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 69 :اريكاتيرصور وك

*** 
 
 غزةفي مساع مصرية بضمانات سعودية لوقف إطالق النار  .0

 مصاادر فلسانينية، ، أنوكاالت، نقاًل عن مراسلها وعن ال10/8/1521 ،فلسطين أون اليننشرت 
ودية للتوصال للاى و اف لناالر ناار بااين سا  - مساا  مصارية دكشاتت فرار الياوال االثناين، عان وراو 

 االحتالل اإلسرائيلية وفصائل المقاومة التلسنينية، خالل ساعات.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، لوكالة األناضول لألنباء، أن ضامانات  ادمتها 

 الس ودية، أفضت لحدوث اخترار كبير في رهود و ف لنالر النار.
ل عن المصادر  ولها لن رهاودًا كبيارب بلا لت أثمارت عان تقاديال الملاد السا ود  ونقلت وكالة األناضو 

عباد   باان عباد ال  ياا ،  بور اة تنالاا  التصاائل بقبااول و اف لنااالر الناار، والاادخول فاي متاوضااات 
مع لسرائيل حول رفع الحصار، وفي حاال ت نتات لسارائيل، تضامن المملكاة رفاع الحصاار عان نريار 

  ل عربي مشترد لرفع الحصار برًا وبحرًا .مو ف عربي موحد وف
ولتتت المصاادر  اتهاا للاى أن أميار  نار، الشاي  تمايال بان حماد ال ثااني، الا   التقاى رئايس السالنة 
التلساانينية محمااود عباااس، ورئاايس المكتاا  السياسااي لحركااة حماااس، خالااد مشاا ل، بالدوحااة ماا خرا، 

 سنيني.لبحث االوضا  بغ ب، نقل تلد الضمانات للران  التل
مراسل الر يرب في غ ب أفاد بورود رهاود مصارية ، أن 10/8/1521 ،الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

رديدب من أرل التوصل للاى و اف لناالر الناار فاي غا ب، بينماا أكاد مصادر منلاع فاي حركاة حمااس 
 رائيليين.أن القاهرب تحاول ليراد صيغة رديدب ل ودب المتاوضات غير المباشرب بين التلسنينيين واإلس
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ن الحركاة  ،ال   نل  عدال  كر اسمه، و ال المصدر للر يرب نت لن الرهود ال ت ال تراوح مكانها، وا 
لال ت ن موافقتها على الصيغة الرديدب التي  لادمت، مشايرا للاى أنهاا تحادثت عان و اف متتاوح إلناالر 

 النار وال ودب للى ناولة المتاوضات خالل شهر من اآلن.
تحدثت عن فتح للم ابر في لنار لنساني فقان، ولاال تتحادث عان لعاادب اإلعماار وأضاف أن الصيغة 

لال في نناار الساماح بادخول ماواد البنااء بشاكل محادود، كماا أنهاا لاال تتضامن أ  حاديث يت لار برفاع 
نماا  عادب بناء المنار وتوسيع مساحة الصيد، وا  الحصار بشكل كامل عن القنا ، أو لنشاء الميناء وا 

 ضايا للبحث في و ت الحر.تركت ه ه الق
و ااال المصاادر لن مصاار لااال تورااه حتااى اآلن دعااوب لألنااراف للتورااه للقاااهرب، لكنااه أكااد أن ال مشااكلة 

 لدى الحركة في ال ها  للى القاهرب، فيما لو تال التقدال بصيغة مقبولة من  بل التلسنينيين.
لمصاارية الردياادب تتحاادث عاان باادوره، أشااار مراساال الر ياارب فااي غاا ب تااامر المسااحال للااى أن الصاايغة ا

و اااف التاااوغالت اإلسااارائيلية وتوسااايع مسااااحة الصااايد، لكناااه أشاااار للاااى تمساااد المقاوماااة بمنالبهاااا فاااي 
 الحصول على ما يلبي نموح الش   التلسنيني ويوا   تضحياته التي  دمها.

 
 مفاجأة تتمثل بحل غير تقليدي للقضية الفلسطينية عباس سيطرح .2

 ادما من القاهرب حيث عقد  أمسالرئيس محمود عباس عمان  وفا: وصل -ب القاهر  ،عمان ،راال  
فيها عدب لقاءات مهمة في مقدمتها لقاء الرئيس المصر  عبد التتاح السيسي، وأررى عباس مقابلة 
متلت ب مع فضائية  صدى البلد  المصرية أعلن خاللها أنه سينرح متارأب خالل األسبو  المقبل بشأن 

 نينية.القضية التلس
وخالل حواره مع أحمد موسى لبرنامج  على مس وليتي  على فضائية  صدى البلد  ليل السبت االحد، 

للقضية التلسنينية، مشيرًا للى أنه لن  تقليد  ال عباس انه سينرح متارأب تتمثل بنرح حل غير 
لقى  بول الواليات يكون لعالن الحر  على لسرائيل بل سيكون حال سياسيا دبلوماسيا، متو  ًا أال ي

 المتحدب األمريكية، م كدًا أنه سيصر وخلته الدول ال ربية على  لد الحل حتى لو رفضت أمريكا.
و ال عباس لنه سوف يحضر ارتما  الرم ية ال امة لألمال المتحدب في االسبو  المقبل. وأضاف 

ال ستضيع  سأ ول أماال األمال المتحدب بد  دولة فلسنينية مستقلة عاصمتها القدس ا ليوال  بل غٍد وا 
 غ ب.ه ه الترصة الى األبد ، م كدًا انه ال يمانع من  يارب 

ال ين ي منون  األمريكانمنلبنا المشرو  بما في  لد  على ، أن ال الال كله يوافر أبو ما نوأضاف  
 . لسرائيلالدولة التلسنينية هو  إل امةويصبح الم ارض الوحيد  76بحدود الدولتين على حدود 
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النار في القاهرب بما فيها  لنالرو ال ان رميع التصائل التلسنينية نلبت استكمال متاوضات و ف 
حركة حماس. وأوضح  ان حركة حماس  الت خالل لقاء ثالثي مع مش ل وأمير  نر بالدوحة انها 

، على دعال الرميع للمبادرب المصرية ودور مصر عباستريد استكمال المتاوضات في مصر . وشدد 
 ائال   لال اسمع احدا ضد المبادرب المصرية . لكنه أكد ان ال ودب للمتاوضات بحارة الى هدوء 

 النار للحديث عن الشرون بهدوء. لنالروو ف 
وحول موضو  م بر رفح، كشف عباس عن موافقة مصر على تأهيل وتدري  عناصر حرس 

ضح انه نل  من الرئيس المصر  عبد الرئاسة التلسنينية حتى يتمكنوا من ال مل على الم بر. وأو 
التتاح السيسي خالل  يارته االخيرب باستي ا  عدد من كوادر حرس الرئاسة لتدريبهال ليتمكنوا خالل 
شهرين من استالال الم بر والحدود مع مصر ب د التدري ، م كدا موافقة الرئيس السيسي على األمر. 

وادر للتدري ، وال مل على الم بر وفر اتتار واضاف  نحن بانتظار انتهاء ال دوان إلرسال الك
5002.  

وحول لقائه مع امير  نر ورئيس المكت  السياسي لحركة حماس خالد مش ل،  ال الرئيس ان 
 االرتما  بحث ثالث  ضايا اساسية:

اوال: كيتية الوصول الى تهدئة وتوحيد الموا ف، الفتا الى انهال يدرسون تهدئة متتوحة حتى تتال 
 كافة القضايا.م الرة 

 ثانيا: الحكومة ودورها في  نا  غ ب.
 ثالثا: الوصول الى حل ر ر  سياسي لموارهة اال مة.

وأكد ان السلنة ع لت اسرائيل دوليا خالل ال امين الماضيين، حيث أخ ت اوروبا  رارا باالمتنا  
لشخص الوحيد عن الت امل مع منترات المستوننات باعتبارها غير شرعية. وأكد ان كير  هو ا

رد عليه بضرورب استقالل فلسنين  عباسال   نل  ن   سالح المقاومة بران  اسرائيل لكن 
 وحريتها ومن ثال التتكير بسالح المقاومة.

 10/8/1521الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 المالكي: تفعيل المسار القانوني الدولي الرد المناسب على جرائم االحتالل .3

ل و ير الش ون الخاررية رياض المالكي، لن تت يل المسار القانوني الدولي من  ا :وفا –راال   
 شأنه أن يوره اتهامات إلسرائيل الرتكابها ررائال حر  وررائال ضد اإلنسانية.
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وأوضح المالكي في بيان أمس، أن ه ا التت يل من شأنه محاكمة لسرائيل، ومحاكمة كل مس وليها 
 على ما ارتكبوه من ررائال بحر أبناء ش بنا. من سياسيين وعسكريين وأمنيين

 10/8/1521الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 
 النتشة: تشكيل لجنة قانونية لبحث اللوائح الخاصة بقانون منظمات المجتمع المدني .4

أعلن القائال بأعمال رئيس ديوان الر ابة المالية واإلدارية رفير النتشة، خالل ارتما  عقد في  :راال  
تشكيل لرنة  انونية لبحث ودراسة  عن ر ديوان الر ابة المالية واإلدارية في مدينة راال   أمسمق

(، NGO,sكافة القوانين واللوائح الخاصة ب مل منظمات المرتمع المدني والرم يات غير الحكومية )
 . م ياتالربهدف تصوي  االخناء الناترة عن تداخل الصالحيات والم سسات المتاب ة ل مل ه ه 

 10/8/1521الحياة الجديدة، رام هللا، جاء ذلك 
 
 المجلس التشريعي يطالب السلطة باإلسراع لالنضمام لميثاق روما .5

نال  المرلس التشري ي  يادب السلنة التلسنينية باإلسرا  التور  لالنضماال الى ميثار روما 
مالحقة المررمين من  ادب ورنود األساسي بشأن المحكمة الرنائية الدولية لو ف ررائال االحتالل و 

وعبر بيان لتشري ي في بياٍن عن استغرابه الكبير والشديد لا ممانلة السلنة في التقدال  االحتالل.
لميثار روما خاصة وأننا في أمس الحارة له ا األمر في المرحلة الحالية لمالحقة  ادب االحتالل 

 اإلسرائيلي بتهال تت لر بارتكا  ررائال حر  .
رئيس لرنة حقور اإلنسان بالتشري ي النائ  فرج الغول أن االنضماال للمحكمة الدولية يتيح  وأكد

 توفير عامل رد  لالحتالل بشأن تكرار ارتكا  الررائال بحر الش   التلسنيني مستقباًل.
 11/8/1521، فلسطين أون الين

 
 غزةعلى لقاءات أمنية بين السلطة واالحتالل أثناء العدوان شبكة أوراق:  .6

نشرت شبكة  أورار  اإلخبارية مساء األحد تسريل فيديو  الت لنه للقاءات أمنية بين  يادات : خاص
كبيرب في السلنة التلسنينية ومس ولين أمنيين لسرائيليين عقدت خالل الحر  اإلسرائيلية المتواصلة 

 يوًما. 44على  نا  غ ب من  
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لمخابرات في السلنة التلسنينية مارد فرج، و كرت أن ه ه اللقاءات عقدت م خرا بين مدير ا
ومس ول التنسير األمني في الريش اإلسرائيلي ال ميد ايتان دانروت، موضحة أن اللقاء عقد في 

 مكت  فرج بمقر رها  المخابرات.
وأوضحت أن لقاء اخرا عقد بين دانروت وبين مس ول الش ون المدنية في السلنة التلسنينية عضو 

 ة في حركة فتح حسين الشي .اللرنة المرك ي
وبحس   أورار  فإن ه ه اللقاءات تأتي في لنار استمرار التنسير األمني مع االحتالل اإلسرائيلي 
بكافة أنواعه، م كدب أن مصدرها أكد أن ه ه الرلسات عقدت خالل فترب الحر  على غ ب، وأن 

 اولت فيما تناولته األوضا  في غ ب.التيديوهات تظهر فقن ر ًءا من رلسة التنسير األمني والتي تن
 مشروع تصنت الهواتف

ووفر مصدر  أورار  فإن  لقاءات التنسير األمني لال تقتصر على مارد فرج وحسين الشي  بل 
 شملت أيضًا  ادب كبار في السلنة التلسنينية .

غ ب ضال  وأشار المصدر للى أن لقاًء هاًما عقد في نهاية شهر يوليو الماضي وخالل الحر  على
مس ولين كبار من أحد األره ب األمنية التاب ة للسلنة التلسنينية ومس ولين من رها  األمن ال اال 

 اإلسرائيلي )الشاباد(.
أمنيين من الستارب األمريكية في القدس حيث بحث  مس ولين-المصدربحس  -وانضال للى اللقاء

ال التلسنيني، وهو المشرو  ال   تدعمه اللقاء مشرو  التصنت على الهواتف التلسنينية وشبكة الرو 
المخابرات المرك ية األمريكية سي ا  ايه سًرا ويشرف على تنتي ه مس ولون من رها  )الشاباد( 

 اإلسرائيلي بالتنسير مع  ادب أمنيين كبار في السلنة التلسنينية.
ستثماره في رمع  ادب )الشاباد( اإلسرا  في تنتي  المشرو  ال منالبة-المصدر  وفر-و د لوحظ 

 الم لومات عن  ادب المقاومة في غ ب.

 11/8/1521، شبكة أوراق اإلخبارية
 
 إجراءات عقابية بحق األسرى وخاصة أسرى حركتي حماس والجهادوزارة األسرى:  .7

 الت و ارب ش ون األسرى والمحررين، أمس، لن هناد لرراءات عقابية موس ة وشاملة : )وكاالت(
التلسنينيين وخاصة أسرى حركتي  حماس  و الرهاد اإلسالمي  من   رابة تمارس بحر األسرى 

  .الشهرين، من  بل مصلحة السرون وبأوامر عليا من السلنات  اإلسرائيلية
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وراء في بيان صادر عن الو ارب، أن تلد اإلرراءات بدأت من  لعالن السلنات  اإلسرائيلية  عن 
ونيو/ح يران الماضي، وبدأت ت داد حدتها مع بدء ال دوان اختتاء مستوننيها الثالثة في الخليل ي

 غ ب.على 
 10/8/1521الخليج، الشارقة، 

 
 ولوية لحماسأمشعل: نرحب بأية جهود لتحقيق مطالبنا.. وفتح معبر رفح  .8

 ال خالد مش ل رئيس المكت  السياسي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس  عمر هواش:–نهران 
ال سكر  ال    دمته ليران لحركة حماس من  ال قد التاسع من القرن الماضي أثر الدعال المالي و “أن 

  دعمها لحركة حماس للى حد ب يد في تنور المقاومة وانتصارها، وشكر مش ل نهران على 
وحدب األمة اإلسالمية في التصد  لخنر “م ربًا عن أمله في ” ال ال ة حاليًا ريدب رداً “مضيتًا أن 
 ”.ب  الخالفات الرانبية والن اعات النائتيةالصهيونية ون

ال ال ة بين “و ال مش ل من مقره بالدوحة خالل لقاء مع التلت يون اإليراني بث مساء األحد أن 
لها بتلسنين، وهي خالفات كانت بشأن  ال عال ةحماس ونهران شهدت ب ض الخالفات التي 

ى عال اتنا لكننا ن كد على ضرورب ال ال ة مع لقد أثرت ه ه الخالفات عل“ و ال:، ”الموضو  السور 
 ”.األمة اإلسالمية بما فيها ليران

لدينا عال ات مع ح     لسنوات “ مش ل:وحول عال ة حركة حماس مع ح     اللبناني  ال 
لن كاًل منا يحار  ال دو الصهيوني من ربهته ونحن ن كد )…( نويلة والت ال ه ه ال ال ات  ائمة 

 ”.حال توحدت رميع الرهود فإن النصر سيكون حليتنا أنه في
، ”نهاية حر  غ ب ير  أن يترافر مع رفع الحصار عن القنا  بكل أنواعه“وأكد مش ل على أن 

لنها ليست منال  أو شرون، لنها حقور الش   التلسنيني في غ ب، نريد لغ ب أن تكون “ و ال:
في غ ب ميناء ومنار، وحل مشاكل تحويل األموال للى حرب، أن تتتح رميع الم ابر، أن يكون لدينا 

داخل غ ب، عدال االعتداء على دولة الوفار الونني، حل مسألة التواصل بين الضتة الغربية وغ ب، 
يقاف اعتقال األسرى المحررين  واالعتقاالت فيو ف رميع الممارسات ال دوانية  الضتة الغربية، وا 

 ”.في صتقة شالين
لمقاومة التلسنينية حققت انتصارًا أمنيًا على لسرائيل حيث استناعت تنهير ا“و ال مش ل أن 

”. وعيونهال سكرية الخاصة بها ب يدب عن أعين األعداء  وأبقت المقارفلسنين من الرواسيس 



 
 

 

 

 
           22ص                                     2215 العدد:     10/8/1521اإلثنين  التاريخ:

 

السنوات المقبلة ستشهد ابتكارات و درات رديدب بحيث تلحر بال دو الصهيوني اله يمة “وأضاف أن 
 ”.النهائية
المتاوضات مع الران  اإلسرائيلي لن تصل للى نتيرة لن لال تت رض لسرائيل “ف مش ل أن وأضا

ن ال دو الصهيوني لن يقدال أ  تنا ل للمقاومة في حال لال يش ر بأنها تضغن  لضغون المقاومة، وا 
 ”.عليه
ر  لن المقاومة التلسنينية ترح  بأية رهود لتحقير منال  الش   التلسنيني إلنهاء الح“لن و ال 

 ”.كانت ه ه الرهود  نرية أو تركية أو مصرية
لن الش   التلسنيني في  نا  غ ب “وحمل مش ل مصر مس ولية فتح م بر رفح الحدود ، و ال: 

بحارة للى فتح الم بر كي تكون غ ب متتوحة على رميع دول ال الال، ونأمل أن يتال ه ا في القري  
 ”.ال ارل

11/85/1521، رأي اليوم، لندن  
 
 فتح لتصريحات عباس في القاهرةحركة انتقادات شديدة داخل : 18عرب موقع  .9

كشف مصدر منلع أن ثمة انتقادات شديدب داخل حركة فتح لسياسة الرئيس التلسنيني، محمود 
 عباس، وتصريحاته التي أدلى بها عق  لقائه بالرئيس المصر  عبد التتاح السيسي.

ه األخيرب تلقى استياء شديدا داخل أنر حركة فتح و ال المصدر لن تصريحات عباس وموا ت
لنالر النار ثال  الدعوب لو فالقيادية. و ال لن ال ديد من المس ولين في حركة فتح ي تبرون أن 

مي ان القوى الحالي ت ني فتح المرال إلمالءات لسرائيل وهو مو ف مستهرن من  في ظلالتتاوض 
 الرئيس التلسنيني.

المصر   يتبنى المو فس تظهره كمحايد ال نرفا في الصرا ، وتبين أنه و ال لن تصريحات عبا
الدفع باتراه المبادرب المصرية التي لال ت د  ائمة، حيث يدور »ال   يلقى  بوال لسرائيليا. واعتبر أن 

الحديث عن منال  فلسنينية رفضتها لسرائيل، يغلر النرير أماال المقترح األوروبي لو ف لنالر 
 «.2476  يتضمن متاوضات تسوية على أساس حدود عاال النار وال 
يناليا وألمانيا، ال ال ودب للى مربع  و ال:  كان األولى بالرئيس التلسنيني تبني ودعال مبادرب فرنسا وا 

المبادرب المصرية المنحا ب، وفي حال تنل  ال ودب للى المحادثات مع لسرائيل يتو ع من الرئيس 
  التلسنينية واشتران رفع الحصار عن  نا  غ ب  بل الخوض في التلسنيني التمسد بالمنال

 تتاصيل اتتار و ف لنالر النار .
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واضاف: أن عباس غلف مو ته بالحرص على الدماء في  نا  غ ب، لكن الدماء التي ستكت 
برفع الحصار وا  امة ميناء  غ ب والمنالبةواألرواح التي أ هقت تستحر من الرئيس تبني منال  

 يحتظ كرامة المسافر التلسنيني مستقبال . ومنار
11/8/1521، 18عرب   

 
 إنجازات حققتها المقاومة الفلسطينية ثالثةموقع تيك ديبكا الصهيوني:  .01

 ال مو ع تيد ديبكا الصهيوني لن فصائل المقاومة التلسنينية بغ ب وعلى الرغال من الضربات : غ ب
 عنصر المتارأب والتكتيد الريد ضد الريش . الروية القاسية ضد القنا  ال ت ال تحافظ على

وأضاف المو ع الصهيوني لن المقاومة خالل األسبو  الماضي حققت لنرا ين مهمين؛ أولهما يتمثل 
أن ما  الثاني هوبنراح المقاومة وبا ي التصائل برر االحتالل وريشه لحر  استن اف، أما اإلنرا  

 وا ليكونوا مهاررين داخل االحتالل .من المستوننين بمغلف غ ب تحول %60نسبته 
وأمضى المو ع الصهيوني لن المقاومة اآلن في نريقها لتحقير اإلنرا  الثالث وهو عدال م رفة أ  

 أحد من المس ولين في حكومة وريش االحتالل ما ل ا سيتتتح ال اال الرديد أال ال.
سبتمبر كال ادب أال ال،  ائاًل:  لن 2ولتت للى أن االحتالل ال ي لال لن كان ال اال الدراسي سيبدأ في 

عدال م رفة المس ولين لن كانت المدارس ستتتح أبوابها منلع سبتمبر  لد هو لنرا  كبير للمقاومة 
 التلسنينية بغ ب .

11/8/1521، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 القسام تقصف القدس وعسقالن بأربعة صواريخ .00

ال ال را  ال سكر  لحركة المقاومة اإلسالمية  حماس ، في  صتت كتائ  الشهيد ع  الدين القسا: غ ب
 ( مدينتي القدس وعسقالن بأرب ة صواري .8-54ساعة متأخرب من مساء اليوال األحد )

من مساء اليوال األحد مدينة  20:22و الت الكتائ  في بالغ عسكر  لها لنها  صتت عند الساعة 
مدينة عسقالن الساحلية بثالثة صواري  من نو   ، و 62القدس المحتلة بصاروخ واحد من نو   اال 

   ساال .
وعّدت الكتائ  أن ه ا القصف يأتي في لنار الرد على الررائال الصهيونية بحر أبناء الش   

 التلسنيني وال دوان المتواصل على  نا  غ ب.
11/8/1521، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 دة كتائب القساماستمرار التبريكات لـحماس باستشهاد قالبنان:  .02

في  اعة مسرد داوود ال لي في سبلين، التبريكات « حماس»تقبلت حركة المقاومة اإلسالمية 
باستشهاد  ادب كتائ  ع  الدين القساال ال ين اغتالهال ال دو االسرائيلي في  نا  غ ب، رائد ال نار 

لتلسنيني ومنظمة ومحمد ابو شمالة ومحمد برهوال، في حضور ممثلين عن فصائل  وى التحالف ا
 التحرير واألح ا  والقوى اللبنانية وحشد من أبناء المننقة.

