااات بحثاات بصااورة مو
عاادة ا"عماارن فيماا قاام عضاو آاار فاي الوفادن  ن  ا"سراهيلي عن ق اع غزة في موابم وق  النار وا 
المأاوضاااات سااالكون ماراثونيااا،ن موضاااحًا أن الجلسااا، الواحااادة لسااالمر سااااعات  ويلااا، ولااااوض فاااي 

الناار بياد  اللأاصيم. وأضا :  يحاوم الوسي  المصري اسلغالم أ وم فلارة ممكنا، مان فلارة وقا  
 اللوصم  لى الأاقن مشيرًا  لى اللأاصيم الموودة الم روح، على  اول، البحث.
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ساراهيم أماس الليدها، اللاي أعلنلياا مصار وبادأ ساريانيا  ميدانيًان اللزمت فصاهم المواوما، الألسا يني، وا 
 ساع،.  32ا"ثنين لمدة  -عند منلص  ليم األحد

ـــدن، وأضاااافت  ـــي، لن ـــدس العرب علاااي ن عااان وكالااا، األناضاااوم مااان الوااااهرةن وعااان 21/8/1124الق
لوكالااا، األناضاااومن  ن الوفاااد قاااام مااان المأاوضاااات  اً موربااا اً دبلوماسااايًا مصااادر مااان لنااادنن أن  الصاااال 

وصااام الوااااهرة صاااباح الياااوم السااالهنا  المأاوضااااتن بواااد االسااالجاب، ليدنااا، جديااادة  لبياااا  ا"ساااراهيلي
 المأاوضات. الجان  المصري من ال رفين بما يسم  باسلهنا 

ولوقاااع المصااادرن الااايي  لااا  عااادم نشااار اسااامه لكوناااه غيااار مااااوم لاااه باللصاااري  لوسااااهم ا"عاااالمن 
 يجابيا،ن  المارةاللوصم اللأاق نياهي غدان أو بود غد على أقصى لوديرن مضيأا:  األجواء لبدو هايه 

 وبدا يلك من اسلجاب، ال رفين ل ل  اليدن، .
الوفااد الألساا يني بالواااهرةن قااام رهاايس الوفااد الألساا يني عاازام وفااي لصااريحات للصااحأيين بمواار  قاماا، 

األحمد قبم بدء المأاوضات:  سلمنا المسفولين المصريين جزء مان لأسايرنا لم البناا وهام سايجلموون 
ولكن سبق أن أبلغونا رأي الجان  ا"سراهيلي الايي أبلغاوه أيضاا م البناا  ا"سراهيليالحوا مع الجان  
م اسلأسارات والجان  المصري سيلنوم بين ال رفين  يل، الألرة الوادم،ن ونءمم أن ولكن ال رفين لديي

 يسلغم كم دقيو، فييا .
وشاادد األحمااد أن الوفااد الألساا يني حااريت جاادا علااى اساالغالم فلاارة الليدهاا، الجدياادة ماان أجاام انجاااز 

 النار في صيغه الأاق شامم.   القالأاق شامم يلم فيه لثبيت وق  
وفد الألس يني قيس عبد الكريم أمس لوكالا، األناضاومن  نيام حريصاون علاى الوصاوم وقام عضو ال

 النار في صيغ، الأاق شامم من أجم مصلح، المن و، واسلورارها.   القلوق  
لساالور المن واا،ن فالبااد ماان لنأيااي كافاا، الم الاا ن ألن وقاا    ااالق النااار دون  أنوأضااا :   يا أردنااا 

 حر  جديدة . عوقد نكون بودها على موعد ملنأييها سيكون غير مجديان 
مااان  أيالوفاااد لااان يلناااازم عااان  أنقاااام مصااادر فاااي وفاااد  الجمياااع الألسااا يني  المأااااوض فاااي الوااااهرة و 

مان  األولاىالوسي  المصارين فاي م لاع الجولا،   لىم البه الوشرة اللي وردت في الورق، اللي قدميا 
سااع، ضامن  40ساو   أمامياادة اللاي لام يباق المأاوضاتن وبوي ملمساكا بياا فاي المأاوضاات الجديا

 الأاق داهم لليدن، في ق اع غزة.  لىساع، الثاني،ن لللوصم  32ليده، الا 
بمان  أعضااههالمصدر لا الودس الوربي  فإن ثم، لوجيا لد  الوفاد الألسا يني بجمياع  أوض لكن كما 

علاااى بنااادي المينااااء  اهيم ساار ن للحصااوم علاااى موافوااا، ا"ساااالميفااييم ممثلاااو حركلاااي حماااس والجيااااد 
ساانوات   لااىمنيمااا يحلاااج  أياااالبحااري والم ااارن علااى ان يجااري ل بيويمااا علااى مراحاامن ااصاا، وان 



 
 

 

 

 
           21ص                                     3313 العدد:     21/8/1124الثالثاء  تاريخ:ال
 

جمياع  ا"ساراهيلي،لرميمهن كما هو حام م ار الدهيني، في جنوبي غزة الايي دمارت الغاارات  أولبناهه 
 مرافوه ومبانيه.

 
 يةيهنئ أردوغان بفوزه في االنتخابات الترك مشعل .7

أجار  رهايس المكلا  السياساي لحركا، حمااس األ  االاد مشاوم الصاااًل هالأياًا أماس ا"ثنااين ،: الدوحا
 بالرهيس اللركي رج   ي  أردوغان؛ مينهًا  ياه بأوزه في االنلاابات الرهاسي،.

 ولمنى مشوم للرهيس اللركي اللوفياق فاي رهاساله للركياا بماا يواود باالاير واألمان واللوادم لبلاده وشاوبه
 وقضاياهان وعلى رأسيا قضي، فلس ين. وا"سالمي،الكريمن وبما يوود بالاير على األمَّ، الوربي، 

 21/8/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 يهنئ أردوغان بفوزه في االنتخابات الرئاسية هنية .8
يا  هنء  سماعيم هني،ن ناه  رهيس المكل  السياسي لحركا، حمااسن رهايس الاوزراء اللركاين رجا   

 أردوغانن بأوزه في االنلاابات الرهاسي،.
وقام هني،ن في بيان صحأي:  من غزة المنلصرة نبرق باللينه، للرهيس رج   ي  أردوغانن بمناسب، 
 فوزه بانلاابات الرهاس، اللركي،ن كما نينئ الشو  اللركي الصديق بنجاح الورس الديمورا ي الكبير .

ي لركياااان عااان فاااوز أردوغاااان االنلااباااات الرهاساااي،ن اللاااي أجريااات وأعلنااات اللجنااا، الولياااا لالنلااباااات فااا
أمسن  بود حصوله علاى األغلبيا، الم لوا، اللاي لورهاا الماادة الرابوا، مان قاانون االنلااباات الرهاساي،ن 

 ويلك بحس  النلاهج األولي، .
 من  جمالي المولرعين. %52.85ولشير النلاهج غير الرسمي،  لى فوز أردوغان با

 22/8/1124، أون الينفلسطين 

 

 : فوز أردوغان برئاسة تركيا فوز لكل فلسطينحماس .9
األناضااااوم: هنااااءت حركاااا، حماااااسن رهاااايس الااااوزراء اللركااااي رجاااا   ياااا  أردوغااااان بأااااوزه فااااي  -غاااازة

 االنلاابات الرهاسي، اللركي،.
ول  السيد وقالت الحرك، في بياٍن للوت وكال، األناضوم نساً، عنه االثنينن  ّن الحرك، لينئن ومن ال

ووصاأت الحركا، فاوز أردوغاان بءناه  فاوز  الرهاسي، اللركي،. في االنلااباترج   ي  أردوغان بأوزه 
  لكم فلس ينن وانلصار لغزة والودس ورام هللا .
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 وثمنت حرك، حماسن مواق  أردوغان من الوضي، الألس يني،ن واصأ،  ّياها با األصيل، .
 21/8/1124، القدس العربي، لندن

 
 لرشق: نحن مع تشكيل هيئة وطنية تتولى إعادة اإلعمار بقرار من الرئيس عباسا .01

قاااام عضاااو المكلااا  السياساااي لحركااا، حمااااس عضاااو الوفاااد الألسااا يني  لاااى مباحثاااات  :وفاااا–الوااااهرة 
أن للاولى السال ، الو نيا،  -علاى قاعادة الشاراك،  -الليده، عزت الرشق  ن  حركله ليس لدييا ماانع 

 ، الرهيس محمود عباس  عادة  عمار غزة ولنأيي ما يلم االلأاق عليه.الألس يني، برهاس
ا"ثنين قبيم بدء المأاوضات غير المباشرة باين الجاانبين الألسا يني  أمسوأكد الرشق في لصري  له 

وا"سااراهيلين  نحاان مااع لشااكيم هيهاا، و نياا، للااولي  عااادة ا"عمااار مشااكل، ماان الاارهيس عباااس ويكااون 
 نظيأ، وميني، ويات شأافي، مشيود ليا للملع بوبوم فلس يني وعربي ودولي . رهيس الييه، شاصي،

وأعلااان رهااايس الوفاااد الألسااا يني  لاااى مباحثاااات الليدهااا، عااازام األحماااد عااان أن حكومااا، الوفااااق الاااو ني 
الألساا يني والساال ، الو نياا، بكاام أجيزليااا هااي اللااي سااللولى لنأيااي كاام مااا يلأااق عليااه فااي مباحثااات 

ري برعاياا، مصااري،ن وأيضااا عملياا،  عااادة  عمااار مااا دمااره االحاالالم ا"سااراهيلي اااالم الليدهاا، اللااي لجاا
 عدوانه على ق اع غزة.

وأضااا  األحمااد  ساانويد كاام األمااور  لااي نصااابيان فااإيا لاام اللوصاام  لااى الأاااق بااين  سااراهيم والساال ، 
ألااوان ال يااا  الشاارعي، الألساا يني، أي الساال ، الو نياا، برهاساا، الااارهيس محمااود عباااس وبموافواا، كاام 

السياسي في الساح، الألس يني، فإن السل ، هي اللي سلنأي ما لم االلأاق علياه ولشار  علاى  عماار 
 غزة .

وأضا  الرشق  نحان الأوناا علاى حكوما، لوافاق و ناي برهاسا، الارهيس محماود عبااس وهاي المسافول، 
علاى اسالوداد مان اآلن  أنناافي السال ، الألسا يني،  وا"اوةعن ق اع غزة اآلنن ونحن أبلغنا الرهيس 

للساليم موباار رفاا  للاارهيس أباو مااازنن ونحاان ساالمنا قبام يلااك الااوزاراتن ماان أجام لاايليم أياا، عوباا، أمااام 
 حصار شوبنا .

ولاااابع الرشاااق أن  الجمياااع فاااي أزمااا،.. اآلن  ساااراهيم والسااال ، وحمااااس واألوضااااع الدوليااا، وا"قليميااا، 
من أجم شوبنا وقضيلهن ليلك سلمنا السل ، لحكوم، لغيرتن ونحن البد أن نلأاعم مع هيه الظرو  

 لوافق و ني على قاعدة الشراك،ن وسنلأرغ للمواوم، .
 21/8/1124، الحياة الجديدة، رام هللا
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 ل عملية بيت حانونيالقسام يكشف تفاص .00
  8-11كشأت كلاه  الشييد عز الدين الوساام الجنااح الوساكري لحركا، حمااس مسااء االثناين  : غزة

يم  حاد  عمليالياا النوعيا، اللاي نأايليا ضاد جناود االحالالم الصاييوني فاي بيات حاانون شامام لأاصا
 ق اع غزة.

وقام أحاد منأايي الكماين المحكام لواوة صاييوني، ااالم لوريار لونااة  األقصاى  الأضااهي، مسااء االثناين 
عبااوًة   ن اثناين مان عناصار الكلاها  كاناا يلرصادان فاي  حااد  غار  منازم بياد  أسار جنادي وفجارا

 ناسأً، في عدٍد من جنود الووات الااص، كانوا يوأون بالور  من الوبوة.
جندًيا قدموا من جي، كلي، بيت حانون الزراعي، عو  لأجير الوبوةن حيث ارج علييم  20وأوض  أن 

 آارين. 10عناصر الوسام باشلباك مباشر من مساف، صأ، وقللوا 
لاام الجنااود الوشاارة صااوت صاارا  جناادي  سااراهيلي آااار وأشااار  لااى أن عناصاار الوسااام ساامووا عواا  ق

مصا  في حماام أحاد المناازم بواد أن أغلاق الباا  علاى نأساهن الفلًاا  لاى أن عناصار الوساام حاولات 
 الوصوم  ليه ولم للمكنن فواموا بإلواء قنبلً، يدوي، لجاهه  للسكت صرااه  لى األبد .

ر الوسااام اااالم الموابلاا،  ن قااوة صااييوني، وعواا  االشاالباك الماايكور بنصاا  ساااع،ن قااام أحااد عناصاا
جدياادة حضاارت  لااى المكااان النلشااام الوللااى والجرحااىن  ال أن الكلاهاا  اشاالبكت موااه مجاادًدا وأ لواات 

 لجاهيم أدت لولم ثماني، جنود منيم وانسحا  منأيي الكمين بسالم. RPGقييأ، 
ماااا لركاااه الجناااود وراءهااامن ويكااار أن عناصااار الوساااام عاااادت  لاااى مكاااان الموركااا، عوااا  انلياهياااا لغااانم 

عارًضا ب اقات شاصي، وعسكري، وملولوات لات ضبا  وجنود قلليم بالكمينن منيم نوعام ملومن 
 ولوران  يلا ن والمالزم أوم مافور أوبليمن وأوري ليأي.

 22/8/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 د محاصرة منزل شقيقه"إسرائيل" تغتال قياديا  في كتائب األقصى في الضفة الغربية بع .02

قلاام الجاايس ا"سااراهيلي فااي نااابلس شاامام الضااأ، الغربياا، ناشاا ا فلساا ينيا بوااد : رام هللا: كأاااح زبااون
اشلباكات عنيأ، أدت  لى  صابات فاي صاأو  الألسا ينيين وجناود  ساراهيليين. وقالات حركا، فال   ن 

 اشلباك مسل  في نابلس. زكريا األقرعن أحد عناصر  كلاه  األقصى  اللابو، للحرك،ن قضى في
وأعلاان الجاايس ا"سااراهيلي أنااه قلاام  ماربااا فلساا ينيا كااان ضااالوا فااي اعلااداءات   ااالق نااار اسااليدفت 
قوات الجايس . وأضاا  مصادر عساكري  ساراهيلي:  جارت لصاأي، الماار  زكرياا موساى داود األقارع 

نازم شاويوه حياث في اشالباك مسال  اسالغرق عادة سااعات بواد أن حاصارت قاوات مان جايس الادفاع م
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كان يلسلر . ولابع:  قوات مان اليندسا، هادمت أجازاء مان المنازم بواد أن أ لاق الم لاو  الألسا يني 
 النار بالجاه أفراد الووة مما أد   لى  صاب، اثنين منيم بجروح .

وانليااى االشاالباك بااإ الق قااياه  صااارواي، لجاااه المناازم الاايي كااان يلحصاان فيااه األقاارع مااا أد   لااى 
لى الأور. وال  االشلباك عددا من المصابين فاي الجاانبينن وقالات مصاادر  بيا، فلسا يني، مولله ع

 فلس ينيا أصيبوا بجراح أحدهم في حال، الا ر جراء االشلباك. 11 ن 
 ويود هيا االشلباك األوم بين مسل  فلس يني وقوات الجيس ا"سراهيلي مني شيور  ويل،.

 21/8/1124الشرق األوسط، لندن، 
 

 لمتعلقات جنود االحتالل ا  تعرض صور  "جاهدينمتائب الك" .03
نشرت كلاه  المجاهدين الجناح الوسكري لحرك، المجاهدين الألس يني، صورًا لبوض الملولوات : غزة

 اللي اسلحويت علييا بود عملي، بيت حانون شمام ق اع غزة.
ود الووة الصييوني، الااص، في وقالت الكلاه   ن مجاهدييا لمكنوا من االسلحواي على الملولوات لجن

نأس المكان اليي ااض المجاهدون مويم اشلباكات عنيأ، بشاكم مباشار باألسالح، الرشاشا، الاأيأا، 
والملوس ،ن في من و، الزراع، شمام الو اع واللي أكدوا فييا على وقوع  صابات محوو، في صأو  

 الووة بين قليم وجري .
علاااى مواصااال،  وهااام مصاااممونضروساااًا ماااع الوااادو الصاااييوني وأضاااافت أن  مجاهااادينا ااضاااوا حرباااًا 

 المورك، حلى النصر .
وكانت كلاه  المجاهدين قد أعلنت في وقت سابق مسهوليليا عن االشلباك مع قاوة صاييوني، ااصا، 

 .20/3/2014في من و، كلي، الزراع، شرق بيت حانون صباح األحد الموافق 

 22/8/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ماس ترحب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حرب غزةح .04

رحبات حركا، المواوما، ا"ساالمي،  حمااس  بلشاكيم مجلااس حواوق ا"نساان اللاابع ل مام الملحادة لجناا، 
لحويااااق فااااي انلياكااااات حوااااوق ا"نسااااان والوااااانون الاااادولي ا"نساااااني اللااااي ارلكباااات فااااي سااااياق الحاااار  

 ا"سراهيلي، على ق اع غزة.
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أين مساء اليوم ا"ثناين:  نرحا  بوارار حلحدث باسم  حماس ن سامي أبو زهرين في بيان صوقام الم
مجلس حووق ا"نسان لشكيم لجن، لحويق دولي، في جراهم الحر  على غزةن ونادعو  لاى ا"ساراع فاي 

 بدء عمم اللجن، .
 22/8/1124، فلسطين أون الين

 
 اخترقها االحتالل أنعد المقاومة تلغي استخدام أجهزة االتصال الالسلكي ب .05

قالااات مصاااادر فاااي المواومااا، الألسااا يني، لاااا الوااادس دوت كاااومن أن المواومااا، : الوااادس دوت كاااوم -غااازة
الساايناو  عواا  االراقيااا ماان  -قااررت  لغاااء اساالادام عناصاارها ألجياازة االلصااام الالساالكي  الماشااير

اميم  ياهااا اااالم الحاار  قباام االحاالالم ا"سااراهيلي واسااليدا  عاادد ماان المواااومين ماان اااالم اساالاد
 ا"سراهيلي، على الو اع.

وأوضاحت أن األجياازة كاان ياالم اسالاداميا فواا  للاداوم آااار األاباار والمولومااات الميدانيا، فواا ن ولاام 
يجااار أي الصااااالت ااصااا، عليياااان وأن عاااددا مااان الموااااومين اسلشااايدوا جاااراء اسااالاداميم  ياهاااا بواااد 

 ساراهيلي، فاي محاي  مناا ق قريبا، مان لواجادهمن وأن يلاك الحديث علييا وا"دالء بءابار عان غاارات 
 ألاح الأرص، لالحلالم اسليدافيم.

وأشارت المصادر  لى أن عددا من قواعد للك األجيزة لم اسليدافيا ولدميرهان الفلً،  لى أن االحالالم 
 عجز عن اسليدا  قيادات المواوم، ظنا منه أنيم يسلادمون هيه األجيزة.

حاالالم أظياار فشااال اساالاباراليا كبياارا بوااد أن اسااليدا  مجموعاا، ماان الساااهوين الاايين وقالاات:   ن اال
يوملاااون لاااد  مكالااا  اللاكساااياتن ولااام اساااليدافيم عوااا  اسااالاداميم ألجيااازة االلصاااام الالسااالكي، فاااي 
عمليم كما هو مولااد فاي غازة لللواصام باين السااهوين والمكالا  ن مشايرًة  لاى أن االحالالم كاان يظان 

 اهوين بءنيم من المواوم، الألس يني، بود اسلاداميم لللك األجيزة.أولهك الس
و الباات المصااادرن المااوا نين فااي غاازة بواادم اساالادام للااك األجياازة والحااديث عبرهااا واالكلأاااء بسااماع 
األابااار عبرهااا ماان اااالم الموجااات المألوحاا، الواماا، فواا ن حلااى ال ياالم اسااليدافيم ماان قباام االحاالالم 

 ريا في اص ياد المواوم،.بود أن فشم اسلابا
وأكاادت المصااادر أن المواوماا، لاام لوااد لساالادم أجياازة االلصااام الالساالكي فااي عمليااا الااااتن وأنيااا 

 لولمد على بداهم ااص، بويدة عن قدرات االحلالم في االراقيا أو الوصوم ألي مولوم،.
 21/8/1124، القدس، القدس
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 في المواجهة مع العدولهذه األسباب أكثر القسام من استخدام الهاون  .06
ادعات شاوب، االسالابارات الوساكري، فاي جاايس االحالالم  أماان  أن لغييارا جار  فاي ميام الاايراع : غازة

 اسلادام ملزايد لوياه  الياون بدال من المويوفات الصارواي،.  لىالوسكري لحرك، حماس لالنلوام 
 فضااد قااياه  الياااون اللااي  وحساا  االساالابارات ماان ناحياا، حماااسن هاايا سااالح أكثاار نجاعاا، بكثياارن

قليال وعشرات المصابين في صأو  جناود االحالالم أثنااء الوادوان الباري علاى غازة يكااد  11أوقوت 
 ال يكون حم دفاعي حوان وفي الغال  أيضا ال يوجد ضدها ردع ن على حد قوليم.

