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 32 :كاريكاتيرو صور 

*** 
 
 شعل: لن نتراجع عن مطالبنا ومستمرون في المقاومة حتى ننتصرم .0

األناضددول: رهددن  الددد مشددعل رتدديس المك ددر السياسددي لحركددة الم اومددة ا سددالمية  -أحمددد المصددر  
حماس العودة إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسراتيل بد" أكد الم اومة من أن هناك ظرفا ح ي يا يددفع 

 الفلسطينية، وعلى رأسها كسر الحصار المفروض على غزة".إسراتيل لل سليم بالمطالر 
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وجدد مشعل،  الل حدوار مطدول مدع وكالدة األناضدول،  أكيددت علدى  مسدك الم اومدة بمطالبهدا،  داتال 
 "لن ن راجع عن مطالبنا الفلسطينية وعلى رأسها كسر الحصار عن غزة".

نفس واألرض"، موضددددحا أن "الشددددعر وأبدددددت اسدددد عداد الم اومددددة لل  ددددال "ح ددددى النهايددددة دفاعددددا عددددن الدددد
 الفلسطيني ي ا ل منذ ماتة عام، ولن ي عر من شهر أو سنة أو سنوات".

ونفدددى الروايدددة ا سدددراتيلية عدددن  دددر  حمددداس لل هدتدددة، مع بدددرا أنهدددا " مدددارس الكدددذر مدددرة أ دددرت علدددى 
وبدين أن  المج مع الدولي كما سب  أن  دع ه و ر ت الهدنة  بل ذلك بزعم أن هناك جنديا م  طفدا،

 إسراتيل كانت   طط ل ر  ال هدتة الغ يال  يادات بالم اومة، لكنها فشلت".
كمدا نفددى مشددعل مددزاعم إسددراتيل بشددأن   طدديط حمدداس لالن ددالر علددى السددلطة الفلسددطينية، واع بددر أن 
 صريحات رتيس الوزراء ا سراتيلي بنيامين ن نياهو بشأن ضرر البنيدة ال ح يدة لحمداس بأنهدا  نطدو  

 ى "مبالغة"، مشيرا إلى أن  ساتر الحركة العسكرية "محدودة".عل
ووصف  اتد حماس، ن نياهو بد" ا ل األطفال"، مع برا ما  امت بده إسدراتيل فدي غدزة مندذ شدن عددوانها 

 يوليو/  موز الماضي هو "هولوكوست" ح ي ي. 3على ال طاع في 
زراء ا سددراتيلي بنيددامين ن نيدداهو بوصددف واع بددر مشددعل، الددذ  ي دديم حاليددا فددي الدوحددة،  يددام رتدديس الددو 

حركة حماس بداعش بأنه "يركر موجة الحرر على ا رهدار لمحاولدة ال  داطع مدع األجنددة األمريكيدة 
 في محاولة للحد من  سار ه".

وجدددد مشددعل ال أكيددد علددى عدددم  ددد ل الحركددة فددي الشددأن المصددر ، وطالددر مجددددا بفدد ح معبددر رفددح 
ة كمعبدددر دولدددي، فيمدددا فمدددن المو دددف ال ركدددي وال طدددر   جدددات ال ضدددية الحددددود  بدددين مصدددر و طددداع غدددز 

الفلسطينية عموما وغزة  صوصا، و ال "نحن مم نون للمو ف ال ركي، وشكرا للشعر ال ركي ولل يادة 
 ال ركية".

وبددين أن ل دداءت المر  ددر مددع الددرتيس الفلسددطيني محمددود عبدداس  يع ددد فددي و ددت الحدد  اليددوم  سدديركز 
المصالحة والوحدة الوطنية، و نسي  كيف ن صدت لملفا نا الوطنية بمو ف مشد رك على  عزيز مسيرة 

 منس  على  اعدة الشراكة الوطنية ال ي انطل نا على أساسها في مسيرة المصالحة.
 
 وفيما يلي تفاصيل الحوار: 
 

* خالل مؤتمر صحفي مساء أمس وصف نتنياهو حماس بحركة "داعش"، وقال إنه دمعر األنفعاق 
 ب البنية التحتية لحركة حماس.. ما تعليقكم على تلك التصريحات؟وضر 
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 ا ددل األطفددال فددي غددزة وال دددس وفددي الضددفة الغربيددة وفددي أمدداكن عديدددة مددن العددالم ال يحدد  لدده أن  -
يومدا فدي هولوكوسدت ح ي دي يجدر  فدي غدزة مدن  44يعطي أوصدافا لخ درين، مدا  فعلده إسدراتيل مندذ 

آالف جددريح،  20السددكنية  والمسدداجد ومدددارس األونددروا والمس شددفيات،   ددل لفطفددال و دددمير لفحيدداء 
ألفي شهيد ربعهم من األطفال والربع اآل ر من النساء وكبار السن، هدذا العددو يس نسدس نسد ة رديتدة 
وسدديتة ممددا فعلدده ه لددر  بددل عشددرات السددنوات، فدداليوم نحددن نشددهد نازيددة ح ي يددة، ون نيدداهو يحدداول أن 

ى ا رهددددار لمحاولددددة ال  دددداطع مددددع األجندددددة األمريكيددددة ولكددددن أورا  العدددددو يركددددر موجددددة الحددددرر علدددد
الصهيوني أصبحت مكشوفة، أمام المج مع الدولي وهو ي سر يوما بعد لذلك هو يحاول أن يحد مدن 

 هذت ال سارة.
أما فيما ب عل  ب دمير ا نفا  وضرر البنية ال ح ية لحركة حماس، فأ  حدرر ال بدد لهدا مدن  سداتر 

مسؤولية، أ ول نعم هناك ما ن سرت وضحينا بالكفير، ولكن هو  ن نياهو  يبالغ في إنجازا ه هو وبكل 
لم ينجز شيتا، الشيء الوحيد الذ  أنجزت هو   ل األطفال و دمير البيوت ومجازر الهولوكوست الدذ  

ك اتر ال سام ار كبها بح  أهل غزة، أما أننا  سرنا عسكريا فهناك  سارات ولكنها محدودة كما  الت 
 الجندداا العسددكر  لحركددة حمدداس ، ومددا زالددت الم اومددة بكددل أجنح هددا العسددكرية  ددادرة علددى مواجهددة 

 العدوان ا سراتيلي وس ن صر في المعركة.
 

* على ذكر المعركة، أعلنت كتائعب القسعام مسعاء أمعس أنعه ال ععودة للمسعار التفاوضعي مجعددا.. 
 ماذا تقصدون بهذا األمر؟

دوانيددة علددى غددزة، ونحددن معنيددون بو ددف هددذا العدددوان مددن  ددالل الدددفاع عددن أنفسددنا، هددذت حددرر ع -
ومعنيون بعد و ف هذا العدوان بأن نح   مطالر شدعبنا الفلسدطيني وعلدى رأسدها كسدر الحصدار عدن 
غزة وا فراج عن المع  لين وكل المطالر ال دي   ددمت بهدا الم اومدة، فهدذا مطلبندا أن ي و دف العددوان 

لحصددار عددن غددزة وأن  لبددى المطالددر الفلسددطينية فهددذت  ضددية واحدددة، ن وضددها فددي الميدددان أن يرفددع ا
 العسكر  والميدان السياسي بما ي دم الشعر الفلسطيني.

 
 * وما مدى استعدادكم للعودة للتفاوض غير المباشر مرة أخرى مع إسرائيل بوساطة مصرية؟

باشدرة وسديلة وليسدت هددف، وليسدت ملهداة الحوار للوصول إلى ا فا  مدن  دالل مفاوضدات غيدر م -
وليسددت غايدددة ن صدددها، ومدددا لددم ي دددوفر الظددرف ل ح ددد  مطالبنددا الفلسدددطينية فددال فاتددددة مددن أ  حدددوار، 
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بصددرف النظددر عددن المكددان وعددن الوسدديط، العبددرة لدددينا أن ن أكددد ان هندداك ظددرف ح ي ددي يدددفع العدددو 
 لل سليم بالمطالر الفلسطينية.

 
 من توفر الظرف؟* وكيف لكم أن تتأكدوا 

إدارة المعددارك  كددون مزيجدددا مددن الفعددل الميدددداني والفعددل السياسدددي ونحددن نعددرف م دددى  كددون هنددداك  -
جدوت من المفاوضات، نحن ك يادة سياسية ن رر م ى  كدون ال طدوة فدي اال جدات الصدحيح يكدون لهدا 

 جدوت وهذا مر بط بالوضع الميداني.
 

ت حمععاس أنهععا خرقععت الهدنععة قبععل انتهائهععا الثالثععاء * علععى ذكععر الوضععع الميععداني، إسععرائيل اتهمعع
 الماضي.. ما مدى صدق رواية إسرائيل عن خرقكم التهدئة؟

العدددو الصددهيوني ار كددر  طيت ددين، األولددى أندده أوصددل المفاوضددات عبددر الوسددطاء المصددريين إلددى  -
مسدؤولية عمدا طري  مسدود وأفشدل كدل الجهدود السياسدية للوصدول إلدى ا فدا ، وبال دالي فهدو ي حمدل ال

فعددل واألمددر الفدداني أندده  ددر  الهدنددة  بددل سدداعات مددن ان هدداء أمدددها ومددارس الكددذر مددرة أ ددرت علددى 
المج مددع الدددولي وعلددى ا دارة األمريكيدددة  كمددا سددب  أن  دددعهم و دددر  الهدنددة وسددا   صددة الجندددد  

هيدة، بينمدا المف ود ، حين زعم أنه رد على بضدع صدواريس انطل دت مدن غدزة وهدذت عبدارة عدن ذريعدة وا 
كان هو ي طط لعدوان مدبر على غزة في ظل الهدنة و بل أن  ن هي، ظنا منه أنه يس طيع أن ي  دل 
بعددض ال يددادات كمددا  بددين أمددس حددين حدداول اغ يددال ال اتددد العددام لك اتددر ال سددام محمددد الضدديف ولكندده 

العددو ال يك فدي فشل ونجح العدو في شئ وحيد أنه   ل زوجدة ال اتدد الضديف وابنده علدي، وهكدذا هدو 
 بار كار الجراتم ولكن يمعن في الكذر يوما بعد يوم.

 
 * ولكن ما مدى صحة الحديث عن قرب التوصل التفاق قبيل انهيار الهدنة؟

فدددي المفاوضدددات السياسدددية هنددداك مدددد وجددددزر، وهنددداك ا  دددرار واب عددداد، ألن ال ك يكدددات ال فاوضددددية  -
الماضددديين العددددو كدددان يمدددارس المنددداورة والمراوغدددة معروفدددة فدددي هدددذا المجدددال ولكدددن طدددوال األسدددبوعين 

واالل فددداف والضدددغوط واالب دددزاز، ويحددداول أن يحدددرم غدددزة والم اومدددة الفلسدددطينية فيهدددا مدددن  طدددف فمدددار 
صمودها وفشل العدو عسدكريا، ألن ال يدادة ا سدراتيلية  عداني مدن أزمدة دا ليدة ن يجدة فشدلها الميدداني 

دعاء النجاا الميداني سدواء فدي  صدة  ددمير األنفدا  والمبالغدة و ريد أن  عوض ذلك بأمرين، أولهما ا
فيهددا أو فددي  دددمير البندددى ال ح يددة فددي غدددزة، وفانيهمددا منددع الم اومددة الفلسدددطينية مددن   ددوي  صدددمودها 
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بمكاسددر سياسددية علددى رأسددها رفددع الحصددار، و لكنهددا محدداوالت واهيددة وفاشددلة وكمددا صددمدت الم اومددة 
السياسي، ولن ن راجع عدن مطالبندا الفلسدطينية المحدددة ال دي عليهدا على األرض س صمد في الميدان 

إجماع فلسطيني على رأسها كسر الحصار عن غزة، وهذت رسال نا للعدالم أنده آن األوان معالجدة جدذر 
المشددكلة وهددو إنهدداء االحدد الل واالسدد يطان و مكددين الشددعر الفلسددطيني أن يعدديش بسددالم علددى أرضدده 

ن يح     ريدر المصدير وان يعديش فدي دولدة بعيددا عدن هدذا االحد الل الدذ  بعيدا  عن االس يطان، وأ
 بات آ ر اح الل في العالم.

 
 *على خلفية رعاية مصر للمفاوضات.. هل هناك تحسن في العالقات بين حماس ومصر؟

هدذا سدداب  ألواندده الحكدم عليدده، نحددن كمددا أعلنندا ال ن ددد ل فددي الشدأن المصددر  الدددا لي وال فددي أ   -
إسالمي أو عربدي أو دولدي، لدذلك فدنحن رغدم رفضدنا للمبدادرة المصدرية لل هدتدة، فرنندا لدم ندرفض شأن 

الدور المصر  و عاوننا مع الدور المصر  ونحن حريصون أن  كون عال ا نا مع األمة جيدة لصالح 
 معركة فلسطين.

 
 ضات؟* على ذكر العالقة مع مصر.. هل كان فتح معبر رفح مطروحا على أجندة المفاو 

معبددر رفددح لددم يطددرا علددى أجندددة المفاوضددات مددع ا سددراتيليين ألن هددذا شددأن مصددر  فلسددطيني،  -
وطرحنات بيننا وبين المصريين، وهذا أمر طبيعي ألنه ال بد من فد ح معبدر رفدح، ونحدن ال  ددعو إلدى 

الدة فوضى، ندعو أن يفد ح المعبدر ككدل المعدابر بدين الددول، لديس ألن غدزة معزولدة عدن الضدفة أو ح
مسددد  لة بدددذا ها، ولكدددن هدددذا معبدددر بدددين الفلسدددطينيين والمصدددريين، ونحدددن نددددعو أن يفددد ح المعبدددر كمدددا 

 المعابر بين كل األش اء الم جاورين في العالم.
 

 * وهل كان نزع سالح المقاومة مطروحا على أجندة المفاوضات أيضا؟
و يسددعى إلددى ذلددك، ونحددن العدددو طالددر بدده ولكددن رفضددنا أن يكددون علددى أجندددة البحدد ، لكددن العددد -

 نرفضه وال ن بل أن يطرا على أجندة البح .
 

* هناك لقاء مرتقعب اليعوم يجمعكعم معع العرئيس الفلسعطيني محمعود عبعاس وأميعر قطعر.. معا أبعرز 
 األمور المرتقب بحثها خالل اللقاء؟
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هدددذت هنددداك حالدددة مدددن المصدددالحة الفلسدددطينية وحالدددة مدددن   دددارر الموا دددف الفلسدددطينية وظهدددرت فدددي  -
الحدرر بشدكل جيدد نحدن معنيدون ب عمي هدا أكفددر، و عزيدز مسديرة المصدالحة والوحددة الوطنيدة، و نسددي  
كيف ن صدت لملفا نا الوطنيدة بمو دف مشد رك منسد  علدى  اعددة الشدراكة الوطنيدة ال دي انطل ندا علدى 

 أساسها في مسيرة المصالحة.
 

 39لماضععي، اعتقالهععا خليععة تتععألف مععن * علععى ذكععر الشععراكة الوطنيععة، أعلنععت إسععرائيل، اإلثنععين ا
ناشععطا مععن حركععة حمععاس فععي الضععفة الغربيععة "خططععت لالنقععالب علععى السععلطة الفلسععطينية ".. مععا 

 تعليقكم؟
ش صدددا، ال اليدددا  31هدددذا  لدددط لدددفورا  وكدددذر، لددديس هنددداك فدددي ال ددداريس الفلسدددطيني  اليدددا مدددن  -

نما هي  جميع لعدد من  شدهور، أكفدر أوأ دل،  3المع  لين مندذ العسكرية عادة آحاد من األش اص، وا 
ومحاولة   ديم رواية كاذبة لل حريض على الضفة الغربية، والعدو ي ا ل شدعبنا ويع دد  عليده فدي غدزة 
ومحاولددة ل  ريددر المصددالحة الفلسددطينية، مددرة ي ددول هددؤالء يريدددون  نفيددذ عمليددات ضددد االحدد الل ومددرة 

ال أصدددل لهدددا، والدددوعي الفلسدددطيني لدددن ي دددع فدددي  ي دددول لالن دددالر علدددى السدددلطة، روايدددة كاذبدددة م  لدددة
 ددديع ها، نحددن لدددينا معركددة وحيدددة مددن االحدد الل ا سددراتيل أمددا دا ددل الصددف الفلسددطيني فح ددى مددع 

 وجود ال الفات نعالجها بالحوار وال واصل وباألدوات السياسية وليس غير ذلك.
 

إن "العععالم العربععي ضععد حركععة * رئععيس الععوزراء اإلسععرائيلي، بنيععامين نتنيععاهو، مسععاء أمععس، قععال 
يران"؟  حماس، وليس معهم سوى قطر وتركيا وا 

الذ   ابع معركة العصف المأكول أدرك كم حظيت حماس وحركات الم اومدة الفلسدطينية وك اتبهدا  -
سدددالميا ودوليدددا، ال ننكدددر أن هنددداك بعدددض الحكومدددات  العسدددكرية، كدددم حظيدددت بال أييدددد الواسدددع عربيدددا وا 

ليسددت معنددا، لكددن كددل الشددعور معنددا وكفيددر مددن الحكومددات وال يددادات والمسددتولين والددنظم  لددم يسددمها  
معنا  سواء بالسر أو بالعلن، أما من ي ف إلى جانر ن نياهو والعدو الصهيوني فهم ال لة وهؤالء ماذا 
نفعل معهم، ال نبالي طالما األمة معنا وهي فرحة وف دورة برنجدازات الم اومدة فمدن يريدد ان يكدون فدي 

 بع آ ر، سامحه هللا، ولكن هم المعزولون وليست الم اومة الفلسطينية.مر 
 

 * وما تقييمكم للموقف التركي من القضية الفلسطينية؟
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المو ف ال ركي داتما م ميز سواء علدى المسد وت الرسدم أو الشدعبي ول ركيدا مبدادرات كريمدة موضدع  -
شدددهداء سدددفينة مرمدددرة ال سدددعة، فل ركيدددا    ددددير الشدددعر الفلسدددطيني والعدددرر والمسدددلين جميعدددا وال ننسدددى

بصمات من  يادات وشعبها ومن مستوليه ومن هيتا هدا الم  لفدة ومدن إعالمهدا وهدذا موضدع   دديرنا، 
فددي الحددرر األ يددرة ورغددم انشددغال ال يددادة ال ركيددة باالن  ابددات لكنهددا كانددت حاضددرة بدددعمها السياسددي 

أفندداء الحددرر وفددي ف ددرات الهدنددة ا نسددانية بشددكل والمعنددو  والجمدداهير ، وبالمسدداعدات ال ددي  دددم ها 
 ددداص، وكندددت طدددوال ف دددرة الحدددرر علدددى  واصدددل مدددع رتددديس الدددوزراء رجدددر طيدددر أردوغدددان  الفددداتز 
باالن  ابددات الرتاسددية ال ددي جددرت مددؤ را ، الددذ  نبددارك لدده فددوزت باالن  ابددات الرتاسددية، ومددع الدددك ور 

 واصدل وال نسدي  كبيدرا، لدذلك نحدن مم ندون للمو دف أحمد داوود أوغلو وزير ال ارجية ال ركي وكدان ال
 ال ركي فشكرا للشعر ال ركي ولل يادة ال ركية.

وللشددعر ال ركددي كددل ال حيددة وال  ددددير، أهددل فلسددطين ال ينسددون أهددل  ركيدددا  يددادة وشددعبا، لهددم الشدددكر 
 ددف إلددى وال  دددير، وأ ددول لهددم ولكددل الشددعور ال ددي ناصددر نا هللا ال يضدديع اجددر مددن أغددا  أهددل غددزة وو 

 جانر فلسطين وان صر للم اومة ولل ضية الفلسطينية.
 

* وماذا عن العالقة مع قطر التي دائما ما تتهمها إسرائيل بدعم اإلرهاب علعى خلفيعة موقفهعا معن 
 المقاومة؟

العال دة بدين  طدر وحمداس ليسدت جديددة وهدي علدى رؤوس األشدهاد، وحمداس لدديها شدبكة عال ددات  -
سالمية ودولية واسعة، فهذت مسألة ال أحدد يسد حي منهدا، ولددينا   ددير كبيدر للمو دف ال طدر   عربية وا 

الرسدددمي والشدددعبي ولشدددجاعة ال يدددادة ال طريدددة ومدددا   دمددده لل ضدددية الفلسدددطينية، والددددعم ال طدددر  لددديس 
نما للشعر الفلسطيني وأميرها الساب  حمد بن  ليفة آل فاني  لحماس كحركة على وجه ال صوص وا 

 مدديم بددن حمددد بددن  ليفددة بمددوا فهم مددن غددزة وزيددار هم المباشددرة، ودورهددم فددي ا عمددار وأميرهددا الحددالي 
ومددددوا فهم السياسددددية الداعمددددة للحدددد  الفلسددددطيني واح ضددددانهم لل دددداءات عديدددددة فددددي الدوحددددة بددددين ال ددددوت 

، كل ذلك  اريس  2003و 2008الفلسطينية، وبيينا وبين الرتيس عباس، و مة غزة األولى في حرر 
طدددر  شدددكر ال  دددالم، أمدددا أن يهاجمهمدددا العددددو فهدددذا ف دددر ل طدددر ودليدددل علدددى صدددوار شدددرف ل طدددر،  
 المو ف ال طر .

 
 *وفيما يتعلق بإيران.. هل مازلتم تتلقون دعما إيرانيا وتمدكم بالصواريخ؟



 
 
 

 

 
           52ص                                     9957 العدد:     22/8/2152الجمعة  :التاريخ

 

فدي الماضددي دعم ندا إيددران ماليدا وعسددكريا، وهددذا لديس بدداألمر المجهدول، لكددن فدي السددنوات األ يددرة  -
أ رت من العال ة، لم  ن طع العال ة، ولكن  غير حالها، وفي هذا الظرف االس فناتي  د لنا في مرحلة

الم اومددة الفلسددطينية بحفددت وسدداتل ال سددليح الددذا ي وكددان االع مدداد األكبددر علددى ال صددنيع دا ددل غددزة 
 وعلى اب كار ال ك يكات العسكرية وا بداع فيها وهو ما فاجأ العالم.

 
 اس مرتبك من ما يجري في سوريا.. لماذا حدث ذلك؟* يرى مراقبون أن موقف حم

نحددن ال ن ددد ل فددي الشددأن السددور  ولكددن حددد  اف ددرا  حددول األزمددة السددورية، ونحددن ال ن ددد ل فددي  -
شدددتون اآل دددرين، الجميددددع يعلدددم أنندددا مصددددطفون مدددع الشددددعور مدددن حيددد  ال يمددددة األ ال يدددة والمبدتيددددة 

ر وال فددي سددوريا وال العددرا ، ولكننددا مددع الشددعور والسياسددية، ولكددن ال ن ددد ل فددي أ  أزمددة ال فددي مصدد
 داتما وحري ها وكرام ها ألن هذت أ ال  ومبادئ.

 
 * كأحد الحلول، هل يمكن أن تقبلوا بوجود قوات مراقبة دولية، مثل قوات اليونيفيل في لبنان؟

فلسدطيني ال وات الدولية  نفع في الصراعات بين دول مس  لة، ولكن عندما يعيش شعر كالشعر ال -
 حدددت االحددد الل فدددرذا كدددان مدددن طدددرف يح ددداج إلدددى  دددوة دوليدددة للجدددم عدوانددده وكدددف يددددت عدددن االحددد الل 
واالسدد يطان فهددو الكيددان الصددهيوني، أمددا الشددعر الفلسددطيني فددي الضددفة الغربيددة و طدداع غددزة فيح دداج 

أن يكدف لنصر المج مع الدولي ال   ييدت، الشعر الفلسطيني ي طلدع ألن ي دف المج مدع الددولي معده و 
 يد الجاني واللص والمع د  وال ا ل وهو العدو الصهيوني.

 
 * ما مدى صحة طلبكم التدخل من حزب هللا وما مدى استعدادكم للتنسيق معه مستقبال؟

ال صددحة لهددا األمددر، لددم نطلددر شدديتا، هددذت ليسددت اول حددرر ن وضددها دفدداع عددن الددنفس ردا علددى  -
سددنوات، ونع مددد بعددد هللا علددى أنفسددنا  6زة فددي أ ددل مددن العدددوان ا سددراتيلي، هددذت فالدد  حددرر علددى غدد

ونعرف ظدروف األمدة كدل لده وضدع  داص، أمدا ال واصدل مدع الددول وال دوت الفاعلدة فدي األمدة فهنداك 
 جوانر ن ف  عليها وهناك جوانر ن  لف بشأنها مع كل ال وت بما فيها حزر هللا.

 
 حرب طويلة األمد؟* إذن، في ضوء التطورات األخيرة، ما مدى استعدادكم ل

نحددن اسدد را يجي نا لدديس  ددوض الحددرور، الحددرور  كددون بددين الدددول، نحددن حركددات م اومددة، لكددن  -
العددددو يمدددارس عليندددا أشدددكاال مدددن الحدددرور ال دددي  كدددون عدددادة بدددين الددددول يسددد عمل الطيدددران والمدفعيدددة 
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ملددك سددوت أن ندددافع والبحريددة واليورانيددوم الم صددر وكددل ال رسددانة ا جراميددة ال ددي يم لكهددا، ونحددن ال ن
عددن أنفسددنا، ولكددن المفاجددأة كانددت أن الشددعر الفلسددطيني ب درا دده الم واضددعة اسدد طاع أن يصددمد فددي 
ميدان الحرور ال ي فرضت عليه كما صمد في ميدان الم اومة، نحن حضرنا أنفسنا لمعارك م اومدة 

د  نحددن ن ددوض ضددد المح ددل، ولكددن إذ فرضددت علينددا حددرور سددندافع عددن أنفسددنا، لكددن ال عبيددر األ
معاك م اومة و حرر وطني ألننا شعر  حدت االحد الل، أمدا عدن اسد عدادنا لحدرر طويلدة األمدد فهدذا 
ي اس بال اريس الفلسطيني، فالشعر الفلسطيني يحضر نفسه من ماتة عام أن ي ا ل ح ى النهاية دفاع 

 ت.عن النفس واألرض ومن ي ا ل منذ ماتة عام لن ي عر من شهر أو سنة أو سنوا
 

 * كيف تنظرون إلى وضع المنطقة بعد المتغيرات التي تشهدها حاليًا؟
وضع المنط ة العربية وا سالمية بشكل عام ي حدرك كالرمدال الم حركدة، هنداك حالدة مدن الم داض  -

العسر والصعر، هناك  حوالت وهناك   دم و راجع مد وجذر وهذت طبيعة ال حدوالت االسد را يجية فدي 
عربية وا سالمية  بح  عن ذا ها و حاول أن  رسم لها مسار و شكل مسد  بلها بصدورة األمم، األمة ال

واعددددة، ولكدددن هنددداك معو دددات دا ليدددة و ارجيدددة هدددذا ال فاعدددل الددددا لي العسدددر والصدددعر مدددؤلم يحدددد  
ار باكات ولكن في النهاية لن ي و ف  طار ال حول االس را يجي فدي المنط دة، ن مندى أن يكدون بسدالم 

 عيدا عن الدماء و ب ى ال ضية الفلسطينية هي حجر الزاوية في  حوالت األمة.وأمان وب
 

 * برأيكم هل مازالت القضية الفلسطينية قضية األمة األولى؟
في الضدمير الجمعدي العربدي وا سدالمي بدال شدك كاندت ومازالدت وسد ب ى وانشدغال األمدة بهمومهدا  -

يددددة، والدددددليل علددددى ذلددددك كلمددددا سدددد نت ال ضددددية المحليددددة وهددددذا ح هددددا ال يصددددرفها عددددن  ضددددي ه المركز 
الفلسطينية في غزة من  الل فعل الم اومة او في الضفة لمواجهة االس يطان أو في ال ددس لمواجهدة 
ال هويد داتما الشعور  نسى همومها المحلية و نشغل بالهم الفلسطيني أو على األ ل  ظهدر مشداعرها 

ذا كان هنداك بعدض الن در المحددو  دة سدواء فدي عدالم السياسدة وا عدالم لدديها  لدل بنيدو  الح ي ية، وا 
ولددديها مددزاج  دداطئ فهددذت شددراتح محدددودة فددي األمددة ال  عبددر عددن الع ددل والضددمير الجمعددي والعربددي 
وا سالمي ن وراينا في الحرر األ يرة كيف  فاعلت األمة بف ر واع زاز ودعمت بشكل غير مسبو  

 الم اومة لفلسطينية.
 

 للموقف الرسمي العربي من العدوان على غزة؟ * ما هو تقييمكم
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ال شك أن المو ف العربي الرسمي م نوع هناك من و ف بشكل صريح مع الشعر الفلسطيني ومع  -
الم اومددة وهندداك مددن صددمد، وهندداك مددن اك فددى بالحددد األدنددى وهندداك مددن دعددم دعمددا كبيددرا وهندداك مددن 

  ذل وهناك من  صر.
 

 وأخرى لإلسرائيليين؟* ختاما كلمة توجها ألهل غزة 
أ ول ألهل غزة أن م أصدحار  ضدية عادلدة وأند م علدى الحد  وأند م منصدورون بدرذن هللا، غدزة ف در  -

األمة و اجها ورمز عز ها وبا ت في مو دع الريدادة و ددمت النمدوذج المبددع والمبهدر وهللا معكدم ونحدن 
ظهر ده غدزة مدن صدالبة وصدمود إياكم ن وض هذت المعركة ونحن ف ورون بما  عما غزة وهدذا الدذ  أ

علددى صددعيد الشددعر وال فافدده حددول الم اومددة ووحدددة المو ددف الفلسددطيني  لددف الم اومددة كددل هددذا ي دددم 
نمددوذج نف ددر بدده بفالفي دده الم وازنددة الم اومددة ضددد المح ددل والفكددر المع دددل الوسددطي والع ددل السياسددي 

 المنف ح على محيطه العربي وا سالمي وا  ليمي والدولي.
ول لإلسددراتيليين،  يدداد كم  ريدددكم للمهالددك، ال ددوة العسددكرية الغاشددمة ال  غيددر الح ددات  ال اري يددة وال وأ دد

 جعل المع د  صاحر حد  وال  سد طيع أن  هدزم أصدحار الحد ، والشدعر الفلسدطيني م مسدك بح ده 
 بأرضه والدفاع عن نفسه وكسر الحصار عن غزة ومطلبه األول واألساس أن يد  لص مدن االحد الل
ذا لددم  دددرك إسددراتيل ذلددك سيضدديعون الو ددت وسيسدد نزفون أنفسددهم وأمددنهم وسدد  دعهم  واالسدد يطان، وا 

  ياد هم إذا ظنت أنها  س طيع كسر إرادة شعر حر كالشعر الفلسطيني.
25/8/2152وكالة األناضول لألنباء، أنقرة،   

 
عادة إعمار غزةعباس يبحث مع أمير قطر ومشعل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطالق النا .2  ر وا 

من الدوحة، أن الرتيس محمود عباس اج مع في  22/8/2152الحياة الجديدة، رام هللا، ذكرت 
الدوحة أمس مع أمير  طر الشيس  ميم بن حمد آل فاني. وجرت  الل االج ماع بح   طورات 

 العدوان ا سراتيلي المس مر على  طاع غزة وسبل و فه.
الج ماع رتيس المك ر السياسي لحركة حماس  الد مشعل، وعضو وفي و ت الح ، انضم إلى ا

 المك ر موسى أبو مرزو ، وعدد من أعضاء الوفد الفلسطيني لمحادفات ال اهرة.
 وافاد مصدر فلسطيني لوكالة فرانس برس ان االج ماع دام حوالي فال  ساعات.
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الشر  »لسطينية لدرام هللا، أن مصادر ف من 22/8/2152الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
 الت إن ل اء عباس بأمير  طر الشيس  ميم بن حمد آل فاني  ناول مسأل ين أساسي ين، « األوسط

 األولى سبل ال وصل إلى ا فا  داتم لو ف إطال  النار في غزة، والفانية عملية إعادة إعمار ال طاع.
لمفاوضات في ال اهرة، وبحسر المصادر فرن عباس يريد من  طر المساهمة في  سهيل عملية ا

وي طلع إلى دور كبير في إعادة إعمار غزة. ونو ش األمر بوجود  الد مشعل زعيم حركة حماس 
الذ  انضم الح ا لالج ماع بين األمير  ميم وعباس. كما نو ش طلر حماس وجود ضمانات من 

نما  حد  وأكد المصدر أن عباس لم يد ل في  فاصيل المفاوضات،  أجل العودة للمفاوضات. وا 
 عن  طوط عريضة ورؤي ه للحل، و م ال أكيد على وحدة الصف الفلسطيني.

 22/8/2152الشرق األوسط، لندن، 
 
 بوقف عدوانها السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بإلزام "إسرائيل" .3

الدولي،    نا : دعا المرا ر الداتم للسلطة الفلسطينية لدت األمم الم حدة رياض منصور، المج مع
بما في ذلك مجلس األمن، أمس، إلى المطالبة بالو ف الفور  للعدوان العسكر  "ا سراتيلي" ضد 

و ال السفير منصور في رساتل بع  بها  السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون  حت االح الل.
لفمم الم حدة: هناك  إلى األمين العام لفمم الم حدة، ورتيس مجلس األمن، ورتيس الجمعية العامة

إجماع دولي على أنه ال يوجد حل عسكر  لهذت األزمة أو لهذا الصراع برم ه وأنه ال بد من و ف 
العنف اآلن  ن اذ أرواا المدنيين األبرياء ول وفير حالة من الهدوء  برام ا فا  و ف داتم  طال  

رية لهذت األزمة، بما في ذلك الحصار النار من أجل و ف األعمال العداتية ومعالجة األسبار الجذ
"ا سراتيلي" غير ال انوني المفروض على  طاع غزة لف رة طويلة، وجميع العوا ر ا نسانية 

  واالج ماعية واال  صادية والسياسية واألمنية في هذا الصدد .
م ولدعم وح  المج مع الدولي على "ال حرك الفور  للمطالبة بو ف إطال  النار بشكل شامل ودات

الجهود المبذولة في ال اهرة ل ح ي  هذا الهدف، وعدم ال سامح مع ال عنت "ا سراتيلي" المس مر في 
وشدد على  المفاوضات الذ  يزيد من زعزعة االس  رار في الوضع و روجه عن نطا  السيطرة".