في صيدا ومخيماتها أبو أحمد فضل، أن استشهاد القادب لن « حماس»وأكد المس ول السياسي لا
التي سلكها القادب الشهداء حتى تحقير  واالنتصاري يدنا لال تصميما على مواصلة نرير المقاومة 

 االحتالل.النصر ودحر 
وألقى كلمة لقاء األح ا  في ل ليال الخرو  غا   عويدات، فدعا الى عدال حرف البوصلة عن 

 الصحيح.اتراهها 
على وحدب الدال من ارل الهدف « أال سار  الخني »وشددت عضو ا ليال لبنان في حركة فتح 

يال الخرو  أحمد الرواس  للالواحد. كما أكد أمين سر لرنة المتاب ة اللبنانية التلسنينية في مننقة 
 التلسنيني.وحدب الصف 

وتحدث الشي  دانيال بصبوص عن الرماعة اإلسالمية فبارد ه ه الدماء ال كية التي تسال على 
 حولها.أنهر أرض بارد   

و دال »وفي الختاال، حضر وفد كبير من الرماعة برئاسة المس ول السياسي في اإل ليال عمر سراج 
ل موال الش   التلسنيني ولحركة حماس بشكل خاص على الصمود االسنور   التبريكات والتهاني

 «.في وره ال دو الصهيوني
10/8/1521، المستقبل، بيروت  

 
 هل تمكن هاكرز من الحصول على قائمة بأسماء العمالء؟  .03

أنلقت المقاومة التلسنينية  بل أياال عملية أمنية سميت   خنر الر ا   شملت حملت  :السبيل
الت ل دد من المشبوهين وفرض ل امة ربرية على عدد اخر وتشكيل محكمة ثورية لتنتي  اعتقا

 االحكاال الثورية والقصاص أماال الملء ل دد من ال ين أثبتوا تورنهال بالدليل البين والقانع أل  شد.
 وعي أمني  أن تحرد أمن المقاومة لال يكن رد ومحللون ومتاب ون أمنيون أكدوا لمو ع  المرد نح

ف ل لرريمة اغتيال القادب الثالث في رفح كما ي عال الب ض، وأن ال مل األمني ال يخضع ألهواء أو 
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ولال يستب د ه الء حصول المقاومة على م لومات  للت ل ورده، بل هو منظومة متكاملة لها ما ب دها.
اتها و دراتها، ثمينة وسرية حول ال مالء. موضحين أن المقاومة ال سكرية أبهرت ال الال في امكاني

 فمن با  أولى أن يكون لألمن نصي .
و ال مس ول أمني كبير لن أمن المقاومة تمكن من الوصول للى م لومات خاصة وخنيرب ستغير 

 الكثير في مرال مكافحة التخابر.
ولال يستب د المس ول تشكيل ضربات ريدب و اسية لرها  الشاباد وعمالئه، ملمحا للى أنه ال يورد 

منية مغلقة فلكل رواد كبوه وأن الشيخوخة نخرت في عظال رها  الشاباد اإلسرائيلي، كما لال دائرب أ
 يستب د الحصول على ه ه الم لومات باستخداال وسائل تقنية متقدمة.

 محمد اكس  كما ينلر على نتسه، أحد أعضاء فرير هاكر  عالمي صرح لمو ع المرد، أنهال سرلوا 
اسي  لالحتالل واستناعوا لمداد المقاومة بم لومات وبيانات حساسة، اخترا ات متقدمة في انظمة حو 

 موضحا أن عمليات االخترار  د تستغرر عدب أشهر لكن ثمارها ممي ب.
وفي سيار متصل أكد ضبان أمني في أمن المقاوال أن لديهال م لومات كبيرب وحساسة تصلهال 

بلهال وه ا ال   يدفع للى التأخر في للقاء بوسائل عده ال يأخ  أو يسلال بها دون تتنيد أو فحص من  
 القبض على ب ض المشبوهين وال ين هال تحت المرا بة والمتاب ة األمنية للى حين اكتمال ملتاتهال.

10/8/1521، السبيل، عّمان  
 
 البطش: الفصائل الفلسطينية وافقت على مقترح مصري بهدنة غير محددة .04

الرهاد االسالمي ان التصائل التلسنينية وافقت على  خالد البنش القياد  في أكد االياال  -غ ب
 البنش:و ال اسرائيل. مقترح مصر  بهدنة غير محددب ب من فيما لال يصدر ا  تصريح من ران  

 الوصول الى تهدئة خالل الساعات القادمة في غ ب. نأمل
الى ان  و كرت مصادر فلسنينية ان هناد مسا  مصرية للتوصل الى هدنة خالل ساعات، مشيرب

 التصائل وافقت على المقترح المصر  فيما تنتظر مصر الرد االسرائيلي.
10/8/1521، األيام، رام هللا  

 
 قادة المقاومة الفلسطينية؟ "إسرائيل"كيف تغتال  .05

سّلن اغتيال لسرائيل لثالثة من كبار مس ولي كتائ  القساال، الرناح المسّلح : األناضول –غ ب 
مية  حماس ، في مدينة رفح رنوبي  نا  غ ب، صباح الخميس الماضي، لحركة المقاومة اإلسال
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 الضوء مرددا على  سياسة  االغتياالت التي تتب ها لسرائيل ضد  ادب فصائل المقاومة التلسنينية.
وأثارت عملية االغتيال تسا الت عديدب، حول كيتية م رفة لسرائيل للقيادات المهمة الم ثرب داخل 

 نية، وكيتية تتب ها ورصدها، وصوال لكيتية االغتيال والقتل.التصائل التلسني
ونقلت عدب وسائل لعالال لسرائيلية، عمن وصتته با ضابن كبير ، في سالح الرو اإلسرائيلي،  وله لن 
 عملية تصتية  ادب القساال الثالثة )رائد ال نار، محمد أبو شمالة، محمد برهوال(، تمت بناء على 

د يقة، أفسحت المرال أماال تحقير ما وصتته مصادر عسكرية وسياسية  م لومات استخباراتية
 لسرائيلية بالنراح الالفت.

و ال عدنان أبو عامر، أستا  ال لوال السياسية في رام ة األمة بغ ب، والباحث في الش ون 
ينية، اإلسرائيلية، لن أره ب االستخبارات اإلسرائيلية، ت مل ليل نهار على اخترار التصائل التلسن

وردا على س ال حول كيتية م رفة القيادات المهمة الم ثرب، أشار  والحصول على م لومات حولها.
، مكن أره تها 2476أبو عامر للى أن احتالل لسرائيل للضتة الغربية و نا  غ ب، من  ال اال 

ديد من ال مالء، األمنية من التغلغل داخل المرتمع التلسنيني، ومرا بته من رميع ال وايا، وترنيد ال 
 ومرا بة شبكات االتصاالت التي يستخدمها التلسنينيون.

وأضاف أبو عامر: أولى مراحل االغتيال تبدأ بتحديد هوية القادب ال ين ترصدهال لسرائيل، وتض هال 
 على  ائمة المنلوبين، بسب  نشاناتهال في المقاومة، وتنويرهال لل مليات ال سكرية النوعية ضدها.

لية تحديد القادب المرشحين لالغتيال تأتي من خالل رمع الم لومات حول فصائل وأوضح أن عم
المقاومة، من خالل مرا بة االتصاالت، واألنشنة التي يقومون بها، باإلضافة للى ما ي وده ال مالء 

 على األرض من م لومات.
لتكنولورية، مست ينة وتابع أبو عامر أّن لسرائيل تت ق   ادب المقاومة، عن نرير أحدث الوسائل ا

 بالمصدر البشر .
وعن كيتية تتاصيل عمليات االغتيال وكيف تتال؟  ال أبو عامر  ب د تحديد هوية القادب ال ين تقرر 
لسرائيل اغتيالهال، يقوال رها  األمن ال اال اإلسرائيلي الم روف با  شاباد  بتدري  عمالء، ومتخابرين 

 لضيقة به كأوالده، و ورته وأصد ائه. من أرل تر    الهدف ، وخاصة الدائرب ا
وبالت امن مع ه ه الم لومات، والتدري  المكثف للمتخابرين، ي كف رها  االستخبارات ال سكرية 
الم روف با أمان ، والم ود بأعلى وأر ى وسائل التكنولوريا، برصد ومسح  نا  غ ب، والمنانر 

ية، ووسائل التواصل االرتماعي، وفر أبو المستهدفة وت ق  كافة االتصاالت السلكية والالسلك
 عامر.
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وأضاف:  فور تحديد الهدف، يتال رفع الم لومة لو ير الدفا  اإلسرائيلي، وال   بدوره يرفع تقريرا للى 
رئيس الو راء، إلعناء األوامر لسالح الرو لتنتي  عملية التصتية، و نص الهدف ، وعليه أن 

ن ت  ر  لد، تتال المصاد ة هاتتيا عبر تسريلها.يلصادر كتابيا على عملية االغتيال   بنتسه، وا 
وتابع: وعلى التور يتال لعناء الت ليمات لسالح الرو، وتحديد نو  السالح المستخدال في عملية 
االغتيال، حس  المننقة والمكان ال   يتوارد فيه الهدف، وال أحد ي رف عن عملية االغتيال سوى 

 لدفا ، والبقّية ي رفون عن االغتيال من وسائل اإلعالال.النيار ورئيس الو راء وو ير ا
لال يبت د مخيمر أبو س دب، أستا  ال لوال السياسية برام ة األ هر بغ ب، كثيرا عن ه ا التحليل،  ائال 
لن  لسرائيل ت تمد في عمليات تصتيتها واغتيالها لقادب المقاومة السياسيين وال سكريين، على 

ه في الرو واألرض من وسائل د يقة ترصد كل كبيرب وصغيرب على مدار التكنولوريا، وما ت رع
 الساعة في  نا  غ ب .

ورأى أبو س دب أّنه للى ران  وسائل التقنية الحديثة مثل النائرات بدون نيار، وتقنيات وسائل 
وتابع: أ  م لومة  االتصاالت، ال يمكن للريش اإلسرائيلي أن يستغني عن ال نصر البشر .

بارية وتكنولورية تحتاج للى مصدر بشر ، وهو ما يدفع المقاومة دوما للى لعداال ومالحقة استخ
 المتخابرين.

ووفر نشرات سابقة لكتائ  القساال، فإن غرف عملياتها ال سكرية رصدت عددا من ملتات 
ثبت أن  -م ظمها نرح وفي  ليل منها نرا المستهدفون-االغتياالت في عمليات اغتيال عديدب 

رصد ال يتال فقن من خالل ال مالء بل تنتي  االغتيال ي تمد على التكنولوريا وي تبر الهاتف الخلو  ال
 للمستهدف رها  الرصد األول له.

11/8/1521، "12موقع "عربي   
 
 أبو عبيدة.. رمز للمقاومة في عيون أهل الضفة الغربية .06

ائ  الشهيد ع  الدين القساال، ال را  األناضول: ترد أبو عبيدب، النانر الرسمي باسال كت -راال  
ال سكر  لحركة حماس، بصمته على الشار  التلسنيني في الضتة الغربية، من  بداية الحر  
اإلسرائيلية الحالية على غ ب، فبات رم ا للمقاومة ترفع صوره في المسيرات، ويتغنى المنربون 

 بكلماته.
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ثامه األحمر، متوعدا الريش اإلسرائيلي ودولته، ويظهر أبو عبيدب، عبر الشاشات ب يه ال سكر  ول
نرا اتها، حيث باتت خناباته تحظى بأهمية كبيرب للشار  ”المقاومة“وكاشتا عن عمليات  ، وا 
 التلسنيني وحتى ال ربي.

، عق  ”ممنو  الترول على لسرائيل“وكان التنان التلسنيني  اسال النرار أنلر م خرا أغنية ب نوان 
األسبو  الماضي ال   أعلن عن منع الترول والترمع وحظر حركة النيران في خنا  أبو عبيدب 

 ت.غ.(. 2لسرائيل ب د الساعة السادسة من صباح الخميس الماضي )
ت د خنابات أبو عبيدب مقويات ترفع م نويات “عاما، مهندس فلسنيني:  54ويقول عمر نصار 

أبو عبيدب “وأضاف لألناضول،  ”.يونيةالشار  التلسنيني وحتى ال ربي، في ظل المرا ر الصه
شخصية ير  أن تدرس في كليات اإلعالال بمختلف دول ال الال، شخصية اتسمت بالصدر والقوب، 

 ”.و وب البرهان، أبو عبيدب رم  للمقاومة
في كل ليلة من  بداية ال دوان على غ ب ننتظر وبلهتة خنابات أبو “ويقول أيمن الرابي، )تارر(: 

 ”.بات رم ا للمقاومة، ورم ا إل الل االحتاللعبيدب، ال   
وفي شوار  راال   وسن الضتة الغربية رسمت لوحات أبو عبيدب على ردران المنا ل والمحالت 

، التي ا تبست من لحدى خنابات أبو ”سننتصر يا ابن اليهودية“الترارية، وخن أستل منها عبارب 
 رفع صور أبو عبيدب. عبيدب، وال تخلو مسيرب في الضتة الغربية من
بات أبو عبيدب رم ا للمقاومة، ورم ا لكل الش   “ويقول الصحتي منتصر نه لألناضول: 

 ”.التلسنيني
وعلى صتحات موا ع التواصل االرتماعي بات أبو عبيدب رم ا لكل فلسنيني، ورم ا للمقاومة، ف بر 

، دون التصريح ”المقاومةعاشقة “صتحتها الشخصية تقول فلسنينية تسمي نتسها على فيسبود 
غلنان )مخنئ( من يقول لنه ال يورد عشر من أول نظرب، فقد عشقت سيدات فلسنين “باسمها: 

من الم كد أنه ررل “وتضيف  ائلة،  ”.وحتى ررالها وأنتالها أبو عبيدب، ولال تظهر منه سوى عيناه
 ”.وسيال يمثلني

للكوفية الحمراء ت ريف “وهو مدرس: وعلى صتحته الشخصية أيضا، يقول الموانن يوسف حامد، 
، مشيرا للى أنه ”رميل: هي تلد التي تختي أرمل الوروه وراءها وأحلي القلو  وأشرع األرواح

 يتحدث عن أبو عبيدب.
من رانبه علر سليمان بشارات، الباحث اإلعالمي في المرك  الم اصر للدراسات وتحليل السياسات 

لثور  ال   يظهر من خالله أبو عبيدب يالمس  لو  الناس الخنا  ا“)غير حكومي(، بقوله لن 
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وأحاسيسهال، وكأنه يتحدث بما ال يقدرون عن الحديث فيه، وه ا يبدو واضحا من خالل انتشار 
 ”.كلماته وصوره، حتى أن األنتال باتوا يقلدون كلماته وحركاته

10/8/1521، القدس العربي، لندن  
 
 بغزة "المسؤول عن نقل أموال حماس"ف االحتالل اإلسرائيلي يعلن استهدا .07

صابة“أعلن ريش االحتالل اإلسرائيلي : األناضول –غ ب  محمد الغول، ال   وصته ” استهداف وا 
 ، شمالي  نا  غ ب. المس ول عن نقل األموال لحركة حماس”با

ول عن  اال الريش اإلسرائيلي عصر اليوال باستهداف المس  “و ال الريش اإلسرائيلي في بيان األحد 
، من خالل غارب “نقل األموال لحركة حماس محمد الغول، وتمت لصابته لصابة مباشرب شمال غ ب 

 روية.
ولال يصدر عن حركة حماس أ  ت لير بشأن بيان ريش االحتالل اإلسرائيلي عن محمد الغول حتى 

 )ت.غ(، فيما لال يشر البيان للى دررة لصابته. 24.00الساعة 
10/8/1521، القدس العربي، لندن  

 
 إلى حرب استنزاف "إسرائيل"محلل إسرائيلي: حماس تجر  .08

خلص المحلل اإلسرائيلي في صحيتة م اريف يوسي ميلمان للى أن حركة حماس تحاول رر 
 وي لون ه يمتها وتحقير الرد . نتنياهولسرائيل للى حر  استن اف، فيما يحاول 

لسرائيل للى حر  استن اف، وبتقدير رها   وأضاف ميلمان في مقال له األحد،  حماس عمليا ترر
األمن، ال تبد  حماس عاليا م شرات انكسار وال تتنا ل عن منالبها األساسية المتمثلة في رفع 

 الحصار وموافقة مبدئية من لسرائيل على ل امة ميناء في غ ب.
تقدان ثقتها، فقد ويقر ميلمان بص وبة لخضا  حماس ويقول: في ه ا الوضع تبدأ القيادب السياسية ب

حاولت لسرائيل رفع السقف، و عت مناشير ونقلت بالغات لسكان غ ب بأن عليهال االبت اد والرالء 
عن كل مبنى أو مو ع تنلر منه حماس صواري ، و لد ألن الريش اإلسرائيلي سي مل بكل القوب 

د راء الترسيد، ضد كل منشأب عسكرية أو مدنية تنت  منها أعمال لرها  ضد لسرائيل. وب د  ل
نابقا، استخدال ب عال الريش االسرائيلي كقيادب لحماس،  24مبنى من  وأسقنسالح الرو  صف 

 ولكن ليس واضحا على اإلنالر ل ا كانت الرسالة  د استوعبت .
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ويتابع ميلمان: م روف ما ال تريده القيادب السياسية: نتنياهو، ي لون وغانتس ال يريدون احتالل غ ب 
للى لسقان حماس، هال يس ون للى ه يمة حماس وتحقير رد  لمدى نويل، ولكن من   وال يس ون

نهاء، أما  األياال األولى من الحر  أعر  خبراء عن شكهال في أن تكون للحكومة استراتيرية خروج وا 
 اليوال، فأكثر من أ  و ت مضى، يبدو أنه ال ت ال ال تورد استراتيرية كه ه.

11/8/1521، "12موقع "عربي   
 
 كتائب القسام تكشف تفاصيل قصف موقع "إيرز" العسكري بالهاون .09

كشتت كتائ  الشهيد ع  الدين القساال الرناح ال سكر  لحركة حماس، تتاصيل  صتها مو ع : غ ب
صابة عدد من الرنود الصهاينة.   لير   ال سكر  شمال  نا  غ ب، ما أدى للى مقتل وا 

حد:  رصد مراهدونا على مدار األسبو  الماضي  اعدب و الت الكتائ  في بالغ عسكر  مساء األ
وأضافت:  من خالل الرصد والمتاب ة  لير  ال سكرية التي تضال مو  ا يتبع لالستخبارات ال سكرية .

تبين أن أحد الباصات ال سكرية يحضر للمكان في تماال الساعة الواحدب ظهرًا، ويقوال بنقل الرنود 
 خبارات .والضبان ال املين في مقر االست

من ظهر اليوال األحد، وفور  دوال الرنود والضبان  22:02وأشارت الكتائ  للى أنه في تماال الساعة 
ملال  72(   يتة هاون من عيار 22محاور وعلى مدار ساعة ونصف با ) 2تال استهداف المكان من 

ود بين  تيٍل وتابع:  أكد مراهدونا و و  عدد كبير من الرن ملال. 250(   ائف هاون من عيار 8و)
 منهال وصتت رراحهال بالخنيرب . 2من رنوده،  7ورريح، فيما اعترف االحتالل حتى اآلن بإصابة 

ووفر المصادر الصهيونية؛ فقد أدى القصف القسامي للى اشت ال النار وانقنا  الكهرباء عن 
قساال ترصد وختمت الكتائ  بالغها:  لي لال  ادب االحتالل وضبانه ورنوده أن عيون ال المكان.

تحركاتهال وأنهال سيكونون في مرمى   ائتنا وصواريخنا، كما حصل مع غانتس وتررمان الل ين هربا 
 على حدود غ ب الشر ية ومن  بلهما ليبرمان خالل األياال الماضية .

11/8/1521، "12موقع "عربي   
 
 "إسرائيلعلى " : تواصل إطالق الصواريخيديعوت أحرونوت .21

صلت فصائل المقاومة شن حر  استن اف إلسرائيل، ل  أكدت صحيتة وا: فتحي صباح -غ ب 
داخل لسرائيل. كما  42لنالر مئة صاروخ من القنا  أمس، سقن منها « يدي وت أحرونوت»
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، لنالر صاروخ استهدف منار بن «حماس»، ال را  ال سكرية لحركة «كتائ  القساال»أعلنت 
 غوريون  ر  تل أبي .

بلدات  ريبة من  نا  غ ب )شاعر النق ، أشكول، ساحل عسقالن وسد  و صتت فصائل المقاومة 
منهال في حال خنرب في مو ع  2رنود،  2لسرائيليًا، بينهال  25فأصابت « هاون»النق ( بق ائف 

ال سكر  شمال القنا ، واثنان في عسقالن. وللمرب األولى من  بداية ال دوان،  ررت « ليري »
« والال»كيلومترات، وفر مو ع  6بين من ه ه البلدات على مسافة لسرائيل لرالء السكان الراغ

 ال بر .
10/8/1521، الحياة، لندن  

 
 كتائب القسامعلى كتيب إرشادي للتدريب يعتقد أنه خاص بتزعم أنها عثرت  "إسرائيل" .20

نشر الريش اإلسرائيلي ما  ال لنها صتحة من نسخة مصادرب من  : الشرر األوسن لندن:  -القدس 
ليل لرشاد  للتدري  خاص بحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، يبدو أنها ت ضد رأ  لسرائيل د

 القائل بأن النشناء التلسنينيين يستغلون عن عمد المنانر السكنية ستارا لتنتي  عمليات  تالية.
ورفضت حماس، التي تنتي أنها ت رض حياب المدنيين للخنر من خالل تخ ين األسلحة في منانر 
نالر النيران منها، ه ه الوثيقة و الت لنها م ورب وتهدف للى تبرير الهرمات اإلسرائيلية  سكنية وا 

 التي أودت بحياب المئات من األنتال والنساء والمدنيين ال  ل.
و ال الريش اإلسرائيلي لنه عثر على ه ا الكتي  اإلرشاد  في بلدب بيت حانون بشمال  نا  غ ب 

الماضي، عندما كانت  وات الريش ت مل داخل القنا . وأضاف أن الدليل  نهاية يوليو )تمو (
 صتحة، لال أنه نشر صتحة واحدب منه. 205يشتمل على 

، أن ه ه الصتحة تتضمن  واعد لرشادية بشأن كيتية «رويتر »وبدا، حس  تقرير أوردته وكالة 
ى المباني ونرر التمويه على لختاء األسلحة وال خيرب في منانر سكنى المدنيين وسبل نقلها لل

ختائها. ويحمل الكتي  في نهايته ت ييال باسال كتائ  ع  الدين القساال، الرناح ال سكر   المتتررات وا 
لحركة حماس، وفر  التدري  واإلرشاد وسالح المهندسين ال سكريين. وعلى خالف وثائر أخرى 

 اس.خاصة بحماس، فإن ه ه الصتحة ال تشتمل على أ  ش ار يخص حم
وراء في الوثيقة المكتوبة باللغة ال ربية أن الهدف من عملية لختاء ال خائر داخل األبنية هو نص  
أكمنة في المنانر السكنية ونقل أنشنة ال مليات من منانر مكشوفة للى منانر مبنية وأخرى 

يسير على مغلقة. وتقول الوثيقة لنه يت ين استخداال سكان المنانر في نقل الم دات، وأن من ال
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المقاتلين الرهاديين ال مل داخل المباني واستغالل  لد في ترن  نائرات الترسس اإلسرائيلية 
 ومهارمة نائرات بال نيار.

وتضيف الوثيقة أن عملية لختاء األسلحة داخل المباني ير  أن ترر  ختية وأال تتصف بأ  
اصيل أخرى عن الوثيقة واكتتى صبغة عسكرية. ولال يقدال متحدث باسال الريش اإلسرائيلي أ  تت

 «.على يقين تاال بأنه دليل تدريبي خاص بحماس»بالقول لن الريش 
نها ال تمت بأ  صلة ال  وعلر سامي أبو  هر ، المتحدث باسال حماس، بالقول لن الوثيقة م ورب، وا 

الرماعي و ال لن لسرائيل تروج للوثيقة بغية تبرير عمليات القتل «. كتائ  القساال»للى حماس أو 
 «.ريش االحتالل»للمدنيين التلسنينيين والم ابح التي يقترفها 

10/8/1521، الشرق األوسط، لندن  
 
 الوضع على األرض في الضفة وغزة يؤكد ظاهرية المصالحة .22

فاد  أبو س دى: رغال لتماال المصالحة الظاهرية بين حركتي فتح وحماس من رهة، وبين -راال  
لسنينية كافة من الرهة األخرى في  نا  غ ب، وتولد عنها حكومة الوفار، األخيرب والتنظيمات الت

وانضماال حماس الى وفد الرميع التلسنيني للتتاوض بشأن اتتار لو ف لنالر النار في غ ب برئاسة 
ع اال األحمد عضو اللرنة المرك ية لتتح، لال أن الوضع على األرض مختلف تمامًا.، فحركة حماس 

على الميدان ال سكر  وه ا يبدو واضحًا مع ال دوان المتواصل على القنا ، وهي هي التي تسينر 
التي  تدير القنا  أمنيًا، ومثال  لد لعداال ال شرات من ال مالء، بقرار من المحكمة الثورية الخاصة 

 بالحركة.
مناصرب الضتة التي تخضع للسلنة ا  فتح، فال يبدو أفضل حااًل، فكثير من المسيرات البوالوضع 

لحركة حماس التي نظمت في الضتة،  م ت من  بل أمن السلنة، وكان اخرها في الخليل يوال 
الرم ة الماضية، حيث تال استدعاء الكثير من المحسوبين على حماس لمقابلة األره ب األمنية 

 البتة.إشارب للى أن عقيدب فتح وحماس األمنية تحديدًا تراه ب ضهما الب ض لال تتغير بالتلسنينية، 
في األسبو  األخير، اتهمت حركة فتح، حماس، بإنالر النار على ب ض الكوادر التتحاوية، في 
القنا ، وأصدرت الحركة بيانا، حملت فيه حماس، مس ولية أمن كادرها في غ ب، ب د ت رض عدد 

 «.ابو ثائر»منهال لمضايقات، كانت اخرها مع النانر باسال كتائ  شهداء اال صى 
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اني، كان لدانة السلنة التلسنينية ل مليات اإلعداال ال شوائية التي  امت وتقوال بها حركة الحدث الث
بالمت اونين مع االحتالل بمن فيهال ب ض النساء، بالرغال من «  ورًا وبهتاناً »حماس ضد من أسمتهال 

 اعتقال ب ضهال من  ما ي يد عن ثالث سنوات  بل ال دوان األخير.
ي مدينة الخليل المحتلة رنو  الضتة الغربية، حيث و ع اشتباد ما بين أما الحدث الثالث فكان ف

المتظاهرين و وات األمن التلسنيني، التي تصدت لهال بإنالر الغا  المسيل للدمو ، ما أثار ردود 
 ف ل كثيرب منتقدب ما  امت به أره ب األمن.