ار قااياه  ن   ن حماااس لركااز ولصااود ناااألحاادوقالاات صااحيأ،  يااديووت أحرنااوت  فااي لورياار ليااا اليااوم 
 األدلاا،الياااون بيااد  اساالنزا  سااكان غااال  غاازة الاايين باادأوا يظياارون مفشاارات انكسااار أولياا،ن وأحااد 

 السياسي، . –على يلك هو أزم، الثو، اللي نشبت بينيم وبين الويادة الوسكري، 
وأضافت الصحيأ، أن  لصريحات رهايس أركاان االحالالم قبام ياومينن كشاأت أن  بناي غاانلس  فشام 

  ثناهاهير مسار المواجي، أمام حرك، حماسن فيو لم يأوم يلك قبام الولاامن ولام يأوام يلاك فاي في لود
  .اآلنوعلى ما يبدو أيضا ال يور  

الماضااي فااي رسااال، ملأاهلاا، لسااكان الجنااو : أنااه  يوجااد هنااا صااي  حااارن  األربواااءوصاارح غااانلس 
باالمونى  األحمارر والجناو  الاري  سيءلي بوادهن والم ار سيشا   غباار الادباباتن الحواوم سلاضا

االيجابي للكلما،ن شاواهق النوماانن الزهاور واالسالورارن سايكون هناان وسايكون هناا لسانوات  ويلا، جادا 
 األمام .  لى

ولساءلت الصحيأ، هم كانت للجنرام أسبا  وجيي، لللأكير بءن النار لن لسلءن  صباح يوم الجمو، 
 االق فيام باان أقوالاه فاي الللأزياون قاد لنادرج أيضاا فاي الماضي، عو  انلياء الليده،؟ن وهم علاى ا"

 لوويم الوضع لد  حماس ولفثر على اسلراليجي، المساوم، لدييا في المأاوضات في الواهرة؟.
فءجابت الصحيأ،: أن هايا اللصاري  قاد يكاون ممكناا أن يوازوه الاى رغبا، غاانلس الشاصاي، الايي قاد 

وااد عباار عاان مشاااعر الجميااور اللااواق الااى الياادوء بوااد يكااون نسااي للحظاا، مكانلااه كاارهيس ل ركااانن ف
شااير ماان الولااام وفااي يروة ا"جااازة الكباار ن ولكنااه كااان ماان المأضاام لااو أنااه لحاادث بشااكم ماللاا ن 

  فالودو  يأحت بدق، ما يووم .
عناادما قاارروا السااماح لسااكان  األماانا ااء قااادة جياااز أوقالاات الصااحيأ، أنااه  لاايس واضااحا بااءي وهاام 

بيااوليم األساابوع الماضااين وباألاااي باالعلبااار بااءن اساالمرار وقاا  النااار اليااس   لااى غااال  غاازة للوااودة
كاااان فااااي حيناااه مشااااكوكان فاااان ا ااااا  غاااانلس يباااادو فاااي نظاااارة الاااى الااااوراء ملسااارعا بوااااض الشاااايء 
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في الوودة الى الحياة ال بيوي، وماع ل لاع ساكان الجناو   ا"سراهيليوباألساس يوكس رغب، الجميور 
 بسالم .بيوليم   لىللوودة 

وأوضاااحت:  مااان يوااار  غاااانلس يوااار  جيااادا باااءن هااايا هاااو ضااااب  مجااار  وملاااوازن ال يساااارع الاااى 
النيايااا،ن وليااايا لااايس   لاااىيلااارك  ا"جماااام عالناااات ملياااورةن ولوجاااد قاعااادة عساااكري، موروفااا، لواااوم  ن 

لوادير واضحا ما اليي دفوه الن يجمم الولام بييه السرع، ويناشد الساكان الواودة الاى مناازليمن بينماا 
الوضع في الجايس كاان يولار  باءن حمااس قاد لجاري مأاوضاات فاي الوااهرة فاي ظام اسالهنا  الناار 
على الجنو ن وياك اللودير يلحدث عن  مكاني، حار  اسالنزا  ضاد   ساراهيم ن وال سايما ضاد ساكان 
الجناااو  مااان ااااالم الساااالح األبسااا  واألراااات الموجاااود لوريباااا باااال قياااد فاااي أيااادي حمااااسن قاااياه  

 ون .اليا
 22/8/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة فشل في تحقيق أهدافه: دعما  لغزة مهرجانشعث في  .07

رام هللا: قااام عضااو اللجناا، المركزياا، لحركاا، فاال  د. نبياام شااوثن أمااسن  ن الواادوان ا"سااراهيلي علااى 
لم لجريااد الو ااع ماان السااالحن  المااا اساالمر ق ااع غاازة فشاام فااي لحوياق أهدافااهن مشاايرا  لااى أناه لاان ياا

 االحلالم وجراهمه.
جاء يلك في كلم، لهن االم ميرجان ا ابي بارام هللان نظملاه حركا، فال ن لواديرا لموقا  دوم أميركاا 
الاللينياا، وعاادد ماان البلاادان األااار ن اللااي دعماات الشااو  الألساا يني فااي مواجياا، الواادوان ا"سااراهيلي 

 األاير على ق اع غزة.
فشاام حكوما،  ويكر أن األهدا  ا"سراهيلي، من وراء الودوانن وفي مودمليا فصم غزة عن الضاأ،ن وا 
الوفااااق الاااو ني وغيرهماااا لااام للحواااقن مبيناااا أن الشاااو  الألسااا يني لااايس وحاااده فاااي الموركااا، الحاليااا،ن 

 باعلبار أن شووبا ودوال كثيرةن وأحرار الوالم يوأون  لى جانبه.
مواوما،ن ولان لجارد غاازة مان ساالحيا  الماا اساالمر االحالالم فاي قلام النساااء وقاام: لان نسالم سااالح ال

 واأل أامن وسنارج من هيه المورك، بحكوم، واحدة.
عادة البناءن قساما  وأضا : سنوق  شالم الدمن سلنوم غزة بالسالم واألمن والسكين،ن سيبدأ اللومير وا 

اهن ومح ااا، لوليااااد الكيربااااءن وال اااارقن وعيااادا لغااازة لاااان ننسااااكن سااانبني الميناااااء ومح ااا، لحلياااا، الميااا
والمصااانع والماازارع والمساااكنن ساالأل  لكاام األبااوا ن  ...  وساالوود غاازة لفلاافة فااي عوااد فلساا ين الحاارة 
الموحدة وعاصمليا الودسن سنواصم المواجي، للحرير الو ن وقيام الدول، وعودة الالجهينن سنواضي 
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يه المااارة مااان الحساااا  والوواااا ن وسااانوا ع جمياااع فاااي محكمااا، الجناياااات الدوليااا، لااان لألااات هااا  ساااراهيم
 بضاهويان وسنحاسبيا في األمم الملحدة.

وأشااار  لااى لشاابث الشااو  الألساا يني بايااار السااالمن وقااام  نريااد سااالما حويويااا ال زاهأااا وعلااى الوااالم 
 على الجراهم اللي اقلرفليا في ق اع غزة .  سراهيممسفولي، محاسب، 

ن وغيرهاااان علاااى مواقأياااا المسااااندة للشاااو   فريوياااالينيااا، ودولااا، جناااو  وأثناااى علاااى مواقااا  الااادوم الال
الوادوان ا"ساراهيلين مبيناا أن هايه الادوم عمادت  لاى ساح  ساأراهيا مان لام   باانالألس ينين ااص، 

أبي ن وق اع عالقالياا االقلصاادي، موياان ان القاا مان مواقا  مبدهيا،ن وانلصاارا لوايم الحريا، والودالا،ن 
وأكااد أن الشااو  الألساا يني وقيادلااه يلأاوضااان ماان موقااع قااوةن مثنيااا علااى صاامود  وحوااوق ا"نسااانن

 أهالي الو اع في مواجي، آل، الحر  ا"سراهيلي،.
 21/8/1124، األيام، رام هللا

 
 تفجير عبوة ناسفة في سيارة إسرائيلية شمال الضفة .08

ارة حراساات  ساراهيلي، لابوا، أفادت مصادر  سراهيلي،ن مساء ا"ثناينن باءن عباوة ناساأ، انأجارت فاي ساي
 ألمن المسلو ناتن شمالي الضأ، الغربي،ن دون وقوع  صابات بشري،.

ونولااات  ياعااا، جااايس االحااالالم ا"ساااراهيلي عااان مصاااادر لااام لساااميا أن عباااوة ناساااأ، انأجااارت بسااايارة 
حراسات لابو، ألمن المسلو نات قر  مسالو ن، حاومس شامالي الضاأ، الغربيا،؛ مماا أد   لاى وقاوع 

 رار بالسيارة.أض
وأشاااارت ا"ياعااا،  لاااى أن قاااوات جااايس االحااالالم ا"ساااراهيلي لواااوم بوملياااات لحوياااق ولمشاااي  لمورفااا، 

 ولم لولن أي جي، مسفوليليا عن الحادث. الأيات الحادث والجيات اللي لو  وراءها.
 21/8/1124، فلسطين أون الين

 

 قيادة التنظيم بتجاهلهمغزة: غياب تام لحركة فتح في مساعدة المنكوبين واتهامات ل .09
فااي الوقاات الاايي كااان الشااو  الألساا يني بااءمس الحاجاا، لماان : عبااد الغنااي الشااامي -غاازة  فلساا ين  

ألاا  مااوا ن  200يواادم لااه المساااعدات ويواا   لااى جانبااه بوااد هاايا الاادمار الكبياار واللشااريد ألكثاار ماان 
واا  مكلااو  األياادي وال يواادم بساب  لاادمير منااازليم وناازوحيمن كاان احااد اكباار اللنظيمااات الألسا يني، ي

 شيء بسب  ان قيادة اللنظيم لم لرسم له شيء.
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حركااا،  فااال   كبااار  الحركاااات الألسااا يني، غابااات بشاااكم الفااات عااان لواااديم أي مسااااعدات للألسااا ينيين 
يوماا ماان الوادوانن بام ولوناصاارها بشاكم ااااتن بينماا المنااافس  05المنكاوبين فاي ق اااع غازة اااالم 

علييم باسم  الملجنحون  وهم المحسوبين على الويادي المأصوم من الحرك،  لييا اللنظيم ممن أ لووا
 محمد دحالن قدموا بوض المساعدات اللي وصلليم.

والحاظ الموا نااون فااي ق ااع غاازة عاادم لواديم حركاا،  فاال   أي مسااعدات ألبناهيااا أو للمااوا نين بشااكم 
للنظيم في ق اع غزة ولم ل ل  منياا أي عامن في حين أن قيادة اللنظيم في رام هللا لم للصم بويادة ا

 موازنات لل وار  "غاث، الموا نين.
وقااام الكلااا  والمحلاام السياسااي المياالم بالشااءن الألحاااوي هشااام ساااق هللا:  حلااى هاايه اللحظاا، لاام لواادم 
حركاا،  فاال   بشااكم رساامي أو لنظيمااي اااات ألي ماان أبناهيااا أي ادمااه أو أي مساااعدة وحلااى اآلن 

 لحرك،  فل   لم لرسم أي موازن،  اره، لويادة حرك،  فل   حلى اآلن . اللجن، المركزي،
 22/8/1124قدس برس، 

 

 ةنالقسام فاوض بهدوء حتى الدقائق الخمس األخيرة قبل بدء الهدتقرير:  .21
فوجهات الدولا، الوبريا، باليادوء الايي اللزمات باه كلاها  الوساام ماع انليااء : عباد الغناي الشاامي -غزة 

  .8|8ا"نساني، السابو، صباح الجمو، الماضي  فلرة الليده، 
واعلود قادة االحلالم الوسكريين والسياسيين وكاف، الابراء والمحللين أن موعد الساع، الثامنا، صاباحا 
ماان يلااك اليااوم وهااو انلياااء فلاارة الليدهاا، سيشاايد سااوو  عشاارات الصااواري  علااى األراضااي الألساا يني، 

بوه ا ااا  للنااا ق باساام الكلاهاا   أبااو عبياادة  هاادد فيااه بحاار  م الساايما وانااه ساا1448المحللاا، عااام 
 اسلنزا   سراهيلي،  يا لم يلم االسلجاب، لم ال  الشو  الألس يني.
 ن أي قباام عشاار ساااعات لوريًبااا 8|3وكااان  أبااو عبياادة  قااام فااي ا ااا  لااه مساااء الاماايس الماضااي  

مديدها:   ننا في كلاه  الشاييد عاز الادين من انلياء الليده، ا"نساني، السابو، اللي رفضت المواوم، ل
الوسااام ااصاا،ن وفااي فصاااهم المواوماا، الألساا يني، عامااً، قااد أع ينااا الويااادة السياسااي، لأصاااهلنا وشااوبنا 
المجام للمأاوضات للحويق شرو  شوبنا اللي لمثم الحد األدنى مان ل لوالاه فاي الحيااة الكريما، وأال 

 ره .يظم أ أالنا لحت رحم، االحلالم وحصا
وسرد  أبو عبيدة  م ال  المواوم، واللي بالت موروف، للواصي والاداني وأهمياا  نشااء المينااء البحاري 
ال فااءنيم جااااهزون لالن اااالق فااي الموركااا، مااان جدياادن ووضاااع االحااالالم أمااام اياااارات كلياااا صاااوب،  وا 

دااله في حر  اسلنزاٍ   ويلٍ، لشام فيياا الحيااة فاي مدناه الكبار ن ولو ام  فيياا الحركا، فاي عليهن وا 
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م ار بن غوريون على مدار أشير  ويل،ن ويلم لكبده دماارًا كبيارًا فاي اقلصاادهن أو أن يالم اسالدراجه 
 لاااى الحااار  البريااا، الواساااو،  للكاااون نيايااا، جيشاااه الميااازومن ونلحاااق باااه آال  الوللاااى وعشااارات آال  

 الجرحى والميلوعينن ومهات األسر  . وفق قوله.
 انتهاء التهدئة

ن حااديث  أبااو عبياادة  عاان المأاوضااات و البااه ماان الوفااد الألساا يني المأاااوض أن ال يماادد وقاا   ال أ
  الق الناار  ال بواد الموافوا، المبدهيا، علاى م الا  الشاو  الألسا ينين وعلاى رأسايا المينااءن جولات 
 االحااالالم وكافااا، المحللاااين يولوااادون اناااه ماااع انليااااء الليدهااا، سللسااااق  مهاااات الصاااواري  علاااى المااادن

 م.1448المحلل، عام 
كما أن  ل   أبو عبيدة  المأاوض باالنسحا  من المأاوضات  يا لم يلم االسلجاب، لم البهن ولءكيده 

 على أن المواوم، قادرة على فرض شرو  الشو  الألس يني عزز هيه النظري، لد  االحلالم.
صاصا، واحادة علاى الارغم مان وفاوجئ الجمياع باليادوء اللاام مان قبام  كلاها  الوساام  وعادم   القياا ر 

انلظااار االحاالالم " القيااا أي صااارو  للوااوم للوااالم أن حركاا،  حماااس  ال لريااد الليدهاا، وارقليااا كمااا 
روجت بوض المصادر ا"سراهيلي، حينما أ لوت فصااهم أاار  بواض الصاواري ن ويلاك ماع اسالمرار 

رات المنااازم اااالم هاايه الألاارة فلساا ينينا ولاادمير ثالثاا، مساااجد وعشاا 20الواادوان واسلشااياد أكثاار ماان 
 اللي للت انلياء الليده، السابو،.

 الهدوء سيد الموقف
وظاام الياادوء ساايد الموقاا  لااد  كلاهاا  الوسااام وظاان االحاالالم ان يلااك سينسااح  حلااى داااوم موعااد 

  .8|11الليده، الجديدة اللي أعلن عند بدء سريانيا عند الساع، الثاني، عشر من فجر اليوم االثنين  
اناااه وقبااام بااادء الليدهااا، باماااس دقااااهق أم ااارت كلاهااا  الوساااام مدينااا، لااام أبيااا  وعااادد مااان المااادن   ال

 ا"سراهيلي، بوابم من الصواري  رًدا على جراهم االحلالم بحق المساجد والمنازم وقلم األ أام.
ي  بيايا وقد أكدت الوناة الثاني، في الللأزيون ا"سراهيلي، أن دول، االحلالم فوجهت مان   االق الصاوار 

ال ساايما وان الصااواري  سااوو ا فااي من واا،  غااوس دان  فااي  يريًواااناللوقيااتن مولباارة يلااك فشاااًل امنًيااا 
 قل  لم أبي .

 فهم خاطئ
وقااام بياااان لكلاهااا  الوساااام الاايي لبنااات فياااه   اااالق الصاااواري :  لوااد قبلااات الكلاهااا  بالليدهااا، "ع ااااء 

نا الوادل،ن ولكن الودو الصييوني فيام الرساال، فرص، للجيود السياسي، الرامي،  لى لحويق م ال  شوب
بشكم اا ئ وظن أن صملنا نابع من ضاو ن فولاف فاي دمااء شاوبنا وواصام عدواناه بوصا  بياوت 
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 32الااا الماادنيين الواازم وهاادم المساااجد علااى رفوس ماان فييااا فكاناات حصاايل، عدوانااه اااالم الساااعات 
 األبرياء .شييدًا وعشرات ا"صابات في صأو   20الماضي، أكثر من 

وأضا  البيان:   ن كلاه  الوسام قاد عاهادت شاوبيا أال لصامت علاى جاراهم االحالالمن وأن للصاد  
ألي حماقٍ، صييونيٍ، يودم علييان وأن لجوم أرض غزة نارًا ولييبًا يحارق آلياات المحلام وجناودهن وأن 

اٍن علاااى أبنااااء شاااوبنان لجولاااه يااادفع ثمااان عدواناااه باهظاااًان ويأكااار ألااا  مااارٍة قبااام ا"قااادام علاااى أي عااادو 
 وسلبوى أيادينا على الزناد حلى يرض  االحلالم لشرو  المواوم، .

ويلوارض ق اااع غاازة ومنااي السااابع ماان لمااوز  يوليااو  الماضااي لوملياا، عسااكري،  سااراهيلي، كبياارةن ويلااك 
 فلسا ينًيا وأصاي  1440بشن آال  الغارات الجوي، والبري، والبحري، عليهن حيث اسلشايد جاراء يلاك 

 اآلال ن ولم لدمير مهات المنازمن وارلكا  مجازر مروع،.
 22/8/1124قدس برس، 

 
 محلل إسرائيلي: في معايير الحروب.. حماس انتصرت علينا .20

رأ  المحلم السياسي والوسكري ا"سراهيلين رونين بيرجماانن أن حركا، المواوما، الألسا يني،  حمااس  
ا"سااااراهيلي، علااااى ق اااااع غاااازةن المسااااماة بااااا  الجاااار   حوواااات انلصاااااًرا فااااي مواجياااا، الوملياااا، الوسااااكري،

 الصامد .
وفااي موااامن نشاارله صااحيأ،  نيويااورك لااايمز  األمريكياا،ن االثنااينن قااام الكالاا :  عاادد الوللااى فااي كاام 
جاناا  لاايس المويااار األهاام للحديااد ماان هااو المنلصاارن فالمويااار األهاام للحديااد ماان المنلصاار فااي هاايه 

 لي وضويا كم  ر  قبم بدء المورك، .الحر  هو مد  لحويق األهدا  ال
وأضااا :  حماااس هااي المنلصاارةن ألنيااا حافظاات علااى قاادرليا علااى   ااالق الصااواري  والوااياه  علااى 
موظاااام أنحاااااء  سااااراهيمن وعلااااى اساااالادام األنأاااااق بنجاااااح للوصااااوم  لااااى داااااام األراضااااي ا"سااااراهيلي، 

 .ومياجم، أهدا  عسكري، 
 22/8/1124، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
 رهان إسرائيلي على الدور المصري والترتيبات الفلسطينية :مفاوضات القاهرة .22

قاد  عالن وق    الق النار لثالث، أيام وقبوم ال رفين ا"سراهيلي والألس يني بهن : حلمي موسى
 لى بدء المأاوضات في الواهرة لللوصم  لى لسوي، بشءن ق اع غزة. واالفًا للجول، األولى من 
المأاوضات اللي جرت في الواهرة قبم حوالي أسبوع ولم لحوق أي لودمن فإن الاشي، من اسلهنا  
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الولامن اصوصًا بود لجرب، اليدن، السابو،ن دفوت  سراهيم  لى  بداء مزيد من الجدي، في اللوامم مع 
 الم ال  الألس يني،.

رار الجميع بءن ميل، األيام وللحدث لوارير ماللأ، عن حدوث لودم في أكثر من جان  برغم  ق
 الثالث، ليست كافي، "عالن الأاق نياهي.

وبحس  لوارير ملنوع،ن فإن انأراج، الحت في األفق أصاًل عندما لّينت مصر من موقأيا لجاه 
موبر رف ن وهو ما ساعد في الوودة  لى  اول، المأاوضات. فود أشارت أنباء  لى أن مصر أبلغت 

 دادها "عادة فل  موبر رف  بانلظام  يا الأق الألس ينيون على لشغيله.الوفد الألس يني اسلو
في الللأزيون ا"سراهيلي وجي، النظر ا"سراهيلي، الجديدةن اللي لووم على « الوناة الثاني،»شرحت و 

أساس لوسيم حم مشكل، غزة  لى قسمين. الوسم األوم يلولق بمن  حرك، حماس وفصاهم المواوم، 
ولسييم داوم  2012حساس با"نجاز عن  ريق االسلوداد للوودة  لى لأاهمات الوام نوعًا من ا"

الموونات ا"نساني، وحم عدد من الجوان  االقلصادي، وصواًل  لى قبوم فكرة عودة آال  من عمام 
 غزة للومم في األراضي المحلل،.

ناء وا عادة فل  الم ارن وهو ما والوسم الثاني يلولق بالل وير االقلصادي لغزةن بما في يلك  نشاء مي
 ال لنوي  سراهيم مناقشله  ال مع السل ، الألس يني، برهاس، أبو مازن بود عودليا  لى الو اع.