ل رار المعروض ضرورة  يام مجلس األمن بواجبه في حفظ السلم واألمن الدوليين، وأكد أن مشروع ا
على المجلس يشكل أساسًا سليمًا للعمل الجاد الواجر ال يام به وح  أعضاء المجلس على 

 االضطالع بهذت المسؤولية من دون  أ ير.
 22/8/2152الخليج، الشارقة، 
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 الداخلية في غزة: االحتالل ألقى ما يعادل ست قنابل نووية على غزة .4

فجرات ال ابعة لوزارة الدا لية واألمن الوطني في غزة مساء الرأ :  الت شرطة هندسة الم  –غزة 
ال ميس، إن االح الل "ا سراتيلي" أل ى  الل عدوانه على ال طاع منذ بداية يوليو الفاتت، ما يعادل 

 ألف طن من الم فجرات. 20ست  نابل نووية من الم فجرات، ما ي در بد 
وم ال ميس، أن جيش االح الل اس  دم أسلحة وأكدت شرطة هندسة الم فجرات في بيان لها الي

محرمة دولًيا و ذاتف شديدة االنفجار  الل العدوان الحالي على  طاع غزة، األمر الذ  أدت 
صابة اآلالف من  الس شهاد أكفر من ألفي مواطن فلسطيني غالبي هم من النساء واألطفال، وا 

 المدنيين غالبهم إصابات حرجة.
ت الحربية أل ت على م  لف مناط   طاع غزة ما ي ارر الفمانية آالف طن وأشارت إلى أن الطاترا

 من الم فجرات، أبادت عاتالت بأكملها وشطب ها من السجل المدني الفلسطيني.
ولف ت إلى أن االح الل اس  دم في عدوانه على ال طاع  رسان ه الحربية بكافة إمكاني ها كالطيران 

"، وال ي أطل ت  F 15 , F16طيار"، واألبا شي، والعمود  و" الحربي بأنواعه: "المسير "بدون
"، وال ي  حد  انفجار و دمير ض م في المكان  MK 82,MK83, MK84 ذاتف م نوعة أبرزها "

 ال ي  طل  فيه.
وذكرت شرطة هندسة الم فجرات، أن االح الل أطل  أكفر من فمانية أالف  نبلة من ال نابل شديدة 

 " األمريكية على غزة. MK" االنفجار من عاتلة
 25/8/2152وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

 
 الحكومة تقرر حصر إدخال مساعدات غزة وتوزيعها بالتنسيق مع الشؤون المدنية واالجتماعية .5

من صر حمدان: كشفت مصادر رسمية في وزارة الشؤون االج ماعية أمس عن ا  اذ  رار  –رام هللا
ساعدات وال برعات العينية ل طاع غزة بال نسي  المسب  مع الشؤون المدنية، رسمي بحصر اد ال الم

في حين  م اال فا  على حصر مسؤولية  وزيعها في ال طاع من  الل وزارة الشؤون االج ماعية في 
الضفة وغزة، وذلك  نهاء الفوضى والعشواتية في عملية الجمع وال وزيع وضمان وصول هذت 

 ت للفتات المح اجة وف  اح ياجات موف ة.المساعدات وال برعا
واكدت مصادر مطلعة لد "الحياة الجديدة" ان ال رار ا  ذ و م مبارك ه من  بل الرتيس محمود عباس 
ورتيس الوزراء د. رامي الحمد هللا، في إطار الحرص الكامل على وصول هذت المساعدات وال برعات 
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اضحة ومحددة وبما ي سم مع العدالة واالنصاف للفتات الم ضررة من العدوان وف  اولويات و 
 والشفافية في ال وزيع.

واكد وزير الشؤون االج ماعية، شو ي العيسة، لد "الحياة الجديدة" ان الوزارة   ود عمل غرفة الطوارئ 
المركزية و بين لدينا ان الكفير من المؤسسات  رسل شاحنات الى غزة ما ادت الى ازدحام المعبر 

فيرة، اذ ي م ارسال المساعدات دون ال نسي  المسب  ما يعطل عملية اد ال الشاحنات بشاحنات ك
 الضرورية مفل الغذاء والدواء.

 22/8/2152الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
نهاء ظاهرة تحكم فصيل بمصير شعبنا .6  حماد: يجب االلتقاء على برنامج سياسي وا 

لسياسية نمر حماد انه "ال  وجد مبادرة على طاولة وفا:  ال مس شار الرتيس للشؤون ا –رام هللا 
 المفاوضات إال المبادرة المصرية".

وأشار حماد في ل اء مع فضاتية عودة أمس إلى فالفة عوامل يجر وضعها في الحسبان، مضيفا: 
أولها ال أكيد على دور مصر، فانيا ال يمكن العودة إلى الوضع الذ  كان ساتدا  بل العدوان، فالفا: 

 إعادة اعمار  طاع غزة وف ح المعابر وغيرها، ويجر أن  كون مر بطة باألف  السياسي للحل.
وشدد حماد على ضرورة إنهاء ظاهرة  حكم فصيل محدد بال رارات المصيرية، مؤكدا عدم جواز "جر 

 الشعر ألجندات وار باطات الفصيل".
 ا إلى الفاتدة ال ي يجنيها المشروع وحذر حماد من م اطر هذت الظاهرة على المشروع الوطني، الف

 االح اللي االسراتيلي الذ  يعمل على فصل  طاع غزة عن الوطن.
 22/8/2152الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 عشراوي تنتقد قرار االحتالل اإلسرائيلي بإبعاد عضو المجلس التشريعي خالدة جرار إلى أريحا .7

منظمددة ال حريددر الفلسددطينية حنددان عشددراو ،  ددرار سددلطات اسدد نكرت عضددو اللجنددة ال نفيذيددة ل رام هللا:
االحدد الل ا سدددراتيلي بربعددداد عضدددو المجلدددس ال شدددريعي  الدددة جدددرار إلدددى مديندددة أريحدددا و حديدددد مكدددان 

 إ ام ها هناك لمدة س ة أشهر.
  نشدر ه مصدادر  ابعدة للسدلطة الفلسدطينية، هدذا 8|22واع برت عشراو  في بيان لها اليوم ال مديس  

ر ان هاكا صار ا لل وانين واألعراف الدوليدة، وللحصدانة الدبلوماسدية للندوار الدذين يمفلدون الشدعر ال را
الفلسطيني، و الت: "ال يجوز ال بض على أ  إنسان أو حجزت أو نفيه  عسفًا، ولكدل فدرد حريدة ال ن دل 



 
 
 

 

 
           58ص                                     9957 العدد:     22/8/2152الجمعة  :التاريخ

 

ن ا عدالن العدالمي وا  يار محل إ ام ه دا ل حدود كل دولة، وف ا للماد ين ال اسعة والفالفدة عشدرة مد
 لح و  ا نسان".

 25/8/2152قدس برس، 
 
 هنية: حماس أمام اغتيال القادة تصبح أقوى وأصلب مما يتوهم العدو .8

غددزة: دعددا إسددماعيل هنيددة، رتدديس الددوزراء الفلسددطيني السدداب ، ناتددر رتدديس المك ددر السياسددي لحركددة 
ولية عن جراتمه ضد المدنيين، مؤكًدا الم اومة ا سالمية "حماس"، مصر إلى  حميل االح الل المسؤ 

 أن االح الل هو من أفشل مفاوضات ال اهرة وا  ذ منها غطاء لجراتمه.
جاء ذلك في بيان لهنية نعى فيه فالفدة مدن أبدرز  دادة ك اتدر ال سدام الدذراع العسدكر  لحركدة الم اومدة 

جندور  طداع غدزة، وهدم:    فدي رفدح8|22ا سالمية "حماس" الذين  دم اغ يدالهم فجدر اليدوم ال مديس  
 راتد العطار، ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم.

و ددال هنيددة: "ل ددد أصددبح معلوًمددا للجميددع أن العدددو يددراوي ويماطددل وهددو الددذ  أفشددل المفاوضددات فدددي 
ال اهرة ال ي رع ها مصر، وا  ذ منها غطاء لجراتمه الحرر ال ي ار كبها بح  شعبنا". وأضاف: "إننا 

ر إلى و ف الندار أن يسدجل غددر المح دل ونكفده للعهدود والمماطلدة وال سدويف وأن ننصح كل من يباد
  كون هذت الجراتم مافلة أمامه".

وأكد أن االح الل يجر أن ينصاع لمطالر الشعر الفلسطيني العادلدة، مشددًدا أن الشدعر الفلسدطيني 
 لن ي بل بأ ل من و ف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل.

ر ال سددام"، مؤكددًدا أن م اوم هدددا أبهددرت العدددالم، مشدديًدا بمنا ددر الشدددهداء ودورهددم فدددي وحيددا هنيددة "ك اتددد
 أسدديس الك اتددر و ضددحيا هم علددى مدددار السددنوات الطويلددة مددن عمددر م دداوم هم ووصددفهم بددأنهم: "مددن 
أشددجع وأنبددل مددن أنجبدد هم فلسددطين وأنهددم  دددموا أرواحهددم علددى طريدد  رفددع الحصددار و حريددر فلسددطين 

 وال دس".
إلى أن الشدعر الفلسدطيني الدذ  ي ددم  اد ده  بدل جنددت شدعر يسد ح  النصدر، مؤكدًدا أن جدراتم  وأشار

 المح ل  زيدهم إصراًرا لل مسك بح و هم المشروعة.
و ال: "إن ال اريس أفبت أن "حماس" وأمام اغ يال ال ادة  عود أ وت وأصلر مما ي وهم العدو، وسرعان 

س مر في طري ها". وأضاف: "إذا نجح العدو في اغ يال ال ادة ما  عوض الحركة ما رحل من ال ادة و 
 ف د دفع من  بل فمنا باهظا وحطم المجاهدون كبرياءت على حدود غزة".



 
 
 

 

 
           53ص                                     9957 العدد:     22/8/2152الجمعة  :التاريخ

 

وحيدا هنيددة الشددعر الفلسدطيني الددذ  يح ضددن الم اومدة وي دددم الشددهداء السديما المشددردين مددنهم، مؤكدددا 
 حرصهم على عود هم إلى منازلهم مكرمين.

25/8/2152سطيني لإلعالم، المركز الفل  
 
 كتائب القسام تتوّعد االحتالل بتدفيعه "ثمنا باهظا" الغتياله قادتها الثالثة   .9

غددزة  فلسددطين : نعددت ك اتددر الشددهيد عددز الدددين ال سددام" الجندداا العسددكر  لحركددة الم اومددة ا سددالمية 
ن ار  دوا إفدر  صدف إسدراتيلي "حماس"  اد ها الفالفة محمد أبو شمالة وراتد العطار ومحمدد برهدوم الدذي

 ألحد المنازل الفلسطينية في مدينة رفح جنور  طاع غزة.
 ، "بمزيددد مددن 8|20و الددت "ك اتددر ال سددام" فددي بيددان  ل سددت " دددس بددرس" نسدد ة عندده، اليددوم األربعدداء  

لددى جمدداهير أم نددا  الف ددر واالع ددزاز  نعددى ك اتددر الشددهيد عددز الدددين ال سددام إلددى شددعبنا الفلسددطيني وا 
لى كل المجاهدين واألحرار فدي العدالم شدهداء رفدح األبدرار وعلدى رأسدهم الشدهداء ال عربية وا سالمية وا 

عامًا  عضو المجلس العسكر  العدام، راتدد صدبحي أحمدد  42ال ادة محمد إبراهيم صالا أبو شمالة  
عامدًا   44عامًا   اتد لواء رفح وعضو المجلس العسكر  العام، محمدد حمددان برهدوم    40العطار  

من الرعيل األول لل سام، والذين ار  وا إلدى العدال فجدر اليدوم إفدر  صدفن صدهيونين غدادر فدي حدي  دل 
السدلطان بدرفح، بعدد أن  زيندت بهدم سداحات العددز والجهداد و شدرف بهدم الدوطن الحبيدر، وأذا دوا العدددو 

 البيان. عامًا"، على حد  عبير 20الويالت وجرسعوا جنودت المرارة منذ ما يزيد على 
وأضافت "نطمتن أم نا وشعبنا أن ك اتر ال سام ال يفت في عضدها وال في عضد مجاهديها اس شهاد 
أ  من  اد ها بل يزيدها ذلك إصرارًا وعزيمًة على حمل الراية ومواصدلة الطريد ، وسديدفع العددو فمندًا 

 غاليًا لهذت الجريمة وجراتمه المس مرة بح  أبناء شعبنا"، كما  الت.
 ددى بيددان الك اتددر علددى ذكددر بعددض مددن منا ددر الشددهداء الفالفددة، حيدد  أفدداد بددأن الشددهيد محمددد أبددو وأ

شمالة هو من مؤسسي "ال سام" في منط ة رفح و داد العديدد مدن العمليدات الجهاديدة وعمليدات مالح دة 
 و صددفية العمددالء فددي االن فاضددة األولددى، وشددارك فددي  ر يددر صددفوف الك اتددر فددي االن فاضددة الفانيددة،
وُعددين  اتدددًا لددداترة ا مددداد وال جهيددز، وأشددرف علددى العديددد مددن العمليددات الكبددرت مفددل عمليددة "بددراكين 
الغضدددر" و"محفوظدددة" و"حدددردون" و" رميدددد" و"الدددوهم الم بددددد"، كمدددا كدددان مدددن أبدددرز ال دددادة فدددي معدددارك 

 "الفر ان" و"حجارة السجيل" و"العصف المأكول"، وف  البيان.
ف دددد كدددان رفيددد  درر الشدددهيد أبدددو شدددمالة فدددي كدددل المحطدددات الجهاديدددة مندددذ  أمدددا الشدددهيد راتدددد العطدددار

ال أسدديس والبدددايات، حيدد  شددارك إلددى جانبدده فددي العمليددات الجهاديددة ومالح ددة العمددالء فددي االن فاضددة 
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األولى فدم فدي  طدوير بنيدة الجهداز العسدكر  فدي االن فاضدة الفانيدة، ح دى  عيينده ك اتدد للدواء رفدح فدي 
وعضددددوًا فددددي المجلدددس العسددددكر  العددددام، و ددددد شددددهد لدددواء رفددددح  حددددت إمر دددده الجددددوالت "ك اتدددر ال سددددام" 

والصدددوالت مدددع االحددد الل وعلدددى رأسدددها حدددرر األنفدددا  وعمليدددة "الدددوهم الم بددددد" وغيرهدددا مدددن العمليدددات 
البطوليددددة الكبددددرت، وكددددان لدددده دورت الكبيددددر فددددي المعددددارك ال ددددي دارت مددددع االحدددد الل ا سددددراتيلي  ددددالل 

 وف   ولها.السنوات الماضية، 
وعددن الشددهيد محمددد برهددوم،  الددت الك اتددر إندده يعددد مددن أواتددل المطدداردين مددن عناصددرها حيدد  الح  دده 

ونجددح بعددد ف ددرة مددن المطدداردة مددن السددفر إلددى ال ددارج سددرًا و ن ددل فددي  2332 ددوات االحدد الل فددي عددام 
ا  دربده وا  وانده فدي العديد من الدول، فم عاد في االن فاضة الفانية إلى ال طاع ليل ح  مدن جديدد برفد

 معاركهم وجهادهم ضد العدو، حسر البيان.
 25/8/2152قدس برس، 

  
 صاروخًا منذ انهيار التهدئة 295المقاومة تقصف مواقع ومدنًا إسرائيلية بأكثر من  .01

، عدددن وكالدددة األناضدددول مدددن غدددزة، أن ك اتدددر ال سدددام 22/8/2152القعععدس العربعععي، لنعععدن، ذكدددرت 
، وسددرايا ال دددس الجندداا المسددلح لحركددة الجهدداد ا سددالمي، أعلن ددا أنهمددا الجندداا المسددلح لحركددة حمدداس

  صف ا اليوم ال ميس، موا ع ومدنًا إسراتيلية محاذية ل طاع غزة بعشرات الصواريس وال ذاتف.
و الددت ك اتددر ال سددام فددي سلسددلة بيانددات عسددكرية، إنهددا  صددفت مطددار بددن غوريددون، أكبددر المطددارات 

"، با ضدددافة إلدددى مدددو عي "العدددين الفالفدددة" M75ديندددة  دددل أبيدددر، بصدددارو  "ا سدددراتيلية جندددور شدددر  م
 ذيفددة هدداون  22، ومسدد وطنات "نيددر عددوزف، و"كفددار عددزة" بددد 203صددواريس  4و"رعدديم" العسددكريين بددد 

 ملم. 220
من جانبها  الت سرايا ال دس في سلسلة بيانات عسكرية، إنها  صفت صباا اليدوم مددن أسددود وبتدر 

صدددارو  غدددراد، وأنهدددا اسددد هدفت مجمدددع أشدددكول االسددد يطاني، وبلددددات كرميددده،  24ن بددددالسدددبع وعسددد ال
 صاور ا و ذيفة. 23ومف احيم، وموا ع كيسوفيم وصوفا  بد

صدددارو ًا علدددى  212مدددن جانبددده،  دددال م حدددد  عسدددكر  إسدددراتيلي، إن فلسدددطينيين فدددي غدددزة أطل دددوا 
 لفالفاء.إسراتيل منذ انهيار محادفات و ف إطال  النار، أمس األول ا

أن   دارير إسدراتيلية  الدت إنده أطلد  مدن  طداع غدزة، يددوم  ،22/8/2152، 28ععرب وأضداف مو دع 
 صارو ا منها بواسطة ال بة الحديدية. 21صواريس،  م اع راض  203أمس ال ميس، 
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عامددا  بجددروا م وسددطة، جددراء سدد وط  ذيفددة  11وبحسددر ال  ددارير ا سددراتيلية ف ددد أصددير إسددراتيلي  
حدت مس وطنات المجلس ا  ليمي "أشكول"، ون ل إلدى مس شدفى "سدوروكا" فدي بتدر السدبع هاون في إ

ل ل ي العالج. كما أصدير إسدراتيلي فدان فدي حداد  دهدس بينمدا كدان يجدر  بحفدا عدن مكدان آمدن فدي 
 بتر السبع.

 وأصير جنديان إسراتيليان جراء س وط  ذيفة هاون في إحدت مس وطنات المجلس ا  ليمي "أشكول".
كمددددا سدددد طت صددددارو  فددددي إحدددددت مسدددد وطنات المجلددددس ا  ليمددددي "يددددوآف"، و سددددبر بأضددددرار ماديددددة. 
وأصددابت  ذيفددة هدداون مبنددى محصددنا فددي "المجلددس ا  ليمددي أشددكول" و سددببت بأضددرار للمبنددى. كمددا 

 و عت أضرار مادية أ رت في المجلس ا  ليمي "يوآف" في مزرعة دواجن وحظيرة ودفيتة.
راتيلية أيضدددا فدددرن  ذيفددة هددداون أو عددت أضدددرارا فدددي المجلددس ا  ليمدددي "شددداعار وبحسددر ال  دددارير ا سدد

 هنيغيف"، وو عت أضرار لمنزلين وعدة مركبات في المجلس ا  ليمي "حوف أشكلون".
 
 حماس تهدد بتصعيد المعركة بعد اغتيال ثالثة من قادة القسام .00

ي ب صددعيد المعركددة ون لهددا إلددى غددزة:  وعددد عدددد مددن الندداط ين باسددم حركددة حمدداس االحدد الل الصددهيون
مربعددات جديدددة، مشددددين علددى أن االحدد الل فدد ح علددى نفسدده أبددوار جهددنم باغ يالدده لفالفددة مددن  ددادة 

 ك اتر ال سام في مدينة رفح جنور  طاع غزة.
فمن جه ه؛ أكد الناط  باسم حركة حماس سامي أبو زهر  أن اع  اد االح الل بأن   ل  ادة ال سدام  

 الم اومة هو وهم كبير. في رفح سيضعف
 ، إن أسددماء هددؤالء ال ددادة سدد  حول إلددى أسددماء 8-22و ددال أبددو زهددر  فددي بيددان صددحفي ال مدديس  

 صواريس  حر  الصهاينة.
وفي ذات السيا ؛ هددت حركة حماس االح الل الصهيوني على لسان الم حد  باسمها فوز  برهوم 

 ن أبرز  اد ها العسكريين في رفح.بن ل المعركة لمس ويات جديدة ع ر اغ يال فالفة م
وأشدددار فدددوز  برهدددوم إلدددى أن االحددد الل اسددد غل ال هدتدددة ال دددي سدددرت  دددالل مفاوضدددات ال ددداهرة لجمدددع 

وأكددد برهددوم أن جريمددة اسدد هداف  ددادة الم اومددة فددي رفددح لددن  مددر دون ع ددار وحسددار،  المعلومددات.
 م وعًدا بأن الم اومة س ن ل المعركة لمس ويات ومربعات جديدة.

أما الناتر مشير المصر ؛ ف د شدد على أن االحد الل باغ يالده لل دادة  فد ح علدى نفسده أبدوار جهدنم، 
 و ال: "إذا ضحك العدو  لياًل فسيبكي كفيرا في  ابل األيام".

 25/8/2152المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 جيش االحتالل ينشر تفاصيل اغتيال قادة القسام "فيديو" .02

ا سدراتيلي م طدع فيدديو  صدير جددا يوضدح عمليدة االغ يدال ال دي و عدت فجدر غزة: نشر جيش العدو 
ال ميس بح  فالفة من  ادة ك اتر عز الدين ال سام الجنداا العسدكر  لحركدة حمداس وهدم محمدد أبدو 

 شمالة وراتد العطار ومحمد برهوم.
ال مددديس  مدددن جه هدددا ذكدددرت صدددحيفة يدددديعوت أحروندددوت ا سدددراتيلية علدددى مو عهدددا االلك روندددي مسددداء

بعدددض مدددن ال فاصددديل المر بطدددة بكيفيدددة اغ يدددال ال دددادة الفالفدددة، مشددديرة إلدددى أن غرفدددة ال يدددادة الم  دمدددة 
لعمليدددات ال صدددفية ال اصدددة فدددي جهددداز األمدددن العدددام ا سدددراتيلي  الشددداباك  فدددي  دددل أبيدددر  دددد حبسدددت 

لمنزل الذ  كدان أنفاسها األ يرة في  مام الساعة الفانية والنصف فجرا عند س وط أول صارو  على ا
 بدا له ال ادة الفال .

وذكرت الصحيفة أن ناتر رتيس الشاباك كان موجدودا فدي غرفدة ال يدادة الم  دمدة فدي مديندة  دل أبيدر 
يراف ه عددا من المحللين النفسيين والباحفين ومنس ي الميدان ورجال العمليات في أجهزة االس  بارات 

ك ب وجيدده مباشددر مددن رتدديس جهدداز الشدداباك  يددورام كددوهين  العسددكرية ال ابعددة للجدديش ا سددراتيلي وذلدد
الدددذ  أعطدددى الضدددوء األ ضدددر ل يدددادة المنط دددة الجنوبيدددة وسدددالا الجدددو فدددي الجددديش ا سدددراتيلي ل نفيدددذ 

 العملية.
 22/8/2152"، 25موقع "عربي 

 
 رقم قياسي لصواريخ المقاومة الفلسطينية .03

لت ر مدا جديددا فدي عددد الصدواريس و دذاتف الهداون  الت   ارير إسراتيلية إن الم اومدة الفلسدطينية سدج
سداعة، وذلدك مدع  هديدد الم اومدة  24ال ي أطل  ها من  طاع غزة با جات مدن وبلدات إسراتيلية  الل 

 بال صعيد بعد اغ يال فالفة من  اد ها.
صدارو ا و ذيفدة هداون طيلدة يدوم أمدس  268ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت رسما بيانيا  طال  

ربعاء، أ  بعد يوم من محاولة إسراتيلية فاشلة الغ يال ال اتد العام لك اتر عز الدين ال سدام محمدد األ
 الضيف.

نمدا عدن أضدرار ماديدة، كمدا  دم اع دراض   21ووف  الصحيفة، فرنه لم  رد أنباء عن و وع إصابات، وا 
 صارو ا منها بواسطة ال بة الحديدية.
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"، و صدددفت 34ا اسددد هدفت مطدددار بدددن غوريدددون بصدددارو  "إم فدددي الم ابدددل، أعلندددت ك اتدددر ال سدددام أنهددد
مدددين ي أسدددود وبتددر السددبع. و ددد أعلنددت فددال  شددركات  طددوط جويددة هددي بيغاسددوس ال ركيددة والملكيددة 

 األردنية وشركة طيران مصرية  اصة و ف رحال ها إلى مطار بن غوريون  رر  ل أبير.
بددال طيرة جددراء سدد وط صددارو  فددي منط ددة وأفددادت مراسددلة الجزيددرة برصددابة إسددراتيلي بجددراا وصددفت 

 أشكول الم ا مة لل طاع.
و د انطل ت صفارات ا نذار في عدة مس وطنات إسدراتيلية فدي محديط ال ددس المح لدة وفدي مسد وطنة 

 بيت إيل شر  رام هللا بوسط الضفة الغربية.
 25/8/2152الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 والمقاومة كفيلة بإنهاء حياته السياسية                   الجهاد اإلسالمي: نتنياهو سيغرق في وحل غزة .04

غزة: أكدت سرايا ال دس الجنداا العسدكر  لحركدة الجهداد ا سدالمي فدي فلسدطين، أن ن نيداهو سديغر  
 في وحل غزة، وأن الم اومة الباسلة كفيلة برنهاء حيا ه السياسية.

 ، أن مجاهديها يواصلون المعركة بصالبة 22/8وأكدت السرايا في بيان م  ضر لها اليوم ال ميس  
 ومس عدون لل عامل مع كافة السيناريوهات في الميدان.

، ردًا علدى الحدرر 46وأشار البيدان إلدى أن سدرايا ال ددس  واصدل معركدة البنيدان المرصدوص لليدوم الدد 
 الصهيونية الشرسة المس مرة بح  المدنيين األبرياء في  طاع غزة.

 25/8/2152قدس برس، 
 
 خليل الحّية: سننظر بإيجابية ألي مبادرة دولية تضمن حقوقنا .05

أكد عضو المك ر السياسي لحركة حماس  ليل الحية فجر الجمعة أن الحركة سد نظر بريجابيدة أل  
مبددادرة دوليددة  مكددن الشددعر الفلسددطيني مددن ح و دده فددي ظددل المسدداعي لبلددورة  ددرار مددن مجلددس األمددن 

فلسددطيني المفدداوض  دددم مرونددة عاليددة أمددام محدداوالت االحدد الل  حجدديم الدددولي، مشدديرا إلددى أن الوفددد ال
 المسار المصر   الل مباحفات و ف إطال  النار ال ي انهارت عصر يوم الفالفاء الماضي.

و دال الحيدة فددي م ابلدة مددع  نداة "الجزيددرة" الفضداتية فجددر اليدوم الجمعددة: "إذا مدا  ح  ددت مطالبندا فددنحن 
 ما أن هذت المطالر معروفة وواضحة وال  ح اج لمفاوضات جديدة ".جاهزون لنس جير لذلك، عل
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وأضاف عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات و دف إطدال  الندار "مندذ اليدوم األول للعددوان أعلندا أن مدا 
يريدت شعبنا وم اوم ه هو إنهاء العدوان والحصار المفروض منذ سنوات على  طاع غزة وبال الي فرنه 

 لمطالر".ال  نازل عن هذت ا
وبشددأن الدددور المصددر  لل وصددل إلددى  هدتددة فددي غددزة،  ددال الحيددة: " بلنددا بالدددور المصددر  وأبدددينا كددل 

 أشكال المرونة  نجاا الجهد المصر  و ح ي  مطالر شعبنا".
وأضددداف "فدددي الم ابدددل فدددرن االحددد الل حددداول  حجددديم المسدددار المصدددر  ووأدت وهدددو مدددا عمدددد إلدددى  دددر  

اجئ الغ يال عاتلدة ال اتدد محمدد الضديف مدن جهدة ورفدض مطالدر شدعبنا  فاهمات عبر انسحابه المف
 من جهة أ رت".

وشدد على أن "شعبنا ال يطلر الشمس وال ال مر بدل يطالدر بح و ده الطبيعيدة وبعضدها جدرت ال و يدع 
عليدده بددين السددلطة الفلسددطينية والكيددان ا سددراتيلي الددذ  يريددد   نددين الحصددار بدداع راف فلسددطيني وهددو 

 الصعر  بوله". أمر من
وأكد الحية أن الم اومة  ادرة على االس مرار فدي الددفاع عدن شدعبها واالسد مرار فدي ذلدك إلدى أبعدد مدا 

 ي صورت الصدي   بل العدو.
وحدددذر مدددن أن اسددد مرار المج مدددع والهيتدددات الدددددولي فدددي أن إدارة ظهدددرهم لح دددو  ا نسدددان والشددددعور 

ر بهذت األنظمة الدولية وللعنف وال طرف أكفر وأكفر، المح لة فرنه بذلك يؤسس لحالة كفر من الشعو 
مشيدًا في ذات الو ت بحركة المج مع المدني والرأ  العام العالمي المناهض للعدوان ا سراتيلي على 

 غزة.
ومضى إلى ال ول "شعر و عنا  حت عددوان ظدالم واالحد الل ار كدر مجدازر بح ده باسد هداف كدل مدا 

ر علددى  طدداع غددزة والم اومددة دافعددت عددن شددعبها رغددم علمهددا بددا  الل طال دده يدددت فددم كددان يعددد للحددر 
 موازيين ال وت".

وأضاف "ما يجرت في غزة حرر  دمير و  ل لفطفال والنساء ولكل ما يددر علدى األرض مدن حجدر 
 وبشر وشجر فيما العالم ي فرج ظانا منه أن الم اومة س رفع راية البيضاء".

حاضددنة شددعبية ال يفددت بعضدددها   ددل أو  دددمير أو  جويددع، والشددعر وأكددد الحيددة أن الم اومددة   م ددع ب
 الفلسطيني لم يعد يف  بأحد يمكنه أن يعيد له ح و ه إال الم اومة في ظل ما  نجزت له على األرض.

و ددال: "مطمتنددون علددى جبه نددا الدا ليددة و دددرة فصدداتل الم اومددة الفلسددطينية علددى ال كامددل فيمددا بينهددا"، 
ة الم اومددة ال  كددافئ مددع ال ددوة العسددكرية لجدديش االحدد الل ا سددراتيلي ولكنهددا  ددادرة مشددددًا علددى أن " ددو 

 على الصمود أكفر مما يظن العدو".
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وبشأن الل اء مع أمير  طر الشيس  ميم بن حمدد والدرتيس محمدود عبداس، ذكدر الحيدة أنده جدرت بحد  
حة، مشيًرا إلى أنه ربمدا ما ي ص الفلسطينيين من عدوان وهم وطني واالس كمال في  طوات المصال

 يع د اج ماع فاني اليوم الجمعة الس كمال هذت المباحفات مع  أكيدت أن شعبنا موحد على مطالبه.
وردا علددى ادعدداء رتدديس الددوزراء ا سددراتيلي بنيددامين ن نيدداهو الددذ  اع بددر ان حمدداس ال  حظددي بدددعم 

سالمي، دعا الحية الدولة ال ي أشار إليهدا ن نيداهو إ لدى الدرد، مع بدرًا مدا  الده ن نيداهو "محاولدة عربي وا 
 للو يعة بين الم اومة الفلسطينية والدول العربية".

و ددال "إن ن نيددداهو وهددو واهدددم إن ظددن أن حمددداس مكشدددوفة الظهددر ألن الحركدددة والم اومددة فدددي ضدددمير 
 األمة كونها  حمل ال ضية الفلسطينية وال ي هي  ضية األمة جمعاء".

 22/8/2152فلسطين أون الين، 
 
 حماس: العودة للمفاوضات أمر غير واقعي اآلن .06

محمددد أفددزاز: اسدد بعد ال يدداد  فددي حركددة حمدداس والم حددد  باسددمها حسددام بدددران أن  عددود  -الدوحددة 
الفصاتل الفلسطينية إلى المفاوضات غير المباشدرة مدع إسدراتيل فدي ظدل مدا  دال إنده  در  للهدندة فدي 

  طاع غزة من جانر االح الل.
أع  ددد أن العددودة إلددى المفاوضددات غيددر المباشددرة "أمددر غيددر  -فددي  صددريح للجزيددرة نددت-ان و ددال بدددر 

وا عدي فدي ظدل  در  االحدد الل ا فدا  ال هدتدة واغ يالده  يدادات فددي الم اومدة وضدربه الجهدود المصددرية 
عددرض الحدداتط"، مؤكدددا أن "الكددرة فددي ملعددر االحدد الل، ونحددن كفلسددطينيين لددن ن نددازل عددن مطالبنددا 

 ة".المشروع
وأكد أن الطرف الفلسطيني المفاوض منف ح على كل جهود الوساطة ال ي باس طاع ها  ح ي  مطالر 
الشعر، مشيرا إلى أن الم اومة على أرض الوا دع  حد فظ بكدل ال يدارات الممكندة إذا اسد مر االحد الل 

 في مراوغا ه ومماطال ه، "وهناك ا فا  فلسطيني على ذلك".
كدددن ي و دددع إمكانيدددة  بدددول الم اومدددة ال فددداوض للددددفاع عدددن مطالدددر الشدددعر وأوضدددح أن االحددد الل لدددم ي

الفلسددددطيني األساسدددددية والمشدددددروعة، لدددددذلك حددددداول المماطلددددة والمراوغدددددة كسدددددبا للو دددددت، ملف دددددا إلدددددى أن 
"االحدد الل لددم يددع الدددرس بعددد، ولددم يدددرك بعددد مدددت صددالبة الشددعر الفلسددطيني ودفاعدده الشددرس ح ددى 

  ح ي  مطالبه المشروعة".
 22/8/2152يرة نت، الدوحة، الجز 
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 سامي خاطر: أي بحث لتهدئة جديدة ال بّد أن يأخذ مطالب الفلسطينيين بعين االعتبار  .07
الدوحة: أكد عضو المك در السياسدي لحركدة حمداس سدامي  داطر أن جولدة المفاوضدات الفالفدة حدول 

رحدات جديددة مدن ال داهرة ال هدتة ال ي اح ضن ها ال اهرة  د ان هت إلى طريد  مسددود، ونفدى وجدود م  
أو من أ  جهة أ رت مدن أجدل العدودة إلدى المفاوضدات غيدر المباشدرة ل ح يد  ال هدتدة وو دف إطدال  

 النار.
وأوضح  اطر في  صريحات لد " دس بدرس" أن الم اومدة الفلسدطينية "هدي بصددد رد العددوان والددفاع 

الدوليدة ال بدد مدن الددفاع عدن  عن النفس ضد عدوان صهيوني غاشم .. من الطبيعدي حسدر ال دوانين
النفس ورد العدوان، وهذا ما  فعله الم اومة ال ي  امت بدور راتع ومشدرف فاجدأ العددو، وعنددما جدرت 
دعددددوات لو ددددف إطددددال  النددددار أبدددددينا اسدددد عدادنا لل جدددداور معهددددا، لكددددن هنالددددك مطالددددر لهددددذا الشددددعر 

 أفشلها العدو".الفلسطيني عنوانها فك الحصار، و د جرت محاولة عن طري  مصر 
وأكددد ال يدداد  الفلسددطيني علددى أن مفاوضددات ال دداهرة  ددد فشددلت "والددذ  أفشددلها هددو العدددو، ونحددن اآلن 
بصدد مواجهة  صعيد جديدد، ولكنندا منف حدون علدى أ  جهدد فدي هدذا اال جدات يسد  لص الددروس مدن 

لدددددر الشدددددعر  جربدددددة المفاوضدددددات السددددداب ة فدددددي ال ددددداهرة، أ  أن أ  جهدددددد جديدددددد ال بدددددد أن يلبدددددي مطا
 الفلسطيني، وعنوانها هو فك الحصار".