ية على مو ع التواصل لكن النانر باسال حركة، فتح أسامة القواسمة، كت  على صتحته الرسم
م قبًا على ما حدث في مسيرب الخليل التضامنية مع  نا  غ ب بالقول ان « فيسبود»االرتماعي 

مننقة با  ال اوية وامتدادها باتراه البلدب القديمة، هي مننقة مستهدفة لسرائيليًا، وهناد مخنن »
ننقة، وورودنا التلسنيني في لبناء ردار يغلر المننقة، ل لد أره ب األمن حريصة على أمن الم

ب دين اللي رد بدو يواره المستوننين يتتضل على »المننقة، وتابع القواسمة باللغة ال امية  ائاًل 
ومن غير الواضح، لن كانت الظروف الخاصة التي تمر بها فلسنين، سواء من خالل «. االلتتافي

لتلسنينية، وحكومة الوفار الونني ال دوان اإلسرائيلي على  نا  غ ب، وعدال استالال السلنة ا
لمهامها رسميًا في  نا  غ ب، هي من فرضت ه ه االحتكاكات التتحاوية الحمساوية، أو أنها عقيدب 
أمنية لال تتغير عند النرفين حتى ب د المصالحة، لال ان األياال القادمة ونبي ة ما سيحصل لو ف 

 ح األمر بصورب أكثر.ال دوان، وما يتب ه من الت امات فلسنينية،  د يوض
10/8/1521القدس العربي، لندن،   

 
 "لجان المقاومة": جناحنا العسكري جاهز لمواجهة حرب العدو البرية .23

أكدت  لران المقاومة  في فلسنين أن ريش االحتالل اإلسرائيلي لن يتررأ على الدخول لقنا  : غ ب
 ه ألويته في ترا  غ ب .  غ ب مرب أخرى  ب د لن مرغت المقاومة التلسنينية أنف رنود
ن  ال دو الصهيوني لال ، ل(8|52)   االثنينو الت  لران المقاومة  في بيان صحتي تلقته   دس برس

يحقر أ  انتصار في ميدان الم ركة أماال صالبة مقاومتنا وصمود ش بنا، ولقد رن رنون ال دو 
   أماال ه ا المشهد البنولي فقاال بمرا ره الغاشمة ضد المدنيين .

وأكدت اللران أن رناحها ال سكر  الم روف باسال  ألوية الناصر صالح الدين  على أتال  الرهو ية 
خيار من الممكن لن تتخ ه  يادب ال دو الصهيوني المه ومة التاشلة في محاولة منها  واالست داد أل 
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ل دوان الغاشال  وفر ت بير للهرو  لألماال والتغنية على لختا ها الدائال أماال المقاومة الباسلة من  بدء ا
 البيان.

10/8/1521، قدس برس  
 
 ضابط إسرائيلي: فوجئنا من حجم الصواريخ المضادة للطائرات التي تعرضت لها طائراتنا .24

كشف ضابن كبير في سالح الرو اإلسرائيلي أنهال فورئوا من حرال الصواري  المضادب : غ ب
 نا  غ ب.للنائرات اإلسرائيلية خالل تنتي ها لنل ات في  

سالح الرو  د  لن  يادبونقلت القناب اإلسرائيلية الساب ة التلتا  اإلسرائيلي عن ه ا الضابن  وله 
  فورئت من كمية الصواري  المضادب للنائرات التي أنلقت على نائرات سالح الرو الحربية.

 صواري .وأوضح أن النائرات الحربية اإلسرائيلية  د ت رضت ألكثر من عشر مرات لتلد ال
واضاف:  نحن ن مل بقوب وب نف ضد منصات لنالر صواري  المقاومة في  نا  غ ب حتى لو 

 كانت تخرج من منانر مأهولة .
وأضاف المسئول ال سكر   ال يمكن و ف لنالر الصواري  والق ائف بشكل كامل حتى لو  اال 

 الريش اإلسرائيلي ب ملية برية، فإنها ستكون دون ردوى. 
11/8/1521، قدس برس  

 
 في مرمى صواريخنا نكتائب القسام لقادة االحتالل: عيوننا ترصد تحركاتكم وستكونو .25

ح رت  كتائ  القساال ، ال را  ال سكر  لحركة حماس، القادب ال سكريين اإلسرائيليين أن كل : غ ب
 في مرمى نيرانهال كما حصل مع اثنين منهال. نتحركاتهال باتت مرصودب وأنهال سيكونو 

ا التح ير في بيان لكتائ  القساال نشرت فيه تتاصيل  صتهال لقوات االحتالل في م بر بيت راء ه 
 حانون  اير   شمال  نا  غ ب، وال   أو ع ال شرات من رنود االحتالل بين  تيل ورريح.

11/8/1521، قدس برس  
 
 يالماض خالل األسبوع على خلفية سياسيةبالضفة اعتداء  21حماس: أمن السلطة ارتكب  .26

اعتداء ارتكبتها  24الغربية  الخليل: وثر تقرير صادر حركة المقاومة اإلسالمية  حماس  في الضتة
أره ب األمن التاب ة للسلنة التلسنينية في الضتة الغربية على خلتية سياسية، خالل األسبو  
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ٍن من حاالت استدعاء ومداهمة من لين بهدف اعتقال سكا 7حالة اعتقال و 26الماضي من بينها 
 داخلهما، لضافة الحترا  نتل من مدينة نولكرال ل دب ساعات.

( لن األر اال الواردب في التقرير ال   8|54و الت الحركة في بيان تلقته   دس برس  يوال األحد )
ا  )أغسنس( الرار ، تنسرال مع تقارير نشرتها ب ض  55 - 27يغني التترب الوا  ة بين من 

غيير أره ب السلنة لسياسة لنهرها في الت امل مع مناهضيها وسائل اإلعالال رصدت فيها ت
 السياسيين لبان فترب الحر  على غ ب.

11/8/1521، قدس برس  
 

 أهدافها.. وعملية الجرف الصامد ستستمر حتى تحقيق األثمان"نتنياهو يتوعد حماس بمزيد من  .27
بم يد من « حماس»انياهو حركة توعد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نت: اس د تلحمي -الناصرب 

عملية الررف »، و ال لن «األثمان الباهظة كالتي دف تها حتى اآلن على الررائال التي ترتكبها»
لخالء »، داعيًا سكان  نا  غ ب للى «الصامد ستستمر حتى تحقير أهدافها... وه ا  د يستغرر و تاً 

 «.أ  مو ع ينت  فيه مخربو حماس نشاناً 
في تصريحات أدلى بها في مستهل االرتما  األسبوعي لحكومته أمس لن لسرائيل و ال نتانياهو 

على السكان لخالءه فورًا، وكل مو ع كه ا هو  ، و«حماس»ستقصف كل مو ع ينشن فيه مقاتلو 
لسرائيل »نبقة مساء السبت. وأضاف:  22، محاواًل ب لد تبرير  صف برج سكني يضال «هدف لنا

خل اليوال يومها الخمسين حتى تحقر أهدافها، وفي مقدمها عودب الهدوء للى ستواصل عمليتها التي تد
، مضيتًا أنه يأخ  بالحسبان أن تمتد الحر  للى ما ب د افتتاح السنة الدراسية الرديدب منلع «الرنو 
لن يكون هناد أ  حصانة لمن ينلر النار على لسرائيل، وه ا ما يننبر »وتابع مهددًا:  الشهر.

في المقابل، وعد نتانياهو سكان الرنو  الغاضبين بامتيا ات كثيرب  .«لربهات والحدودعلى كل ا
ليتهال أعدا نا أنهال لن  ور مة مساعدات غير مألوفة، ودعاهال للى م يد من الصمود ونول النتس 

 . ينرحوا في استن افنا في الو ت ال   نقوال بنحنهال
 10/8/1521الحياة، لندن، 

 
 "شديد لحماس وبنيتها التحتية جوا  في هذه المرحلة نقوم بسحقيعلون: "  .28

 ال و ير الدفا  موشيه ي الون لن الحر  لن تتو ف حتى يستت  الهدوء، : اس د تلحمي -الناصرب 
 «.نقوال بسحر شديد لحماس وبنيتها التحتية، روًا في ه ه المرحلة»مضيتًا: 
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ين تظاهروا  بالة مقر ل امته احترارًا على لكن ه ا الكالال لال يرر لر ساء بلدات رنو  لسرائيل ال 
عدال االهتماال بهال، ونالبوا الحكومة بمواصلة الحر  حتى القضاء تمامًا على القدرات ال سكرية لا 

وكان ه الء تهرموا على ي الون إللغائه الرم ة  يارته إلحدى البلدات بداعي أن القصف «. حماس»
ي الون بالربن، لكن أوسانه أ رت بأنها خشيت أن تكون من غ ب  د يناوله. وأتهال ر ساء البلدب 

كيف سنظهر أماال ال الال لو »لدى الحركة م لومات عن تحركاته تستهدفه. و ال مس ول أمني: 
 «.انبنح الو ير على األرض خالل سما  صتارب اإلن ار أو أصي  بأ ى

 10/8/1521الحياة، لندن، 
 
 "الفلسطينية غير معنيين بازدياد قوة حماسومصر واألردن والسلطة  ليفني: "إسرائيل .29

أكدت و يرب القضاء عضو الحكومة المصغرب تسيبي ليتني على ضرورب المحافظة : وديع عواودب
بين لسرائيل ومصر لورود مصالح واضحة بينهما. وتاب ت في حديث  استراتيريةعلى عال ات 

لسلنة التلسنينية غير م نيين كافة األنراف: نحن ومصر واألردن وا»إل اعة ريش االحتالل 
وترى ليتني أن ن   سالح غ ب ينبغي أن يتال من خالل  رار دولي يشمل  «.با دياد  وب حماس

بالمنظور القصير منع حماس من  يادب  وتها وتحويل غ ب لسيادب السلنة التلسنينية منوهة أن 
 مصر تكون ر ءا ف اال من ه ا القرار.
 ن يا بحث ن   سالحها  الت ليتني لن المقاومة سترفض  لد  وردا على س ال أن حماس ترفض

 بالبداية وعندها ست داد ع لة في ال الال وي داد الضغن على  نر وتركيا.
وت كد أن موافقة لسرائيل على مثل ه ا القرار ورفض حماس له ير ل الحملة البرية الثانية في حال 

حر  بما يتضي لتغيير كبير بال ال ات مع ينبغي لنهاء ال»تمت شرعية بنظر ال الال وتتابع 
وترى أن الحل يكمن بال ودب «. التلسنينيين وبال ات تقوية السلنة الوننية ب د لض اف حماس

لناولة المتاوضات مع من يرغ  بإنهاء الصرا  مع لسرائيل ال مع من ينلر النار عليها، مشيرب 
 للى أن القوب ال سكرية مهمة لكنها غير كافية.

ت الكشف عن مو ف من ارتياح بر  رديد، لكنها ألمحت الى م ارضتها لالرتياح البر  ورفض
ربارها على و ف  بقولها لن حماس م نية باستدراج لسرائيل نحوها حتى تدفع ال الال للقياال عليها وا 

 «.ل ا علينا أوال تحديد المبادئ والدفع نحو  رار دولي»الحر  وأضافت 
 10/8/1521القدس العربي، لندن، 
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 القناة اإلسرائيلية العاشرة: عالقة وثيقة بين نتنياهو والسيسي .31
 الت القناب اإلسرائيلية ال اشرب لن التترب األخيرب شهدت توثيقًا لل ال ات بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

 بنيامين نتنياهو والرئيس المصر  عبد التتاح السيسي.
هاتتية كثيرب وألو ات نويلة مع السيسي، مشيرب للى أن وأوضحت القناب أن نتنياهو يرر  محادثات 

  التي نشأت مع االستراتيريةرئيس الو راء اإلسرائيلي ينظر ب ين الرضا للى ما سمتها  ال ال ة 
 مصر.

و الت القناب ال اشرب لن نتنياهو يس ى للتوصل للى اتتار لو ف لنالر النار مع الران  التلسنيني 
 ل امة منار في  نا  غ ب.لكنه ي ترض بشدب على 

 11/8/1521الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 جيوش عربية ثالثةلم تفعله  "إسرائيل": ما فعلته المقاومة في "يديعوتلـ"المراسل العسكري  .30
ان ما ف لته فصائل المقاومة في اسرائيل « يدي وت احرونوت»لندن:  ال المراسل ال سكر  لصحيتة 

  له ثالثة ريوش عربية خالل حروبها مع اسرائيل.في الحر  الدائرب رحاها لال تت
ان حماس والرهاد اإلسالمي « ريشت بيت»وأوضح بن يشا  خالل مداخلة على اإل اعة ال امة 

 خالل حروبهما مع لسرائيل.« الريش المصر  واالردني والسور »ف لت ما لال يت له 
على خن النار ولكن فصائل  وحس  المحلل فحرو  اسرائيل السابقة لال تستن فها ألنها كانت
 المقاومة نرحت نراحا كبيرا في نقل الم ركة الى داخل الكيان.

كل من حماس والرهاد االسالمي نرحتا في استن اف الريش االسرائيلي اوال ومن ثال الش   »و ال 
ي االسرائيلي، فتي حرو  اسرائيل السابقة مع الريش المصر  لال ين ح ا  اسرائيلي من بيته ولكن ف

الحر  على غ ب ن ح االف اإلسرائيليين من بيوتهال، ورميع الكيبوتسان المراورب لقنا  غ ب، في 
عداد النا حين بسب  شدب القصف من  بل فصائل المقاومة في غ ب، حيث ان   ائتها وصواريخها لال 

 «.تتو ف
وسياسية رديدب،  واشار ان الم ركة التي تدور رحاها بين غ ب واسرائيل بحارة الى دراسة عسكرية

 ب يدًا عن التهديدات التي ينلقها القادب اإلسرائيليون.

 10/8/1521القدس العربي، لندن، 
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 تخطط لخفض أسعار منتجاتها لمواجهة المقاطعة الفلسطينية "إسرائيل" :اإلذاعة اإلسرائيلية .32
ن الحكومة اإلسرائيلية :  ال مس ول في و ارب اال تصاد اإلسرائيلية، أمس، ااالناضول-المحتلةالقدس 

، تتضمن لمنتراتهات هدت بتقديال تحتي ات للشركات والمصانع التي تواره حمالت مقان ة فلسنينية 
 ختض الضرائ  المتروضة عليها شرينة ان تختض اس ار المنترات المورهة للسور التلسنينية.

ال تصاد،  وله ان التركي  ونقلت اإل اعة ال امة اإلسرائيلية أول من أمس، عن مس ول في و ارب ا
خالل التترب المقبلة، سينص  على السلع األساسية المورهة للمستهلد التلسنيني، واستغالل 
انختاض متوسن الدخل لدى التلسنينيين، من خالل توفير منترات  ات أس ار منافسة مع تلد 

 التلسنينية أو األرنبية.
الناضول التركية، تختيض نسبة ات لوكالة رفض  كر اسمه، في تصريحا ال  وتو ع المس ول، 

ضريبة القيمة المضافة وضريبة األرباح، المتروضة على ه ه الشركات والمصانع والتي تربيها و ارب 
 المالية.

 10/8/1521القدس العربي، لندن، 
 
 إصابة مجندة ارتبطت بإهانة معتقلين غزيين :مصادر إسرائيلية .33

بأن من بين المصابين اإلسرائيليين نتيرة سقون عدد من الصواري   أفادت مصادر لسرائيلية: راال  
المننلقة من غ ب، المرندب اإلسرائيلية عيدين أفرريل والتي تصدرت صورتها عناوين الصحف 

، مع عدد من الم تقليان التلسنينييان في 5025في « الرصاص المصبو »اإلسرائيلية خالل عملية 
تال نشرها على الموا ع اإلسرائيلية،  د أثارت غض  واسع في  وكانت الصورب التي  نا  غ ب.

صتوف التلسنينيين، وكانت المرندب المشهورب التي ظهرت بصورتها وهي تهين م تقلين م صوبي 
اخرين في بلدب ران يتنا القريبة من تل أبي ، وتال نقلها للى  2ال ينيين،  د أصيبت برراح مع 
 مستشتى كابالن في رحوفوت.

 10/8/1521، أبو ظبي، اداالتح
 

 عائلة من مستوطنات غالف غزة 155إجالء أكثر من  هآرتس: .34
عائلة من  400بدأت و ارب الريش اإلسرائيلية باألمس ال مل على خنة إلرالء أكثر من  :السبيل

مستوننات غالف غ ب و لد بناًء على  رار الحكومة اإلسرائيلية مساعدب سكان الغالف الراغبين في 
 يوتهال خالل الم ركة الحالية حيث تورهت ه ه ال ائالت بنلبات لإلرالء التور .ترد ب
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وكشتت صحيتة  هآرتس  ال برية عن عدال حارة ه ه ال ائالت للتبرعات لتمويل مكوثهال خارج 
 منانقهال حيث ستتكتل و ارب الريش برميع التكاليف.

ه ال ملية، و الت:  لننا لسنا في ونالبت لحدى مستوننات الغالف ب دال لنالر اسال لخالء على ه 
وان ما يرر  الحديث عنه ال يت دى كونه مكوث خارج المننقة حتى استقرار األوضا  .  48ال اال 

 على حد  ولها.
واختارت مديرب الش ون المرتم ية في كيبوتس ال ين الثالثة  ي يل ستدين  أن تسمي األشياء 

 من وا ع ال يمكن احتماله . بمسمياتها فقالت:  لن ما يرر  هنا هو هرو 
وأضافت  ال يمكن استمرار ال يش هنا حيث تال نقل غالبية سكان الكيبوتس لتندر بالقدس في حين 
رفضت عائلة الص ود بالباص ولكن لحدى بناتها أصيبت ب د و ت  صير بشظايا   يتة هاون في 

 الكيبوتس .
 20ي و ارب الريش حيث تقوال بنقل كل وتدير حملة اإلرالء ما تسمى بسلنة النوارئ الوننية ف

 عائالت دف ة واحدب و لد باتراه فنادر ومقرات رماهيرية تتبع لرم ية دعال الرنود.
 10/8/1521السبيل، عمان، 

 
 اختفاء مستوطن بالقدس المحتلة :القناة السابعة اإلسرائيلية .35

رائيلية  د اختتت اثاره في غابات  كرت القناب الساب ة اإلسرائيلية مساء األحد أن مستوننا لس :السبيل
 مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت القناب أن الشرنة اإلسرائيلية تست ين بمروحيات في أعمال البحث عن المستونن وهو أحد 
 نال  الم اهد الدينية اليهودية، حيث اختتت اثاره في أحراش القدس.

 10/8/1521السبيل، عمان، 
 
 بمقتل ابني؟ هبناءأو  تهزوجو ضيف والد جندي قتيل: ما ذنب محمد  .36

على يد  2444 ال والد رند  اسرائيلي  تل عاال  :تررمة خاصة -القدس دوت كوال  -راال  
مرموعة مسلحة تاب ة لحركة  حماس  ب د اختنافه، ان من ي تقد ان االغتياالت سوف تلخضع 

 قر االمن.ش بًا يس ى للحرية فهو حالال، مشددا على ان السالال وحده هو ال   يح
ب د مقتل ابنه الرند   اريد  أنشأو كرت صحيتة  م اريف  ال برية، ان  يتسحار فرنكنتال ، ال   

على  أعر ، 2444فرنكنتال  هيئة تضال اهالي ضحايا الن ا  من الرانبين التلسنيني االسرائيلي عاال 
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قائد ال اال لكتائ  صتحته الخاصة على مو ع  فيس بود  عن استه الشديد لمقتل  ورة وابناء ال
القساال الرناح ال سكر  لحركة حماس محمد ضيف نتيرة القصف االسرائيلي، متسائاًل  ما  نبهال 

  ، م تبرا ان ضيف نتسه هو ضحية الظروف.ابني؟هال؟ وما  ن  ضيف نتسه بمقتل 
ن ببناء نالما لال نصنع السالال ونالما نحن مستمرو  يحاربوننا،واضاف  اننا ندفع بالتلسنينيين لكي 

المستوننات وبإهدار حقور االنسان التلسنيني الى الحد االدنى، فما ا بوس هال ان يت لوا؟ وما ا كنا 
 سنت ل نحن لو كنا مكانهال؟ .

وكت   فرنكنتال  لدى ت قيبه على اغتيال  ادب حماس ال سكريين محمد ابو شمالة ورائد ال نار 
حوا في اغتيال رئيس االركان وخمسة من رنراالت ومحمد برهوال،  لنتترض انهال )التلسنينيين( نر

االركان هل سي ر  الريش من ان يرد بدياًل لهال؟ وما ا ن تقد نحن هل باغتيال  ادب حماس نخلر 
  وب رد  اسرائيلية؟ فهال فورًا سيقومون باختيار بدائل لهال وي دوا لالنتقاال منا .

  اهالي الرنود القتلى والمستوننين، اال انه واشارت  م اريف  الى ان ا وال  فرنكنتال  اثارت غض
رفض ه ه االنتقادات و ال   انها ليست المرب االولى التي ي تقدون فيها انني تراو ت حدود ، 

الشديد ان السنوات االخيرب اثبتت انني على حر، فمتى سنتهال ان السالال وحده هو ال    ولألسف
 تلبنى هي سكين في ظهر التلسنينيين . ومتى سنتهال ان كل مستوننة االمن؟سيرل  لنا 

 10/8/1521القدس، القدس، 
 
 مصدر اسرائيلي: معلومات دقيقة أوصلت "الشاباك" الى محمد الضيف .37

 كرت القناب ال برية ال اشرب، مساء اليوال األحد، أن  -تررمة خاصة -القدس دوت كوال -غ ب
ت للى رها  األمن ال اال الشاباد  م لومات استخبارية د يقة حول مكان ورود محمد الضيف وصل

 ال   نرح في تحديد هوية الضيف ومكانه خالل الهدنة التي أعلنت لخمسة أياال .
ووفقا للقناب ال اشرب، فإن لسرائيل نت ت الهروال على المبنى ال   كان فيه الضيف وسن مدينة غ ب 

 وحتى ه ه اللحظة وب د أسبو  من الهروال لال ي رف مصيره.
ب أن لسرائيل انتظرت تنتي  الهروال على المن ل حتى انهار و ف لنالر النار على الرغال و عمت القنا

من أنها كانت ت لال بأن الضيف مورود داخل المن ل  بل ثالثة أياال من الهروال، مشيرًب للى أن 
 الضيف دخل للى المبنى ب د منتصف الليلة األولى من تلد الهدنة.