وقد وصم الوفد ا"سراهيلي برهاس، الجنرام عاموس جلواد  لى الواهرة برغم قرار رسمي بودم  جراء 
ن نلنياهو على أنه اشلر  للمشارك، في مأاوضات. وقد شدد رهيس الحكوم، ا"سراهيلي، بنيامي

 محادثات الواهرة بوق    الق النار.
وأشارت مصادر  سراهيلي،  لى أن المحادثات في الواهرة للركز في ثالث، الجاهات: لرليبات مصري، 
فلس يني، لأل  موبر رف ن لرليبات  سراهيلي، فلس يني، للوسيع ن اق الصيد البحري واللسييالت على 

رن والمأاوضات من أجم اسلوادة جثماني الجنديين شافوم أورون وهدار غولدن الليين أعلنت المواب
  سراهيم مولليما.

مصلح، مصر في »وكانت  سراهيم قد ان لوت  وام المأاوضات في الواهرة من واقع  حساسيا بءن 
اظم قوة قمع حماس ال لوم عن مصلح،  سراهيم. ليلك فإنيا لثق بءن مصر سلومم على منع لو

 «.حماس. وهيا يوني فوليًا الشروع واقويًا بلجريد غزة من السالح
وأشارت المصادر  لى اسلودادها لمن  حماس مكاس  لورضيا لجميورها في مجالي ن اق الصيد 
وزيادة ساعات الومم في الموابر ا"سراهيلي، على حدود الو اع. كما أن  سراهيم مسلودة للبادم 

سر  فلس ينيين اعلولوا في أيام الحر  األايرة وفي موابم جثامين شيداء جثماني الجنديين بء
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فلس ينيين. ومع يلك يولود أن المأاوضات بشءن الجنديين سلجري بموزم عن المأاوضات السياسي، 
 الجاري، لحم األزم،.

مأاوضات وهناك قناع، في األوسا  ا"سراهيلي، والألس يني، على حد سواء بءن الجول، الحالي، من ال
 الجاري، في الواهرة حاسم،. 

ويبدو أن المأاوضات الجاري، في الواهرة لحّسن من الوالقات بين  سراهيم ومصر. وأشار موقع 
ا"اباري  لى أن مصادر مصري، أبلغت  سراهيم أن الواهرة بصدد  عادة السأير المصري  لى « واال»

« عمود السحا »ي قد سحبله أثناء عملي، لم أبي  اليي كانت حكوم، الرهيس الموزوم محمد مرس
 .2012في الوام 

ن ياهير لبيد ا ، «هناك مسلوبم»وفي   ار اللحركات ا"سراهيلي،ن أعلن وزير المالي، وزعيم حز  
سياسي، لووم على عود مفلمر دولي في مصر لحضره الدوم الوربي،ن وعلى لسليم الو اع للسل ، 

 الألس يني، برهاس، محمود عباس.
قالت وساهم  عالم  سراهيلي،  ن لبيد عرض الا ، اللي لووم على مبدأ اللواون بين  سراهيم والدوم و 

الوربي، المولدل،ن على نلنياهو. ولسلند الا ،  لى مبدأي لجريد الو اع من السالح والومم على 
كجي، مسفول، ل ويره اقلصاديًا ضمن أربع مراحم لبدأ بإعادة السل ،  لى الو اع ولرسي  أقداميا 

عن  عادة  عمار الو اعن والرب  بين  عادة ا"عمار وضمان أمن  سراهيم ولحديد ا و  لجريد غزة 
ويووم لبيد  نه من دون أفق سياسي فإن كم محاول، لللوصم  لى لسوي، بشءن  من السالح واألنأاق.

 «.عد لنازلي نحو االنأجار الوني  الموبم»غزة ليست سو  
 21/8/1124، السفير، بيروت

 
 القناة العبرية الثانية تكشف "الخطوط العريضة" لوقف النار في غزة .23

يكرت الوناة الوبري، الثاني،ن مساء اليوم االثنينن أن الوفد  :لرجم، ااص،-الودس دوت كوم  -غزة
ا"سراهيلي سي ل  االم المأاوضات الجاري، في الواهرة ليده،  ويل، األمد وليس حال، هدوء 

 لجدد بودها   الق النار كم عام أو عامين.محدودة ي
ووفوا للوناة الثاني،ن فإن  سراهيم سلبلف مصر بءنيا لن لوبم وقأا " الق النار على المد  الوصيرن 
وأن الوفد ا"سراهيلي ملأاهم بإمكاني، لحويق يلكن وبءن يلم اللوصم اللأاق قري  مع حرك، حماس 

 عبر الوسي  المصري.
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وبري، الثاني،ن عما قالت عنيا بانيا  الا و  الوريض،  اللي قدميا الوفدان ا"سراهيلي كشأت الوناة ال
والألس يني لوق    الق النار الملبادم على أن يكون يلك بناء على الأاق يضمن وق    الق نار 

  ويم األمد.
ق النار من ق اع وقالت ان الم ال  ا"سراهيلي، لمثلت في ما أسمليا  وق  األعمام الوداهي، وا  ال

غزة  و أن لواصم  سراهيم سي رليا على الموابر اللي سيلم افللاحيا بود االلأاق ن وان يلم  لحويم 
 األموام والروال   لى غزة من االم السل ، الألس يني، فو  .

ووفوا ليات المصدرن فإن الم ال  الألس يني، لمثلت في  لوسيع مساح، الصيد البحري،  و  عادة فل  
 موبر رف  ن و زيادة كبيرة في نوم البضاهع ا"سراهيلي، .

 21/8/1124، القدس، القدس
 
 إسرائيلي ينفي تقريرا  عن اتصال مع "حماس" لوقف النار مصدر .24

 األيام : نأى مسفوم اسراهيلي مضمون لورير نشره موقع الرسال، االاباري المحسو  على  -الودس 
الى الحرك،  البين اللوصم اللأاق  اللجءوابنيامين نلنياهو قد   حماس  أن موربين من رهيس الوزراء

 سنوات. 10-5وق    الق نار داهم لا 
وقام مسفوم  سراهيلي لم يكش  عن اسمه ردا على الابر لموقع  لايمز او  اسراهيم  ان اللورير 

ر موقع وقام:  حلى لو لم لكن  سراهيم على الصام مباشر مع حماسن يشير لوري  غير صحي  .
الرسال، الى ان هناك لصاعدا في اسلياء حماس من دور مصر كوسي ، في محادثات وق    الق 
النار اللي ليد  الى انياء أكثر من شير من الولام في غزةن كانت حماس قلو، من دور مصر مني 

 البداي،ن لكنيا نادرا ما لحدثت عن يلك علنا .
 21/8/1124، األيام، رام هللا

 
 لتغطية الحرب على غزة "إسرائيل"صحافيا أجنبيا وصلوا إلى  333 اهو:نتني مكتب .25

الودس المحلل، ا األناضوم: أفاد مكل  الصحاف، الحكومي ا"سراهيلين أنه مني بدء الحر  على غزة 
لموز/يوليو الماضي وحلى بدء سريان الوق  المفقت " الق النار في ق اع غزة صباح  3في 

 دول، للغ ي، األحداث. 41صحافيًا أجنبيًا قدموا من  333أمسن قدم ادمات لا 
من بين الدوم األكثر »وفي بيانن قام المكل  اللابع لمكل  رهيس الوزراء ا"سراهيلي بنيامين نلنياهو 

 ن ومن ثم 150صحافيًا ن للليا المملك، الملحدة   163 يأادًا للصحافيين كانت الواليات الملحدة  
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 ن واسبانيا 20 ن والسويد  25 ن وق ر  23  واليابان  00 ن واي اليا  48   ن وألمانيا45فرنسا  
صحأيا لكم منيما ن  15 ن والدنمارك وكندا  16 ن واسلراليا  13 ن والنرويج  18 ن ولركيا  14 

  .123دون أن يوض  من أي دوم جاء باقي الصحافيين  
لغ ي، الحر  ا"سراهيلي، من االم  سراهيمن يشار  لى أن هيا الرقم يشمم الصحافيين اليين قدموا ل

وال يشمم الصحافيين اليين قدموا  لى غزة من االم موبر رف ن بين ق اع غزة ومصرن اليين ال 
للوفر أي، أرقام دقيو، ألعدادهمن  ضاف،  لى مهات الصحافيين الألس ينيين الواملين أصاًل في ق اع 

 غزة.
 21/8/1124القدس العربي، لندن، 

 
 حقق مع النائبة حنين زغبي إثر موقفها من عملية الخليلتطة االحتالل "اإلسرائيلي" شر  .26

بدأت وحدة اللحويوات في شر ، االحلالم  ا"سراهيلي  في مدين، للد المحلل،ن أمسن اللحويق :  قنا 
لك بود  اللجمع الو ني الديمورا ي ن وي مع الناهب، الوربي، في  الكنيست ا"سراهيلي  حنين زعبي عن

لصريحاليا اللي اليمت فييا   سراهيم  بءنيا أساس ا"رها  بالمن و،ن ورفضيا وص  عملي، ا   
 .مسلو ني الاليم    ا"رهابي، 

 21/8/1124، الخليج، الشارقة
 
 : جيشنا فقد اإلبداع وعجز عن توفير األمنصحف إسرائيلية .27

حر  على غزة أثبلت بشكم ال يوبم أكد مفر  عسكري صييوني بارز أن ال: صال  النوامي -غزة 
اللءويم أن الجيس الصييوني لم يود قادرًا على وضع حلوم   بداعي،  لللحديات األمني، اللي لواجه 

 لم أبي .
وقام ميااهيم بارو زوهرن أحد أبرز مفراي الحرو   ن سلوك الجيس  ا"شكالي  وعجزه عن الويام 

الحر  من  حرك، حماس الشوور بلحويق االنلصارن  بومليات نوعي، يات لءثير كبير االم مسار
محيرًا من أن مثم هيا الشوور ين وي على ا ورة كبيرةن ألنه يوزز دافوي، الحرك، لمواصل، 

 الحر .
وفي موام نشره موقع  يديووت أحرنوت  اليومن لساءم بار زوهر مفل  كلا   الموساد والومليات 

جيس لزعم أنيا لور  المكان اليي يلواجد فيه قادة حرك، حماس الكبيرة ن قاهاًل:   ن كانت قيادة ال
ويراعيا المسل ن فلمايا ال يرسلون وحدات ااص، عبر ا"نزام من الجو أو عبر البحرن للووم 
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بلصأيليمن كما فولت يومًا ضد قيادات حرك،  فل   والأصاهم المنضوي، في   ار منظم، اللحرير 
 الماضي.في سبوينيات وثمانينيات الورن 

من ناحيله واصم المولق الصييوني البارز بن كاسبيت هجومه على رهيس الوزراء بنيامين نلنياهو 
 مليمًا  ياه بالجبن واللردد في الااي قرارات حاسم، االم الحر .

وفي موام نشره موقع صحيأ،  مواري   صباح اليومن قام كاسبيت:  كم ما يوني نلنياهو هو 
لسياسي وال شيء آارن وهو ياشى اللور  في ق اع غزة حلى ال لفثر الحرت على مسلوبله ا

وزعم كاسبيت أن  نليج، الحر  على مسلوبله السياسين وحلى ال يلم  رده من زعام، حز  الليكود .
نلنياهو عمم كم ما في وسوه االم الحر  من أجم أال يلم الااي أي قرار عسكري يمكن أن يفدي 

 أعوا  انلياء الحر .  لى لشكيم لجن، لحويق في
وفي سياق ملصمن قام البرفسور يغآم عيالمن الباحث البارز في الجامو، الوبري، في الودس 
المحلل،ن  ن  سراهيم مض رة ألن لولمد على اللوا ي السياسي والدبلوماسي لحم الصراع ولجن  

 ايار الووةن بسب  اللحوالت اللي شيدها الوالم. 
هارلس  أمسن أوض  عيالم أن الويادة الصييوني، للجاهم حويو، أن الوالم وفي موام نشرله صحيأ،  

بات يمن  ثواًل كبيرًا للويم اللي نجحت الوولم، بلكريسيان سيما حووق ا"نسانن منوهًا  لى أنه ليس 
 بوسع الكيان الصييوني الركون  لى قوله الوسكري،.

ى عدم مباالة الوالم لجاه ما لووم به  سراهيم وسار عيالم من الويادات ا"سراهيلي، اللي لراهن عل
 ضد الشو  الألس ينين مولبرًا أنه ال يوجد ثم، ا ء أكبر من هيا الا ء. 

ونوه عيالم  لى أن الحجج الألس يني، لسلند  لى الويم الوالمي، اللي بات من الملوير  ثارة الجدم 
سوييا للدفاع عن روايليان مفكدًا أنه  الما بشءنيان وباللالي فإنه ليس بوسع   سراهيم  أن لرب  في 

اسلمر الصراع الوني  مع الألس ينيينن فإن ما ينلظر   سراهيم  هو الوزل، والوووبات االقلصادي، 
 والسياسي، والثوافي،.

 22/8/1124، "12موقع "عربي 
 
 موجهة لرئيس الحكومة ووزير دفاعهالع االنتقادات اارتف"إسرائيل":  .28

مع اناأاض حدة الولام بين  سراهيم وق اع غزةن ارلأع لي  االنلوادات : د للحميأسو -الناصرة 
داام الدول، الوبري، موجي، لرهيس الحكوم، بنيامين نلانياهو ووزير دفاعه موشيه يوالون بداعي 
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بم حويو، أن  سراهيم هي اللي »بود حر  اسلمرت شيرًان « حماس»فشليما في  ضوا  حرك، 
 «. وى الوسكري، للحرك،لرقت وفق الموسي

على قرار اسلهنا  المأاوضات في الواهرة وما يدور فييا.  ا العيموشكا وزراء كثيرون من عدم 
 2006اللي حووت في  اأاقات الحر  على لبنان عام « لجن، فينوغراد»ولصدرت دعوة عضو 

ةن عنوان كبر  لسير األمور االم الحر  على غز « لجن، فحت»البروفيسور يحزقيم درور للشكيم 
 الصح  ا"سراهيلي،.

ورد نلانياهو على بوض االليامات باللءكيد أن  سراهيم أصّرت على عدم اجراء مأاوضات الواهرة 
حماس مني وق  النار األوم قبم »ن مضيأًا أن الجيس وّجه ضربات شديدة لحرك، «لحت النار»

الجر   »من عمليليا الوسكري،  أسبوعن وأن  سراهيم مصّرة على لحويق األهدا  اللي حددليا
 «.ضر  منظمات ا"رها  بشكم حويوي« ن وهي  عادة اليدوء لألرة  ويل، و« الصامد

وقام رهيس هيه، أركان الجيس الجنرام بيني غانلس  ن  سراهيم لن لوبم بءن لوود األوضاع غير 
يس يواصم ضر  الياده، الى جنوبيا حلى  ن اسلغرق يلك أسبوعين أو ثالث،. وأضا  أن الج

 أهدا  عديدة حلى يحوق اليدوء الم لق.
لكن وزير الاارجي، أفيغدور ليبرمان لم يلأق كثيرًا مع رهيسه بووله أمس  ن ثم، شوورًا لد  

وهيا ما يج  »أو الألس ينيين بءن ممارس، ا"رها  ضد  سراهيم حووت للحرك، مكاس ن « حماس»
وأضا  أنه «. كم منظمات ا"رها  سلكلأنا ثمنًا باهظاً منوه بءي شكم ألن في يلك رسال، لشجيع ل

محسوبين على اليراع « أل  مار  20»يحظر  نياء الوملي، الوسكري،ن أو لحويم روال  لا 
 من دون  عادة جثلي الجنديين ا"سراهيليين.« حماس»الوسكري، لا 

ري، على غزة أو عن أٍي من أيضًا ممنوع ا"فراج عن اي فلس يني اعلوم االم الوملي، الوسك»وزاد: 
اليي كان مألرضًا قبم  104ن أو ا"فراج عن الدفو، الرابو، من األسر  الا «صأو، شالي »محرري 

هيا  أشير. وأرد  أن  سراهيم لن للي   نشاء ميناء أو م ار في غزة  الما الحكم بيد حماسن و
 . غير وارد أبداً 

م لسوى من االم المأاوضات في الواهرة  لى لحويق وقالت وزيرة الوضاء لسيبي ليأني  ن  سراهي
أمرين بلءييد المجلمع الدولين األوم عودة األمن لسكان الجنو ن وفي المسلوبم الومم على لجريد 

 «.ان لووم في غزة سل ، شرعي، ال لمارس ا"رها »الو اع من السالحن والثاني 
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 اتساع رقعة االنتقادات
 سراهيم لوجيه االنلواد الشديد للجيس على لورض مسلو ناليم  وواصم رفساء مسلو نات جنو 

عن أحدهم قوله « هآرلس» لى قص  ملواصم قبم ا"عالن عن هدن، لثالث، ايام. ونولت صحيأ، 
هي اللي لسي ر على جدوم األعمامن وهيا ما يحوم دون عودلنا  لى »حماسن وليس  سراهيمن » ن 

 «.الحياة الوادي،
و، الجنوبي، الميجر جنرام سامي لورجمان بالا ء اليي ارلكبه الجيس حين دعا وأقر قاهد المن 

سكان الجنو  الى الوودة  لى بلداليمن لكنه أضا  أن الوضع األمني في الجنو  أفضم اليوم مما 
كان عليه قبم الحر  بأوم لدمير األنأاق. واسلبود أن لنج  المفسس، األمني، قريبًا في الحصوم 

 لكنولوجي، جدي، لمراقب، حأر األنأاق.على قدرات 
عن داهرة صنع الورار االم «  قصاهيم»ولناولت لوارير صحافي، ليمر عدد كبير من الوزراء من 

على  جراء المأاوضات في الواهرة. ونولت عن عدد منيم اسلأراد نلانياهو  ا العيمالحر  وعدم 
م ا"عالم مباشرًة. كما أشاروا  لى أن قيادة ويوالون بالوراراتن وأن بوضيا بلف مسامويم عبر وساه

فودم أعضافها اسلوراضًا »الجيس لملوت بييمن، شبه م لو، في مداوالت الحكوم، األمني، المصغرةن 
 «.شاماًل لما ينوي الجيس الويام بهن لكن من دون أن يسم  لنا بإبداء رأينا في النوا  الجوهري،

 21/8/1124، الحياة، لندن
 
 تطلق حملة لنزع الشرعية عن لجنة التحقيق األممية "إسرائيل" .29

ما أن أعلن عن لشكيم لجن، لوصي حواهق أممي، لللحويق في جراهم الحر  اللي ارلكبليا  سراهيم 
 شكالي، وغير »االم عدوانيا على غزةن شنت  سراهيم حمل، ضدها لنزع الشرعي، عنيان وقالت  نيا 

 «.ملوازن،
لشكيم لجن، اللحويقن قام النا ق باسم وزارة الاارجي، ا"سراهيلي،  ن  وبود ساع، من ا"عالن عن

أن مجلس حووق ا"نسان  ليبرمانن أكدارهيس الحكوم، بنيامين نلنياهون ووزير الاارجي، أفيغدور 
 «.نلاهج لحويواله موروف، مسبوا»ن مولبرين أن «مجلس لحووق ا"رهابيين»لحوم مني فلرة  ويل،  لى 

لين:    يا كانت هناك حاج، لدليم آارن فإن لويين رهيس للجن، مورو  بآراهه وموافوه وأضافا قاه
 سراهيم ال يمكنيا أن للوقع الودال، من لجن، من هيا  شك بءنالموادي، "سراهيم يثبت بدون أدنى 

 النوع. ولورير اللجن، بات مكلوبا وينلظر من يوقوه .
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هيلي،  ن  سراهيم حاولت اللءثير على قرار مجلس حووق وقام مسفولون في وزارة الاارجي، ا"سرا
أار  ا"نسان ولشكيل، اللجن،ن ولوجيت لا للواليات الملحدة وأسلراليا وألمانيا وبري انيا ودوم حليأ، 

لض ر لموا وليان لكن الجيود  لكيالعلى الضغ  من أجم أن لكون لشكيل، اللجن، ملوازن،ن  وحثليم
المسفولون أن لشكيل، اللجن، لدفع  سراهيم  لى نزع الشرعي، عنيا في   فشلتن وأضاا"سراهيلي، 

 المحافم الدولي،.
 21/8/1124، 48عرب 

 
 اعترافات قتلة أبو خضير: خططنا للقتل والحرق في الليلة السابقة للجريمة .31

نشرت صحيأ،  يديووت احرونوت  ما اسمله  برولوكوم  :لرجم، ااص، -الودس دوت كوم -رام هللا 
اللحويق  مع المدعو يوس  بن ديأيد المليم الرهيسي بولم الألى محمد ابو اضير وقالت انه ينشر 

ووفوًا للورير اللشري  فإنه كان  للمرة االولىن وقد جاء فيه ان الولل، احلألوا بود حرق الألى المودسي.
ى البيت وقمنا بالوز  على وقام الوالم:  ويهبنا ال ما زام على قيد الحياة عندما لم  شوام النار به.