وحددول وا ددع الم اومددة،  ددال  دداطر: "نحددن شددعر  حددت االحدد الل، ونحددن نواجدده عدددوا غددادرا ومجرمددا، 
و درنا أن ندرد عليده وسنواصدل هدذا الدرد، أمدا الدذين مدازالوا يحلمدون باس تصدال حركدة حمداس، فعلديهم 

طولة ال ي أبدد ها الحركدة فدي مواجهدة المح دل، و كبيددت أن ي علموا من فال  جوالت من الحرور، والب
ل سددداتر فادحدددة"، مؤكددددا علدددى أن "حلدددم اس تصدددال حمددداس  بددددد و الشدددى ولدددم يعدددد لددده أ  محدددل علدددى 

 األرض"، على حد  عبيرت. 
 25/8/2152قدس برس، 

 
 أبو زهري: تأجيل دوري القدم الصهيوني دليل فشل نتنياهو .08

 ، النداط  باسدم حركدة حمداس، إن  درار االحد الل  أجيدل دور  كدرة غزة:  ال الدك ور سامي أبو زهدر 
ال دددم فددي الكيددان الصددهيوني، فددي أع ددار  هديدددات ك اتددر ال سددام، هددو دليددل علددى فشددل رتدديس حكومددة 

 االح الل بنيامين ن نياهو.
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وأضدداف أبددو زهددر ، فددي  صددريح م  ضددر  ل ددى "المركددز الفلسددطيني لإلعددالم" نسدد ة عندده: "إن  ددرار 
دور  كرة ال دم ا سراتيلي دليل على فشدل ن نيداهو فدي  دوفير األمدن لإلسدراتيليين وأن الم اومدة  أجيل 

 هي ال ي   حكم في حيا هم".
   أجيل دور  كرة ال دم في "إسراتيل" 8-20وكانت ال ناة الصهيونية الفانية  د أعلنت أمس األربعاء  
عمدل حدافالت الن دل العدام اب دداًء مدن الليلدة  بسدبر األوضداع األمنيدة، مشديرة إلدى ا عدالن عدن  عليد 

 في المنط ة الجنوبية.
و دال ا حدداد كدرة ال دددم الصدهيوني إندده   درر إلغدداء مبدارا ين كان ددا م درر ين الليلددة بسدبر  واصددل  سددا ط 
صواريس الم اومة مدن  طداع غدزة، مضديفًا إن مصدير األسدبوع الم بدل مدن الددور  الصدهيوني المم داز 

 بت الم بل ال يزال مجهواًل.المن ظر يوم الس
 22/8/2152المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 الرشق يكشف لع"المركز" خبايا مفاوضات القاهرة .09

دددل عضدددو المك دددر السياسدددي لحركدددة حمددداس عدددزت الرشددد  االحددد الل الصدددهيوني المسدددؤولية  غدددزة: حمس
 نا الفلسطيني.الكاملة عن فشل مفاوضات ال اهرة، ألن "إسراتيل" لم  لرسِّ مطالر وح و  شعب

و ال الرش  في  صريح لد"المركز الفلسطيني لإلعالم" إنه "ح دى فدي ال ضدايا والن داط ال دي  دم اال فدا  
عليهددا اشدد رطت "إسددراتيل" إيددراد بعددض العبددارات والجمددل ال ددي  فددري ال ضددايا مددن جوهرهددا وجعلهددا بيددد 

 االح الل.
اشددد رطت "إسدددراتيل" أن يكدددون رفدددع  وحدددول هدددذا األمدددر؛ دلدددل الرشددد  بمفدددال إنهددداء حصدددار غدددزة، حيددد 

الحصار وفد  آليدة   فد  فيهدا مدع السدلطة الفلسدطينية، األمدر الدذ  يعندي أن ال ضدية كلهدا مرجدأة إلدى 
 أسابيع وشهور  ادمة.

وب صددوص إعددادة إعمددار غددزة؛  ددال الرشدد ، وضددعت "إسددراتيل" عبددارة بال نسددي  بددين إسددراتيل والسددلطة 
آلمدر النداهي، وأنهدا لهدا كلمدة الفصدل فدي كدل صدغيرة وكبيدرة  دد ل الفلسطينية، ما يعني أنها سد ب ى ا

 إلى  طاع غزة، وهذا ما ينطب  على  ضية الصيد والمساحة المسموا الصيد بها.
وحول  ضايا الميناء والمطار والع وبات المفروضة على أهلنا في الضفة الغربية المح لة ع ر حادفة 

لددم يدد م اال فددا  عليهددا، مؤكدددا أنهددا كانددت موضددع  ددالف  أسددر و  ددل المسدد وطنين الفالفددة؛ كشددف أندده
 شديد، حي  رفض ها "إسراتيل" في كل جوالت ال فاوض في ال اهرة.
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وكشددف أندده كددان هندداك محاولددة  ن دداذ المفاوضددات مددن  ددالل إيددراد الن دداط ال ددي  ددم اال فددا  عليهددا فددي 
طدار والع وبدات فدي الضدفة المح لدة  اال فدا  المعلدن، و أجدل ال ضدايا غيدر الم فد  عليهدا  المينداء والم

 إلى بعد شهر يجر  ال فاوض حولها في ال اهرة، بشرط إ رار هذت الشروط من حي  المبدأ.
مساومة الوفد الفلسطيني علدى هدذت الشدروط والن داط مدن  –حسر الرش   –وبالم ابل حاولت إسراتيل 

 بعد شهر في ال اهرة. الل وضع سالا و درات الم اومة الفلسطينية لل فاوض والن اش 
وجدد الرش  أن سالا الم اومة ليس مطروحا للمساومة وال للن اش، مؤكدا أن "إسدراتيل" حاولدت مدرارا 
إيدددراد عبدددارات مفدددل سدددحر سدددالا الم اومدددة، و دددف  سدددلح الم اومدددة، هددددم األنفدددا ، وهدددذا مدددا رفضدددنات 

 وسنرفضه.
الل المسدؤولية الكاملدة،  داتال لديس لندا وبشأن  جدد العددوان الصدهيوني علدى غدزة، حمسدل الرشد  االحد 

 إال أن نواجه المح ل ونن صر في هذت المعركة.
وأكد أن "إسراتيل"  ر ت ال هدتة من  الل زعم إطدال  الصدواريس حيد  الا لهدا صديد فمدين باغ يدال 

 ال اتد محمد الضيف.
فهو يهدرر مدن الم اومدة،  و ابع "االح الل يواجه شعبنا من  الل   ل األطفال و دمير البنية ال ح ية،

 ليواجه المدنيين العزل".
 22/8/2152المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 عباس زكي: "إسرائيل" أجمعت على ذبح الفلسطينيين فوجدت لحمهم ُمر .21

رام هللا د فدداد  أبددو سددعدت:  ددال عبدداس زكددي، عضددو اللجنددة المركزيددة لحركددة فدد ح، ان زيددارة الددرتيس 
عاصددمة ال طريددة الدوحددة،  ددأ ي فددي إطددار ال شدداور، للحفدداظ علددى الوحدددة الفلسددطيني محمددود عبدداس لل

الفلسطينية ال ي  جلت في الوفد الموحدد إلدى ال داهرة، والن ال مسدار فانيدا نن  دل إليده،  اصدة فدي ظدل 
األجددواء المهيتددة للعدددو ا سددراتيلي نحددو مزيددد مددن الددذبح فددي ظددل الصددمت ال طيددر إزاء مددا يجددر  مددن 

 الفلسطيني في غزة.عدوان على الشعر 
و حد  عن إمكانية أن   دم الواليات الم حدة مبادرة جديدة، أو ح دى أفكدار لو دف إطدال  الندار بدين  

إسراتيل والفلسطينيين،  اصة انه ليس من السهل علدى الواليدات الم حددة أن   درك إسدراتيل وحددها أو 
 ر  جات أمريكا ورموزها السياسيين.   لى عنها رغم الكفير من األمور السيتة ال ي فعل ها  ل أبي
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و ددال زكددي إن أمريكددا و فددت عدداجزة عددن "فددرك أذن" ن نيدداهو رغددم العال ددات السدديتة  اصددة بعددد العندداد 
ا سددراتيلي وا هانددة لرمددوز السدديادة األمريكيددة مفددل مددا حصددل مددع جددون كيددر  عندددما طالبددت إسددراتيل 

 مر غير طبيعي ولم يحد  من  بل.اللوبي دا ل مراكز ال رار األمريكي بربعادت، وهذا أ
ووصف في  صريح لد "ال دس العربي" الوضع بأنه كارفة ح ي ية، وحدرر إبدادة جماعيدة، وان الهددف  

األساسدددي للفلسدددطينيين الدددذ  ال ي غيدددر هدددو و دددف العددددوان و نفيدددذ طلبدددات الم اومدددة الفلسدددطينية ال دددي 
المو دف،  اصدة وان إسدراتيل وألول مدرة  أصبحت طلبات الكدل الفلسدطيني، وال  غييدر إطال دًا فدي هدذا

 جمدددع علدددى ذبدددح الفلسدددطينيين، لكنهدددا وجددددت لحمهدددم ُمدددرا. وأضددداف ان هنددداك حالدددة مدددن االس عصددداء 
 يومًا من العدوان. 41 واجههم في غزة، وي فون في حالة حيرة رهيبة بعد 

 22/8/2152القدس العربي، لندن، 
 
 دم ثالثة ثورياً المقاومة تعتقل سبعة عمالء لع"إسرائيل" وتع .20

غزة: أعلن مصدر أمني كبير في  طاع غزة أن الم اومة الفلسطينية اع  لدت  دالل و دت  ريدر سدبعة 
عمالء لالح الل ا سراتيلي، أفناء نشاطهم وبحدفهم عدن أهدداف وأنهدا أعددمت فالفدة آ درين بعدد إ مدام 

ان أجهدزة أمدن الم اومدة "لدن  "ا جراءات الفورية" معهم. وأكدد مو دع المجدد األمندي ن دال عدن المصددر،
   هاون مع العمالء ولديها أوامر فورية لل عامل مع العمالء الذين يضبطون م لبسين ميدانيًا".

وأشددار المصدددر إلددى أن الم اومددة كشددفت العديددد مددن العمددالء فددي الميدددان وآ ددرين بطددر  اسدد  بارية 
  اصة دون الكشف عن  لك الطري ة.

 22/8/2152القدس العربي، لندن، 
 
 حماس: لقاء الدوحة بين عباس ومشعل وأمير قطر أكد على المطالب الفلسطينية للتهدئة .22

ال دس دوت كوم: أعلن ال ياد  في حركدة حمداس مشدير المصدر  أن ل داء الدوحدة الفالفدي بدين  -غزة
الدرتيس الفلسدطيني محمددود عبداس ورتديس المك ددر السياسدي للحركدة  الددد مشدعل مدع أميددر دولدة  طددر 

 بن حمد آل فاني اليوم ال ميس، أكد على المطالر الفلسطينية بشأن ال هدتة في غزة.  ميم
و ال المصر  لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إن الل اء الفالفي "جدد ال أكيد على مطالدر الشدعر 

 الفلسطيني ا نسانية، وضرورة رفع الحصار عن غزة، وأكد على وحدة المو ف الفلسطيني ".
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لمصددر  إلددى أندده  ددم اال فددا   ددالل الل دداء علددى األسددس الفلسددطينية ال ددي يجددر ا باعهددا  ددالل ولفددت ا
عددادة اعمددار غددزة، منوهددا إلددى أن الل دداء سددار فددي ظددل  نهدداء الحصددار وا  الف ددرة الم بلددة لو ددف العدددوان وا 

 أجواء ايجابية.
الشددددعر  وأضدددداف المصددددر : "ال مفاوضددددات مف وحددددة مددددع العدددددو ا سددددراتيلي، وال حيدددداد عددددن مطالددددر

ن أ  عددودة للمفاوضددات مرهددون بعلددم مسددب  لدددت الفصدداتل باسدد عداد االحدد الل  الفلسددطيني العادلددة، وا 
 لالس جابة لهذت المطالر، وواهم العدو إذا ظن أن لغة ال هرر والمراوغة يمكن أن  نجح".

 الل وأشددددار إلددددى أن المو ددددف الفلسددددطيني مددددازال موحدددددا، وال يوجددددد أ  ا  ددددرا  لوحد دددده، داعيددددا االحدددد
 لالس عداد لالس جابة لمطالر الم اومة، أو الحرر الطويلة ال ي اس عدت لها جيدا الم اومة.

وطمددأن المصددر  الشددعر الفلسددطيني واألمددة العربيددة علددى  دددرات الم اومددة و رسددان ها العسددكرية، مبينددا 
إلدى  درميم مدا أن ما ف د ده الم اومدة  دالل العددوان جدزء بسديط ال يكداد يدذكر مدن  ددر ها، وأنهدا سدعت 

 دمرت االح الل أفناء المعركة.
وحول اس عدادات الم اومة للحرر البرية إذا ما  رر االح الل أكد المصر  أنه "إذا ما  جدرأ االحد الل 
ن رمال غزة س ل هم هذا  على د ول غزة بريا، فرن متات الجنود سي عون بين   لى وجرحى وأسرت، وا 

 الجيش".
 25/8/2152القدس، القدس، 

 
 يديعوت: اغتيال قادة القسام لن يؤثر على قدرة حماس .23

الددددرأ : نشددددرت صددددحيفة يددددديعوت أحرنددددوت مسدددداء اليددددوم ال مدددديس علددددى مو عهددددا  –فلسددددطين المح لددددة 
االلك رونددي   ريددرًا وصددف ه بددالمهم، حددول مدددت أهميددة اغ يددال  ددادة ك اتددر ال سددام فددي رفددح فددي سدداعات 

غ يددال ال اتددد العددام محمددد الضدديف واغ يددال راتددد العطددار الفجددر األولددى، أشددارت فيبدده إلددى أن محاولددة ا 
 ومحمد أبو شمالة ومحمد برهوم في رفح لن  عطي "إسراتيل" صورة للنصر على حركة حماس.

وأكدت الصحيفة في   رير لمحللها العسكر  "رون بن يشا " على أن  لك العمليات وال ي جاءت في 
ر  لحركدة حمداس بشدكل ملمدوس، موضدحًا أنهدا سد ؤد  يومين م  اليين، لن  ؤفر على الجهاز العسك

 إلى   صير مدة العملية والحيلولة دون االنجرار إلى حرر اس نزاف، على حد  عبيرت.
كمددا أشددارت الصددحيفة إلددى أن اغ يددال العطددار وأبددو شددمالة وبرهددوم المسددتول عددن الدددعم اللوجسدد ي فددي 

مؤكدددة علددى أن حركددة حمدداس   م ددع  لددواء رفددح لددن يددؤفر علددى  غييددر جدديش حركددة حمدداس النظددامي،
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بحنكة عسكرية  وية، ي م  عيين  ادة جدد في حال  م اغ يدال  دادة الحركدة أو العسدكريين مدنهم بأسدرع 
 و ت ممكن.

وأضدددافت الصدددحيفة "إن اغ يدددال ال دددادة العسدددكريين فدددي رفدددح لدددن يدددؤفر بدددأ  شدددكل مدددن األشدددكال علدددى 
 يال س ؤفر على العمليات الهجومية ال ي بحاجة منظومة حماس الصارو ية"، زاعمة بأن عملية االغ

إلددى  ددادة وذو  جربددة وش صددية  ويددة  مكددنهم مددن ا  دداذ  ددرارات جريتددة ل نفيددذ عمليددات هجوميددة  لددف 
  طوط العدو.

ووف ًا لما جاء في الصحيفة فرنه وعلى الرغم من أن المهام ال يادية في الذراع العسكر  لحركة حماس 
جددددًا ال  ددددير مدددا هدددو حجدددم ال دددأفير علدددى ال ددددرة فدددي إدارة المعركدددة ضدددد سددد  أفر، لكنددده مدددن الصدددعر 

 "إسراتيل".
ويضديف "بددن يشدا " " ددد رأينددا سداب ًا عنددد اغ يددال ال اتدد العددام أحمدد الجعبددر  فددي مطلدع عمليددة عددامود 
السددحار كيددف اسدد وعبت حركددة حمدداس الصدددمة و عيددين  ليفددة لدده بشددكل سددريع ومباشددر و ددد اسدد مر 

طال  الصواريس ح ى نهاية المعركة". ال نظيم بردارة  المعركة وا 
 22/8/2152القدس، القدس، 

 
 سرايا القدس تزف اثنين من مجاهديها وسط القطاع .24

غدددزة: زفدددت "سدددرايا ال ددددس" الجنددداا العسدددكر  لحركدددة الجهددداد ا سدددالمي فدددي فلسدددطين، اليدددوم ال مددديس 
  ، افنين من مجاهديها وسط  طاع غزة.22-8 

عامدًا، وعمددر  26س" فددي بيدان لهدا: "إن الشددهيدين المجاهددين، جمعدة إبددراهيم مطدر و الدت "سدرايا ال دد
عامًا، ار  يا في  صف صهيوني غادر اس هدفهما فجدر اليدوم ال مديس فدي م ديم  23 يسير أبو ندت 

وأكدددت سددرايا ال دددس أن دمدداء الشددهداء لددن  ددذهر هدددرًا، وسدد كون لعنددًة  النصدديرات وسددط  طدداع غددزة".
في كل مكان، مشددًة على مواصلة المعركة ردًا على العدوان الصهيوني الهمجي ضدد  طارد المح ل 

  طاع غزة، وح ى االس جابة والرضو  لمطالر الم اومة.
 25/8/2152المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 أمين مقبول: "إسرائيل" تصعد تمهيدا إلدخال أطراف إقليمية على خط المفاوضات    .25

ر المجلس الفور  لحركة "فد ح" أمدين م بدول مدن  حركدات جهدات دوليدة وا  ليميدة رام هللا: حذر أمين س
 معنية برفشال اال فا  على  هدتة للد ول على  ط المفاوضات.
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 : "سد كون هنداك 8|22و ال م بول فدي ل داء مدع إذاعدة "مدوطني" الفلسدطينية المحليدة اليدوم ال مديس  
بال اهرة  مهيددًا  د دال أطدراف إ ليميدة علدى ال دط". محاوالت ل وت ودول إ ليمية  فشال المفاوضات 

واع بر محاولة حكومة االح الل  إمالء شروطها  بعد كل الجراتم ال ي ار كب ها نسفًا م صودا للجهود 
المصددرية والدوليددة  ي دداف العدددوان ا سددراتيلي علددى الشددعر الفلسددطيني، وسددعيًا مددن ن نيدداهو  رضدداء 

ر م بدول عدن  ناع ده بدأن حكومدة دولدة االحد الل ليسدت معنيدة بال وصدل وأعدر  الم طرفين بحكوم ه". 
 ال فا   هدتة منذ البداية، كما  ال.

 25/8/2152قدس برس، 
 
 حماس تدعو لفعاليات جماهيرية داعمة للمقاومة في الضفة يوم الجمعة  .26

الضدفة ال ليل  فلسطين : أعلنت حركة حماس عن سلسلة فعاليدات جماهيريدة فدي م  لدف محافظدات 
 ، نصدرة لغدزة ومبايعدة للم اومدة ووفداء للشدهداء الدذين 8|22الغربية المح لة يوم غددن الجمعدة الموافد   

 س طوا  الل العدوان ا سراتيلي الم واصل ضد  طاع غزة منذ أكفر من شهر ونصف.
واسدددد نفرت حركددددة "حمدددداس" الجمدددداهير الفلسددددطينية بشددددكل عددددام ونشددددطاتها وأنصددددارها بشددددكل  دددداص، 

ر لهددا أن  نطلدد  بعددد صددالة الجمعددة يددوم غدددن مددن مندداط  م  لفددة فددي للمشددا ركة فددي المسدديرات الم ددرس
 الضفة الغربية المح لة.

وأشارت الحركة فدي بيدان لهدا، إلدى أن مسديرة شدعبية سد نطل  مدن مسدجد عفمدان بدن ع دان فدي مديندة 
لفاعلددة فددي هددذت طددولكرم شددمال الضددفة  حددت شددعار " حطدديم الجددرف الصددامد"، داعيددة إلددى المشدداركة ا

المسدديرة والمهرجددان ال طددابي الددذ  سددي ام فددي ميدددان جمددال عبددد الناصددر وسددط المدينددة ع ددر ان هدداء 
 المسيرة.

ووجهت الحركة، الدعوة لكل فتات وشدراتح الشدعر الفلسدطيني للغضدر فدي وجده االحد الل والمشداركة 
 الصهاينة، على حد  عبيرها.في الفعاليات والمسيرات الجماهيرية ال ي  سند للم اومة و ضغط على 

 25/8/2152قدس برس، 
 
 شهداء القسام أبو شمالة والعطار وبرهوم في سطور .27

 محاوالت اغتيال سابقة 9* محمد أبو شمالة نجا من 
* نع ه "ك اتر ال سام" بأنه أحد مؤسسي الك اتر بمنط ة رفح، وعضدو فدي المجلدس العسدكر  العدام، 

يدددات الجهاديدددة وعمليدددات مالح دددة و صدددفية العمدددالء فدددي االن فاضدددة و الدددت إنددده " ددداد الكفيدددر مدددن العمل
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األولى، وشارك فدي  ر يدر صدفوف  ك اتدر ال سدام  فدي االن فاضدة الفانيدة، وُعدين  اتددا لدداترة ا مدداد 
وال جهيددز، وأشددرف علددى الكفيددر مددن العمليددات الكبددرت مفددل عمليددة  بددراكين الغضددر ، و محفوظددة ، 

ا  طدداف الجنددد  ا سددراتيلي جلعدداد شدداليط ، كمددا كددان مددن  -م الم بدددد و حددردون ، و  رميددد  و الددوه
أبددرز ال دددادة فدددي معدددارك الفر دددان وحجدددارة السددجيل والعصدددف المدددأكول  الحدددرور الفالفدددة األ يدددرة علدددى 

 إسراتيل ".
، وأمضدددى فدددي 2332يعدددد أبدددو شدددمالة مدددن أبدددرز المطلدددوبين ألجهدددزة الم دددابرات ا سدددراتيلية مندددذ عدددام 

سدنوات ونصدف السدنة. نجدا أبدو شدمالة  1أشهر، وفي سجون السلطة الفلسدطينية  3 سجون االح الل
م ديم  2004مرات على األ ل، أ طرها عندما اج اا الجيش ا سدراتيلي فدي  1من محاوالت اغ ياله 

عنددددما أصدددير بجدددروا جدددراء غدددارة جويدددة  2001يبندددا، وحاصدددر منزلددده ودمدددرت لكنددده نجدددا، وفدددي عدددام 
 دا لها  رر المس شفى األوروبي شمال شر ي مدينة رفح.اس هدفت مركبة  فز من 

  هم إسراتيل، أبو شمالة ببنداء منظومدة عسدكرية واسدعة فدي رفدح، والمسدؤولية عدن ال  طديط المسد مر 
ألسددددر جنددددود إسددددراتيليين لمبددددادل هم بأسددددرت فلسددددطينيين. وضددددعه "الشدددداباك" ا سددددراتيلي ضددددمن أبددددرز 

الضددديف وعد ددده ال ليفدددة الم و دددع لدددرتيس أركدددان حمددداس أحمدددد  مسددداعد  ال اتدددد العدددام لدددد"ال سام" محمدددد
 من األبناء. 4، وهو م زوج ولديه 2022الجعبر  الذ  اغ يل في 

 
 * محمد برهوم من أوائل المطاردين

* نع ه "ال سام" بأنه من "أواتل المطاردين فدي  ك اتدر ال سدام ، وهدو رفيد  درر الشدهيدين محمدد أبدو 
م ونجددح بعددد ف ددرة مددن المطدداردة فددي 2332د مددن  ددوات االحدد الل فددي عددام شددمالة وراتددد العطددار، طددور 

السفر إلى ال ارج سرا و ن ل في الكفير من الدول، فم عداد فدي االن فاضدة الفانيدة إلدى ال طداع ليل حد  
 من جديد برفا  دربه وا  وانه في معاركهم وجهادهم ضد العدو".

ين ال سددام، ومدن أواتددل المطداردين فيهددا، وهدو رفيدد  يعدد برهدوم أحددد  دادة الرعيددل األول لك اتدر عددز الدد
 درر محمد أبو شمالة وراتد العطار.

 
 * رائد العطار.. زعيم رفح

* نع ه "ك اتر ال سام" بأنه "كان رفي  درر الشهيد محمد أبو شمالة في كل المحطدات الجهاديدة مندذ 
الء في االن فاضة األولى فم في ال أسيس والبدايات، حي  شارك في العمليات الجهادية ومالح ة العم

 طوير بنية الجهاز العسكر  في االن فاضة الفانية، فم  اتدا للواء رفح في  ك اتر ال سام  وعضوا في 
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المجلددس العسددكر  العددام، و ددد شددهد لددواء رفددح  حددت إمر دده الجددوالت والصددوالت مددع االحدد الل، وعلددى 
مددن العمليددات البطوليددة الكبددرت، وكددان لدده دورت رأسددها حددرر األنفددا  وعمليددة  الددوهم الم بدددد  وغيرهددا 

 الكبير في معارك  الفر ان  و حجارة السجيل  و العصف المأكول ".
يل دددر فدددي وسددداتل ا عدددالم ا سدددراتيلية بدددزعيم رفدددح. ا هم ددده إسدددراتيل بالمسدددؤولية عدددن  طدددف الجندددد  

. وحدين كدان مصدير ، والضابط هددار جولددين فدي الحدرر الحاليدة2006ا سراتيلي جلعاد شاليط في 
 جولدين غامضا، ك بت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن اسألو العطار.

وعلددى مددر السددنين، أصددبح العطددار أحددد أ ددوت رجددال حمدداس.  عددرض ألكفددر مددن محاولددة اغ يددال، كددان 
بصارو  اس هدف منزله. و ال ضباط إسراتيليون عنه إنه ماكر ويغير مدن أسداليبه  2022أبرزها في 

باسددد مرار. و  همددده إسدددراتيل بالمسدددؤولية عدددن العشدددرات مدددن الهجمدددات ال دددي اسددد هدفت وأمددداكن وجدددودت 
 إسراتيل.

، حكم عليه فدي محاكمدة سدريعة مدن  بدل محكمدة  ابعدة للسدلطة الفلسدطينية 2334في أبريل  نيسان  
 لمدة سن ين ب همة ال درير على أسلحة غير مشروعة.

ة الفلسددطينية أفنداء مطارد ده فالفددة أعضداء مددن ،   دل ن يددر بالشدرط2333وفدي مطلدع فبرايددر  شدباط  
مددارس  آذار  مدن العدام نفسدده أصددرت محكمددة أمدن الدولددة  20حمداس كدان مددن بيدنهم العطددار، وفدي 

ال ابعة للسلطة الفلسطينية حكم ا عدام على العطار وحدفت اح جاجات   ل على أفرها شابان، وبعدد 
ل ياسددر عرفددات مددع  يددادات رفددح وطلددر مددنهم ضددبط حالددة االح جدداج اج مددع الددرتيس الفلسددطيني الراحدد

 النفس، وطلر إعادة النظر في الحكم.
عال  ه مع مصدر كدذلك سديتة بسدبر شدكوك مصدرية حدول عال  ده بنشداطات فدي سديناء. وهدو م دزوج 

 وأر لولدين.
  22/8/2152الشرق األوسط، لندن، 

 
 وطال أبرز القادة الفلسطينيين  االغتيال.. السالح الذي استخدمته "إسرائيل" في كل مكان وزمان .28

كفاا زبون: لطالما كانت سياسة االغ ياالت الموجهة لدت إسراتيل، أحدد أهدم األسدلحة ال دي  -رام هللا 
ع دددود، و مكندددت عبرهدددا مدددن   دددل ال دددادة األكفدددر  طدددرا علدددى  4اسددد  دم ها ضدددد الفلسدددطينيين طدددوال 

 ا طال .
ن  و ؤمن الم ابرات ا سدراتيلية بدأن االغ يداالت طري دة اسد را يجية ناجحدة وناجعدة فدي ردع "العددو" وا 
 كانت فمة ن اشات بدأت  علو حول جدواها.
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واغ الددت إسددراتيل  ددالل الصددراع الحدددي  مددع الفلسددطينيين، مسددؤولين عسددكريين وسياسدديين، ومفكددرين 
ونس، في  د 2388وسفراء وناشطين وك ابا، في دول عربية وأوروبية، وكان أبرزهم  ليل الوزير عام 

وهو الرجل الفاني في منظمة ال حرير، والمسؤول العسكر  األول في حركة فد ح، وكمدال عددوان وأبدو 
، وعلددي حسددن 2331يوسددف النجددار وكمددال ناصددر، وهددم  ددادة كبددار فددي حركددة فدد ح فددي لبنددان عددام 

، ومحمود الهمشر  ممفل منظمة ال حرير في 2333" في بيروت عام 23سالمة المسؤول عن "ال وة 
، وأبددو علددي 2334، وف حددي الشدد ا ي أمددين عددام الجهدداد ا سددالمي فددي مالطددا عددام 2332رنسددا عددام ف

 ، وال اتمة طويلة.2002مصطفى، أمين عام الجبهة الشعبية في رام هللا عام 
ولددم  سدد  دم إسددراتيل هددذا السددالا ضددد الفلسددطينيين وحسددر، بددل ضددد منظمددات أ ددرت كانددت  صددنفها 

 2008، وعمداد مغنيدة فدي 2332أمدين عدام "حدزر هللا" فدي لبندان عدام  عدوا، ف  لت عباس الموسو 
فددي سددوريا وهددو ال اتددد العسددكر  ل ددوات الحددزر، وفمددة اغ يدداالت أ ددرت نفددذت فددي أمدداكن م  لفددة فددي 

يران والسودان يع  د أن  سراتيل يدا فيها.  العرا  وا 
ا، وراحت  غ ال ناشدطين بشدكل فعَّلت إسراتيل هذا السال 2383ومنذ اندلعت االن فاضة األولى عام 

 ميداني وسريع، فم طورت من ذلك في االن فاضة الفانية.
 وكان سالا االغ ياالت إحدت أدوات إسراتيل ال ي اس  دم ها بشكل مكفف ضد حماس.

وح دددى  بدددل عدددامين كاندددت يدددد الموسددداد ا سدددراتيلي الطدددولى  دددادرة علدددى اغ يدددال  دددادة حمددداس مدددن دون 
ليددوم أصددبحت  واجدده صددعوبة أكبددر مددع ا  دداذ  ددادة الحركددة اح ياطددات أمنيددة م اعددر  ددذكر، ولكنهددا ا

 مشددة.
 

 وأبرز عمليات االغتيال ضد قادة حماس:
 * أحمد ياسين: أرفع ش صية  غ الها إسراتيل في حماس.

إفْدر  ا هامده ب  دل جندديين إسدراتيليين أوا در الفمانيندات،  2332حكم على ياسدين بالسدجن المؤبدد سدنة 
ين أطل  سراحه من السجن في إطار صف ة ع دها الملك األردني الراحل الملدك حسدين، بعدد لكن ياس

 محاولة اغ يال مسؤول المك ر السياسي في حماس  الد مشعل في عمان.
جددرت محاولددة فاشددلة  2001وبعددد إطددال  سددراحه مددن السددجن اسدد مر ياسددين فددي نشدداطه، وفددي سددنة 

طداترات صدواريس علدى ياسدين وهدو يغدادر أحدد المسداجد أطل دت  2004الغ ياله، وفدي مدارس  آذار  
 من حراسه. 2ف ضى مع 
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أبريدل  23* عبد العزيز الرن يسي: المسؤول الذ   لف ياسين في  يدادة حمداس فدي غدزة، اغ يدل فدي 
 .2004 نيسان  

كان الرن يسي، وهو طبير أطفال، أحد الذين عسكروا حمداس و عهددوا ببنداء  دوة عسدكرية ال  ضداهي 
 كة، وكان  طيبا مفوها ومهيبا.للحر 

، بصارو  موجده مدن طداترة علدى سديار ه 2022* أحمد الجعبر : اغ يل في نوفمبر   شرين الفاني  
 ال ي كان ي ودها بنفسه في غزة.

 وكان الجعبر  واحدا من رجال حماس الذ  طوردوا لو ت طويل  بل أن ي  لى عن حذرت.
 انيا و صفه برتيس أركان حماس.كانت إسراتيل   همه ب يادة ال سام ميد

عرف عن الجعبر  في إسراتيل أنه مدن و دف وراء  طدف الجندد  جلعداد شداليط، وكدان هدو مدن ن لده 
إلددددى مصددددر بعددددد  و يددددع ا فا يددددة إطددددال  سددددراحه. وأدت اغ يددددال الجعبددددر  إلددددى اندددددالع حددددرر "عددددامود 

 السحار".
 ى منزل في غزة.ب صف عل 2003* سعيد صيام: اغ يل في يناير  كانون الفاني  

 كان وزير الدا لية في حكومة حماس. كان م شددا بالنسبة  سراتيل ومؤسس ال وة ال نفيذية للحركة.
 نجا من محاوالت اغ يال كفيرة  بل أن  نجح طاترات سالا الجوس في اغ ياله مع أحد أش اته.

 22اع غدزة، واغ يدل فدي * صالا شدحادة: كدان ال اتدد العدام لل سدام، الدذراع العسدكرية لحمداس فدي  طد
 ، وهو أبرز مسؤول عسكر   غ اله إسراتيل لحماس.2002يوليو   موز  سنة 

مدددن المددددنيين عنددددما  28أفدددار اغ يالددده السدددؤال حدددول أ ال يدددات الجددديش ا سدددراتيلي بعدددد أن ُ  دددل معددده 
 س طت صواريس ف يلة على عمارة سكنية كان بدا لها في غزة.

ا دا لليدد الطدولى للموسداد والشداباك ا سدراتيلي بعدد سدنوات طويلدة مدن * يحيى عياش: كان اغ يالده إفب
 المطاردة الم عبة.

 وصفت إسراتيل اغ ياله باألهم وكان من مؤسسي حماس.
ُعددرف عيددداش بددد"المهندس" ألنددده صددداحر فكددرة ال فجيدددرات الذا يددة فدددي إسدددراتيل، واغ ال دده إسدددراتيل عدددام 

 بواسطة ها ف جوال مف س في غزة. 2336
 ت له الح ا سلسلة طويلة من العمليات ال فجيرية.ُنسب

* إسددماعيل أبددو شددنر: عضددو ال يددادة السياسددية لحركددة حمدداس فددي غددزة، واغ يددل فددي أغسددطس  آر  
 حين أطل ت فال  طاترات إسراتيلية  مسة صواريس با جات سيار ه. 2001
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عبددر  2001ر مددارس * إبددراهيم الم ادمددة: أحددد أبددرز  ددادة حركددة حمدداس ومفكريهددا، واغ يددل فددي شدده
 صواريس على سيار ه.

