
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 

 أبو عبيدة في خطاب النصر: المقاومة فعلت ما لم تفعله جيوش كبرى
 العدو أخفى األرقام الحقيقة لخسائره.. نزال: لدينا أسرى ومستعدون للتفاوض حولهممحمد 

 نياهو: حماس لم تحصل على شيء في مفاوضات القاهرة وهدفنا نزع سالحهانت
 خالل العدوان على غزة صاروخا   4654المقاومة الفلسطينية أطلقت 

 في اليوم على قطاع غزة كانت تطلق ألف قذيفة دبابة ومدفعالجيش اإلسرائيلي: 

ة تستعد لمعركة التحرير هنية: غز 
تطور خطط  والمقاومة الشامل

  الهجوم قبل الدفاع
 

6... ص   
 

 3323 28/8/2024 الخميس



 
 

 

 

 
           2ص                                     3323 العدد:     28/8/2104 الخميس التاريخ:

 

  السلطة:
 5 الخارجية الفلسطينية تطالب الدول الغربية بمحاكمة مواطنيها الذين شاركوا بالعدوان على غزة  .2
 7 "قدس برس": عباس يتلقى اتصاال  من المرزوقي لبحث سبل تثبيت وقف إطالق النار  .3
 7 "إسرائيل"و منظمة التحريرأنه بين  اتفاق وقف إطالق النار: ضمانة "الشرق األوسط"  .4
 7 : السلطة ستستثمر وقف إطالق النار للتحرك من أجل إقامة الدولة الفلسطينية"الشرق األوسط"  .5
 8 متوازية بعد صمود اتفاق وقف إطالق النار في غزة تحركات فلسطينية على أربعة مسارات  .6

 
  المقاومة:

 9 أبو عبيدة في خطاب النصر: المقاومة فعلت ما لم تفعله جيوش كبرى  .7
 01 لخسائرهالعدو أخفى األرقام الحقيقة .. نزال: لدينا أسرى ومستعدون للتفاوض حولهممحمد   .8
 00 حماس: تصريحات نتنياهو "محاولة يائسة لتبرير الهزيمة"  .9
 00 الجنايات الدوليةلمحكمة  باالنضمامالفصائل الفلسطينية تطالب السلطة   .01
 03 ٌب يصنُع نصَره"حماس تطلق حملة االنتصار.. "غزَّة.. شع  .00
 04 باألرقام: ضربات القسام بـ"العصف المأكول"  .02
 04 حماس تنفي وجود خالفات داخلية حول مطلبي الميناء والمطار  .03
 06 مكتب هنية: ما يروجه االحتالل حول صحة هنية "أكاذيب"  .04
 06 ": معركتنا الشهر المقبل ستكون شاقة جدا  48قيس عبد الكريم لـ"عرب   .05
 05 خالل العدوان على غزة صاروخا   4654المقاومة الفلسطينية أطلقت   .06
 07 ل بوقف العدوان على غزةتحتف لبنان مخيماتالفصائل الفلسطينية في   .07

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 08 نتنياهو: حماس لم تحصل على شيء في مفاوضات القاهرة وهدفنا نزع سالحها  .08
 21 ليبرمان: يجب أن نخلص الشرق األوسط من تهديدات حماس  .09
 20 ال يمكن حسم الصراع مع الفلسطينيين والعالم العربي بعمليات عسكريةبيري:   .21
 20 نزع سالح غزة بالتعاون مع جهات عربية ودوليةالنائب نحمان شاي: يجب   .20
 22 مواجهات في خمس سنواتالمقاومة ما زالت صامدة بعد ثالث وزير البني التحتية السابق:   .22
 22 ن تطيح بهأبجراح سياسية بالغة من شأنها حزب العمل: الحرب أصابت نتنياهو   .23
 23  "إسرائيل"مشروع قانون إللغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في   .24
 23 نصف مليار شيكل لدعم مستوطنات غالف غزةأكثر من   .25
 23 في اليوم على قطاع غزة كانت تطلق ألف قذيفة دبابة ومدفعالجيش اإلسرائيلي:   .26
 24 "إسرائيلية لـ"شمالالحزب هللا يمتلك أنفاق ا تعبر الحدود جنرال سابق بالجيش:   .27
 26 فيشمان: علينا تحويل الصدمة بغزة الختراق سياسي عربي  .28
 26 نها تتعرض لالختطافأسرائيلية ادعت إاعتقال مجندة موقع "واال":   .29



 
 

 

 

 
           3ص                                     3323 العدد:     28/8/2104 الخميس التاريخ:

 

 26 سرائيلي بعيار ناري في هضبة الجوالنإصابة جندي إ  .31
 25 وتقدم األحزاب العربية و"البيت اليهودي"باالنتخابات تراجع "الليكود" و"يسرائيل بيتينو"  استطالع:  .30
 27 المستوطنات على الحدود اللبنانية تخشى تكرار تجربة األنفاق في غزة  .32
 27  " واألمم المتحدة والسلطة إسرائيلام مراقبة معابر غزة مؤلف من مندوبي "القناة الثانية: نظ  .33

 
  :األرض، الشعب

 28 شهيدا  الحصيلة األولية للعدوان اإلسرائيلي على غزة والعدد مرشح لالرتفاع 2076"الميزان":   .34
 29 لهمعادلة الردع التي فرضتها ستشكل حماية  و قصى لألزة هو انتصار رائد صالح: انتصار غ  .35
 29 انتصار غزة يمهد الطريق نحو القدس والمسجد األقصىكمال خطيب:   .36
 31 األقصى المسجد مستوطن ا وحاخامات يهود يقتحمون ثالثون"صفا":   .37
 31 وتهجيرهم منهاهيئات مقدسية: القبور الوهمية في سلوان هدفها االستيالء على أراضي المواطنين   .38
 30 نقله إلى معتقل "هداريم"يعزل األسير إبراهيم حامد و  هيناالحتالل ي  .39
 30 ن/ يونيولة اعتقال إداري منذ منتصف حزيراحا 311توثيق نادي األسير:   .41
 32 عشرات األسرى المرضى في سجن "النقب" يعانون من اإلهمال الطبيوزارة األسرى:   .40
 32 يعتقدون أن قوة ردع المقاومة قد زادت %76و يؤيدون إطالق الصواريخ %89استطالع بغزة:   .42
 34 : اللجنة القانونية تبدأ توثيق جرائم الحرب اإلسرائيلية في غزةبغزة نقابة المحامين  .43
 34 يدعمون المطالب الفلسطينية لوقف إطالق النار 48فلسطينيو   .44
 36 غزةوقف إطالق النار في سيين باتفاق االحتالل يقمع احتفاالت المقد  .45
 36 االحتالل يعتقل العشرات بالضفة ويقتحم مدرسة في نابلس  .46

 
  مصر: 

 36 : معركة العصف المأكول عصفت بغرور الصهاينةةتحالف دعم الشرعي  .47
 35 ُيهنئ الفلسطينيين على وقف إطالق النارالمصري  حزب الوسط  .48
 35 "هآرتس": التنسيق الوطيد بين السيسي ونتنياهو سيمنع غزة من تعزيز ترسانتها العسكرية  .49

 
  األردن: 

 37 عمار غزةاستعداد بالده للمساهمة في إعادة إيعلن  األردني الملك  .51
 37 ترحب بوقف إطالق النار في غزةاألردنية الحكومة   .50
 37 فرحا  بانتصار غزة األردنفعاليات في تواصل ال  .52
 38 غزة جس من تداعيات "إنتصار"و"الرسمي" متو  األردن الشعبي أغلق شوارع العاصمة احتفاال    .53
 39 للمقاومة صواريخ عشرةب للبيع بمزاد علني "أبو عبيدة"عصبة يعرض سلطان العجلوني   .54

 
 



 
 

 

 

 
           4ص                                     3323 العدد:     28/8/2104 الخميس التاريخ:

 

  لبنان: 
 39 قوىآذار": وقف إطالق النار في غزة يؤكد أن وحدة الفلسطينيين هي سالحهم األ 04"  .55
 39 انتصار غزة أعاد األمل بتحرير فلسطين من البحر الى النهر :اإلسالميةالجماعة   .56
 41 مهنئون بانتصار غزةلبنان:   .57

 
  عربي، إسالمي:

 40 ير القدس: نحمل رسالة صالح الدين لتحر أردوغان  .58
 42 نبيل العربي يرحب باتفاق إطالق النار ويدعو لإلسراع برفع الحصار عن غزة  .59
 42 قطر ترحب بالتوصل التفاق وقف إطالق النار في غزة  .61
 43 طالق النار بغزة التفاق سالم شاملتأمل أن يمهد وقف إ منظمة التعاون اإلسالمي  .60
 43 يرحب باتفاق وقف إطالق النار في غزة مجلس التعاون الخليجي  .62
 43 اإلسرائيلي جاء ليعلن هزيمة العدوانتونس: اتفاق وقف إطالق النار   .63
 44 استغالق اتفاق وقف إطالق النار لتعزيز المصالحة الوطنية المغرب يحث على  .64
 44 مهرجان تضامني مع غزة في المغرب  .65
 46  ؟"انتصار غزة"ماذا قال أبرز الدعاة اإلسالميين عن   .66
 47 ى إنهاء حصار غزةيدعو إل "إسرائيل"مؤتمر مقاطعة   .67
 48 في غزة اإلماراتي يواصل توزيع المساعدات الهالل األحمر  .68
 48 تهنئ باإلنجاز التاريخي للمقاومة في غزة الحركة الدستورية اإلسالمية في الكويت  .69
 49  لمقاومة الفلسطينية يبعث أمل توحد العالم اإلسالمي مجددا  سوار الذهب: انتصار ا  .71
 49 انتصار غزة استثنائي له ما بعده: حركة مجتمع السلم الجزائرية  .70
 61 الريجاني يهنئ مشعل بانتصار المقاومة الفلسطينية  .72
 60 الصلبة للفلسطينيين رّكعت الكيان الصهيوني اإلرادة: ارجية اإليرانيةالخ  .73
 60 قرب الحدود  جيش السوريلل موقعا  الجيش اإلسرائيلي يقصف   .74
 62 "إسرائيل"مقاتلون إسالميون يسيطرون على نقطة حدودية سورية قرب   .75
 62 الصنع قرب مطار بغداد إسرائيليةسقوط طائرة من دون طيار : قناة الميادين  .76

 
  دولي:
 62 بقرار أمميفي غزة لتثبيت وقف النار  ا تسعى مع بريطانيا وفرنساألماني  .77
 62  غزة ويدعو للتفاوض بشأن اتفاق "شامل ودائم"حصار  بإنهاءيطالب  األوروبياالتحاد   .78
 63 خطوة مشجعة عن غزةتخفيف الحصار  :رئيس البرلمان األوروبي  .79
 63 اإلسرائيلي -الفلسطيني لنزاع ا حلّ المفاوضات ل فرنسا تؤكد ضرورة استئناف  .81
 64 وقف إطالق النار في غزةباتفاق ترحب  بريطانيا  .80
 64 العالمي يكثف المساعدات الغذائية لغزة بعد فتح معبر رفح األغذيةبرنامج   .82



 
 

 

 

 
           6ص                                     3323 العدد:     28/8/2104 الخميس التاريخ:

 

 66 كية: غزة ضحية التاريخ ومفاوضات صعبة قادمةيصحف أمر   .83
 66 .. وحماس انتصرت استراتيجيا  خرجت خاسرة من حرب غزة "إسرائيل" الندبندنت:ا  .84
 65 إسرائيليةبنوك  ثالثةعلى تصفية استثماراته في  هولنديا   ديزموند توتو يحث صندوقا    .85
 65 2106مارس آذار/  لىإوبلجيكا بتصفيات أوروبا  "إسرائيل"تأجيل مباراة   .86

 
  حوارات ومقاالت:

 67 عدنان أبو عامر... الحرب تنتهي أخيرا في غزة  .87
 69 نبيل السهلي... اآلثار الكارثية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  .88
 52 م التميميد. عزا... أضواء على الهدنة  .89
 54 تسفيكا فوغل / عميد احتياط... الهدنة اعتراف بفشل العملية العسكرية  .91
 55 تسفي برئيل... هل تغّير "الهدنة" المشهد السياسي؟  .90
 58 ناحوم برنياع... ـرائـيـل"الـجـرف الصـامـد": نـهـايـة مـهـيـنـة إلسـ  .92

 
 70 :اريكاتيرصور وك

*** 
 
 تطور خطط الهجوم قبل الدفاع المقاومةو  تستعد لمعركة التحرير الشاملهنية: غزة  .0

قال نائب رئييس المكتيب السياسيي لحركيا حمياس يسيماعيل ننييا ين  انت يار : عمر زين الدين -غزة
ل جيياد عبيير سيينين طويلييا ميين الجهيياد وافسييتمداد ليييس فةييط لممركييا  فييي غييزة  بييل غييزة نييو تييراكم عميي

 للتحرير الشامل لفلسطين واألق ى .
وأشاد في أول ظهور له منذ بدء المدوان اإلسرائيلي على غزة  ب يمود الشيمب الفلسيطيني اليذن كيان 

فضيييل ب سيييببا  لن ييير  حاضيينا لكافيييا ف يييائل المةاومييا ولييييس فةيييط كتائيييب الةسييام   وأنيييه  كيييان بمييد 
 المةاوما .