كانت أماال القيادب السياسية أنه عثر على مكان الضيف حين تال وحس  القناب، فإن الم ضلة التي 
التوصل لو ف لنالر النار بين لسرائيل وحماس وكان ي ور حينها  ورته ونتليه. مبينًة أن رئيس 
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الو راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وو ير الريش موشيه ي لون، ورئيس األركان بيني رانتس، أمروا 
لحين م رفة مصير الهدنة التي خر ت في مساء يومها الرابع  بل أن ينت  الهروال باالنتظار والمتاب ة 

 ضد المبنى ب د أن اختر ت حماس الهدنة.
و الت القناب:  لسرائيل استتادت من خرر الهدنة واستغلت الترصة وهارمت مكان ل امة الضيف، 

ربما يكون  د غادره  بل و تلت  ورته ونتليه، ولكن مصيره حتى اللحظة ال ي ال غير واضح، و 
لحظات من القصف . مبينًة أن األره ب األمنية في لسرائيل ترفض تأكيد مقتله من عدمه حتى 

 اللحظة.
وانتقد مس ولون لسرائيليون وك لد محللون بنء التحرد اإلسرائيلي التخا   رار بمهارمة الضيف 

 بمررد تلقي م لومات استخبارية حول وروده.
لتلت يونية االسرائيلية للى ان القياد  في القساال مروان عيسى، أصبح نائبا للضيف واشارت القناب ا

في عق  استشهاد أحمد الر بر . و ال ب ض الم لقين اإلسرائيليين ان عيسى المقر  من الضيف 
ر  يتتقر للى المهارات القيادية والقوب ال سكرية .. وربما تكون  يادته للقساال م  تة و د تنتهي ب د الح

 وال ي رف من سيتولى المس ولية بديال عنه.

 10/8/1521القدس، القدس، 
 
 "إسرائيلـ"ضربات شديدة جدا ل تموفاز: صواريخ المقاومة وجه .38

اعتبر و ير الدفا  اإلسرائيلي ورئيس هيئة األركان األسبر شا ول موفا  أن لنالر التنظيمات 
 يدب ردا إلسرائيل.التلسنينية الصواري  و  ائف الهاون وره ضربات شد

وفي مقابلة مع صحيتة يدي وت أحرونوت اإلسرائيلية، بين موفا  وهو رئيس ح   كاديما وعضو 
هناد ضرورب لو ف لنالر الق ائف والصواري  حتى لو تنل  األمر الدخول مرددا  الكنيست أنفي 

 في عملية عسكرية برية للى  نا  غ ب.
نهاية ه ه الرولة من القتال، وأنها ال تستنيع ال ودب للى  وأشار موفا  للى أن لسرائيل تقتر  من

 م ادلة  الهدوء مقابل الهدوء .
ورأى أن فصائل المقاومة التلسنينية  امت برّر لسرائيل للى حر  استن اف نويلة، وأن حركة 

 المقاومة اإلسالمية )حماس( نرحت في استمرار تلد الحر  لنحو خمسين يوما حتى اآلن.
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فا  أنه على لسرائيل النظر للى ما ب د الحر  على غ ب، وير  التركي  على أنه ال وأضاف مو 
يمكن ال ودب للى سياسة الروالت القتالية وير  الحسال بواسنة ن   السالح من القنا  مقابل الترميال 

 أو من خالل حملة عسكرية برية.
 11/8/1521الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 تطالب نتنياهو بوقف الحرب "إسرائيل"ي سكان مستوطنات جنوبلاحتجاجات  .39

أنلر سكان مستوننات رنوبي لسرائيل حركة احتراج رديدب ش ارها  الحركة من أرل  :وليد ال مر 
مستقبل النق  الغربي  ضد استمرار ما وصتوها بحر  االستن اف النارمة عن ال دوان اإلسرائيلي 

  ف الحر .على  نا  غ ب، منالبين حكومتهال بتسوية سياسية لو 
المحترين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بالتخبن في لدارب الحر  على  نا  غ ب،  واتهال

ويقولون لنه ال يملد ر ية واضحة إلنهائها بما يلبي منالبهال بو ف لنالر الصواري  على 
 مستونناتهال من داخل القنا .
من المستوننين في الرنو  لنهال لن ي ودوا  %60ال ين يمثلون نسبة -ويقول ه الء المستوننون 

للى منا لهال لال ب د و ف لنالر الصواري  عليهال،  ائلين لن المقاومة نرحت في خلر توا ن رع  
 مع الريش اإلسرائيلي بقدرتها على االستمرار في لنالر الصواري  و ت ما تشاء.

 11/8/1521الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 جيش قدرة على وقف إطالق الصواريخضابط إسرائيلي: ال توجد لل .41
 ال ضابن كبير في سالح الرو اإلسرائيلي لنه  في الوضع األمني الحالي، دائما سيكون هناد 
لنالر صواري   من  نا  غ ب باتراه لسرائيل، وأنه  ال تورد للريش اإلسرائيلي  درب على و ف 

 برية . لنال ها بشكل منلر، ال من الرو وال من خالل عملية عسكرية
 وأردف أنه  في وضع كه ا سيكون هناد دائما لنالر صواري  و  ائف بكمية كه ه أو تلد .

ونقلت الصحف اإلسرائيلية، اليوال االثنين، عن الضابن  وله أمس، لنه  على ضوء تكثيف لنالر 
ة   ائف الهاون في األياال األخيرب، غير الريش وسالح الرو أسلو  ال مل وي ملون بصورب عنيت

 أكثر نسبيا في اليومين األخيرين .
وأضاف الضابن أن ريش االحتالل يرك  على رمع م لومات حول منانر لنالر الصواري  في 

 محاولة لمهارمة الموا ع التي تنلر منها   ائف الهاون.
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وتابع أنه في سالح الرو يالحظون أن حماس تنلر في األياال األخير   ائف هاون باألساس وتقلل 
 د الصواري  التي تنلقها للمدى نويل ومتوسن، باتراه منانر في وسن لسرائيل وشمالها.من عد

وأضاف أن    ائف الهاون هي التهديد المرك   ال   ي يقنا ويصيبنا، ول لد فإن نبي ة المهمات 
 تغيرت. ونحن مست دون لمواصلة القتال وال شيء يو تنا .

  10/8/1521، 18عرب
 

 ا  لم تنتصر بل تعادلت مع الُمقاومة والهجوم على غّزة لم ُيجد نفع "رائيلإس: "الجنرال آيالند .40
رأى الرنرال في االحتيان غيورا ايالند، الرئيس السابر لمرلس األمن   هير أندراوس: -الناصرب 

ال القومّي اإلسرائيلّي، أّنه ال شّد في أّن الوضع ال   الت لليه الم ركة مع الملقاومة التلسنينّية يلحتّ 
على صّنا  القرار في تل أبي  لعادب النظر في الوا ع الرديد. و ال لّنه ير  على المستوى 
السياسّي واألمنّي في لسرائيل أْن يقوما بتنبير القواعد األساسّية لدولة لسرائيل بشكٍل يتنابر مع 

بنيامين  الوضع الصحيح، وليس بناًء على تقديرات خانئة، وهو األمر ال   ت تمد عليه حكومة
 نتنياهو.

ولتت للى أّن التقدير الخانئ األّول، وال   تأرج خالل ال ملية الحالّية، يتمثل في أّن لسرائيل ترى 
أّن  نا  غّ ب هو مننقة محكومة من  بل تنظيال لرهابّي يلدعى حماس، وبالتالي على لسرائيل أْن 

 دنيين  در اإلمكان. تخوض حرًبا ضروًسا ضّده، مع محاولة االبت اد عن لصابة الم
وسار  ائاًل لّن الخنأ الثاني لصّنا  القرار في لسرائيل يكمن في كيتية تقييال الحملة ال سكرّية 
الحالّية، الفًتا للى أّنه ير  االعتراف بأّن لسرائيل والمقاومة التلسنينّية وصال في ه ه الموارهة للى 

فارغ وال يمت للحقيقة  ادعاءّي بأّنها انتصرت هو اإلسرائيل االدعاءوضع الت ادل، مشّدًدا على أّن 
 على أرض الوا ع بصلٍة.

وتابع  ائاًل لّن  ياال لسرائيل بإحصاء عدد القتلى التلسنينيين وعدد المباني التي تاّل تدميرها في حرٍ  
 ه غير متكافئة بين النرفين، ال يلمكن اعتباره بأّ  شكٍل من األشكال عالمة أْو عالمة فار ة في ه

الموارهة. وأشار للى أّن الحقيقة الناص ة كالبياض، والتي تتمثل في أّن الرناح ال سكرّ  لحركة 
حماس، كتائ  الشهيد عّ  الدين القساال، است ّد بشكل غير متو ع للحر  التي  منا بها، يمنح 

متا ، لال يتقدوا الكتائ  أْن تتبّنى سياسة صلبة،  لد ألّن الملقاتلين في حماس كانوا على است داد م
البوصلة، ولال يتقدوا التوا ن، كما أّنهال لال يش روا أبًدا بأّنهال تحت نائل التهديد والخنر، على حّد 
ت بيره. وأوضح الرنرال ايالند أيًضا أّنه على الرغال من ه ه الحقائر، فإّن لسرائيل تقوال بالترويج 
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انتصرت في ه ه الرولة، ولكن بالمقابل، ل ا تمّكنت  لنتسها أواًل ولل الال ثانّية ولمواننيها ثالثًا بأّنها
لسرائيل من االنتصار في ساحة الم ركة، تساءل الرنرال ايالند، ما ال   يمن ها من تررمة ه ا 

 االنتصار للى لنرا ات سياسّية تقوال هي بإمالئها على النرف اآلخر.
أين ن ه  وكيف نلواصل؟ ورأى أّن  وتابع  ائاًل لّن الس ال ال   يتوّر  علينا موارهته هو: للى

هناد بديلين أماال لسرائيل لمواصلة الم ركة، األّول منح اإلمكانية للتوّصل للى تتاهمات سياسّية، 
ولكن من أرل  لد، ال يكتي أْن يرد الريش اإلسرائيلّي على الهرمات الصاروخّية من القنا ،  لد 

ة على القنا ، ولكن في الملقابل ما  الت الملقاومة أّن لسرائيل  امت بتنتي  االف الهرمات الرويّ 
 تلمنر لسرائيل بالصواري ، أْ  أّن الهرمات لال تلرد نتً ا، على حّد وصته.

 11/8/1521رأي اليوم، لندن، 
 
 تفاصيل جديدة عن اختطاف مستوطني الخليلهآرتس تنشر  .42

رديدب عن مقتل  نشرت صحيتة هآرتس اإلسرائيلية اليوال تتاصيل: عوض الررو -الخليل
المستوننين الثالثة  ر  مدينة الخليل رنو  الضتة الغربية  بل أكثر من شهرين، مستندب في  لد 

 للى لوائح اتهاال مقدمة بحر ب ض المشاركين فيها ممن تال اعتقالهال.
و كرت الصحيتة أن لوائح االتهاال التي  دمت في األسبو  الماضي للى المحكمة ال سكرية في 

فر تدل على أن مروان القواسمي وعمار أبو عيشة المتهمين بخنف و تل المستوننين م سكر عو 
يونيو/ح يران، نرحا في تغيير أماكن االختباء وأنهما ناما ليلة في ال راء، ب د  25الثالثة في 

 الخنف بخمسة أياال، دون مالحظة الريش ال   توارد بكثافة في مدينة الخليل.
الريش اإلسرائيلي عددا من المشاركين في عمليتي االختناف والقتل،  وحس  الصحيتة، فقد اعتقل

 وررت محاكمتهال في المحكمة ال سكرية.
و كرت من ه الء حساال القواسمي ال    الت لنه مخنن ال ملية، ورل  أمواال من شقيقه المب د للى 

 غ ب، وكشف أمره ب د ال ثور على رثث المستوننين في  ن ة أرض مسرلة باسمه.
 

 خلية هاوية
لال  -الل ين يالحقهما الريش-وأضافت أن التحقير دل على أن مروان القواسمي وعامر أبو عيشة 

نما كانا في  خلية هاوية  أخنأت أخناء كثيرب، وهو ما أثار  يكونا مهنّيين كما كانت التقديرات، وا 
 الس ال بشأن كيتية نراتهما.
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بتنظيال خلية الخنف التي خننت مسبقا للقتل  ووفر هآرتس، فإن حساال القواسمي مشتبه فيه
واإلنتار عليها، لكنها أعدت بشكل غير منظال مكان االختتاء وهو بئر صرف صحي لال يكن به 

 مقومات ال يش لتترب نويلة.
وحس  تقدير الصحيتة، فإن تحليل األمور يقو  التخمين بأنه لو تمت مالحظة االختناف كما 

لمخنوف غيل عاد شاعر للى مرك  الشرنة، ألفضى  لد إلحبان عملية ينبغي بالمكالمة الهاتتية ل
لى ال ثور على الخانتين والرثث دون لدخال المننقة في  الخنف سري ا في نتس ليلة االختناف وا 

  ع عة.
ووفر الصحيتة، فإن مروان القواسمي وعامر أبو عيشة أمضيا ليلة تحت شررب سرو دون أن 

 الريش ال ين كانوا يمشنون الخليل بحثا عنهما وعن المستوننين الثالثة.يالحظهال اآلالف من أفراد 
 

 هدف أول
وفي ما يسود االعتقاد بأن القواسمي وأبو عيشة ما  اال مورودين في مننقة الخليل ويرر  البحث 
عنهما كهدف أول ألره ب أمن االحتالل، تشير هآرتس للى أن حساال القواسمي استمر في عمله 

 تى الثالثين من يونيو/ح يران فقن، حينما وردت رثث المستوننين في أرض يملكها.كالم تاد ح
وأضافت أنه اختتى من   لد الحين، وفكر في المغادرب للى الخارج عبر سيناء، ومن ثال حاول الهر  

يونيو/تمو   22للى األردن ب د أن حلر لحيته، لكنه عاد للى  رية عناتا شر ي القدس واعتقل في 
 ي، وررى التحقير م ه، ومن ثال هدال بيته وبيتا مروان وعمر.الماض

وكانت لسرائيل شنت حملة عسكرية واس ة بحثا عن المستوننين الثالثة، واستشهد خاللها خمسة 
كما أ رت تل أبي  سلسلة عقوبات رماعية على مننقة  شخصا. 220فلسنينيين واعتقل أكثر من 

هال بين عشرين وخمسين عاما، وال   تال الترارع عنه الحقا،  الخليل، من بينها المنع من الستر لمن
 ومنع ال مال والترار من التوره للى أماكن أعمالهال في لسرائيل.

 11/8/1521الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 في خان يونس كامال   بينهم أم وأطفالها األربعة والقصف الجوي يدمر حيا   مواطنا   20استشهاد  .43
ة شهداء ال دوان اإلسرائيلي المتصاعد على  نا  غ ب خالل الساعات ارتت ت حصيل: محمد الرمل

مصابًا، رراء  250شهيدا، بينهال أال وأنتالها األرب ة، وأكثر من  22األربع وال شرين الماضية للى 
 تصاعد الغارات والضربات الروية اإلسرائيلية، على سائر أنحاء  نا  غ ب.
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لية، والنائرات االستنالعية،  صف أهداف عدب في القنا ، و د واصلت النائرات الحربية اإلسرائي
 من بينها منا ل، وم ار ، ومركبات، وك لد درارات نارية، لضافة للى استهداف ترم ات للمواننين.
وألول مرب من  ال دوان، دمرت نائرات االحتالل حيا سكنيا بأكمله، يقع رنو  مدينة خان يونس، 

 غارب متتالية، أنلقت خاللها عددا كبيرا من الصواري . 28ب د أن استهدفته بأكثر من 
وارتكبت  وات االحتالل مر رب بش ة بحر ال رودب في مننقة تل ال عتر شمال  نا  غ ب، ب د أن 
 صتت النائرات من ل ال ائلة بالصواري ، ما أستر عن سقون خمسة شهداء، هال أال وأنتالها 

 األرب ة.
رحمة الخيرية في محافظة خان يونس، وأحالته للى كومة من و صتت النائرات مبنى رم ية ال

 الركاال.
ودمرت نائرات حربية لسرائيلية مقاتلة حي سكني يسمى  حي أبو م روف ، ويقع في مننقة رورب 

 اللوت، رنو  مدينة خان يونس.
و ال شهود عيان: لن وابال من الصواري  والقنابل الكبيرب أنلقتها نائرات حربية لسرائيلية مقاتلة تراه 

 الحي الصغير، ال   يضال عشرات المنا ل.
حملة ن وح رماعية بوأوضح الشهود أن الصواري  كانت تصي  المنا ل بصورب عشوائية، ما تسب  

ا ل بصورب كلية، وتضرر ال شرات بصورب متتاوتة، كما لسكان الحي، وتدمير ماال يقل عن عشرب من
 سقون عشرب ررحى على األ ل.بتسببت الغارات 

10/8/1521األيام، رام هللا،   
 
 جريحا   25801و شهيدا   1212 غزة الى قطاع على المتواصل العدوان "الصحة": ارتفاع حصيلة .44

حصيلة الشهداء رراء ال دوان أن قدرب أفاد النانر باسال و ارب الصحة أشرف ال متاب ة خاصة: -غ ب 
( شهيدًا 5252على التوالي، ارتت ت للى ) 20 اإلسرائيلي  المتواصل على  نا  غ ب لليوال الا 
صابة )  ( مواننا اخرين برراح مختلتة. 20824م ظمهال من األنتال والنساء وكبار سن، وا 

بشكل مباشر في عدوانه المتواصل على بلغ لرمالي عدد المنا ل التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي  و 
( من اًل، دلِمرت م ظمها بشكل كامل، مما ألحقت 824على التوالي للى ) 20 نا  غ ب لليوال الا 

 أضرارًا كبيرب في الممتلكات، فيما يواصل استهداف األراضي ال راعية في أنحاء متتر ة من القنا .
10/8/1521وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم،   
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 عائلة خالل عدوانها على قطاع غزة تسعينأبادت  "سرائيل"إ الصحة: لوزارة حصائية رسميةإ .45
 40أفادت لحصائية رسمية لو ارب الصحة التلسنينية في  نا  غ ب، مساء يوال األحد، أن : غ ب

 عائلة فلسنينية أبيدت بكاملها خالل الحر  اإلسرائيلية المتواصلة على القنا .
من أفراد  220، أدت بمرملها الستشهاد عائلة 40مر رب بحر  44ل ارتك  الوأوضحت أن االحت

 ه ه ال ائالت التي أصبحت  خارج السرل المدني التلسنيني  كما راء في تقرير اإلحصائية.
10/8/1521القدس، القدس،   

 
 مصادر لـ"قدس برس": طائرات االحتالل استخدمت قنابل ارتجاجية عنقودية جديدة بغزة .46

لت مصادر فلسنينية أن نائرات االحتالل ألقت خالل اليومين الماضيين أنوا  رديدب من  اغ ب: 
 القنابل والق ائف تراه  نا  غ ب تحدث دماًرا أكبر من تلد التي كانت تحدثه في الغارات السابقة.

وأضافت المصادر لا   دس برس  أن ه ه الق ائف استخدمت في ثالث منانر من  نا  غ ب 
 اًرا غير مسبوً ا باستخداال عدد ا ل من الصواري .وأحدثت دم

وأشارت المصادر للى أن أحد األماكن ال   استخدمت نائرات االحتالل  نابل رديدب فيه هو برج 
نابقا والوا ع غر  مدينة غ ب حيث دمرته نائرات االحتالل مساء  22  المكون من 4 الظافر 
 تسويه باألرض.( بإنالر صارخ واحد فقن عليه ل8|52السبت )

مع صوت االنترار ال   أحدثه  صف ه ا البرج من مسافات ب يدب ردا، في حين تنايرت  و د سل
 شقة سكنية للى منانر ب يدب. 44أر اء من ركاال ه ه البرج ال   كان يضال 

وأوضحت ان الصواري  التي استخدمت ك لد في  صف مو ع أبو رراد التابع للمقامة التلسنينية 
( كانت خار ة وارترارية حيث أحدث أصوات انترارات عالية ردا سم ت من 8|52ت )مساء السب

منانر ب يدب ردا وتحدث أضرار كبيرب. وررحت المصادر أن تكون ه ه القنابل الرديدب هي  نابل 
 عنقودية ارترارية مختر ة للمالرئ والحصون المسلحة.

11/8/1521قدس برس،   
 

 والتجارة بمدينة رفح بتدمير "السوق التجاري"االحتالل يستهدف عصب االقتصاد  .47
أصابت الة الحر  اإلسرائيلية عص  الترارب واال تصاد في مدينة رفح، ب د أن  محمد الرمل:

استهدفت نائراتها مبنى  السور الترار  ، وال   يقع وسن المدينة، ويضال أكبر مرك  ترارب وتسور 
 في رفح.
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محال تراريا، لضافة للى مكات   70ات، كان يضال أكثر من فالمبنى الضخال المكون من أرب ة نبق
محامين ومقار لشركات، وك لد صالة أفراح، وكافيتريا، ومصلى، وفر  للصراف اآللي تابع لبند 

 ساعة مبكرب فرر أمس.ب، د أن  صتته النائرات ب دب صواري فلسنين، أصبح أثرا ب د عين، ب 
لحقت بهال كان كبيرا وغير متو  ا، خاصة أن التترب ما  و ال ب ض الترار: لن حرال الخسائر التي

 بين لنالر الصواري  التح يرية، و صف المبنى كانت  صيرب ردا، لال تمكنهال من نقل بضائ هال.
ويقول الموانن س يد النويل، ويمتلد والده منب ة في مبنى السور الترار ، لن المنب ة والماكينات 

 على كميات كبيرب من األورار.دمرت بصورب كلية، وأتت النيرات 
ألف دوالر أميركي، وهي تمثل مصدر دخل  200و در النويل خسائرهال رراء القصف، بأكثر من 

 ال ائلة الوحيد، وحصيلة كل ما رم ه والده نوال عمره.
، على أرض المنت ه 5002و السور الترار   هو مبنى تابع لبلدية رفح، شر  ببنا ه في ال اال 

كمرك  ترار  رئيسي وسن مدينة رفح، وي تبر من أهال مراك  التسور، خاصة فيما  البلد ، وصمال
 يت لر بشراء المالبس واألح ية، كما يضال مرافر ترارية وا تصادية هامة.

10/8/1521األيام، رام هللا،   
 
 غزة تدمر مسجدين في قطاع االحتاللطائرات  .48

( مسردين وعدد من منا ل 8-52ثنين )دمرت نائرات االحتالل الصهيوني فرر اليوال اال: غ ب
 المواننين ومنشآت ترارية في منانر متتر ة من  نا  غ ب.

وأفادت مصادر محلية، أن االحتالل الصهيوني دمر فرر االثنين مسرد علي بن أبي نال  بحي 
ابهال محدثًا دمارًا كبيرًا بالمنا ل المراورب للمسرد، مبينًا أن السكان أص 27ال يتون بصاروخين أف

مواننين برراح مختلتة في  6بينما أصي   شديدين الكتظاظ المننقة بالسكان.الخوف والرع  ال
 صف مسرد عمر بن عبد ال  ي  في بيت حانون شمال القنا ، ووصف الدكتور أشرف القدرب 
 النانر باسال الصحة، أن اإلصابات بين متوسنة ونتيتة و د وصلت للى مستشتى كمال عدوان.

10/8/1521، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا  
 

 يتيم 2855األورمتوسطي": الحرب على غزة ُتخلف " .49
  على 44 ال مرصد حقو ي أوروبي، لّن الحر  اإلسرائيلية المستمرب على  نا  غ ب لليوال الا 

و ال رامي عبده، مدير المرصد األورمتوسني )منظمة حقو ية مرك ها  يتيال. 2800التوالي، خّلتت 
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تصريح خاص لوكالة  األناضول ، لن نوا ال البحث التاب ة للمرصد في  نا  غ ب، رنيف(، في 
 رصدت مئات األيتاال، ال ين خّلتتهال الحر  اإلسرائيلية.