* محمددود أبددو هنددود: أحددد أبددرز  ددادة ال سددام فددي الضددفة الغربيددة، نجددا مددن أكفددر مددن محاولددة اغ يددال، 
 بصواريس على سيار ه  رر نابلس. 2002واغ يل في 

 في غزة، وكان أحد أكبر  ادة ال سام. 2004* عدنان الغول: اغ يل في أك وبر   شرين األول  عام 
* نددزار ريددان: أحددد أبددرز  ددادة حمدداس السياسدديين، وكددان علددى صددلة وفي ددة بال سددام. و صددفت إسددراتيل 

 ف ضى مع زوجا ه وسبعة من أبناته و مسة مدنيين. 2003منزله في يناير 
* محمد أبو شدمالة وراتدد العطدار ومحمدد برهدوم: مدن  يدادات الصدف األول لل سدام واغ يلدوا بصدواريس 

 .2024ارة كانوا بدا لها في رفح جنور ال طاع في أغسطس ف اكة أطل ت على عم
 22/8/2152الشرق األوسط، لندن، 

 
 المقاومون وعائالتهم على قوائم االغتيال اإلسرائيلية .29

ال دي اسد هدف بهدا جديش االحد الل ا سدراتيلي ال اتدد العدام لددك اتر -لم  كن محاولدة االغ يدال الفاشدلة 
  لحركة حماس محمد الضيف، وأسفرت عن اس شدهاد زوج ده وابن ده عز الدين ال سام الجناا العسكر 

حالدة منفددردة فدي  دداريس الصدراع مددع إسدراتيل، بددل هدي نمددوذج لسياسدة االغ يددال ال ددي  -ونجلده الرضدديع
 يع مدها االح الل لل ضاء على الم اومة وحاضن ها الشعبية.

الجيش ا سراتيلي ضد الفلسطينيين، و ع بر سياسة االغ يال واحدة من أبرز األسلحة ال ي يس  دمها 
نمدا  وال يس هدف بها  ادة فصاتل الم اومة الفلسطينية السياسيين أو  ادة األجنحة العسكرية فحسر، وا 

 ي عداهم في معظم األحيان ليس هدف أفرادا من عاتال هم وأ رباتهم وجيرانهم.
اغ يددالهم أو محاولددة اغ يددالهم وأسددفر  و بددرز فددي هددذا السدديا   اتمددة طويلددة لل ددادة الفلسددطينيين الددذين  ددم

عددن ذلددك اس شددهاد عدددد مددن أفددراد عدداتال هم، مددن بيددنهم الشددهيد صددالا شددحادة أحددد مؤسسددي الجندداا 
للبنايددة ال ددي كددان فيهددا، وأسددفر عددن  2002العسددكر  لحمدداس الددذ  اس شددهد ب صددف صددهيوني عددام 

 من أ اربه وجيرانه من بينهم فمانية أطفال. 28اس شهاد 
يد نددزار ريددان الدذ  اغ ال دده  ددوات االحدد الل ب صددف اسد هدف منزلدده  ددالل الحددرر ا سددراتيلية أمدا الشدده

  ف ددد أسددفر ال صددف عددن اس شددهاد زوجا دده األربددع و سددعة مددن أبناتدده 2003-2008علددى غددزة  عددام 
 وأحفادت.
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شدلة والحالة ذا ها للشهيد محمد الجعبر  الذ  يعرف ب اتد أركان حركة حماس، ف د أسفرت محاولة فا
الغ ياله عن اس شهاد ش ي يه وابنه البكر وفالفة من أ رباته، وظل االح الل يطاردت إلى أن  مكن من 

 .2022اغ ياله عام 
ومددن سددرايا ال دددس الجندداا العسددكر  لحركددة الجهدداد ا سددالمي، يبددرز اسددم  اتدددها العددام  الددد الدحدددوا 

محداوالت اغ يدال فاشدلة ظفدر بالشدهادة الذ  اس شهد نجالت في  صف إسراتيلي على شر  غزة، وبعدد 
 .2006في  فجير سيارة مف  ة عام 

 
 استهداف السياسيين

ومددن ال ددادة السياسدديين لحمدداس الددذين  ددم اسدد هدافهم فددي محدداوالت اغ يددال إسددراتيلية فاشددلة، يبددرز اسددم 
 ليدددل الحيدددة الناتدددر بدددالمجلس ال شدددريعي وعضدددو المك دددر السياسدددي لحمددداس، الدددذ   عدددرض لمحاولدددة 

اس شهد فيها سبعة من أفراد عاتل ه، وفي العدوان األ ير على غدزة حاولدت  2003 يال فاشلة عام اغ
 إسراتيل اغ ياله فاس هدفت منزل نجله مما أسفر عن اس شهاد أربعة من عاتل ه.

وينضددم ل اتمددة االسدد هداف ا سددراتيلية ال يدداد  بحمدداس محمددود الزهددار الددذ   عددرض لمحاولددة اغ يددال 
، فدم اس شدهد ابنده حسدام عدام 2001ل، لكنها أسفرت عن اس شهاد نجلده البكدر  الدد عدام باءت بالفش

2003. 
 25/8/2152الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 موقع "والال" العبري ينشر قصة ناقلة الجند شرقي التفاح كاملة  .31

يدر نا لدة الجندد نشر مو ع "والال" العبر  مساء اليوم الفالفاء ما  ال إنهدا ال فاصديل الكاملدة لعمليدة  فج
شر ي حي ال فاا شر  غزة بداية العملية البريدة ضدد  طداع غدزة؛ حيد  ي بدين مدن المعطيدات الجديددة 
أن عملية الوصول للنا لة المش علة اس غر ت ساعات فيما  بعفرت جف  الجنود ما بين ال فاا وناحال 

 عوز.
 

 قبيل منتصف الليل: 22:91، حوالي الساعة  2152تموز  53السبت 
أعلددن  اتددد لددواء جددوالني "غسددان عليددان" عددن بدددء الهجددوم علددى منط ددة شددر  الشددجاعية فددي واحدددة مددن 

سددداعات   ريبدددًا يددد م وصدددول  بدددر إلدددى غرفدددة العمليدددات  1أ طدددر عمليدددات "الجدددرف الصدددامد" ، وبعدددد 
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فدي اللدواء  شد عل فيهدا  21وال ابعدة للك يبدة  M-1113الم  دمة للواء بان إحدت النا الت ومن طدراز 
 النيران.

في البدايدة جدرت االع  داد أن النا لدة  عرضدت النفجدار عبدوة ناسدفة ولكدن  بدين فيمدا بعدد أنهدا أصديبت 
بصارو  مضاد للدروع في حين حل ت طاتر ا اس طالع من طراز "راكبي السماء" فو  المنط ة حيد  

م حفددظ ال صددوير يشدداهد أحددد مشددغليها النيددران وهددي   ددرج مددن النا لددة ولكددن ولسددبر غيددر معلددوم لددم يدد 
أجسدددام مشدددبوهة حدددول النا لدددة  4الجددو  فدددي حدددين  وفددد  الطدداترة الفانيدددة وعبدددر المسدددح الحدددرار  وجددود 

 وهوي هم غير واضحة.
وفددي نفددس الو ددت كددان  اتددد اللددواء ي ا ددل علددى أبددوار المنط ددة المأهولددة فددي الحددي فددي حددين كددان  اتددد 

" يددوآلي أور" الددذ  يجلددس فددي غرفددة العمليددة الميجددر "ايددرز الكبيدد س" ورتدديس هيتددة اللددواء  21الك يبددة 
 دارج الحدددود ي ابعددان مسددألة النا لددة المشدد علة، وأور يع بدر مددن الضددباط األكفدداء وهددو فددي ذات الو ددت 

 رجل أعمال م  ص في بيع المعدات الم  دمة لل ش يص الجناتي ألذرع األمن، بحسر ال  رير.
رملية حول النا لة المش علة ومحاولة  بريد النا لة حي  طلر أور من ال وات في المنط ة إ امة سوا ر 

عبر اسطوانات إ ماد الحري  إال أن الجنود  افوا مدن اال  درار مدن النا لدة لسدببين األول  دوفهم مدن 
انفجار الذ اتر والم فجرات الموجودة دا لها في أية لحظة، أما السبر الفداني فهدو سدماعهم ألصدوات 

عبددر جهدداز  21وفددي البيددوت المجدداورة وسددمع بعدددها صددوت  اتددد الك يبددة  باللغددة العربيددة حددول النا لددة
 اال صال وهو ي ول "ال أعرف إذا كان جميع جنود  في النا لة".

و حد  ال  رير عن طلر غرفة العمليات من  اتد الك يبة إحصاء الجندود الم واجددين فدي النا لدة  بيدل 
نالددك افنددان  ارجهددا بسددبر  لددل أصددابها، وبعددد انفجارهددا ولكندده  ددال اندده لدديس با مكددان إحصدداءهم فه

االنفجار زحدف أحدد الضدباط با جدات النا لدة المشد علة ليعدرف مدا يددور هنداك ولكدن وعلدى ضدوء وجدود 
  طر ح ي ي من انفجار الوساتل ال  الية الموجودة على النا لة عاد أدراجه.

 
 الجندي األسير اورون شاؤول

ن  فعيدل نظددام "هنيبعددل" ال داص بعمليددات ال طددف ألن هددذا كمدا  حددد  ال  ريددر عدن عدددم ا عددالن عدد
النظام ال ي ناسر مع الحالة ال ي عانت منها ال وة وهو اش عال النيران في النا لة إال أن مجموعة من 
ك اتر ال سام كانت  سحر في  لك األفناء جفة الجندد  "اورون شداؤول" مدن ميددان المعركدة، بحسدر 

 ال  رير.
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ن البالي األول أصدر يوآل أمرًا برد دال  دوة مدن وراء الحددود ل  دوم بجمدع الجفد  وبعد مرور ساعة م
 حت حراسة وحدة "أغوز" ال اصدة ولكدن الوحددة لدم   درج فدي الو دت المحددد وذلدك علدى ضدوء غدزارة 
النيددران وكميددة االشدد باكات الدددداترة فددي المنط ددة وال دددي سدد ط فيهددا المزيددد مدددن ال  لددى والجرحددى ومدددنهم 

 ر.ضباط كبا
وبعددها ا  ددرا عدددد مددن الضدباط إطفدداء الحريدد  عبددر الرمدال ولكددن  اتددد فر ددة غدزة يددرفض هددذا الم  ددرا 

 ألنه  د يصعر فيما بعد العفور على جف  الجنود ال  لى.
 

 فجرًا: 1:27تموز الساعة  21األحد 
نا لدددة بددددا الفجدددر بدددالبزوي وعنددددها طلدددر  اتدددد الفر دددة مدددن ضدددابط الهندسدددة عمدددل سدددوا ر  رابيدددة حدددول ال

سدداعات منددذ  عددرض النا لددة لل فجيددر ولددم   ددرج بعددد وحدددة  4وم ابعددة محاولددة   ليصددها حيدد  مددرت 
للبح  عن أشالء الجنود وذلك على ضوء وجود م اوف من ال عرض لفذت في حين فارت م اوف 
من عملية  طف الساعة الرابعدة فجدرًا حيد  حاولدت غرفدة العمليدات معرفدة الجندود الدذين كدانوا دا دل 

 النا لة ساعة ال فجير.
وفي  لك اللحظة يطلر  اتد فر دة غدزة مدن الضدابط يدوآل جدر النا لدة وهدي مشد علة إلدى دا دل الحددود 
عبددر جرافددة ضدد مة حيدد  كانددت الم دداوف  دددور حددول إمكانيددة بددزوي الفجددر و صددوير حمدداس للنا لددة 

 وهي مش علة وبذلك يح   صورة النصر.
الطددين بلددة ف ددد حرفددت أرض المعركددة وصددعبت مهمددة البحدد  وبعدددها د لددت الجرافددة الضدد مة وزادت 

عددن جفدد  الجنددود واألدلددة ال ددي  شددير إلددى طبيعددة مددا حصددل حيدد   فككددت النا لددة أفندداء جرهددا عبددر 
الجرافددة وان لبددت ألكفددر مددن مددرة فددي حددين  نددافرت جفدد  وأشددالء الجنددود مددن ال فدداا غربددًا وح ددى ناحددال 

كانددت  سددير  لددف الجرافددة أن أكفددر مددن جفددة سدد طت مددن عددوز غربددًا بينمددا روت ضددابط النا لددة ال ددي 
 النا لة المش علة أفناء جرها.

وبعد جر النا لة للجانر اآل ر من الحدود وجد ضباط الجيش صعوبة فدي إعدداد  اتمدة مر بدة للجندود 
الم واجددددين علدددى م نهدددا وذلدددك بعدددد أن  بدددين أن افندددان مدددن الجندددود لدددم يدددذهبا لل طددداع علدددى م نهدددا بعدددد 

ا برسدددهال   يدددؤ، بينمدددا ب دددي السدددؤال الغدددامض ح دددى اآلن هدددو أيدددن كدددان اورون شددداؤول و دددت إصددداب هم
انفجددار النا لددة حيدد  روت كددل مددن  اتددد المجموعددة وجنددد  اال صددال اللددذان كانددا  ددارج النا لددة سدداعة 

 ال فجير رواي ين م نا ض ين حول شاؤول.
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 جرافة تابعة لجيش االحتالل
ية صعوبة في فهم كيفية  عرف حماس على هوية الجند  و فعيل في حين وجد ضباط الك يبة الجنوب

سداعة مدن العمليدة و بدل  22حسابين على اسمه عبر شدبكات ال واصدل  دوي ر وفيسدبوك بعدد أ دل مدن 
 أن يعلن الجيش عن ا  فاء الجند  وهوي ه.

عددن  و حدد  ضدباط الك يبدة الجنوبيدة فدي الجديش عدن وجدود فشدل مدا ف دد  دم إرسدال أول فريد  للبحد 
فر  بح  وذلك من يوم  4ساعة من  فجير النا لة في حين أرسلت بعدها  22ب ايا جف  الجنود بعد 

األحددد ولغايددة ال مدديس ومعهددم الكددالر المدربددة بينمددا  ددم االسدد عانة بجرافددة كبيددرة وال ددي  امددت بحمددل 
حضددارها إلددى دا ددل الحدددود للبحدد  عددن أشددالء فيهددا حيدد  عفددر علددى ال حمددض كميددات رمددال كبيددرة وا 

  موز. 22النوو  للجند  السادس والسابع يوم الفالفاء 
وفي   ام ال  رير  حد  ضدباط ضدالعون فدي ال ح يد   داتلين انده لدو  دام الجديش بمدا يجدر عليده مدن 
البداية لكانت الن ات  مغايرة ف د كان ي وجر عليه  طوي  منط ة النا لة ومنع الوصول إليها فدي حدين 

 ة الجند  شاؤول للدفن في "إسراتيل" على حد  عبيرهم.يب ى من واجر الجيش إعاد
 22/8/2152السبيل، عّمان، 

 
 لبنان: قائد األمن الوطني الفلسطيني يزور الحزب التقدمي و"تيار الفجر" والشيخ حمود .30

صيدا: واصلت  يادة األمن الوطني الفلسطيني برتاسة اللواء صبحي أبو عرر جول هدا علدى فاعليدات 
الوفد اللواء منير الم دا وأمين سر حركدة فد ح فدي منط دة صديدا العميدد مداهر شدبايطة المدينة. وضم 

و اتددد ال ددوة األمنيددة الفلسددطينية المشدد ركة فددي م دديم عددين الحلددوة العميددد  الددد الشدداير. واسدد هل بزيددارة 
 يادة مجلس الجنور في الحزر ال  ددمي االشد راكي حيد  ال  دى عضدو  يدادة الحدزر سدرحان سدرحان 

  عضاء محمود ابو  ليل، عدنان سلي ا، باسم الحسنية وعبد الحليم شويكاني.واأل
كما زار الوفد رتيس " يار الفجر" عبد هللا ال ريا ي. و د جدد شبايطة المو ف الفلسطيني بعدم ال دد ل 

 في ال جاذبات العربية، وبالو وف على الحياد حيال كل ما يحصل
وة الف دددا إلدددى أن هنددداك ات الفدددا وطنيدددا فلسدددطينيا دا دددل وطمدددأن شدددبايطة إلدددى الوضدددع فدددي عدددين الحلددد

الم يمدات وان ال ددوة األمنيددة الفلسدطينية  أ ددذ دورهددا و حاسدر مددن ي طددئ فدي الم دديم. و ددال: وضددعنا 
في الم يمات جيد جدا أكفر من  بل بكفير ونحدن م مسدكون بوحدد نا الوطنيدة الفلسدطينية. كمدا ال  دى 

 لشيس ماهر حمود.الوفد إمام مسجد ال دس في صيدا ا
 22/8/2152المستقبل، بيروت، 
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 "الديموقراطية" تشيد بالتضامن اإلعالمي مع غزة .32

زار وفددد مددن "الجبهددة الديمو راطيددة ل حريددر فلسددطين" ضددم: علددي فيصددل ومحمددد  ليددل وسددامر مندداع، 
 رتيس المجلس الوطني لإلعالم المرتي والمسموع عبد الهاد  محفوظ.

كر الوفدددد لإلعدددالم اللبنددداني و ف ددده المعهدددودة فدددي ال ضدددامن مدددع الشدددعر وحسدددر بيدددان للجبهدددة، ف دددد شددد
الفلسدددطيني ومدددع  طددداع غدددزة فدددي صدددورة  ضدددامنية موحددددة ورافضدددة للعددددوان، داعيدددا ألن يكدددون العمدددل 

 ا عالمي العربي الموحد م دمة ل ضامن عربي على المس ويين الرسمي والشعبي.
اءات  ضمن و ف العدوان"، مؤكدا "أن إسراتيل لم  كدن واع بر الوفد "أن المطلور من دول العالم إجر 

جدية منذ بداية المفاوضات في ال اهرة"، محذرا مدن  طدورة  كدريس منطد  ال هدتدة م ابدل ال هدتدة بعدد 
 فشل إسراتيل في  ح ي  أ  من أهدافها في عدوانها".

 22/8/2152المستقبل، بيروت، 
 
 شهداء غزة في مسجد خالد بن الوليد مخيم عين الحلوة: حماس تقيم صالة على أرواح .33

صدديدا: اسدد نكارا للمجددازر الصددهيونية بحدد  الشددعر الفلسددطيني فددي غددزة وآ رهددا المجددزرة بحدد  عاتلددة 
ال ياد  فدي ك اتدر ال سدام محمدد الضديف، أ يمدت صدالة الغاتدر عدن أرواا شدهداء  لدك المجدازر فدي 

حمددداس حيدد  أم المصدددلين مسدددؤول مسددجد  الدددد بددن الوليدددد فددي م ددديم عددين الحلدددوة بدددعوة مدددن حركددة 
العال ات السياسية في الحركدة احمدد عبدد الهداد  الدذ  أل دى كلمدة بعدد الصدالة ف دال: "يدأ ي اسد تناف 
العدددوان مددن  بددل العدددو الصددهيوني علددى أهلنددا فددي  طدداع غددزة بعددد فشددل المفاوضددات ال ددي لددم يسدد طع 

 العدو أن ي دم شيتا فيها للفلسطينيين وهي ح و  طبيعية. 
صوصا أن ن نياهو فشل فشال ذريعا في العدوان على غزة ولدم يح د  أ  انجداز و دد  سدر الحدرر و 

منددذ بددداي ها وهددو اآلن يعدديش صددراعا ح ي يددا علددى مسدد وت الدددا ل الصددهيوني وهددو الدددافع الددذ  جعلدده 
يس أنف حربه وعدوانه على غزة وي صف مدرة أ درت المددنيين اآلمندين، ألنده لدم يسد طع أن يح د  أ  

جدددداز عسددددكر  علددددى مسدددد وت اسدددد هداف م دددددرات الم اومددددة أو المجاهدددددين لكددددن الم اومددددة كانددددت لدددده ان
 بالمرصاد".

 22/8/2152المستقبل، بيروت، 
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 صيدا: "الديموقراطية" تقيم معرض صور عن مجازر العدوان اإلسرائيلي على غزة .34
يلي نظمدددت الجبهدددة صددديدا: و ضدددامنا مدددع الشدددعر الفلسدددطيني وم اوم ددده فدددي مواجهدددة العددددوان ا سدددرات

الديم راطيددة ل حريددر فلسددطين معددرض صددور  فضددح ا جددرام الصددهيوني و سددلط الضددوء علددى المجددازر 
 البشعة ال ي ار كبها العدو ا سراتيلي في غزة.

حضر المعرض الذ  أ يم في مركز معروف سعد الف افي في صديدا عضدو المك در السياسدي للجبهدة 
اد عفمدان، والعميدد مداهر شدبايطة عدن " فد ح"، وأبدو احمدد فضدل إبراهيم النمر ومسدؤولها فدي صديدا فدؤ 

عددن "حمدداس" وعمددار حددوران عددن "الجهدداد ا سددالمي" وأبددو باسددل الدددنان عددن "الجبهددة الشددعبية" وأبددو 
 السعيد اليوسف وأبو واتل كلير عن "جبهة ال حرير الفلسطينية " وحشد من أبناء المدينة والم يم.

رض يكشف هدول وبشداعة مجدازر العددو ا سدراتيلي بحد  شدعبنا فدي غدزة و ال فؤاد عفمان: "هذا المع
فددي ظددل صدددمت عربددي ودولدددي كدداملين .. كمدددا ان هددذت الصددور  حددداكي الم اومددة وشدددعبنا مددن  دددالل 
صددمود ومواجهددة م  لددف فصدداتل الم اومددة الفلسددطينية للعدددوان، وهددذا يعبددر عددن وحدددة الم اومددة وعددن 

لى ينكسر العدو ا سراتيلي أمام إرادة الم اومة في فلسطين رغم مس وت الصمود والمواجهة وللمرة األو 
ام الكددده اكبدددر وأ دددوت الدددة عسدددكرية  دميريدددة .. وأيضدددا نحدددن أردندددا مدددن  دددالل هدددذا المعدددرض ان نؤكدددد 

ننا ال يمكن ان ن نازل عن ح  العودة أبدا".  كالجتين  مسكنا بأرضنا وا 
 22/8/2152المستقبل، بيروت، 

 
 تيال قادة حماس يعّد إنجازًا مخابراتيًا وعمالنيًا عظيمًا للجيش والشاباكنتنياهو ويعلون: اغ .35

، عن أسعد  لحمي، أن رتيس الحكومة ا سراتيلية بنيامين 22/8/2152الحياة، لندن، ذكرت 
ن نياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون  باهى باغ يال ال ياديين الفالفة من حماس، وكالوا المديح 

 الشاباك  والجيش. و ال ن نياهو إن "المعلومات االس فناتية في نوعها ال ي وفرها للم ابرات العامة 
جهاز الشاباك بفضل عمل مفابر ومهني، با ضافة إلى  درات ال نفيذ الد ي  للجيش ا سراتيلي 
أ احت لنا ا  اذ  رار ب نفيذ م طط اغ يال  ادة حماس الذين  ططوا لعمليات  ا لة ضد مواطني 

". وأضاف أن هذت العملية  ضاف لسلسلة طويلة من "نجاا الجهاز في إحباط عمليات إسراتيل
إرهار  ططت لها حماس". وزاد أن "الشاباك" والجيش يعمالن "ك فًا إلى ك ف" في "عملية الجرف 
الصامد"، كما في كل أيام السنة. وهذا األمر يع بر لبِّنة مهمة في أمن إسراتيل ومواطنيها". وأردف 

لعملية العسكرية س  واصل ح ى  ح   أهدافها، وفي م دمها اس عادة الهدوء لف رة م واصلة أن ا
 لمواطني إسراتيل من  الل ضربات جدية للبنى ال ح ية لإلرهار".
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و ال وزير الدفاع موشيه يعلون، إن " ادة حماس الذين  مت  صفي هم مسؤولون عن عمليات  فجيرية 
يش، بضمنها ا  طاف الجند  غلعاد شاليت". واع بر العملية "إنجازًا ضد مواطني إسراتيل وجنود الج

م ابرا يًا وعمالنيًا عظيمًا للجيش والشاباك اللذين يعمالن ليل نهار من أجل أمن مواطني إسراتيل". 
وأردف مهددًا أن إسراتيل س واصل مالح ة وضرر  ادة حماس في كل و ت وفي كل مكان يكونون 

ل المس بمواطني إسراتيل فرن دمه في رأسه. وليعرف  ادة حماس أننا لن فيه، "وكل من يحاو 
نس كين ح ى نل ي ال بض عليهم. المعركة طويلة ونح اج للنف س الطويل والصبر والعزيمة والصمود 
ال و . نعمل بمسؤولية وبرويسة ل ح ي  الهدف الواحد: إعادة الهدوء واألمن لمواطني إسراتيل عمومًا 

 ور  حديدًا ولن ن هاون في ذلك".وسكان الجن
، عن كفاا زبون، أن صحيفة يديعوت أحرنوت 22/8/2152الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

ا سراتيلية  الت إن العملية كانت األكفر نجاحا للشاباك منذ سن ين حين جرت اغ يال أحمد الجعبر  
ن أشرف بنفسه على العملية". رتيس أركان حماس. وك بت الصحيفة: "رتيس  الشاباك  يورام كوهي

وأضافت: "العطار وأبو شمالة كانا في ملجأ أسفل المنزل. كانت الد ات  األ يرة  بيل  نفيذ الهجوم 
عصيبة، و عمل االس  بارات مع أكفر من مصدر لل أكد من وجودهم. وفي النهاية، العشرات من 

 العمالء أكدوا وجودهم في المنزل ونفذت العملية".
 يش ا سراتيلي اغ يال  ادة "ال سام" يمفل "إنجازا آ ر في المعركة المس مرة ضد حماس".وعد الج

و ال الناط  باسم الجيش ا سراتيلي، أفي ا  أدرعي: "جيش الدفاع بكل أسلح ه، الجوية والبحرية 
ح ية والبرية، با ضافة إلى أجهزة االس  بارات، يعمل ليل نهار من أجل إلحا  األذت بالبنية ال 

 الحمساوية وا عادة الهدوء إلى األراضي ا سراتيلية".
 
 ليبرمان يهدد باالنسحاب من االئتالف الحكومي .36

 رجمة  اصة: ذكر المو ع االلك روني لد "ال ناة العاشرة" في ال لفزيون  -ال دس دوت كوم  -رام هللا 
في ظل اس مرار مهاجمة اعضاء االسراتيلي ان الغليان ما يزال يسود المس وت السياسي في اسراتيل، 

االت الف الحكومي لرتيس الحكومة بنيامين ن نياهو مبررين ذلك با حباط الذ  اصيبوا به ن يجة 
 سياسات ن نياهو.

وفي إطار ذلك ف د صرسا وزير ال ارجية في حكومة االح الل افيغدور ليبرمان في أحادي   اصة 
الى الحكومة، وفي مفل هذت الحالة فرن وزير المالية  "ان ن نياهو يسعى مجددًا  د ال الم دينين
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ياتير لبيد سوف ينسحر من الحكومة، وانه في حال انسحار لبيد فلن يس مر في االت الف 
 الحكومي". 

واشار ليبرمان: "ان ن نياهو وضع نفسه في اشكالية ح ي ية عندما اضطر للحدي  مع حماس، مما 
ار االعضاء في االت الف الحكومي، وهو ما ظهر جليًا في دفعه ل فريغ احباطه هذا في االحز 

 مؤ مرت الصحفي يوم أمس".
 25/8/2152القدس، القدس، 

 
 لبيد: قيادة حماس السياسية والعسكرية هدف للتصفية في داخل وخارج األراضي الفلسطينية .37

 ادة حماس من  ال وزير المالية ا سراتيلي ياتير لبيد، في  صريح لإلذاعة العبرية إن "جميع 
الجناحْين السياسي والعسكر  سواء أكانوا م واجدين في  طاع غزة أو في ال ارج يجر أن يعلموا 
بأنهم  د يكونون هدفًا مشروعًا لل صفية طالما اس مرت حرك هم في إطال  نيرانها على ال جمعات 

 السكنية ا سراتيلية".
 اته بوزير ال ارجية األلماني فرانك فال ر وأضاف لبيد، الذ  يرأس حزر "هناك مس  بل"  الل ل

ش اينماير في برلين، اليوم ال ميس، أن " إسراتيل  س واصل الدفاع عن نفسها ومحاربة ال وت 
 الفلسطينية المسلحة".

عرض لبيد على ش اينماير مبادر ه الرامية إلى ع د مؤ مر دولي حول جعل  طاع غزة منط ة 
عادة اعمارت.  منزوعة السالا وا 

 25/8/2152فلسطين أون الين، 
 
نهاء حماس أو التوصل إلى تسوية معها .38  شتاينتز هناك خياران أمام "إسرائيل": اجتياح غزة وا 

الغد:  حدفت حكومة االح الل ا سراتيلي أمس عن  يارين  الت إنها  واجههما حيال  –عمان 
ش اين ز، الذ  أعلن "أنه ال  الم اومة الفلسطينية في  طاع، حسر وزير شؤون االس  بارات يوفال

ن هناك  يارين ف ط إما   ويض نظام "حماس" عن طري  اج ياا  يوجد حل سحر  في  طاع غزة وا 
ما ال وصل إلى  سوية مرضية معها".  ال طاع ألسابيع، وا 

وبينما  ال "ش اين ز" في  صريحات إذاعية ان "المطلور حالًيا هو  شكيل حكومة وحدة وطنية ذات 
 رلمانية واسعة وذلك على  لفية ال طورات الدراما يكية الحاصلة في الشر  األوسط". اعدة ب

 22/8/2152الغد، عّمان، 



 
 
 

 

 
           21ص                                     9957 العدد:     22/8/2152الجمعة  :التاريخ

 

 
 مردخاي: قادة حماس موجودون في مجمع مستشفى الشفاء  .39

حذر منس  أعمال حكومة االح الل ا سراتيلي في الضفة وغزة، يؤاف مرد ا ،  ادة حماس 
 أ  منهم لن ي م ع بحصانة من اس هدافه.العسكريين والسياسيين من أن 

و ال مرد ا ، في  صريحات صحفية ن ل ها ا ذاعة العربية، اليوم، إن  إسراتيل   علم بمكان وجود 
  ادة حماس، مشيرًا بوجه محدد إلى مجمع مس شفى الشفاء في غزة، حسر زعمه.

 25/8/2152فلسطين أون الين، 
 
 مخرج للحرب ويخشى اليمينمسؤول إسرائيلي: نتنياهو يبحث عن  .41

األناضول:  ال مسؤول سياسي إسراتيلي كبير، صباا اليوم الجمعة، إن  –عالء الريماو   -ال دس
رتيس وزراء االح الل ا سراتيلي بنيامين ن نياهو يبح  عن م رج من الحرر ضد  طاع غزة، ولكنه 

 ه في معسكر اليمين".في الو ت نفسه ي عرض لضغوط سياسية من الجمهور الذ  يع مد علي
وأضاف المسؤول الكبير بحسر ما أورد ه ا ذاعة ا سراتيلية العامة، إن " صفية  ياديي حماس 
عززت مكانة ن نياهو ولكنها  د  منع حماس من المواف ة على و ف إطال  النار في اآلجل ال رير، 

 سلطة الفلسطينية محمود عباسيس الوالعودة إلى ال اهرة لل فاوض، وذلك رغم أن رتيس الوزراء ورت
وأشارت ا ذاعة العبرية على لسان المسؤول، إلى أن  يسعيان إلى إعادة  فعيل المبادرة المصرية".

"الواليات الم حدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يسعون الح مال إصدار  رار في مجلس األمن الدولي 
لى  إرسال بعفة مرا بين دولية لضمان  طبي ه". يدعو إلى و ف  طال  النار في غزة لف رة طويلة وا 

ون لت ا ذاعة العبرية عن مصادر سياسية إسراتيلية مسؤولة، لم  سمها، أن "هناك  حركات  جر  
وأضافت المصادر أن  في مجلس األمن الدولي سعيًا لصياغة مشروع  رار ينهي ال  ال في غزة".

 ن هذا ال بيل"."هناك شكا في  جاور حماس مع مشروع  رار دولي م
 22/8/2152رأي اليوم، لندن، 

 
 وزراء في الكابينت: غانتز يريد إنهاء العملية في غزة بأي ثمن .40

كشفت ال ناة الفانية على مو عها االلك روني، بأن عددًا من أعضاء المجلس الوزار  المصغر للشؤون 
هجة ضد رتيس هيتة األركان "بيني السياسية واألمنية "الكابينت"  د وجهوا ان  ادات الذعة وشديدة الل

 غان ز" و يادة الجيش على مو فهم من العملية العسكرية في  طاع غزة.
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ال وات البرية من  طاع غزة بأنه م  نع بأن  ولفت وزراء الكابينت إلى  صريح "غان ز" لدت  روج
سكان المس وطنات المحيطة بال طاع يس طيعون العودة إلى منازلهم لممارسة حيا هم الطبيعية بما 

 ي نا ض بشكل صريح مع المشهد الحالي.
وأفارت  صريحات غان ز  لك حفيظة بعض الوزراء في الكابينت، مشيرين إلى أن غان ز يريد إنهاء 

نه ينم عن رغبة جيش االح الل في إنهاء العملية بأ  فمن منذ العم لية العسكرية في  طاع غزة، وا 
عدة أيام. وأضاف الوزراء "على مر نحو شهر ونصف ونحن نسمع من الجيش بأنه نجح في 
اس عادة  وة الردع أمام المنظمات الفلسطينية"، و ابع أحد الوزراء رفض ذكر اسمه "جيش االح الل 

ا بأن حماس  ل ت ضربة موجعة و ريد إنهاء المعركة، لكن ما نرات على أرض الوا ع عكس ما أبلغن
 ي ال".