وألةى ننيا خطابا  أعلن فيه ن ر المةاوما اليوم  خالل مسيرة جمانيرييا حاشيدة  شياري فيهيا ا ف  
وأضيييا   مييين الفلسيييطينيين المحتفليييين بانت يييار غيييزة  بميييد يعيييالن وقييي  يطيييال  النيييار أميييس ال ال ييياء.

اعر المييرب والمسييلمين نحونييا ميين جديييد   ننيييا:  نييذم الممركييا أعييادر افعتبييار لفلسييطين وأحييير مشيي
 مشيرا  يلى أن  الممركا كشفر عن منحنى تطور الممركا في فلسطين على مدار  ماني سنوار .

وتابع:  في حيرب الفرقيان كيان انت يار ال يمود  أميا فيي حجيارة السيجيل فكيان انت يارا  سيريما   بينميا 
انت يار حجيارة السيجيل   موضيحا  أن  في ممركا الم   المأكول كيان افنت يار أضيما  أضيما 

  تطور أداء المةاوما شهد به المالم أجمع  برا  وبحرا  وجوا   وعلى كافا المستويار .
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وأكييد أن تطييور جهييد المةاومييا  شييهد تةييدما  فييي خطييط الهجييوم قبييل خطييط الييدفاع   وأن كتائييب الةسييام 
  بدأر الحرب بضرب حيفا وأنهتها بضرب حيفا .

راء السيييياب   الحكييييم لييييم يشييييولنا عيييين احتضييييان قييييوت المةاومييييا  وأعطينانييييا المييييديار وقيييال رئيييييس الييييوز 
 واإلحدا يار اللوجستيا  ومنحنانا األمان  فيما فحةنا الممالء في كل مكان .

وشدد على أن  كافا ف ائل المةاوما كانر في الميدان تممل جنبا  يلى جنب  ولذلي نفتخر نحين فيي 
 وف ائل المةاوما .غزة أننا احتضنا المةاوما 

أل  فلسيطيني فيي غيزة كيانوا أبطياف   وأنيل المنياط  الحدودييا كسيروا  800والي ووا ل قوله  المليون 
اليد الطيولى لالحيتالل  وعليى حيدود غيزة مرغيوا أسيطورة الجيي  اليذن ف يةهير   منونيا  يليى أن جيي  

 افحتالل  لم يتمكن من دخول غزة .
ن الذن ق فر شةته في برج اإليطالي بحي الن ر  الذن قال مخاطبا  واستشهد بحديث أحد المواطني

قييادة جييي  افحييتالل  أنييتم أجييبن ميين أن تواجهييوا شييبابنا  تة ييفونا بال ييواري  ميين الجييو ألنكييم جبنيياء 
 لكن مةاتلينا يةاتلونكم من مسافا ال فر .

تونييي وتفييرك وتكبيير  وبييين أن  افحييتالل ظيين أنييه ليين يخييرج أحييد يحتفييل بوييزة  لكيين غييزة كلهييا خرجيير
تكبيرار الميد   مهنئا  الشمب الفلسطيني بمييد الفطير وعييد الن ير مميا   ليم نهنيئكم بمييد الفطير ولكننيا 

 اليوم نهنئكم به وبميد الن ر  فكل عام وغزة مةاوما  امدة ترسم الطري  نحو الةدس واألق ى .
ميوز انت يار ممركيا الم ي  الميأكول   وذكر أن كال  من الةادة محمد أبو شمالا ورائد المطار نيم  ر 

يلى جانب جميع شهداء الشمب الفلسطيني  الذين  مدوا  مودا   ليس له جيزاء يف الن ير وال يالة 
 في المسجد األق ى .

ووجيييه ننييييا تحييييا لسعيييالم الفلسيييطيني واإلعيييالم المربيييي  وعيييدحد التحاييييا للشيييهداء والجرحيييى واألسيييرت 
وردا  علييى اسييتهدا  منزلييه ومنييازل قيييادار المةاومييا علييى  الف ييائل.والمةيياومين فييي ال وييور ميين كافييا 

 ساون قطرة دم  من أن طفل من أطفال فلسطين .يمدار أيام المدوان  قال ننيا  ين بيتي ف 
 27/8/2104، فلسطين أون الين

 
 ةالخارجية الفلسطينية تطالب الدول الغربية بمحاكمة مواطنيها الذين شاركوا بالعدوان على غز  .2

دعييا وزييير الخارجيييا الفلسييطيني  ريييا  المييالكي  الييدول الوربيييا يلييى محاكمييا رعايانييا الييذين  رام ب:
شيياركوا كيييةوار مرتزقييا جنبييا  يلييى جنييب مييع جنييود افحييتالل اإلسييرائيلي فييي المييدوان المسييكرن األخييير 

 على قطاع غزة.
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ه المالكي يلى السكرتير المام لألمم وعدد من نظرائه وزراء خارجييا اليدول المتحدة بان كي مون  وتوجح
بييالتحةي  مييع مييواطنيهم الييذين  بتيير مشيياركتهم فييي المييدوان علييى غييزة   الوربيييا  برسييائل طييالبهم فيهييا

 خرقهم لةواعد الةانون الدولي  وارتكابهم جرائم حرب خالل نذا المدوان. وتةديمهم للمحاكما بسبب
 27/8/2104قدس برس، 

 
 تصاال  من المرزوقي لبحث سبل تثبيت وقف إطالق النار"قدس برس": عباس يتلقى ا .3

(  ات اف 8|22أعلن م در فلسطيني رسميا أن الرئيس محمود عباس تلةى اليوم األربماء ) رام ب:
ناتفيا من الرئيس التونسي محميد المن ي  المرزوقيي  ننيأم فييه بالتو يل فتفيا  وقي  يطيال  النيار 

وأوضي  الم يدر  أنيه جيرت خيالل افت يال التأكييد عليى  طاع غيزة.ووق  المدوان اإلسرائيلي على ق
عيادة يعميار قطياع غيزة  يضيافا  ضرورة ت بير وق  يطال  النار  واإلسراع في تنفيذ بيرام  اإلغا يا واا

 يلى بحث المالقار ال نائيا بين فلسطين وتونس وسبل تنميتها وتطويرنا.
 27/8/2104قدس برس، 

 
 "إسرائيل"و منظمة التحريرأنه بين  فاق وقف إطالق النارات: ضمانة "الشرق األوسط" .4

نحن أمام تفانمار بين «: »الشر  األوسط»قال مسؤول فلسطيني كبير لي: رام ب: كفاك زبون
سرائيل  ونذم ستكون يحدت أنم  سرائيل وتميدنا يلى اتفاقار سابةا بين المنظما واا المنظما واا

بين يسرائيل وف يل  ونحن رأينا نتيجا افتفاقار مع ف يل نذا ليس اتفاقا »وأضا : «. الضمانار
وحدة الفلسطينيين تحر مظلا المنظما ني »وتابع: «. بمينه  كل عام أو ا نين تندلع حرب جديدة

كان للحرب فضل كبير علينا.. نحن بدأنا »وأرد : «. الضمانا الحةيةيا لتجنب حرب جديدة
لم رن في البدايا  ولكن انتهينا متفةين وموحدين  متفرقين.. كانر حماس ترف  حتى الدور ا

قاما الدولا  «.المطلوب ا ن ينهاء افحتالل واا
 28/8/2104الشرق األوسط، لندن، 

 
 "الشرق األوسط": السلطة ستستثمر وقف إطالق النار للتحرك من أجل إقامة الدولة الفلسطينية .5

طا الفلسطينيا  برئاسا محمود عباس  قال مسؤولون فلسطينيون ين السل: زبون كفاك-برام 
ستست مر وق  يطال  النار على قطاع غزة الذن أعلن أول من أمس برعايا الةانرة  للتحري من 

 . وليس مجرد افكتفاء بتفانمار مرحليا.2692أجل يقاما دولا فلسطينيا على حدود 
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فاوضار وق  يطال  النار وقال في ل أبو شهال  الةيادن في حركا فت  وعضو الوفد الفلسطيني لم
الةيادة الفلسطينيا تسمى ا ن بمد انتهاء الحرب يلى اتفا  نهائي وشامل إلنهاء »في غزة  ين 

نحن نمر  أنه ف توجد أن ضمانار لحمايا شمبنا «: »الشر  األوسط»وَأضا  قائال لي«. افحتالل
نهاء افحتالل  وليس عبر تفانمار   «.مرحلياسوت بإقاما دولا فلسطينيا واا

 28/8/2104الشرق األوسط، لندن، 
 
 تحركات فلسطينية على أربعة مسارات متوازية بعد صمود اتفاق وقف إطالق النار في غزة .6

مع بدء  بار وق  يطال  النار في غزة  فان الحراي الفلسطيني يتركز على  عبد الرؤو  ارناؤوط:
المستلزمار المستمجلا  و انيا: استكمال  اربما محاور رئيسا  وني أوف: يغا ا سكان غزة وتوفير

المفاوضار غير المباشرة في الةانرة لالتفا  على الةضايا المالةا  و ال ا: يعادة اعمار قطاع غزة 
من خالل حكوما الوفا   ورابما: دفع حل سياسي بما يفضي يلى يقاما دولا فلسطينيا مع التحري 

 الفلسطينيا. باتجام المؤسسار الدوليا وتمزيز الم الحا
ويةول مسؤولون فلسطينيون: ين موضوع يغا ا غزة وتوفير المستلزمار للسكان في ضوء الكار ا 

 التي أحد ها المدوان اإلسرائيلي ية  على رأس انتمامار الةيادة الفلسطينيا في نذم المرحلا.
وبتكلي  من   ائب عريةار  عضو اللجنا التنفيذيا لمنظما التحرير الفلسطينيا  انه وذكر د.

الرئيس محمود عباس أجرت المديد من افت افر مع المسؤولين في الوفيار المتحدة وافتحاد 
األوروبي واألمم المتحدة وغيرنا من الدول المهتما للممل بشكل سريع من اجل توفير افحتياجار 

 الماجلا للسكان في غزة.
لون يلى أن ف موعد محددا حتى ا ن فنمةاد وفيما يتمل  بإعادة أعمال قطاع غزة  فةد أشار مسؤو 

منونين يلى أن  مشتركا المؤتمر الدولي إلعادة اعمار غزة والمةرر عةدم برئاسا نرويجيا وم ريا 
ات افر تجرن حاليا مع المانحين فستكشا  موعد مةبول فنمةاد المؤتمر بالتزامن مع استمرار 

 اسار المةرر تةديمها يلى المؤتمر.اللجنا الوزاريا الفلسطينيا بإعداد الدر 
ولم تستبمد م ادر غربيا يمكانيا تأجيل المؤتمر يلى شهر تشرين األول المةبل ليأتي بمد افجتماع 
المرتةب للجنا تنسي  مساعدار الدول المانحا في ال اني والمشرين من الشهر المةبل على نام  

 أعمال الجمميا الماما لألمم المتحدة.
 يا يعادة افعمار من خالل الحكوما الفلسطينيا كما تم افتفا  على ذلي في الةانرة.وستجرن عمل

أما سياسيا  فةد أشار وا ل ابو وس   عضو اللجنا التنفيذيا لمنظما التحرير الفلسطينيا  لي األيام  
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ي استممر يلى أن اللجنا السياسيا المنب ةا عن الةيادة الفلسطينيا ستممل على تحويل التوجيهار الت
يليها من الرئيس محمود عباس في اجتماع الةيادة أول من أمس يلى آليار واضحا ضمن سة  

 زمني محدد.
 28/8/2104األيام، رام هللا، 

 
 أبو عبيدة في خطاب النصر: المقاومة فعلت ما لم تفعله جيوش كبرى .7

متهيا انت يرر ألنهيا أنزلير أكدر األجنحا المسكريا لف يائل المةاوميا الفلسيطينيا أن غيزة ومةاو : غزة
نزيما بجنود افحتالل على أعتابها  وجملتهم يهرولون تحر جن  الظالم ناربين من غزة ومن نيران 
ييا  المةاوما  وفملر ما لم تفمله جيوٌ  كبرت  وأجبرر عدوحنا على افندحار وعطحلير منظوماتيه الجوح

 واألرضيا والبحريا.
  مييؤتمر الن ييرم الةسييام فييي البيييان المسييكرن الييذن ألةييام فييي  وقييال أبييو عبيييدة النيياط  المسييكرن باسيي

مسيياء اليييوم األربميياء فييي حييي الشييجاعيا باسييم كافييا األجنحييا المسييكريا فييي غييزة ين المةاومييا انتزعيير 
المبييادرة ميين عييدوحنا ولييم تيظفييرم بييأن ينجيياز اسييتراتيجي أو تكتيكييي  وسييحةر كبرييياءم الم يينوع لمةييود 

تبيييرار الحيييرب النفسييييا  سيييحةته تحييير أقيييدام المجانيييدين والمةييياومين عليييى شاشيييار اإلعيييالم وفيييي مخ
 األبطال.