وأضاف عبده:  من الص وبة أن يتال رصد ر ال نهائي ل دد األيتاال، بسب  استمرار ال دوان، وص وبة 
يتيال رديد، رراء الحر   2800ية للمرصد، هناد التنقل والبحث الميداني، ولكن وفر لحصائية أول

 اإلسرائيلية، انضموا للى  ائمة األيتاال في  نا  غ ب .
وأشار للى أن الم اهد المختصة برعاية األيتاال، ستواره أ مة في استي ا  مئات األنتال، وتقديال 

 الرعاية الال مة لهال.
11/8/1521، فلسطين أون الين  

 
 الف المنشورات لحث سكان قطاع غزة على النأي عن حماسطائرات االحتالل ُتلقي آ .51

غاراتها الروية على  نا  غ ب. و ال الريش كثتت كثتت لسرائيل : محمود أبو عواد - لندن، غ ب
هدفا بما في  لد منصات لنالر صواري  ومخابئ أسلحة، كما ألقت  50اإلسرائيلي لنه  صف نحو 

 ياء القنا  تح رهال من الت امل مع عناصر حركة حماس.نائراته االف المنشورات على عدد من أح
10/8/1521الشرق األوسط، لندن،   

 
 " بغزةبرج الظافر"لحظات الرعب في  "السفير"فلسطينيون يروون لـ .50

التحقت أسرب  هير المصر  بركِ  االف ال ائالت التلسنينية التي هلّررت من : رهاد أبو مصنتى
صواري  و  ائف االحتالل اإلسرائيلي، لتبدأ رحلة البحث عن مأوى  مساكنها في غّ ب، ب دما دّمرتها
 بين بدائل عّدب، أحالها ملّر.

أسرب المصر  الملكّونة من األ  واألال، وثالثة أنتال، كانت ت يش في شّقة سكنّية باإليرار في برج 
فأصبح أثرًا ب د  ال   سّوته النائرات الحربية اإلسرائيلية باألرض، مساء أمس األول،« 4الظافر »

 للى كومة من الركاال في نرفة عين. 24الا عين، وتحّولت النوابر 
ّولت للى  ر التي كانت تسكنه ما بين مدارس األونرواب د دمار البرج، توّ عت عشرات األلس التي حل
 س. امة عند أ ربائهال، نارين بحياتهال وما يسترهال من مالبلإلمراك  ليواء للنا حين، واخرين لرأوا 

فرأب سم ت أحد »ما حدث،  ائاًل: « الستير»لحدى ه ه األلسر عائلة  هير المصر ، ال   يرو  لا
الريران ينرر با  شقتي بقّوب، هرعت ألفتح البا ، فأخبرني الهثًا أن االحتالل اتصل بأحد سّكان 

 «.ء البرج فوراً البرج ال   نقننه، وأبلغوه بنّيتهال  صف البرج، ليقوال بإخبار السّكان ضرورب لرال
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ويضيف المصر  أنه لال يلصّدر الخبر في البداية، وظّن أنه شائ ة، السيما أن االحتالل لال يلقدال من  
شّقة،  44نابقًا، ويضال  24ال   يتكّون من « الظافر»اندال  ال دوان على  صف أ  برٍج سكني كا

لها مأهولة بالسّكان.  رل
الساللال، التقنت أنتالي الثالثة واصنحبت  ورتي بما  عندما رأيت الريران يهرعون عبر»ويتابع 

تاب، ولال يلس تنا الو ت لحمل أ  شيء، وغادرنا البرج ونحن نلردد  يسترنا من مالبس فقن، وكنا حل
الشهادتين، مع عشرات األنتال والشيوخ والمرضى، وكان بيننا أحد المل ّو ين، متو  ين أن يتال 

 «.، أو ال! صف البرج في أ  لحظة، فقد ننرو
)السنح( بصاروخ « الروف»ويوضح أنه ب د مغادرب سّكان البرج المكان بد ائر  ليلة تاّل  صف 

لرشاد  من  بل نائرب استنال  لسرائيلية، ليلحقه ب دها بخمس د ائر صاروخ ملدّمر من نائرب 
 حّول البرج رمادًا.« 27أف »حربية نرا  

لوال عناية   لو  ت مر رب بين »أنه « الستير» ّكد لاأما محمد صبر ، وهو أحد سّكان البرج، في
خسرنا شققنا وممتلكاتنا، ولال نتمكن »ويلضيف صبر : «. سّكان البرج، الحمد هلل أننا نرونا بحياتنا

ويصف أحمد  عر ، وهو أحد سّكان «. لحضار أ  شيء م نا و ت مغادرتنا، لكن المال م ّوض
كأن  ل ااًل و ع في »عملية القصف،  ائاًل: « الستير»ف لا، يص«الظافر»األبراج القريبة من 

المننقة، اهتّ  البرج ال   أسكنه بشكل  و  ردًا، وتهّشال ال راج، وتناثر في كل مكان، حتى أني 
 «.ظننت أن بررنا هو الملستهَدف وليس الظافر

المقصوف ال   انهار وي ّكد  عر  أن أضرارًا رسيمة أصابت كافة المنا ل والشقر الملراورب للبرج 
 مواننًا نتيرة القصف، غالبيتهال من األنتال. 26بالكامل، وتحّول للى كومة من الركاال، كما أصي  

« الظافر»وفي ه ا السيار، اعتبر حقو يون ومرا بون ل داال االحتالل اإلسرائيلي على  صف برج 
ريًا، وعقابًا رماعيًا للمدنيين، السكني، تنورًا خنيرًا في ال دوان الدائر على غّ ب، وتص يدًا هم

 السيما أن البرج مأهول بالسّكان المدنيين، ويقع في مننقة مدنية بامتيا ، ويلحين به برران شاهقان.
، عصاال يونس،  صف االحتالل لألحياء والمنا ل «مرك  المي ان لحقور اإلنسان»ووصف مدير 
 ادب االحتالل اإلسرائيلي على المرا ر التي رريمة حر  ملنّظمة، تستور  ملحاكمة »السكنّية بأنه 

 «.يرتكبونها في  نا  غّ ب بحر المدنيين
في شمال القنا ، باإلضافة « الندى»وكانت المدف ّية اإلسرائيلية استهدفت في و ت سابر، أبراج 

 ، ودّمرت أر اء كبيرب منها.«المخابرات»للى أبراج 
10/8/1521السفير، بيروت،   
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 أصيب بها خالل مواجهات مع االحتالل بجروح نابلس متأثرا   استشهاد فتى في .52

عاما( من مدينة نابلس استشهد صباح  22 الت مصادر نبية ان النتل حسان عاشور ): نابلس
 اليوال االثنين، متأثرًا برروح أصي  بها األسبو  الماضي، خالل موارهات مع  وات االحتالل.

كبد يوال الرم ة الماضي، خالل الموارهات التي دارت وكان النتل عاشور اصي  برصاصة حية بال
 مع رنود االحتالل على حار  بيت فوريد شرر نابلس.

  ان التتى كان دخل في حالة موت سرير  ب د يوال 5000 بيت لحال  إل اعةواكدت مصادر صحتية 
 من اصابته ب دب رصاصات اختر ت رسده، ما ادى الى استشهاده صباح اليوال االثنين.

10/8/1521دس، القدس، الق  
 
 "قصىلـ"األفوق طريق باب المغاربة الموصلة  جسر االحتاللحّذر من بناء ت مؤسسة األقصى .53

تقرير فيديو، حّ ر فيه من مواصلة أ ر   أصدر النا ال اإلعالمي في م سسة األ صى للو ف والتراث
اريخية والموصلة الى االحتالل االسرائيلي ل امة رسر خشبي رديد فور نرير با  المغاربة الت

المسرد األ صى المبارد، ويتخلل التقرير تتاصيل ملف نرير با  المغاربة، فيما تنشر الم سسة 
نرا  ل امة ه ا الرسر بأ ر  و ت ممكن،  د  صورًا فوتوغرافية تشير الى مسارعة االحتالل إلنهاء وا 

 يكون  بل موسال األعياد اليهودية القريبة نهاية الشهر القادال.
و الت الم سسة لن االحتالل االسرائيلي يقوال من  منتصف الشهر الرار ، وفي ظل االنشغال 
ال المي واال ليمي والمحلي ب دوان االحتالل االسرائيلي على  نا  غ ب، بمحاولة فرض و ائع رديدب 
في المسرد األ صى ومحينه، وتنتي  مخننات تهويدية رديدب، منها ل امة رسر خشبي رديد فور 
نرير با  المغاربة التاريخية، حيث وصل بناء الرسر الى أنراف نرير با  المغاربة الشر ية، 

  ريبًا من با  المغاربة الم د  الى المسرد األ صى.
أن بناء ه ا الرسر الخشبي الرديد يشكل خنرًا مباشرًا على المسرد  وأكدت م سسة األ صى

، لن كان على مستوى لأل صىدائرب اال تحامات األ صى، يس ى االحتالل من خالله الى توسيع 
ا تحاال المستوننين أو الرماعات اليهودية، أو اال تحامات ال سكرية، التي تصاعدت حدتها في التترب 

 األخيرب.
12/8/1521مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 التقويم اليهودي بحسب" أول أيلول"غلق الحرم اإلبراهيمي بحجة ما يسمى عيد ي االحتالل .54
الحرال اإلبراهيمي الشريف في الخليل المحتلة رنو  « سدنة»أعلن  :فاد  أبو س دى -راال   

الضتة الغربية، أن سلنات االحتالل ستغلر الحرال اإلبراهيمي الشريف بالكامل في وره المصلين 
بحس  التقويال اليهود .  « أول أيلول»؛ بحرة ما يسمى عيد االثنين يوالالالمسلمين اعتبارًا من صباح 

نسخة عنه، لن « القدس ال ربي»و ال بيان رسمي صادر عن مديرية األو اف في الخليل تلقت 
الحرال اإلبراهيمي، سيكون مستباحًا من  بل المستوننين برميع أرو ته وساحاته بدعوى تأدية نقوس 

اعتداء صارخًا، على بيت من  دينية تلمودية خاصة بالهيود. واعتبر البيان أن ه ا اإلرراء يمثل
 بيوت  ، ومسا بمشاعر المسلمين ارم ين.

10/8/1521القدس العربي، لندن،   
 

 إجراءات عقابية موسعة بحق األسرى الفلسطينيين: "إدارة السجون" تمارس وزارة األسرى .55
وشاملة  الت و ارب ش ون األسرى والمحررين، أمس، لن هناد لرراءات عقابية موس ة : )وكاالت( 

تمارس بحر األسرى التلسنينيين وخاصة أسرى حركتي  حماس  و الرهاد اإلسالمي  من   رابة 
 الشهرين، من  بل مصلحة السرون وبأوامر عليا من السلنات  اإلسرائيلية .

وراء في بيان صادر عن الو ارب، أن تلد اإلرراءات بدأت من  لعالن السلنات  اإلسرائيلية  عن 
نيها الثالثة في الخليل يونيو/ح يران الماضي، وبدأت ت داد حدتها مع بدء ال دوان اختتاء مستون
 على غ ب.

و كرت الو ارب أن تلد ال قوبات شملت الحرمان من الخروج للى الساحة ومن  يارات األهل أو 
التواصل م هال، كما تمنع عنهال لدخال المالبس واالحتيارات الشخصية، وعمدت للى لرراءات 

 من التنقالت بحقهال، حيث نقلت ال شرات منهال من سرن لسرن ومن  سال آلخر. سلسلة
10/8/1521الخليج، الشارقة،   

 
 األقصى بحراسة شرطة االحتاللالمسجد متطرفون يدنسون مستوطنون  .56

تصدى المصلون والمرابنون في المسرد األ صى المبارد لمرموعات عدب من : )وكاالت( 
أمس المسرد األ صى من با  المغاربة بحراسات م   ب من عناصر المستوننين اليهود ا تحمت 

ونت ت المرموعات المتنرفة بقيادب الحاخاال  .الوحدات الخاصة في شرنة االحتالل  اإلسرائيلي 
 اليهود  المتنرف يهودا غليد روالت استت ا ية في باحات ومرافر المسرد المبارد.
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شرات من الشبان ونال  المدارس في بلدب بيت أمر واندل ت موارهات بين  وات االحتالل وال 
شمال الخليل، ومترر نارر بالمننقة الرنوبية من مدينة الخليل، وأنلر خاللها االحتالل  نابل 
 الصوت والغا  المدمع بكثافة ما تسب  بإصابة عدد من النال  باالختنار، ررى عالرهال ميدانيًا. 

10/8/1521الخليج، الشارقة،   
 
 آخرين لعشرةأسرى لالعتقال اإلداري وتثبيته  أربعةتحويل سير: نادي األ .57

أفاد ناد  األسير بأن سلنات االحتالل حولت أرب ة أسرى ردد لالعتقال اإلدار ، منهال  :راال  
 األسير ثائر حالحلة ال   خاض لضرابًا متتوحًا عن الن اال ضد االعتقال اإلدار   بل نحو عامين.

يان صحافي، أمس، للى أن األسرى ال ين تال تحويلهال لالعتقال اإلدار  هال: وأشار الناد ، في ب
أشهر،  7سليمان بنان، ومحمد نل، وثائر حالحلة، ورمي هال أصدرت بحقهال أوامر لدارية لمدب 

 أشهور، ورمي هال من محافظة الخليل. 4لضافة للى األسير ثائر أبو رمو  لمدب 
سير محمود الحلبي، أمس، لن محكمة االحتالل في  عوفر  في السيار  اته،  ال محامي ناد  األ

 أصدرت  رارات بتثبيت االعتقال اإلدار  ل شرب أسرى، لمدٍد متتاوته.
10/8/1521األيام، رام هللا،   

 
 ( يؤيدون ُهدنة طويلة األمد8736)%و ( يعارضون نزع سالح المقاومة9231)%استطالع:  .58

استنال  للرأ  أعّده الدكتور نبيل كوكالي ونشره المرك   في أحدث ال ال ات ال امة: -بيت ساحور
ويشمل عينة عشوائية مكونة ، 5024( أ  24-24التلسنيني الستنال  الرأ  وأرر  خالل التترب )

عامًا فما فور، راء فيه أن 28شخص يمثلون نما ج سكانية من  نا  غ ب أعمارهال  2000من 
 تنظيال الدولة االسالمية في ال رار والشاال  داعش .( من الرمهور التلسنيني ي ارضون 82.5%)

نبيل كوكالي رئيس المرك  التلسنيني الستنال  الرأ  أن ه ا االستنال  أرر  في  نا   د.و ال 
 واإلسرائيليين.غ ب خالل فترب هلدنة السّتة أياال بين التلسنينيين 

داعش وي ارضون ن   سالح  وأضاف د.كوكالي أن أغلبية الرمهور التلسنيني ال ي يدون تنظيال
 المقاومة وي يدون هدنة نويلة األمد.

وبّين د. كوكالي أن أغلبية الرمهور التلسنيني في  نا  غ ب ي يدون  ها  السلنة التلسنينية للى 
 المحكمة الدولية في الها  لتقديال شكوى ضد اسرائيل خالل عملية ال صف المأكول.
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يني في  نا  غ ب راضون عن الدور ال   ل بته مصر خالل وأشار د. كوكالي أن الرمهور التلسن
م ركة ال صف المأكول وأن اغلبية الرمهور التلسنيني ي تقدون ان التدخل االيراني والقنر  

 والتركي لن يلحر األ ى في عال ة حماس بمصر.
السلبي خالل من ناحية أخرى بين د. كوكالي أن الرمهور التلسنيني  ّيال دور الرئيسي بارد أوباما ب

 م ركة ال صف المأكول.
 وراءت نتائج االستنال  على الشكل التالي:

( 72.4)% - ( ي يدون هلدنة نويلة األمد86.7)% - ( ي ارضون ن   سالح المقاومة42.5)%
 (  ّيموا مو ف الرئيس بارد أوباما بالسلبي82.2)% - راضون بدررات متتاوتة عن التدخل المصر 

 تنظيال داعش. ( ي ارضون82.5)% -
10/8/1521فلسطين، -المركز الفلسطيني الستطالع الرأي، بيت سحور  

 
 على دخول الوفود التضامنية إلى غزة يمصر التضييق اللجنة كسر الحصار تستنكر  .59

نالبت اللرنة الحكومية لكسر الحصار عن  نا  غ ب، السلنات المصرية يوال : أشرف الهور - غ ب
 على الوفود التضامنية.« سياسة التضيير»رل ودائال، مستنكرب أمس بتتح م بر رفح بشكل عا

لن الممانلة »نسخة عنه « القدس ال ربي»و ال حمد  ش ت رئيس اللرنة في بيان صحافي تلقت 
والتراهل التي تتب ها السلنات المصرية في الت امل مع ملف م بر رفح هو تكريس للحصار 

 «.المتروض على  نا  غ ب
اللرنة بشدب سياسة لغالر م بر رفح ومنع الوفود من الدخول للى  نا  غ ب التي  وعبر عن استنكار

 «.شكاًل رديدًا من أشكال تشديد الحصار على القنا »تتب ها السلنات المصرية، م تبرب  لد 
 وتشير تقارير للى أن السلنات المصرية تضع  يودا على دخول القوافل اإلغاثية لغ ب.
10/8/1521القدس العربي، لندن،   

 
 ألفا  في غزة من االلتحاق بمدارسهم 170واالحتالل يحرم يتـوجـهـون للمـدارس طالب الضفة  .61

ألف نال  ونالبة للى مدارسهال في محافظات الضتة،  600غ ب، وكاالت: توره نحو  -راال   
نال  في  ألف 462، في الو ت ال   بقي فيه  هاء 5022-5024لي انا ببدء ال اال الدراسي الرديد 

 نا  غ ب، يوارهون المرهول، في انتظار تو ف ال دوان اإلسرائيلي واستقرار األوضا ، واتخا  
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اليات تكتل عودتهال للى المدارس، ب دما دمر القصف اإلسرائيلي الكثير منها، بينما تحول غيرها للى 
 مأوى الستقبال النا حين ال ين شردوا من منا لهال.

10/8/1521األيام، رام هللا،   
 

 ألف عامل فلسطيني 265اتحاد نقابات عمال فلسطين: العدوان على غزة شل حركة  .60
راال  : أكد األمين ال اال التحاد نقابات عمال فلسنين شاهر س د، أن ال دوان على غ ب شل عمل 

 مليون دوالر. 62ألف عامل وأصبحت عوائلهال بدون م يل وفا ت خسائرهال نحو  270أكثر من 
في رسالة ب ث بها الى المدير ال اال لا  منظمة ال مل الدولية  را  رايدر يوال األحد و ال س د 

(، لن  ال مال التلسنينيين وعائالتهال يوارهون مصيرا مرهوال بسب  الدمار ال   ت رض له 8|54)
  نا  غ ب .

 4 وأشار للى ت رض مئات المنشئات الصناعية للدمار  مما تسب  بخسائر ا تصادية فا ت الا
مليارات دوالر حتى اآلن، وتدمير االف المنا ل على ر س ساكنيها وكان اخر ررائال االحتالل مساء 

عائلة أصبحوا مشردين وبال مأوى، عدا عن  200األمس تدمير بررين سكنيين يقننهما اكثر من 
 الخسائر البشرية التي دخلت ألتيتها الثانية بت ايد مستمر .

11/8/1521قدس برس،   
 
 سترا فلسطين للشباب ُتقيم حفلين من أجل غزة في األردنأورك .62

: ارتمع موسيقيون فلسنينيون شبان يقيمون في ربو  الم مورب م ا من أرل دعال غ ب في نعما
ال اصمة األردنية لرمع تبرعات ألهالي القنا  ال   يت رض لهروال اسرائيلي لألسبو  بحتلين أ يما 

 السابع.
 50) لين الل ين أ امتهما أوركسترا فلسنين للشبا  يومي األرب اء والخميسسيتال التبر  ب ائدات الحت

 أغسنس/ ا ( لمدرسة غ ب للموسيقى التاب ة لم هد ادوارد س يد الونني للموسيقى بالقنا . 52و
عاما  54و 24موسيقيا من أصل فلسنيني أعمارهال بين  80و 60وتضال األوركسترا حاليا بين 

 الى عرض أوركسترا كالسيكية. باإلضافةالتلسنينيين وال ر   وتروج ألعمال الملحنين
10/8/1521القدس العربي، لندن،   

 
 



 
 

 

 

 
           10ص                                     2215 العدد:     10/8/1521اإلثنين  التاريخ:

 

 
 حدث من مآٍس في غزة لحل القضية الفلسطينيةيمصر تحاول استغالل ما : السيسي .63

لقاء ماع ر سااء تحريار الصاحف المصارية خالل التتاح السيسي  تنرر الرئيس المصر  عبد :القاهرب
 ماة فاي غا ب، مشاددًا علاى أن مصار  لان تتخلاى عان دعاال القضاية التلسانينية. ومو تهاا أمس للاى األ

وعاصامتها القادس الشار ية ،  2476ثابت وهو ل امة دولة فلسنينية على األراضي التي احتلت ال اال 
نية داعيًا للى  أن يكون الثمن ال   دلفع من أرواح أبنائنا وأشقائنا في غ ب حااف ًا لحال القضاية التلساني

حااًل شااماًل . وأشاار للاى أن  مصار تحاااول حالياا اساتغالل ماا حادث ماان ماآٍس فاي غا ب لحال القضااية 
 التلسنينية، وتب ل  صارى رهدها في ه ا .

وأكااد أن حكومتااه  لاان تتااوانى عاان تلبيااة المنالاا  اإلنسااانية لألشااقاء فااي غاا ب ماان خااالل م باار رفااح، 
ومي المصار  . ورفااض  صار أ ماة غاا ب علاى  ضااية )لكان( األمار يت لاار فاي الو اات نتساه بااألمن القاا

م بر رفح فقن. وأوضح أن  م بر رفح لال يكن أصاًل في بنود اتتا اات الم اابر باين لسارائيل والسالنة 
ألن هناد م ابر كثيرب ، لكنه أضاف أن  مصر لن تتأخر عن تلبية منال   5002التلسنينية ال اال 

 الش   التلسنيني في غ ب .
أو تستورده منها. و ال:  مصر لال ت اد تصادر غاا ًا للاى   لسرائيلا الده تصدر الغا  لونتى أن تكون ب

لسرائيل. وربما تكون هناد مشااكل تت لار باالتحكيال ، فاي لشاارب للاى تلاويح ب اض الادول المت ا ادب ماع 
 مصر على استيراد الغا  باللروء للى التحكيال الدولي ب د ت ثر مصر في اإليتاء بالت اماتها.