 25/8/2152الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 ضابط إسرائيلي كبير: معلومات استخبارية وراء اغتيال قيادات "القسام"  .42

ر"، في سالا الجو ا سراتيلي، السبيل: ن لت عدة وساتل إعالم إسراتيلية، عمن وصف ه بد"ضابط كبي
من كبار من مسؤولي ك اتر ال سام في مدينة رفح الليلة  1يوم ال ميس،  وله إن "عملية  صفية 

 الماضية، كان سببه معلومات اس  بارية د ي ة، أفسحت المجال أمام  ح ي  هذا النجاا الالفت".
لية من بينها صحيفة "يديعوت وأضاف الضابط، الذ  لم  فصح عن هوي ه وساتل إعالم إسراتي

أحرنوت"، و"ا ذاعة ا سراتيلية العامة"، أنه "  رر  صف المنزل، حي   واجد الُمس هد فون بعدة 
أطنان، ضمانًا لعدم نجاة أ  منهم مع الحرص على عدم إصابة  1 ذاتف بوزن ي راوا بين طن ْين و

 المنازل المجاورة".
أنماط العمل ال ي يع مدها لدت  يامه بعمليات ال  ل  و ابع أن "الجيش ح   ن لة نوعية في

المس هدِّف للعناصر المسلحة، من  الل  كفيف ال نسي  بين الجهات االس  بارية، و يادات العمليات 
المعنية، وا  صار المدة المطلوبة من لحظة ورود المعلومات ال اصة بوجود فرصة الس هداف 

 ة اس هدافه".عنصر معيَّن وح ى المصاد ة على عملي
ومضى الضابط  اتال، إن عملية "الجرف الصامد"، شهدت إلغاء الكفير من عمليات ال  ل 
ما  وفًا من   ل  المس هدِّف الم طَّط لها، إما لعدم ورود معلومات اس  بارية د ي ة بما يكفي، وا 

 مدنيين ال ضلع لهم في ا رهار، وف   وله.
 22/8/2152السبيل، عّمان، 
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 سرائيلي يستدعي عشرة آالف جندي احتياط الجيش اإل .43

الغد: صاد  المجلس الوزار  ا سراتيلي المصغر على م  را رتيسه "بنيامين ن نياهو"  –عمان 
 آالف جند  اح ياط. 20ووزير جيشه "موشي يعلون" ب جنيد 

لنظاميين في وذكرت ا ذاعة العبرية العامة، أنه سي م ن ل جزء من هؤالء الجنود لملء مكان الجنود ا
شمال الكيان ا سراتيلي، وكذلك لمهام طارتة على حدود غزة. وكان جيش االح الل أعلن أمس 

 اس دعاء ألفي جند .
 22/8/2152الغد، عّمان، 

 
 موقعًا في قطاع غزة منذ انتهاء التهدئة 511الجيش اإلسرائيلي يستهدف  .44

لي، في بيان وصل األناضول نس ة منه، األناضول:  ال الجيش ا سراتي -عالء الريماو   -ال دس 
هدفا في  طاع غزة ليصبح العدد  40صباا الجمعة، " ام الجيش ا سراتيلي منذ يوم أمس بمهاجمة 

 هدفا منذ ان هاء و ف إطال  النار"، من صف ليل الفالفاء األربعاء الماضي. 260
الجماعات المسلحة في  طاع  وأشار البيان إلى أن "الجيش ا سراتيلي يواصل عمليا ه الس هداف

 غزة والمس ببني ها".
من جانبها،  الت إذاعة الجيش ا سراتيلي، صباا الجمعة، إن "الجيش ما زال يعزز  وا ه على 

 حدود غزة للجاهزية أل  من ال يارات العسكرية ومنها هجمات برية".
وصل األناضول نس ة  وفي و ت م أ ر من مساء يوم ال ميس،  ال الجيش ا سراتيلي، في بيان

سراتيل". 114منه، إن "نحو   صارو ا أطل ت على مناط  إسراتيلية منذ ان هاء ال هدتة بين حماس وا 
 صارو ا منها". 41وأشار البيان إلى أن "ال بة الحديدية  المضادة للصواريس  نجحت في إس اط 

 22/8/2152رأي اليوم، لندن، 
 
 ع "أشكول" بعد يوم حافل بالصواريخ يديعوت أحرونوت: هجرة المئات من تجم .45

السبيل: أ دم المتات من سكان كيبو سات  جمع أشكول جنوبي  طاع غزة على  رك منازلهم مرة 
طال  متات الصواريس على بلدات غالف غزة.  أ رت مساء أمس ال ميس وذلك مع  جدد الحرر وا 



 
 
 

 

 
           23ص                                     9957 العدد:     22/8/2152الجمعة  :التاريخ

 

وم حافل برطال  الصواريس وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن هذت الهجرة جاءت في أع ار ي
و ذاتف الهاون حي   رر المتات من سكان كيبو سات "نير عوز" و "العين الفالفة" مغادرة المنازل 

 لف رة من الو ت ح ى  هدأ األوضاع بعد أن كانوا  د عادوا إليها  الل ف رة ال هدتة األ يرة.
 22/8/2152السبيل، عّمان، 

 
 فاتورة حرب "إسرائيل" على غزة"ذي ماركر": تسعة مليارات شيكل  .46

الذ  يصدر  The Marker رجمة  اصة:  دسر الملح  اال  صاد   -ال دس دوت كوم -رام هللا
  42عن صحيفة "هآر س" ان كلفة العدوان العسكر  على  طاع غزة لغاية يوم االربعاء  اليوم الد 

 في جيش االح الل.مليارات شيكل وف ًا ل  ديرات مسؤولين كبار  3 جاوزت حاجر الد 
يومًا، ف د بلغت  16وال ي اس مرت لد  2006وبالم ارنة مع كلفة الحرر اللبنانية الفانية في العام 

 مليار شيكل. 8.2
 25/8/2152القدس، القدس، 

 
 استطالع إسرائيلي: تراجع حاد لمؤيدي نتنياهو .47

ليين في رتيس الوزراء بنيامين الفرنسية: أظهر اس طالع للرأ  نشرت ن اتجه ال ميس أن ف ة ا سراتي
 ن نياهو  راجعت ب وة منذ بدء العدوان على  طاع غزة.

وذكرت ال ناة الفانية في ال لفزيون ا سراتيلي أن نسبة األش اص الذين ينظرون إلى رتيس الوزراء 
، وام نع %11، في حين بلغت نسبة أصحار الرأ  السلبي  جاهه %41بريجابية  راجعت إلى 

 عن ا دالء برأيهم. البا ون
، علما بأن %61وأوضح اس طالع لل ناة نفسها نشر  بل أسبوعين أن نسبة مؤيد  ن نياهو بلغت 

 ُبعيد بدء العمليات العسكرية في الفامن من يوليو/ موز الماضي. %82هذت النسبة ناهزت 
 22/8/2152الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 المقاومةبلدية عسقالن تؤجل الدراسة لتواصل صواريخ  .48

 ال رتيس بلدية مدينة عس الن المح لة "إي مار شمعوني"، إنه  رر عدم ف ح المدارس في المدينة 
 جراء  واصل إطال  صواريس الم اومة الفلسطينية من  طاع غزة  جات المس وطنات ا سراتيلية.
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سنة الدراسية في ون لت ا ذاعة ا سراتيلية العامة عن رتيس البلدية  وله: "لن أسمح باف  اا ال
نة في البلدية".  المدارس ورياض األطفال غير المحصَّ

وأوضحت ا ذاعة أن  رار شمعوني يأ ي على  لفية إعالن وزير ال ربية وال عليم، شا  بيرون، يوم 
 ال ميس، ان ظام الدراسة في جميع المؤسسات ال عليمية في  إسراتيل  مطلع الشهر الم بل.

 25/8/2152فلسطين أون الين، 
 
 معلقون إسرائيليون: الحرب لم تحقق شيئًا ونتنياهو يزج بنا في حرب استنزاف .49

وكاالت:  ال معل ون إسراتيليون إن العدوان على  طاع غزة لم  -الحياة الجديدة -ال دس المح لة
زاف" يح   شيتا، وا هموا رتيس الوزراء االسراتيلي بنيامين ن نياهو بأنه يزج برسراتيل "في حرر اس ن

 و و عوا أن ين هي العدوان بحل سياسي.
و ال المحلل السياسي في صحيفة "معاريف" بن كاسبيت إن ن نياهو ووزير الجيش موشي يعلون 
"يجرون دولة كاملة ل مسة أسابيع من األحدا  االس عراضية". وأضاف أنه "باس فناء  دمير الصيف 

لحا  أضرار فادحة باال  صاد و  ويض الشرعية ا لدولية ال ي حصلت عليها إسراتيل، والمس وا 
 بالرصيد الذ  ح   ه إسراتيل على مدت سنوات طويلة، لم يح  ا شيتا".

و ابع: "ان ظرنا المؤ مر الصحفي لن نياهو لمعرفة مصير محمد ضيف، لكن ن نياهو ويعلون ال 
افيغدور  -ال طير يعرفان". و ساءل:" إذن لماذا ع دا المؤ مر الصحفي؟ من أجل مواجهة ال هديد

ليبرمان ونف الي بينيت". وأضاف: "ن نياهو ال يحسن أن يكون  ويا م ابل حماس، لكنه ال يسمح 
 لنفسه بأال يكون  ويا م ابل بينيت".

من جانبه  ال المعل  السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شمعون شيفر، إن "أهداف الحرر 
مطلر نزع السالا من  طاع غزة و  ويض حماس". وأضاف  ال ي أعلنها ن نياهو  بددت وس ط منها

 أن ن نياهو "في ح ي ة األمر لم يعدنا بشيء ما عدا حرر اس نزاف، ها نحن في  ضمها اآلن".
ويؤكد شيفر أن "مسار نهاية الحرر معروف، وهو المسار السياسي". و ال: "إن نهاية الحرر س  م 

 ية ما زالت  اتمة ولم  س ط من جدول األعمال".برعادة وفد المفاوضات لل اهرة، فال سو 
و ال يوسي فيرطر في م الة ك بها بصحيفة "هآر س" انه بناء على  صريحات ن نياهو، في المؤ مر 
الصحفي األربعاء "ي ضح أن ات الفه الحكومي يعاني من مشاكل جدية، وأن طا م ا  اذ ال رارات 

 ".السياسية واألمنية  سراتيل في حالة  فكك



 
 
 

 

 
           15ص                                     9957 العدد:     22/8/2152الجمعة  :التاريخ

 

وأضاف ان "ن نياهو ويعلون، ع دا مؤ مرا صحفيا األربعاء، كان موجها ضد عدويهما األول حركة 
حماس، والفاني الوزراء في المجلس الوزار  المصغر الذين يفرفرون من دون  و ف، ويوزعون 

 ال طط والنصاتح في كل اال جاهات".
 22/8/2152الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يس باالغتياالت"هآرتس": الحل ل .51

 رجمة موسى  وس: رفضت صحيفة "هآر س" االسراتيلية، في اف  احي ها، سياسة  -رام هللا 
االغ ياالت ال ي  س هدف فيها سلطات االح الل الم اومين داعيًة الحكومة ا سراتيلية الى اع ماد 

 السبل الدبلوماسية لحل "النزاع الراهن في غزة".
 ها "يع بر محمد ضيف  اتد الجناا العسكر  لحماس في غزة وبح  وك بت الصحيفة في اف  احي

عدوا لدودا  سراتيل بسبر مسؤولي ه عن العديد من الهجمات ال ي أدت الى م  ل مدنيين وعسكريين 
اسراتيليين، كما أنه جلر كارفة للشعر الفلسطيني. ومع ذلك، فلمحاولة اغ ياله ال ي و عت ليلة 

وراء صورة الحرر، وهي جزء من صورة النصر ال ي يح اج اليها  نهاء ال  ال الفالفاء،  يمة  ليلة 
 الراهن".

واع برت هآر س "إن مو ه ليس بذ  صلة ب وة حماس. فل د علمت ال جارر اسراتيل ان لالغ ياالت 
أفرا محدودا ال يكون داتما ايجابيا. فاغ يال أبو جهاد مسؤول العمليات لد"الرتيس الراحل ياسر 

فات"، حرمه من شريك مهم  الل عملية أوسلو، وأن   ل أحمد ياسين وعبد العزيز الرن يسي عر 
وصالا شحادة وأحمد الجعبر  أدت لمعا ب هم لكنه لم يردع أو يضعف حماس، إنما روج ف ط لشهرة 
الضيف. فلم  غير محاولة اغ يال الضيف أ  من الح ات  األساسية. فما زالت اسراتيل بحاجة الى 

 اسة ذكية  سمح برنهاء ال  ال مع حماس مع  يمة ح ي ية للمس  بل".سي
 22/8/2152القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل": بحال اندالع حرب مع حزب هللا فإّن الجيش سُيواجه سالح البحرّية ومضادات الطائرات  .50

كر س على زهير أندراوس: على الرغم من انشغال إسراتيل في اس مرار شنس العدوان العس -الناصرة 
 طاع غزسة، فرنس العين ا سراتيليسة ال  غمض بالمرسة،  شية من  و ر الجبهة الشماليسة مع حزر هللا 
، وفي هذا السيا ، ن ل مو ع  عنيان مركاز   ا سراتيليس عن مصدر عسكر س إسراتيليس  وله  اللبنانيس

 إنسه ال يس بعد شنس حرر فالفة على لبنان.



 
 
 

 

 
           12ص                                     9957 العدد:     22/8/2152الجمعة  :التاريخ

 

ح المح لل للشؤون العسكريسة في صحيفة  هآر س  أْن  ُبادر إسراتيل إلى حرر فالفة من ناحي ه، رجس
، الجنرال بيني  على لبنان العام الم بل، منوهًا إلى أنس  اتد هيتة األركان العامسة للجيش ا سراتيليس

عاًما  الذ  شارك كضابط شار في حرر لبنان األولى سيجد نفسه في الجبهة اللبنانية  44غان ز  
جديد، ون ل أورن عن أحد الجنراالت المركزيين في  يادة الجيش من دون ذكر اسمه  وله إن  من

اح ماالت حرر جديدة مع حزر هللا  بل ان هاء والية غان ز كبيرة جدًا، أْ  في شهر شباط  فبراير  
 نياهو ، و رر ن2022من العام ال ادم، علًما أنسه باشر بمنصبه الحالي شباط  فبراير  من العام 

 ووزير األمن موشيه يعلون،  مديد ف رة والي ه بسنة إضافية أ رت.
الحرر س شمل عملية برية يس ط  اللها متات الجنود ا سراتيليين بين   لى  وأشار الجنرال إلى أن س
وجرحى. وبحسر الجنرال المذكور  هدف إسراتيل من ذلك إلى منع حالة ي م فيها اس غالل معلومات 

 ة الغ يال حسن نصر هللا واالنجرار لحرر كرد فعل.اس  بارا ي
الماضية، أْ  منذ أْن وضعت  8في السيا  ذا ه،  ال مو ع  ميداع  ا سراتيليس إنسه في السنوات الد 

حرر لبنان الفانية أوزارها، لم ٌيم حزر هللا بأ س عمل ضدس إسراتيل، الفً ا إلى أنسه لم يفعل ذلك من 
جل مواصلة بنماء نفسه وبناء  و ه و رسان ه العسكري ين، وشدسدس المو ع، منطل  ال وف، بل من أ

ن اًل عن مصادر إسراتيليسة أمنية رفيعة،  ولها إنسه في حال اندالع المواجهة الجديدة فرنس الجيش 
ا سراتيليس سُيواجه أموًرا جديدة لم يعرفها في الساب  مفل مضادات للطاترات وسالا البحريسة، على 

  عبير المصادر. حدس 
 25/8/2152رأي اليوم، لندن، 

 
 51951شععهيدًا وأكثععر مععن  2183االحععتالل يواصععل جرائمععه بحععق المععدنيين وحصععيلة العععدوان:  .52

 مصابين
، ن اُل عن مراسليها من غزة والوكاالت، أنه ار فع 22/8/2152موقع الجزيرة نت، الدوحة،  ال 

 18 ميس في  طاع غزة جراء الغارات ا سراتيلية إلى عدد الشهداء الفلسطينيين الذين  ضوا أمس ال
شهيدا بينهم عدد من األطفال والنساء. كما كان من بينهم فالفة من ال ادة الميدانيين لك اتر عز 
 الدين ال سام، وهم راتد العطار، محمد أبو شمالة، محمد برهوم، الذين اس شهدوا ب صف بمدينة رفح.

فح جنوبي  طاع غزة ال ادة الفالفة، و ال مراسل الجزيرة  امر المسحال وشيع آالف الفلسطينيين في ر 
إن عشرات اآلالف من سكان المدينة شاركوا في الجنازة مطالبين بمواصلة الم اومة والرد على 

 العدوان.
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وكفف الطيران ا سراتيلي غارا ه على  طاع غزة منذ فجر ال ميس مو عا عشرات الشهداء والجرحى، 
اسل الجزيرة بأن الجيش ا سراتيلي اس دعى عشرة آالف جند  اح ياط لحشدهم في الحرر وأفاد مر 

 على غزة.
و الت مراسلة الجزيرة في غزة إن ال صف ا سراتيلي اس هداف مدينة غزة وبلدات في جنور ال طاع 
 وشماله ووسطه، واس هدفت واحدة من الغارات ا سراتيلية ظهر أمس مشيعين في م برة الشيس

 رضوان وسط مدينة غزة مما أدت إلى اس شهاد أربعة شبان وف ا لوزارة الصحة في ال طاع.
، أن الناط  باسم وزارة الصحة 22/8/2152وجاء في وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 

أشرف ال درة، أفاد أن حصيلة الشهداء ار فعت جراء العدوان "ا سراتيلي" الم واصل على  طاع غزة 
صابة 2083على ال والي، إلى   43يوم الد لل   شهيدًا معظمهم من األطفال والنساء وكبار سن، وا 
   مواطنا آ رين بجراا م  لفة. 20120 

وبلغ إجمالي عدد المنازل ال ي دمرها االح الل ا سراتيلي" بشكل مباشر في عدوانه الم واصل على 
نزاًل، ُدمِّرت معظمها بشكل كامل، مما ألح ت   م822على ال والي إلى   43 طاع غزة لليوم الد 

 أضرارًا كبيرة في المم لكات، فيما يواصل اس هداف األراضي الزراعية في أنحاء م فر ة من ال طاع.
 
 هجمة وهجرت نحو نصف مليون بغزة منذ بدء العدوان 13795األورومتوسطي: "إسرائيل" نفذت  .53

ان إن الجيش ا سراتيلي ومنذ ان هاء ال هدتة يوم جنيف:  ال المرصد األوروم وسطي لح و  ا نس
الفالفاء وفشل ال وصل إلى ا فا  مع الفصاتل الفلسطينية، يمارس سياسة ان  ام من المدنيين، حي  
ار كر فال  عمليات   ل جماعي بح  السكان المدنيين في  طاع غزة، ليصل عدد حاالت ال  ل 

 حالة على األ ل. 30منذ بدء الحرر على غزة إلى الجماعي ال ي وف ها فري  األوروم وسطي 
هذا ونشر المرصد إحصاتية مبدتية لحصيلة الهجوم ا سراتيلي على  طاع غزة منذ يوم الفالفاء 

  مع  جدد الهجمة ا سراتيلية على غزة بعد فشل مفاوضات ال هدتة، و ال إن الجيش 23/8 
 ذيفة من سالا  3هجمة صارو ية و 240نها هجمة؛ م 280ا سراتيلي نفذ منذ مساء الفالفاء 

 ذيفة بالمدفعية، األمر الذ  يرفع عدد الهجمات ال ي نفذها الجيش منذ بدء هجومه  12البحرية، و
 16482 ذيفة من البحرية،  24642هجوم صارو ي،  3438هجمة، منها  43312على غزة إلى 
  ذيفة مدفعية.

ازل والمنشآت المدنية، ف د ذكرت ا حصاتية أنس االح الل وواصلت ال وات ا سراتيلية اس هداف المن
أ رت دمرت بشكل  66منزاًل منها دمرت بشكل كامل، و 23منزال،  84دمسر منذ  جددت الهجمة 
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منها بشكل كلي  24643،2208جزتي، وبذلك  ر فع حصيلة البيوت المهدمة منذ بدأ الهجمة إلى 
 بشكل جزتي. 22442و

 ضرر مسجدين منذ  جدد ال صف مساء الفالفاء بشكل جزتي، وير فع بذلك كما  حد  المرصد عن 
منها بشكل كلي. كما اس هدفت  48مسجدا، ُدمسر  242عدد المساجد المس هدفة منذ بدء الهجوم إلى 

ال وات ا سراتيلية م بر ين إسالمي ين ما  سبر ب ضررهما، لير فع بذلك عدد الم ابر المس هدفة منذ 
 م برة، إحداها مسيحية. 24الى بدأ الهجمة 

من المسعفين،  4كما اس هدفت ال وات ا سراتيلية مع  جدد الهجمة سيارة إسعاف، ما أدت  صابة 
 42، والمصابين من الطوا م الطبية إلى 26وير فع بذلك عدد سيارات ا سعاف المس هدفة الى 

 مصابًا.
باشرة وغير المباشرة ال ي لح ت بال طاع إلى وبحسر األوروم وسطي؛  درت ال ساتر اال  صادية الم

 مليون دوالر. 234مليارات و 1
ألف دونم من األراضي الزراعية في  230وبيسن المرصد أنه وبحسر برنام  الغذاء العالمي فرن نحو 

  طاع غزة أصيبت باألضرار جراء ال صف ا سراتيلي.
بيو هم، بعد أن عاد جزء منهم إليها  ألف مواطن من جديد من 30ومع  جدد الهجمات نزا  رابة 

 الل ف رات ال هدتة، وبذلك ي  رر عدد المشردين من بيو هم منذ بدأ الهجوم على غزة من نحو 
  .420،440نصف مليون فلسطيني  

25/8/2152المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، جنيف،   
 
 دنسون "صحن الصخرة"مؤسسة األقصى: مستوطنون برفقة "غليك" يقتحمون "األقصى" وي .54

ا  حم الناشط الليكود  الحا ام الم طرف يهودا غليك برف ة مجموعة من المس وطنين صباا 
ال ميس باحات المسجد األ صى المبارك من جهة بار المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة 

 االح الل ال اصة، وصعد إلى صحن  بة الص رة المشرفة.
إن الم طرف  22/8/2024ل را  في بيان لها صباا يوم ال ميس و الت مؤسسة األ صى للو ف وا

مس وطًنا المسجد األ صى، وصعد إلى صحن  بة الص رة، ولكن المصلون  24ا  حم برف ة  ”غليك“
 وطالر وطالبات مصاطر العلم  صدوا له، وطردوت  ارج حدود المسجد.

25/8/2152مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 "معركة األرحام" خطة إسرائيلية لتفريغ القدستقرير:  .55
ال دس المح لة:   وض إسراتيل معركة  اصة ل فريغ مدينة ال دس من سكانها -أسيل جند 

األصليين و ل  وا ع سكاني يضمن إطالة أمد الصراع ا سراتيلي الفلسطيني. ويحض ُك سار 
أل وت لب اء إسراتيل في هذا المكان. ومفكرون إسراتيليون على رفع معدل ا نجار بوصفه السالا ا

و شير إحصاتيات إلى أن معدل إنجار المرأة العربية  بل عشرين عاما كان  مسة أطفال فما فو  
فم ان فض لفالفة أطفال فما فو ، في و ت ار فع معدل إنجار المرأة اليهودية من فالفة إلى س ة 

ال ي  عيش دا ل المس وطنات و اصة -ر ي أطفال فما فو . واح لت العاتلة اليهودية من أصل ش
، وهو ما يعزوت البعض  يمانهم بضرورة 2024أعلى معدل إنجار بالعالم في  -الم امة حول ال دس

 ال فو  العدد  على الم دسيين.
 

 إطالة الصراع
ة وفي هذا الشأن ي ول الباح  في الشؤون السياسية والصراع العربي ا سراتيلي غا  ب ور إن الزياد

في معدل ا نجار على النحو الحالي "س ساعد في إطالة أمد الصراع الفلسطيني ا سراتيلي، 
 وس فرض أمرا وا عا أل  حل مس  بلي ي عل  بال جمعات السكانية اليهودية".

 
 فقد الهوية

ألف م دسي يحملون الهوية ا سراتيلية، حولت سلطات  400وفي  طوة ل فريغ ال دس من نحو 
بطا ة الهوية ال اصة بالم دسيين لهوية مؤ  ة  جدد كل عشر سنوات، وهو ما اع برت االح الل 

 البعض  مهيدا   راجهم  لف الجدار العازل و جرديهم من هذت الهويات.
ألف م دسي  طر ف د الهوية، ويضاعف ا نجار من هذا ال طر، إذ  220و 200ويواجه ما بين 

العيش وام الك الهوية، وهو ما يفسح المجال أمام سيحرم جيال م دسيا كامال من ح ه في 
 المس وطنين الم الك األراضي وحرية السكن في ال دس واالس يالء على مزيد من األرض.

 
 تفريغ القدس

لغاء الهوية الم دسية بشكل أساسي على ما  علنه وزارة الدا لية   س ند البيانات الم عل ة بمصادرة وا 
المعلومات ا سراتيلي لح و  ا نسان بفلسطين "ب سيلم" ي ول إن الدا لية ا سراتيلية، إال أن مركز 

في حين ُأس ط هذا الح   2022م دسيا  الل العام  4433ا سراتيلية أس طت ح  ا  امة عن 
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، وهو ما اع برت مركز 2020م دسيا  الل العام  232، و2022م دسي  الل العام  202عن 
 ب سليم مؤشرا  طيرا.

 
 تخطيط

م ين" الفلسطيني وا سراتيلي، ي ول المس شار ا عالمي ال بير في الملف ا سراتيلي  وعن حرر "الر حِّ
محمد مصالحة للجزيرة نت إن إسراتيل " ططت وح  ت  الل ع ود  لت ما  ريد من مجازر 

 و رحيل ومصادرة أراض و غيير في معالم فلسطين".
ديمغرافي على الفلسطينيين من  الل  شجيع ودعم وأضاف هي اآلن " سعى ل ح ي  حلم ال فو  ال

 مشروع رفع نسبة الوالدة ألسبار أيديولوجية بالمج مع ا سراتيلي".
25/8/2152الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 موجة غضب تعم قطاع غزة تنديدًا باغتيال ثالثة من قادة "القسام" .56

ظات  طاع غزة،  نديدًا ميسرة شعبان: سادت حالة من الس ط والغضر في جميع محاف -غزة 
 الجناا « ك اتر عز الدين ال سام»باغ يال االح الل ا سراتيلي لفالفة من أعضاء ال يادة العليا لد

هم: راتد العطار، ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم،  الل  صف منزل «  حماس»العسكر  لحركة 
 في رفح، جنور  طاع غزة.

صارو ًا مجموعة منازل م الص ة في  22ي، فجر أمس، بدف د اس هدف طيران االح الل ا سراتيل
حي  ل السلطان، غرر مدينة رفح، جنور  طاع غزة، كان ي واجد هؤالء ال ادة الفالفة في أحد هذت 

 آ رون. 24فلسطينيين وأصير  3المباني. كما اس شهد في هذت الغارة 
بمشاركة كل ال وت والفصاتل وشيع اآلالف من محافظة رفح، جنور ال طاع، ومن كل  طاع غزة، 

الفلسطينية ظهر أمس، في موكر جناتز  مهير، جفامين الشهداء الفالفة، ومن س ط معهم من 
الشهداء. وأنطل  موكر ال شييع من أمام مسجد العودة في رفح، حي  رفعت جفامين الشهداء ملفوفة 

لسطينية ورايات الفصاتل على أكف حشود الم اومة، في ظل األعالم الف« ك اتر ال سام»براية 
 الفلسطينية األ رت.

22/8/2152المستقبل، بيروت،   
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 مقراً  91شهيدًا والخسائر بلغت ثالث ماليين دوالر شملت تدمير  28الحركة الرياضية تفقد  .57
محمد حجاج: اكدت لجنة ال وفي  الرياضية ال اصة برحصاء  ساتر الحركة الرياضية في  -غزة

حافظات الجنور ان الحركة الرياضية الفلسطينية ف دت  الل العدوان المم د العدوان الجار  على م
 10شهيدا اضافة الى العشرات من الجرحى،و دمير واس هداف حوالي  28يوما  14منذ اكفر من 

 منزال  عود ألبناء الحركة الرياضية.  218م را رياضيا م  لفا. با ضافة ل دمير اكفر من 
ة الرياضية  عرضت لدمارن كبير، جراء العدوان الذ  اس هدف البنية ال ح ية واكدت اللجنة ان الحرك

 للحركة ورياضييها هدفًا لصواريس االح الل و ذاتفه الحا دة.
وجاء اس هداف الحركة الرياضية ليزيد من حالة المعاناة والدمار ال ي  عيشها الرياضة الغزية، بسبر 

مار ما دمرت االح الل  الل الحربين الساب  ين، بسبر ، حي  لم ي م إعادة إع2022، 2008حربي 
سنوات. آلة الحرر الصهيونية طالت بنيرانها كوادر الحركة  8الحصار المفروض على ال طاع منذ 

الرياضية، فكان منهم الشهداء والجرحى وبعضهم أسرت، وآ رين  هدمت بيو هم، وشردت عاتالهم. 
شبار والرياضة بحصر ما  لفه العدوان الغاشم، من شهداء ومواكبًة ل لك الجراتم  امت وزارة ال

 وجرحى وأسرت، با ضافة لفندية والمالعر الرياضية ال ي دمرت في ال طاع.
22/8/2152الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 انتشال جثة الطفلة سارة الضيف من تحت األنقاض .58

مان الطفلة سارة محمد الضيف   جف8-22غزة: ان شلت الطوا م ا سعافية ظهر يوم ال ميس  
كريمة ال اتد العام لك اتر ال سام محمد الضيف، من  حت أن اض منزل عاتلة الدلو غرر مدينة 

 غزة.
وأفاد شهود عيان ومصادر طبية لمراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، أن جفمان الطفلة سارة وصل 

د ها ال ي اس شهدت بصحبة طفلها الصغير إلى مس شفى الشفاء و م ال عرف عليها من  بل عاتلة وال
 "علي" إفر  صف منزل عاتلة الدلو أول أمس بصواريس م طورة.

25/8/2152المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 
 منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري فلسطينياً  277 نادي األسير: االحتالل اعتقل .59

الغربية وال ددس المح لدين  دالل األسدبوع   فلسطينيا من الضفة 222اع  لت  وات االح الل   رام هللا:
 الجار ، وذلك وف ًا ل وفي ات ح و ية.
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  20أن  وات االح الل اع  لت    8|22وبين ناد  األسير في بيان  ل  ه " دس برس" يوم ال ميس  
  من نابلس، 20  آ رين من ال ليل، و 20مواطنًا من ال دس  الل األسبوع الجار ، كما واع  لت  

  مدددن 6  مدددن رام هللا والبيدددرة، و 8  مدددن سدددلفيت، و 8  مدددن بيدددت لحدددم، و 22ن جندددين، و   مددد24و 
   من طولكرم.4 ل يلية، و 

  مواطندًا مدن ال ددس والضدفة الغربيدة، مدنهم  مسدة 22أما يوم ال ميس، ف د اع  لت  وات االحد الل  
مدن  ل يليدة، ومدواطن ين مدواطنين مدن جندين، وأربعدة مدن ال ليدل، وأربعدة آ درين مدن بيدت لحدم، وفالفدة 

 من سلفيت، ومواطن واحد من نابلس وواحد من ال دس وآ ر من رام هللا.
   مع  اًل.433إلى   وبذلك يصل عدد المع  لين منذ بداية شهر آر  أغسطس  الجار ،

25/8/2152قدس برس،   
 
 نادي األسير: االحتالل ُيثبت الحكم اإلداري لألسير عمر البرغوثي ألربعة شهور .61

رام هللا:  ال محامي ناد  األسير أحمد صفية، إن محكمة االس تناف العسكرية لالح الل رفضت، 
أمس، االس تناف الم دسم لفسير ا دار  عمر البرغوفي وفب ت األمر ا دار  الصادر بح ه ألربعة 
ر شهور. ولفت المحامي، حسر بيان صادر عن الناد ، أمس، إلى أن  اضي محكمة االح الل برس 

رفض اس تناف األسير البرغوفي بذريعة "األوضاع السياسية الحالية، ال ي  ف رض إبعادت عن 
 المج مع".

عامًا  في سجون  24يشار إلى أن األسير البرغوفي، من بلدة كوبر في رام هللا، وكان  د  ضى  
 االح الل، وأعادت سلطات االح الل اع  اله في حملة االع  االت األ يرة.

22/8/2152رام هللا،  األيام،  
 
 وزارة األسرى تدعو الصليب األحمر إلى زيارة سجون االحتالل واالطالع على أوضاع األسرى .60

رام هللا: اس نكرت وزارة شؤون األسرت والمحررين،  واصل الهجمة الالإنسانية ال ي  نفذها إدارة 
ف رة طويلة، بهدف النيل من سجون االح الل، وب رار رسمي من ال يادة السياسية، والمس مرة منذ 

 األسرت واس غاللهم ل ح ي  مكاسر سياسية.
و الت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، إن األسرت أكدوا أن الوضع العام في السجون سيئ، وانهم 
ي عرضون لل ف يشات العبفية، و و ر األجواء و فا م معانا هم، إضافة إلى أن بعضهم يعاني من 

ن من سوء الرعاية الصحية ومن سياسة ا همال الطبي الم بعة معهم. ودعت أمراض م  لفة ويشكو 
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"شؤون األسرت" اللجنة الدولية للصلير األحمر إلى زيارة سجون االح الل واالطالع على أوضاع 
األسرت،  صوصًا المرضى والعمل الجاد للضغط على سلطات االح الل لضمان  وفير العالج 

 الالزم لهم.
22/8/2152هللا، األيام، رام   

 
 جنين: انطالق الحملة النسائية لمقاطعة منتجات االحتالل .62

جنين: انطل ت في محافظة جنين، أمس، الحملة النساتية لم اطعة البضاتع ا سراتيلية، وذلك في 
أع ار اج ماع ع د في م ر اال حاد العام، بمشاركة عضوات الهيتة ا دارية لال حاد، وممفالت 

 ية، والهيتات المحلية، إضافة إلى ممفل عن مديرية اال  صاد الوطني.المراكز النسو 
و الت رتيسة اال حاد، وفاء زكارنة، إن هذا االج ماع جاء في ظل العدوان الم واصل على األهل في 
 طاع غزة، مبينة أن الحملة النسوية لم اطعة البضاتع ا سراتيلية انطل ت في الوطن منذ العام 

 ت الحمالت الحالية اس كمااًل لحمالت ساب ة.، و أ ي هذ2004
22/8/2152األيام، رام هللا،   

 
 مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في الخليل .63

 ، على إحرا  محاصيل زراعية في أراضن 8|22أ دم مس وطنون يهود فجر يوم ال ميس   ال ليل:
اد را ر الجبور منس  "اللجنة وأف فلسطينية ببلدة يطا  ضاء ال ليل جنور الضفة الغربية المح لة.

الوطنية لم اومة االس يطان" في يطا، بأن مجموعة من مس وطني "أفيغال" اليهودية أ دمت على 
 إشعال النار في أراضن فلسطينية  عود لعاتلة م امرة، ومزروعة بمحاصيل ش وية وأشجار مفمرة.

25/8/2152قدس برس،   
 
 عد تهديدات "القسام"مصر توقف رحالتها الجوية إلى تل أبيب ب .64

 دددس بددرس: أو فددت كددال مددن شددرك ي "مصددر للطيددران" و "طيددران إيددر سددينا" رحددالت الشددركة  –ال دداهرة 
  بسدبر  هديددات "ك اتدر 8|22بين مطار  ال اهرة و "بن غوريون" في  ل أبير بدايدة مدن ال مديس  

فددي بيددان م لفددز مسدداء  ال سددام" الجندداا المسددلح لحركددة الم اومددة ا سددالمية "حمدداس"، ب صددف المطددار
 أمس.

 25/8/2152قدس برس، 
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 رويترز: استمرار عبور النشطاء واألسلحة إلى غزة عبر األنفاق رغم حملة مصر لتدميرها .65

سيف الدين حمدان:  بدو فل  المنازل بالشارع الرتيسي في  لك البلدة البدوية  -أحمد حسن  -مصر 
بالدددا ل بنشدداط مهربددي األنفددا  الددذين يكددافحون  درر حدددود مصددر مددع  طدداع غددزة مهجددورة لكنهدا  عدد  

 لإلفالت من حملة أمنية ينفذها الجيش المصر .
ويس  دم المهربون وأصحار األنفا  الدذين كدانوا يومدا يعلندون عدن  ددما هم علندا نحدو عشدرين مبندى 

 سلطات.من طاب  واحد بعد أن  اموا ب غطية أبوابها ونوافذها بألواا ال شر ح ى ال  فير ان بات ال
وبينما كانت األنفا  ال ي يس  دمها نشطاء حركة حماس المهيمنة على غزة لل سلل إلى إسراتيل هدفا 
رتيسدديا لهجددوم إسددراتيلي علددى ال طدداع الفلسددطيني هددذا الصدديف افل ددت أنفددا   هريددر أ ددرت كفيددرة إلددى 

 مصر من الرصد.
غذيددة والدددواء مددن ال طدداع السدداحلي و ددال مشددغلو أنفددا  إن ذلددك سددمح بن ددل األسددلحة ومددواد البندداء واأل

ليه وهو مدا أ درت بده مصدادر أمنيدة مصدرية. وي عدرض  طداع غدزة لحصدار إسدراتيلي فضدال  الضي  وا 
 عن  يود فرض ها مصر على عبور معبر رفح.