وأضييييا  ين  المةاومييييا انت ييييرر ألنهييييا ضييييربر عميييي  الكيييييان ال ييييهيوني ردا  علييييى عدوانييييه  وقاليييير 
للمحتل: ف أمان لي في بةما من أرضنا  ونجحرر عشرار آف  المستوطنين الجيا مين عليى األر  

 من ستا ماليين يلى المالجئ في عم  فلسطين .الفلسطينيا  وأدخلر أك ر 
وتييابع قييائال:  لةييد فضييحر غييزة كيييان افحييتالل وقيادتييه األمنيييا والمسييكريا  وأظهييرتهم علييى حةيةييتهم  
قتلا مجرمين  سفاحين سفاكين لليدماء  يسيتهدفون الميدنيين األبريياء  وينتةميون مين األطفيال والنسياء  

األشييداء  نيا نيو الميالم ييرت ويييراكم فيي ذاكرتيه مين نيم ال ييهاينا بميدما فشيلوا فيي مواجهيا المةياومين 
 وما ني أفمالهم وفظاعاتهم .

وشددر الف ائل عليى أن  الن ير قبيل أن يكيون ن ير ا للمةياومين  نيو ن ير كيل أم أرضيمر فليذار 
 كبدنا مماني الرجولا والشهاما والفدائيا  ن ر كل أخر وبنر وزوجا رأر ابنها أو أخانيا أو زوجهيا

 أو أبانا يخرج ل د المدوان وني تملم أنه قد ف يمود  فدفمته للواجب دون تردد .
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وأنييدر الن يير ل ييمود شييمبنا وانت ييارم لييدماء شييهدائنا األبييرار  الييذين انضييموا يلييى السلسييلا الذنبيييا 
ذ  ينع نييؤفء افنت يار بييدمائهم الزكيييا وأرواحهيم الطييانرة  فييإ نح المختيارة ميين شيهداء شييمبنا وأمتنييا  واا

 رسالتنا من عب  دمائهم وتضحياتهم وانت ارنم .
 27/8/2104المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 العدو أخفى األرقام الحقيقة لخسائره.. نزال: لدينا أسرى ومستعدون للتفاوض حولهممحمد  .8

أكييد عضييو المكتييب السياسييي لحركييا حميياس محمييد نييزال أن قيييادة افحييتالل ال ييهيوني أخفيير : غييزة
 لحةيةيا لمدد قتلى وجرحى الجي  ال هيوني.األرقام ا

 وقال:  م ادرنا تفيد أن أعداد قتلى  من الضباط والجنود تجاوز األل  والجرحى تجاوز األلفين .
وأشيييييار نيييييزال فيييييي ت يييييريحار  يييييحفيا  األربمييييياء  يليييييى أن المةاوميييييا حةةييييير عيييييددا  مييييين اإلنجيييييازار 

اليذن ف يةهير  كميا حولير ضيباط وجنيود الجيي  افستراتيجيا  منها كسر نظريا الجي   اإلسرائيلي  
 ال هيوني يلى فئران مذعورة .

وحول عدد األسرت من الجنود ال هاينا  امتنع نزال عن تحديد أعدادنم  مشيرا  يلى أن نناي أسرت  
وأن حركتييه مسييتمدة لمباشييرة التفيياو  حييولهم  بشييكل منف ييل ومسييتةل عيين المسييار ا خيير المتملحيي  

 ر في قطاع غزة.بوق  يطال  النا
ميين الشييهر الماضييي أنهييا تمكنيير ميين أسيير الجنييدن ال ييهيوني  20وكانيير كتائييب الةسييام كشييفر فييي 

   وذلي خالل عمليا مركبا نفذتها شر  غزة والتي قتيل فيهيا 9062096شاؤول أرون  احب الرقم  
 بينهم قائد لواء جوفني. 60جندي ا وأ يب أك ر من  24

لجممييا فةيدان الضيابط نيدار جولييدن خيالل ممركيا  الم ي  المييأكول   كميا أعلين الجيي  ال يهيوني ا
 ومةتل آخرين باشتباي عني  مع كتائب الةسام شر  رف  جنوب قطاع غزة.

 
 المقاومة فرضت معادالت جديدة
المةاوما كسرر نظريا تحةي  التوازن افسيتراتيجي كشيرط لالنت يار من جها أخرت  أوض  نزال أن 

نما يك  في تحةي  توازن الرعب والردع.على المدو واا
 المةاومييا كسييرر نظريييا األميين الةييومي ال ييهيوني التييي كييان بهييا يبييرر المييدو ح ييوله علييى السييالك 

 النوون والسالك المتطور . حسب نزال.
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وأكد أن المةاوما نجحر في تويير قواعد افشتباي السياسي والمسكرن  وأنها فرضر ممادفر جديدة 
 مةابل الح ار. أنمها ممادلا الح ار

ولفر يلى أن المةاوما فرضر ممادفر جديدة منها  ممادلا النزوك مةابل النزوك ونو ما تجلى بنزوك 
 سكان المستوطنار .

 28/8/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 حماس: تصريحات نتنياهو "محاولة يائسة لتبرير الهزيمة" .9

اليييوم األربميياء  أنهييا رفضيير بحييث قضيييا الجنييود أعلنيير حركييا المةاومييا اإلسييالميا )حميياس(  مسيياء 
اإلسييرائيليين األسييرت لييديها فييي المرحلييا الراننييا  ممتبييرة أن رئيييس الييوزراء اإلسييرائيلي بنيييامين نتنيييانو 

  خضع لموقفها .
قال المتحدث باسيم  حمياس   سيامي أبيو زنيرن   ]أمس[  وتمةيبا على ت ريحار لنتنيانو مساء اليوم

 يدعيييياء نتنيييييانو بأنييييه لييييم يسييييتجب ألن طلييييب ميييين طلبييييار المةاومييييا  مجييييرد  فييييي بيييييان  ييييحفي: ين
ت ريحار غبيا تتمار  مع ن وص افتفا   وعلى المكس مين ذليي فحمياس رفضير بحيث قضييا 
الجنود اإلسرائيليين األسرت لديها في المرحليا الراننيا  ونتنييانو خضيع لموقفهيا وعليى اإلسيرائيليين أن 

 يمرفوا نذم الحةيةا .
ا  أبو زنرن أن  ت ريحار نتنييانو بأنيه وجيه ضيربا قاسييا لحمياس نيي محاوليا يائسيا لتبريير وأض

الهزيمييييا والتوطيييييا علييييى حالييييا اإلحبيييياط بمييييد عمليييييار المةاومييييا البطوليييييا وقييييدرتها علييييى شييييل الحييييياة 
 اإلسرائيليا .

 27/8/2104، فلسطين أون الين
 
 الجنايات الدولية لمحكمة باالنضمامالفصائل الفلسطينية تطالب السلطة  .01

الف ييائل الفلسييطينيا   أن غييزةميين أشيير  الهييور   عيين 28/8/2104القــدس العربــي، لنــدن، ذكييرر 
طالبييير عةيييب عةيييدنا اجتماعيييا ييييوم أميييس  ونيييو الييييوم التيييالي فنتهييياء الحيييرب اإلسيييرائيليا عليييى غيييزة  

حيتالل عليى الجيرائم السلطا الفلسطينيا للتحري نحو افنضيمام لمحكميا الجناييار الدولييا لمحاكميا اف
 التي اقترفها بح  الفلسطينيين.

وأكييدر الف ييائل التييي عةييدر اجتماعييا لهييا فييي مكتييب حركييا الجهيياد اإلسييالمي فييي قطيياع غييزة  علييى 
ضيييرورة المميييل وبيييذل الجهيييود إلييييواء المشيييردين مييين منيييازلهم  مشيييددة عليييى الت يييدن لكيييل مييين عبيييث 
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الوحييدة الوطنيييا  التييي بييرزر خييالل الحييرب  بالجبهييا الداخليييا. وشييددر علييى ضييرورة تطبييي  وتكييريس
مين أجيل »وآلمر افحتالل. ودعر لمةد اجتماع عاجيل لسطيار الةييادن لمنظميا التحريير الفلسيطينيا 

 «.ترتيب البير الداخلي وتممي  نذم الوحدة
وأ نيير الف ييائل التييي عةييدر مييؤتمرا  ييحافيا تليير فيييه نتييائ  اجتماعهييا فييي بيييان رسييمي علييى  ييمود 

فلسييطيني فييي الييداخل والخييارج وأميياكن تواجييدم كافييا  والتفافييه حييول المةاومييا  وأشييادر كييذلي الشييمب ال
بييدور ف ييائل المةاومييا فييي الييدفاع عيين أبنيياء الشييمب الفلسييطيني خييالل المييدوان  كمييا أشييادر بيييدور 

 الطواقم الطبيا والمسمفين.
ن يرة لويزة »اإلسيرائيلي وح ر الف ائل السكان على ضرورة افستمرار في مةاطما بضائع افحتالل 

وأشييادر بييدور م يير والييدول «. ومماقبييا لييه علييى جرائمييه التييي يرتكبهييا ضييد أبنيياء الشييمب الفلسييطيني
كافا  لمسانمتها في وق  المدوان على الةطياع  وكيذلي شيكرر حركيار التضيامن اليدولي فيي أمريكيا 

 ى المستوت الرسمي والشمبي.الالتينيا وأوروبا التي سارعر في يدانا المدوان والتضامن مع غزة عل
ليين تييذنب »دميياء الشييهداء والجرحييى التييي سييالر خييالل المييدوان  أنوأكييدر الف ييائل فييي ختييام بيانهييا 

بها شجرة افستةالل وتحةي  مطالب الشمب الفلسطيني  بإقاما دولته المسيتةلا وضيمان  رندرا وست م
 «.ح  عودة الالجئين وح  تةرير الم ير

الةييوت الوطنيييا واإلسييالميا فييي قطيياع   أن حسيين جبيير  عيين 28/8/2104، األيــام، رام هللاوأضييافر 
التمسي الحازم ب يوا الوفد المفاو  المشتري التيي ظهيرر خيالل مفاوضيار الةيانرة  يلىغزة دعر 

 بشأن المدوان اإلسرائيلي على الةطاع.
 أني افجتمياع شهال عضو قيادة حركيا فيت  فيي قطياع غيزة بميد مشياركته في أبووقال الدكتور في ل 

 تطل على شمبها ب ورة مشتركا وموحدة. أنالةوت اختارر 
فيي  األولالشيمب الفلسيطيني نيو المنت ير  أنخالل افجتماع عليى  كادرالةوت  ينوقال لي  األيام : 

 المدوان على قطاع غزة  مشيدا بالدور الذن لمبته قطاعار مختلفا من الشمب الفلسطيني.
الحيييرب  أداءالةيييوت قيمييير  أند عضيييو اللجنيييا المركزييييا للجبهيييا الشيييمبيا احمييي أسيييامامييين جهتيييه  قيييال 

 المةاتلا. أذرعهاو منر التكافل افجتماعي ودور المةاوما بكافا 
الممل بشكل سيريع لحيل مشيكلا المشيردين فيي  أنمياالةوت ناقشر  أن يلىوأشار في حديث لي  األيام  

 يلييىطا الوطنيييا والييرئيس محمييود عبيياس بافنضييمام الةييوت طالبيير السييل أن يلييى  مشيييرا اإليييواءمراكييز 
 كافا المماندار والةوانين الدوليا خا ا اتفاقيا روما من اجل محاكما قادة افحتالل على جرائمهم.
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الةييوت طالبيير بمةييد اجتميياع عاجييل لسطييار الةيييادن لمنظمييا التحرييير ميين أجييل ترتيييب  أنوقييال احمييد 
 .البير الداخلي وتممي  الوحدة الوطنيا

فيه أن مرحلا ميا بميد وقي  الميدوان  أكدرالف ائل الوطنيا واإلسالميا بيانا  أ درر أخرتمن جها 
يجييب أن تركييز علييى تضييميد جييراك المشييردين وأنييالي الشييهداء والجرحييى  مطالبييا السييلطا الفلسييطينيا 

 بالتحري نحو محكما الجنايار الدوليا لمحاكما افحتالل على جرائمه.
الممييل وبييذل الجهييود إليييواء المشيردين ميين منييازلهم مشييددة علييى ضييرورة تطبييي   وأكيدر الةييوت ضييرورة

 وتكريس الوحدة الوطنيا التي برزر خالل الحرب.
كما  منر الةوت  مود أبناء الشمب الفلسطيني في الداخل والخارج  مشيدة بيدور ف يائل فيي اليدفاع 

سييييتمرار فييييي مةاطمييييا بضييييائع اف أنمييييياعيييين أبنيييياء الشييييمب الفلسييييطيني خييييالل المييييدوان مشييييددة علييييى 
 افحتالل.