 10/8/1521 ،حياة، لندنال
 
 "إسرائيل"انتقاد لمشروع استيراد مصر للغاز من  .64

  لسارائيل انتقد رئيس ربهة الضمير المصرية الستير لبراهيال يسر  استيراد مصار الغاا  النبي اي مان 
لن مصر به ه الخناوب  ،وهو وكيل و ارب الخاررية األسبر ،إلنهاء أ مة انقنا  الكهرباء، و ال يسر 

 بأض اف ثمنه. سابقاً   لسرائيل الغا  ال   صدرته للى  ستستورد
كياة، فاي تقريار، أن مصار ير معماا كشاتت عناه شابكة بلاومبيرغ اإلخبارياة األ ورااء تصاريح يسار  رداً 

 السااتيراد شااحنات غااا  نبي ااي، بقيمااة سااتين مليااار دوالر علااى ماادى ساانوات.  لساارائيل تتتاااوض مااع 
ملياار  266تتتاوض مصار علاى اساتيرادها مان لسارائيل تقادر باا ووفر بلومبيرغ فإن كمية الغا  التي 

 عامًا. 22متر مك   خالل 
 11/8/1521 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 حامد: ما ردده عباس حول منح مرسي أراض مصرية لغزة هو "محض افتراء وخرافات" .65

يل علاى في تصريحات عبر صتحته في  فيسبود  رد و ير االستثمار المصر  في حكوماة هشااال  ناد
محمود عباس تت لر بضال أر اء من سيناء لقنا  غ ب من  بال  ةالتلسنيني السلنة تصريحات لرئيس

 الرئيس محمد مرسي.
أغسنس، أكا ي  حول  /ا  52و ال حامد  ردد محمود عباس في أكثر من محتل، كان اخرها يوال 

يناء ، وأضاااف أن مااا ماان أراضااي شاابه ر يارب ساا محمااد مرساي بماانح  نااا  غاا ب را ءاً  .وعاد الاارئيس د
يهمنا التأكيد عليه هو  أن كل ما ردده عباس فاي ها ا الشاأن محاض افتاراء وخرافاات، يبادو أن داف اه 

 للى تكرارها ليس سوى الت لف لسيده  ائد االنقال  ال سكر  في مصر وأتباعه التاسدين .
  11/8/1521 ،"12موقع "عربي 

 
 ريخالجيش اللبناني يعثر على منصتي إطالق صوا .66

الساااااعة  52/8/5024مديريااااة التوريااااه بيااااان أعلناااات فيااااه انااااه  بتاااااري   -صاااادر عاااان  يااااادب الراااايش 
صااور باتراااه األراضااي التلساانينية  -، أنلاار مرهولااون صاااروخين ماان غاار  بلاادب الضااهيرب 55،20

المحتلااة. وبنتيرااة التتتاايش عثاار الراايش علااى منصااتين حديااديتين فااي المكااان الماا كور لساات ملتا فااي 
 لصاروخين.لنالر ا

 بوشر التحقير في ظروف الحادثة، بالتنسير والت اون مع  وات األمال المتحدب المو تة في لبنان .
  10/8/1521 ،المستقبل، بيروت

 
 نالحفاظ على سالح المقاومة في فلسطي إلى يدعو التحاد العالمي لعلماء المسلمينا .67

، ال المي ل لماء المسلمين، المن قدب في استنبول البيان الختامي للرم ية ال مومية الراب ة لالتحاد ال 
ال شد أن القضية التلسنينية ال  الت اااااا وستظل اااا هي :  55/8/5024-50 خالل التترب الممتدب

القضية األولى للمسلمين، من مشارر األرض ومغاربها، وهي تمر اليوال بمرحلة تاريخية فاصلة 
لشريف للتهويد، ويم ن الصهاينة با تحاال المسرد حررة ومن نف خنير؛ حيث يت رض القدس ا

األ صى وتهديده باستمرار، ويحاولون تقسيمه  مانيًا ومكانيًا، وغدت المستوننات تقضي على م ظال 
 .باإلضافة للى الردار ال ا ل ال   شل حركة التلسنينيين أراضي فلسنين،
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 ب خالل شهر رمضان المبارد وفي ويرمع الم تمرون من علماء األمة اإلسالمية أن ما ررى في غ
ه ه األياال هو اعتداء سافر من ال دو الصهيوني المحتل ومرا ر وررائال حر  ضد المدنيين األبرياء 

دون  متحدباألمال ال ومالرئوتدمير للبيوت اآلمنة والمباني الحكومية والمدارس والمسارد وم سسات 
ظلوال، بل  امت بنصرب المحتل ضد ضحيته أن يحرد  لد مرلس األمن والدول الكبرى لنصرب الم

 .الش   التلسنيني الصامد وشاركته في رريمته من   رابة القرن من ال مان
 :وفي ه ا السيار ي كد االتحاد على اآلتي

، هي  ل  األمة اإلسالمية، وعنوان من مكانة دينية وتاريخية وحضاريةلن القدس بما له  .2
اإلسالمية  ليهود  لن تغير من حقيقة كون القدس لألمةكرامتها، وأن كل مشاريع االحتالل ا

 .وال ربية
وه ا اإليمان بحقنا في القدس ير لنا ن كد التتاوى التي سنرها ال لماء والمرامع الشرعية 
المختلتة الم كدب ورو  نصرب القدس وأهلها بكل الوسائل الممكنة، ال سيما دعال القناعات 

 .قاللهال عن منظومة االحتاللالحياتية للمقدسيين في سبيل است
ال ينو  أ  فرد أو رهة عن األمة في التصرف بحر األمة في القدس، وال يملد التنا ل عن  .5

 .شبر من المدينة المقدسة
يدعو االتحاد الحكومات ال ربية واإلسالمية للى تحمل األمانة المنونة بأعنا ها تراه مقدسات  .2

  عن المقدسات، وعن الش   التلسنيني الم رض األمة، ومن سبل تحمل ه ه األمانة الدفا
لالرتثاث من القدس، كما يدعوها أن ال تترض باأل صى والقدس، وأن ال تمنح الغناء لمن 

 .يترن بهما
تلتة، وفي مقدمتها ال لماء للى ب ل كل الوسع؛ لمنع االحتالل خيدعو االتحاد مكونات األمة الم .4

اال تحامات اليومية ولو ف مسلسل االنتهاكات و سينرب، من تقسيال المسرد األ صى أو ال
 .لأل صى

لن مقاومة المحتل حر مشرو  في رميع الشرائع السماوية والمواثير الدولية، ول لد يدعو  .2
يشر  كل ن عامة، وفي غ ب خاصة، و االتحاد للى الحتاظ على سالح المقاومة في فلسني
لمنلو  شرعًا،  ال ت الى: }َوأَِعدُّوا َلهلاْل دعوب للى ن   سالح المقاومة؛ ألن  لد من اإلعداد ا

كلاْل َواَخِريَن ِمْن دلوِنهِ  اْل اَل َما اْسَتَنْ تلاْل ِمْن  لوٍَّب َوِمْن ِرَباِن اْلَخْيِل تلْرِهبلوَن ِبِه َعدلوَّ اَّللَِّ َوَعدلوَّ
 .70{ األنتال: ملوَنهلالل اَّللَّل َيْ َلملهلالْ َتْ لَ 
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رهاد الش   التلسنيني  ومقاومة  اإلسالميةتار ة يحيي علماء األمة وفي ه ه اللحظة التاريخية ال
الش   التلسنيني الباسل ضد المحتل الصهيوني في غ ب وسائر فلسنين، وي تبرون ه ا الصمود 
األسنور  بداية تحرير األرض التلسنينية والمقدسات ب ون   ت الى، ويناشدون األمة اإلسالمية 

  ا وعلى رأسها القادب وال لماءبكافة مكوناتها ودوله
وكل الش و  والقوى الحية أن تستكمل مسيرب التحرير، مت اونين مت اضدين حتى يصلي الرميع في 

 .المسرد األ صى المبارد، محررين منتصرين
ويثمن االتحاد مساعي وحدب الصف التلسنيني، والتي ترسدت م خرًا في حكومة الوفار وفي الوفد 

 .وض الموحد، وال   رمع كافة التصائل التلسنينية ووحد مو تها أماال ال دو الغاشالالتلسنيني المتا
كما يدعو االتحاد أبناء فلسنين للى المضي  دمًا في وحدتهال ووفا هال؛ تحقيقًا لقوله ت الى: }واََل 

كلالْ َتَناَ علوا فَ    .47{ األنتال: تَْتَشللوا َوَتْ َهَ  ِريحل
 11/8/1521، ء المسلميناالتحاد العالمي لعلماموقع 

 
 الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية .68

 88بادأت، ياوال األحاد، بمقار األماناة ال اماة للرام اة ال ربياة أعماال الما تمر الاا: ماراد فتحاي –القاهرب 
بيح األمااين ، برئاسااة السااتير محمااد صاا لسرائيلا لضاابان اتصااال المكاتاا  اإل ليميااة للمقان ااة ال ربيااة لاا

ال ااااال المسااااعد لشااا ون فلسااانين واألراضاااي ال ربياااة المحتلاااة، ومشااااركة وفاااود مااان السااا ودية و نااار 
واإلمارات وال رار ولبنان والسودان والمغر  وفلسنين ورمهورية القمر المتحدب باإلضافة للى ممثلاين 

دورات نظارا للظاروف  2 من منظمة الت اون اإلسالمي والرام ة ال ربية، وي قد االرتماا  ب اد تأريلاه
 التي مرت بها ال ديد من الدول ال ربية.

وشدد الستير صبيح على ضرورب تت يل المقان ة ال ربية للمنترات اإلسرائيلية ت  ي ا لصمود الشا   
التلسااانيني الااا   يواراااه أصااا   مرحلاااة فاااي تاريخاااه فاااي ظااال التصااا يد المتواصااال علاااى  ناااا  غااا ب، 

 رائيلية في مدينة القدس وا تحاال المسرد األ صى.وك لد مواصلة االنتهاكات اإلس
ولتااات الساااتير صااابيح للاااى أن المقان اااة ضاااد المنتراااات اإلسااارائيلية تشاااهد ت ايااادا كبيااارا علاااى مساااتوى 

 .  لسرائيل مدينة على مستوى ال الال تقانع  500ال الال، حيث تس ى أن هناد حوالي 
 10/8/1521 ،الشرق، الدوحة
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 اء الخارجية العرب لبحث تداعيات العدوان على غزة: جلسة خاصة لوزر بن حلي .69
 ال نائ  األماين ال ااال لرام اة الادول ال ربياة أحماد بان حلاي،  :وكاالت، والبرهوال ررايسي -عواصال 
محمود عباس، واألمين ال ااال للرام اة ال ربياة نبيال ال رباي، اتتقاا خاالل  السلنة التلسنينية لن رئيس

عقد رلسة خاصة لو راء الخاررية ال ر  يوال السابع من الشهر المقبال، لقائهما األخير بالقاهرب على 
 لبحث كل ما يت لر بالقضية التلسنينية وتداعيات ال دوان اإلسرائيلي على غ ب.

فااي تصااريحات فااي مقاار الرام ااة أمااس األحااد، أن عباااس ساايقدال خااالل الرلسااة  ،وأضاااف باان حلااي
القضااية التلساانينية باادءا ممااا يراار  ماان عاادوان  عاان كاال رواناا  وتنااورات الخاصااة لتلساانين تقريااراً 

وأشاار للاى أن الرلساة ساتتنرر للاى ماا يت لار باالرهود  لسرائيلي على  نا  غ ب وكيف يمكن ليقافه.
 المصرية التي تقوال مشكورب من أرل التوصل للى هدنة نويلة لو ف لنالر النار.

 10/8/1521 ،الغد، عّمان
 
 إسرائيليةإيران تعلن إسقاط طائرة "تجسس"  .71

للماارب األولااى أعلاان  الحاارس الثااور   اإليرانااي أمااس، لسااقان نااائرب : محمااد صااالح صااد يان –نهااران 
 استنال  لسرائيلية بال نيار، لدى ا ترابها من منشأب ناتان  لتخصي  اليورانيوال.

منشااأب  ولاال يحادد  الحارس  موعاد لساقان الناائرب، علماًا باأن الحاادث هاو األول لناائرب لسارائيلية هادفها
كيلومترًا عن نهران، وتل تبر األضخال لتخصي  اليورانيوال. في المقابل، رفاض  550ناتان  التي تب د 

 الريش اإلسرائيلي الت لير على  تقارير أرنبية .
وَورَد في بيان أصدره  الحرس ، أن  النائرب المحنمة هي من نرا  شبح ال يرصادها الارادار، وكانات 

مننقااة ناتااان  النوويااة . و اد أن  ال يااون اليقظااة ألفااراد وحاادات الاادفا  الرااو  بصاادد النتااا  للااى أرااواء 
واعتبار البياان  رو  بل اخترا ها أرواء المننقاة . -التاب ة للحرس رصدتها، واستلهِدفت بصاروخ أرض

أن  هااا ه الخناااوب الشاااينانية تثبااات مااارب أخااارى الن عاااة ال دوانياااة للكياااان الصاااهيوني ، مشاااددًا علاااى أن 
 س الثور  سيتصدى بكل ح ال و وب، ويحتتظ لنتسه بالحر في أ  رد وت امل بالمثل . الحر 

 10/8/1521 ،الحياة، لندن
 
 أردوغان يكتب تذكارا  لجرحى عدوان غزة .70

 ار رئااايس الاااو راء التركاااي، ررااا  نيااا  أردوغاااان، الررحاااى التلسااانينيين، الااا ين يتلقاااون  :األناضاااول
 في ال اصمة أنقرب.ال الج بمستشتى  يني محلة الحكومي ، 
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واساااتغر ت ال ياااارب التاااي شاااارد بهاااا و يااار الصاااحة محماااد مااا  ن أوغلاااو، وعااادد مااان المسااا ولين، مااادب 
ساعتين، وانمأن أردوغان على األوضا  الصحية للررحى؛ الا ين أصايبوا خاالل ال ادوان اإلسارائيلي 

وترااا   أردوغااان أنااراف  علااى  نااا  غاا ب، والاا ين نقلااتهال و ارب الصااحة التركيااة لتلقااي ال ااالج بااأنقرب.
 الحديث مع رميع الررحى وكت  عبارات ت كارية في م كرات ب ض الررحى.

 10/8/1521 ،فلسطين أون الين
 
 مرتفعات الجوالن المحتلة تجاهخمسة صواريخ من سورية  .72

أعلن ريش الحار  اإلسارائيلي أن خمساة صاواري  أنلقات مان ساورية  وكاالت:ال الخليج ،  -عواصال 
مرتت ات الراوالن المحتلاة فاي سااعة مبكارب مان فرار أماس األحاد، دون أن تتساب  فاي  وسقنت على

و كرت متحدثة باساال رايش االحاتالل أن الرهاة التاي أنلقات ها ه الصاواري   خسائر مادية أو بشرية.
 غير م روفة.

 10/8/1521 ،الخليج، الشارقة
 
 لصالح غزة يالرتتبرع بمليوني  القطرية "وقود" .73

ليرتتااع المبلااغ  ،ماان شااركة  ناار للو ااود يااالبقيمااة مليااون ر ثانياااً   ناار الخيريااة تبرعاااً  تساالمت :الدوحااة
الكلااااي للااااى مليااااوني    ناااار  لصااااالح لغاثااااة الشاااا   التلساااانيني الشااااقير فااااي  نااااا  غاااا ب، تلبيااااة 

 لالحتيارات اإلنسانية المت اظمة في المراالت المختلتة.
لاة مان المشااريع االغاثياة خاالل ال ادوان علاى  ناا  والردير  كره، بأن  نر الخيرية  امت بتنتي  رم

  نر . يالر 6،000،000حيث بلغت  يمتها ما ي يد عن  غ ب،
الخيرياااة الدف اااة الثانياااة مااان اإلغاثاااة النبياااة للاااى مساااتودعات و ارب الصاااحة التلسااانينية  وسااالمت  نااار

املااة بغاا ب، بتكلتااة بقنااا  غاا ب لسااد الاانقص الحاااد ل اادد ماان األدويااة و تو ي هااا علااى المستشااتيات ال 
أغساانس الرااار  بإصااالح ا /  ، و باشاارت كاا لد مناا  منلااع شااهر يااالرمليااون 2.2بلغاات حااوالي 

ب األضاارار التااي اسااتهدفت شاابكات المياااه والصاارف الصااحي التااي تخاادال عاادد ماان األحياااء بمدينااة غاا  
  نر .  يالر 425000بتكلتة لرمالية بلغت 

 10/8/1521 ،الشرق، الدوحة
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  يالر مليون 255تطلق "غزة..ِحّنا لها" لجمع  "الخيرية عيدالدوحة: " .74
إلغاثااة ودعااال شاا    يااالمليااون ر 200ِحّنااا لهااا  لرمااع  تنلاار عيااد الخيريااة ف اليااات  غاا ب.. :الدوحااة

أغسنس الرار ، ضمن حملة  كلنا غا ب  بالشاراكة ماع عادد  20للى  58غ ب، و لد خالل التترب من 
 الصحف المحلية والمرم ات الترارية.من القنوات التضائية واإل اعات و 

ملياون  20منهاا  ياالرملياون  200و د ت هدت عيد الخيرية ضمن خنتها لدعال أهلنا في غ ب بتقاديال 
خالل المرحلة األولى لتوفير اإلغاثاات ال ارلاة الغ ائياة والنبياة واإلياواء لمسااعدب االف األسار  يالر

 ادوان، و لاد بالت ااون ماع شاركائها المحلياين فاي عادد المتضررب والمشردب لما خلتتاه االت الحار  وال
 من الرم يات الخيرية الموثو ة.

 10/8/1521 ،الشرق، الدوحة
  
 عبر معبر رفح  طن مساعدات إماراتية تدخل غزة 85  .75

القاهرب: وصلت للى  نا  غ ب أمس  افلة مساعدات رديدب من دولة اإلماارات ال ربياة المتحادب، عبار 
الباار  بشاامال ساايناء. و ااال اللااواء رااابر ال ربااي رئاايس مرلااس لدارب رم يااة الهااالل  بوابااات م باار رفااح

ننًا من المساعدات النبية واإلنساانية  80األحمر المصر  بشمال سيناء، لن المساعدات عبارب عن 
 مقدمة من الهالل األحمر اإلماراتي .

  10/8/1521 ،الخليج، الشارقة
 
 م غزةمبادرات تركية شعبية وحكومية لدع .76

بخالف نرر الادعال المألوفاة لرماع التبرعاات المالياة وال ينياة، ظهارت فاي : خليل مبرود -لسننبول 
تركياا خاالل األساابيع األخياارب ال دياد مان المبااادرات الهادفاة لادعال التلسانينيين بناارر رديادب، منهاا مااا 

ن لسارائيلي منا  يهدف لرمع المال وأخرى عبار تقاديال خادمات حيوياة لقناا  غا ب الا   يت ارض ل ادوا
 نحو خمسين يوما.

وأبر  ما تال رصده من مبادرات من ه ا النو ، تبر  و ارب النا ة التركياة بمحناة تولياد كهربااء عائماة 
بنا ة مائة ميغا وان، محمولة على ستينة تس ى للرسو في أحد موانئ الصيد على شاوانئ غا ب ب اد 

 لتماال اإلرراءات الال مة.
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ال ينيااااة، ابتكاااارت ال ديااااد ماااان الم سسااااات التركيااااة أسااااالي  ردياااادب لرمااااع  وغياااار ب يااااد عاااان التبرعااااات
  غا ب GAZZEالتبرعات، فخصصت لحدى شركات االتصال ر ما لمراسلته بالرسائل النصاية بكلماة  

 دوالر( من رصيد صاح  الرسالة يتال التبر  بها للقنا . 5.2مقابل ا تنا  مبلغ خمس ليرات )
 نااب تلت يونياة تركياة، وأكثار مان أرب اين ل اعاة محلياة فاي باث مباشار وشدت األنظار مشاركة أرب اين 

( تمكنات مان HHساعة في لنار حملة أنلقتها هيئاة اإلغاثاة اإلنساانية التركياة )  54ومشترد لمدب 
 ماليين دوالر(. 2.22مليون ليرب ) 25خاللها من رمع أكثر من 

ري هاا الماالي لغا ب، مان بينهاا ساور وتنتشر بإسننبول خاصة م اارض فنياة وأساوار خيرياة يخصاص 
بمننقة أسكودار بالر ء اآلسيو  مان المديناة ي ارض صاورا ولوحاات فنياة للبياع، ويقادال ورباات ن ااال 

 سري ة يتال لرسال ثمنها لقنا  غ ب.
وتنشن ه ه الحمالت الخيرية والمبادرات رنبا للى رن  مع الحمالت الرسامية الحكومياة، حياث ألعلان 

ون دوالر بحملااة أنلقتهااا الرئاسااة بالتنسااير مااع وكالااة الت اااون والتنسااير التركيااة ملياا 54.2عاان رمااع 
 كما مليون دوالر رم تها حملة حكومية من خالل رئاسة الش ون الدينية. 50.8)تيكا( كما ألعلن عن 

 أنهاا أرساالت تساا ين نناا ماان المااواد الغ ائيااة -التاب اة لرئاسااة الااو راء-أكادت لدارب الكااوارث والنااوارئ 
 للى غ ب، وأنها بصدد لرسال نحو مائة نن أخرى في مرحلة الحقة.

 10/8/1521 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 توجه لمقاطعة شركات إسرائيلية بالنرويج .77
فاي لناار مناهضاة الحصاار اإلسارائيلي علاى  ناا  غا ب،  ااال المرلاس : عباد الكاريال مهااد  -أوسلو 

 ،الا   ي اد أكبار صاندور ساياد  بال االال ،لنرويجالخاص بم اايير األخاالر فاي الصاندور الساياد  باا
 برفع توصية باستثناء عدد من الشركات اإلسرائيلية من استثماراته.

هاااا ه الشااااركات لمخالتتهااااا م ااااايير األخااااالر  ويااااأتي التورااااه النرويرااااي اسااااترابة لشااااكوى شاااا بية ضاااادّ 
علااى  نااا  غاا ب  والمبااادئ التااي يسااير عليهااا الصااندور، وماان ضاامنها المساااهمة فااي تشااديد الحصااار

 ودعال احتالل األراضي التلسنينية والتوسع االستيناني فيها.
وراااء فااي حيثيااات اسااتثناء الشااركات اإلساارائيلية أن أعمالهااا تنتهااد األناار والتوصاايات التااي حااددتها 
هيئاااة مشااارفة علاااى كيتياااة االساااتثمارات بال اااالال، وت ااارف باساااال هيئاااة المسااااءلة األخال ياااة أو المرلاااس 

ير األخااالر، والتاي تانص فااي أحاد بنودهاا أنااه يحظار وضاع أمااوال أو أساهال أو سااندات الخااص بم ااي
لالساااتثمار فاااي شاااركات تقاااوال بتصااانيع األسااالحة بكافاااة صااانوفها، أو تقاااوال بانتهاكاااات خنيااارب لحقاااور 
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اإلنسان بصورب فردية أو رماعية، وباإلضافة للشركات اإلسرائيلية فقد تاال اساتثناء مرموعاة كبيارب مان 
 ل المية.الشركات ا

 لن و ارب المالياة نلبات تقييمااً  ،وهو أحد أعضاء المرلس الخمسة ،و ال البروفيسور داغ أوالف هيسن
لالسااااتثمارات النرويريااااة بشااااركة الكهرباااااء اإلساااارائيلية، و لااااد ب ااااد شااااكوى رف اااات ماااان  باااال منظمااااة 

يلية بممارساااة تاااتهال فيهاااا الشاااركة اإلسااارائ 5008المسااااعدات الشااا بية النرويرياااة غيااار الحكومياااة عااااال 
 ال قا  الرماعي ضد سكان غ ب من خالل  نع التيار الكهربائي وتقليص الحصة المقررب للقنا .

أشاار للاى  ،الا   يرفاع توصاياته للاى و ارب المالياة ،وأضاف هيسن في حديثه للر يرب نات أن المرلاس
اعياااة، وهاااي شاااركة  ائماااة كبيااارب مااان الشاااركات األخااارى مثااال شاااركة أنظماااة  البيااات  لإللكترونياااات الدف

مت ددب من النظال الروية والبحرية، وأرها ب االتصااالت الخاصاة  وتنتج أصنافاً   لسرائيل عالمية مقرها 
باالتحكال والساينرب، والنااائرات المّسايرب، وغيرهااا، وهاو مااا يخارر التوصااية ب ادال االسااتثمار فاي شااركات 

 تدعال احتالل األراضي التلسنينية.
كة  ليليانت  لألره ب التكنولورية ومقرها والية فررينيا األمريكية، وهي ك لد شمل حظر االستثمار شر 

فااااي صااااناعة ال ديااااد ماااان األساااالحة والاااا خائر كالقناباااال ال نقوديااااة والرصاااااص   لساااارائيل تشااااترد مااااع 
 المناني ال   يستخدال بشكل مستمر ضد المدنيين التلسنينيين ونشناء السالال الدوليين.

بالم ايير األخال ية أوصى ك لد بإيقاف ومنع االستثمار مع شاركة  وتابع هيسن أن المرلس الخاص
لساارائيل وفروعهااا األخاارى لنشاااناتها غياار القانونيااة بالقاادس الشاار ية ماان خااالل بناااء مشاااريع -أفريقيااا

عمرانيااة ومسااتوننات كمسااتوننة ريلااو، وهااو مااا اعتبااره المرلااس انتهاكااا خنياارا لحقااور األفااراد و اات 
 الحرو  والن اعات.

 فاااي مراااال بنااااء المساااتوننات والتوساااع االساااتيناني باألراضاااي التلسااانينية، اساااتب د المرلاااس أيضااااً و 
، الشااتراكها  لسرائيلا  شايكون أوبناو   لحادى أكباار شاركات بنااء اإلنشااءات ال مرانيااة والبنياة التحتياة با

ال يتماشااى مااع غياار القااانوني فااي ا امااة المشاااريع االسااتينانية باألراضااي التلساانينية المحتلااة، وهاا ا 
 سياسة البند التي تمنع اإلسهاال في عمل ي خ  على أنه  بول باحتالل أراضي اآلخرين بالقوب.

واستدرد هيسن  ائال: مع أننا نقدال التوصيات والنصائح التاي تشاكل كاوابح أخال ياة فاإن و ارب المالياة 
شاركات عالمياة تساهال فاي  تملد القول التصال بها ا الشاأن، فهنااد اساتثمارات غيار أخال ياة للبناد فاي

تلوث البيئة وانتهاكات حقور اإلنسان كما في مشاريع  نع األخشا  من الغابات االستوائية والمنيرب 
 بأفريقيا واسيا وأمريكا الرنوبية.