 الجيلار وبود يلك يهبنا للنوم ن احلأاال بولم ابو اضير.
 21/8/1124، القدس، القدس

 
 اقتحاما  خالل شهر رمضان 23و 1124مقتحم للمسجد األقصى خالل  8211تقرير: أكثر من  .30

 عمارة س،مفس بين بالمشارك، اسلوراهي  حصاهي لورير في واللراث للوق  األقصى مفسس، أكدت
 جدّ  بمرحل، يمرّ ن المبارك األقصى المسجد  ن واللراث للوق  األقصى ومفسس، والمودسات األقصى
نواي لحماي، عاجالً  ولحركاً ن شديداً  انلباها لسلدعين ا يرة  اللورير وأوردن األقصى المسجد وا 

 له لورض ما محورها في المسبوق،ن غير االعلداءات حجم الى ولشير لدلم وأرقام  حصاهيات
 االقلحامات. ومل  األايرن رمضان شير االم األقصى المسجد

 المسجد في الودر وليل، األربع الجمو، صلوات أدوا اليي المصلين عدد فإن ملوارب،  حصاهيات فأي
مصٍمن بينما وصم الودد في الوام الماضي نحو  أل  100 الا يلجاوز لم 2014 الوام هيا األقصى

 مليون مصٍم. 1.5
 المسجد المسلو نين من مجموعات اقلحمت فودن األقصى لحرم، وانلياك للموق  لصويد يوف

 وحلى رمضان في االوم اليوم من بدًءان المبارك رمضان شير االم مرة 10 ودنسله األقصى
 با"ضاف، مسلو ن 401 المسلو نين من المولحمين عدد االواارن بلف الوشر وفين منه الوشرين
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 432  مجموعه ما أي اات بلباس الشر ، عناصر من 05ون الماابرات عناصر من 06 الى
 .مولحما 

 داّل، في هو اآلن وحلى الجاري الوام االم األقصى للمسجد المولحمين عدد فإن الفت ل ور وفي
 والمودسات األقصى عمارة مفسس، أعدليا اللي اللالي، بالواهم، بيلك االسلدالم ويمكنن لصاعدي،
 .يومي بشكم يكون االحصاء أن علماً ن واللراث للوق  األقصى ومفسس،

 
 1124قائمة االقتحامات للمسجد األقصى في العام الجاري 

  :أشير سبو، حصيل،  الجاري الوام االم ل قصى مولحم 8100 من أكثر

 مستوطن الشهر
 عناصر 

 مخابرات 

 جنود بلباس

 عسكري  

 شرطة بلباس

 خاص 
 المجموع

1 191 111 121 22 1111 

2 111 151 21 21 192 

2 121 111 221 11 1121 

4 1142 41 19 22 1212 

5 1112 91 111 - 1211 

1 1159 121 141 - 2124 

1 

 تخلله رمضان
221 21 41 25 422 

 8078 037 006 087 4646 المجموع

22/8/1124مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 العدوان على غزةجراء  دوالر ماليين 21وخسائر بقيمة ة مدرس 242تضرر  :وزارة التربية .32

مدرس، بالو اعن  141األناضوم: قالت وزارة اللربي، واللوليم الألس يني، في ق اع غزةن  ن  -غزة 
لضّررت بأوم الحر  ا"سراهيلي،. وأوضحت الوزارة في بيان للوت وكال، األناضوم نساً، منهن أن 

رت بشكم كامم وال يمكن اسلاداميا االم افللاح الوام الدراسي لضر  22من بين هيه المدارسن 
 الجديدن نياي، الشير الجارين دون يكر أماكن هيه المدارس باللحديد.

وبحس  الوزارةن فإن اللكلأ، اللوديري، "صالح األضرار اللي لحوت بالو اع اللوليمين لودر بءكثر 
 ماليين دوالر أمريكي. 10من 
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موظأًا يوملون في الو اع اللوليمي بغزةن قللوا جراء الحر   14رت الوزارة أن  لى جان  يلكن يك
 اللي شنليا  سراهيم في السابع من لموز / يوليو الماضي.

21/8/1124القدس العربي، لندن،   
 
 رياضيا  فلسطينيا  بغزة خالل الحرب 11"إسرائيل" اغتالت قرابة  .33

ثنين من أبرز وأهم الالعبين الألس ينيين االم الودوان لندن: اسليدفت قوات االحلالم بصمت بالف ا
 االسراهيلي اليي اسلمر ثالثين يومًا قبم أن يلوق  بأوم هدن، مفقل، بوسا ، مصري، قبم أيام.

و ام الودوان االسراهيلي الشامم الوديد من المنشآت الرياضي، والمالع ن لكن األهم من كم هيه 
الع  منلا  فلس ين السابقن والرياضي األشير في ق اع غزة المنشآت هو الكابلن عاهد زقوت 

 .اليي قضى شييدًا بغارة اسراهيلي، اسليدفت منزله في ق اع غزة
رياضيًا فلس ينيًا االم  20وقالت لوارير صحافي،  ن  اهرات الودوان االسراهيلي اغلالت قراب، 

 موري.الحر ن من بينيم محمد ق ري وعدي جبرن العبا نادي شبا  األ
21/8/1124القدس العربي، لندن،   

 
 بانفجار لغم إسرائيلي قرب طوباساستشهاد فلسطيني واصابة آخر  .34

اسلشيد فلى فلس يني وأصي  شويوه مساء االثنينن جراء انأجار جسم من مالأات جيس : السبيم
 حلل،.االحلالم ا"سراهيلي شمام شرق بلدة  مون بالور  من  وباس شمالي الضأ، الغربي، الم

عاما  اسلشيد وأصي  شويوه يوس ن  13وقالت مصادر محلي،  ن الألى محمد مولصم اشلي،  
 االم رعييم ل غنام في المن و،ن وانأجار لغم  سراهيلي بشكم مأاجئ.

ونوم الشييد والجري   لى مسلشأى  وباس الحكومين فيما فلحت الشر ، الألس يني، لحويوا 
 الحادث.ب

م لدريبات بشكم دوري في المن و، الواقو، بين بلدلي  مون و وباس باألغوار ولجري قوات االحلال
 الشمالي،ن مما يجوليا لشكم ا را على حياة السكان الألس ينيين هناك.

21/8/1124السبيل، عمان،   
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 رئيس بلدية خان يونس: الحرب ألحقت أضرارا جسيمة في قطاع الصرف الصحي .35
نسن جنو  ق اع غزةن أن الحر  المسلمرة في الو اعن ألحوت أكدت بلدي، اان يو  :اان يونس

المكثأ، اللي  الت  اتاالسليدافأضرارًا جسيم، في ق اع الصر  الصحي اليي لضرر كثيرًا بأوم 
 كاف، أشكام مناحي الحياة الألس يني،.

وشدد رهيس البلدي، الميندس يحيى األس م في بيان صحأي للوله  قدس برس  يوم االثنين 
على أن اسلمرار الوص   أد   لى لاري  ثالث، ا و  رهيسي، للصر  الصحي بمدام   ن8|11 

 المدين،ن  ضافً،  لى ا  آار في من و، الوصات بحي الشي  ناصر .
وأشار األس م  لى أن موظم مضاات الصر  الصحي الصغيرة الوريب، من األحياء السكني، قد 

  ساع، يوميًان وعدم 20الكيرباهي لمدة لزيد عن   صم للليارجراء االنو اع الملوا لءثرت بشكم كبير
لوفر كميات السوالر الالزم، للشغيم للك المرافق اليام،ن مما أد   لى  أ  كمي، من مياه المجاري 

 في محي  مح ، الموابرن واللنأييي، بالموسكر.
22/8/1124، قدس برس  

 
مــن الخــريجين بــال  %81و ..الجامعــاتب مبنــائهلتعلــيم أ مليــار دينــار ســنويا   الفلســطينيون ينفقــون .36

 عمل
كشأت نلاهج لحويق صحأي أنجزله داهرة اللحويوات الصحأي، االسلوصاهي، : منلصر حمدان: رام هللا

على  ان الواهالت واألسر الألس يني، لنأق ما يزيد عن مليار دينار اردني سنوياً ن في  الحياة الجديدة 
ليم الوالي الألس يني،ن في حين ان الواهد على هيا االسلثمار يشير لوليم ابناهيم في مفسسات اللو

من ال لب، الاريجين ال يجدون فرت عمم في السوق المحلي، ما يضع عالمات  %82الى ان 
 اسلأيام حوم السياسات والا   المولمدة في ادارة اللوليم الوالي.

والابراء والمالصين اللربويينن فان من وحس  اللحليالت واالحصاهيات وآراء الوديد من المسفولين 
األهمي، بمكان الومم على ل وير نظام قوي مولمد ومدعوم ماليا وبالكوادر المدرب، المالص، في 
مجام االرشاد الميني النياء حال، اللاب  واالرباك اللي يويشيا آال   لب، الثانوي، الوام، عند 

من  لب، الجاموات يغيرون  %00يما ان االيار لاصصاليم الدراسي، في الجامواتن ال س
لاصصاليم بود السن، الجاموي، االولى ما يظير ضو  االرشاد الميني لد  بوضيم وغيابه عن 

 اغلبي، ال لب، المللحوين بالمفسسات اللوليم،.
21/8/1124الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 هراالحتالل يثّبت االعتقال اإلداري لمراسل "قدس برس" بأربعة أش .37

نابلس: قّررت محكم، عسكري،  سراهيلي،ن لثبيت قرار االعلوام ا"داري الصادر بحق الصحأي 
 الألس يني محمد منى مراسم وكال،  قدس برس  نلرناشيونام  ل نباءن لمدة أربو، أشير.

وقالت عاهل، الصحأي منى في لصريحات ااص، لا  قدس برس ن  ن الواضي ا"سراهيلي في محكم، 
 ن قرارًا بلاأيض مدة االعلوام ا"داري  دون ليم، أو 8|11الوسكري، أصدر يوم االثنين   عوفر  

 محاكم،  بحق األسير منى من سل، أشير  لى أربو، أشير.
22/8/1124قدس برس،   

 
 فلسطين ضيف شرف في المهرجان الدولي للرقص الشعبي بالجزائر .38

اصم، الجزاهري، الدورة الواشرة للميرجان : اسلضافت مدين، سيدي بلوباس غربي الوسسيدي بلوبا
الدولي للرقت الشوبي اليي اصصت أنش له هيا الوام لدعم الشو  الألس يني ثوافيا ومناشدة 

 الوالم من أجم لحويق السالم.
شارك في الميرجان اليي يسلمر أربو، أيام وااللم أنش له أمس عشرات الأرق الشوبي، من مالل  

أغس س/ آ   فرق، الأنون الشوبي، الألس يني،  6اليي بدأ يوم األربواء   يرجانالمومن   دوم الوالم.
 المشارك، لو  ضي  شر  هيا الوام.
ن شاء هللا  وقام أسام، رهيس الوفد الألس يني  نحاوم أن نودم رساللنا ب ريو، فني،. ب ريولنا. وا 

الم أننا شو  يسلحق أن يكون سلصم الرسال، للجميع. نحن شو  نريد أن نلحرر. ورساللنا لكم الو
  كباقي شوو  الوالم ويويس بسالم وأمان.

21/8/1124القدس العربي، لندن،   
 
 : لم تضربوا حماس بما يكفي من قوة"إسرائيل"مصر لـ ..موقع ديبكا .39

كش  موقع ديبكا ا"سراهيلي عن أن الواهرة بوثت برسال، سري،  لى الحكوم، ا"سراهيلي،ن ليل، السبت 
من آ /أغس سن مأادها أن مصر لم للمكن من  قناع حماس بلوديم أي لنازالت ألن  اللاسع

  الجيس ا"سراهيلي لم يضر  حماس بما يكأي من قوة . 
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هيا ما يكره حصريًا موقع دبك، نوال عن مصادر عسكري، واسلابارالي،ن في حين أوض  أنه لم يكن 
صم، المصري، لارة أار  لللأاوض حوم وق  داهم ثم، مبرر للووم  سراهيم بإرسام ممثلييا  لى الوا

 " الق النار ألنيم لو جاءوا فلن يوودوا  ال باأي حنين. 
ويكر الموقع الوري  من دواهر االسلابارات ا"سراهيلي، أن هيا ما دفع برهيس الوزراء بنيامين نلنياهو 

وهو: ال سبيم للنجاح أمام مبادرة  لى  لغاء مغادرة الوفد بود أن فيم مغز  ما احلوله الرسال،ن أال 
وق    الق النار اللي اقلرحيا الرهيس المصري عبد الألاح السيسي ما لم يضر  الجيس ا"سراهيلي 

 بوسوة جناح حماس الوسكري عز الدين الوسام فيض ره  لى االسلسالم.
األمني، داام  واسلجاب، للوسا ، المصري،ن أعربت  سراهيم عن اسلودادها للوليت مساح، المن و،

 32ملرًا شري ، أن لللزم حماس باحلرام وق    الق النار لمدة  200ق اع غزة بما يور  من 
 ساع، ابلداء من منلص  ليل، األحد الواشر من أغس سن بحس  مصادر اسلابارالي،. 

 22/8/1124، 12موقع عربي 
 
 : مصر تنكل بحماس وترفض مطالبهاإسرائيليمحلل  .41

ري ا"سراهيلي أليكس فيشمان  ّن مأاوضات الليده، اللي لجري في الواهرة ما هي قام المحلم الوسك
 ال  سيرك  لديره مصرن لمارس فيه كم األسالي  لا  لرويض  حماس؛ في حين  سراهيم لظير سااء 

 في المجاالت اللي للولق برفاه السكان في غزةن على حد لوبيره.
أ، يديووتن ا"ثنينن أن المصريين هم اليين ينكلون بحماس وأكد فيشمان في موالله االفللاحي، لصحي

في الواهرة ويرفضون كم م البيا على نحو فظن لكن حماس لن للجرأ على  هان، صاح  السيركن 
السيسي؛ ولييا ل لق النار على  سراهيم كي لضغ  هيه على المصريين كي يواملوها على نحو 

 أحسن قليال.
ونوه فيشمان  لى أّن احلمالي، صمود اليدن، ضهيل، جدا؛ مفكدا أن الجميع بمن فييم حماس يريدون 

 اليدوءن ولكنيم  ما زالوا عالوين هناك في أعلى ياشون النزوم  لى األرض اشي، أن يلح موا . 
 وشدد على أّن   الق النار سيلجدد ويسلمر ما بوي الوضع على يلك.

سلو   الميم والملوالي اليي للوامم به مصر مع حماس  حيث أّن رهيس وأشار فيشمان  لى األ
االسلابارات المصري، اللواء الليامي ال يلحدث مباشرة  لى ممثلي حماس بم  لى عزام األحمد فو  

 ممثم السل ، الألس يني، في الوفدن على حد لوبيره.
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واع ُيحلاج  لى قيادة قوي، مع أعصا  ويالم المحلم مواله بالووم  هيا هو ا"يواعن وفي هيا ا"ي
قوي،ن واملحانيا الحويوي اآلن هو أن للرجم نلاهج الومم الوسكري  لى مكاس  سياسي، في جبي، 
واسو،ن ال في مواجي، حماس فو ؛ بم في مواجي، األوروبيين والوالم الوربي المولدمن وفي مواجي، 

 األمريكيين أيضا .
 22/8/1124، 12موقع عربي 

 
 ود غزة" معرض صور في الجامعة األردنية"صم .40

أماااس موااارض صاااور  األردنيااا، نظمااات وحااادة ا"عاااالم والوالقاااات الوامااا، والثوافيااا، فاااي الجاموااا، :بلااارا
االيااا   .وقاااام رهااايس الجاموااا، د  صااامود غااازة  لبياااان بشااااع، الوااادوان ا"ساااراهيلي علاااى أ أاااام غااازة.

سبق في  قام، أوم مورض لصور واقوي، من ال راون، االم افللاحه المورض   ن الجامو، كان ليا ال
قل  بلد الصامود غازة علاى المسالو  المحلاي لوارض االنلياكاات اللاي مارسايا الوادو الصاييوني ضاد 

 المدنيين من األ أام والنساء والشيو  االم الحر  األايرة .
ملاد مان وحضر المورض اليي يءلي باللوااون ماع الحااد المصاورين الوار  وأقايم فاي شاارع السارو الم

 ال لب،. برج الساع،  لى كلي، الولوم عدد من كبار المسفولين في الجامو، وحشد كبير من
 21/8/1124 ،الغد، عّمان

  
 غزةمن عدوان  "أخطر وأشرس"األردنية: معركة القاهرة ضد المقاومة  العملجبهة  .42

ماان  الواااهرة حالياااً بسااام الباادارين: وصااأت الحركاا، ا"سااالمي، األردنياا، مااا جاار  ويجااري فااي  -عّمااان 
محاوالت منيجي، لحرمان المواوم، الألس يني، من  نلاهج سياسي،  للمورك، األايرة اللي انلصرت فييا 

  رادة المواوم، بءنه  أا ر بكثير  من الودوان ا"سراهيلي نأسه.
علباار الشااي  مااراد الوضااايل،ن وهااو قيااادي بااارز فااي جبياا، الوماام ا"سااالمي األردنياا،ن أن الموا وماا، وا 

فاااي الوااااهرة وهاااي أشااارس ألنياااا للجااااوز فاااي عنأياااا ضاااد   الألسااا يني، لوااايس اآلن  الموركااا، األشااارس
بواض األ ارا  وفواا للوضاايل، لصار علاى عادم رفاع الحصاار  الشوبي الألس يني الودوان الوساكري.

 عن ق اع غزة واللحظ، الراهن، هي األا ر فواال ولحلااج مان كام الشاوو  الوربيا، وقأا، حويويا، ألن
الضااغو  اللااي لمااارس علااى المواوماا، الاا  الكااواليس أا اار ماان الحاار  الوسااكري، اللااي شاانيا جاايس 

مااان الشاااو   وكبياااراً  واساااواً  لااايلك لسااالوج  المرحلااا، حسااا  الوضاااايل، لضاااامناً  االحااالالم الصاااييوني.
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ن األمااار الااايي نااالج عناااه ساااوي الشاااو  لللوبيااار عااان موقأاااه فاااي سلسااال، الميرجاناااات األردناااي لحدياااداً 
 ات واالعلصامات اللي شيدليا مفارا عّمان الواصم، وبوي، المدن.والنشا 

  21/8/1124 ،القدس العربي، لندن
 
 غزةعالج أطفاال  ت "جمعية "العزم والسعادة االجتماعية .43

أعلن الرهيس نجي  ميوالي أن جموي،  الوزم والسوادة االجلماعي،  أايت على عالويا عالج عدد من 
ايااارة علااااى ق ااااع غااازةن فااااي ين أصااايبوا ااااالم االعلااااداءات ا"ساااراهيلي، األاأل أاااام الألسااا ينيين الااااي

وأشااار الويمااون علااى الجموياا،  لااى أن هاايه الا ااوة لااءلي اساالجاب، للاادعوة اللااي  المسلشااأيات اللبنانياا،.
 أ لوليا الجمويات الايري، في غزةن و لبت فييا لوزيع الجرحى على مسلشأيات المن و،. 

 21/8/1124 ،السفير، بيروت
 
 إلنهاء العدوان على غزة لمواصلة جهود تثبيت التهدئةيدعو العربية  الجامعة مجلس .44

دعا مجلس جامو، الدوم الوربي، لمواصل، جيود لثبيت الأاق اليدن، واسلهنا  المأاوضات : السبيم
ع غير المباشرة في الواهرة لللوصم اللأاق نياهي من شءنه  نياء الودوان ا"سراهيلي على غزة ورف

 المواناة عن الشو  الألس يني.
ولدارس المجلس المنوود في مور األمان، الوام، على مسلو  المندوبين الداهمين في دورة غير عادي، 
مسلءنأ، برهاس، المملك، المغربي، ل ورات الودوان الوسكري ا"سراهيلي على ق اع غزةن ويلك ملابوً، 

و، الدوم الوربي، على المسلو  الوزاري في دورله الصادر عن مجلس جام 3386للنأيي الورار رقم 
 واليي أبوى المجلس في حال، انوواد داهم لملابو، المسلجدات. 14/3/2014غير الوادي، بلاري  

وحضر المجلس األمين الوام للجامو، نبيم الوربين والمندوبين الداهمين للدوم األعضاءن ومشارك، 
 ن، اللنأييي، لمنظم، اللحرير الألس يني، صاه  عريوات.كبير المأاوضين الألس ينيين عضو اللج

وقدم األمين الوام لوريرًا عن الجيود الدبلوماسي، الوربي، المبيول، على المسلو  الدولي لوق  الودوان 
 الوسكري ا"سراهيلي على غزة ولوفير الدعم للموق  الألس يني.

سارعت  لى لوديم كاف، أشكام المساعدة  لى وشكر المجلس كاف، الدوم الوربي، وغير الوربي، اللي 
مليون دوالر  400ن26الشو  الألس يني. وفي هيا ا" ار قدم رهيس الوفد الجزاهري شيكًا بمبلف 

 لمساهم، الجزاهر في موازن، دول، فلس ين.
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كما قدم المجلس الشكر واللودير لجميوري، مصر الوربي، على الجيود اللي اض لوت بيا مني اندالع 
ألزم، في غزة وكيلك لمبادرليا في هيا الصدد ودعوليا لمواصل، هيه الجيود للثبيت الأاق اليدن، ا

واسلهنا  المأاوضات غير المباشرة في الواهرة لللوصم اللأاق نياهي من شءنه  نياء الودوان 
 ا"سراهيلي على غزة ورفع المواناة عن الشو  الألس يني.

ري، لوود جلس، ااص، للجموي، الوام، ل مم الملحدة من أجم وق  وأشاد المجلس بالمبادرة الجزاه
الودوان ا"سراهيلي على ق اع غزةن ولوديم المساعدات ا"نساني، الواجل، واسلهنا  المأاوضات 
"نياء االحلالم ا"سراهيلين ودور المجموع، الوربي، في األمم الملحدة وكيلك المملك، األردني، 

 لوضو الوربي في مجلس األمن.الياشمي، باعلبارها ا
واالم الجلس، المغلو، اسلمع المجلس  لى عرض قدمه عريوات مالم  عن الا ، الدبلوماسي، اللي 

 سللحرك دول، فلس ين بموجبيا في المرحل، الموبل،.
 21/8/1124السبيل، عمان، 

 
 نشطاء أتراك يعلنون عن تنظيم أسطول حرية جديد لغزة .45

لت منظم، اغاث، لركي، االثنين  نيا سلرسم سأنا  لى غزة مرة أار  للحدي  رويلرز : قا - س نبوم 
الحصار االسراهيلي للو اع بود أربو، أعوام من هجوم قوات الكوماندوس ا"سراهيلي، على أس وليا 

 من السأن اللي كانت في  ريويا  لى غزة مما أسأر عن اسلشياد عشرة أشاات.
سراهيم الللين كانلا حليألين في وأسأرت هيه الواقو، عن لدهور ال والقات الدبلوماسي، بين لركيا وا 

بسب  هجوم اسراهيلي  2008من و، الشرق األوس . وبدأ اللولر في عالقات البلدين مني اواار عام 
 سابق على ق اع غزة.