 
 حماس تطلق حملة االنتصار.. "غزَّة.. شعٌب يصنُع نصَره" .00

أعلنر حركا حماس عن يطال  حملا لالنت ار تحر عنوان:  غزة.. شمب ي نع ن يرم   فيي : غزة
 (.8-29أعةاب اإلعالن عن وق  يطال  النار والذن بدأ حيز التنفيذ مساء أمس ال ال اء )

المةاومييا فييي كييل الحييروب  بييأداء( 8-22بيييان لحركييا  حميياس  فييي بيييان لهييا اليييوم األربميياء ) وأشيياد 
التي واجهر فيها الةوار ال هيونيا  وقال:   ماني سنوار ني عمري الح ار الجائر المفرو  على 

ِد شمِبنا في غزََّة ال َّ  ابرة  ولم تكسْر قطاع غزَّة  لكنحها رغم قساوتها وألمها واستمرارنا لم تفرَّ من َعضي
 ِمن يرادِة  موِدم ونضاِله .

وتييابع:  فميين َرِحييم األلييم والح ييار َ ييَنَع نييذا الشييمبي األمييَل وافنت ييار  ونييو برجالييه ونسييائه وأطفالييه 
وشيوخه يحتضني تربَا الوطن بالمزحة واإلباء متسلححا  بالمزيما واإليمان  ويميان ي سيماَء اليوطن بالشيمو  

المؤيحِييد وانييِب النَّ يير  متمسييكا  بحةوقييه و وابتييه مييدافما  عنهييا  ف يميير ي الييذلي والخنييوعي والرحفمييا مرتبطييا  ب
يلييييه طريةيييا   وف افستسيييالم والرحضيييو  يلييييه سيييبيال   ونيييو يلتييي ي َخليييَ  مةاومتيييه الباسيييلا يحميييي ظهرنيييا 

 ال يييا ميييع ويميييي ي بطولَتهيييا وعزَّنيييا وانت ييياَرنا  وقيييد خيييا  نيييذا الشيييمب البطيييل ميييع مةاومتيييه حروبيييا  
افحتالل ال هيوني  نع فيها افنت ار؛ ففي ممركيا الفرقيان كيان افنت يار  و)انت يرر غيزحة( فيي 

 حجارة السجيل  واليوم في ممركا الم   المأكول )غزحة .. شمٌب ي نعي ن َرم( .
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ا  وأكييد البيييان أنييه فييي فلسييطين اليييوم ق يياي شييمب   ييامد  ونييو يحتضييني مةاومتييه الباسييلا  ليسييجحال مميي 
را  علييى احييتالل وعييدوان غاشييم  وليكتبييا علييى  ييدر  ييفحا التيياري : غييزحة.. شييمٌب ي يينعي  ن ييرا  مييؤزح

 ن َرم.
وأضييا :  علييى أر  غييزَّة َ يينع الشييمبي الفلسييطيني بوحدتييه وتالحمييه مييع المةاومييا ملحمييا الن يير  

شيييمبنا  يوميييا  مييين الميييدوان الواشيييم  أبيييدعر جميييانيري  62المبيييين عليييى الميييدو ال يييهيوني  وعليييى ميييدار
الفلسييطيني فييي  ييمودنا وبطولتهييا وتضييحياتها  وضييربر أروع أم لييا فييي التحييدحن والمةاومييا  فأينمييا 

فييي الييداخل والشييتار تجييد  يمحميير شييطري فييي غييزحة أو الضييفا الوربيييا أو الةييدس أو النةييب أو الجليييل..
  وَر ال مود والتضحيا قوف  وفمال  .

 27/8/2104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 األرقام: ضربات القسام بـ"العصف المأكول"ب .02

أعلنير المةاومييا الفلسيطينيا انت ييارنا عليى افحييتالل اإلسييرائيلي فيي ممركييا  الم ي  المييأكول  الييذن 
 يوم. 60دامر أك ر من 

وفي يح ائيا لضربار كتائب الةسام الجناك المسكرن لحركا  حماس  على افحتالل اإلسرائيلي فترة 
 قذيفا  اروخيا. 3922الكتائب افحتالل بي الحرب  فةد أمطرر 

 22  و R160 ياروخا  مين طيراز  22وحسب اإلح ائيا فإن الةذائ  المطلةيا تجيام افحيتالل منهيا 
 .M75من طراز  286  و J80من طراز 

ضافا لما سب  ف  أطل  الةسام   3334مين طيراز فجير  فيميا كيان منهيا  6  و S55مين طيراز  94واا
 ام / كتيوشا / ناون (.من طراز )غراد / قس

 27/8/2104، فلسطين اآلن

 
 حماس تنفي وجود خالفات داخلية حول مطلبي الميناء والمطار .03

األناضول: نفى م در مسؤول في حركا حماس  وجود خالفار داخليا  حول رؤيتها لمطلبي  -غزة
  الميناء البحرن  والمطار   في قطاع غزة.
ته لوكالا األناضول  ين ت ريحار محمود الزنار  عضو وقال الم در الذن رف  الكش  عن نوي

المكتب السياسي للحركيا  أميس ال ال ياء بشيأن البيدء فيي بنياء مينياء ومطيار فيي قطياع غيزة  نيي مين 
 . أجل  يشمار الفلسطينيين بأنهم أقرب ما يكون لهذا اإلنجاز
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رب اإلسيرائيليا عليى وأوض  الم در  أن خطاب الزنار أميس فيي أول ظهيور علنيي ليه منيذ بيدء الحي
 قطاع غزة  كان  يتمانى مع خطاب الن ر بما أنجزته المةاوما .

وأضييا :  قييد ي ييفه الييبم  بأنييه خطيياب ينشييائي  لكيين الزنييار أراد ميين خاللييه توضييي   حالييا ال ةييا 
 واإليمان بأنح نذا اإلنجاز سيكون واقما  ملموسا  وأننا أقرب ما نكون يليه .

ء موجيود  ونيو واقيع ويحتياج فةيط يليى تطيوير  والمطيار دمرتيه يسيرائيل  وفيي واستدري بالةول:  المينا
نيييذا اإلطيييار كيييان ييييدور حيييديث الزنيييار أميييس  ولكييين ننييياي بمييي  المفيييردار تيييأتي مييين بييياب )التمبئيييا 
الجمانيريييييا( وبييييث الحماسييييا فييييي نفييييوس الفلسييييطينيين  فيييينحن نتحييييدث عيييين حةييييو  واضييييحا للشييييمب 

 الفلسطيني .
ن متحييدث فييي الحركييا حييول أن قضيييا  خا ييا فيمييا يتمليي  باتفييا  التهدئييا   وقييال:  ف خييال  بييين أ

 مشددا على أن الخطابار الجمانيريا لها  وضمها الخاص  و مفرداتها الخا ا .
 28/8/2104القدس العربي، لندن، 

 

 مكتب هنية: ما يروجه االحتالل حول صحة هنية "أكاذيب" .04
كتييب السياسييي لحركييا حميياس يسييماعيل ننيييا مييا تروجييه المكتييب اإلعالمييي لنائييب رئيييس الم غييزة: عييدح 

وقيال المكتيب اإلعالميي فيي ت يري   بم  وسائل اإلعالم المبريا حول  حا ننييا بأنهيا  أكاذييب .
(  ين نذم األكاذيب تأتي في سيا   الحرب النفسيا ومحاوليا 8-28مةتضب له فجر اليوم الخميس )

وأضيا  بيأن ننييا  طيا  بسييارة مفتوحيا بيين الجميانير.خل  انت ارار ونميا   مشيرا  يليى أن ننييا 
 .زار جرحى عدوان افحتالل في مستشفى الشفاء ونو بكامل  حته

 28/8/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ": معركتنا الشهر المقبل ستكون شاقة جدا  48قيس عبد الكريم لـ"عرب  .05

 التنفيذيييا لمنظمييابييو ليلييى(  عضييو اللجنييا قييال الةيييادن الفلسييطيني  قيييس عبييد الكييريم )أ: جميييل حامييد
المكتييب السياسييي للجبهييا  الةييانرة وعضييوالتحرييير الفلسييطينيا وعضييو الوفييد لمفاوضييار التهدئييا فييي 

الديموقراطيييا  ين أمييام الفلسييطينيين بمييد شييهر ميين وقيي  يطييال  النييار ومفاوضييار قاسيييا فييي الةييانرة 
 لفلسطينيا ورفع الح ار كليا عن غزة.ةا بمطالب المةاوما املتتمل  بكافا الةضايا المت

ييا فلسييطيني ا بييين كافييا الف ييائل والحركييار الفلسييطينيا  أن” 48وأضييا  أبييو ليلييى لييي عرب  ننيياي يجماع 
على اتفا  وق  يطال  النار  مؤكدا في الوقر ذاتيه عليى أن ميا تيم يمتبير ن ي  نجياك  مشييَرا يليى 
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لتحةيي  سيائر المطاليب والحةيو  الفلسيطينيا سيتكون أن الممركا التفاوضيا التيي سيتبدأ الشيهر المةبيل 
 شاقا جدا.

كما  يننا نجحنا  السياسيا يحباط المدوان وأندافه  نج  فيوشدد أبو ليلى على أن الجانب الفلسطيني 
يطييار نييذا الت ييدن وفييي يطييار ردع نييذا  تمييززر فيييفييي الت ييدن ميين خييالل وحييدتنا الوطنيييا التييي 

 المدوان .
يليييى ضيييرورة المميييل عليييى خطيييا وطنييييا تةيييود يليييى ينهييياء  دعيييااليييذن  االفلسيييطينيوحيييول بييييان الةييييادة 

مف يلا نيدفها دفيع المجتميع  بليورر خطياافحتالل  قيال الةييادن الفلسيطيني ين الفكيرة األساسييا نيي 
افحييتالل وخروجييه ميين األراضييي الفلسييطينيا المحتلييا فييي الرابييع ميين حزيييران )يونيييو(  الييدولي إلنهيياء

 لةدس  خالل فترة زمنيا محددة تكفل جالء افحتالل.فيها ا بما 2692
فيي حالييا يخفييا  توجههييا للمجتمييع  خطييوار جديييا سييتتخذ سلسييلاوقيال أبييو ليلييى ين الةيييادة الفلسيطينيا 

الييدولي بمييا فيييه مجلييس األميين  وتمنيير يسييرائيل فيييي تحةييي  مطلييب ينهيياء افحييتالل  وميين بييين نيييذم 
 مع يسرائيل. سلطا الفلسطينياالالخطوار يعادة النظر في طبيما عالقا 

وعلى  ميد يعمار ما دمرم افحتالل خا ا وأن حجم اليدمار نائيل  قيال: أوف  ف بيد أن ننحنيي أميام 
أرواك الشييهداء الييذين سييةطوا فييي نييذم الممركييا التييي فرضيير علينييا  والتييي قاومنييا ميين خاللهييا بكييل مييا 

ناألندا   نستطيع  وأحبطنا عملييا اإلعميار  اتفا  لبدءا ن  نناي  انظ.بكان ذلي ب من  الخبي ا واا
الممليييا ميين المفتيير  أن تبييدأ فييورا بمييا يمكيين عشييرار  اإلنسييانيا ونييذمفييي غييزة مييع سييائر المؤسسييار 

 ا ف  من الذين دمرر منازلهم للمودة يليها وترميمها أو ما يمكنهم من المودة بها كما كانر.
مبئا وتجنيد أموال ومن المتوقع أن يكون ننياي اجتمياع أما عمليا اإلعمار الشاملا فهي بحاجا يلى ت
عادة يعمار غزة ليس فةط ميا دميرم ي في  النروي   للبحثفي تشرين األول )أكتوبر( في الةانرة برئاسا 

ا.  المدوان الحالي ينما ما دمرته يسرائيل خالل اعتداءاتها السابةا أيض 
 27/8/2104، 48عرب 