و ال مرشد بدو  أ اا لروي رز الوصول ألحدد األنفدا  وال يدام بجولدة ندادرة لمعرفدة كيدف ان عشدت هدذت 
"ل دددد  2022غيددر المشدددروعة منددذ أن بددددأت مصدددر محاول هددا ل ددددمير األنفددا  عدددام  الصددناعة المربحدددة

 ان عش النشاط أفناء حرر غزة".
و دددر المرشددد الددذ  رافدد  محددرر روي ددرز وطلددر عدددم نشددر اسددمه العدددد ا جمددالي لفنفددا  العاملددة فددي 

ملدددة  بدددل بددددء الح 2400نفددد  ندددزوال مدددن  400حدددوالي عشدددر  دددرت حدوديدددة مفدددل الصرصدددورية بنحدددو 
 المصرية.

ودمددرت مصددر معظددم األنفددا  الكبيددرة مددن النددوع الددذ  يسددمح بعبددور السدديارات وح ددى الشدداحنات لكددن 
 األنفا  األصغر حجما ال ي يبلغ  طرها ما بين م ر وم رين نجت من الحملة.

نف  جديد بنيت  الل العامين الماضيين في محاولة لإلفالت مدن الحملدة  200و ال المرشد إن نحو 
 نية المصرية مع ظهور نف  جديد كل أسبوع.األم

مددددادات ا غافدددة  ومدددا زالدددت األنفدددا  األصدددغر حجمدددا كبيدددرة بمدددا يكفدددي لعبدددور األسدددلحة ومدددواد البنددداء وا 
 االنسانية.

و ال المرشد البدو  "كل يوم يعبر نحو فالفة أو أربعة أش اص بأسدلحة وكدل واحدد مدنهم يحمدل سدت 
 وع األسلحة ال ي  ن ل.أو سبع  طع سالا". لكنه لم يحدد ن
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واكددد ضددابط أمددن مصددر  كبيددر اندده رغددم أن األنفددا  األكبددر حجمددا واألطددول لددم  عددد موجددودة إال أن 
 األنفا  األصغر ما زالت  عمل.

و ددال لروي ددرز "الوضددع أصددبح  حددت السدديطرة بشددكل أكبددر .. لدديس بنسددبة متددة بالمتددة.. لكننددا نحدداول 
يش نجدح فدي إحددا   فدض ملحدوظ فدي  هريدر األسددلحة الوصدول إلدى هدذت النسدبة". وأضداف ان الجد

 والو ود والغذاء والدواء على مدت العامين الماضيين.
 22/8/2152وكالة رويترز لألنباء، 

 
 وزير الثقافة المصري ينعي الشاعر الفلسطيني سميح القاسم  .66

ا الشددداعر عبدددد الناصدددر عبددددالمنعم:  دددال د. جدددابر عصدددفور وزيدددر الف افدددة المصدددر ، ناعيددد –ال ددداهرة 
الفلسطيني الكبير سميح ال اسم، إن بف دت  د ف دنا و دًا أصياًل في الشعر العربي، بنى بأبيا ه الشعرية 
مدددنا للفلسدددطينيين، فعددرف مدددن  اللهددا العدددالم أن هندداك ندددورًا يشددع مدددن  لددك األبيدددات ويدددركون معانددداة 

 الفلسطيني و سوة االح الل.
"من صددر ال امددة أمشددي.. مرفددوع الهامددة أمشددي.. فددي  و ددال جددابر عصددفور: ل ددد رحددل صدداحر  صدديدة

 كفي  صفة زي ون.. وعلي ك في نعشي.. وأنا أمشي وأمشي".
وأكددد جددابر عصددفور أن بف ددد سددميح ال اسددم ومددن  بلدده محمددود درويددش  ددد ف دددت ال ضددية الفلسددطينية 

ة  ددؤر   وأمهددا الشددعر  الددذ  طالمددا كانددت كلما همددا فددي محافددل الشددعر الدوليددة دو  رصدداص وحجددار 
 االح الل.

 22/8/2152الشرق، الدوحة، 
 
 إصدار أحكام قضائية بحق ستة أردنيين من "موقوفي السفارة الصهيونية" .67

أحكامًا على عدد من الشبار الذين  م  22/8أصدرت محكمة أمن الدولة األردنية يوم ال ميس 
 20/3هيوينة في عمسان في  و يفهم على  لفية مشارك هم في االع صام الذ  أ يم أمام السفارة الص

 إس نكارًا للعدوان الصهيوني على أهلنا في  طاع غزة.
شابًا  م  و يفهم حي  وجهت  22من أصل  6وبحسر ناشطين ف د ع دت المحكمة جلسة لمحاكمة 

فارة الشعر وال جمهر غير المشروع وال حريض  لهم  هم  نوعت بين ال حريض على   ويض الحكم وا 
سفارة "دولة صدي ة  ربطنا بها ا فا ية سالم" واالش باك مع رجال األمن أفناء  على االع داء على

  أدية واجبهم.
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أشهر اس بدلت بالكفالة، فيما  م  3شهرًا و  24و ضت المحكمة بسجن الم همين لمدد   راوا بين 
ية الجسدية  حويل افنين من الم همين الى داترة الم ابرات العامة مع ال عرض للضرر وا هانة اللفظ

 وال ح ي  معهم حول عال  هم بأ   دريبات عسكرية، وف   ولهم.
با ضافة إلى سؤالهم عن ما  ضمنه مهرجان "غزة  ن صر" ممما وصفوت بد"االس عراض العسكر " 
ن كانوا على علم بأ  ممن شاركوا باالس عراض أو من  ام ب دريبهم مع الطلر منهم مراجعة داترة  وا 

 بوع ال ادم.الم ابرات األس
 22/8/2152السبيل، عّمان، 

 
 الفالحات يستنكر الموقف العربي الرسمي من أحداث غزة ويؤكد أن شهداءها هم قادة األمة .68

سيف الدين باكير: نظمت الحركة ا سالمية في إربد مساء ال ميس مهرجانًا إنشاديًا بعنوان "كلنا 
عة اال وان المسلمين األس اذ سالم الفالحات. غزة" نصرة لغزة برعاية المرا ر العام الساب  لجما

وشارك في المهرجان كل من األسير المحرر ا عالمي سلطان العجلوني والشاعر الدك ور أيمن 
 الع وم والمنشد أيمن رمضان وفر ة البراء الفنية.

د، وأكد الفالحات أن الشعر األردني لن يفنيه عن  ضية فلسطين ال ي هي  ضي ه المركزية أ  أح
مشيرًا إلى أنه مس مر ح ى  ح ي  رفعة األوطان وحري ه واس  رات. وأشار الفالحات إلى أن شهداء 

 غزة هم  ادة األمة، مس نكرًا المو ف العربي الرسمي حيال ما يحد  في غزة.
  22/8/2152السبيل، عّمان،   

  
 اتفاق مبدئي بين األردن والسلطة لشراء الغاز من حقل بغزة .69

 موت، رتيس لجنة الطا ة في مجلس النوار األردني، إن األردن والسلطة الفلسطينية ا ف ا  ال جمال 
مبدتيًا على بعض الجوانر الم عل ة، بشراء الجانر األردني للغاز الطبيعي، من الح ل الذ  اك شف 

 مؤ رًا  بالة سواحل  طاع غزة.
 فا  األولي ي ضمن  زويد األردن وأضاف  موت فى  صريحات لوكالة األناضول يوم ال ميس، أن اال

مليون  دم مكعر من الغاز الطبيعي من الح ل، مشيرًا الى أن هذت الكمية، وبعد الحصول  240بد 
مليون  140إلى  100  ريبًا من اح ياجات بالدت من الغاز، وال ي   راوا بين  %40عليها س غطى 

فاصيل بشكل نهاتي، سيجرت  و يع ا فا ية بين  دم مكعر يوميًا. و ال إنه بعد اال فا  على كافة ال 
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عام، سيحصل  اللها األردن على نصف إن اج ح ل  20إلى  24الجانبين  م د إلى ف رة   راوا بين 
 الغاز الطبيعي، المك شف حديفا في غزة.

بور و و ع الناتر  موت أن ي م اس يراد الغاز من غزة بداية بواسطة السفن، وذلك إلى أن ي م إنشاء أن
لن ل الغاز بين الح ل الفلسطيني، إلى ميناء الغاز الذ  يجر   نفيذت في الع بة، جنور األردن، 

 .2023والذت من الم طط ان ي م إنهاؤت بحلول عام 
 22/8/2152الغد، عّمان، 

 
 حزب هللا يندد باغتيال ثالثة قادة من "القسام" .71

ام في  طاع غزة، مع برًا أن ال جارر  ؤكد ندد "حزر هللا" اللبناني باغ يال فالفة من  ادة ك  اتر ال سس
أن   ل ال ادة "لن يكسر إرادة الم اومة وال عزيم ها بل يزيدها إصرارًا و وًة ومنعًة على  ط الجهاد 
وال حرير". وأضاف الحزر، في بيان، أن "الصمت العربي والدولي عن الجراتم الصهيونية الم مادية 

امية لإلرهار الصهيوني وغطاء ل ماد  األعداء في اس هداف كل في  طاع غزة يشكل مظلة ح
 أشكال الحياة في فلسطين".

و  دسم "حزر هللا" من عواتل ال ادة الشهداء الفالفة محمد أبوشمالة وراتد العطار ومحمد برهوم ومن 
هداء الفالفة  يادة حركة حماس والم اومة الفلسطينية ومن الشعر الفلسطيني بال عاز ، مع برًا أن الش

 "نذروا أنفسهم لم اومة االح الل والدفاع عن أهلهم وشعبهم وأم هم".
  22/8/2152السفير، بيروت، 

 
 "المستقبل": استشهاد قادة القسام لن يكون سوى نبراس جديد على درب المقاومة والصمود .70

ال ي   اوم باللحم رأت  يار "المس  بل" أنس "س وط فالفة شهداء من  ادة ك اتر عز الدين ال سام 
الحي، لن يكون سوت نبراسن جديدن على درر الم اومة والصمود، ودافعن من أجل االس مرار في 

 معركة الحياة أو الموت ال ي فرضها هذا العدو الغاشم".
وحذسر ال يار "المج مع ين العربي والدولي من م اطر اس مرار هذت الحرر على غزة"، محمساًل "األمم 

جلس األمن الدولي مسؤولية  اري ية في وضع حد للهمجية ا سراتيلية ال ي فا ت الوصف الم حدة وم
 في إجرامها ضد الشعر الفلسطيني".

وأبدت  يار المس  بل "أسفه الشديد لما نعيشه اليوم من جراتم ير كبها أعداء العرر والمسلمين، من 
إلى  نظيم "داعش" الذ  يمعن في  العدو ا سراتيلي، إلى نظام بشار األسد في سورية، وصوالً 
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اضطهاد العرا يين والسوريين، وال نكيل بالمسيحيين وااليزيديين، وار كار أبشع الجراتم بح  
ا نسانية، وآ رها الجريمة البربرية ال ي أودت بحياة الصحافي األميركي جايمس فولي، وال ي  دسمت 

ممارسات مجموعات مشبوهة وضالة، ال  واحدة من أبشع صور ال  لف واالنحطاط ا نساني عن
 وظيفة لها سوت ا ساءة ل يم العرر والمسلمين".

و  م بال ول: "إننا في  يار "المس  بل" إذ نس نكر هذت الجريمة ومفيال ها ونضعها في مصاف الجراتم 
ين ا سراتيلية بح  أطفال غزة وفلسطين، ندعو إلى  ضافر جهود كل ال ادرين على  حرير الصحافي

  وا عالميين الرهاتن في سجون بشار األسد ولدت المجموعات ا رهابية".
  25/8/2152موقع صحيفة النهار، بيروت، 

 
 الحص يؤكد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة االحتالل .72

وجه الرتيس سليم الحص ال حية إلى شهداء فلسطين، وأكد على أهمية "وحدة الصف الفلسطيني في 
هة االح الل وفي مواجهة الضغوطات، وال وجه إلى المؤسسات الدولية لمحاكمة االح الل على مواج

كالم الحص جاء  الل اس  باله وفدًا  ياديًا من "جبهة ال حرير الفلسطينية" برتاسة عضو  جراتمه".
 المك ر السياسي عباس الجمعة.

  22/8/2152السفير، بيروت، 
 
 ياع للعرب والمسلمينالمفتي قباني: ضياع فلسطين ض .73

رأت مف ي الجمهورية اللبنانية الشيس محمد رشيد  باني في بيان، أن "ما   عرض له غزة اليوم من 
عدوان وحشي إسراتيلي مس مر وم ماد، ما هو إال اس مرار للم طط الصهيوني الذ  بدأ برعالن 

، وما 2348المم الم حدة عام دولة إسراتيل على أرض فلسطين العربية بال وة واالح الل ب رار من ا
، إال مرحلة في  نفيذ ذلك الم طط و طوة 2363احرا  المسجد األ صى بأيد  يهودية م طرفة عام 

 على طري  هدم المسجد اال صى وا امة هيكلهم المزعوم على ان اضه".
ظالم ال ي وأكد أنه "إذا لم يس ي ظ العرر كما هو حالهم ح ى اليوم، فرن ال طرف الذ  ي  ذ من الم

ي ع  حت عبتها الشعر الفلسطيني واح الل أرضه بال وة، سوف ي ض مضاجع جميع العرر 
والمسلمين ح ى يدركوا أن ضياع فلسطين هو ضياع لهم أيضًا في ظل ال طرف الذ  ين شر وي وسع 

 وي مدد في بلدانهم".  
 22/8/2152المستقبل، بيروت، 
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 سؤولين أجانب بشأن غزةاجتماع عربي في جنيف تمهيدًا للقاء م .74

كوندا:  درأس الناتدر األول لدرتيس مجلدس الدوزراء وزيدر ال ارجيدة الشديس صدباا ال الدد امدس  –جنيف 
 في جنيف اج ماعا  نسي يا عربيا  مهيدا الج ماعات مع مسؤولين أجانر ومنظمات أممية وانسانية.

د.نبيدددل العربدددي ووزيدددر  ارجيدددة و نددداول االج مددداع الدددذ  حضدددرت االمدددين العدددام لجامعدددة الددددول العربيدددة 
فلسطين الددك ور ريداض المدالكي اسد عراض الل داءات مدع رتديس اللجندة الدوليدة للصدلير االحمدر بي در 
ماورر بم ر اللجندة بجنيدف فدم مدع وزيدر الدولدة السويسدرية للشدؤون ال ارجيدة ايدف روسدييه بالعاصدمة 

 برن.
لبحد  أوضداع الفلسدطينيين  حدت االحد الل واس عرض الشيس صباا ال الد امكانية ع د مؤ مر دولي 

وف  ا فا ية جنيف الرابعة المعنية بأوضاع المدنيين  حت االح الل وكيفية إلزام اسراتيل ك دوة احد الل 
 ببنود هذت اال فا ية الدولية السيما مع الوضع الم رد  الذ  يعانون منه.

رها كدولة مؤ مندة علدى ا فا يدات جنيدف ونا ش االج ماع ال باح  لدفع ال ارجية السويسرية ل فعيل دو 
الرابعددة وال ددي مددن دورهددا الدددعوة لع ددد مددؤ مر دولددي حددول أوضدداع الفلسددطينيين فددي ضددوء االن هاكددات 
االسراتيلية الم واصلة لل انون الدولي وال انون االنساني الدولي وعددم اح رامهدا ألدندى المعدايير الدوليدة 

 لح و  االنسان.
اللجنددة الدوليددة للصددلير االحمددر باع بددارت عنصددرا رتيسدديا فددي  طبيدد  مفدداهيم و طددر  المج معددون لدددور 

ال ددانون االنسدداني الدددولي علددى سددكان  طدداع غددزة وب يددة المندداط  الفلسددطينية  حددت االحدد الل بمددا فيهددا 
ال دس الشر ية ورعاية المدنيين والمساعدة في حماي هم والد ول الى المناط  الم ضررة للو وف علدى 

 النسانية ن يجة العدوان االسراتيلي.االوضاع ا
وحضر االج ماع سفير دولة الكويت لدت اال حاد السويسر  بدر ال نير ومندور دولة الكويدت الدداتم 
لددت االمدم الم حددة والمنظمددات الدوليدة السدفير جمددال الغنديم ومددير مك در جامعددة الددول العربيدة لدددت 

دير ادارة مك ددر الناتدر االول لددرتيس مجلدس الددوزراء االمدم الم حددة السددفير محمدد ال مشدديلي وناتدر مد
وزيددر ال ارجيددة السددفير صددالح اللوغدداني وعدددد مددن كبددار المسددؤولين الكددوي يين والفلسددطينيين وجامعددة 

وكددان الشدديس صددباا ال الددد ممفددل الرتاسددة الحاليددة لل مددة العربيددة  ددد وصددل الددى جنيددف  الدددول العربيددة.
وفدددد عربدددي لبحدد  ع دددد المدددؤ مر الدددولي ال فا يدددة جنيدددف  اول مددن أمدددس فددي مهمدددة رسدددمية علددى رأس

 لحماية المدنيين في ظل العدوان االسراتيلي على  طاع غزة.
 22/8/2152السياسة، الكويت، 
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 "التعاون اإلسالمي" تدعو المجتمع الدولي لوقف الجرائم اإلسرائيلية .75

ل مسدددؤوليا ه  جدددات و دددف د ر أ: دعدددت منظمدددة ال عددداون ا سدددالمي المج مدددع الددددولي  حمددد -الريددداض 
الجدددراتم ا سدددراتيلية فدددي فلسددددطين و اصدددة علدددى  طددداع غددددزة. و الدددت منظمدددة ال عددداون ا سددددالمي إن 

االن هاكدددات ا سدددراتيلية   واصدددل مدددن  دددالل  كدددرار االع دددداء علدددى المصدددلين المسدددلمين والمسددديحيين »
 صدى المبدارك مدن  بدل ومنعهم من الوصول إلى أماكن العبادة، ومواصلة ا  حدام سداحات المسدجد األ

غالة الم طرفين ا سراتيليين، إضافة إلى المحداوالت اآلفمدة لفدرض سياسدة األمدر الوا دع بهددف   سديم 
 «.المسجد األ صى زمانيًا ومكانياً 

وأوضحت المنظمة، في بيان لهدا أمدس بمناسدبة الدذكرت األليمدة ال امسدة واألربعدين لجريمدة االحد الل 
األ صى ال ي  حل على األمة ا سالمية في ظل  سارع و يرة االع دداءات  ا سراتيلي برحرا  المسجد

واالن هاكات ا سراتيلية الم واصلة بحد  األمداكن الم دسدة فدي مديندة ال ددس الشدريف، ان هدذت الدذكرت 
 أ ي في و دت   عدرض فيده مديندة ال ددس المح لدة إلدى حملدة  طهيدر عر دي  هددف إلدى  غييدر طابعهدا 

حدالل المسد وطنين ا سدراتيليين مكدانهم الديموغرافي وطم فراغها من سدكانها األصدليين وا  س معالمها وا 
 في ان هاك صار  لل انون الدولي و رارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددددت المنظمددة علددى أن مدينددة ال دددس المح لددة وسددالمة أماكنهددا الم دسددة فددي هددذت الددذكرت األليمددة 
بة للمسددددلمين جميعددددًا و ددددر بط ار باطددددًا وفي ددددًا باسدددد  بار األمددددن  حظددددى بأهميددددة ومكانددددة  اصددددة بالنسدددد

واالس  رار في المنط ة برم ها. وجددت المنظمة دعمها المطل  لح دو  الشدعر الفلسدطيني فدي مديندة 
ال دس المح لة، عاصمة دولة فلسطين، و دعو الدول األعضاء إلى االس مرار في   ديم جميع أشكال 

 يز صمود أهلها المرابطين.الدعم لمدينة ال دس و عز 
 22/8/2152القدس العربي، لندن، 

 
 صبيح: انقسام "إسرائيل" وراء فشل مفاوضات القاهرة .76

مدددراد ف حدددي: ا همدددت جامعدددة الددددول العربيدددة، الحكومدددة ا سدددراتيلية بالمسدددؤولية عدددن إفشدددال  -ال ددداهرة 
ر  ا سدراتيلي المصددغر المفاوضدات غيدر المباشدرة مدع الجاندر الفلسدطيني، حيد  ظهدر المجلدس الدوزا

من سًما على نفسه، مدن  دالل داوت غالبيدة أعضداتها باج يداا غدزة واسد مرار االن هاكدات علدى ال ددس 
والمسجد األ صى وطرد الفلسطيني و كفيف االس يطان، ما أدت فشل جهود  فبيت و ف إطال  النار 

 في  طاع غزة  الل ف رة الهدنة الفالفة.
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عد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المح لة بالجامعة العربية السدفير محمدد و ال األمين العام المسا
صبيح رًدا على سؤال بشأن فشدل المفاوضدات غيدر المباشدرة: ال أع  دد أن درجدة ال فداؤل فدي الجامعدة 
أو مسدددد وت العددددالم كانددددت  ددددرت أن إسددددراتيل  سددددير فددددي طريدددد  السددددالم، مشدددديًرا إلددددى أن هددددذت الحكومددددة 

 فالفة أرباعها ضد حل الدول ين.ا سراتيلية في 
وأكد أن هدف الجامعة العربية األساسي هو إنهاء االح الل، مشيًرا إلى أن المفاوضات غير المباشرة 
في ال اهرة كانت شا ة وبذلت مصر جهًدا كبيدًرا وبصدبر األنبيداء، و ددم الوفدد الفلسدطيني الموحدد عددد 

 من سمة على نفسها في المجلس الوزار  المصغر. من ا يجابيات، لكن في الم ابل كانت إسراتيل
وأشار إلدى اسد مرار الددعم العربدي والددولي للمفداوض الفلسدطيني لكدن لفسدف إرادة السدالم غاتبدة عدن 

 الجانر ا سراتيلي.
وعبر صبيح عن أسفه من عدم وجود من يدردع هدذا الكيدان المح دل الدذ  ي دوم بمفدل هدذت الجدراتم بدل 

يردع إسراتيل يع بدر جراتهمدا دفاًعدا عدن الدنفس، مؤكدًدا أن مدا يحدد  فدي غدزة لفسف من يف رض أن 
عددادة حسدابات مددن  بدل داتمددة العضددوية  واألراضدي الفلسددطينية هدو عدددوان صدار  ويح دداج إلددى و فدة وا 

 في مجلس األمن الدولي باع بارت مسؤوال عن حفظ السلم واألمن الدوليين.
 22/8/2152الشرق، الدوحة، 

 
 لعربية تنعى الشاعر الفلسطيني سميح القاسمالجامعة ا .77

مددراد ف حددي: نعددت جامعددة الدددول العربيددة اليددوم ال مدديس، رحيددل شدداعر الم اومددة الفلسددطينية  -ال دداهرة 
 سميح ال اسم.

و ددال األمددين العددام المسدداعد لشددؤون فلسددطين واألراضددي العربيددة المح لددة السددفير محمددد صددبيح، فددي 
شددداعر الم اومددة الفلسدددطينية، الددذ  شدددكل فالفيدددا مددع محمدددود درويدددش بيددان، إن الراحدددل سددميح ال اسدددم 

و وفي  زياد، كان  لبه ينبض بحر وطنه و ري ه الرامة، مشيرا إلى أن إسراتيل اع  ل ه وفرضت عليده 
 ا  امة الجبرية مرارا.

ى وأضاف صبيح أنه  اوم ال جنيد ا جبار  فدي جديش االحد الل ا سدراتيلي للعدرر، كمدا أنده حداز علد
وأضدداف صددبيح أن "سددميح ال اسددم مددن نهددر ا بددداع  العديددد مددن الجددواتز الفلسددطينية والعربيددة والدوليددة.

والعطدداء الفلسددطيني، الددذ   دددف  منددذ الكنعدداني األول علددى األراضددي الفلسددطينية ومنددذ فجددر ال دداريس، 
 وهم بشعرهم وعطاتهم يجسدون الوجود الم جذر في هذت األرض.. فلسطين العربية".

 22/8/2152شرق، الدوحة، ال
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 الجزائر تدين "بشدة" استئناف القصف اإلسرائيلي على غزة .78

 دددس بددرس: أدانددت الجزاتددر بشدددة اسدد تناف ال صددف االسددراتيلي علددى  طدداع غددزة وجددددت  -الجزاتددر 
  ضامنها ال ام مع الشعر الفلسطيني في هذت المحنة الجديدة.

 ، ان "اسدد تناف ال صددف 22/8يددة أذيددع اليددوم ال مدديس  واوضددح بيددان لددوزارة الشددؤون ال ارجيددة الجزاتر 
االسدددراتيلي علدددى غدددزة الدددذ   دينددده الجزاتدددر بشددددة يدددد ل مدددن جديدددد فلسدددطين ومنط دددة الشدددر  االوسدددط 

 الحساسة برم ها في  صعيد  طير".
واكددد ان "الجزاتددر  عددرر عددن  ضددامنها ال ددام مددع الشددعر الفلسددطيني الشدد ي  فددي هددذت المحنددة الجديدددة 

يدع الفداعلين الددوليين وبشدكل  داص مجلدس االمدن الددولي ال  داذ االجدراءات المناسدبة مدن و دعو جم
 اجل الفرض الفور  لو ف إطال  النار واس تناف مسار السالم في أ رر اآلجال".

 25/8/2152قدس برس، 
 
 طرد إغاثي في غزة 5211الهالل األحمر اإلماراتي: توزيع  .79

طرد إغدافي علدى الم ضدررين مدن األحددا  ال دي  2200ة أمس، وزعت هيتة الهالل األحمر ا مارا ي
 طرد مواد  نظيف. 200طرد صحي و 400طرد غذاتي و 400 شهدها غزة، منها 

 22/8/2152البيان، دبي، 
 
 إندونيسيا ترسل وفدًا طبيًا إلى غزة .81

الج جرحدددى األيدددام: شدددكلت اندونيسددديا وفددددًا طبيدددًا  رسددداله إلدددى  طددداع غدددزة للمشددداركة فدددي عددد -رام هللا 
 العدوان ا سراتيلي.

و الت وزارة ال ارجية في بيان صحافي أمس ان الوفد سيصل إلى غزة  الل االيام ال ادمة، علما أن 
 ال ر يبات اللوجس ية ل امين د ول الوفد الطبي اس كملت من  الل الجهات الم  صة في مصر.

ظمددت حفدداًل ف افيددا لل ضددامن مددع الشددعر وأوضددح البيددان أن جمعيددة الصدددا ة االندونيسددية الفلسددطينية ن
ألدف دوالر لشدراء  40الفلسطيني، و نديدا بالعدوان االسراتيلي على غزة، حي   م جمع  برعات ب يمة 

 مساعدات طبية طارتة لمس شفيات ال طاع.
 22/8/2152األيام، رام هللا، 

 



 
 
 

 

 
           13ص                                     9957 العدد:     22/8/2152الجمعة  :التاريخ

 

 ةمجلس األمن يدعو "إسرائيل" والفلسطينيين إلى استئناف مفاوضات التهدئ .80
وكاالت: دعا مجلس األمدن الددولي فدي بيدان رتاسدي اسدراتيل والفلسدطينيين الدى اسد تناف المفاوضدات 

 من أجل ال وصل سريعا الى ا فا  يضمن  هدتة داتمة في  طاع غزة.
وفي بيدان  بندات برجمداع اعضداته ال مسدة عشدر، أكدد المجلدس "دعمده الكامدل للمبدادرة المصدرية ودعدا 

 المفاوضات لل وصل سريعا الى و ف إطال  نار داتم".الطرفين الى اس تناف 
وافدداد دبلوماسدديون ان هددذا البيددان الرتاسددي الددذ  صدداغ ه فرنسددا هددو  طددوة أولددى علددى طريدد  إصدددار 

 المجلس  رارا إذا لم يعد الطرفان ا سراتيلي والفلسطيني سريعا الى مفاوضات ال اهرة.
ليدددال غراندددت الدددذ    دددولى بدددالدت الرتاسدددة الدوريدددة  و دددال السدددفير البريطددداني فدددي األمدددم الم حددددة مدددارك

للمجلس ان "الموضوع الملح اليوم كان الرد على وا ع ان المفاوضدات  نهدار كمدا يبددو، وأن األعمدال 
 العداتية اس ؤنفت، وكان من المهم ان ي  ذ مجلس األمن  طوة ردا على هذا األمر".  
 25/8/2152الغد، عمان، 

 
 إسرائيل" استئناف مفاوضات وقف الناركي مون يناشد حماس و" .82

ناشد األمين العام لفمم الم حدة، بان كي مون، اليوم ال ميس، حركة "حمداس" واالحد الل ا سدراتيلي 
 العودة إلى ال اهرة واس تناف المفاوضات بهدف ال وصل إلى و ف داتم  طال  النار في  طاع غزة.

األمين العام، في مؤ مر صحفي، إن كي مون "يحد   و ال اس يفان دوجريك، الم حد  الرسمي باسم
 الطرفين على العودة إلى ال اهرة واس تناف ال فاوض من أجل ال وصل إلى و ف داتم  طال  النار".

أطفددال فلسددطينيين ن يجددة ال صددف ا سددراتيلي لل طدداع  ددالل السدداعات  3وردا علددى سددؤال حددول م  ددل 
ك: "أع  د أننا يجر أن ننظر الي المسألة ككل، وأع  د أنه لدو الفمانية واألربعين الماضية،  ال دوجري

 لم ي م  ر  الهدنة ال ي  م ال وصل اليها برعاية مصرية، ما كان لهؤالء األطفال ال سعة أن ي  لوا".
 25/8/2152فلسطين أون الين، 

 
 دول أوروبية تدفع مشروع قرار أممي بشأن غزة .83

نسدددا مشدددروع  دددرار فدددي مجلدددس األمدددن مدددن أجدددل و دددف العددددوان :  ددددفع ألمانيدددا وبريطانيدددا وفر 48عدددرر 
 ا سراتيلي على  طاع غزة.

و ددال مو ددع صددحيفة "هددآر س" االلك رونددي، مسدداء اليددوم ال مدديس، إندده حصددل علددى وفي ددة  ددم  وزيعهددا 
علددى أعضدداء مجلددس األمددن الدددولي بشددأن مشددروع ال ددرار األوروبددي، و ضددمنت مبددادئ مشددروع ال ددرار 
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طة الفلسطينية إلدى السديطرة علدى ال طداع و درميم ال طداع بموجدر نظدام مرا بدة دولدي وبينها إعادة السل
 .2363من أجل منع  سلح حركة حماس واس تناف عملية السالم على أساس حدود العام 

ون لت الصحيفة عن موظفين إسراتيليين رفيعي المس وت ودبلوماسيين أوروبيين  دولهم إن دبلوماسديين 
الددفال  أطلعددوا إسددراتيل علددى مبددادئ اال  ددراا، مددن دون   ددديم الوفي ددة لحكومددة  مددن الدددول األوروبيددة

 إسراتيل، ال ي حصلت عليها عبر  نوات دبلوماسية أ رت.
و   را الوفي ة أن ال نديد بكافة العمليات العداتية ضد المدنيين "وبضمن ذلك الهجمات العشواتية ال ي 

 رهابية".أصير بها مواطنين وكذلك كافة األعمال ا 
وأضافت الوفي ة أن  رار مجلس األمن الدولي يجر أن يشدمل دعدوة لو دف إطدال  ندار فدور  وطويدل 
األمددد، ي و ددف فددي إطددارت إطددال  الصددواريس مددن  طدداع غددزة وأ  عمليددة عسددكرية هجوميددة أ ددرت فددي 

 ال طاع.
بددات أمنيددة  منددع و   ددرا الوفي ددة أيضددا: إعددادة  طدداع غددزة إلددى سدديطرة السددلطة الفلسددطينية، وضددع  ر ي

اس تناف األعمال العداتية، حظر بيع أو  زويد  طاع غزة بالسالا ومدواد با مكدان اسد  دامها لصدنع 
أسلحة باسد فناء الجهدات الم ولدة بدذلك فدي السدلطة، االم نداع عدن  مويدل "ا رهدار" والعمدل مدن أجدل 

لدى ال طداع مدن أجدل إعدادة إعمدارت إحباط  مويل كهذا، إزالة ال يود اال  صادية وا نسانية المفروضة ع
و رميم اال  صاد و طدويرت، فد ح كامدل للمعدابر الحدوديدة إلدى  طداع غدزة مدن  دالل أ دذ اال فدا  الدذ  

سراتيل عام   باالع بار. 2004و ع ه السلة وا 
و طالدددر ألمانيدددا وبريطانيدددا وفرنسدددا وضدددع نظدددام دولدددي لمرا بدددة  طبيددد  ال دددرار و كدددون لددده صدددالحيات 

ر  و ددف إطددال  النددار، ويكددون برمكاندده المسدداعدة فددي عمددل المعددابر وضددمان حركددة لل ح يدد  فددي  دد
ليه.  األفراد والبضاتع من ال طاع وا 

 25/8/2152، 28عرب 
 
 كليات أمريكية توعز لطالبها مغادرة األراضي الفلسطينية .84

إسدراتيل كليات أمريكية إلى طالبها الم واجددين فدي  3األناضول: أوعزت  -عالء الريماو   -ال دس 
أو األراضددي الفلسددطينية بددالعودة إلددى الواليددات الم حدددة جددراء األوضدداع األمنيددة بسددبر الحددرر ال اتمددة 

 على  طاع غزة.
كليددات أمريكيددة علددى األ ددل إلددى طالبهددا  3أوعددزت “و الددت ا ذاعددة ا سددراتيلية العامددة، يددوم ال مدديس، 

العودة إلددى بالدهدم بسددبر اسد مرار ال  ددال الم واجددين سدواء فددي إسدراتيل أو فددي األراضدي الفلسددطينية بد
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فددي  طدداع غددزة وذلددك عمدداًل ب حددذيرات السددفر الصددادرة عددن ال ارجيددة األمريكيددة وبريعدداز مددن شددركات 
وهذت الكليات   م ع ب وأمة مع جامعات إسراتيلية وفلسطينية  ب ع  طالبدا  ”.ال أمين األمريكية المعنية

ولم   مكن األناضول مدن الحصدول  ة، بحسر المصدر ذا ه.للدراسة في إسراتيل واألراضي الفلسطيني
 على إحصاتية لعدد الطالر الذين  حدفت عنهم ا ذاعة.