وقالت مفسس، االغاث، االنساني،  آي الس الس  في بيان عبر البريد االلكلروني  ن أعضاء 
دول، اللووا في اس نبوم في م لع األسبوع  12من النش اء المفيدين للألس ينيين من ”  لحال“

في  شارة للحر  المسلمرة مني ” في ظم الودوان االسراهيلي االاير على غزة“قافل،    القوقرروا 
 ساع،. 32شير. واأت حدة الولام بود الأاق ال رفان األحد على هدن، قصيرة جديدة مدليا 

لحال  أس وم الحري، أكد يلك نظرا ألن أغل  الحكومات ملوا ه،. “المفسس، أن  وأضافت
ولم لاض ملحدث، باسم  ”.المسفولي، لوع على المجلمع المدني للحدي الحصار االسراهيلي لغزة

 المفسس، في لأاصيم لكنيا قالت  ن المنظم، سلوود مفلمرا صحأيا غدا الثالثاء.
 21/8/1124القدس العربي، لندن، 
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 تركيا تستقبل جرحى فلسطينيين من غزة للعالج .46

وصم أربو، جرحى فلس ينيين أصيبوا بجروح ا يرة في أثناء هجوم اسراهيم على ق اع : أ    
 غزةن لللوي الوالج في مسلشأيات أنورةن فيما ينلظر وصوم آارين الحوًا.

لم أبي ن على ملن  اهرة لابو،  وأفادت وكال، أنباء األناضوم أن ثالث نساء ومراهق نولوا من م ار
 لل يران اللركين واسلوبليم في م ار أنورةن وزير الاارجي، اللركي أحمد داود أوغلو صباح أمس.

مريض للوالج في  200في المرحل، األولىن ننوي نوم نحو »ونولت الوكال، عن داود أوغلو قوله 
 «.لركيا

يم ما يسونا السلوبام قدر ما نسل يع من نب»وكل  الوزير اللركي الحوًا على موقع لويلر: 
 حيث نشر صورًا له ولزوجله وهما يحادثان الجرحى الألس ينيين.« المرضى

وكان رهيس الوزراء اللركي رج   ي  أردوغانن أعلن عن هيا الورار أوم من أمس في أثناء ا ا  
 راع الوام المباشر.فوزه في االنلاابات الرهاسي، اللركي، اللي أجريت للمرة االولى باالقل

 21/8/1124المستقبل، بيروت، 
 
 أمير قطر للملك السعودي: غزة برميل بارود سينفجر وتصيب شظاياه الجميع .47

بود حوالي ثالث، اسابيع على زيارة الشي  لميم بن حمد آم ثانين أمير دول،  راي اليوم: -بيروت 
لك عبدهللا بن عبد الوزيز كشأت قناة ق ر للملك، الوربي، السوودي، ولواهه الواهم السوودي الم

الأضاهي، لأاصيم ما جر  في اللواءن وقالت ان أمير ق ر اكد للواهم السوودين أن بالده ” الميادين“
أصبحت قبل، الجميع ولحولت  لى برميم بارود سينأجر “ن وأن غزة ”ال لمارس سياس، المحاور“

 ”.بي، مع الشو  الألس ينيوقأ، عر “ن داعيًا  ياه  لى  ولصي  شظاياه الجميع
ألى للواء الملك السوودي لمورفله الجيدة بو نيله وثولهن ولينوم له “ ن أمير ق ر ” الميادين“ويكرت 

حويو، ما يجري في ق اع غزة اوفًا من حر  المسارن وليوض  له أن ق ر ال لمارس سياس، 
ن كان هناك في ق ر سابوًا من أصابه الغرور بوظم، ق ن قاهال للواهم ” ر وحجمياالمحاور وا 

ن ال رفين يكمالن بوضيما. ق ر جاهزة للسير “السوودي:  ال قيم، لو ر بال اليجيليا أو عروبليا وا 
 ”.وراءك وبإشارلك لللاأي  من مواناة الشو  الألس يني
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أمام ضاام، هوم الجراهم وحر  ا"بادة اللي لجري في غزة ال داعي أن “وأضا  أمير ق ر أنه 
مصر في مبادرة ال للبي الحد األدنى من ل لوات وم ال  الألس ينيين اصوصًا أن للمسك 

 ”.هي اللي بحاج،  لى وق    الق النار”  سراهيم“
انظر يا سيدي اادم الحرمين اآلن  لى الوالم الوربي وا"سالمين فود أصبحت “وقام األمير للملك: 

ت غزة  لى برميم بارود سينأجر قريبًا غزة قبل، الجميع وأصبحت كم المشاعر نحو غزة ولحول
يا جالل، الملك  ن  يران “ن مضيأا ”ولصي  شظاياه الجميع وبا"مكان اللحرك قبم فوات األوان

وسوريا موجودون في غزة فال نغمض أعيننا عن يلكن والرهيس السوري بشار األسد ” حز  هللا”و
بالرغم من الاال  الدموي بينه وبين  أعلن أن سوريا لور  كي  لرد على الودوان وفي أي ساع،

 . حماس“ال أعر  كي  يغلق ا"اوة المصريين األبوا  اآلن أمام حرك، “ن مردفا  حماس“حرك، 
لنلرك يا سيدي حسا  حرك، حماس للمسلوبم وللكن وقألنا جميوًا مع الشو  “وأرد  األمير 

جهت  ليك يا سيدي لنسمع “ه بالووم: الألس ينين فالشو  اآلن ال  مواومله وم البيان االمًا حديث
 ”.أابارًا جيدة لنوينا مما نحن فيه

 22/8/1124رأي اليوم، لندن، 
 
 السعودية تدعو إلى وقف العدوان على غزة  .48

وق  الودوان ا"سراهيلي »جدد مجلس الوزراء السوودي دعوة المجلمع الدولي  لى : الحياة –جدة 
وا لع على المشاورات مع بوض الدوم حوم الوضع في  ن«الملواصم على غزة ولحمم مسفولياله

 الو اع.
ونوه مجلس الوزراء السوودي االم جلسله اللي عودها أمسن برهاس، ولي ولي الويد الناه  الثاني 

عبد لرهيس مجلس الوزراء المسلشار والمبووث الاات لاادم الحرمين الشريأين األمير مورن بن 
والرهيس المصري  عبد الوزيزبن  عبد هللادم الحرمين الشريأين الملك ن بالوم، اللي عودها ااالوزيز

السيسي ليم أوم من أمس. وا لع على النلاهجن واسلورض الوالقات بين البلدينن ومجمم  عبد الألاح
األحداث اللي لشيدها الساحات ا"سالمي، والوربي، والدولي،ن وفي مودميا ل ورات األوضاع في 

 ، المحلل، والجيود المبيول، "يوا  الودوان ا"سراهيلي.األراضي الألس يني
وقام وزير الثواف، وا"عالم  با"ناب،  وزير ا"سكان الدكلور شويس بن سوود الضويحين في بيان 

ا لع على فحو  االلصاالت والمشاورات االم األيام »بثله كال، األنباء السوودي،  ن المجلس 



 
 

 

 

 
           32ص                                     3313 العدد:     21/8/1124الثالثاء  تاريخ:ال
 

في األوضاع في المن و، والوالمن والسيما ما يلورض له أبناء  الماضي، مع عدد من قادة الدوم
ي األوضاع في سوري، والوراق  «.الشو  الألس يني في غزة من عدوان  سراهيلي ملواصمن ولردِّّ

 22/8/1124الحياة، لندن، 
 
 العربي يبحث مع عريقات وسري تطورات األوضاع في غزةنبيل  .49

الوربي، نبيم الوربين أمسن مع مبووث األمم الملحدة للسالم اجلمع األمين الوام للجامو، : وكاالت
 في الشرق األوس  روبرت سري في مور األمان، الوام،.

لناوم اللواء ل ورات األوضاع في المن و،ن ااص، الوضي، الألس يني، والوضع في ق اع غزةن 
 والجيود المبيول، للثبيت وق    الق النار في الو اع.

انوواد االجلماع ال ار  لمجلس الجامو، الوربي، بيد  ملابو، لنأيي قرار مجلس وجاء اللواء قبيم 
يوليو/لموز الماضين والاات بوق  الودوان  ا"سراهيلي   14وزراء الاارجي، الور  الصادر في 

 الملواصم على ق اع غزةن والنظر في الل ورات الااص، بالودوان.
اوضين الألس ينيين وعضو اللجن، اللنأييي، لمنظم، على صويد ملصمن بحث الوربي مع كبير المأ

اللحرير الألس يني، صاه  عريوات آار ل ورات مأاوضات الليده، مع   سراهيم  لمييدًا لوق  داهم 
 " الق النار في ق اع غزة.

وقام مصدر م لع في الجامو، الوربي، في لصري  صحأي أن عريوات قدم لوريرًا للوربي بشءن ما 
أاوضات الليده، غير المباشرة اللي لرعاها الواهرةن وما سبويا من مأاوضات لللوصم يجري في م

  لى الأاق حوم وق    الق للنار في الو اع.
 21/8/1124الخليج، الشارقة، 

 
 مليون دوالر لصندوق دعم السلطة الفلسطينية 1165الجزائر تقدم  .51

ليوم االثنينن  ن الجزاهر قدمت دعمًا األناضوم: أعلنت جامو، الدوم الوربي،ن ا - محمد ابيص،
مليون دوالرن وهو دعم سنوي لللزم به الجزاهرن وموثق  26.5ماليًا للسل ، الو ني، الألس يني، بويم، 

ووفوًا لوكال، األنباء الألس يني، الرسمي،ن فود سلمت  في بيانات الموازن، الألس يني، م لع كم عام.
بويم، المبلفن االم االجلماع ال ار  لمجلس الجامو، على  الجزاهر جامو، الدوم الوربي، شيكاً 

 مسلو  المندوبينن اليي عود اليوم االثنين لبحث األوضاع األمني، وا"نساني، في ق اع غزة.
 22/8/1124رأي اليوم، لندن، 
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 وتفعيل المقاطعة عن غزة فك الحصارل تدعو "المنظمات الشعبية العربية" .50

ا والمواوم، ايارنا ن وبدعوة من  المفلمر الوومي الوربي  و المفلمر لحت شوار  فلس ين لجمون
الوومي ا"سالمي  و المفلمر الوام ل حزا  الوربي، ن وباللواون مع  هيه، اللوبه، الشوبي، الوربي،  
و المركز الوربي الدولي لللواصم واللضامن ن عودت المنظمات الشوبي، الوربي، اجلماعًا  ارهًا في 

م، اللبناني، بيروت يوم السبت الماضي لمناقش، الل ورات في األراضي الألس يني، المحلل،ن الواص
 واللباحث في سبم لوديم الدعم لو اع غزة وللوضي، الألس يني، عمومًا.

وأصدر المشاركون في الام االجلماع بيانًا أشادوا فيه بوحدة الموق  الألس يني  زاء الودوان 
ن دعميم الكامم والووي للا م ال  الو ني، الألس يني، اللي يحمليا الوفد ا"سراهيلين موربين ع

الألس يني المأاوض في الواهرة شر ًا لوق    الق النارن وفي مودميا فك الحصار عن غّزة بصورة 
 داهم، وحاسم، .

وال ل   وفي هيا السياقن أقّر المجلموون لشكيم وفد من المنظمات الشوبي، الوربي، لزيارة الواهرةن
من السل ات المصري، دعم م ال  الشو  الألس يني ولبنييان والضغ  على الحكوم، ا"سراهيلي، 
لوق  الودوان على غزة وفك الحصار. ولكلي  رفساء المنظمات وااللحادات المشاركين في 
ر االجلماعن والمويمين في مصرن "جراء الصاالت عاجل، مع السل ات المصري، للسييم عملي، عبو 

 الووافم ا"نساني، الوربي، والدولي،  لى ق اع غّزة المحاصر.
ودعا المجلموون   لى انوواد المفلمر الوربي الوام اليي يضم أعضاء المفلمرات الثالث،ن وأمناء 

شوبي، عربي، لمواجي،  اسلراليجي،االلحادات والييهات الوربي،ن في أسرع وقت ممكنن ويلك لوضع 
 لي لواجه أّملنا في فلس ين وساهر أق ار األّم، .اللحديات والماا ر ال

 21/8/1124السفير، بيروت، 
 
 ناشط جزائري: موقف الجزائر تجاه غزة هو أفضل المواقف العربية .52

أبو جرة سل انين الرهيس السابق لا حرك، مجلمع السلم  ا"سالمي، : قام محمد شيراك -الجزاهر 
صييوني الغاشم على أهلنا بغزةن دعني أقوم  ن الموق  بالنسب، للودوان ال: الموارض، بالجزاهر

الرسمي اليي عبرت عنه الحكوم، الجزاهري،ن مملازن  يا ما قارناه بمواق  األنظم، الوربي، 
وا"سالمي،ن فيو أفضم المواق  اللي سمونا عنيا لحد اآلنن لكن رغم هيان فنحن الجزاهريون لوودنا 

ر عنه بكثيرن سواء من حيث الا ا  أو من حيث البيم بالمامن على أن لكون مواقأنا أكثر مما عب
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مليون دوالر للسل ، الألس يني، شيء جميمن لكنه يبوى دون المسلو   25فلوديم الحكوم، الجزاهري، لا
 يا قارنا هيا المبلف بموق  الجزاهر من الوضي، الألس يني، من األساسن فغزة بحاج،  لى ثالث، 

 م  عادة ا"عمار فو  .مليارات دوالرن من أج
قلت  ننا  يا قارناه أجا :  كي  لويم الموق  الرسمي  زاء الودوان في حد ياله؟وردا على سفام 

بمواق  الدوم الوربي، فيو األفضمن والحويو، يج  أن نووليان لكنني أراه موقأا ناقصا بدرجلين موارن، 
ومدينن ونحن ندعو  لى رفع سو   دان، مع المواق  اللي كان يوبر عنيا الرهيس الراحم هواري ب

الودوان عاليا كما كان يأوم بومدينن وعلينا أن نودم ا ابا سياسيا يسلجا  له فوالن ويج  أن نولم 
أن الجزاهر هي الدول، الوحيدة اللي لدعم الوضي، الألس يني، مني عوودن قدمت فييا الكثير دون أن 

ا أمر ميم يج  أن نشير  ليهن  يا ما قارناه بدوم عربي، للدام في البيت الداالي للألس ينيينن هي
 موروف، للدام في الشءن الألس يني.

 22/8/1124، 12موقع عربي 
  
 مجلس حقوق اإلنسان يعين أعضاء لجنة تقصي الحقائق بشأن االنتهاكات في قطاع غزة .53

كم من أمم علم  أعلن رهيس مجلس حووق ا"نسانن سأير الغابون بودلير ندونف  يالن عن لويين
الدين ودودو ديين وويليام شاباسن للومم كءعضاء للجن، الدولي، المسلول، لللحويق في جميع 
انلياكات الوانون ا"نساني الدولي والوانون الدولي لحووق ا"نسان في األرض الألس يني، المحلل،ن 

لومليات الوسكري، اللي بما فييا الودس الشرقي، وبااص، في ق اع غزة المحلل،ن ويلك في سياق ا
 . 2014أجريت مني الثالث عشر من حزيران يونيو 

والورار اليي اعلمده مجلس حووق ا"نسان في الثالث والوشرين من لموز يوليون ي ل  من لجن، 
اللحويق لوديم لورير ا ي  لى مجلس حووق ا"نسان في دورله الثامن، والوشرين في آيار مارس 

مأوض السامي لحووق ا"نسان لوديم لورير عن لنأيي هيا الورارن بما في ن كما ي ل  من ال2015
يلك اللدابير الملاية فيما يلولق بضمان المساءل، عن االنلياكات الا يرة للوانون ا"نساني الدولي 
وحووق ا"نسان في األرض الألس يني، المحلل،ن بما فييا الودس الشرقي،ن ويلك  لى المجلس في 

 2014و، والوشرينن في أيلوم سبلمبر عام دورله الساب
وسيرأس اللجن، الكندي وليام شاباسن وهو أسلاي الوانون الدولي في جامو، ميدلسكس في لندنن وهو 
أيضا أسلاي الوانون الجناهي الدولي وحووق ا"نسان في جامو، ليدنن وكيلك يشغم منص  أسلاي 

 جامو، الو ني، في أيرلندا. فاري في المركز األيرلندي لحووق ا"نسان في ال
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ولضم اللجن،ن المحامي، أمم علم الدينن وهي بري اني، من أصم لبنانين وملاصص، في الوانون 
الدولي والوانون الجناهي وحووق ا"نسانن فضال عن السيد دودو ديانن اليي كان قد شغم منص  

واللمييز الونصري وكره األجان   المورر الاات ل مم الملحدة الموني باألشكام المواصرة للونصري،
كما شغم منص  الابير المسلوم بحال، حووق ا"نسان في كوت  2008حلى عام  2002من عام 

 .2014حلى  2011ديأوار من عام 
 22/8/1124مركز أنباء األمم المتحدة، نيويورك، 

 
 مصغرة لمساعدة الضفة وغزة واألردن "مارشال"خبراء أمريكيون يدعون إلى خطة  .54

 ال  ابراء أمريكيون بدعم اقلراحات ااص، لودي  لى لنظيم مفلمر : راهد صالح، - واشن ن
نساني، بمليارات الدوالرات لو اع  للجيات المانح، الدولي، بيد  وضع ا ، مساعدات اقلصادي، وا 

لى بود الحر  الوالمي، الثاني،ن لكن ع« مارشام»غزة والضأ، الغربي، المحلل، واالردن شبيي، با ، 
نحو مصغرن لشارك فييا الواليات الملحدة وأوروبا والدوم النأ ي، الاليجي، وأعضاء من الجامو، 

 الوربي،.
وعلى النويض من اقلراحات سابو،  البت بوود مفلمر دولي للمانحين دون الل رق لحم سياسي 

ء المياب  المسلمرة للوضي، الألس يني،ن فإن المولرحات الجديدة لفكد على ان ال ريو، الوحيدة "نيا
لاح، حزم، من المساعدات  هي في حم الدوللين على أساس االحلرام الملبادم واللوايس السلمي وا 
ملوددة الجنسيات من أجم ان يلمكن أبناء المن و، من اللوايس بسالم مع جيرانيم بود مشو، كبيرة 

 ولحديات  ويل، من الصراع.
الوانون المالي الدولي من جامو، في لندن وهو  وقام برنت بوديسكي الحاصم على شيادة في

مساعد سابق لودد من المشرعين االمريكيين منيم السنالور لويد بينسين والناه  بيم الكسندر ان 
عددا كبيرا من المسفولين والابراء يدعمون قيام هيا المفلمر اليي من شءنه لوديم مساعدة  نساني، 

اف،  لى حزم، اقلصادي، أكبر بكثير على المد  ال ويم  يا لم  اره، سلكون ملاح، على الأور با"ض
 االلأاق على وق    الق النار بشكم داهم بين جميع أ را  النزاع.

واضا  انه يءمم في وق  للنار في مرحل، مان ولكنه ير  أنه مع االسلمرار بييه المناقشات 
ا ، دولي، من شءنيا لوفير حياة ولصاعد واناأاض الون  في المن و،ن فإن الوقت قد حان لوضع 

ألاي زمام المبادرة وفل   الألس ينيين المولدلينأفضم للشو  الألس يني لكي لكون حافزا لغالبي، 
 آفاق أفضم للمسلوبم.
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واقلرح هفالء الابراء ان يدير الرهيس الألس يني محمود عباس والسل ، الو ني، هيه المساعدات في 
قام بوديسكي ان الحصار على فلس ين يج  ان ينليي ومن األفضم و  غزةنالضأ، الغربي، وق اع 

ان يلم يلك بشكم مبكر ولكن في غضون يلكن حان الوقت لللا ي  لبرنامج كبير ودراماليكي 
للوفير امكاني،  نياء البفس والأور واليءس للشو  الألس يني من الشبا  والنساء واال أام وجميع 

 ع أمم.اليين يريدون الويس في سالم م
وظيرت هيه اآلراء مجددا على الس   بود نشر عدة مواالت في الصحاف، األمريكي، على ن اق 

باليات بود الودوان ا"سراهيلي على   عمار غزةواسع لدعو  لى عدم الدعوة لمفلمر ييد   لى 
لشو  الو اع. وقام عدد من المولوين الموالين "سراهيم  نه رغم لءييدهم بانشغام ق اعات من ا

 ال ان اسلراليجي، المجلمع الدولي بلوديم « ا"رها »عن  عوضا»الداالي،  اللنمي،»الألس يني في 
مليارات الدوالرات من المساعدات لم لجل  السالم وانه من الصو  اللدام داهما في  عادة بناء 

 المدارس وغيرها دون مساءل، حكومي،.
 21/8/1124القدس العربي، لندن، 

 
  "الشهريةفي حديث لـ"أتالنتك " إسرائيلـ"ب ينتون تهيم عشقا  كلهيالري  .55

في الحوار اليي أجرله مويا مجل،  ألالنلك منثلي  ل رقت وزيرة الاارجي، األمريكي، السابو، هيالري 
كلينلون لكم ملأات الشرق األوس  على نحو بدا أنيا في حال، عشق مع  سراهيم وغزم مع اللوبي 

 الصييوني.
غزة لم لوفر كلينلون أي فرص، للدفاع عن  سراهيم وحويا في الدفاع عن نأسيان مشيرة  وفي موضوع

 لى أن حماس كانت الباده، بالودوانن بود أن اسرت حلأاءها في مصرن أي ا"اوان المسلمين 
ورفضليا دوم الاليج وأجبرت على الداوم في حكوم، لكنوقرا  مع فل ن ولييا افلولت الحر  من 

 نأويها في غزة.  أجم لوزيز
وقالت  ن   سراهيم فولت ما كان علييا أن لأوله للرد على الصواري  ن وليا  الحق في الدفاع عن 
نأسيان فالا وات اللي الايليا حماس لوضع الصواري  في األنأاق ونص  مراكز الويادة واللحكم 

 في المنا ق المدني، عود من ميم،  سراهيم . 
حميم حماس مسفولي، الحر  وضحاياهان حلى عندما سءليا  ن كانت ولم للردد كلينلون في ل

 سراهيم قد فولت ما يج  فوله للجن  قلم المدنيينن  ي ردت بءن أمريكا فولت نأس الشيء وارلكبت 
 أا اء ولكن  المسفولي، لوع في النياي، على حماس . 
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ن  بوض اللوارير قالت  ن وحاولت لبره، ساح،  سراهيم من اسليدا  مدارس األونروا بالووم  
المدرس، اللي قصأت لم لكن لابو، ل مم الملحدةن ولكن كان هناك مبنًى لابوا ليا كانوا ي لوون منه 

 الصواري  . 
ولم لأصم كلينلون بين رد الأوم الوالمي الشاج  لممارسات  سراهيم في غزة والوداء للسامي،ن قاهل، 

سورين وال على حشد روسيا لوواليا أو ضميا  130.000لم يحلج الوالم على  مولم أكثر من 
 ألراضي دول، عضو في األمم الملحدة . 