 
  خالل العدوان على غزة صاروخا   4654 أطلقت المقاومة الفلسطينية .06

 4694تميوز  أطلةير المةاوميا الفلسيطينيا  يوليو/ 2يوم  اإلسرائيلي على غزة  منذ بدء المدوان: غزة
ندفا بةطاع غيزة   6293 اروخا تجام المستوطنار والمدن ال هيونيا  بينما ناجم جي  افحتالل 

 في مجملها بيور السكان المدنيين.
 28/7/2104، يني لإلعالمالمركز الفلسط
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 تحتفل بوقف العدوان على غزة لبنان مخيماتالفصائل الفلسطينية في  .07

توا لر في المخيمار الفلسطينيا في لبنان افحتفيافر والمسييرار احتفياء بوقي  الميدوان افسيرائيلي 
عيادة اإلعميار وتميوي  األضير  لسسيراع»على غزة. كما  درر مواقي  تيدعو  ار فيي رفيع الح يار واا

 .»اإلسرائيليين ومحاكما مجرمي الحرب 
النيار فيي الهيواء والمفرقميار.  يطيال خيرج ابنياء مخيميار  يور )المسيتةبل( بمسييرار عفوييا. وجيرت 

انت ييرر يرادة المةاومييا بفيير  شييروطها علييى »لبنييان جهيياد طييه:  فييي»حميياس »وقييال عضييو قيييادة 
حيار شييمبنا  ونييو انت ييار لوحيييدة اسييطورة الجييي  الييذن ف يةهيير وذلييي بفضييل دميياء الشييهداء وتضيي

. وطاليييب المؤسسيييار الحةوقييييا »الوا يييب الشيييمب الفلسيييطيني وبداييييا عملييييا التحريييير وزوال الكييييان 
الدولييييا بكشييي  الجيييرائم اليييذن ارتكبهيييا الميييدو ال يييهيوني أ نييياء الميييدوان وتةيييديم مسيييؤولي نيييذا الكييييان 

 للمحاكما.
اسيتمرار الطريي  الجهيادن حتيى »سيامر موسيى   أبيو»افسيالمي حركيا الجهياد »كما أكد الةيادن فيي 

 .»عنها فلسطين كل فلسطين ملي للشمب الفلسطيني وللمسلمين وف بديل »  وأن »الكامل التحرير 
لسييان المسييؤول فيهييا عييدنان غريييب  بالتحيييا ألنييل غييزة  علييى»الفلسييطينيا جبهييا التحرييير »وتوجهيير 

ولييا للشييمب الممطيياء علييى طرييي  تحةييي  الييذين  يينموا ملحمييا  ييمود كبييرت تضييا  يلييى سييجل البط
 الحريا وافستةالل والمودة.

وانطلةر في مخيم البداون مسيرة شمبيا من أمام مسجد زمزم  رفمر خاللها رايار حمياس والف يائل 
 ي وقد ن رر النسوة األرز على المتظانرين.

وت بشيييائر نيييذا الن ييير لييييس سييي»وألةيييى الشيييي  أبيييو بكييير ال يييدي  كلميييا حركيييا حمييياس  فييياعتبر أن 
 .»فلسطين ب في الجوفر الةادما وتحرير فلسطين كل  بإذنافنت ارار التي ستحةةها المةاوما 

علييييي في ييييل  ان المطلييييوب موا ييييلا النضييييال إلجبييييار « الجبهييييا الديموقراطيييييا»ورأت عضييييو قيييييادة 
 يلييىتحرييير علييى التسييليم بجميييع المطالييب. ودعييا السييلطا الفلسييطينيا ومنظمييا ال اإلسييرائيليافحييتالل 

تحضييير ملفييار المييدوان علييى قطيياع غييزة وتشييكيل نيئييا وطنيييا تتييابع نييذا المليي   ميين خييالل تحييري 
سياسي وقانوني  وخ و ا  التوقيع على مي ا  روما وافنضمام للمحكما الجنائييا الدولييا وجيرح قيادة 

 المحاكما الدوليا. يلى يسرائيل
 28/8/2104، المستقبل، بيروت
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 لم تحصل على شيء في مفاوضات القاهرة وهدفنا نزع سالحهانتنياهو: حماس  .08

رئيس الوزراء : أن األناضول –عالء الريماون   عن 27/8/2104، رأي اليوم، لندنذكرر 
لم تلب أن مطالب لحركا حماس خالل  اإلسرائيلي بنيامين نتنيانو قال  اليوم األربماء  ين يسرائيل 

جاء  نذم الحركا. ”نزع سالك كومته على المدت الطويل نو   ممتبرا أن ند  ح مفاوضار الةانرة
ذلي خالل مؤتمر  حفي مشتري عةدم نتنيانو مع وزير الدفاع موشيه يمالون ورئيس أركان الجي  

 .زبني غانت
يسرائيل سترد بمن  أشد وأقوت من ذن قبل على أن  ارو  يطل   يانو  خالل المؤتمر ين نوقال نت

 مد يوم من التو ل في الةانرة فتفا  على ندنا مفتوحا في قطاع غزة.  وذلي ب من قطاع غزة
حتى في   ضربا ني األقوت على اإلطال  في تاري  الحركا وأضا  أن اسرائيل وجهر لحماس 

 .2022و 2008حال المةارنا بين حربي عام 
خالء قطاع غزة من وأكد أن ند  يسرائيل على المدت البميد نو   . أن أسلحا نزع سالك حماس  واا

ف بد من التأكيد على أنه من الساب  ألوانه الحديث عن موافةا يسرائيل على تهدئا  ومضى قائال: 
  مشيرا يلى أن عمل حكومته ا ن نو السمي لتةديم خيارار سياسيا  طويلا األمد حتى اللحظا
 جديدة  لم يوض  طبيمتها.

لم تةم يسرائيل بتلبيا أن من  زراء اإلسرائيلي وحول ما جرت خالل مفاوضار الةانرة  قال رئيس الو 
شروط حماس  سواء على  ميد اإلفراج عن األسرت المحررين من  فةا شاليط والذين أعادر 

  في يشارة يلى  يسرائيل اعتةالهم  أو الميناء والمطار  أو الح ول على أموال من الضفا الوربيا
 يا في رام ب.مستحةار الةطاع الماليا لدت السلطا الفلسطين

ما يمكن تأكيدم أن عمليا الجر  ال امد )افسم اإلسرائيلي للحرب األخيرة على قطاع  وأضا : 
 . غزة( حةةر ينجازا عسكريا وسياسيا إلسرائيل بينما حماس لم تأخذ شيئا

وأشاد نتنيانو في كلمته بةدرة الجي  اإلسرائيلي على ييةاع الخسائر بحماس وشكر كل األذرع 
منيا اإلسرائيليا التي نفذر الممليا  كما أ نى على الجبها الداخليا اإلسرائيليا التي قال عنها ينها األ
 .  مدر بالممركا 

حماس زادر بمد الحرب عزلتها المالميا  في المةابل تحة  إلسرائيل  وعن حماس  قال نتنيانو ين 
قليميا غير مسبو   . ينجازا سياسيا كبيرا  ودعما دوليا واا
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وتابع أنه خالل عمليا الجر  ال امد  تم تدمير شبكا األنفا  والبنى التحتيا لحماس  كما تم تدمير 
 آف  ال واري  ومن ار اإلطال  ومواقع الةيادة للحركا.

 وأوض  أنه تم يحباط اعتداءار حماس على يسرائيل من البحر والجو والبر.
أخضر من األسرة الدوليا للممل بحزم ضد  يسرائيل ح لر على شرعيا وضوء وأضا  نتنيانو أن 

نذم المنظمار  والذن حدث أن األسرة الدوليا تدري بأن حماس ني من نفس عائلا منظمار يرنابيا 
 . أخرت أم ال داع  )تنظيم الدولا اإلسالميا( والةاعدة

كما كانوا خالل الممل مما كوحدة واحدة  ومخاطبا الداخل اإلسرائيلي  دعا نتنيانو اإلسرائيليين يلى 
   حسب قوله. الممركا

عمليا الجر  ال امد حةةر  بدورم قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يملون  خالل المؤتمر  ين 
 . نجاحا  كبيرا  وألحةر ضربا عميةا وطويلا األمد بمنظمار فلسطينيا

حدث ذلي فسيتم يلحا   يننا ف نونم أنفسنا  قد تكون لنا مواجها أخرت مع حماس  لكنه يذا وقال: 
 . ضربا أشد بحماس

يذ أنهم يملمون علم اليةين  ورؤسائهاليس نناي أن موزت وراء موجا افبتهاج لحماس  وأضا  أنه 
 . بأنهم تكبدوا ضربا شديدة

ومضى يملون يننا نبذل جهودا فستمادة ج تي الرقيب أول )رتبا عسكريا أقل من ضابط( أورون 
غولدين الذين تم فةدنم في الحرب على غزة وتتهم يسرائيل حماس بافحتفاظ شاؤول والمالزم ندار 

 بهما.
باستخالص المبر من سير الممليا ومن كيفيا أداء المهام من قبل الجهار األمنيا  ووعد يمالون 

 . المخت ا ف سيما الجي  اإلسرائيلي ووزارة الدفاع
اإلنجازار المسكريا التي حةةتها  ين  زغانتمن جانبه  قال رئيس أركان الجي  اإلسرائيلي بني 

يسرائيل وما تكبدته حركا حماس وسائر المنظمار الفلسطينيا من ضربا مؤلما وطويلا األمد أتاحر 
 . الفر ا أمام وق  افقتتال بدون أن تضطر يسرائيل يلى تةديم حلول وسط استراتيجيا

ت ر  سليم ومسؤول ومن دعم للجي  لما أبدوم من  عن تةديرم لسسرائيليين  زوأعرب غانت
 . اإلسرائيلي
من الساب  ألوانه  ين قال نتنيانو   أن حلمي موسى  عن 28/8/2104، السفير، بيروتوأوردر 

التوييرار في الشر  األوسط تنطون على فرص    موضحا  أن  الةول يننا حةةنا ردعا  طويل المدت
 . ا ومن وحدة وتراص شمبنابالنسبا يلى يسرائيل  وحماس فوجئر بشدة ردحن
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كرئيس لحكوما يسرائيل  فإنني أتحمل المسؤوليا المليا عن أمن مواطني يسرائيل  ونذا  وأضا  أنه 
  في كل مرحلا من نشاطاتنا في عمليا الجر  ال امد. من اللحظا زما قادني ونظيرنح يملون وغانت

شدة  وأيضا  جلب الهدوء المديد لكل األولى وضمنا ندفا  واضحا : ضرب حماس ومنظمار اإلرناب ب
 . مواطني يسرائيل

ان  نتنيانو قال: أن وكافر –أحمد رمضان   عن 28/8/2104، المستقبل، بيروتوأضافر 
عن ممتةلين فلسطينيين  وباإلفراجحماس كانر تطالب لتوقيع وق  للنار بميناء ومطار في غزة  

لةد  . وتابع  بمطالب اخرت ايضا لكنها لم تنل شيئاوبوساطا قطريا  م تركيا وبدفع رواتب موظفين و 
 . انسانيا ولكن فةط تحر سيطرتنا ألسبابوافةنا على المساعدة في اعادة اعمار الةطاع 

 . حماس لم تتمر  لهزيما مما لا منذ نشوئها اكد نتنيانو ان و 
بمن فيهم مسؤولون كبار  من المةاتلين افعداء أل الهجمار وقتلنا نحو  أنفا لةد دمرنا  وقال ايضا 

في الحركا ودمرنا اف  ال واري  ومئار من مواقع الةيادة وتجنبنا اعتداءار في افراضي 
افسرائيليا ومنمنا  بفضل نظام الةبا الحديديا المضاد لل واري   قتل اف  افسرائيليين بال واري  

 . التي تطل  من غزة
عدم التأ ر باحتفافتهم  ةر انت ارا  دعا نتنيانو الى حماس انها حة بإعالنوردا على سؤال يت ل 

 . فن حماس تملم تماما بال من البانظ الذن دفمته
ان اسرائيل  أكدوسئل ايضا عن مستةبل المفاوضار مع الفلسطينيين  فرف  افدفء بتفا يل لكنه 

 . ستكون مسرورة برؤيا )الرئيس الفلسطيني( محمود عباس يتولى السلطا في غزة 
 
 ليبرمان: يجب أن نخلص الشرق األوسط من تهديدات حماس .09

نتنيانو  يذ كتب  رئيس الوزراء بنيامينوزير الخارجيا أفيودور ليبرمان : انتةد أسمد تلحمي - النا رة
يحظر على يسرائيل أن تتو ل يلى أن ترتيب أو تسويا مع  ينه   الفايسبوي في  فحته على 