 22/8/2152رأي اليوم، لندن، 
 
 كندا تعلن عن مساعدات إنسانية لغزة.. وتدعو حماس لوقف العنف .85

نسددانية عاجلددة ل لبيددة أعلددن وزيددر ال نميددة الدوليددة الكنددد ، كريسدد يان بدداراديس، عددن إرسددال مسدداعدات إ
االح ياجددات ا نسددانية فددي غددزة، و ددال إن حكوم نددا س سدد مر فددي دعددم الشددعر الفلسددطيني مددن  ددالل 

 المساعدة في   فيف اح ياجا هم ا نسانية.
إلى وضع حد فور  للعنف والسماا بريصال المسداعدات ا نسدانية إلدى « حماس»وأضاف أننا ندعو 

 يمكن أن يحد  إال إذا  م و ف إطال  النار.شعر غزة، مشيرا إلى أن ذلك ال 
 210إن هذا ال مويل لبرنام  الغذاء العالمي سيسداهم فدي  وزيدع األغذيدة علدى نحدو « باراديس»و ال 

ألددف مددن المشددردين فددي  طدداع غددزة، وذلددك مددن  ددالل   ددديم مسدداعدات مباشددرة وملموسددة دون أن  مددر 
 «.حماس»بحركة 

نددد  أن كندددا ا  ددارت   ددديم مسدداعدا ها عبددر وسدداتل  ضددمن بأندده ال وأوضددح وزيددر ال نميددة الدوليددة الك
يمكدددن  حويدددل دوالرات كنديدددة نحدددو األنشدددطة ا رهابيدددة، وس واصدددل  نفيدددذ آليدددات صدددارمة والعمدددل مدددع 
المنظمددددات الدوليددددة الموفددددو  بهددددا علددددى أرض الوا ددددع لضددددمان  سددددليم المسدددداعدات الطارتددددة للمدددددنيين 

أموال ضراتر الكنديين ل جديد حماس أو إعادة بناء شبكة أنفا   المح اجين، ولن  سمح بعبور دافعي
 بعد كل هذت الضحايا من األبرياء الفلسطينيين وا سراتيليين ال ي  سببت في   لهم هذت الجماعة.

 22/8/2152المصري اليوم، لندن، 
 
 الصين: سنبذل جهودا إضافية مع المجتمع الدولي للتوصل لهدنة في غزة .86

أكددد ناتددر وزيددر ال ارجيددة الصدديني  شددانغ مينددغ أن بددالدت سدد بذل جهددودا إضددافية، مددع وفددا:  –بكددين 
 المج مع الدولي لضمان و ف إطال  النار وال وصل إلى  هدتة في غزة.
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فري يددا  وأوضددحت وزارة ال ارجيددة، أن مينددغ أبلددغ وفدددها برتاسددة مسدداعد وزيددر ال ارجيددة لشددؤون آسدديا وا 
يادة الصينية  عيين مبعو  صيني جديد لعملية السدالم، وأنهدا س رسدله وأس راليا مازن شاميه، ب رار ال 
 في جولة جديدة في المنط ة.

وأشدددار البيدددان إلدددى أن ناتدددر وزيدددر ال ارجيدددة الصددديني، حمدددل الحكومدددة ا سدددراتيلية مسدددؤولية  ددددهور 
ت ال هدتدة، األوضاع األمنية والعسكرية وال صعيد الحاصل في المنط ة وانهيدار الجهدود المبذولدة ل فبيد

وأيضددا مسددؤولية انهيددار وفشددل جهددود عمليددة السددالم بسددبر  عدداطي الحكومددة ا سددراتيلية السددلبي وغيددر 
 الجد  مع المبادرات والجهود ا  ليمية والدولية ل عزيز فرص السالم.

ودعا إسراتيل إلى ال عاطي ا يجابي مع النداءات الدولية لو ف العملية العسكرية في  طاع غزة ورفع 
الحصار، ح ى ي سنى للمج مع الدولي ا سهام في إعدادة إعمدار  طداع غدزة الدذ  ي عدرض إلدى كارفدة 

 إنسانية.
وأكدددد علدددى المبدددادرة السدددلمية للدددرتيس الصددديني شدددي جدددين بيندددغ، ذات الن ددداط ال مدددس  نهددداء الصدددراع 

 الفلسطيني ا سراتيلي ال ي   واف  مع  رارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
 22/8/2152الجديدة، رام هللا، الحياة 

 
 "أوكسفام" الدولية تطالب بتعليق مبيعات األسلحة لع"إسرائيل" .87

وفا: طالبت منظمة أوكسفام ا نسدانية، وم رهدا لنددن أمدس ب عليد  مبيعدات األسدلحة  سدراتيل  -لندن 
 في ظل  صاعد جراتم االح الل في  طاع غزة.
 عددين علددى العددالم  عليدد  مبيعددات األسددلحة بغيددة حمايددة و الددت المنظمددة فددي بيددان صدددر عنهددا، إندده "ي

المدنيين في ظل  صاعد أعمال العنف في غزة مجدددا"، داعيدة جميدع الددول؛ ألن  علد  فدورا عمليدات 
ن دددل األسدددلحة والدددذ اتر  سدددراتيل نظدددرا لل طدددر الجدددد  الم مفدددل فدددي إمكانيدددة اسددد  دام هدددذت األسدددلحة 

 لدولي.والذ اتر الن هاك ال انون ا نساني ا
و الددت المنظمددة إن "العنددف المسددجل فددي غددزة و دددمير البنيددة ال ح يددة المدنيددة علددى نطددا  واسددع  ددالل 
األسددابيع السددت المنصددرمة كددان األسددوأ  ددالل مدددة عملهددا فددي  طدداع غددزة علددى مدددار عشددرين عامددا، 

بسدها ال طاع حي    ل متات المدنيين بينهم أطفال في غزة، و شير ال  ديرات إلى أن ال ساتر ال ي  ك
 ن يجة  صف  دمات الميات والصرف الصحي والصحة الحيوية والمنازل مليارات الدوالرات. 

وأشددارت المنظمددة إن ال صددعيد األ يددر أدت إلددى و ددوع المزيددد مددن الضددحايا المدددنيين فددي غددزة  ددالل 
 األربع والعشرين الساعة الماضية.
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سددراتيل نيشددان بانددد : "ي عددين علددى المج مددع و ددال مدددير المنظمددة فددي األرض الفلسددطينية المح لددة  وا 
الدولي اآلن وأكفر مدن أ  و دت مضدى أن يمدارس الحدد األ صدى مدن الضدغوط الدبلوماسدية، بمدا فدي 
ذلك  علي  عمليات ن ل األسلحة والذ اتر، لكي يظهر عدم  هاون العالم إزاء اس مرار العنف ومعاناة 

 المدنيين".
ية  ؤججهددددا األسددددلحة، وعليدددده فددددرن  عليدددد  عمليددددات ن ددددل األسددددلحة وأضدددداف: "إن هددددذت األزمددددة ا نسددددان

ن هددذا الصددراع ال يمكددن  والددذ اتر ضددرور  جدددا ضددمانا لددتال يلحدد  األذت بعدددد أكبددر مددن المدددنيين، وا 
حلسه عسكريا، ويس ح  المدنيون من كال الجانبين ال وصل إلى و ف داتم  طال  النار وعملية سالم 

 شاملة ذات مصدا ية".
 22/8/2152ة الجديدة، رام هللا، الحيا

 
 "إسرائيل" ترفض دخول "أمنستي وهيومن رايتس" لغزة ومصر لم ترد .88

 الت منظم ا العفو الدولية "أمنسد ي" و"هيدومن رايد س وو دش" الح دو ي ين الددولي ين فدي بيدان مشد رك، 
ى  طدداع غددزة إن السددلطات المصددرية لددم  بددت فددي طلبددات  دددم ها المنظم ددان للسددماا لهمددا بالددد ول إلدد

"من أجل ال ح يد  فدي مدزاعم االن هاكدات الجسديمة لح دو  ا نسدان"، فيمدا رفدض االحد الل ا سدراتيلي 
 مطالر ممافلة.

، أنهمدددا طلب دددا مدددن السدددلطات 2024-8-22وأعلندددت المنظم دددان فدددي البيدددان المشددد رك، يدددوم ال مددديس 
آلن. ولدم يشدر البيدان م دى  دم المصرية ح  الد ول إلى غزة، لكن ال داهرة لدم  بدت فدي طلبهمدا ح دى ا

   ديم هذا الطلر.
 25/8/2152فلسطين أون الين، 

 
 "العفو الدولية" تطلب السماح للمنظمات الحقوقية بدخول غزة للتحقيق في "جرائم الحرب" .89

طالبت منظمة العفو الدولية إسراتيل بالسماا للمنظمات الح و ية بالد ول الفور  إلى  طداع غدزة مدن 
 «.االن هاكات ال طيرة لل انون الدولي ال ي ار كبت بواسطة طرفي النزاع»فيما سم ه أجل ال ح ي  

سددراتيل،  وأعربددت المنظمددة فددى بيددان لهددا، أمددس، عددن أسددفها ل جدددد األعمددال ال  اليددة بددين  طدداع غددزة وا 
 مشددة على ضرورة السماا للمنظمات الح و ية بالد ول إلى ال طاع.
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السلطات » عاطي مع األزمات في المنظمة الدولية، أنا في زجيرالد، إن و الت مديرة  سم ال ح ي ات وال
ا سراتيلية يبدو أنها   وم بعملية  العر دبلوماسي معنا فيما ي عل  بالد ول إلى غزة، بوضدع شدروط 

 «.غير ع النية بشكل كامل، فى حين ي زايد عدد ال  لى
ماذا و ع  الل األعمدال ال  اليدة ي طلدر مدن  ح  الضحايا والمواطنين فى معرفة»ووف ا للمنظمة فرن 

السدلطات ا سدراتيلية أن  ضدمن شدفافية كاملدة حدول أفعالهدا و  و دف عدن وضدع العرا يدل حيدال إجدراء 
منددذ بدددء عمليددة  الجددرف الصددامد  »وأضددافت: «.  ح يدد  مسدد  ل وحيدداد  حددول االن هاكددات المح ملددة

ات ا سراتيلية العديد من الطلبات الم دمة من على غزة في الفامن من يوليو الماضي، رفضت السلط
 «.جانر منظم ي العفو الدولية وهيومان راي س وو ش من أجل الد ول إلى غزة

يدد م إهدددار و ددت فمددين ومددن المهددم أن  دد مكن المنظمددات الح و يددة مددن الددد ول اآلن إلددى »و ابعددت أندده 
 «.طة بار كار جراتم حررال طاع من أجل بدء عمل حيو  لكشف مدت صحة اال هامات المر ب

 22/8/2152المصري اليوم، لندن، 
 

 األورومتوسطي: الجيش اإلسرائيلي يعود لممارسة سياسة االنتقام من المدنيين في غزة .91
جنيف:  ال المرصد األوروم وسطي لح و  ا نسان إن الجيش ا سدراتيلي ومندذ ان هداء ال هدتدة أمدس 

فصاتل الفلسطينية، يمدارس سياسدة ان  دام مدن المددنيين، حيد  الفالفاء وفشل ال وصل إلى ا فا  مع ال
عمليدددات   دددل جمددداعي بحددد  السدددكان المددددنيين فدددي  طددداع غدددزة، ليصدددل عددددد حددداالت ال  دددل  1ار كدددر 

 حالة على األ ل. 30الجماعي ال ي وف ها فري  األوروم وسطي منذ بدء الحرر على غزة إلى 
نددان  بدديص مددن العاصددمة األردنيددة عمددان، فددي بيددان و الددت الباحفددة ال انونيددة فددي األوروم وسددطي ح

  F16، إن الطدددداترات ا سددددراتيلية  2024آر  أغسددددطس   20صدددددر عددددن المرصددددد اليددددوم األربعدددداء 
 امت فجر األربعاء باس هداف منزل يعود لعاتلة "اللوا" وسدط ديدر الدبلح بصدارو ، وذلدك أفنداء  واجدد 

سددنة   14وهددم صدداحر المنددزل رأفددت مصددطفى اللددوا   أفددراد، 8أفددراد العاتلددة فيدده، مددا أدت إلددى م  ددل 
سنة  وجنينها، وأطفالهم الفالفة  مصدطفى، ميسدرة، فدرا ، إضدافة إلدى أحمدد  12وزوج ه نبيلة اللوا  

ومحمد مصطفى اللوا، وهما ش ي ا صاحر المنزل، فيما أصير فمانية آ رون، و ضررت العديد من 
المس هدف أن االس هداف كان بدون ساب  إندذار، كمدا أنهدم  المنازل المجاورة. فيما يؤكد جيران البيت

 لم يالحظوا أ  عمليات عسكرية سب ت االس هداف.
 1  كانت  د اس هدفت أيضًا منزال مكوندا مدن F16وأضاف األوروم وسطي أن الطاترات ا سراتيلية  

أفدراد،  4لدى م  دل صدواريس، مدا أدت إ 4طواب  بحي الشيس رضوان غدرر غدزة يعدود لعاتلدة "الددلو" بدد 
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سدنة ، إضدافة إلدى  20سدنة  وأحمدد   24سنة  وابنيهدا مصدطفى   48وهم السيدة وفاء حسين الدلو  
آ ددرون،  62أشددهر ، فيمددا أصددير  8السدديدة وداد عصددفورة "الضدديف" وابنهددا الرضدديع علددي الضدديف  

رت إمدا بشدكل منزاًل  ضدر  24معظمهم من األطفال والنساء، ووصل الدمار إلى منط ة واسعة وشمل 
حافالت ن ل كبيدرة  عدود لشدركة "أبدو علبدة للن دل والمواصدالت" كاندت  6كلي أو جزتي، كما  م  دمير 

 مصطفة في المكان.
وبدددين األوروم وسددددطي أن شدددهود عيددددان  واجددددوا فددددي المنط دددة لحظددددة االسددد هداف  ددددالوا إن الطدددداترات 

ن شددال الجفدد ، وهددو مددا أدت إلددى هددذا ا سددراتيلية عددادت السدد هداف المكددان مددرة أ ددرت أفندداء عمليددة ا
 العدد الكبير من ا صابات.

وحذر األوروم وسطي من اس مرار إسدراتيل باسد هدافها الواسدع للمددنيين واالن  دام مدنهم، مؤكددا أنده مدا 
مددن مبددرر لهددذا العمددل الوحشددي، مع بددرا أن هددذت السياسددة  مفددل ضددربًا مددن ضددرور الع وبددة الجماعيددة 

يشددون فددي  طدداع غددزة، وهددو مددا يعددد ان هاًكددا لل ددانون الدددولي ا نسدداني، ال سدديما للفلسددطينيين الددذين يع
 من ا فا ية جنيف الرابعة. 11المادة 

 25/8/2152المرصد األورومتوسطي، جينيف، 
 
 مسؤوالن أمريكيان سابقان: عودة عباس إلى غزة شرط لتهدئة دائمة .90

ال ومي بأن  ح ي  و ف إطال  النار في : نا ش مس شاران أمريكيان ساب ان لفمن 22عربي –لندن 
 غزة  د يح اج إلى عودة السلطة الفلسطينية ب يادة محمود عباس إلى هناك.

وفي م ال نشر ه صحيفة "واشنطن بوسدت" ندا ش كدل مدن صدموتيل بيرغدر، مس شدار األمدن فدي عهدد 
جدورج بدوش   ، وس يفن هادلي، مس شار األمن ال ومي في عهدد2002-2333الرتيس بيل كلين ون  

  الوضع فدي غدزة و داال "و دف إطدال  للندار هدش أدت لو دف العندف فدي غدزة، 2003-2004االبن  
وحاول المفاوضون ا سراتيليون والفلسطينيون ال فاوض حول ا فا  داتم لو ف إطال  النار، والطري ة 

 الوحيدة لنجاا الجهود هذت هي عودة السلطة الوطنية لغزة".
، ولكدن 2003لمنظمة  ا رهابية  السدلطة الوطنيدة علدى ال دروج مدن غدزة عدام و اال "أجبرت حماس ا

 وات السلطة الوطنية أفب ت  در ها في الضفة الغربية، وحد  نوع من ال نسدي  بينهدا وال دوات األمنيدة 
 ا سراتيلية، و ح     دم مع بر في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المح مل  يامها".

م حماس لغزة بطري ة سلبية حي   اال إنه أفر على اال  صاد، وجعل حياة الناس ووصف الكا بان حك
 صعبة وفالفة حرور في س ة أعوام.
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ويضيفان "كال الطرفين في النزاع األ ير في غزة لديهما مطالبهمدا ال اصدة ل ح يد  السدالم. فرسدراتيل 
الا الجماعددات  ا رهابيددة .  ريددد و ددف ال ددذاتف والهجمددات الصددارو ية، وكددذلك هدددم األنفددا  ونددزع سدد

عمدار غدزة بمدا فدي ذلدك المينداء  سراتيل، ا فراج عن السدجناء وا  و ريد حماس ف ح المعابر مع مصر وا 
 والمطار".

و"لن ي م  ح ي  هذت المطالر بدون د ول السلطة الوطنية و وات األمن ال ابعة لها إلدى غدزة وبددعم  
 من المج مع الدولي".

 اب ان أن اس طالعات الرأ  األ يرة " دعم ن يجة كهذت".ويزعم المسؤوالن الس 
ويضيفان "على حماس االع راف أن كال مدن إسدراتيل ومصدر لدن   ومدا بفد ح المعدابر الحدوديدة ح دى 
  أكدان من وجود طرف يمكدن الوفدو  بده وال أكدد مدن أن مدا سديد ل لغدزة لدن يسد  دم فدي إعدادة بنداء 

 األنفا  وبنى ا رهار األ رت".
"الطرف الوحيد الذ  من المح مل أن   بل به حماس هو السلطة الوطنية، والذ   دد يح داج لوجدود و 

دولددي. وهددو  يددار صددعر بددال شددك علددى حمدداس، ولكددن السدد ط بددين أبندداء غددزة وعزلددة حمدداس الدوليددة 
والحاجة  عادة عجلة اال  صداد للددوران فدي غدزة مدن جديدد هدي أمدور م نعدة بمدا فيده الكفايدة. ويمكدن 

وفير شيء من حفظ ماء الوجه عبر اال فا  الذ  ع د في نيسان/ إبريل الماضدي بدين حمداس وفد ح  
 وحكومة الوحدة الوطنية ال ي شكلت في حزيران/ يونيو".

ويددرت الكا بددان أن عددودة السددلطة الوطنيددة "هددو أفضددل أمددل لمنددع اسدد تناف الهجمددات الصددارو ية ومددن 
لو ت ربما  امت  وات أمدن السدلطة بالسديطرة علدى األسدلحة  الل األنفا  على إسراتيل. ومع مرور ا

الف يلة في يد حماس والجماعات األ رت و  وم بحل الميليشيات ال ابعة لها، وهي  طوة م سداو ة مدع 
هدددف عبدداس الراغددر ب ح ي دده " سددلطة واحدددة،  ددانون واحددد وبند يددة واحدددة" وأ  سددجين  وافدد  إسددراتيل 

 للسلطة وليس لحماس".على ا فراج عنه يجر  سليمه 
و"با ضافة لو ف داتم للندار، يجدر علدى حكومدة الوحددة الوطنيدة  عيدين فريد  علدى مسد وت الحكومدة 
لإلشراف على إعادة إعمار البيوت والمصانع والمنشآت العامة ال ي دمر ها الحدرر، ويجدر أن ي دولى 

الضددفة مددن ناحيددة  هددذا الفريدد  مهمددة إصددالا مؤسسددات الحكومددة ح ددى  كددون فددي مسدد وت مؤسسددات
 المحاسبة والفعالية".

ويعني  طبي  و ف داتم  طال  النار في غزة بناء على هذت ال طوط ف ح فرص فدي الضدفة الغربيدة 
 حي  حصلت حماس على شعبية كبيرة بسبر م اوم ها  سراتيل. 
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ينيين والددذ  ويؤكددد الكا بددان علددى "أهميددة   ويددة مو ددع عبدداس فددي الضددفة الغربيددة وب يددة ال ددادة الفلسددط
دولددة  سددراتيل  -عارضددوا العنددف. وأهددم  طددوة يجددر العمددل عليهددا وهددي  عزيددز منظددور بندداء الدددول ين

ودولة لفلسطين  عيشان جنبا إلى جنر بدأمن وسدالم. ومدع  عمد  حالدة عددم الف دة بدين المج معدين إال 
 انهما يدعمان هذا الهدف".

والفلسطينيين صدعبة فدي هدذا الو دت ولكدن يمكدن  ويع رف الكا بان أن "مفاوضات مباشرة بين إسراتيل
 سراتيل ال يام ب طوات على األرض وب نسي   ريدر وهدادئ مدع السدلطة بطري دة يمكدن حفدظ منظدور 
حدددل الددددول ين. فددديمكن أن  و دددف إسدددراتيل عمليا هدددا األمنيدددة فدددي المنددداط  ال دددي ي بدددع األمدددن السدددلطة 

فددي مندداط  ال  ددزال   ضددع لسدديطرة إسددراتيل، كمددا الوطنيددة، ويمكددن فدد ح البددار أمددام نشدداطات  جاريددة 
ويمكددن ن ددل بعددض المندداط  ال اضددعة  سددراتيل لمسددؤولية السددلطة الوطنيددة. و بدددأ ال ددوات ا سددراتيلية 

 .2000باالنسحار إلى الموا ع ال ي كانت فيها  بل ان فاضة عام 
احدد. ويجيبدان أنهدا لدن وي ساءل الكا بان عن السبر الذ  يدفع إسراتيل ال  داذ  طدوات مدن طدرف و  

 كون في الح ي ة من طرف واحد، فبال واز  معها س  وم  وات أمن السدلطة بالحفداظ علدى الهددوء فدي 
غددزة و  ددولى مهامددا أمنيددة إضددافية فددي الضددفة الغربيددة. أمددا األمددر الفدداني، فمددن مصددلحة إسددراتيل  يددام 

سددطينيين بحددل الدددول ين، ويصددبح السددلطة الوطنيددة بالسدديطرة علددى مندداط  جديدددة ممددا سدديعزز ف ددة الفل
 ح ي ة و عزيز منظور نجاا ف ح في ان  ابات م بلة وليس حماس.

 25/8/2152، 25موقع عربي 
 
 مئات السويديين يقدمون بالغات بحّق نتنياهو وجيشه .92

  دددددم متددددات السددددويديين بشددددكاوت وبالغددددات فددددي أ سددددام الشددددرطة السددددويدية ضددددد مسددددؤولين سياسدددديين 
  همهم بار كار جراتم حرر ومجدازر فدي  طداع غدزة  دالل العددوان الدذ   شدنه  وعسكريين إسراتيليين

 إسراتيل على ال طاع منذ أكفر من أربعين يوما.
و شمل  اتمة المسؤولين ا سراتيليين الذين  دمت بح هم بالغات رتيس الوزراء بنيامين ن نياهو ووزير 

يين الددذين  ورطددوا فددي هددذت الجددراتم  ددالل دفاعدده موشددي يعددالون و ددادة الجدديش وكددل الضددباط ا سددراتيل
 العدوان على غزة.

ويجيز  انون سويد  صدر حدديفا للمدواطنين رفدع شدكاوت ضدد أ  شد ص مد هم بار كدار جدراتم ضدد 
 ا نسانية ب طع النظر عن جنسي ه أو مكان ار كار جريم ه.
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المدددارس ال ددي لجددأ  و ضددمنت الشددكاوت ال ددي   دددم بهددا السددويديون ا هامددات للجدديش ا سددراتيلي ب صددف
إليهددا المدددنيون الددذين فددروا مددن بيددو هم، و صددف المس شددفيات والمؤسسددات الصددحية و عددريض الطددوا م 

 الطبية لل طر.
كما  ضمنت الشكاوت  صف بيوت المدنيين مما أدت إلى م  ل متات األطفال الفلسطينيين، وال سبر 

 دون عاتل.في ُي م و شريد متات األطفال اآل رين الذين أصبحوا من 
-ُيذكر أن ال انون السدويد  وال شدريعات الم عل دة بجدراتم الحدرر و  دل المددنيين   دول المددعي العدام 

 رفع األمر إلى المدعي العام الدولي. -في حال ا  ناعه بفبوت الجريمة واألدلة الم دمة
د ا نسدانية فدور كما ي ول ال انون الشرطة السويدية  و يف الم همين بار كار جراتم حرر وجدراتم ضد

 وصولهم األراضي السويدية، وال ح ي  معهم.
 25/8/2152الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 فعاليات تضامنية مع فلسطين في فيتنام وسيريالنكا .93

األيام: نظمت سدفارة دولدة فلسدطين فدي في ندام وبال عداون مدع اللجندة الفي ناميدة لل ضدامن مدع  -رام هللا 
في ناميدددة لل ضدددامن وال عددداون آلسددديا وافري يدددا وأمريكدددا الال ينيدددة ومؤسسدددة الشددعر الفلسدددطيني، واللجندددة ال

السالم وال نمية الفي نامية ولجنة السالم الفي نامية، فدي العاصدمة هدانو ، أول مدن امدس، نددوة سياسدية 
 حول  داعيات العدوان االسراتيلي على الشعر الفلسطيني في الضفة الغربية وال دس و طاع غزة.

رة ال ارجية في بيان صدر عنها في رام هللا أمس أن الندوة الحوارية شارك فيها ممفلدون وأوضحت وزا
عن اللجان المذكورة والعديد من الكدوادر الفي ناميدة ال دي سدب  لهدا العمدل فدي المنط دة العربيدة ومنط دة 

 الشر  األوسط وأفري يا والطلبة الفلسطينيين الدارسين في في نام.
نكية كولومبو  واصل لجنة ال ضامن السريالنكية الفلسطينية فعالي ها ال ضامنية وفي العاصمة السريال

 مع الشعر الفلسطيني وفضح ممارسات االح الل االسراتيلي في  طاع غزة.
وال  دددى سدددفير دولدددة فلسدددطين فدددي سدددريالنكا زهيدددر حمدددد هللا زيدددد، فدددي م دددر السدددفارة، مدددع رتددديس اللجندددة 

 يدديم العمددل السددداب  للجنددة واألنشدددطة ال ددي  امددت بهدددا فددي الف دددرة الشددرفي ماهندددا راجبكسدددا، حيدد   دددم  
 األ يرة و اصه ما ي عل  بالعدوان ا سراتيلي الم واصل على شعبنا الفلسطيني.

و دم السفير عرضا سياسيا حول  طورات الوضع في فلسطين وا   را  إسدراتيل للهدنده وانسدحابها مدن 
صرارها على االس   مرار في العدوان.المفاوضات في ال اهرة وا 
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و م اال فا  على ال واصل مع ممفلية األمم الم حدة وسفارة جمهورية مصر في سريالنكا، لبح  سبل 
 ايصال معونات مادية لل طاع.

 22/8/2152األيام، رام هللا، 
 
 بيالي تندد بعجز مجلس األمن عن حل النزاعات .94

ا نسدان المسد  يلة ال مديس بعجدز مجلدس الفرنسية: نددت نافي بيال  مفوضدة األمدم الم حددة لح دو  
األمددن الدددولي عددن ا  دداذ  ددرارات حازمددة وحاسددمة لوضددع حددد للنزاعددات، وذلددك بسددبر مراعدداة مصددالح 

 بعض الدول.
أن "أعضداء  المجلدس  لدم ي  دذوا  -ال دي سد غادر منصدبها فدي األيدام ال ليلدة الم بلدة-وأضافت بديال  

ات"، و الدددت "أع  دددد فعدددال أن ردا أ دددوت مدددن جاندددر هدددذا دومدددا  دددرارات حازمدددة ومسدددؤولة  نهددداء األزمددد
 المجلس يمكنه أن ين ذ متات األرواا".

أن اس  دام ح  الن ض  الفي و  يشكل " ك يكا  صير  -في كلمة أمام مجلس األمن-واع برت بيال  
ر األعضداء فدي المجلدس بدد" طوي 24المدت، ويؤد  في النهاية إلدى ن دات  عكسدية"، وطالبدت الددول الدد

 مفهوم أوسع للمصلحة الوطنية".
و دأ ي  صدريحات بدديال  فدي و دت بددات يعكدس فيده اسدد  دام الفي دو ان سداما عمي ددا دا دل الددول داتمددة 
العضوية في المجلس وهي الم م عة بهذا الح   بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والواليات الم حدة ، 

 وبين المجموعة الدولية ككل.
، اس  دمت كل من روسيا والصين ح  الن ض ضد مشروع  رار كدان سدي يح ففي مايو/أيار الماضي

للمحكمددة الجناتيددة الدوليددة إجددراء مالح ددات فددي سددوريا الر كددار جددراتم حددرر، كمددا اسدد  دمت الواليددات 
 الم حدة مؤ را الفي و ل عطيل  رار ي عل  بالعدوان ا سراتيلي على  طاع غزة.

 حدة بان كي مون لفشل مجلس األمن في  جاوز ان ساما ه، داعيا بدورت، أسف األمين العام لفمم الم
 الدول األعضاء إلى "عصر جديد من ال عاون وال نسي  والعمل".

يددذكر أن مجلددس األمددن الدددولي يواجدده فددي الو ددت الحددالي جملددة مددن ال ضددايا والنزاعددات المع دددة ال ددي 
ا و طدداع غددزة وجنددور السددودان وأوكرانيددا ين سددم حولهددا الددرأ  العددام العددالمي، علددى غددرار العددرا  وسددوري

 وأفري يا الوسطى والبرنام  النوو  ا يراني، وغيرها.
 22/8/2152الجزيرة. نت، الدوحة،  
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 قادة المقاومة إذ يرحلون كغمامة صيف غزاوية .95
 فراس أبو هالل
د كغمامة صيف غزاوية  حل  أرواا الشهداء في سماء فلسطين،  ظلل الساترين على طري  المج

بنسيمها البارد، و غطي عيون الشمس لتال  حر  اشعة "آر اللهار" أطفال فلسطين ال ارجين للهو 
 على شاطئ غزة، بين جنازة وجنازة و صف.

كغمامة صيف  مر على عجل، ولكنها   رك أفرا سرمديا ال يعرف حدود الزمان وال المكان، وال  صل 
كومون ب أبيد الذكر والف ر، ومنذورون لصناعة إليه "عادة" النسيان، فالشهداء في فلسطين مح

الحكايات الشعبية ال ي    لط فيها الح ي ة باألسطورة، ويج مع فيها الصمود والمكابرة، و رسم 
مشاهدها مشاعر الصبر واالع زاز والحزن الم بأ بالوساتد  وفا من شما ة الباحفين عن صورة 

 انكسار.
داء في فلسطين بعد مو هم، مع  ليل من الصور، وكفير من كغمامة صيف عابرة يظهر ال ادة الشه

ال صص ال ي ال يعرفها أحد، فالشهادة لل ادة  أ ي عادة كاس راحة محارر نهاتية، بعد اع  ال وأحكام 
ومطاردة  د  س مر إلى عشرات السنوات، يبذل  اللها ال ادة "المرشحون" للشهادة جهدا كبيرا في 

وي دربون فيها على إ فاء بطوال هم، و غيير  صصهم ال ي هي باألصل ال اال  فاء، ال اال  باء، 
 صلح إال للحضور! ولكنهم، في غمرة المجد الذ  يصنعونه؛ يصنعون أدوا هم ال اصة أيضا في 

 إ فاء هذا المجد، بينما يش غل الكفيرون على صناعة مجد كاذر ال يس ح ونه.
كما يبرعون  ماما في صناع ه؛ يندر أن  جد لهم صورا  وألنهم يبرعون في إ فاء مجدهم الالنهاتي

 كفي ل  رير  لفزيوني أو  بر صحفي بعد اس شهادهم، كما يصعر على "الم ابع الحفي " أن ي ذكر 
أسماءهم، مع أنهم يملؤون الدنيا رجولة وبطولة وعطاء، ولكن  در ال ادة الشهداء في فلسطين أن 

 اعة المجد وا  فاته! يمارسوا لعبة مزدوجة صعبة، من صن
كغمامة صيف ماطرة،  رجل راتد العطار، ومحمد برهوم، ومحمد أبو شمالة، دون ادعاء أو نرجسية 
كاذبة، ومع ال ليل ال ليل من النياشين والر ر، ف ادة فلسطين الشهداء هم من يعطون الر ر والنياشين 

هم، وهم الذين يمنحون لل يادة أل ها، لجنودهم، وهم الذين يصنعون الهيبة "للنجوم" ال ي على أك اف
وهم، كما يعيشون ويصنعون بطوال هم بدون ضجي ؛ يغادرون الميدان إلى  رار فلسطين بدون 
أل ار، فل ر الشهادة هو أغلى ما يطمح له الفلسطيني، في وطن يندر أن  وجد فيه عاتلة لم   دم 

 أحد أبناتها  ربانا للمجد وال حرير واالن صار.
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عابر  رج الشهداء الفالفة ليل وا السالم على رفح، في طري هم إلى ال لود بالذاكرة الشعبية كنسيم 
الفلسطينية، حملوا على األك اف نعوشا جللت بالورود وبالعلم الفلسطيني، وعبفا حاول اآلالف اللحا  
ا بنعوشهم الراكضة على عجل كي  ح ضن أرض فلسطين، في مشهد أرادت "رفح" أن  سجل اسمه

من  الله في ك ار المجد الذ   صر كل  رية أو مدينة أو بلدة فلسطينية أن  حجز مكانها فيه 
 معمدا بدم ال ادة الشهداء.