وقالت  ال يمكنك لجاوز الوداء للسامي، ااص، في ضوء ما يجري في أوروبا اليومن فيناك مظاهرات 
 ضد  سراهيم أكثر من للك اللي نظمت احلجاجا على ضم روسيا أجزاء من أوكرانيا أو   الق النار

الماليزي، ن مما يوني أن هناك شيها آار غير ما لراه موروضا على   ال اهرةعلى  اهرة ركا  مدني، 
 شاشات الللأاز . 

وقالت  ن قدرة حماس على  دارة مورك، الوالقات الوام، جوليا لجل  عددا من الصحافيين اليين 
 نوم هناك مواداة للسامي، وعداء  دالوا غزة وقدموا لوارير عن الحر  فيما لم لنج   سراهيم في يلكن

كبير "سراهيم ألنيا دول، قوي، وقوة عسكري، فاعل،ن فيما لودم حماس نأسيا كمدافو، عن حووق 
 الألس ينيينن مما يوني أن مورك، الوالقات الوام، عادة ما لومم ضد  سراهيم . 

ن عبرت عن اسلغرابيا السلمرار اليدن، اللي لأاوضت علييا مع م ن 2012حمد مرسي عام وهي وا 
الألس يني  – ال انيا لولق على اهلمام الأيا جون كيري في وزارة الاارجي، بمل  النزاع ا"سراهيلي 

 بووليا  ن أمريكا ليلم بءي نزاع في المن و، ييدد أمن  سراهيم بشكم مباشر أو غير مباشر.
بله عبروا عن اسلوداد للوديم ودافوت بنأس ال ريو، عن نلنياهون وقالت  نه وقادة  سراهيم من ق

لنازالت من اسحاق رابين  لى  ييود باراك ولكن عرفات لراجع  ال ييمني كم ما يووله المفراونن 
 ولكن الحويو، هي أن عرفات رفض الوروض . 

وقالت  ن زوجيا بيم دفع نلنياهو لللنازم عن أراض للألس ينيين كلأله الحكوم،ن ثم جاءت  دارة 
ولكنيا قدمت اري ، ال ريقن اللي  2006بت أا اء بالموافو، على انلاابات عام بوس اللي ارلك

 حوق من االليا سالم فياضن رهيس الوزراء السابق لودما واضحا. 
ولووم  نيا جموت عباس ونلنياهو في غرف، واحدة وهو ما لم يأوله جون كيري  ورأيت نلنياهو 

 االسلي ان. وقالت  نيا أجبرت نلنياهو على لجميد يلراجع عن رفضه لحم الدوللين ويولن أنه موه
أشير "قناع عباس للموافو، على المأاوضاتن  4في الضأ، الغربي، وليس الودس الشرقي،  واحلجت 

لديه مليون سب  بوضيما مشروع وآار نأس األسبا  . وعندها لووم  مايا أقومن ال فلو كنت رهيس، 
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عاما  34رة على الضأ، الغربي،ن فمع أنني ألوامم مع عباسن وزراء  سراهيم فءلوقع اسلمرار السي 
وقيادات فل  اللي لويس حياة جيدة ولحصم على المام من كم مكانن لكن هيا ال يحمي  سراهيم 

 من لدفق حماس.
 22/8/1124، 12موقع عربي 

 
 عشرات اآلالف في شوارع المدن األمريكية نصرة لغزة .56

رات اللظاهرات المناصرة لألس ين االم ع ل، نياي، األسبوع شيدت المدن األمريكي، الكبر  عش
دارة الرهيس باراك أوباما على جراهم الحر   الماضين هدفيا المولن الم الب، بمحاسب،   سراهيم  وا 
اللي ارلكبت في غزةن وكيلك اللشديد على أهمي،   الق حمالت كبر  لموا و،   سراهيم ن وسح  

 رض عووبات علييا.االسلثمارات من شركاليا وف
ولميزت هيه اللظاهرات بمشارك، واسو، وغير مسبوق، من األقلي، الالليني، الوا ن، في الواليات 
الملحدةن بما يوكس اللضامن الكبيرن واللحال  الناشئ بين فلس ين ودوم أمريكا الالليني، اللي 

دن على املداد اري ، بادرت بأرض عووبات على   سراهيم ن فيما شملت المظاهرات أغلبي، الم
الواليات الملحدة ولكثأت بالمدن الكبر  كشيكاغون نيويوكن واشن نن وسان فرانسسيكو بمشارك، 

 مهات اآلال  من الملضامنين.
كما لميزت هيه المظاهرات بمشارك، واسو، من الجاليات المسلم،ن وهو  نجاز يسجم لكبر  

منظم،  األمريكيون المسلمون من أجم فلس ين   المنظمات الألس يني، في الواليات الملحدة وهي
حيث أنشءت قيادليا لحالأًا عريضًا مع مفسسات الجالي، المسلم، غير الألس يني، ضمن لوجه للأويم 
لءثير المسلمين في الواليات الملحدة على مسلو  الورار السياسين وفوًا لما أكده األ  الروحي لييا 

 اللحال  رفيق جابر.
كد عبد الباس  حمايم من قيادة منظم،  األمريكيون المسلمون من أجم فلس ين  ومن جانبه أ

اسلمراري، الأواليات بمالل  أنواعيا لحين رضو  دول، الكيان الغاص  للشرو  الألس يني، ورفع 
 الحصار كاماًل عن غزة مع المضي بالجيود لمحاكم، قلل، األ أام.

 21/8/1124الخليج، الشارقة، 
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 حماسحركة  رافضة إلعالن نشر بالغارديان ضدّ  ردود فعل .57
نددت مجموعات في بري انيا مناهض، للودوان ا"سراهيلين  عالنا نشر على صأح، كامل، في 
صحيأ،  الغارديان  البري اني،ن االثنينن للكال  الييودي  يلي فيزيمن واليي لضمن نداء لشج  حرك، 

   بحس  ا"عالن. حماس ن لا اسلاداميا األ أام كدروع بشري،
  عاما والحاهز على جاهزة نوبمن رهيس الوزراء البري اني ديأيد كاميرون وزعماء 85ودعا فيزيم  

الوالمن  لى شج  حرك،  حماس ن حيث كل  في الصحيأ،:  لود شاهدت  وام عمري  لواء أ أام 
ا"عالن صورة لموالم الييود في النارن واآلن يسلادم أ أام المسلمين كدروٍع بشري، ن وحيث حمم 

 من كلاه   عز الدين الوسام  يحمم بندقي،.
واسلنكرت مجموعات مناهض، للودوان على غزة في بري انيا مثم  حمل، لضامن مع الألس ينيين  
و لحال  ضد الحر  ن ويلك عبر رسال، أرسلوها  لى الصحيأ،ن جاء فييا  نسلنكر نشر  عالن 

ن نشر هيا ا"عالن عو  اسلشياد نحو اا ئ وملحيز في صحيأ، الغارديان  أم في  400ن وا 
 غزة نليج، قص   سراهيمن عمم موزز . 

في حين لحأظت صحيأ،  اللايمز  على نشر ا"عالن الميكورن ويلك ألن  اآلراء فييا ميين، ومن 
 الممكن أن لولق قراءها .

 22/8/1124، 12موقع عربي 
 
 غزة طفالفنزويال تصنع ألف لعبة إلهدائها أل .58

بدأ الوديد من الأنزويليين لصنيع ألوا  ل  أام الألس ينيينن ويلك للبي، ل ل  وزير الثواف، 
الأنزويلى فيدم بارباريلو منيم بلصميم ألوا  ااص، أل أام فلس ين لحمم مونى الحري، والحياةن 

 ”.الدولي وا"رها ” ممول، للحر “بدال من اسليراد ألوا  لنلجيا شركات 
على  ا"رهابيلموم الحر  والغزو  الليهناك ألوا  ل  أام لنلجيا الشركات “باريلو وقام بار 

أنيم سيحاولون االبلواد عن األلوا  “ن مضيأا ”فلس ينن وليلك  لبنا عدم شراء هيه األلوا 
 ”.اللوليدي،ن ليلم لصميم ألوا  ااص، لحمم مونى الحري، والحياة

 21/8/1124القدس العربي، لندن، 
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 مل علم الدين تعتذر عن المشاركة في لجنة التحقيق بالجرائم اإلسرائيليةأ .59
اعلنت امم علم الدين احد اعضاء لجن، اللحويق اللي  :لرجم، ااص، -الودس دوت كوم  -رام هللا 

شّكليا مجلس حووق االنسان يوم امس لللحويق في الجراهم االسراهيلي، في ق اع غزةن عن  عليارها 
 سابو، ليا. ارلبا اتفي اللجن، بسب  عن المشارك، 

واضا  الموقع االلكلروني لصحيأ،  مواري   اليي اورد الابر ان علم الدين قالت  انه شر  كبير 
ملأات اار  اقوم  8مسبو، لي من ضمنيا  اللزاماتلي ان اشارك في هيه اللجن، ولكن بسب  

الشجاع، والووة  املالكمالهيا في اللجن، بملابوليا ال يمكنني قبوم اللكلي   ولمنت علم الدين لز 
 الكافي، في ميمليم الوادم،.

المدنيين  بءوضاعواضافت علم الدين:  ان الوضع في غزة المحلل، ينير بالا ر ااص، فيما يلولق 
هناك  واعربت عن ثوليا ان هناك مجام "جراء لحويق شأا  ُيلوي بالمسفولي، على مرلكبي جراهم 

 الحر  هناك.
  21/8/1124س، القدس، القد

 
 كنائس أمريكية تصلي لفلسطين ونقابات تمنع تفريغ سفن إسرائيلية .61

دان، المجازر  دالت الكناهس والنوابات األميركي، بووة على ا  مناصرة الشو  الألس يني وا 
ا"سراهيلي، بحوه. حيث اصصت مهات الكناهس البروسبلاري، في الواليات الملحدة األميركي، صلواليا 
يوم أمس األحد من أجم راح، شيداء المجازر ا"سراهيلي، في فلس ينن فيما أكد الوسيس دون واغنر 
وهو من قادة الكنيس، البروسبلاري، أن الصالة من أجم حري، الشو  الألس يني ولحرره من االحلالم 

 ا"سراهيلي يج  أن لمارس في كم صالة.
مات الموا و، ألسراهيم ان الصالة وحدها ال لكأي وقام الوسيس واغنر وهو من قادة لحال  المنظ

 ويج  ان لءلي مويا الدعوة لموا و، اسراهيم كءجراء على األرض لدحر األحلالم.
أما على الجان  النوابين فود أعلنت عدة نوابات عمالي، لودمي، أميركي، في ثالث موانئ في نيويوركن 

 راهيلي، من لأريف حمولليا في الموانئ األميركي،.كاليأورنيا ن وأوكالند لنظيم أيام لمنع سأن  س
واصصت أيام من الثالث عشر وحلى السادس عشر من الشير الجاري لموا و، السأن ا"سراهيلي، 

 والحيلول، دون لأريغيا لشحناليا ودعت الملضامين مع فلس ين لللظاهر مويا.
في الواليات الملحدة ن فإن  وحس  الدكلور سنان شودي  منسق لحال  منظمات موا و، اسراهيم

الكنيس، البروسبلاري، وهي من كبر  الكناهس األمريكي، كانت قد أعلنت قبم عدة أسابيع عن قرارات 
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لارياي، لموا و،  سراهيم وا علبارها دول، فصم عنصرين وسح  اسلثماراليا من ثالث شركات 
مولوروال. فيما عمدت الكنيس، أميركي، للوامم مع االحلالم هي : كالربلرن وهيوليت باكاردن و 

  ن وسح   سلثماراليا منيا ن ووق  أي G4Sالميثودسلي، لموا و، الشرك، األمني، البري اني، األمني، 
 لوامم مسلوبلي مويا كونيا لزود اسراهيم بلوني، مراقب، السجون والحواجز األمني،.

 22/8/1124، واشنطن –موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن 
 
سرائيل ئةتهد .60  جديدة بين حماس وا 

 عدنان أبو عامر
وأايرًان وافوت حماس على ليده، جديدة على مضضن بودما لودمت مصر بيا للوفدين ا"سراهيلي 

بينما يولق البوض داام  8/8ن بود أن انليت الليده، األولى صباح 11/8والألس ينين لبدأ صباح 
 ي على غزة.الحرك، اليين يصرونولى رفع ةالحصار االسراهيل

أّما عضو المكل  السياسّي لحماس المشارك في المأاوضات عّزت الرشقن فوام في اّلصام هالأّي 
مع  المونيلور :  ّن موافو، الوفد الألس ينّي على الليده، الجديدة ألت في ضوء  بالغنا من الوسي  

اهيلّي  لى الواهرة من دون المصرّي موافو،  سراهيم علييا السلهنا  المأاوضاتن ووصوم الوفد ا"سر 
شرو  مسبو،ن كما كان يحاوم سابوًان والبدء بمأاوضات ملواصل، بيد   نجاز م ال  شوبنا 
وحووقهن بودما قّدم الوفد الألس يني ما عرض عليه من المصرّيين. لكّن  سراهيم لراوغ ولومم على 

 لوّصم  لى الّأاق حّلى اآلن . ضاع، الوقتن ولليّر  من المسفولّي،ن وللحّمم مسفولّي، عدم ال
وعلم  المونيلور  أّن  بواء الوفد الألس ينّي في الواهرةن جاء لحضور اجلماع  ار  للجامو، الوربّي، 

آ /أغس س في الواهرة على مسلو  المندوبين الداهمين لبحث مسلوبم وق  حر   11اليوم ا"ثنين 
 غّزة .

 ايارات الحرك، واسو،ن وال يج  أن نحشرها بين لمديد وقام مسفوم كبير في حماس لا المونيلور : 
الليده، أو لجديد المواجي، مع  سراهيم. وحين رفضنا لمديد وق    الق النارن فإّننا لم نجّدد   الق 
الصواري  على  سراهيم بكثاف، كبيرة كءّيام الحر ن ولم لدام كلاه  الوّسام على اّ  المواجي،  اّل في 

وبويت فصاهم أار  ل لق الوياه  بوليرة أاّ ن رغب، من حماس بإنجاح  الدقاهق األايرةن
 المأاوضات .
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 بديل المفاوضات
آ /أغس سن حوم  عالن فشم المأاوضاتن  10آ /أغس س وصباح  4وسرت أنباء مني مساء 

ر الويادّي لودم اسلالم رّد  سراهيلّي  يجابّي على ما لوّدم به الألس ينّيون من م ال   نسانّي،ن كما يك
في حماس المشارك في المحادثات موسى أبو مرزوقن حيث قام:  الشو  الألس ينّي ليس لديه ما 
ياسرهن فإّما أن يولم لحت الحصارن أو يولم بالوياه  ا"سراهيلّي،. والوفد لم يلمس جدّي، حويوّي، من 

 للم ال  الألس ينّي، .  سراهيم في المأاوضاتن ألّنيا ال لزام للوّمد المما ل، في االسلجاب،
وقام مسفوم مصرّي قري  من المأاوضات الحاصل، لا المونيلور :  ال يمكن لمصر أن لسم  بأشم 
مساعييا لللوّصم  لى وق  داهم " الق النارن على الرغم من الووبات الكبيرة اللي لولرض يلكن 

ة. لحاوم الدبلوماسّي، المصرّي، ألّن البديم لأشم المأاوضات يوني الوودة  لى نزي  الدماء في غزّ 
من  الجانبينن الألس ينّي وا"سراهيلّين السّلم اليي ينزالن عليه عن الشجرة الوالي، اللي صودا  لييا 
ال سلبوى المأاوضات عالو،ن ألّن الجانبين يرفضان لنأيي م ال   في م البيما لوق    الق النارن وا 

 ال ر  اآلار .
فوزي برهوم أكّد أّن  حركله لن للنازم عن م البيا ن وقام:  ال عودة  لى لكّن النا ق بإسم حماس 

 الوراءن والمواوم، سلسلمّر وبكّم قّوةن فإّما أن للحّوق م البنا أو الحر  .
وأشار ناه  األمين الوام للجبي، الديمورا ّي، للحرير فلس ين وعضو الوفد المأاوض قيس عبد الكريم 

  سراهيم لم لوّدم  جابات مونو، على الم ال  الألس ينّي،ن وبويت لدور  في لصري  صحافّي  لى أنّ 
في نأس الحلو، المأرغ، وعنوانيا لنظيم حصار غّزةن وليس رفوهن ولم لبد أّي جدّي، في اللأاوضن بم 

 لحاوم  رح أقّم مّما هو موجود اآلنن ولحديدًا في ما يلوّلق بالموابر .
 3يو ما أعلنه النا ق الوسكرّي بإسم كلاه  الوّسام أبو عبيدة مساء أّما الجديد في المأاوضاتن ف

آ /أغس س في كلم، للأزيونّي، مسجّل،ن عن  عدم  نياء المورك، الحالّي، من دون رفع حويوّي 
لحصار غّزة يضمن  نشاء ميناء بحرّي ن م البًا الوفد المأاوض با أاّل يمّدد وق    الق النار  اّل بود 

ال سنضع  سراهيم أمام ايارات صوب،ن عبر حر  اسلنزا  الموافو، ا لمبدهّي، على  قام، الميناءن وا 
  ويل،ن ونسلدرجيا  لى الحر  البرّي، الواسو،ن لنلحق بيا آال  الوللى والجرحى ومهات األسر  .

 عدم تجديد التهدئة
مع  المونيلور :  المأاوضات  لكّن مسفواًل فلس ينّيًا من وفد منّظم، اللحرير في الواهرةن قام في حوار

أمر عسير وليس سياًلن وليلك ليس الزمًا وضع شرو  مسبو، على نجاح المأاوضات أو فشليان بما 
في يلك الحديث عن الميناء أو الم ارن  الما أّن لدينا م ال  للوّلق برفع حصار غّزة. 
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وييدهم ببنود موّين،ن حيث  يا لم فالمأاوضون لدييم الودرة على لحويق هيا اليد ن من دون أن يلّم ل
 يوودوا بيان يمكن اعلبار المأاوضات فاشل، .

ورّجحت أوسا  مصرّي، نجاح المأاوضات الجاري، على الرغم من لوّودهان لكّن  سراهيم لبّرر رفضيا 
ين للم ال  الألس ينّي، الثالث، وهي: الميناء والم ار والممّر اليي يصم بين غّزة والضّأ،ن لودم لمك

بوض الأصاهم من ليري  السالحن وهي ما زالت ملشّددة لجاهيما. وما قّدمله حّلى اآلن من 
 جابات ال لنّت صراح، على رفع الحصارن بم هي عبارات فضأاض، ال لحّوق م ال  

 الألس ينّيين.
ع وعلم  المونيلور  من عضو في وفد منّظم، اللحرير أّن هناك  ل ّورًا ب يهًا في المأاوضات م

آ /أغس س للوفد  10 سراهيم حوم فل  الموابر في غّزة ن كاشأًا عن  عود اجلماع ااّت يوم 
الألس ينّي لللشاور في اآللّيات اللنأييّي، لاللّأاق الملوّقعن اصوصًا في ما يلوّلق بلأويم دور حكوم، 

دارليا عبر السل ، الألس ينّي،ن وي لك كشر  للحصوم اللوافق في بحث مسلوبم الموابر والحدود وا 
 على الموافولين المصرّي، وا"سراهيلّي، .

على صويد األوضاع الميدانّي، في غّزةن فإّن األجواء الساهدة في حماس لم لرّح  كثيرًا بالليده، 
الجديدةن بودما أجر   المونيلور  اسل العًا عشواهّيًا لبوض آراء قواعدها اللنظيمّي،. وقد عّبر الوديد 

ليم من لمديد الليدهات ا"نسانّي، كموّدم، للبريد أجواء الولامن ومن ثم حدوث حال، منيم عن  اشي
من االسلرااء لد  المواومينن وباللالي االنلوام بم ال  الألس ينّيين  لى دهاليز المأاوضات اللي 

 سو  لسلغرق وقلًا  وياًلن ومن ثّم لأريف  نجاز المواوم، من محلواه السياسّي .
نيلور  من قيادّي في حماس مشارك في مأاوضات الواهرة أّن  الليده، الثاني، الحالّي، وعلم  المو 

سلكون األايرة مع  سراهيم . وقام:  لن يكون أمامنا االسلجاب، ألّي ضغو  جديدة للمديدهان وبود 
ازًا سياسّيًا مشّرفًا انلياء األّيام الثالث، الحالّي، للليده،ن سلكون لنا ايارالنا السياسّي،: فإّما نحّوق  نج

نوود به  لى شوبنان أو نغلق صأح، المأاوضاتن ونبحث عن بداهلنا السياسّي، والميدانّي، في مواجي، 
  سراهيم .