 10/8/1521 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 "إسرائيلـ"مظاهرة بلندن لوقف تصدير السالح ل .78

ي: محمااد أمااين -لناادن  مااان. وكنااان  هااور و هاارات فلساانينية استشااهدوا فااي الحاار  ساااهر. وتساانيال. وا 
اإلسرائيلية على  نا  غ ب، لكن أرواحهال حّلقت وسن ال اصمة البرينانية لندن يوال األحد، فقد بكاهال 

وناااالبوا الحكوماااة  ،متضاااامنون نب اااوا صاااورهال علاااى ن اااوش موثقاااة بتاااواري  مااايالدهال وعلاااال فلسااانين
 في  نا  غ ب.  لسرائيل ررائال التي ترتكبها من ال البرينانية بأال تكون ر ءاً 

  لسرائيل فقد تظاهر اآلالف أماال مقر رئيس الحكومة البرينانية ديتد كاميرون للتنديد باستمرار ت ويد 
باألسااالحة، اساااترابة لااادعوب عشااارات الم سساااات الداعماااة لتلسااانين، وحملاااة التضاااامن ماااع فلسااانين. 

 ورابنة الرالية التلسنينية.
لرئيس الو راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ملنخاة بالادماء، داللاة علاى رارائال  اهرون صوراً ورفع المتظ

 الحر  التي يرتكبها الريش اإلسرائيلي.
كماااا رسااادت سااايدتان امااارأتين مااان غااا ب مكلاااومتين بمقتااال أنتاااالهن، حياااث افترشاااتا األرض واحتضااانتا 

 ثرا كبيرا في المشاركين.أنتاال تلن  الدماء أغنيتهال، و رفتا دموعا عتوية تركت أ
و ااااال النائاااا  عاااان حاااا   ال مااااال البريناااااني ريرمااااي كااااوربن لن ال ال ااااات ال سااااكرية بااااين برينانيااااا 

وأشااار للر يارب ناات للاى أن المتظااهرين لااال ياأتوا للمنالبااة بو اف تصاادير  .لاال تتو ااف تمامااً   لسارائيل و
الصاااالة بهااا ا األماااار بالنساااابة  فحسااا ، باااال مااان أراااال ترمياااد كاااال االتتا ياااات  ات  لسرائيلا الساااالح لاااا

وكشف النائ  البريناني عن نل   دمه نوا  برينانيون لحكومتهال لمرار ة  لبرينانيا وأوروبا أيضا.
سياستها تراه فلسنين وعدد من  ضايا الشارر األوسان، متو  اا ردا حكومياا فاي منلاع سابتمبر/أيلول 

 مان.المقبل. امال بأن يدلي كاميرون شخصيا بإرابة أماال البرل
وفااي مااا يت لاار بااالرأ  ال اااال البريناااني ومو تااه ماان الاا   يراار  فااي غاا ب أكااد كااوربن أن الاارأ  ال اااال 

 البريناني تغير وبات ي ي تماما ما يرر  هناد.
من رهته،  ال رئيس المنتدى التلسنيني في برينانيا  ياد ال االول لن المشااركين راا وا ليقولاوا ألهال 

نهاااال  وكشاااف ال اااالول عااان ياااوال  ماضاااون فاااي التظااااهر نالماااا اساااتمر ال ااادوان.غااا ب لنهاااال لاااال يت باااوا، وا 
سابتمبر/أيلول المقبال، حياث تاال حرا   4تضامني كبير يرر  اإلعداد لاه فاي البرلماان البرينااني فاي 

نحو خمسمائة مقابلة بين مواننين برينانيين ونوابهال لس الهال عن ما ف لوه إليقاف ال دوان على غ ب، 
 ير السالح إلسرائيل.ومنالبتهال بو ف تصد

 11/8/1521، الجزيرة نت، الدوحة
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 جراء عدوانها على غزة "إسرائيل"رئيس النمسا ينتقد  .79

ورهااه الاارئيس النمساااو  هاااين  فيشاار، انتقااادات لالحااتالل اإلساارائيلي بسااب  عدوانااه علااى  :وكاااالتال
ل غربي النمسا، يوال األحاد و ال في الكلمة االفتتاحية لمنتد  ألباخ السنو  بمقان ة تيرو   نا  غ ب.

 ، لن  عدد الضحايا التلسنينيين كبير ردًا مقارنة بتبريرات )لسرائيل( أف الها وحماية أراضيها .54/8
وردا علااى اتهاااال )لساارائيل( لماان ينتقاادها بم اااداب السااامية،  ااا:  اليمكاان أن يصاال انتقاااد )لساارائيل( للااى 

 مستوى م اداب السامية .
 10/8/1521، فلسطين أون الين

 
 مؤتمر "العلماء المسلمين": ال مراجعة جدية لألداء .81

لال يحمال الما تمر الراباع لاا االتحاد ال االمي لل لمااء المسالمين ، الا   علقاد فاي اساننبول :  اسال  صير
ا  الحالي، أ  ردياد علاى مساتوى التغييار فاي السياساات واألداء والادور، أو علاى  52و 50ما بين 

 الص يد القياد .
د االتحاااد انتخااا  الشااي  يوسااف القرضاااو  رئيسااًا وعلااي  ااره داغااي أمينااًا عامااًا، والتغيااااير الاا   وأعااا

حصاال تمثاال باخاااااتيار رئاايس  الحاااا   اإلسااالمي  المااالي   الشيااااا  عبااد الهااااااد  هااوان نائبااًا للاارئيس، 
 بدياًل عن مماااثل ليران اية   محمد واعظ  اده الخراساااني.

يار أحمد الريسوني نائبًا ثانياًا للارئيس بادياًل عان الشاي  عباد   بان بياة، الا   اساتقال مان كما تاّل اخت
االتحاااد احترارااًا علااى موا ااف القرضاااو  وساااياسة االتحااااد، وانضاااّل للااى  مرلااس حكماااء المساالمين  

 ال   أعلن من دولة اإلمارات  بل أشهر عدب برئاسة شي  األ هر احمد الني .
لااة خرولااة ماان  باال ب ااض أعضااء الرم يااة ال موميااة السااتبدال القرضاااو  ماان خااالل و اد راارت محاو 

ترشيح رئيس  حركة النهضة  التونسية راشد الغنوشي أو  ره داغي للرئاسة، لكن المس ول في االتحااد 
عصاال البشير أبلغ األعضاء عدال رغبة الغنوشي بالترشح، كماا رفاض  اره داغاي الترااو  ماع الادعوب 

 تال انتخا  القرضاو  رئيسًا بما يشبه اإلرما .لترشيحه، ف
ساانوات علااى تأسيسااه، كااان غيااا  الحضااور  20لكاان المالحظااة األخناار فااي ماا تمر االتحاااد، ب ااد 

ياااران  ال لمااائي الشاااي ي، وبااارو  حملاااة  اساااية مااان  بااال ب ااض أعضااااء االتحااااد ضاااد الشاااي ة عاماااة، وا 
 و ح      خصوصًا.
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 بل  يادب االتحااد علاى ها ه الموا اف، عنادما دعاا احاد األعضااء  ولال يتال الرد أو توضيح المو ف من
للى مقاتلة كل الشي ة ألنهال عمالء إليران، أو عندما اعتبر أحدهال أن هناد ثالثاة أعاداء لألماة وهاال: 
ن كانات حصالت  الصهاينة و ماللي  ايران وتنظيال  الدولاة اإلساالمية فاي ال ارار والشااال  ا  داعاش ، وا 

على ها ه الموا اف مان  بال ب اض أعضااء االتحااد، لكان اساتب اد التمثيال اإليراناي  اعتراضات خرولة
عن نيابة الرئاسة، للمرب األولى من  تأسيس االتحاد، تأكيد على االبت اد عن التواصل ماع لياران. كماا 
أن غيا  علماء الشي ة عن أعمال االتحاد أثاار الكثيار مان عالماات االساتتهاال حاول الادور الوحادو  

 مستقبلي لالتحاد.ال
وفااي محاولااة إلرااراء مرار ااة نقديااة ألداء االتحاااد وسياساااته، دعااا ب ااض أعضاااء االتحاااد للااى عاادال 
تحويله للى وارهة ألحد األح ا  أو لدولة م ينة، أو لنائتة محددب، كما دعوا للى الترديد في  يادتاه 

مية، والتي يدعو لليها االتحاد في موا ته، الت امًا بدعال الديمو رانية والتغيير في الدول ال ربية واإلسال
لكااان هااا ه المحااااوالت فشااالت وأصاااّرت القياااادب علاااى سياسااااتها الساااابقة، وتااااّل تثبيااات مقاااّر االتحااااد فاااي 
ال اصمة القنرية الدوحة ب د أن كان مقّر تأسياسه في ال اصمة االيرلندية دباالن، ماا ي ا   مان تب ياة 

موارهاة غياره مان االتحاادات والم سساات ال ااالمائية الموراااودب  االتحاد للسياسات القنرية ويضاا ه في
 في الا الال ال ربي واإلسالمي.

و د عقد على هامش الم تمر ندوات حول دور ال لماء على ص يد القضايا ال امة، وال سيما موارهاة 
مااان التنااارف و داعاااش ، وكااا لد علاااى صااا يد دعاااال القضاااية التلسااانينية والمقاوماااة. وتااااّل رفاااع ال دياااد 

التوصيات واال تراحات، لكان مان غيار الم اروف كيتياة تحويلهاا للاى خناة عمال محاّددب فاي السانوات 
 المقبلة.

وكانت الفتة مشاركة رئيس الش ون التركية الدينية محمد  ورما  ونائ  رئيس الو راء التركي أمر   
اردوغاان، كماا  ااال وفاد مان  اشلرفي في افتتاح الم تمر. وتاّل تكريال الرئيس التركاي الردياد ررا  نيا 

  يادب االتحاد ب يااارب اردوغان وتهنئته بانتخابه رئيسًا واإلشادب بدوره.
وحرص  ورما  على للقاء خناا  نقاد  فاي رلساة االفتتااح، م كادًا أهمياة موارهاة التنارف والت ااون 

تلاف التحاديات، مع كال المرر ياات الدينياة فاي ال االال ال رباي، ال سايما النراف األشارف، لموارهاة مخ
لكاااان ب ااااض أعضاااااء االتحاااااد لااااال ي راااابهال هاااا ا الخنااااا ، وعبااااروا لااااب ض المساااا ولين األتااااراد عاااان 

 استهرانهال لإلشارب للى النرف.
عالال ومتكر لسالمي وحظي  200وبالخالصة فإن م تمر االتحاد، ورغال انه نرح في حشد أكثر من 

لو  في ه ه المرحلاة، وأبقاى علاى سياسااته باهتماال لعالمي ممّي ، فإنه فشل في لحداث التغيير المن
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و ياداته السابقة، وخسر الحضور الشي ي واإليراني ال   مّي  مسيرب االتحاد من  تأسيسه. كما غاااابت 
 عنه ب ض القيااادات البار ب التي كانت تشاكل نقنة اتصال مع بقية المكونات اإلسالمية.

 10/8/1521السفير، بيروت، 
 
 رائيلية في انتظار العدالة الدوليةجرائم الحرب اإلس .80

 نبيل السهلي
مع استمرار المرا ر التي يرتكبها الريش اإلسرائيلي على مدار الساعة ضد الش   التلسنيني في 
 نا  غ ب، تبر  أسئلة عديدب بشأن لمكانية ترريال لسرائيل، وا تياد مررمي الحر  فيها للى ال دالة 

 الدولية.
التخنين لها من  بل الم سسة اإلسرائيلية بشقيها السياسي وال سكر ،  -ويتال-فتلد المرا ر تاّل 

وليست كما يشا  مررد ردب ف ل لسرائيلية، بل هي ر ء من ال قيدب وال قلية الصهيونية واإلسرائيلية، 
و لد على الرغال من األهداف اإلسرائيلية الم لنة من ال دوان، والتي في المقدمة منها تدمير القدرات 

سكرية للمقاومة التلسنينية، وتدمير األنتار، وبالتالي الحتاظ على األمن اإلسرائيلي، حيث ي تبر ال 
 الركي ب األهال إلسرائيل واستمرارها كدولة استثنائية مار ة في تاريخنا الم اصر.

 
 جرائم إسرائيل في غزة

لكن األخنر كان  ثمة دالئل ت كد ارتكا  الريش اإلسرائيلي مرا ر فظي ة ضد البشر والحرر،
استهداف المدنيين، وبشكل خاص األنتال في مدارس األونروا في  نا  غ ب، حيث كانوا ي تقدون 

 بأنها مال  امن بحكال تب يتها األممية.
وحدب سكنية بالكامل خالل  2520وتشير تقارير دولية وفلسنينية للى أن الريش اإلسرائيلي دّمر 

وبحس  التقديرات األخيرب ألعداد الشهداء في  نا  غ ب، فقد  الشهر األول من ال دوان على غ ب.
 64نساء و 506منهال أرب مائة نتل و-فلسنينيا خالل التترب نتسها من ال دوان  2845استشهد 
 -مسنا 242امرأب و 2620نتال و 5644منهال -رريحا  4250بينما بلغ عدد الررحى  -ررال مسنا

 امة واإلسكان للى أن حوالي عشرب االف عائلة فقدت المأوى فضال عن  لد أشارت و ارب األشغال ال
 بشكل دائال.
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وبحس  وكالة غوث وتشغيل الالرئين التلسنينيين )األونروا(، فقد ارتتع عدد المالرئ التي أنشأتها 
ألف نا ح، وارتتع عدد الم سسات التاب ة لألونروا  524الوكالة للى تس ين ملرأ، تضال ما ي يد على 

 تاب ة لألونروا. 86منشأب ب د شهر من ال دوان، منها  222ليصل للى  -ررت في غ بالتي تض-
وفر تأكيدات رهات -وال يكتتي الريش اإلسرائيلي بتدمير أحياء بأكملها في  نا  غ ب، بل ي مد 

رالء الضحايا. وتواره المشافي حالة حررة  -رسمية وحقو ية للى عر لة مساعي لس اف الررحى وا 
المستل مات النبية وض ف المساعدات الخاررية، لضافة للى ت رضها للدمار رراء  في ظل نقص

مرك ا للرعاية األولية من لرمالي مراك ها البالغة  44القصف المباشر. ووفقا لألونروا، فقد تال لغالر 
 مرك ا بسب  االستهداف المباشر وعدال  درب المواننين على الوصول لليها. 22

مشتى، تال لغالر عشرب منها بسب  الدمار الكبير ال   لحر  26رائيلي نحو واستهدف الريش اإلس
من أفراد  24نا ما نبيا، مما أدى للى مقتل  205بها أو استمرار ت رضها للقصف، كما استهدف 

النوا ال النبية والمس تين، ناهيد عن االستهداف المباشر لسيارات اإلس اف ومن فيها من أنباء 
 نقل القتلى والررحى. ومس تين ومن هال من

وكان الريش اإلسرائيلي استهدف محنة الكهرباء الوحيدب في  نا  غ ب، األمر ال   أدى للى 
انقنا  الكهرباء تماما عن القنا ، مما ي رض عشرات الحاالت في أ ساال ال ناية المرك ب للخنر، 

 وك لد األنتال الخدج في الحضانات.
 

 اإلرهاب اإلسرائيلي
لحقيقي اإلرهابي إلسرائيل التي استخدمت على الدواال سياسة البنش وارتكا  المرا ر وضح الوره ا

لتحقير أهدافها في فلسنين والمننقة ال ربية ك لد، و د لخصت عبارب بن غوريون )أول رئيس و راء 
لتحقير  االستراتيريةلسرائيلي(  لن الوضع في فلسنين سيسوى بالقوب ال سكرية  أهال المننلقات 

سرائيل، وتنتي  برامرها التوس ية في فلسنين والمننقة ال ربية، فكانت أهد اف الحركة الصهيونية وا 
المرا ر المنظمة من  بل ال صابات الصهيونية والريش اإلسرائيلي في ما ب د ضد أهل القرى 

أكبر والمدن التلسنينية من أبر  ال ناوين للتورهات الصهيونية واإلسرائيلية، وخاصة من أرل حمل 
حالل اليهود مكانهال.  عدد ممكن من التلسنينيين على الرحيل عن أرضهال وا 

ولال تتو ف المرا ر اإلسرائيلية عند الحد الم كور، بل ت دت  لد، حيث ارتك  الريش اإلسرائيلي 
أفظع المرا ر ضد المصريين في سيناء، وك لد ضد الش   اللبناني وخاصة في  رية  انا في 

 على سبيل المثال ال الحصر. 2447ريل/نيسان رنو  لبنان في أب
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وخاصة -ومع استمرار ال دوان اإلسرائيلي على  نا  غ ب والضتة الغربية، و تل م يد من المدنيين 
فضال عن تدمير عشرات المنا ل يوميا، تثبت لسرائيل أنها دولة اإلرها  المنظال في ال الال  -األنتال

 دون منا  .
لررحى من ال اكرب اإلنسانية خالل االنتتاضة األولى التي سقن خاللها ولال تغ  صورب الشهداء وا

أكثر من ألتي شهيد، وك لد الحال خالل انتتاضة األ صى التي اننلقت من باحاته المشرفة في 
بينهال مئات -، حيث  تل الريش اإلسرائيلي أكثر من خمسة االف فلسنيني 5000سبتمبر/أيلول 

 وررح أرب ون ألتا من التلسنينيين. -خمن األنتال والنساء والشيو 
ومن األهمية بمكان اإلشارب للى م كرات رئيس الو راء اإلسرائيلي األسبر مناحيال بيغن التي أكد فيها 

 أن المنظمات الصهيونية ال سكرية  د  امت بنرد ال ر ، وهي التي نظمت عملية القتل والنرد.
م بحة:  24لم ابح التي أمكن تسريلها وصل للى وفي ه ا السيار تشير الدراسات للى أن عدد ا

في مننقة الرليل، وخمس م ابح في وسن فلسنين، وخمس م ابح في مننقة الرنو .  54منها 
، و د حصل  لد دون تدخل 2448م بحة في ظل ورود القوات البرينانية  بل عاال  26ونت ت 

سرائيلية منظمة تال ارتكابها ب د انتهاء مر رب ل 26ي كر من تلد القوات، كما تشير الدراسات للى أن 
 االحتالل البريناني لتلسنين.

ومن أشهر الم ابح: دير ياسين، ومر رب النننورب، ومر رب  رية بلد الشي ، والصتصاف، وعيلون، 
 وعر  المواسي، لكن أكبرها كانت مر رب الدوايمة في  ضاء مدينة الخليل.

ية في حال الوصول للى رواب من القرى التي ارتكبت ويمكن الكشف عن عشرات المرا ر الصهيون
في حقها مرا ر، لكنها لال تسرل ألسبا  تت لر بالض ف اإلعالمي من رهة وعدال ورود وعي كاف 

 لتسريل التاري  الشتو  التلسنيني، ومن بينه الر ء المت لر بالمرا ر.
تلسنينية من أهلها ال ر ، كانت ومن الوسائل األخرى التي سرعت في عمليات لفراغ القرى والمدن ال

الحر  النتسية وأثر الدعاية واإلعالال عليها، حيث عمدت ال صابات الصهيونية التي ارتكبت 
المرا ر للى فتح با  الخروج من لحدى رهات القرية لب ض من شاهد المرا ر من أرل نشر 

لتاسع من أبريل/نيسان الروايات حول الترويع ال   حصل بالتلسنينيين كمر رب دير ياسين في ا
، ومر رب النننورب في يوليو/تمو  من ال اال نتسه، ومر رب بلد الشي  في ستوح ربل الكرمل 2448

 .2448في اليوال األول من عاال 
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 مقدمات تجريم القادة
اإلسرائيلية لال تتو ف -يلحظ المتاب ون لتنور سيا ات القضية التلسنينية أن المرا ر الصهيونية

أو ب د  ياال لسرائيل، حيث كانت من األدوات األساسية للحتاظ على لسرائيل وصيرورتها، ألبتة  بل 
الشغل الشاغل ألصحا  القرار في لسرائيل  -وال ت ال-خاصة أن مشكلة األمن اإلسرائيلي كانت 

 عاما خلت في ظروف دولية وا  ليمية استثنائية. 77التي أ يمت  بل أكثر من 
بما -إلسرائيلية التي ترتك  بحر المدنيين في  نا  غ ب والضتة الغربية ولال ولن تكون المرا ر ا

مرددا نهاية للمرا ر اإلسرائيلية، بل هي حلقة في سلسلة سياسات ثابتة في  -فيها مدينة القدس
 .واستراتيريةال قيدب اإلسرائيلية لدفع التلسنينيين خارج أرضهال وتحقير أهداف ديموغرافية 

حتال الضرورب انضماال فلسنين للى م يد من المنظمات واالتتا يات الدولية، وفي وتب ا لما تقدال، ت
المقدمة منها الرنايات وال دل الدوليتان، بهدف المنالبة بترريال لسرائيل رراء المرا ر اليومية التي 
ترتك  بحر المدنيين في الضتة الغربية و نا  غ ب على مدار الساعة، ومن شأن  لد أن يكون 

روهرية ال تياد مررمي الحر  اإلسرائيليين للى ال دالة الدولية وعقابهال على المرا ر المرتكبة مقدمة 
 بحر الش   التلسنيني على امتداد سنوات الصرا  ال ربي اإلسرائيلي.

11/8/1521، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 جنون إسرائيلي تدميري يريد تفجير نموذج غزة .82

  حلمي موسى
لل الال رهارا نهارا أنه رن رنونه. فقنا  غ ب يخرره عن نوره خصوصا أنه  يكاد اإلسرائيلي ي لن

امتلد  درات أتاحت له للحار أ ى بإسرائيل تحت الح اال. فالريش اإلسرائيلي ي ه  ال تال  أبراج 
بكاملها استمرارا لمننر نحن أحياء بكاملها. ولكن ه ه المرب ب يدا عن الحدود وفي  ل  المنانر 

نما في رفح ورباليا وسواهما.األشد اكتظ  اظا ليس فقن في مدينة غ ب وا 
وي ر  كثيرون، خصوصا في  نا  غ ب، عن فهال ما يرر  خصوصا ان ب ض روانبه غير 
مسبو ة. فمثل ه ه الو احة في استهداف المدنيين وادعاء أنها مقرات  يادب وسينرب تخنت كل ما 

دب. وال يمكن فهمها من دون محاولة وضع األمور سبر. ومن الواضح أن لها أسبابا مختلتة ومت د
 في لنار عمومي واضح.