كغمامة صيف  رج الشهداء باسمين إلى  بورهم، ليؤدوا دورهم األ ير في النضال الفلسطيني، 
 شييع الجماهير  المهير  ول ف كون جناز هم شعلة جديدة في إذكاء هذا النضال، ولي طع مشهد ال

الزاعمين بانفضاض الشعر عن الم اومة، ول  رس دماؤهم كل األصوات المريضة ال ي   هم 
الم اومة بال ضحية بأبناء شعبها بينما  نعم هي باألمان، وليك بوا أسطرا جديدة في أغنية العرس 

 هي...هذا هو العرس الفلسطيني".الفلسطيني الذ  ال ين هي، "في ليلة ال  ن هي... في ساحة ال  ن 
 
 الرئيس محمود عباس في الدوحة .96

 د. محمد صالح المسفر
في الو ت الذ   ش د فيه الغارات الجوية الحربية والمدفعية الف يلة على أهلنا في  طاع غزة وي عاظم 

يكون عدد الشهداء والجرحى و  صاعد و يرة ال دمير الشامل لكل ما هو على األرض.. وبدال من أن 
ال اتد الفلسطيني "محمود عباس" م واجدا في ميدان المعركة بين شعبه و وا ه من أجل رص 
عداد ال طط العسكرية وا شراف على  نفيذها مع هيتة أركان حربة في  الصفوف وشحذ الهمم وا 
 مواجهة العدو ا سراتيلي للدفاع عن فلسطين، راا محمود عباس ي جول بين ال اهرة وعمان ورام هللا

 والرياض، واليوم في الدوحة.
ن مصر  في ال اهرة  ال  ول ه المشهورة "ال ن بل بديال وال موازيا وال  عديال للمبادرة المصرية"، وا 
السيسي شريك وليس وسيطا و د فندت  لك األ وال في م الة ساب ة بعنوان "محمود عباس لم يعد 

 صالحا ل يادة العمل الفلسطيني"..
سية الحريصة على شعوبها في كل دول العالم إذا   ل أحد مواطنيها اه زت الحكومة ال يادات السيا

والبرلمان وع دت اج ماعات طارتة من أجل  ألير العالم للفأر من  لك الدولة أو ال نظيمات السياسية 
ال ي اع دت على ذلك المواطن و د  جهز الجيوش و س نفر ال وة للفأر لذلك المواطن الذ   ضى 

ني أعلن رفضي لالع داء نحب ه كما  فعل الدول الغربية اليوم ألن "داعش" أعدم صحفيا أوروبيا، وا 
على الصحفيين والك ار والمدنيين عامة أ  كانت جنسيا هم.. محمود عباس ُي   ل من شعبه يوميا 
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لبس  العشرات ولم يحرك ساكنا، بل على الن يض مابرا في يومه الواحد يغير بدل ه مر ين بدال من
 2006"األوفرهول" اللبس الميداني في زمن الحرور.. محمود عباس لم يزور  طاع غزة من عام 

وح ى اليوم ورتيس وزراته الجديد الحمد هللا رتيس حكومة الوحدة الوطنية لم يزر جبهات ال  ال في 
 شهداء.غزة ال هو وال الرتيس محمود عباس لي ف دوا الدمار ويواسوا الجرحى ويعزموا أسر ال

أفيدونا ياعرر أ  حكومة هذت ال ي ليست  وا ها في ميادين ال  ال وأ  رتيس دولة هذا الذ  يغير 
بدل ه مر ين في اليوم مع  غيير ربطات العن  الفا رة؟ يا للهول من هذت الحكومة ومن هؤالء 

 الرؤساء!!
 2  

لمنفى لل شاور فيما يجر  في   ول األنباء إن عباس جاء إلى الدوحة لالل  اء ب يادة حماس في ا
ميدان ال  ال في غزة بعد فشل ال يادة المصرية وا سراتيلية لفني المفاوض الفلسطيني الم ا ل في غزة 
عن مطالبه المشروعة  رفع الحصار، الميناء والمطار كغيرها من الدول، إطال  سراا األسرت، 

د برعادة إعمار ما هدم ه الحرر ا سراتيلية في ال عهد بعدم العدوان على غزة والضفة الغربية، وال عه
غزة إلى جانر أمور أ رت ال   ل أهمية .. عباس يعرف جيدا صالبة موا ف  يادة حماس والجهاد 

 وآ رين  جات العدو ا سراتيلي وأنهم لن ي دموا أ   نازالت ال  ح   أهداف الم اومة.
عين بال يادة السياسية ال طرية ل مارس ضغوطا رأ  آ ر ي ول إن محمود عباس  دم إلى الدوحة ليس 

على  يادة حماس لل بول بو ف إطال  النار مع إسراتيل، ومن فم ال فاوض على مطالر الم اومة، 
هذا مطلر إسراتيلي بحت، ولن   بل به الم اومة الغزاوية بكل أركانها.. والح  أن ال يادة السياسية 

ني وال ي  مفلها الم اومة الوطنية في غزة،   مفل  لك ال طرية   ف مع مطالر الشعر الفلسطي
لى األبد عن  طاع غزة وليس  المطالر في و ف العدوان ا سراتيلي ورفع الحصار بكل أشكاله مرة وا 

 بال  سيط، وذلك بموجر ضمانات دولية.
إن حركة حماس والجهاد الفلسطيني  رجا من دمش  ألنهما رفضا الضغوط السورية للو وف مع 
حكومة دمش  ضد الم اومة السورية، ورفض ال نظيمان الفلسطينيان كل الضغوط السورية وال ي كان 
لسوريا دالة عليهما وحماية الم اومة الم يمة في دمش  ولم  ب ل عليهما بكل ما طلبوا.. ومن هنا 

طرية أن أؤكد أن الم اومة لن   بل بأ  ضغوط عليها من أ  طرف ولن   بل ال يادة السياسية ال 
  ناد  بأمر ال يصر في مصلحة أهداف الشعر الفلسطيني في الضفة وال طاع.

سؤالي إلى السيد محمود عباس، إذا كنت م  نعا بأن " مصر االن الر" بأنها شريك لك ولمشروعك 
ذا  2331السياسي الذ  و عت عليه في أوسلو فاشال بكل معنى الكلمة منذ عام  وح ى اليوم، وا 
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ك لن   بل دورا ألحد أيا كان غير الدور المصر  وغير مبادر هم ال ي أفب ت كنت   ول إن
المفاوضات فشلها، فلماذا  بح  عن معين لك ليمارس ضغوطا على حرك ي حماس والجهاد ليو عوا 

 على وفي ة االس سالم؟
ودة السيد محمود عباس، إذا كنت صاد ا في رغب ك في  ح ي  مصالح الشعر الفلسطيني فعليك الع

إلى غزة اليوم والب اء مع شعبك الم اوم للعدوان ا سراتيلي وأن  لبس لبس الميدان أنت وأعضاء 
حكوم ك برتاسة الحمد هللا وأن  ناشد العالم أن ي د لوا لحماية الشعر الفلسطيني من العدوان 

 ا سراتيلي بدال من ال ن ل بين عواصم الدنيا. بال طعمة.
الم اومة الفلسطينية في غزة والضفة على أعداتهم من كل جنس، اللهم كن  آ ر الدعاء: اللهم انصر

معهم وأمسن  وفهم وسدد رميهم وضمد جراحهم، وا ذل كل من ي ربص بهم، إنك على كل شيء 
  دير.

 22/8/2152الشرق، الدوحة، 
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  د. أسعد عبد الرحمن
ة على  طاع غزة فرضيات، سادت طوال ع دين من الزمن، وأبرزها جهود  نسف الحرر ا سراتيلي

عدة أطراف  حدفت عن رغبة إسراتيلية ح ي ية في  ح ي  ال سوية! أما الحصيلة الراهنة ل لك الجهود 
ف ؤكد أن الحكومة ال ي ي رأسها بنيامين ن نياهو سعت إلى  صفية معسكر السالم الفلسطيني  بل 

س غلت المفاوضات لوضع بنود  عجيزية جديدة على غرار طلر االع راف بيهودية وا سراتيلي ، وا
دولة إسراتيل، ومضت في فرض أمر وا ع على األرض ب وسيع االس يطان، و سريع  طوات  هويد 

في  84فلسطين وبالذات مدينة ال دس. وكان أبرز داعم محلي لن نياهو وحكوم ه مج مع إسراتيلي، 
الحرر على ال طاع و  ل األطفال والمدنيين، ويربي أبناءت على كراهية العرر المتة منه يؤيدون 

 «!السالم المنشود»وال وف من 
ومع ذلك، دعا العديد من الك ار والمحللين والسياسيين ا سراتيليين  وغيرهم  إلى ضرورة اغ نام 

ة مع أحادي   ؤكد الحرر على  طاع غزة باع بارها ن طة  حول نحو  حريك عملية ال سوية،  اص
أن الرتيس األميركي  باراك أوباما  عاتد ب وة للمشهد الفلسطيني في ظل رغبة أميركية في إنهاء 
الصراع الفلسطيني ا سراتيلي فور ان هاء الحرر. وفعال، كان وزير ال ارجية األميركي  جون كير   

المضي  دمًا با جات مفاوضات  د دعا إسراتيل والفلسطينيين إلى اس غالل فرصة الهدنة من أجل 
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« عاموس هرتيل»أوسع نطا ًا. وفي سيا   صورات إسراتيلية بارزة لما بعد الحرر على غزة، نجد 
في الجيش ا سراتيلي يالحظون هذت المرة فرصًة »م اال ي ول فيه: « هآر س»يك ر في صحيفة 

يضًا.. أصبحت إسراتيل ال ي  حراز  سوية جديدة في  طاع غزة  د  نطو  على فواتد  سراتيل أ
هاجمت  بل شهرين ف ط بغضر شديد ا فا  المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس،  ؤيد 

في صحيفة « يوسي بيلين»من جانبه، ك ر «. اآلن  وفي  هذت العال ة باع بارها  طوة ضرورية
اولة ال فاوض مع منظمة يجر أن  صاحر الهدنة عودة إلى ط»م اال أعلن فيه: « إسراتيل اليوم»

ال حرير الفلسطينية برتاسة عباس. ويجر أن يكون ال فاوض عمليًا وأن ينحصر في ال يار الممكن 
الوحيد اآلن وهو  سوية  دريجية في الطري  إلى  سوية داتمة في مرحلة بعد ذلك. ألنه يمكن، بال 

« حيمي شليف»أما الكا ر «. ادمةأف  سياسي، أن نبدأ العد ال نازلي نحو المواجهة العسكرية ال 
المشكلة س كون في المس  بل ال رير مع ا رادة الدولية »ف دم  وضيحًا لهذا النوع من ال صور،  اتاًل: 

في سيا  اس غالل ضعف حماس أو معاناة غزة ل  وية عباس وكسر الجمود السياسي العام مع 
فعه في آ ر المطاف، ال مِّن  ِّبل الواليات الفلسطينيين. هذا هو الفمن الذ  سُيطلر من إسراتيل د

سيضغط الرأ  »ويضيف: «. الم حدة وأوروبا ف ط بل من  ِّبل أصد اتها الجدد في المنط ة العربية
العام في العالم العربي، فضالً عن الرأ  العام في أوروبا وأميركا، منذ اآلن، ل عويض الفلسطينيين 

واللذين سي ضح م دارهما الكامل كلما ازداد الهدوء عم ًا. و د عن ال  ل والدمار اللذين  عرضوا لهما 
رغم –بدأت حكومات أوروبا   حسس الطري  نحو ذلك، ولم ييأس وزير ال ارجية جون كير  بعد 

ورغم أنه سيضطر إلى ال يام بعمل صعر كي ي نع أوباما باالس فمار من جديد في الُدمسل  –إذالله
، إلى أن «معاريف»في لص، في م ال نشر ه « بن كاسبيت»الكا ر أما «. ا سراتيلي الفلسطيني

المشكلة   ع عند ن نياهو الذ  ال يريد مفاوضات وال ا صاالت وال  حالفات، ولهذا فهو ال يريد أن »
يحسم المعركة مع حماس ح ى يب ى  ف ط  مع عباس فيضطر  األ ير  لع د السالم معه 

لو أراد ن نياهو عمل شيء ح ي ي ما في الشر  األوسط، » فم يس  لص الكا ر  اتال:«. بشروطه
لبلور  ول الد نعم  ا سراتيلية لمبادرة السالم العربية، بال حفظات المراف ة بالطبع. يمكن لهذا أن يكون 
 طوة مدوية. لكن المشكلة هي أن ن نياهو يريد حكم حماس في غزة، مردوعة ومس ضعفة بالطبع. 

عباس مكان حماس، ليصبح الممفل الوحيد للشعر الفلسطيني، وعندها وب الف ذلك،  د يح ل 
سيكون  بيبي  مطالبًا بالد ول معه في مفاوضات ح ي ية. عند ن نياهو، األهم منع المفاوضات من 

 «.حسم المعركة ح ًا مع حماس. هذت هي الح ي ة المعلنة، ون نياهو ال ينفيها، بل العكس
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ي ال ي حاربت ضد إيهود باراك لمنع  سويةن أيام العدوان على  طاع وح ى وزيرة العدل  سيبي ليفن
،  سعى اليوم   ناع ن نياهو بالبح  عن حل سياسي لفزمة في غزة، 2003و 2008غزة عامي 

إلى جانر إنهاء العملية العسكرية »مع إيحاءات ب صوص آفا  ال سوية األشمل، إذ   ول ليفني: 
السياسية أن  كون م عددة األطراف. وينبغي للواليات الم حدة، من طرف واحد، ينبغي للعملية 

ومصر، والسلطة الفلسطينية، واألمم الم حدة والدول األوربية الكبرت، أن  كون حول ال در حينما 
 نض  الطب ة. أما حماس فال. وبعد أن  نال مبادئ ال طوة رضا و بول هذت األطراف، يمكن 

مجلس األمن الدولي. وهذا سيكون إنجازًا سياسيًا سي دم مصالح   حويل ال طة إلى  رار ملزم من
 المجلس الوزار  األمني « الكابينيت»غير أن عضو «. إسراتيل ومصر والسلطة الفلسطينية

ال روج من »المصغر في الحكومة ا سراتيلية ، الوزير يع ور بير ، نجدت واضحًا إذ يدعو إلى 
ياسي ال يو ف الحصار فحسر، بل ينهي الصراع ا سراتيلي أ ون الحرر في  طاع غزة بمشروع س

الفلسطيني وا سراتيلي العربي برم ه، وذلك عبر إطال  مبادرة مفاوضات إ ليمية على أساس مبادرة 
 «.السالم العربية  كون ال ضية الفلسطينية جزءًا أساسيًا فيها

ا سراتيلي، وام عاض الرأ  العام وفي ضوء المفاجأة ال ي كبد ها الم اومة الفلسطينية للجيش 
العالمي من الوحشية ا سراتيلية جرساء العدوان، مع عجز إسراتيل عن حسم الحرر ال ي بدأ ها أو 
إنهاتها بشروطها في ظل  بني منظمة ال حرير مطالر الم اومة.. فهل   رك ال صورات ا سراتيلية 

ميركي  وغيرت من المسؤولين الغربيين  بحي  آنفة الذكر أ  أفر داعم ل وجهات وزير ال ارجية األ
 سعى الواليات الم حدة لالس فادة من الوضع الحالي ب طورا ه الجديدة، ف  نع واشنطن  ل أبير 
ب  فيف الحصار على  طاع غزة، ووضع آلية جديدة لف ح المعابر مع العالم ال ارجي، عبر حكومة 

بوصفها حكومة الرتيس عباس، وبهذا  كون الحرر  الوحدة الوطنية ال ي  بلت بها واشنطن ضمناً 
على غزة  د منحت الواليات الم حدة فرصة ل كون األورا  بيدها ل حريك رؤي ها  ورؤية الغرر 

 بعامة  لحسم الصراع ا سراتيلي العربي ب سوية لطالما أرادوها؟
 22/8/2152االتحاد، ابوظبي، 
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 فانتوماس .98
 آيات عرابي

  بارية ن اًل عن ا ذاعة العبرية أن مسؤواًل أمنيًا صهيونيًا صرا بأن م ابرات نشرت شبكة رصد ا
عربية ودولية بمشاركة الشاباك شاركوا ب زويد الجيش الصهيوني بمعلومات الغ يال  يادات ال سام 

 في جنور  طاع غزة.
نه ليس من و بلها ان شرت ال حليالت وا شارات على موا ع ال واصل االج ماعي  شير إلى أ

المس بعد  كون الم ابرات المصرية ضالعة في ال نصت على مكالمات أعضاء حماس بالوفد 
 الفلسطيني في ال اهرة وأنها ربما  كون هي من ن لت  لك االنباء للصهاينة.

ولكن األمر أصبح أكفر وضوحًا بعد  صريح المسؤول الصهيوني ولم يعد هناك شك في أن  لك 
المف رض أن  عمل على حماية أمن مصر، أصبحت مجرد فرع من فروع  الجهة ال ي كان من

 الموساد الصهيوني بعد أن حصل  زم االن الر على وظيفة كبير ماسحي حذاء ن ن ياهو.
وليست  لك المرة األولى ال ي يعمل فيها ذلك الجهاز ال اتن هلل والدين والوطن لصالح األعداء 

نشرت جريدة ذا  اور األمريكية  ح ي ًا صحفيًا حصريًا  حدفت وي عاون معهم، ففي السنة الماضية 
فيه عن زيارة وفد من الم ابرات الحربية المصرية لفراضي المح لة الفلسطينية ول اء جمعهم مع 
أسيادهم من الم ابرات الصهيونية لل نسي   س اط رتيس مصر د. محمد مرسي. وال ح ي  منشور 

 لة االطالع عليه.ويمكن بسهو  2021\1\28ب اريس 
العداء بين العسكر وبين حماس ظهر واضحًا بعد الفورة مباشرة حينما ظهرت أول محاوالت الشيطنة 
عندما ادعت بعض وساتل ا عالم أن حماس هي من هاجمت السجون وأطل ت سراا المع  لين 

 افناء أحدا  الفورة. 
ال يصدر إال عن محكمة صهيونية، الح ي ة فم بعد ذلك ا هام الرتيس بال  ابر مع حماس. وهو ا هام 

 2022أن مدت االنحطاط وال عفن الذ  وصلت له مؤسسات الدولة في مصر. ففي شهر إبريل 
نشرت صحيفة الوفد شهادات ألهالي سيناء بالمنط ة ال ي و عت فيها جريمة رفح وال ي اس شهد فيها 

كانت على علم بو وع الحاد   بلها عدد من الجنود في رمضان.  فيد بأن الم ابرات الحربية 
بأسبوعين. كما يشير  يام الجانر الصهيوني بحر  المدرعة ال ي  يل إن االرهابيين  سللوا عن 
طري ها هاربين إلى أراضي فلسطين. إلى محاولة لطمس األدلة ال ي ربما  د  فضح ال عاون بين 

الذ  اس  دم إعالميا للهجوم على م ابرات العسكر وبين الم ابرات الصهيونية.  وهو الحاد  
 الرتيس وا هامه بال  صير ولم  سلم حماس من الهجوم أيضًا و  ها.
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الغرض في نظر  من  لك ال يانة هو محاولة البح  عن موطأ  دم يبرر اس مرار  زم االن الر في  
 المنصر الذ  اس ولى عليه، فساد ه في الكيان الصهيوني يبحفون عن م ابل لدعمه.

أفبت ح ى اللحظة فشله في الضغط على الم اومة الفلسطينية لو ف إطال  النار على الرغم من  و د
حرصه على  دمة االح الل الصهيوني بر الص طيلة عام كامل عمل فيه على هدم األنفا  
وا  الء المنط ة المجاورة لغزة في سيناء من السكان لحماية أمن أسيادت في الكيان الصهيوني، إال أنه 
فشل في أول ا  بار له ونجحت الم اومة في فرض شروطها، ح ى أن جريدة هآر س نشرت أن 

 الكيان الصهيوني طلر منه ال  لي عن ميناء العريش للفلسطينيين عوضًا عن ميناء غزة.
وربما كان ذلك الفشل هو الدافع األول لمزيد من ا  الص في ال يانة والمساهمة عن طري  فرع 

ر المسمى بالم ابرات المصرية، في إزها  أرواا المجاهدين من  يادات حماس الموساد في مص
وهو هدف حرص عليه ن ن ياهو منذ بداية العدوان على الشعر الفلسطيني لمحاولة إ ناع الدا ل 

 الصهيوني بنجاحه في مواجهة الم اومة. 
أن  جر المرأة الشريفة للرذيلة وأيًا كان السبر، فهناك  اعدة معروفة، وهو أن المرأة السا طة  حاول 

ل  ساوت الرؤوس، والم اومة  رفع السالا في وجه العدو المح ل بينما ي بع  زم االن الر  حت حذاء 
سيدت ن ن ياهو يلع ه، وفي أحد افالم الس ينات، جعل بطل الفيلم فؤاد المهندس منزله وكرًا لممارسة 

على نزوا ه ويح فظ بأحذية النسوة الال ي  عرف نزوا ه وكان لديه  ادم يدعى فان وماس. يشرف 
عليهن سيدت ك ذكار. ويبدو أن  زم االن الر سيظل يلعر دور فان وماس ف رة ح ى يس غني عنه 

 سيدت ن ن ياهو.
 22/8/2152"، 25موقع "عربي 
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 اليكس فيشمان
نية غير المن هية لعملية الجرف الصامد هذا االسبوع بمحاولة اس عادة بدأ الفصل الفال  من السيمفو 

البداية الصار ة الدراما ية لعملية عمود السحار، وهي ضربة جوية واسعة في  لبها اغ يال رتيس 
اركان حماس الذ  كان احمد الجعبر  آنذاك. وكان الهدف هذت المرة محمد ضيف. وكانت الضربة 

ماس والصدمة الساح ة للجمهور في ال طاع يمكن أن ُ حدفا  سراتيل ن طة المعنوية المؤلمة لح
 روج من طرف واحد مح رمة من هذت المعركة. لكن ذلك لم يحد  كما يبدو. لكن الذ  سيحد  
كما يبدو هو دعوة المصريين الطرفين الى ال اهرة في مطلع االسبوع الم بل. ويبدو أن الطرفين 
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صيغة مصرية، ويبدو أننا سن وصل مرة ا رت الى ما يشبه ا فا ا. وهذا  سي باحفان مرة ا رت في
 واحد من اال فا ات المركزية لهذت العملية وهو أنها لم  ن ه ببساطة.

كان من الصحيح الى أمس األول أنه لم ي ضح مصير ضيف، لكن ال  دير هو أن الصورة س  ضح 
ا زالوا ي رأون االعمال في الجانر الفلسطيني في االيام ال ريبة. وهم في الجانر االسراتيلي م
وي ولون إن الشعور هو بأن ذلك الرجل أنهى  –ويصغون الى  صريحات في المؤ مر الصحفي 

حيا ه. ويمكن ح ى  بل الكشف عن الجوار أن ن ول إن اغ يال ضيف كان يمكن أن يأ ي بصورة 
رموز، وكان يمكن أن يعيد الى ال طة  النهاية للمعركة غير المن هية هذت ال ي  بح  لنفسها عن

 العسكرية هالة المباغ ة والمراوغة واالصالة وسعة الحيلة ال ي أحببناها جدا.
لمحمد ضيف بعد أن عرف  –بحسر علمنا على األ ل  –جاءت محاولة االغ يال ال امسة 

الشرك ال اري ي  "الشاباك" ن طة ضعفه وهي الشو  الى العاتلة. فليس هو أول زعيم ارهابي ي ع في
لم ولة "ابح  عن المرأة": ف د ل ي ح فه  بله رتيس اركان حزر هللا عماد مغنية حينما  رج من زيارة 
حميمة لسيدة في حي ف م في دمش ، واغ يل رتيس اركان حماس الساب  الجعبر  في سيار ه مع 

زار زوج ه وابنه في ش ة ابنه بعد أن  رج من بيت زوج ه. ويبدو أن ضيف ايضا لم يفبت لإلغراء و 
 فية أُعدت لهم في حي الشيس رضوان. ويبدو أن "الشاباك" رصد هذت الش ة وان ظر أن ي طئ 

و بين له في مرحلة ما أن ذلك هو ما حد . ففي الساعة ال اسعة  –ال طأ االنساني المطلور 
 اطروا ولم ين ظروا والنصف ليال صدرت االشارة فهدم إطال  ال ذاتف المبنى على ساكنيه. ولم ي

  روجه.
إن محاولة اغ يال ضيف ليست نزوة ان  ام من اجل الدعاية بل هي الطري ة الوحيدة لكسر انجاز 
مهم في مواجهة منظمة ارهار بنف ة ر يصة نسبيا من الجهد والدم. و رت ال جربة ال ي  راكمت في 

منظمة ارهار هي ضرر  اد ها  اسراتيل والعالم أن واحدة من أهم أساطين كل  طة لل ضاء على
ح ى لو نشأت بعد ذلك  يادة ا رت فان ضرر ال يادة العليا يؤفر داتما في السلوك الميداني. فبعد 

مفال بدأ الجيش االسراتيلي و"الشاباك" حملة  2002عملية "السور الوا ي" في "يهودا والسامرة" في 
بطال  أفيرهم بصور م  لفة. واضطر واسعة لل ضاء على  ادة المنظمات باالع  االت واالغ  ياالت وا 

 اتدا الى أن  مد نشاطه على االرض. إن ضيف  24الجهاد االسالمي في جنين آنذاك الى  بديل 
يملك أسرار ذراع حماس العسكرية وكانت اعادة بناء المنظمة م عل ة به في االساس، لكن إذا  بين 

معرفة اسراتيل الحميمة ب حركا ه  ؤفر  أفيرا شديدا في ايضا في النهاية أنه لم ُيغ ل فال شك في أن 
الم ربين منه وفي  ادة كبار آ رين من حماس ما زالوا منذ أكفر من شهرين ي جولون بعيدا عن 
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عاتال هم عمي ا  حت االرض. إذا كان ضيف  د نجا من ال صف فال شك في أنه سيبذل جهدا 
 س مر اسراتيل من جه ها على البح  عنه وعن  ادة ل نفيذ عملية ان  ام لموت ابنه وزوج ه، وس

الذراع العسكرية ألنه ال سبيل ا رت لصدهم. وكان يف رض أن ُيجامع  أفير االغ يال سلسلة عمليات 
جوية م صلة هدفها واحد وهو أن  جبي من حماس فمنا من ال ادة وال درات الى أن   ألم والى أن 

وراء اس را يجية الفصل الفال  من عملية الجرف الصامد. وهذت   ول حسُبنا. وهذت هي الحكمة كلها 
 هي  الصة االس نزاف.

 يديعوت
 22/8/2152الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حماس تعرف أن نتنياهو ويعلون لن يفعال لها شيئا .011

 بن كسبيت
 ، كرر أمس بنيامين ن نياهو وموشيه يعلون أمام الجمهور، ولم يكن«مطلور طول نفس وصبر»

بوسعي سوت أن أ ذكر أ وال ونس ون  شر شل النموذج المحبر على ن نياهو، بعد معركة العلمين، 
 «.هذت ليست النهاية، هذت ح ى ليست بداية النهاية، ولكن ربما هذت نهاية البداية»سنة:  32 بل 

اوروبا، المسألة هي أن  شر شل  اد كفاا العالم الحر ضد المانيا النازية، ال ي سيطرت على كل 
ان ضت على اال حاد السوفيي ي وهددت بريطانيا. اما بوبي  بيبي وبوغي  في عاركان مع حماس. 
منظمة ارهابية عنيدة محاصرة في  طاع بر  زهيد و لذعهما من هناك بلسانها. وبدال من ضرر هذت 

د  الغرير الذ  المنظمة على الفور في البداية، فانهما يجران دولة كاملة الى  مسة اسابيع من الح
باس فناء هدم الصيف، المس بشدة باال  صاد، ال  رير الشديد للشرعية الدولة وال ضم للسمعة ال ي 

 ح   ها اسراتيل على مدت عشرات السنين، لم يح   شيتا.
كل العالم ان ظر أمس، محبوس االنفاس، المؤ مر الصحافي للفناتي الذ  ي ود اسراتيل. ليس من 

وضع المفاوضات في مصر، وال من أجل اس يضاا ما الذ   وشك اسراتيل على  أجل ال عرف على
عمله في غزة  ح ى لو  رج ن نياهو بنفسه على رأس االلوية في عملية برية في غزة، فان احدا لم 
يعد يصد ه . ف د  و ع الجميع أن يسمع ما هو مصير محمد ضيف. حي، ميت، أم ربما مرة ا رت 

أما ن نياهو فلم ي ناول المسألة. ولم يطلر من يعلون أن ي ناولها. وكان للرجلين اصير ونجا بجلد ه. 
 سبر وجه: فهما ال يعرفان ح ا.
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ح ى اللحظة ال ي ظهر فيها ن نياهو ويعلون في ال اعة ال ي ان ظرهما فيها رجال االعالم.  واصلت 
العام، ف د كان ضيف في    ويمات الوضع و دف  المعلومات من غزة. وحسر معلومات جهاز االمن

البيت الذ   صف. وافب ت الصور بان البيت أصبح ركاما من الغبار. في اسراتيل لم يغل وا، صحيح 
ح ى أمس ليال، هذا الملف. من ناحي هم، طالما ال  وجد إشارة حياة من ضيف، فهناك اح مال ما 

اذا ما نجا، يمكن لضيف أن بان يكون   ل، او مرة ا رت اصير، في محاولة ال صفية ال امسة. 
 لفر ام ال ياسية.« غينس»ينافس ل ر الناجي الم ميز في العالم في ك ار 

إذن لماذا ع د أمس المؤ مر الصحافي؟ ففي كل المواضيع الجوهرية ال ي على جدول االعمال لم 
ل النفس، ذات ي ل رتيس الوزراء ووزير الدفاع شيتا. لم يجددا شيتا. ذات العبارات، ذات الصبر وطو 

المشاركة في أسى العاتالت الفكلى. سؤال واحد  من عميت سيغال  دو  ن نياهو  هل س عود الى 
 المفاوضات مع حماس في ال اهرة؟ ، إذ  بين له فجأة بانه يدير مفاوضات مع حماس. وف د صوابه.

ال لفزيوني أمس:  وعندها جاء الهجوم على وزراء الكابنيت. كان هذا هو السبر الح ي ي لالج ماع
حاجة ن نياهو للهجوم على وزراء الكابنيت، شركاءت، و  ديم  ازو  علني وفظ لهم. يعلون سار 
وراءت. من أجل هذا صادرا أكفر من نصف ساعة  لفزيونية في و ت الب  المركز . ليس كي يجيبا 

لفني ايضا. فبيبي على  هديد حماس بل كي يصطدما بال هديد ال طير من ليبرمان، بينيت و سيبي 
ال ي دبر له جدا أن يكون  ويا أمام حماس، ولكنه ال يمكنه أن يسمح لنفسه اال يكون  ويا أمام نف الي 

 بينيت.
 عالوا نفكر في هذا للحظة: أ  ضرر يلح ه برسراتيل  صريح أفيغدور ليبرمان في أن على اسراتيل 

ه رأ  نف الي بينيت في أنه يجر ان  س ط حكم حماس في غزة؟ أ  ضرر لفمن ال ومي يلح 
ال و ف عن الحدي  مع حماس والعمل عسكريا من أجل الحا  الهزيمة بها؟ ا  ضرر للمصالح 

 الوطنية االسراتيلية يلح ه رأ   سيبي لفني في أنه ال يوجد ما يمكن الحدي  فيه مع حماس؟
ي موضوع مشروع. يمكن الجوار: ال ضرر. ن نياهو يذر الرماد في عيون الجمهور. ال الفات ه

النزول بالالتمة على وزراء الكابنيت لو كانوا حاولوا د  العصي في عجالت حملة عسكرية 
م دحرجة، و فوا ضد عملية جارية، مسوا بالوحدة وبال راص حين يكون الجيش ينطل  الى الحا  

ين  ظهرهما اسراتيل الهزيمة بحماس. هم لم يفعلوا هذا. هم يح جون على عجز وانعدام الوسيلة اللذ
في الجرف الصامد. برأيي، هم يجلبون منفعة  سراتيل. لماذا؟ الن ردعنا  ل ى ضربة  اضية بعد 

، والذ  عرضت فيه افمان السيطرة على غزة. وا ضح من العرض 2 سرير العرض ايات، الى ال ناة 
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د سرر العرض على نحو جلي بان ليس  سراتيل  يار عسكر  ح ي ي  س اط حكم حماس. و 
  برأ  االغلبية المطل ة من وزراء الكابنيت من  بل رجال ن نياهو  عشية بدء المفاوضات في ال اهرة.
فما العجر في أن حماس ال  بد  مرونة؟ فهي  عرف أن ن نياهو ويعلون لن يفعال لها شيتا. و د 

وا  نعت بهذا بعد  ،«عملية أنفا »بدأت  شك في هذا عندما وصفت العملية البرية بوضوا كد 
 سرير العرض. وعليه، عندما ي بين بانه يوجد عدد غير  ليل من الوزراء في الكابنيت ممن يفكرون 
بانه يجر بالفعل هزم حماس، فان االمر يحسن االح مال للوصول الى  ر ير، وال ي لله. وعليه، فان 

لمناكفة ف ط. بعد أن فهم الجميع هجوم ن نياهو على وزراء الكابنيت أمس كان زاتدا وجاء ألغراض ا
 بانه لن يكون  ويا امام حماس، يحاول ن نياهو االن أن يكون  ويا ضد نف الي وأفيغدور.
 25/8/2152معاريف 
 22/8/2152القدس العربي، لندن، 

 
 أين الردع؟ .010

 شمعون شيفر
ابو مازن على ماذا  ب ى من حملة الجرف الصامد. ال  جريد ال طاع، ال انهيار حماس، ال   وي  
كل االمكانيات »غزة: أمس اك فى ن نياهو بأن الجميع يمكنهم أن يناموا بهدوء. عندما أعلن أن 

ألف  82من الصعر االف راض بان حماس ار دعت. في بداية ال  ال صاد  على  جنيد « مف وحة
بين ال هديد جند  اح ياط كي يلمح بان الجيش االسراتيلي يوشك على السيطرة على ال طاع. و د  

 غير.  –« ن نياهو  و  امام حماس» – 2003ك دعة. والشعار الذ  رفع ن نياهو الى الحكم في 
 الوزراء في حكوم ه. –من االن فصاعدا الشعار هو ن نياهو  و  أمام من  ديه 

دنا  الفا للزعيم البريطاني ونس ون  شر شل الذ   اد بريطانيا الى النصر على الرايس الفال ، لم يع
ن نياهو بالدم، العر  والدموع. وهو في وا ع االمر لم يعدنا بشيء غير حرر االس نزاف ال ي نعيشها 
منذ االن. ومنذ االن يمكن رسم المسار الس مرار ال  ال. رتيس الوزراء يع زم اعادة الوفد االسراتيلي 

ذا ايضا اال  راا للمفاوضات مع حماس في ال اهرة. ال ر ير لم يشطر عن جدول االعمال، وك
 لو ف ال  ال من طرف واحد من جانر اسراتيل.

من  و ع  غييرا في فهم المعركة  ار ظنه. ما ا  رحه ن نياهو نعرفه منذ االن: هجمات سالا الجو 
واحباطات مركزة في ظل االع ماد على اع راض الصواريس من  بل منظومة ال بة الحديدية.  ال ان 

 ولكن بات صعبا  صدي ه. – «كل االمكانيات مف وحة»
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بدال من  وسيع الحدي  في موضوع ال  ال، ا  ار بالذات االنفالت على با ي وزراء الحكومة في 
 «.ي حدفون بشكل غير مسؤول»أنهم لم يمنحوت االسناد وبدال من ذلك 

يس ينضم عرض ن نياهو أمس الى الفيلم ال صير الذ  وزع على وساتل االعالم مؤ را وبدا فيه رت
 الوزراء يل ي كلمة بينما في ال لفية سفينة صواريس مهددة.

الرسالة لحماس كانت واضحة: إذا  ر  م و ف النار، الرد سيكون  اسيا. ال يدور الحدي  عن  طوة 
أصيلة. فعرض ن نياهو ذكر باس عراض الرتيس بوش االبن، الذ  نزل الى دكة حاملة الطاترات 

 في العرا .« المهامة ان هت»كي يعلن بان  2001الكاميرات في ربيع  ابراهام لينكولين امام عدسات
 وال  مة معروفة: الجنود االمريكيون انسحبوا من العرا  بعد فماني سنوات من ذلك ف ط.

يمكن ف ط االمل في أن  س مر الحرر ضد حماس و  ا أ ل. ومع ذلك، يمكن ال ول منذ االن: 
 يواصالن ال داع ف ط. –ه. من ناحي هم، اسراتيل ون نياهو حماس ال  صد  ن نياهو أو  ر دع من

الوحيدون الذين هو  و  «. ن نياهو  و  أمام حماس»صعد ن نياهو الى الحكم مع شعار  2003في 
 أمامهم االن هم وزراء الحكومة.

 25/8/2152يديعوت 
 22/8/2152القدس العربي، لندن، 

 
 :كاريكاتيرو  صور .012

 
 لفالفة من ك اتر ال سام، راتد العطار، محمد أبو شمالة، محمود برهوم. شييع جفامين ال ادة ا

25/8/2152شبكة قدس اإلخبارية،   
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 والد فالفة أطفال اس شهدوا في غارة للعدو في غزة يصر  حزنا عليهم أمس. 

 22/8/2152السفير، بيروت، 
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