لى الةطاع  يذ لن يكون ممكنا  ضمان األمن لسسرائيليين والتو ل حماس طالما استمرر سيطرتها ع
حماس ف يمكن أن تكون طرفا  في أن ترتيب سياسي أو أمني أو  . وأضا  أن  يلى تسويا سياسيا

. وأضا  أن حماس  أن تح ل على ينجاز سياسي. ومن ننا ممارضتي فتفا  لوق  النار
سل  وتمزيز قدراتها إلدارة ممركا أخرت ضد يسرائيل في ستستول نذا افتفا  غطاء  لتوا ل الت

الوقر الذن تختار. وزاد أن من دون الةضاء على حماس فإن تهديد األنفا  وال واري  سيبةى قائما . 
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قبل أن ننج  في تخليص  وتابع أنه لن يكون ممكنا  يدارة عمليا سياسيا حةيةيا أو تحةي  انطالقا 
 . اس  ولن يةوم بالمهما أحد غيرناالشر  األوسط من تهديد حم

 أمام حماس.   افنبطاك نفسه رئيس الحكوما بي  ليكود وفي   البير اليهودن كما اتهمر أوساط في 
 28/8/2104، الحياة، لندن

 
 ال يمكن حسم الصراع مع الفلسطينيين والعالم العربي بعمليات عسكريةبيري:  .21

رئيس ساب  لجهاز المخابرار الداخليا )الشاباي(   ب بيرنوديع عواودة: يرت الوزير يمةو  - النا رة
ان على الةيادة تحةي  األندا  ونذم ف تتأتى بالضرورة بإطال  الر ا ا األخيرة ففتا يلى ان 

 األمور بخواتيمها وان افمتحان بالخطوار السياسيا.
الحاكم تترتب على  ال افئتان مستةبل الشراكا في   نناي مستةبل ويؤكد بيرن من حزب ي  عتيد 

ف يمكن  الخطوار السياسيا ومدت استوالل الفر ا النادرة التي نجمر عن نذم الحرب. ويتابع 
حسم ال راع مع الفلسطينيين والمالم المربي بممليار عسكريا. يذا لم ننج  بدفع األمور نحو مبادرة 

 . مبكرة سياسيا سيحسم اإلسرائيليون أمرنم وسنجد أنفسنا بخضم انتخابار
الفلسطينيين بالحديد والنار التي تطبةها يسرائيل منذ سنوار   كي وعي وبذلي يناق  بيرن نظريا 

حتى جاء  مود المةاوما في غزة وحولها كيدا مرتدا كما تجلى في تأكيدار أوساط متزايدة بان 
  .المدفع وحدم لم يمد ينفع 

 28/8/2104، القدس العربي، لندن
 
 نزع سالح غزة بالتعاون مع جهات عربية ودوليةي: يجب النائب نحمان شا .20

بةيادة تسيبي لفني    الحركا وديع عواودة: شن نحمان شان عضو الكنيسر عن حزب  - النا رة
نجوما على الحكوما وقال ان رئيسها لم يدع المجلس الوزارن الم ور لالجتماع قبيل اتخاذ قرار 

حديث للةناة اإلسرائيليا الماشرة ان افمتحان ليس بوق   بوق  النار خشيا تسريبار الوزراء. وفي
جيد ان  النار افن بل بنزع سالك غزة بالتماون مع جهار عربيا ودوليا. وتابع بمرارة نو ا خر 

النار توقفر وممها توقفر حالا الحرج الكبير التي فزمر يسرائيل منذ بدء الحرب في ظل عدم 
. واتهم الحكوما والجي  بافرتجاليا وانتةد تويير أندا   ن يوماح ول حسم وف تسويا طيلا خمسي

ومن  م يسكار  واري  غزة. وتابع   تدمير األنفا  وتارة   ندوء مةابل ندوء الحرب. وقال تارة قيل 
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تكبدنا خسائر بشريا موجما وخسائر اقت اديا مهولا وانهارر السياحا وعالقاتنا الخارجيا  
 . نا و ورتنا فمن أجل ماذا كل ذلي ولماذا ضحينا كل ذليبالحضي  كما ني مكانت

 28/8/2104، القدس العربي، لندن
 
 المقاومة ما زالت صامدة بعد ثالث مواجهات في خمس سنواتوزير البني التحتية السابق:  .22

ار وديع عواودة: قال وزير البنى التحتيا الساب  الجنرال بافحتياط ييفي ييتام ان وق  الن - النا رة
 في غزة.  حماستان كرحس 

وفي ت ري  للةناة اإلسرائيليا ال انيا عةب يعالن وق  النار مساء أول من أمس قال ييتام الممرو  
بتشددم ان المةاوما الفلسطينيا ما زالر  امدة وتة  على قدميها بمد  الث مواجهار في غضون 

لى يطال  ال واري  حتى اللحظا األخيرة خمس سنوار  ففتا لبةاء قيادة المةاوما سالما ولةدرتها ع
 «.وحماستان نذم حةيةا للمدت البميد وني لن تةيم سالما ممنا وتابع 

 28/8/2104، القدس العربي، لندن
 
 ن تطيح بهأبجراح سياسية بالغة من شأنها حزب العمل: الحرب أصابت نتنياهو  .23

ن حزب الممل  على طريةا اتخاذ الةرار وديع عواودة: حمل الوزير األسب  أوفير بينيس م - النا رة
. وأوض  بينيس في ت ري  للةناة استراتيجيافي يسرائيل وقال ان قرارار يسرائيل تكتيكيا وليسر 

ذاتها ان ما زاد طينا الحكوما بلا نو البطء في حسم الةرار والتسريبار التي دعا وزير الشرطا 
 ل الوزراء لجهاز كش  الكذب )البوليورا (.يتسحا  أنرونوفيت  اإل نين لمكافحتها بإخضاع ك

واتهم بينيس المستوت السياسي بتوليب افعتبارار السياسيا الداخليا والحزبيا وافنتخابيا على 
الم لحا الوطنيا المليا ونو ا خر يرج  ان تكون الحرب قد أ ابر رئيس الوزراء بنيامين نتنيانو 

 ه.بجراك سياسيا بالوا من شأنها ان تطي  ب
نناي أزما قيادة في يسرائيل تتجلى نذم األيام  ونحن بحاجا اليوم لةائد  وخلص يلى الةول بمرارة 

واستوالل الفر ا لتسويا سياسيا شاملا مع الفلسطينيين دون  استراتيجيمؤسس وعلينا بتويير اتجام 
دة لسسرائيليين . وحذر بينيس من توالي الحروب وقال ان نذم ليسر بشارة جي تلم م وخو  بالوحل

 وانه ينبوي ان تكون يسرائيل دولا اعتياديا.
 28/8/2104، القدس العربي، لندن
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  "إسرائيل"مشروع قانون إللغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في  .24
قدمر مجموعا من أعضاء الكنيسر من أحزاب اليمين افسرائيلي   :الحياة الجديدة - الةدس المحتلا

انون جديد يطالب بإلواء مكانا اللوا المربيا كلوا رسميا  وجمل اللوا المبريا اللوا مؤخرا  مشروع ق
ويأتي مشروع الةانون بمبادرة اللوبي لتمزيز مكانا اللوا المبريا في  الرسميا الوحيدة في اسرائيل.

 الكنيسر  وأعضاء كنيسر من حزب  اسرائيل بيتنا  و البير اليهودن  و الليكود .
نون المةترك على يلواء الةانون الذن يسرن منذ افنتداب البريطاني لفلسطين  وتبنته وينص الةا

يسرائيل فيما بمد  والذن يلزم الدولا بنشر كافا اإلعالنار وافستمارار الرسميا ال ادرة عنها وعن 
ا داخل كافا المجالس المحليا والبلديار باللوا المربيا  باإلضافا يلى وق  استممال اللوا المربي

المكاتب الحكوميا والمحاكم  فيما سيستمر نشر يافطار التوجيه في الشوارع باللوتين المبريا 
  والمربيا.

 28/8/2104، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 أكثر من نصف مليار شيكل لدعم مستوطنات غالف غزة .25

ا لرئيس الحكوما قدم وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي أورن اريئيل خط: في ل يوس  -الةدس 
مليون شيكل في مشاريع البناء واستيماب المستوطنين  960بنيامين نتنيانو يتم بموجبها ر د نحو 

 الجدد في المستوطنار المحيطا بةطاع غزة.
وقالر اإلذاعا الماما اإلسرائيليا أمس: ين نذا افقتراك يأتي بناء  على الةرار الذن اتخذته الحكوما 

 زيز نذم المستوطنار  وكذلي مدينا أسديرور.في مطلع الشهر بتم
وتأتي محاوفر الحكوما تمزيز وجود نذم المستوطنار بمد مطالبار وتوجهار ممظم سكانها 
إلجالئهم وافنتةال للمي  في مستوطنار الضفا الوربيا نظرا  لل واري  التي تمرضوا لها والتي أدر 

 يلى يجالئهم بالكامل.
 28/8/2104، االتحاد، أبو ظبي

 
 في اليوم على قطاع غزة كانت تطلق ألف قذيفة دبابة ومدفعالجيش اإلسرائيلي:  .26

يوما من الةتال مع المةاوما الفلسطينيا  60بينر ممطيار الجي  اإلسرائيلي أنه خالل : يرب48عيي
 قذيفا. 24600أل  قذيفا مدفميا  بينما أطلةر الدبابار نحو  36في قطاع غزة أطل  الجي  
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يجا فإن الجي  أطل  ما يمادل أل  قذيفا في كل يوم من أيام الحرب على قطاع غزة  أن وبالنت
 قذيفا في كل ساعا. 42نحو 

وبحسب ممطيار الجي  فإن غالبيا الةذائ  التي أطلةر من قبل الدبابار كان من نوع  حلوفن   
ط  سكنيا. والممدة أ ال لة   المركبار المدرعا  ولكن الجي  استخدمها في ق   منا

ويستخدم الجي  نذم الةذائ  من عةود  ويمتبرنا أقل  نجاعا  أ ناء الةتال في مناط  سكنيا مةارنا 
بةذائ  الدبابار المتطورة  حتسا   و كالنير  التي استخدمر بنسبا أقل مةارنا بباقي أنواع 

 الةذائ .
الدقي  بما يمادل أربما يلى ذلي  بينر ممطيار الجي  أن الجي  استخدم الة   المدفمي غير 
  والتي 2006و 2008أضا  ما استخدمه في الحرب المدوانيا السابةا على قطاع غزة في كانوني 

 أطل  عليها  الر اص الم بوب .

 28/8/2104، 48عرب 
 
 "إسرائيلية لـ"شمالالحزب هللا يمتلك أنفاق ا تعبر الحدود جنرال سابق بالجيش:  .27

ينح حزب ب يمتلي  في الجي  اإلسرائيليح قال:   يهلوم الساب  لوحدة  الجنرال ييتان شيال  الةائد
  مشير ا يلى أنح ذلي يشبه يلى حد  كبير   ما قامر به حركا  أنفاق ا تمبر الحدود في شمال يسرائيل

 حماس في قطاع غزة.
ير موجود في الشمال  ينح َمْن يمتةد بأنح تهديد األنفا  غ اإلسرائيلي:   ولال وأضا  في مةابلا لموقع 

أنح حزب ب كان وف يزال يسمى للممل ضد    مؤكد ا  فهو ف يمي  في منطةا الشر  األوسط
 . يسرائيل

وتتزامن أقوال شالي  بمد ساعار من ت ريحار قائد المنطةا الشماليا في الجي  اإلسرائيليح  
 . خطر األنفا  في شمال يسرائيلف يوجد تهديد حةيةي ل الجنرال يائير جوفن  الذن قال ينحه 

وأكدح شالي  أنح خطر األنفا  ما زال في بدايا الطري   ميمرب ا عن  ةته في تطوير تكنولوجيا جديدة 
 ييمكنها التمامل مع خطر األنفا  في المرحلا المةبلا.

وخليص يلى الةول: لم أتفاجأ من أنفا  حماس في قطاع غزحة  ولكن دينشر من مستوت التطور 
 التشويلي واستخدام دراجار ناريحا في خطط استخدام األنفا . 

 28/8/2104، المستقبل، بيروت
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 فيشمان: علينا تحويل الصدمة بغزة الختراق سياسي عربي .28
أكد المحلل المسكرن اإلسرائيلي أليكس فيشمان  أن  الن ر األقرب  : 22عربي  –الةدس المحتلا 

في المدوان على غزة  والذن شكل  دما يقليميا  يمكن تحويله يلى الهزيما   الذن حةةته يسرائيل 
 يلى اخترا  سياسي مع افئتال  المربي الممتدل الذن يبنيه السيسي.