في البداية هناد مسألة الو ت: ه ه أنول حر  في تاري  لسرائيل وأشدها اتساعا وكثافة نيران وهي 
مستمرب حتى اآلن نوال خمسين يوما. والمتار ة أنها تدور بين الريش اإلسرائيلي ودولة لسرائيل التي 
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هيمنة شبه كاملة على المننقة ال ربية وبين  نا  غ ب المن  ل والمحاصر. فمقابل كثافة  تكاد ت لن
ألف نن  50النيران اإلسرائيلية، ما ي يد على سب ة االف نن متتررات، وفر تقديرات لسرائيلية و

وفر تقديرات فلسنينية، اننلقت الصواري  بمتوسن ي يد على المئة نوال أياال الحر  وبما يصل 
تى اآلن للى أرب ة االف صاروخ وفي ننار وصل للى حيتا. ومن البديهي أن أعباء ه ه الحر  ح

على لسرائيل كبيرب لدررة يت  ر تخيلها. تكتي اإلشارب للى أن التكلتة الحربية البحتة للى ما  بل 
من  مليار دوالر فضال عن خسائر ا تصادية وت ويضية بمليارات أخرى 5.2الهدنة األخيرب بلغت 

 الدوالرات.
ولكن الخسارب ال تقف عند ه ا الحد. هناد الخسارب الم نوية الهائلة لدولة تحاول أن تترض سنوتها 
على دائرب ي يد نصف  نرها على ألف كيلومتر فترد نتسها عار ب عن فرض سينرتها على  نا  

االننباعات التي  متوسن عرضه سب ة كيلومترات ونصف كيلومتر. وال تقف الخسارب فقن عند حدود
نما في موا ف الرمهور اإلسرائيلي أيضا.« األعداء» د تتولد لدى   من لبنان للى ليران وا 

فالريش اإلسرائيلي بدا عار ا في نظر اإلسرائيليين، رغال كل الدمار ال   أو  ه بغ ب، عن حسال 
ا مكانا امنا لليهود . الم ركة. وه ا يدفع كثيرين للتتكير بردوى البقاء في لسرائيل ومدى اعتباره

ولكن ما ال يقل أهمية عن  لد نظرب سكان غالف غ ب والمدن حتى تل أبي  من البقاء فيها في ه ه 
 40الظروف. وتكتي اإلشارب هنا للى التنورات المت لقة بسكان مستوننات غالف غ ب وحتى حدود 

لقنا  مخيما اعتصاميا  بالة كيلومترا عن القنا . فقد أ اال ب ضهال، خصوصا من المنانر األ ر  ل
ديوان رئاسة الحكومة منالبين بحل. واضنرت الدولة ال برية، للمرب األولى في تاريخها علنا، 
لالعتراف بأن من حر سكان تلد المنانر الرحيل عنها. وما دامت الدولة غير  ادرب على حماية 

 لمنادية بتسهيل ه ا الرحيل.السكان فليس بوس ها أن تمن هال من الرحيل بل ت اظمت األصوات ا
ومن يرد أن ي رف ما ررى في ه ا الران  ف ليه م رفة أن لسكان المنانر الحدودية كان على 
الدواال هدفا صهيونيا من الدررة األعلى. يكتي أنه تمت عملية لسكانهال في ه ه المنانر خالل حر  

ررت، مع الدول ال ربية  وضمن متهوال أمن  ومي وضمن امتيا ات. ونوال الحرو  التي 2448
والمقاومة، كان اإلصرار على البقاء ي تبر ف ال صهيونيا بامتيا . بل انه في حر  الخليج عندما 
أنلر ال رار صواري  على تل أبي  كان الرحيل من المكان ي تبر عارا. ولكن األمر لال ي د ك لد 

 كن النل  من الناس البقاء في بيوتهال.اآلن عندما ي لن الرئيس اإلسرائيلي ر وفين ريتلين أنه ال يم
وعندما ترد لسرائيل نتسها ب د حر  من خمسين يوما عار ب عن حسال الم ركة يتتح البا  واس ا 
أماال التدخالت األرنبية. و د بدأ مرلس األمن الدولي مشاورات موس ة في ظل حركة دولية تتمثل 
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ة ال ترد لسرائيل في أ  منها ما يحسن لليها. ب دب مبادرات سواء أميركية أو أوروبية أو حتى عربي
فتي رميع المبادرات منالبة  ان ة بو ف النار وفد الحصار. لكن فيها لضافة للى  لد محاولة 
سرائيل على الدواال كانت ت تقد أنها حصينة ضد كل محاوالت فرض الموا ف  لترض مو ف دولي. وا 

ي غ ب وصمود أهلها ومقاومتها لال تترد مراال عليها بسب  المو ف األميركي. لكن حرال الدمار ف
 للشد: لسرائيل عار ب لوحدها عن حل مشكلتها.

ل لد ال تستغربوا ه ا القدر من الرنون اإلسرائيلي في الت اني مع غ ب ميدانيا وسياسيا. غ ب نمو ج 
تخاف ردا من تخافه لسرائيل ردا ول لد فإنها تحاول أن ت ر  فيها دمارا ال يقارن بدمار. لسرائيل 

ثقة غ ب ومقاومتها بنتسها ل لد تحاول بالرنون التدمير   ع عة ه ه الثقة بالنتس. لنها تدمر غ ب 
لتقول لكل من ي اديها، ال تتخ وا غ ب نمو را. ما ال ت رفه لسرائيل، أن غ ب ال تملد خيارا اخر سوى 

 استمرار المقاومة للى أن تنال حقو ها.
10/8/2115، السفير، بيروت  

 
 لماذا يكره الحكام العرب "حركات المقاومة" .83

 محمد سيف الدولة
اتخا ها خوفا أو توان ا،  فيألنها تحررهال أماال ش وبهال وتنالبهال بموا ف ال يرر ون وال يرغبون  •

كما تكشف استسالمهال وأكا يبهال بأنه ال  بل لنا بإسرائيل، وبأن القتال والمقاومة ال تردى، وبأن 
 والسالال م ها هو الخيار الممكن الوحيد.االعتراف بها 

كما أن المقاومة تكشف الوره اإلرهابي ال نصر  البربر  للكيان الصهيوني، ال   سالمته األنظمة  •
 ال ربية ونب ت م ه، فت يدهال لحرارا على لحراج.

مريكي ، منحها لهال  المرتمع الدولى األ التيألن المقاومة تهدد عروشهال، فأهال مصدر لشرعياتهال  •
هو الحتاظ على ورود اسرائيل وأمنها، مما ير ل أمنهال وأمن لسرائيل في كتة واحدب في لنار 

تتنا ض على نول الخن مع  والتيالتي وض تها أمريكا وو عت أدوارها،  اإل ليميترتيبات األمن 
 .ال ربي القومياعتبارات االمن 

ماضية في ترويض النظاال الرسمي ال ربي على كما أن األمريكان  د نرحوا على امتداد ال قود ال •
 واعد االستسالال والخضو  لأل وى و االعتدال والوا  ية ، ول ا دأ  الحكاال ال ر  على اتهاال المقاومة 

لقاء نتسها   التهلكة.  وش بها للىبالتنرف والنتولة والب د عن الوا  ية واالنتحار وا 
 ون االعتراف بالمقاومة، ويصنتونها كحركات لرهابية.باإلضافة للى أن  السادب  األمريكان يرفض •
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كما أنهال حلتاء وشركاء ووكالء للمصالح األمريكية واألوروبية االست مارية في بالدنا، والوكيل ال  •
 يخرج عن ت ليمات موكله. 

والتتاف الرماهير ال ربية حول المقاومة يض ف مو تهال أماال األمريكان، ويكشف عر هال عن رد   •
ب اده عن القضية التلسنينية.ال  شار  ال ربي، وا 
والمقاومة ت يد القضية التلسنينية للى صدارب المشهد ب د أن حاولوا تصتيتها عدب مرات ب د حر   •

2462. 
كما أنها تسح  البسان من تحت أ داال السلنة التلسنينية التي ت يدها وتدعمها كافة األنظمة  •

، لتبرير انسحابها من موارهة 2464من   التلسنينيي الوحيد للش   ال ربية وت تبرها الممثل الشرع
، كما أنها السلنة التي ترضى عنها وت ترف بها أمريكا واسرائيل واالتحاد األوروبي الصهيونيال دو 

 ومرتم هال الدولي.  
، لال وألن األنظمة والحكاال باعوا فلسنين من   من ب يد، ولال ي د ي ير لتماال الصتقة وتسويتها •

 المقاومة وصمودها.
 وألن المقاومة ترفض االعتراف بإسرائيل التي اعترفوا بها رمي ا سرا أو عالنية. •
، يترت  عليه 2448وألن اعترافهال البانل بإسرائيل وبحقها في الحياب امنة داخل حدود فلسنين  •

 اعتبار كل ما يهدد أمنها، لرها .
مهال بمناردب المقاومة التلسنينية، بنصوص صريحة يختونها ألنهال و  وا مع ال دو م اهدات، تل   •

 عن ش وبهال. 
وألنهال ينسقون مع لسرائيل ليل نهار من أرل تحقير األمن ال ربي اإلسرائيلي المشترد، في  •

 موارهة المقاومة  اإلرهابية . 
مقابل انسحابها كما أن المقاومة ترفض ن   سالحها، بينما  بلوا هال شرون لسرائيل بن   أسلحتهال  •

 من األراضي المحتلة.
 تتحدى كل م اهداتهال ومبادراتهال ومشروعاتهال المشتركة مع ال دو. فهي •
وألنها توره السالح ال ربي في االتراه الصحيح، في و ت يورهه الحكاال للى م ارد اال تتال  •

 ال ربي ال ربي والم ارد النائتية وتصتية الم ارضة.
 شروعات التنبيع اال تصاد  والسياسي مع لسرائيل القائمة على  دال وسار.ألنها تتسد وت ور م •
 تهدد مصالحهال اال تصادية. التيألنها تنشن حركات المقان ة للبضائع األمريكية واألوروبية  •
 ألنها تكشف استبدادهال حين يقم ون مظاهرات الغض  ال ربية ضد لسرائيل. •
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 ش وبهال.موارهة  فيلسرائيل، وبين ربروتهال ووحشيتهال بين ربنهال فى موارهة  وتكشف الترر •
ألنها تكشف  يف ادعاءاتهال وش اراتهال عن األمة ال ربية وال روبة والوحدب ومرك ية  ضية  •

 فلسنين. 
كما تكشف  يف الش ارات الوننية واألمن القومي التي يننننون بها ليل نهار لخدا  ش وبهال  •

 هال وفسادهال وتوان هال.وتضليلها، للتغنية على استبداد
ألنها تتضح لهدارهال وتبديدهال للثروات ال ربية لشراء أسلحة بالمليارات، ال يستخدمونها، في و ت  •

 يحظرون فيه السالح عن التلسنينيين. 
ألنها تتضح مشاركتهال مع التحالف الدولي بقيادب األمريكان في حر   تحرير  الكويت وفي احتالل  •

 ه فلسنين.وصمتهال ترا ال رار،
ألن خوفهال وصمتهال أو توان هال على االعتداءات الصهيونية المتكررب، يكشف ويسقن أسانيرهال  •

 عن النصر على لسرائيل، ب د أن استسلموا لها في الكواليس والغرف المغلقة من   من ب يد.
لمقاومة ما  بلوه ألنهال اختاروا نهج االحتالل والتب ية واالحتماء باألمريكان والغر ، فكيف ترفض ا •

 هال؟
 .2476ألنهال ال ي الوا ي يشون ب قدب  •
 ألن للمقاومة والصمود والبنولة سحر وتأثير خاص، يخشون من انتقال عدواها للى ش وبهال. •
موارهة اآللة  فيتقدمه المقاومة  د أثبت نراحا وفاعلية  ال  ألن نمو ج حر  التحرير الش بية  •

النمو ج ال ى تخشاه األنظمة ال ربية، خشيتها من تسليح الرماهير  ال سكرية االسرائيلية، وهو
 .يمكن أن تثور عليهال التيالمقهورب 

ألنها تكشف  يف ادعائاتهال اليومية بورود م امرات عالمية على دولهال، بينما هال يلت مون الصمت  •
 تراه الم امرب الكبرى على بالد ال ر  المتمثلة في الكيان الصهيوني.

 المستسلال يكره الصمود، والربان يكره الشراعة، والمنسح  يكره اإل داال، وال ليل يكره ال  ب. ألن •
أنشأها االست مار لحماية تقسيال وتر ئة األمة  التيو بل  لد وب ده، ألن الكيانات/الدول ال ربية  •

يها وداخل حدودها، تمت ب د الحر  ال المية األولى، ال تقاتل أبدا لال دفاعا عن أراض التيال ربية 
وال شأن لها باحتالل أو تهديد أ  أ نار عربية أخرى، حتى لو  صتتها اسرائيل بقنبلة نووية. 

 ((2420))خاصة ب د االعالن الثالثي األمريكي البريناني الترنسي عاال 
11/8/1521، "12موقع "عربي   
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 البحث عن مخرج .84
 يوسي ميلمان

السكان المتتانين هناد أو  استهداف في ميدان التدري   تر ل نار   ائف الهاون نحو غالف غ ب
على النار، من يت لقون برحمة االحتمال االحصائي.   يتة الهاون هي سالح غير د ير، ولكنه فتاد 
لمحينه القري . وفي ان داال القدرب على السماح للسكان بإن ار مبكر م قول، فإن الم ر ب االحصائية 

 آلن حياب ثالثة مدنيين  فقن  وعشرب رنود.وحدها هي التي ربت حتى ا
سنة في غ ب. ال  24لن ترد السكان لمصيرهال هو القصور االكبر السرائيل في الحر  المستمرب من  

األنتار وال المق وفات الصاروخية. اآلن فقن أعلنت رفائيل عن أنها ستنور  الش ا  الحديد  ، 
فمن من ها، منع و ارب الدفا  والحكومة من أن  منظومة اعتراض تقوال على اساس اللي ر الصل .

تأمر  بل سبع سنوات، بالتوا   مع تنوير  القبة الحديدية ، بمحاولة ليراد حل تكنولوري له ه 
المشكلة ايضا؟ ناهيد عنه أنه كان بوسع اسرائيل أن تنو  منظومة ل ير كيميائي )ناوتيلوس( او 

 حدب.شراء منظومة سكا  غارد من الواليات المت
الق ائف نحو  لنالرت رف حماس أن غالف غ ب هو البنن النر  إلسرائيل وله ا فقد شددت 

المننقة في االياال االخيرب. كما ينبع ه ا ايضا من ه ال مخ ون المق وفات الصاروخية و  ائف 
. فقد يوما من القتال 46الهاون لديها ومن سياسة ر ابة النار الحكيمة. تقرر أمس   روب  رديدب في 

. وفي الريش االسرائيلي ال ي رفون بالضبن 4000الا الصواري  من غ ب حار   لنالرتراو  عدد 
كال،  50، نحو ثلثيها الى نرال 2000كال تبقى لحماس في مخا نها. ويورد فقن تقدير بأ ل من 

الى مدى يصل الى السهل  200كال، وربما أكثر بقليل من  40وبضع مئات اخرى الى مدى حتى 
 ساحلي، غوش دان والقدس. ال

وله ا فإن حماس تحرص في األياال األخيرب على عدال لنالر أكثر من عدب صواري   ليلة الى 
كال، للحتاظ على ال خيرب الياال  تالية اخرى. هدفها هو نقل رسالة بأن  وتها ما  62مسافات حتى 

الصواري   لنالرن بوتيرب االمر منو  –ت ال في متنها. ويمكن له ا أن يستمر شهر، شهرين فأكثر 
 واالستخبارات التي تسمح بضر  منصات االنالر والمخا ن.

وهك ا فإن حماس عمليا ترر اسرائيل الى حر  استن اف. وبتقدير رها  األمن، ال تبد  حماس 
عاليا م شرات انكسار وال تتنا ل عن منالبها االساسية: رفع الحصار وموافقة مبدئية من اسرائيل 

 ة ميناء في غ ب، ستستغرر بالمناسبة بضع سنوات.على ا ام
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رفع السقف. و عت  أمسفي ه ا الوضع تبدأ القيادب السياسية بتقدان ثقتها. فقد حاولت اسرائيل 
مناشير ونقلت بالغات لسكان غ ب بأن عليهال االبت اد والرالء عن كل مبنى او مو ع تنلر منه 

بكل القوب ضد كل منشأب عسكرية او مدنية تنت  منها حماس، و لد ألن  الريش االسرائيلي سي مل 
نابقا،  24اعمال ارها  ضد اسرائيل . وب د  لد راء الترسيد: سالح الرو  صف وأسقن مبنى من 

استخدال ب عال الريش االسرائيلي كقيادب لحماس. و د اتخ  ه ا صورب ريدب ولكن ليس واضحا على 
 اإلنالر ا ا كانت الرسالة  د استوعبت.

ن هدف اسرائيل هو دفع السكان في غ ب الى التأثير على حماس بالموافقة على و ف النار، حتى ل
دون  بول ب ض من منالبها. وعلى االرض ما ت ال ال تورد م شرات على  لد. فتخوف  يادب 
حماس من ال صيان المدني يقف خلف اإلعدامات بالرملة وبال محاكمة لا الخونة  و ال مالء . 

 هو نقل رسالة الى الغ يين: كل من يتررأ على رفع الرأس ضد حماس، حكمه واحد.والهدف 
م روف ما ال تريده القيادب السياسية: نتنياهو، ي لون وغانتس ال يريدون احتالل غ ب وال يس ون الى 
لسقان حماس، وعن حر. أ ل وضوحا ما ال   يريدونه حقا. بم نى، واضح لنهال يس ون الى ه يمة 

حقير رد  لمدى نويل، ولكن من  االياال االولى من الحر  أعر  خبراء عن شكهال في أن حماس وت
نهاء. اما اليوال، فأكثر من أ  و ت مضى، يبدو أنه ما ت ال ال  تكون للحكومة استراتيرية خروج وا 

 تورد لها كه ه.
 معاريف

10/8/1521، الغد، عّمان  
 

 يبحثون عن ضربة قاضية .85
 اليكس فيشمان

. فال عر  من أن المالكال 48لم كد في عملية الررف الصامد حقيقة أننا في يومها الا لن الشيء ا
االسرائيلي يوره سلسلة لكمات مع تأكيد تلد الشقر الختية في غ ب التي يختبيء فيها  ادب حماس، 
في محاولة لل ثور على نقنة الض ف. فقد تأتي احدى تلد الضربات أو مرموعة ضربات كتلد 

 لقاضية المأمولة.بالضربة ا
من  أمس أعلال الريش االسرائيلي لنتسه هدفا رديدا  ديما للقتال وهو لب اد   ائف الهاون عن بلدات 
غالف غ ب. فلما ا كان ير  أن ينتظر الى أن يقتل ولد في الراب ة والنصف من عمره كي ير ل 

سالح التتاد له ه الحر  ليس محاربة   ائف الهاون هدفا مرك يا؟ فقد كان واضحا من البداية أن ال



 
 

 

 

 
           67ص                                     2215 العدد:     10/8/1521اإلثنين  التاريخ:

 

الق ائف الصاروخية بل   ائف الهاون التي ال يورد ان ار ف ال لموارهتها. و د  تل عشرون من الا 
  ائف هاون الى داخل الخن االخضر.  بإنالررنديا ال ين  تلوا في عملية الررف الصامد  74

مي ال   يورد فيه عشرات وكانت   ائف الهاون وما  الت نقنة ض ف في حماية الخن االما
الحاالت بم ر ب. و د استقر رأيهال  أكثرالبلدات ايضا. وينتهي االمر الى عدال و و  مدنيين  تلى في 

 اآلن فقن و د انقضى مخ ون الم ر ات على عالرها.
يمكن عالج   ائف الهاون باحتالل منانر من القنا  مرددا أو بكمائن في عمر القنا  تترصد 

نار مضادب من ب يد من مدافع أو من  بإنالرف في االماكن الم روفة وتضربهال، أو منلقي الق ائ
 الرو تحاول اصابة   ائف الهاون  بل االنالر أو ب ده بحس  الم لومات االستخبارية.

والصحيح الى اليوال أنه يبدو أن النار المضادب هي اسال الل بة وله ا و   الريش االسرائيلي أمس 
عن كل مكان ت مل حماس فيه. ويتال ر ء  ابت دوا صيرب الى سكان القنا  تقول: منشورات ورسائل 

  ائف الهاون من  ر  بيوت ومن داخل مسارد ومدارس أو  ربها. و د دلعي  لنالركبير من 
الرمهور الغ   الى نرد منلقي الق ائف أو الى مغادرب المكان ألن الريش االسرائيلي ينو  أن يكف 

به بصتتهال درعا بشرية، فالريش االسرائيلي سيدمر من الرو أو بالمدافع، عن أخ هال في حسا
   ائف هاون، فه ه هي االستراتيرية. لنالرببسانة، كل مكان يالحظ فيه 

ستبدأ  ريبا الترربة ال ملياتية للمنظومة الرديدب للكشف عن االنتار، فسيتال نشر مرسات وسن لال ب د 
 المرال.  لد هل دخلنا عصرا رديدا في ه ا

وفي خالل  لد، في الساحة السياسية، ال تنتظر اسرائيل ومصر والسلنة التلسنينية فقن أن ترضى 
النار ألنه انضمت الينا اآلن مرموعة رليلة: االوروبيون واالمريكيون  لنالرحماس وتكف عن 

 واالمال المتحدب ايضا في وا ع االمر.
ل   يشتغل بو ف القتال وبمستقبل  نا  غ ب. وال   لنضال االمريكيون أمس الى المخنن االوروبي ا

يتترض أن يقدال الى مرلس االمن. وتلقر صتحتا الوثيقة عدب مباد ء توريهية وهي: تلبية حارات 
، ور ابة مالصقة بنظاال دولي ودعال عودب السلنة «فتح النرير الى غ ب»اسرائيل االمنية و ت 

«. انشاء ميناء»و « رفع الحصار»ال بارتان التاليتان:  التلسنينية الى غ ب. وال تظهر في أ  مكان
 ولال تلشرد حماس أصال في ه ه الوثيقة على أ  نحو.

وتتناول التكرب االفتتاحية كلها انشاء نظاال ر ابة أمنية. والحديث عن رسال محايد يتابع نقض االنتار 
ي ود ررال أمن السلنة بين غ ب واسرائيل، ويرا   حركة السلع والناس من غ ب ويتحقر من أن 

 التلسنينية الى القنا .
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ويتناول التصل الثاني ترتيبات امنية. والحديث هنا عن هدنة نويلة، وعن منع تسليح القنا  وعن 
نقض االنتار. وسيساعد االوروبيون السلنة على ترديد نشانها االمني في غ ب، وستستمر مصر 

 ودها مع القنا .بمساعدب دولية على عالج االنتار على نول حد
ويتناول التصل التالي حرية الحركة، فانه ستتخ  خنوات فورية لتتح الم ابر، وتل د  ائمة سلع يرو  
ادخالها الى القنا  وتمكن الحركة من غ ب الى الضتة. وسيستنيع الغ يون تصدير سلع وتوسع 

وكرال أبو سالال واير .  ميال بحريا. وسي ود ررال السلنة الى م ابر رفح 25مننقة الصيد لتصبح 
وعبر االوروبيون عن است داد للمشاركة في است مال الم ابر ويشمل  لد تدري  ررال السلنة ال ين 
سي ملون فيها. ويتناول فصل اخر من المخنن ر مة المساعدب الدولية التي ست نى لغ ب بواسنة 

 السلنة التلسنينية.
النار  لنالرالوثيقة حينما تكف حماس عن سيرتمع مرلس االمن ويتخ   رارات بخصوص ه ه 

لال يكتوا  وا  اوحينما يدعو المصريون الوفدين الى القاهرب لالتتار على هدنة غير محدودب ال مان. 
النار فال ارتما  وال شيء. وهك ا يقف ال الال كله وينتظر أن تقرر منظمة ارهابية: فكال  لنالرعن 

 الدولية. لإلرادبلى أن تتتضل باالسترابة من الضحايا ستكون مست دب لتحملهال ب د ا
وفي خالل  لد وصل أبو ما ن الى القاهرب وهو ينتظر هناد روابا من خالد مش ل. و د أررى 
االثنان في يوال الرم ة في  نر محادثة ص بة ردا، فنل  أبو ما ن من مش ل أن يقبل الخضو  

هارال مش ل ايضا لمحاولة االنقال  التي النار متى شاء. و  لنالرللسلنة التلسنينية وأن يكف عن 
نظمتها حماس عليه حينما كان يتاوضها في الوحدب، وألن مندو  حماس في تركيا صالح ال ارور  
تحمل المس ولية باسال المنظمة عن خنف التتيان االسرائيليين الثالثة و تلهال. و عال مش ل أن كالال 

الهدنة وت مير غ ب بقيادب السلنة لكنه اشترن  ال ارور  ألخرج عن سيا ه ووافر على التباحث في
شرنا رديدا  ديما وهو انتخابات لم سسات ال.ت.ف وللمرلس التشري ي وللرئاسة. فمش ل ال يختي 
نموحه الى أن يكون الرئيس التلسنيني القادال، ولال تتخل حماس عن نموحها الى السينرب على 

كن شيئا واحدا م كد وهو أنه سينبت ش ر في ال.ت.ف. ولال يتضح ما ا كان روا  أبو ما ن له، ل
 راحة يده  بل أن يستري  لشرون مش ل.

11/8/1521يديعوت   
10/8/1521، القدس العربي، لندن  
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 السكني غر  مدينة غ ب بشكل كامل  4ر برج الظافر تدم االحتاللنائرات 

 11/8/1521فلسطين أون الين، 
 

 
 ةسات غالف غ ب من صواري  المقاومكيبوتحالة من الخوف في 

10/8/1521عالم، المركز الفلسطيني لإل  
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