 22/8/1124، المونيتور
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 سرائيل وقطاع غزةإحق الدفاع عن النفس بين  .62
 أنيس فوزي قاسم

ق اع غزه هين حس  االدعاء   ن  بيو، وحجم المحرق، اللي لمارسيا  سراهيم ضد أهالي
ا"سراهيلين ممارس، لحق الدفاع عن النأس. ويكرر الرهيس األمريكين باراك اوبامان يات الوص ن 
ويلبوه في لرداد يات الووم وزير اارجيله والوديد من الرفساء والوزراء األوروبيين وآارهم وزير 

 كيك هيا االدعاء.اارجي، بري انيا الجديدن ومع يلك لم يوم أي منيم في لأ
 ن وص  ما لووم به  سراهيم بءنه دفاع عن النأس قوم اا ئ في أكثر من جان . ان الرهيس 
األميركي نأسه كان أسلاي قانون واريج حووق من جامو، هارفرد البد وانه على بين، من مونى حق 

ي كانت الواليات الدفاع عن النأس في الوانون. وبموج  قانون ميثاق هيه، األمم الملحدةن والل
الملحدة من اهم المشاركين في وضوهن فان اسلادام الووة في الوالقات الدولي، أصب  محرما  ال في 

  من الميثاق. ويضي  الميثاق أن أي 51حال، الدفاع عن النأسن وعلى يلك جرت صياغ، المادة  
ن الوحدة االقليمي، واالسلوالم اسلادام للووه يكون مسموحا به  يا كان اسلادام الووة هو في الدفاع ع
  من الميثاق. وهيا يوني 2/4السياسي للدول، المسليدف، حصران وعلى يلك جرت صياغ، المادة  

ان قيام  اهرة حربي، لدول، ما بارق األجواء لدول، مجاورةن أو عبور بوض جنود دول، في اراضي 
موول، أنيا لدافع عن نأسيان يلك ان مثم دول، مجاورة ال يو ي الدول، المجاورة حق اسلادام الووة ب

 هيه الاروقات ال لشكم ليديدا للوحدة ا"قليمي، أو االسلوالم السياسي للدول، المجاورة.
وعلى فرض ان ق اع غزه دوله يات سيادة ومجاورة "سراهيمن هم ألي مراق ن دون أن يكون 

سلي ن ان يدعي ان الصواري  اللي ي لويا بالضااارورة ابيرا اسلراليجيا او مسلشارا في األسلح، والل
على  سراهيم ليدد اسلوالليا السياسي او وحدليا الجغرافي،؟ انه في علم الجميع ” جيس غزه الو ني“

ان  سراهيم لولبر أقو  دول،  قليميه من حيث الوديد واللجييزاتن والشكر في يلك للدعم غير 
ت الملحدة ليا. وال ننسى انيا الدول، الوحيدة اللي لملك المحدود والمجاني لوريبا اليي لودمه الواليا

أسلح، نووي، في المن و، وأنيا ليست  رفا في مواهدة حظر انلشار األسلح، النووي، واللي دالت 
ن بم لرفض االنضمام ليا بإصرارن وباللالي لرفض رقاب، الوكال، الدولي، 1430حيز اللنأيي في الوام 

  دوله 148ة. وللولم فان مجموع الدوم األعضاء في هيه المواهدة هي  المنبثو، عن هيه المواهد
سراهيم واحدة من ثالث دوم لرفض االنضمام ليا.  وا 

بيجوميا البربري ا"رهابي ضد برجي اللجارة الدولي، في ” الواعدة” ال شك انه بود قيام منظم، 
. لود 1068من الورار رقم ن اسلصدرت الواليات الملحدة من مجلس األ2001نيويورك في الوام 
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لضمن يلك الورار ل ورا ا يرا في الوانون الدولي مفداه انه سم  باسلادام الووه ضد ا"رها ن و 
اعلبر يلك شكال من أشكام حق الدفاع عن النأس. وراحت الواليات الملحدة للوسع باسلادام هيا 

ن و سارعت ” محارب، ا"رها “ء الغ اء الوانوني لشن حروبيا ضد شوو  الوالم الثالث لحت غ ا
” الماربين“و ” ا"رها “ سراهيم  لى االسلأادة من هيا الل ور الا ير و أصبحت لسلادم لوابير 
 للبرير اعلداءاليا على الألس ينيين و على المواوم، اللبناني، على حد سواء.

انوني، من محكم، الودم اسلدراج فلو  ق 2000وحين  لبت الجموي، الوام، ل مم الملحدة في الوام 
الدولي، بشءن قيام  سراهيم في بناء جدار الأصم الونصري في األراضي الألس يني، المحلل،ن دافوت 

  من 51 سراهيم عن لصرفيا بووليا ان يلك ينسجم مع حق الدفاع عن النأس كما ورد في المادة  
ورار المشابه له والصادر برقم ن وال1068الميثاق كما وينسجم مع قرار مجلس األمن الدولي رقم 

” . والبد من الليكير بما قاله سأير  سراهيم في هيه، األمم الملحدة من ان المنظم، الدولي، 1030
 ”.اعلرفت بحق الدوم في اسلادام الووة دفاعا عن النأس في محارب، ا"رها 
  يولصر على قيام دول، 51لود رفضت المحكم، الدولي، دفاع  سراهيمن اي قالت ان ان باق المادة  

سراهيم ال لوزي اليجمات اللي لشن علييا لن لق من دول، أار ن  باسلادام الووة ضد دول، أار ن وا 
ان المادة “بم لن لق من أراض لوع لحت السي رة ا"سراهيلي، اللام،ن والصت المحكم،  لى الووم 

يلك بووليا ان قرار مجلس األمن ومضت المحكم، ك”   من الميثاق ال عالق، ليا بييه الحال،.51 
ال ين بق على الحال، الماثل، يلك ان الومليات المشكو منيا لءلي أيضا من  1068الدولي رقم 

 أراض لسي ر علييا  سراهيم سي رة لام،ن وهي األراضي الألس يني، المحلل،.
يا ااينا ما قالله المحكم، الدولي، في االعلبار فان ما لردده  سراهيم من  أقوام عن حق الدفاع عن وا 

  من الميثاق او على أساس قرار مجلس األمن الدولي رقم 51النأسن سواء على أساس المادة  
ن هي أقوام ال سند ليا في الوانون على نحو م لق. كما ان يلك يظير ان دفاع الرهيس 1068

باد  الوانون الدولي اللي األمريكي وزمالهه األوروبيين ال يووم على أي قاعدة قانونيهن وال لبرره م
 ساهمت الواليات الملحدة نأسيا في صياغليا.

فو ن بم انه ايضًا ياضع لحصار اانق مني ما يزيد عن ” أرضا محلله ” ان ق اع غزه ليس انه 
سبع سنوات. وحين يلصد  الوادة األوروبيون للدفاع عن لصرفات  سراهيم ضد الو اع ال يءلون 

و/ أو انه واقع لحت حصار شديد الا رن يلك أنه حصار سب  نوصًا  على يكر ان الو اع محلم
حادًا في الغياء والدواء ومسللزمات الحياةن وانه حصار يوع من الجو واألرض والبحر. وفوق يلكن 
فان المياه الجوفيه في غزه لواني من نوت شديد ومن ازدياد الملوح، فييان وبالكاد يحق ألهالي 
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رج الو اع ألغراض الوالج واللوليم واللواصم مع األقار  وقيام عالقات عمم الو اع من اللحرك اا
مع الوالم الاارجي وال مع الضأ، الغربي،. وبسب  هيا الحصار اليي ييدد حياة المدنيين في الو اع 
المحلمن فان ما لووم به المواوم، الألس يني، من ردود على دول، االحلالم هي أعمام مشروعه دفاعًا 

النأس. فالمواوم، الألس يني، لملك الحق في الوانون الدولي في مواوم، االحلالم للحرير أرضيا عن 
قام، دولليان وليا في يلك حق اسلادام كاف، أشكام المواوم،.  وا 

حين أمرت مصر قوات ال وار   1463وفي هيا السياق يج  ان نسليكر ما حصم في مايو/أيار 
شنت  سراهيم آنهي حمل، هسليري، من ان مصر فرضت حصارا بحريا الدولي، باالنسحا  من سيناءن و 

علييان علمًا بءن "سراهيم كامم الشا ئ الألس يني من رأس الناقورة حلى غزهن وال لشكم لجارليا 
. ويه  وزير اارجي،  سراهيمن السيد ابا ايبانن الى %3عبر مضاهق ليران وميناء ايالت أكثر من 

  به بووله:مجلس االمن الدولي واا
 ن الحصار يولبر حلى قبم مرحل، الميثاق عماًل من أعمام الحر . أن ُلحاَصرن في النياي،ن هو 

ولكي لأيموا كي  شورت اسراهيمن فان على المرء أن ينظر حوم هيه ال اول، …. محاول، انق
…. الياكي  سو  للصر  حكوم…. ويلصور لو أن دول، أجنبي، أغلوت ميناء نيويورك أو مونللاير

 …..في الوانون وفي اللاري ن فان السالم والحصار ال يمكن أن يلوايشا
وال أظن ان النا ق باسم المواوم، الألس يني، يحلاج الى اضافات كثيرة لما قاله الوزير ابا ايبان 
فالحصار عمم عداهي وال يمكن أن يلوايس مع السالم. ربما البد من اضاف، يات مغااااز  اات 

بينما ق اع غزة مازام لحت االحلالمن وأن حصار غزة ” أرضًا محلل، ” سراهيااااام لم لكن وهي أن ا
هو عووب، جماعي، وهيه جريم، للنااااافى وقواعد الوانون الدولين ومن هنا فان مواوم، هيا الحصار 

لسياسي أو فوم مشروع. كما أنه ال بد من اللنويه أن حصار ميناء ايالت لم يكن ليديدًا لالسلوالم ا
الوحدة االقليمي، "سراهيمن بينما المواوم، الألس يني، لسوى الى اسلرداد وحدليا االقليمي، والحأاظ 

 علييا في وجه اللمدد االسلي اني اليي ق ع أوصام االرض المحلل،.
ولنشر اسراهيم على نحو هسليري موول، أن صواري  المواوم، ليدد سالم، وأمن سكانيان وهيه موول، 

سلادم من قبم اسراهيم "دام، ولشديد الحصار على ق اع غزة. وال بّد من اللنويه أن الدول، اللي ل
لود حماي، موا نييا ولغار على سالمليم علييا أن للصر   بوًا لموايير الوانون الدولي. فايا كانت 

على هيا  اسراهيم ل ل  االمان والسالم، لموا نييا علييا أن للصر  بيدين نظيألين وللصر 
االساس. وال يسلويم الووم  ن لحاصر اسراهيم حوالي مليوني انسان حصارًا اانوًا ول ل  بود يلك 

 االمن والسالم،ن فال سالم مع الحصار.
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” واايرًا البّد من االشارة الى أن أحد أهم صأات اسلادام الووة دفاعًا عن النأس هو ما يسمى بااا 
لي لدعي حق الدفاع عن النأس علييا أن لسلادم من الووة ما يلناس  ن بمونى أن الدول، ال“النسبي، 

مع الووة المولدي،ن أي ما يكأي لرد اليجومن وأي مبالغ، في اسلادام الووة في الدفاع لولبر بحد ياليا 
اللي ” المولدي، ” فيم الووة اللي اسلادمليا اسراهيم في محرق، غزة للناس  مع الووة “. عدوانًا ” 

 مليا حرك، المواوم، الألس يني، ؟!.اسلاد
دون الداوم في موارنات بين حجم الدمار اليي أوقوله اسراهيم في غزةن وعدد الوللى والجرحى اليين 
سو وا في للك اليجمات مع ما اصا  اسراهيم بالموابم من أضرار وقللى وجرحىن يلبين لنا الووة 

المزعوم. ومع يلكن ودون ” ق الدفاع عن النأس ح” المأر ، اللي اسلادمليا اسراهيم في ممارس، 
” على لبنانن فان اسراهيم ألغت رسميًا مبدأ  2006اعلبار للموارن،ن فانهن ومني عدوان اسراهيم عام 

من عويدة الجيس االسراهيلين وعندما نشر لورير جولد سلون اليي وضع بود الودوان ” النسبي، 
ن أظياااااار على نحو جلااااّاي أن الجاااايس 2004/ 2008االسراهيلي على ق اع غزة في عامي 

ن أي الضاحي، الجنوبي، من بيروت. ويووم هيا المبدأ على لدمير ”مبدأ الضاحي، ” االسراهيلااااي يلبنى 
البنى اللحلي، المدني، مثم المدارس والمسلشأيات ومح ات لوليد الكيرباء وشبك، المياه وشبك، 

المدنيين كيلك لكي لفل  الجماهير ضد المواوم، ولحدث شراًا بينيما. الصر  الصحين واسليدا  
اي ان اسليدا  المدنيين أصب  قاعدة عسكري، ثابل، في الومليات الوسكري، االسراهيلي،ن وهيا ارق 

 واض  لكم مباد  الوانون الدولي مني نشوء هيا الأرع من الوانون.
ه الوالم الملحضر أصب  ميدرًا بموج  مبدأ الضاحي، وهكيا يلض  أن مبدأ النسبي، اليي لوار  علي
 اليي ابلكرله دول، المسلو نين في فلس ين.

 22/8/1124رأي اليوم، لندن، 
 
 ما يمكن تحقيقه من أهداف المقاومة .63

 هاني المصري
كلبت في الموام السابق أن المواوم، انلصرتن ويلك قبم أن نور  الوراءة ا"سراهيلّي، للحر ن وكي  

حكوم، نلنياهو لر  أنيا انلصرتن بينما غل  على الرأي الوام ا"سراهيلي أن نليج، الحر  هي أن 
اللوادمن بدليم أن  سراهيم لم لحوق أهدافيان مع رأي قوي داام الحكوم، ا"سراهيلّي، واارجيا يووم 

  ن المواوم، الألس ينّي، انلصرت.
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أّي، اسلثماره. لود انلصرت المواوم، في النوا  في هيا الموام سءحاوم أن أوض  مد  االنلصار وكي
وليس بالضرب، الواضي،ن وأاي االنلصار شكم  حبا  أهدا  الودوانن مع أن المواوم، لم لسل ع 

 حلى اآلن لحويق أهدافيان وما ال لحووه في ميدان الحر  َيصُو  لحويوه على  اول، المأاوضات.
افوت المواوم، على الليده، في المرلين األولى والثاني، في هيا السياق فو  نسل يع لأسير: لمايا و 

قبم لحويق أهدافيا كما كانت ل ال ؟ وهيا ليس ا ءن ألن المواوم، يج  أن لأحت بالحد األقصى 
 مكانّي، لحويق جميع م البيا قبم أن لوافق على ما يمكن  نجازه من هيه الم ال ن ألن الوبوم 

ارة كم شيء وعدم لحويق أي شيءن ليلك من الضروري بالموروض و الممكن  يفدي  لى اس
اسلمرار اليوظ، واالسلوداد لكم االحلماالتن بما فييا اسلمرار الحر ن والحرت على عدم  ع اء 

  سراهيم أي صورة انلصار بودم لمكينيا من وق  الحر  ملى وكي  لريد.
عن وكّبدت االحلالم اساهر يكأي المواوم، أنيا صمدت وقاومت مواوم، أس ورّي، وفاجءت الجمي

فادح،ن وأسو ت نظرّي، الردع ا"سراهيلين لكن غزة ال يمكن أن للحمم وحدها ع ء لحرير فلس ين 
 .1463أو األراضي المحلل، الوام 

بالرغم من يلك علينا أن نسلود الحلمام أال لحوق المواوم، كم أهدافيا قبم اللوقيع على هدن، داهم،. 
س الحكوم، ووزير الحر  ورهيس األركان لّدعي أنيا انلصرت في الحر ن ولكي فإسراهيم ممثل، برهي

لبرهن على هيا االدعاء لحاوم أن لحوم دون لمكين المواوم، من لحويق أهدافيا؛ ليلك  رحت 
 سراهيم مدعوم، من أميركا وأوروبا والمجلمع الدولين وبلءييد ضمني أو صري  من أ را  عربّي،ن 

لمواوم، في غزة فوران أو على المد  البويدن على أن يلم في المد  الوري ن على ضرورة نزع سالح ا
األقمن عدم لمكين المواوم، من لوويض اساهرها من األسلح، وبناء األنأاق ولجديد قدراليا اسلودادا 

ّي، للجول، الوادم، اآللي، بال ري ؛ بما أن االحلالم واالسلومار قاهمن وما دامت الحكوم، ا"سراهيل
 لرفض أي لسوي، لحوق الحد األدنى من الحووق الألس ينّي،.

لضمان عدم انلصار المواوم،ن ل ال   سراهيم بإقام، نوع من الرقاب، الدولّي، على المواد اللي 
سلدام  لى غزة حلى ال لسلادم في لصنيع السالح وبناء األنأاقن ولرفض بناء الميناء والم ار 

أ، وغزةن ولّدعي أنيا لوبم برفع الحصار أو لاأيأه بشكم جدي  يا وفل  الممر اآلمن بين الض
عادت السل ، اللي يوودها الرهيس أبو مازن  لى حكم ق اع غزةن وبيلك كله لحاوم  سراهيم بث 
الألن، في صأو  المواوم، وبين الألس ينيين وبينيم وبين مصر من أجم فرض الوزل، الوربّي، 

المواوم،ن لمييدا لنزع سالحيا والوضاء علييان فما لريده  سراهيم هو لوميم وا"قليمّي، والدولّي، على 
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نمويج الضأ، على غزةن بينما ما يريده الألس ينيون زّج جميع ال اقات الألس ينّي، في الضأ، وغزة 
 وفي كم مكان لمواجي، االحلالم ولحويق األهدا  الو نّي، الألس ينّي،.

 يلسع هيا الموام لورضه على المواوم، أن لالار بين:في ضوء ما لودم وغيره مما ال 
 -مع احلمام عدم نجاحيا في يلك  - ما أن لواصم موقأيا ولصّر على لحويق م البيا كامل، 

مراهن، على  نجازاليا وقدرليا على الصمود واسلمرار المواوم،ن وعلى اشي،  سراهيم من حر  
البرّي، أو  لى سيناريو احلالم غزةن ومن لحوم اليب، االسلنزا ن وعدم رغبليا بالوودة  لى الحر  

الشوبّي، المناصرة لغزة في الضأ،  لى انلأاض،ن وما يمكن أن يوود  ليه يلك من مواق  لوزز الوحدة 
الألس ينّي،ن ويمكن أن لفدي  لى وق  اللنسيق األمنين واالنضمام لمحكم، الجنايات الدولّي،ن 

ا و، اللي لصاعدت بمودالت كبيرة جدان وعلى لواظم حرك، اللضامن واللركيز على المواوم، والمو
مع الوضّي، الألس ينّي، وضد الودوان والجراهم اللي لرلكبيا  سراهيم في غزةن وما يمكن أن يفدي  ليه 

قليمّي، ودولّي،.  كم يلك من لداعيات عربّي، وا 
ما أن لوبم المواوم، بما يمكن لحويوه في هيه المرحل، مع م واصل، الكأاح بءشكام أار  للحويق ما وا 

لبوىن وهو ال يج  أن يوم عن لاأي  ملموس للحصار ووضع آلّي، جديدة لأل  الموابرن وفل  ممر 
حر وآمن بين الضأ، وغزةن واملناع  سراهيم عن لنأيي عمليات مثم االغلياالت وقص  األنأاقن 

لأادة من وجود جث، أحد الجنود وأسر ولوسيع مساح، من و، الصيدن وا  الق سراح األسر  باالس
جندي آار   يا كان ال يزام على قيد الحياة ن ورب  كم يلك بالكأاح "نياء االحلالم من االم 
لحويق وحدة و نّي، حويوّي، لسم  بالشراك، السياسّي، في المشروع الو ني والمنظم، والسل ، موابم 

 عودة السل ،  لى غزة.
في الوقت المناس ن وعلييا أال لغامر أو لولم مما يمكنيا لحويوهن فيي على المواوم، أن لالار و 

أنجزت ولكنيا قد ال لسل يع في هيه الألرة لحويق كم م البيان وشيء أفضم من ال شيء. وهنا 
ر مجادي  المواوم، من االم الووم  ن عدم موافوليا على المبادرة المصرّي،  نحير من يريد أن ُيَكسِّ

   لى مضاعأ، الاساهر بشكم رهي ن وكان با"مكان قبوليا ولجني  ق اع غزة عند  رحيا أدّ 
النكب، اللي حلت به. هيا الووم مردود على أصحابهن ألن ا ء المواوم، ليس في رفض المبادرة 
نما في لوقيت وكيأّي، رفضيان ورب  هيا الرفض بيجوم ضاٍر على مصر وكءنيا هي  المصرّي،ن وا 

 ادم، لمصال  محور عربي  قليمي وضد محور آار.الودون ما قد يشكم 
كان بمودور المواوم، أن لنلظر قبم  عالن رفضيا لرفي، حويو، الموق  ا"سراهيلين وهم هو جاد في 
قبوم المبادرة المصرّي، قبم الحر  البرّي، ومحاول، لحويق  سراهيم ألهدافيا اللي عجزت عن لحويويا 
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م ولا  . وكان يمكن أن يءاي الرفض الألس يني شكم الوبوم عبر الحر  الجوّي، كما كانت لءم
 للمبادرة من االم لوديليا عبر الميكرة اللأسيرّي، كما حصم بود يلك.