وقال في مةاله في  حيفا  يديمور  اإلسرائيليا  األربماء  ين  أحد الرابحين اليوم نم الم رين   
ا محور الدول المربيا الممتدلا  مةابل دحر زاعما  أنهم أ روا على الخطا التي عرضونا  وعززو 

 تحال  اإلخوان المسلمين مع قطر.
أما استفادة رئيس السلطا الفلسطينيا فما ربحه نو أنه تحول من  أوزة عرجاء الى وسيط مركزن. 
ومنحه الم ريون مكانا رئيس فري  المفاوضار  وكل الساحا الدوليا تتجند لمساعدته للسيطرة على 

المسيرة السياسيا مع اسرائيل  إلحياءيد. وأك ر من ذلي: نو كفيل بان يتلةى دعما دوليا غزة من جد
 في شروط مريحا له   يةول المحلل. 

 27/8/2104، "20موقع "عربي 
 
 نها تتعرض لالختطافأسرائيلية ادعت إاعتقال مجندة موقع "واال":  .29

سرائيلي امس  ان الشرطا المسكريا اعتةلر ذكر موقع  والال  اف ة: الحياة الجديد  - الةدس المحتلا
 عاما  بمد ان ادعر انها تمرضر لالختطا . 26مجندة تبلغ من الممر 

وقال الموقع ان المجندة ات لر ناتفيا بالشرطا المسكريا وادعر انها تتمر  لالختطا  واغلةر 
ملومار أمنيا تم اعتةال الهات   ما دفع الشرطا والجي  الى افستنفار في البحث عنها وبناء على م

افختطا  لمجرد  المزاك  وادعاءالمجندة وتحويلها للتحةي   حيث أفادر بأنها قامر بافت ال 
 فةط .

 28/8/2104، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 سرائيلي بعيار ناري في هضبة الجوالنإصابة جندي إ .31

بجروك  اليوم األربماء  بمد  أعلن جي  افحتالل افسرائيلي ا ابا جندن اسرائيلي: )أ   ب(
 نار قادم من سوريا في الجزء المحتل من نضبا الجوفن. يطال 

 وقال متحدث باسم الجي   ا يب الجندن بنيران قتال قادما من الجزء السورن من الجوفن .
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وقالر اذاعا جي  افحتالل ان جنديا ا يب بميار نارن في  درم لكن حالته ليسر خطرة  مشيرة 
 انه تم نةله الى مستشفى رامبام في حيفا شمال فلسطين المحتلا.الى 

وأكدر افذاعا الماما ان النيران جاءر من منطةا قريبا من الةنيطرة حيث يجرن قتال حاليا بين 
 قوار النظام السورن والمتمردين.

 27/8/2104، فلسطين اون الين
 
 وتقدم األحزاب العربية و"البيت اليهودي"ابات باالنتخاستطالع: تراجع "الليكود" و"يسرائيل بيتينو"  .30

أجرت ممهد  ديالوغ  بإشرا  البروفيسور كميل فوكس من جامما تل أبيب استطالع للرأن  شمل 
. تجدر اإلشارة يلى أن الخارطا %4694شخ ا  بنسبا خطأ ت ل يلى  494عينا مؤلفا من 

بار  خا ا مع تنافس حزب موشي كحلون  السياسيا قد تبدو موايرة تماما مع اقتراب موعد افنتخا
مكانيا ح ول ا طفافار وانةسامار جديدة.  واا

وبحسب افستطالع  الذن نشرته  حيفا  نآرتس  اليوم الخميس  فةد تراجمر نسبا الرضا من أداء 
ينهم  %42خالل الحرب  وقال  %60قبل الحرب  يلى  %22رئيس الحكوما  بنيامين نتانيانو من 

 %29أدائه  بينما تراجمر نسبا الرضا من أداء وزير األمن  موشي يمالون من  غير راضين عن
ينهم غير راضين عن أدائه. أما بالنسبا ألداء وزير الخارجيا  أفيودور  %36  وقال %66يلى 

 ينهم غير راضين عن أدائه. %68  بينما قال %26يلى  %32ليبرمان  فةد تراجمر النسبا من 
ين حركا حماس ني التي انت رر   %29ينت ر في الحرب  بينما قال  ين أحدا لم %64وقال 

 بأنهم ف يمرفون من المنت ر. %4ين يسرائيل ني المنت رة  وأجاب  %29في حين قال 
مةمدا  32وتناول افستطالع يمكانيا يجراء انتخابار اليوم  وتبين أن حزب الليكود الذن ح ل على 

مةمدا في  24مةمدا  ويتراجع  يسرائيل بيتينو  من  29ع يلى السابةا يتراج 2023في انتخابار 
مةمدا  ويتةدم  24مةمدا يلى  26مةمدا  ويتراجع حزب  الممل  من  22افنتخابار السابةا يلى 

 مةاعد فةط. 2مةمدا يلى  22مةمدا  وتتراجع  شاس  من  22مةمدا يلى  22 البير اليهودن  من 
مةاعد   8مةاعد في افنتخابار السابةا يلى  2نتورام  تتةدم من كما بين افستطالع أن  يهودور 

مةاعد  9مةاعد  وتتةدم  ميرتس  من  4مةاعد يلى  9وتتراجع  نتنوعام  )الحركا برئاسا ليفني( من 
 مةاعد  بينما ف يتجاوز  كاديما  نسبا الحسم. 2يلى 

دا  حيث أن الجبها الديمةراطيا مةم 23وبحسب افستطالع أيضا فإن األحزاب المربيا تح ل على 
مةاعد  ويتةدم التجمع الوطني  9مةاعد في افنتخابار السابةا يلى  4للسالم والمساواة تتةدم من 
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 4مةاعد  بينما تحافظ الةائما الموحدة على قوتها وتح ل على  4مةاعد يلى  3الديمةراطي من 
 مةاعد.

 28/8/2104، 48عرب 
 
 بنانية تخشى تكرار تجربة األنفاق في غزةالمستوطنات على الحدود الل .32

أبدت سكان المستوطنار الشماليا في األراضي المحتلا عام : حسن مواسي -الةدس المحتلا 
  وخ و ا  سكان المستوطنار المحاذيا للحدود اللبنانيا  تخوفهم الشديد من تكرار تجربا 2648

فا (  يلى محيطهم وبلداتهم  في عريضا األنفا  في الشمال  ومن انتةال نذم المدوت )عدوت األن
ها لرئيس الوزراء اإلسرائيليح بنيامين نتنيانو  ووزير الدفاع موشيه يملون.  بادروا للتوقيع عليها موجح

أل  توقيع  20وقالر الةناة الماشرة اإلسرائيليا أمس  ين المبادرة التي تم حتى يوم أمس  جمع 
بممالجا نذم الظانرة قبل فوار األوان  مشدحدة  على أنح حركا عليها  تيطالب السلطار اإلسرائيليحا 

حماس تملحمر حفر األنفا  من حزب ب. وأكدحر أنح سلطار الجي  والشرطا تتمامل مع الشكاوت 
باستخفا  شديد   على الرغم من أنح عشرار المواطنين في شمال يسرائيل يسممون األ وار الوريبا 

ا في ساعار الليل.  خ و  
قال الجنرال في افحتياط  تسفيكا فوغل  من سكحان الشمال  في مةابلا للةناة الماشرة  ينح الحكوما و 

 اإلسرائيليحا ترف  التمامل مع نذم الشكاوت  ومماينا األمور بسبب التكلفا البانظا لهذم المماينار.
 28/8/2104، المستقبل، بيروت

 
 " واألمم المتحدة والسلطة إسرائيلف من مندوبي "القناة الثانية: نظام مراقبة معابر غزة مؤل .33

كيش  النةاب اليوم عن نظام مراقبا ممابر قطاع غزة الذن جرت التو ل يليه في اتفا  وق  يطال  
النار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بوساطا م ر. وعلى الرغم من أن افتفا  ينص على فت  

الفورن لدخول الممونار واإلغا ار  فإن عمل الممابر ما  الممابر بين يسرائيل وقطاع غزة للتمكين
 زال في أضي  الحدود.

وقالر الةناة ال انيا للتلفزيون اإلسرائيلي ين نظام مراقبا ممابر قطاع غزة مؤل  من مندوبي  ال ا 
أطرا   يسرائيل ويم لها منس  أعمال الحكوما في األراضي المحتلا يوآ  مردخان  واألمم المتحدة 

 يم لها المبموث الخاص روبرر سرن  والحكوما الفلسطينيا ويم لها رئيسها رامي الحمد ب.و 
 ووفةا للةناة ال انيا  فإن الجهار ال الث ستنظر في يدخال أيا بضائع يلى قطاع غزة.
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ويةضي افتفا  الجديد بأن يكون الحمد ب عضوا في طاقم مراقبا البضائع الواردة يلى الةطاع  
يتم تسجيل كميار البضائع ب ورة دقيةا  واعتبار أن أن زيادة للبضائع تدل على حفر أنفا   بحيث

 جديدة  األمر الذن سيؤدن يلى وق  توريد اإلسمنر يلى الةطاع.
كما ينص افتفا  على تحويل أموال ل ال  غزة عن طري  الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

 ه لم تتم بلورة آليا لتنفيذ نذم التحويالر.وقالر الةناة ال انيا اإلسرائيليا ين
وبالنسبا لألداء على الممابر بين يسرائيل وقطاع غزة التي نص اتفا  وق  يطال  النار على فتحها 
بشكل فورن  أوض  مراسل الجزيرة تامر المسحال الذن زار ممبر بير حانون في شمال قطاع غزة 

 ن األيام السابةا.أن ظرو  الممبر خالل نذا اليوم لم تختل  ع
 27/8/2104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 شهيدا  الحصيلة األولية للعدوان اإلسرائيلي على غزة والعدد مرشح لالرتفاع 2076"الميزان":  .34

وتوقفر  29/8/2024توق  المدوان افسرائيلي عند تمام الساعا السابما من مساء ال ال اء المواف  
ر أعمال الر د والتو ي  التي وا لها مركز الميزان طوال المدوان ممه أعمال الةتل والتدمير  وتشي

ارتفاع أعداد  يلى-تدقي  أسماء الشهداء وت نيفهم مع منظمار حةو  اإلنسان الزميلا  وبمد-
( شهداء مجهولي الهويا جرت دفنهم 2( شهيد دون احتساب )2298الضحايا لي ب  عدد الشهداء )
( سيدة. وبلغ عدد 262( طفال   و)622حتى تاريخه  من الشهداء )في رف  ولم يتم التمر  عليهم 

( قتلوا داخل منازلهم  من بينهم 666( شهداء. ومن بين الشهداء )2999المدنيين من الشهداء )
( شخ ا  عند مداخل منازلهم أو بينما كانوا يحاولون 233( سيدار. كما قتل )222( طفل و)326)

( شهيد  غزة 362داء حسب المحافظا على النحو ا تي شمال غزة )الفرار منها. نذا ويتوزع الشه
 ( شهيد.436( شهيد  رف  )666( شهيد  خان يونس )266( شهيد  الوسطى )483)

( جريحا   من بينهم 20628كما بلغ عدد الجرحى وفةا  إلح اءار وزارة ال حا الفلسطينيا )
( من بينها  ال ا 2082دفا بشكل مباشر )( سيدة  وبلغ عدد المنازل المسته2220( طفل و)3322)

( منزل  يشار أن نذم 2863أبراج تضم مئار الوحدار السكنيا  وعدد المنازل المدمرة بشكل كلي )
األرقام أوليا ألن المنازل في المناط  التي مسحر في الشجاعيا وخزاعا وبير حانون لم يتم 

( 8092عدد المنازل المدمرة بشكل جزئي ) ح رنا بمد  وبالتالي فإن المدد مرش  للتضاع   وبلغ
منزل  باإلضافا يلى آف  المنازل التي لحةر بها أضرار طفيفا كتحطم زجاج النوافذ. نذا والجدير 
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ذكرم أن نذم الخسائر واألضرار ني نتاج عمليار الر د والتو ي  األوليا التي ير دنا المركز في 
 ما  مرشحا للزيادة.المناط  التي يمكن الو ول يليها  وني دائ
سرائيلي لألراضي الفلسطينيا ومحاوفر اإلحتالل اف بإنهاءوعليه يطالب المركز المجتمع الدولي 

 ومالحةا مجرمي الحرب اإلسرائيليين.تهويدنا وجملا افنتهاكار والجرائم التي ترتكبها  
27/8/2104مركز الميزان لحقوق االنسان، فلسطين،   

 
 لهمعادلة الردع التي فرضتها ستشكل حماية  و قصى لألزة هو انتصار رائد صالح: انتصار غ .35