لو قبلت المبادرة المصرّي، عند لوديميا لكان هيا اسلسالما للمواوم،ن ولما كنا اآلن في الوضع اليي 
س ورّي،  لى عودة الوضّي،  لى مكانليا في نحن فيهن حيث أدت ملحم، الصمود والمواوم، األ

لى  عادة االعلبار للمواوم، وا"نسان الألس ينين ولحويق درجات  الصدارة كوضّي، لحرر و نين وا 
 ملموس، من الوحدة الأصاهلّي، ووحدة الشو  في جميع أماكن لواجده.

ج، أن هيه م ال  لاللأاق هناك رأي آار يلردد ي ال  أصحابه بودم الم الب، بالم ار والميناءن بح
النياهي وليس ممكن، في المأاوضات الراهن، لوق    الق النارن أو أن هيا األمر  يا لحوق سيويم 
الدول، في غزة على حسا  الضأ،ن أو رمي غزة في حضن مصر ولوميق فصليا عن الضأ،ن أو 

اوان المسلمينن أو يومم سيويم  مارة  سالمّي، كجزء من المشروع ا"سالمي اليي لجسده جماع، ا"
على لحويق الحم االنلوالي  ويم األمد ملودد المراحم اليي  الما دعا  ليه شارونن وييد   لى 
قام، دول، فلس ينّي، وحم مشكل، الالجهين  ق ع ال ريق على أي لسوي، للضمن  نياء االحلالم وا 

 على أساس اللوويض والوودة.
نا  قام، ميناء وم ار اآلنن رغم أنيما حق سبق لحويوه كءحد هناك فرق بين أن يوام  ننا ال يمكن

اسلحواقات الأاق أوسلو وليس في االلأاق النياهين ولحويوه اآلن باللرافق مع الحأاظ على المواوم، 
 ولوميق الوحدة الو نّي، سيكون ا وة واسو،  لى األمام نحو لجسيد المشروع الو ني.

الميناء والم ار من دون السوي ليلك ببيم أقصى الجيود  ال يج  اللسليم بودم لحويق  قام،
وا"مكانياتن وعدم لرديد الابم السابق اليي أشرنا  ليهن فإسراهيم أعادت نشر قواليا في غزة الوام 

من أجم اللالت من غزة واللأرغ للضأ،ن وألت األحداث للدم على أن غزة ل ارد  سراهيمن  2005
دثت مني  االنسحا   ا"سراهيلي من غزة. فإسراهيم لريد غزة من دون بدليم الحرو  الثالث اللي ح

مواوم، حلى لحوق هدفيا بأصليا عن الضأ، وق ع ال ريق على  قام، دول، فلس ينّي، على جميع 
 .1463األراضي المحلل، الوام 

وود كم الشو  األمر الحاسم اليي له أولوّي، هو لحويق وحدة و نّي، حويوّي، لنشء منيا قيادة واحدة ل
الألس يني ولمزج بين كم أشكام النضام والومم السياسي حلى لحوق األهدا  الو نّي،ن وهيا هد  

 أصب  بود الودوان ا"سراهيلي هدفا قابال لللحويقن وهيا من أهم  نجازات هيه الحر .
 21/8/1124األيام، رام هللا، 
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 سيرك القاهرة .64
 اليكس فيشمان

دن، كبيرا. فالجميع يريدون اليدوءن وحماس أيضا لكن الجميع ما يزالون ليس احلمام أن لصمد الي
عالوين هناك في أعلى ياشون النزوم  لى األرض اشي، أن يلح موا. وسيلجدد   الق النار 

 ويسلمر ما بوي الوضع على يلك.
ي، أمس  ن ما يحدث في الواهرة سيرك في ثالث دواهر. وقد قأزت  لى مودم، الساح، الجامو، الورب

سلما للنزم  –اللي للءرج  على حبم دقيق قد لسو  عنه في كم لحظ،  –اللي اقلرحت على حماس 
عليه. وحدث يلك بود أن أعلنت حماس صباح أمس أنه  يا لم لوبم  سراهيم مواقأيا فسللرك 
 المحادثات. وفي الحويو، أن المصريين هم اليين يرفضون م ال  حماس في الواهرة على نحو فظن

ولييا ل لق النار على  سراهيم كي لضغ   –لكن حماس لن للجرأ على االعلراض على السيسي 
 هيه على المصريين كي يواملوها على نحو أحسن قليال.

الحماسي، حوم الييم بال غاي،  –ا"سراهيلي،  –وفي الوقت اليي يْجرون فيه في الداهرة المصري، 
الثاني، للجامو، الوربي، كي ُلمّكن حماس من أن لرلد  لى  لوريبان دالت  لى ساح، السيرك الداهرة

ساع، كي لسل يع  سراهيم  32الوراء  فلسلجي   حماس ل ل  الجامو، الوربي، ولوافق على هدن، لا 
أن لءلي باقلراحات أفضم مما كانت في الماضي. وكم يلك كءنه... فكءن حماس ُلحسن  لى الدوم 

حوا.  ن حماس لريد جدا أن لبوى في الواهرة وأن لسلمر على اللحادث. الوربي، وال للوق الى اليدن، 
 لكن االيالم هو اليي يولليا.

ينبغي أال ُنارج من جمل، االحلمام أن  سراهيم ااص، عندها عدد من األفكار الاالق، لحماس. فود 
ي من جي  لأحت  سراهيم مثال عن  مكاني، أن يحصم عاملو الو اع الوام في غزة على أجور لءل

ق ر وأال يكون في هيا الشءن حلى لأرق، بين عمام الدول، المدنيين وبين رجام اليراع الوسكري، من 
سراهيم أيضا مسلودة  السااء وللوسيع المن و، اللي يباح الصيد فييا قبال، شوا ئ  "ظيارحماس. وا 

آال  عامم من غزة  5 الو اع. بم يوجد كالم على من  لصاري  عمم في  سراهيم لودد محدود يبلف
وعلى فل  موبر آار  في  يرز كما يبدو  لزيادة مودار البضاهع اللي ُلدام  لى الو اع. وقد  –

أعدوا في مكال  منسق الومليات في المنا ق قاهم، سلع يمكن أن يلم اللأكير فييان بم يمكن أن 
ق بوجودها الوسكري في ُلصدر من ق اع غزة. وعند اسراهيم ايضا عدد من الصيف الجديدة للول

 الشري  األمني في الجان  الألس يني من الحدود.
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واسراهيم مسلودة ألن ُلظير سااء المنلصر في مجاالت للولق برفاه السكان في غزةن لكن 
المصريين مشغولون اآلن بلرويض النمر الحمساوي. بم  ن رهيس االسلابارات المصري، اللواء 

ممثلي حماس بم  لى عزام األحمد فو  ممثم السل ، الألس يني، في  الليامي ال يلحدث مباشرة  لى
 الوفد. ويلحدث الليامي في فل  موبر رف  أيضا موه فو .

والداهرة الثالث، في السيرك هي األوروبيون اليين احللوا بودر ما موقع األميركيين اليين اابت آماليم 
م األوروبي، ا  ا  ويل، المد  لشمم في ضمن فانلولوا للجلوس في مواعد الملأرجين. ولولرح الدو 

ما لشمم فل  ميناء في غزة  برقاب، أوروبي، وثيو، . وعرض ثالث، من سأراء االلحاد االوروبي على 
د حماس في جمل، ما  نلنياهو في نياي، االسبوع ا ، لن وي على ق ع حلو  لل رفين: فيي لوِّ

نشاء موبر مراَق  في قبرت لارج السلع منه الى لودها به بنظم ُلمكنيا من االنألاح على الوال م وا 
غزة مباشرة. ولولرح على  سراهيم اللزام أن لكون كم الموابر الدولي، الى غزة في البر وعن  ريق 

 البحر ااضو، لرقاب، وثيو،.
وينلظر الغزيين في ناحي، أيضا المكافءة الكبر  وهي مليار دوالر للومير الو اع. وقد اللزم 

يون بنوم مواد اام لللومير بويم، نص  مليار دوالر. وسيللوي مندوبو الواليات الملحدة السوود
 والدوم األوروبي، في أيلوم ليورروا لحويم نص  مليار دوالر آار.

 – 5ونووم بالمناسب،  ن السل ، الألس يني، اللي يألرض أن لنسق أعمام اللومير في غزة قد  لبت 
شات ما في رام هللا أن يحصد ربحا للضأ، أيضا وربما لنأسه أيضا.  مليارات دوالر. فود حاوم 6

  لى أن أوضحوا لرجام السل ، أن غزة مع كم الارا  فييا غير قادرة على اسلداام هيا المبلف.
في الوقت اليي لدور فيه الدواهر الثالث الميكورة  حوم نأسيا في أكثر الوقت ن اسلغم الجيس 

ر للجري  االالراع االسراهيلي األصيم المسمى  مظالت النار  اليي ُيمّكن من ا"سراهيلي اليوم األاي
اللور  على الااليا في  ريويا  لى   الق قياه  صارواي، أو لنأيي عملياتن ومن اللحوق من 

 الي، كللك في الو اع. 11هويليا والوضاء علييا. وقد ُأجيضت أمس 
ي يحاوم فيه رهيس االركان اقناع سكان الجنو  بءن هكيا لبدو الحر  في أواارها في الوقت الي

ييبوا لالسلراليجي، الوليم من الوقت قبم أن يوودوا الى اللكليك الوسكري اليي ال يفمن أحد في 
ي لوون النار قليال ويغلالون قليال ويلحصنون في المواقع قليالن   ياالحويو، بءنه الحم الوحيد. فيم 

 بين هدن، واار . –ا للأاوض قد يأضي الى لسوي، وُينسج رويدا رويدا حراك م
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هيا هو االيواع وفي هيا االيواع ُيحلاج الى قيادة قوي، مع أعصا  قوي،. واملحانيا الحويوي اآلن هو 
أن للرجم نلاهج الومم الوسكري الى مكاس  سياسي، في جبي، واسو، ال في مواجي، حماس فو  بم 

 ربي المولدم وفي مواجي، االميركيين ايضا.في مواجي، االوروبيين والوالم الو
 يديووت أحرونوت

 21/8/1124الغد، عمان، 
 

 نحن تائهون .65
 براك ربيد

الجر  »لُبين شيادات الوزراء أن ااأاقات لشبه ما كان في حر  لبنان الثاني، قد ظيرت في عملي، 
 « الصامد

لوزاري المصغر في الكرياه في في يوم الثالثاء الماضي في ساعات المساء اجلمع وزراء المجلس ا
ساع، اللي أعلنليا حكوم، مصرن حيز اللنأيي.  32ساع، دالت اليدن، لا  12لم ابي . وقبم يلك با 

ويووم وزراء شاركوا في االجلماع  نه صار في مرحل، ما يحمم صبغ، محادث، للايصي، في دورة 
ساسي، الموضوعن  ن المميز البارز لوليمي، في الجيس. وقام أحد الوزراء ولم ييكر اسمه بسب  ح

في كالم رهيس الوزراء نلنياهو ووزير الدفاع يولون ورهيس االركان غانلس كان لربيليم على أكلافيم. 
ن قام عضو المجلس الوزاري «فود أحصوا مدة دقاهق  ويل، على مسامونا انجازات الوملي،»

ز اليي كان بين الووات في اثناء وكم نجحنا في ردع حماس ومبلف اللشارك المملا»المصغرن 
 «.الوملي،

وفي االجلماع أبلف نلنياهو الوزراء عن اروج وفد اسراهيلي للمحادثات في الواهرةن لللباحث في 
اللسوي، اللي ُلمّكن من هدن، مسلورة  ويل،. وقبم يلك بيومن حينما وافوت اسراهيم على اليدن،  مباد 

االعالن لوساهم االعالم بدقاهق مودودة. وحينما للوى وزير  لم ابالغ الوزراء بيلك باليال  قبم
االقلصاد نألالي بينيت المكالم، اليالأي، من مسلشار االمن الوومي يوسي كوهين سارع الى قوم  نه 
يوارض اليدن،ن بيد أنه لبين له آنياك أن ليس الحديث ألبل، عن لصويت بم عن  بالغ فو . 

أني بالمكالم، اليالأي، اللي للوليا من مكل  رهيس الوزراءن فود وفوجهت وزيرة الوضاء لسيبي ل
شاركت قبم يلك بثالث، ايام فو  في جلس، المجلس الوزاري المصغر اللي الاي فييا قرار عدم 
اللأاوض مع حماس. وقد ُأجريت مويا اللواءات الصحأي، مني يلك الحين في يلك الشءن صباح 
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ن الللأاز وبود عدة دقاهق فو  للووا المكالم، اليالأي، من مساء. وسمع وزراء آارون بيلك م
 مسلشاري نلنياهو.

 ن اللجرب، الغريب، في مساء يوم االثنين جولت غير قليم من الوزراء اليين شاركوا في اجلماع 
المجلس الوزاري المصغر يوم الثالثاء ي لبون الى رهيس الوزراء اجراء لباحث منظم لمواق  اسراهيم 

أراد الوزراء لناوم اللأاصيم لكن نلنياهو قام  ن يلك سابق ألوانه »ن يارج الوفد الى الواهرة. قبم أ
نه يج  قبم يلك أن نر  ما اليي سيسموه الوفد من المصريين ن قام أحد الوزراء اليين «جدا وا 

س، شاركوا في االجلماع. وكانت النليج، أنه لم يلم في يلك االجلماع أي لباحث منظم في سيا
 اسراهيم في اللأاوض في مصر.

قالت لجن، فينوغراد اللي فحصت عن ااأاقات حر  لبنان الثاني،  ن المسلو  السياسي لم ُيجري 
نه لم لوجد عالق، سببي، ضروري، مباشرة بارزة ناجو،  مباحثات منظم، في شءن اسلراليجي، الاروجن وا 

لالل  عن « الجر  الصامد»نليج، في عملي، بين الوملي، الوسكري، واالنجاز السياسين ولم لكن ال
يلك كثيرا. فأي كم مدة الوملي، وقبيم اليدن، وبودها وبودر أكبر لم يكد يجري أي لباحث في 
المجلس الوزاري المصغر في االهدا  السياسي، أو في اسلراليجي، الاروج. ويشيد وزراء في 

لباحث سياسي كييا في االيام اللي مرت  المجلس الوزاري المصغر على أنه لم يلم في واقع االمر
مني يوم الثالثاء الماضي واللي لم ُلوود فييا جلس، اار  للمجلس الوزاري المصغر. وقد سمع الوزراء 
كم يوم من وساهم االعالم بالمواق  اللي عرضليا اسراهيم في المحادثاتن وباللسييالت في الموابر 

 يني، في الو اع أو باقلراحات االفراج عن سجناء موابم الحدودي، في غزة وباشراك السل ، الألس
جثلي الجنديين االسراهيليين أورون شافوم وهدار غولدن الموجودلين لد  حماس. وكم ما بوي ليم 

 أن يلساءلوا أصحيح، للك االنباء أم ال؟.
غ اليالأي ساع،ن لكرر االبال 32أمس حينما وافوت اسراهيم مرة اار  على اقلراح مصري بيدن، لا 

نحن في عمى م لق لوريبا عن كم ما يلولق باللأاوض السياسي والوسا ، »دون أي لباحث. 
وال أعلم ما يحدث مني اجلماع المجلس الوزاري المصغر ياك في يوم »ن قام أحد الوزراءن «المصري،

والنليج، هي أننا  الثالثاء.  ن نلنياهو يومم وحده مع يولون وعدد من المسلشارين وال ُيشاور الوزراء.
وُسموت دعاو  «. ال نأيم ما اليي يأوله رهيس الوزراء. وال نولم ما هي االهدا  وما هي السياس،

لم يوجد أي لأكير سابق من »مشابي، من عضو آار في المجلس الوزاري المصغر. وأكد قاهال: 
لماما.  موصرون المجلس الوزاري المصغر أو لباحث في المواق  أو فيما ُيورض في مصر. نحن

وفي النياي، حينما ُيورض الأاق سيءلي به رهيس الوزراء الى المجلس الوزاري المصغر منلوج، مييءة 
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ياال يمكن لغييرها.  لرهيس مصر السيسي. « نوم»عرضنا مالحظات سيوولون لنا  نيم قد قالوا  وا 
يا  «.فسُيحدث يلك ازم، سياسي،« ال»قلنا  وا 

ي جزء فو  من الدعاو  اللي ُلسمع من وزراء المجلس الوزاري المصغر  ن صأ، االيام االايرة ه
على اجراءات الااي الورارات وقت الولام في غزة. والشوور هو بءن كثيرا من اللوصيرات في سلوك 
المسلو  السياسي في حر  لبنان الثاني، لكررت اآلن ايضا في غزة. وأكثر من يلك أن الشوور هو 

نلاجات واللوصيات من لجن، فينوغراد اللي فحصت عن ااأاقات حر  لبنان غير بءن كثيرا من االسل
 ُم بو،.

االم الومم الوسكري في الو اع كان الوزراء يجلموون مرة كم يومين أو ثالث،. وضوهم عدد 
اعضاء المجلس الوزاري المصغر الى النص  لوريبا قياسا بألرة حر  لبنان الثاني،ن كما أوصت 

ن لم لجن، فينوغرا د في فصم لناوم اللسريبات. وقد أفضى االمر في الحويو، الى لوليم اللسريبات وا 
 يوض علييا لماما.

ويبدو في مجاالت كثيرة اار  أنه لم يلم لولم أي درس من دروس حر  لبنان الثاني،.  ن احد  
السراهيلي النوا  اللي للكرر في الحديث مع وزراء المجلس الوزاري المصغر هي هيمن، الجيس ا

ن قام أحد «سي ر جياز االمن لماما على مضامين النواشات»الم لو، لوريبا على النواشات. 
وكانت ساعات الى ساعات من اسلوراضات لضبا  الجيس االسراهيلين لكن وجد الوليم »الوزراءن 

في مرات  ويكر وزراء في المجلس الوزاري المصغر أنه وجد«. من نواشات الوزراء في النوا  الميم،
كثيرة شوور بءن الجيس االسراهيلي يحلكر المولومات اللي ُلورض في النواس ويحلكر اللودير ايضا. 
ولم يحصم الوزراء على اسلوراضات مكلوب، قبم النواشات واعلمدوا فو  على المولومات اللي أمدهم 

ات اللي أرادها عرض الجيس المولوم»في النواس بصورة شأيي،. « باكاالش«و« أمان»بيا رجام 
ن قام أحد الوزراءن «وكان يج  احيانا على الوزراء أن ُيجروا لحويوات مومو، للحصوم على أجوب،

ملشابي، « باكاالش«و« أمان»ولم يوجد جدم بين الجيات الماللأ،ن وكانت اللوديرات اللي عرضليا »
 «.لوريبا

ت الحام في مباحثات المجلس الوزاري لم يكد الجيس في هيه المرة يورض بداهم عن الوملي، كما كان
المصغر في حر  لبنان الثاني،. ويكر عدد من الوزراء أنه حينما ُعرضت هيه البداهم كانت على 
شأا الوهم وكان يبدو أنيا لرمي فو  الى دفع الوزراء الى الموق  اليي يأضله جياز االمن. وانلودت 

جدا في الااي المسلو  السياسي للورارات. وقضت بءنه لجن، فينوغراد لءثير الجيس االسراهيلي الكبير 
شراك وزارة  ينبغي أن ُيورض على المجلس الوزاري المصغر رأي ثان عدا رأي جياز االمنن وا 
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الاارجي، في المباحثات السياسي، االمني،ن ولووي، مجلس االمن الوومي في مكل  رهيس الوزراء 
 أمني. –ءن سياسي ولمكينه من اللوبير عن رأي مسلوم في كم ش

وفي هيا السياق ايضا يبدو أنه لم يلغير الكثير. فيناك وزراء في المجلس الوزاري المصغر يشيدون 
بءن مسلشار االمن الوومي يوسي كوهين أعد األجوب،ن ونسق بين الجيات الماللأ، وأدار عرض 

أو يورض مواق  مسلول،.  االمور على الوزراءن لكن مجلس االمن الوومي لم يكد يفثر باسلثناء يلك
وقام أحد الوزراء  ن عمم وزارة الاارجي، كان هامشيا في مباحثات المجلس الوزاري المصغر. 
وشارك المدير الوام لوزارة الاارجي، نسيم بن شلريت في كم االجلماعاتن لكن لم لُل  لوزارة 

ان مركز البحث السياسي السياسي،. وك لإلجراءاتالاارجي، فرص، لوريبا لورض اقلراحات بديل، 
واعلود أن حماس ال لسوى   باكاالش و« أمان»اللابع لوزارة الاارجي، ملمسكا بموق  ياال  موق  

 الى هدن،ن لكن وزراء المجلس الوزاري المصغر لم ُلورض علييم لوديراله لوريبا.
ولم »اري المصغرن ن قام أحد وزراء المجلس الوز «لم للغير ال ريو، مني كانت حر  لبنان الثاني،»

 «.يوجد جدم بين الجيات الماللأ،
ولم يرد عن مكل  رهيس الوزراء رد على سلسل، اسهل، وجيت في هيا الشءنن وجيليا  لييم صحيأ، 

 «.هآرلس»
 22/8/1124هآرتس 
 21/8/1124القدس العربي، 
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  أم فلس يني يجلس على أحد الصواري  في غزة 
 21/8/1124وقع وكالة شهاب على فيس بوك، م

 

 
 فلس ينيون يجلسون لحت ايم، نصبوها على أنواض منزليم في غزة

 21/8/1124السفير، بيروت، 
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 وصوم أواهم الجرحى الألس ينيين من غزة  لى لركيا

 21/8/1124المستقبل، بيروت، 
 
 

 
 22/8/1124الدوحة،  نت، الجزيرة