أشاد رئيس الحركا اإلسالميا في الداخل الفلسطيني  الشي  رائد  الك في ت ري  : النا رة
(  بافنت ار السياسي والمسكرن الذن حةةته المةاوما الفلسطينيا في 8-22 حفي  يوم األربماء )

افنت ار يتم حل بفر  المةاوما لكل شروطها خالل مفاوضار التهدئا  قطاع غزة  ممتبرا  أن نذا
رغام افحتالل على الموافةا عليها في ظل يطال  النار ميجبرا .  في الةانرة  واا

وعن موق  الداخل الفلسطيني ودورم في ن رة غزة  قال الشي   الك:  نحن في الداخل  
حيازنا التام للح  الفلسطيني في مواجها افحتالل الفلسطيني المحتل اجتهدنا أن نؤكد عالنيا ان

ال هيوني  ولسنا نادمين على نذا الموق   ولن نندم في يوم من األيام حتى لو سولر للمؤسسا 
ال هيونيا شياطينها أن تبادر يلى التضيي  علينا أو مطاردة قياداتنا وحركاتنا السياسيا المختلفا   

 كما قال.
مزة نو انت ار للمسجد األق ى المباري  وذلي يمني أن ممادلا الردع وأضا :  انت ار غزة ال

 .التي فرضتها غزة المزة ستشكل حمايا  لألق ى
27/8/2104المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
 انتصار غزة يمهد الطريق نحو القدس والمسجد األقصىكمال خطيب:  .36

الحركا اإلسالميا بالداخل الفلسطيني   : قال الشي  كمال خطيب  نائبعبد الجليل البخارن -الرباط 
في ت ري  للجزيرة نر ين  انت ار غزة يمهد الطري  نحو الةدس والمسجد األق ى المباري  وأيضا 

  . 2648نحو عودة األما التي لم تتذو  طمم الن ر منذ عام 
 فيللتضامن مع قطاع غزة تحر شمار  غزة تةاوم   جاءر أقوال الخطيب في مهرجان خطابي

 الما ما الموربيا الرباط  نظمته نيئا شبيبا حزب المدالا والتنميا الذن يةود الحكوما في المورب.
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وأضا  خطيب أن  الممركا لم تنته  وأن الشمب الفلسطيني يمر  أن يسرائيل ستحاول انتهاز أن 
على ذلي  فر ا فسترداد كرامتها التي مرغر في غزة  مضيفا أنه في  حالا يقدام قادة يسرائيل 

 فإنهم سيكونون حمةى وأغبياء  وستكون غزة في انتظارنم من جديد .
28/8/2104الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 األقصى المسجد مستوطن ا وحاخامات يهود يقتحمون "صفا": ثالثون .37

اقتحم مستوطنون متطرفون وحاخامار يهود  باك ال ال اء باحار المسجد األق ى  :الةدس المحتلا
 جها باب المواربا وسط حراسا مشددة من شرطا افحتالل الخا ا. المباري من

 30وقال مدير اإلعالم في مؤسسا األق ى للوق  والتراث محمود أبو المطا لوكالا   فا  ين 
مستوطن ا وحاخامار يهود اقتحموا منذ ساعار ال باك المسجد األق ى على عدة مجموعار  

 ته.ونظموا جولا في أنحاء متفرقا من باحا
وأضا  أن أحد الحاخامار يةوم بشرك عند نذم المواقع والموجودار األ ريا حول قضيا الهيكل 
المزعوم  كما أن بمضهم أ ب  يتممد شرب الميام ووضمها على وجهه  ويةوم بشرك بم  الشمائر 

 التي تخص الهيكل.
27/8/2104وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 وتهجيرهم منهامية في سلوان هدفها االستيالء على أراضي المواطنين هيئات مقدسية: القبور الوه .38

طالبر شخ يار يسالميا وقوت وطنيا مةدسيا  بإدانا مخططار افحتالل التهويديا في مدينا 
 الةدس  ومن ضمنها تشييد الةبور الونميا في أراضي بلدة سلوان جنوبي المسجد األق ى المباري.

ةابر اإلسالميا في الةدس م طفى أبو زنرة في بيان  حفي  ين وقال رئيس لجنا رعايا الم
سنوار ببناء عشرار الةبور الونميا على أراضي المواطنين في حي وادن  3افحتالل بدأ منذ 

الربابا من بلدة سلوان في الةدس  حيث يةوم بحفر فتحار باألر  وتمبئتها بالباطون المسل   ومن 
 عليها ليدعي أنها قبور لليهود وقائما منذ آف  السنين. م يغالقها ووضع حجارة قديما 

عمليا تشييد الةبور أن  من جانبه  أكد عضو لجنا الدفاع عن أراضي سلوان فخرن أبو دياب
 .في سلوان دونما من أراضي المواطنين 90الونميا قد تستولي على 
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فحتالل يممن بتويير ممالم بدورم  اعتبر محمود أبو عطا من مؤسسا األق ى للوق  والتراث  أن ا
نذم المدينا المحتلا  ويحاول قلب الوضع الجورافي والديمورافي والهويا المربيا اإلسالميا للمدينا  

 .باستهدا  مةدساتها اإلسالميا والمسيحيا
27/8/2104مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 معتقل "هداريم" نقله إلىيعزل األسير إبراهيم حامد و  هيناالحتالل ي .39

أكدر زوجا األسير الةائد يبرانيم حامد  أن يدارة م لحا السجون ال هيونيا أنهر عزل : رام ب
 (.8-29زوجها ونةلته من عزل نفحا لممتةل  نداريم  أمس ال ال اء )

وحسب الزوجا  جرت ذلي بمد مكوث حامد في المزل األخير بحةه مع ا نين من رفاقه األسرت لمدة 
 ا أشهر  انتهر في الرابع من تموز الماضي.خمس

ونةل مركز  أحرار  عن أسرت في سجن نفحا  أنَّ سلطار السجون أرجمر كال من األسير أحمد 
 حامد  وأيمن حامد بمد خروجهما من المزل الذن استمر خمسا أشهر برفةا األسير يبرانيم حامد.

المزل افنفرادن الذن انتهى عام بسبع سنوار يشار يلى أن األسير يبرانيم حامد كان قد أمضى مدة 
  ولمدة خمسا أشهر عام 2023  وأعيد عزله بمد ذلي عدة مرار لمدة  ال ا أشهر عام 2022
2024. 

27/8/2104المركز الفلسطيني، لإلعالم،   
 
 ن/ يونيوحالة اعتقال إداري منذ منتصف حزيرا 311توثيق نادي األسير:  .41

حالا اعتةال يدارن جديدة  جرر منذ منت   حزيران الماضي   300ر و ح  نادن األسي :رام ب
 ضمن الحملا التي شنتها قوار افحتالل بح  المواطنين.

وقال مدير الوحدة الةانونيا في نادن األسير المحامي جواد بولس  في بيان للنادن  أمس  ين اعتةال 
عتةال اإلدارن في فترار سابةا  دليل ساطع مئار المواطنين يداريا   خا ا أولئي الذين كانوا في اف

على أن افحتالل يلجأ لهذم الوسيلا في حالا الظرو  افست نائيا  كأداة قمع ف عالقا لها بالجونر 
األمني والةانوني  وافعتةال دليل على محاوفر افحتالل لتفريغ الساحا من نشطاء ميدانيين وقادة 

 اتهام بحةهم. ف تستطيع يسرائيل أن تةدم لوائ 
28/8/2104األيام، رام هللا،   
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 عشرات األسرى المرضى في سجن "النقب" يعانون من اإلهمال الطبيوزارة األسرى:  .40
: قالر وزارة شؤون األسرت والمحررين  أمس  ين سجن  النةب  ال حراون بار في ا ونا رام ب

سرت المرضى فيه  وازدياد ممدفر نةل األخيرة  سجن األسرت المرضى بامتياز  مع تزايد أعداد األ
 الممتةلين المرضى من مختل  السجون يليه.

وأشارر  شؤون األسرت   في بيان  حافي  نةال عن يفادة محاميها ممتز شةيرار  الذن زار سجن 
 النةب  يلى أن السجن أ ب  مكتظا بمشرار األسرت الذين يمانون أمراضا عدة مزمنا وغير مزمنا  

 ا  سرطانيا بحافر متةدما  ويتمرضون لسياسا ينمال طبي حةيةيا من اإلدارة.منها أمر 
نه ف يماين  وأوض  بيان الوزارة أن دوام طبيب السجن ف يتمدت اليومين فةط باألسبوع في  النةب   واا

أسرت  وأن المماينا ف تتالءم مع طبيما األمرا  المشخ ا  عالوة على  8بالحد األق ى يوميا 
 إن جميع األمرا  التي يتم تشخي ها ي ر  لها نفس  ن  األدويا من المسكنار.ذلي ف

28/8/2104األيام، رام هللا،   
 
 يعتقدون أن قوة ردع المقاومة قد زادت %76و يؤيدون إطالق الصواريخ %89استطالع بغزة:  .42

ني فستطالع في أحدث استطالع للرأن أعدحم رئيس المركز الفلسطي المالقار الماما: -بير ساحور
وأجرن في قطاع غزة خالل فترة نيدنا الستا خالل الفترة   المركز  نبيل كوكالي ونشرم د. الرأن 

شخص يم لون نماذج سكانيا من  2000ويشمل عينا عشوائيا مكونا من   2024( أب 24-26)
ضون ( من الجمهور الفلسطيني يمار %9262عاما  فما فو   جاء فيه أن )28قطاع غزة أعمارنم 

 وجاءر نتائ  افستطالع على الشكل ا تي: نشر قوار دوليا متمددة الجنسيار في قطاع غزة.
 

 قوات دولية
ةطاع ال( من الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة نشر قوار دوليا متمددة الجنسيار في %2663أيحد )

 ا.جاباإل ( عن%666وامتنع ) ( %9262كما نو الحال في الجنوب اللبناني  في حين عار  )
 

 إطالق الصواريخ
( أؤيد ذلي ك يرا   %9063سؤال  ما موقفي من يطال  ال واري  من غزة باتجام اسرائيل؟  أجاب )وب
 (  ف أعر  .%262) ( أعار  بشدة%260( أعار   )%264)( متردد  %260( أؤيد  )2869%)
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 قوة الردع الفلسطيني
اوما خالل  حوة عمليا  الم   المأكول  قد ( من المستطلمين أن قوة ردع المة%2664وعدح )

 جابا.اإل( عن %362( بةير بدون تويير  وامتنع )%862( قد انخفضر  )%2268زادر  )
 

 الرّد على العدوان االسرائيلي
وحول سؤال  برأيي ما نو أفضل شيء نجحر به المةاوما في الردح على المدوان افخير؟   أجاب 

( الممليار %2660( الخروج من خل  خطوط المدو  )%2363ال واري   ) يطال ( 2666%)
 ( التنسي  بين الف ائل.%022( األنفا  تحر األر   ).%2668النوعيا )

 
 داء الرئيس محمود عباس أ

داء الرئيس الفلسطيني  محمود عباس  في عمليا الم   أوجوابا  عن سؤال  نل أنر راضي عن 
 (  ف أعر  .%264( بالنفي  و)%3869  و)اإليجابب( %64المأكول على قطاع غزة؟   أجاب )

 
 المتحدة لألممموقف األمين العام 

وردا  َعن سؤال   كي  تيةيِحم مواق  األمين المام لأليمم المتحدة  بان كي مون  اتجام الشمب 
 ييجابي.( %2262( سلبي  )%9462الفلسطيني في غزة خالل عمليا الم   المأكول؟   أجاب )

 
 أفضل دولة

وحول سؤال  من ني أفضل دولا وقفر مع المةاوما ِضدح المدوان األخير على قطاع غزة؟   كانر 
 اإلجابا على النحو التالي:

(  ايران %2663(  تركيا )%262(  السموديا )%2366(  قطر )%366(  األردن )%3266م ر )
(  روسيا %266  فرنسا )(%066(  المملكا المتحدة )%062(  الوفيار المتحدة األمريكيا )862%)
 (.%062(  ألمانيا )%062(  اإلمارار )266%)
 

 الصليب األحمر
وردا  عن سؤال  كي  تيةيِحم آداء المنظما الدوليا لل ليب األحمر خالل عمليا الم   المأكول؟   

 ( أجابوا  ف أعر  .%068( سيء  )%28( متوسط  )%2362( جيد  )%6862أجاب )
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 األونروا

سؤال  كي  تيةيِحم آداء الوكالا الدوليا للووث وتشويل الالجئين  األونروا  خالل عمليا وردا  عن 
( أجابوا %062( سيء  )%968( متوسط  )%2268( جيد  )%2262الم   المأكول؟   أجاب )

  ف أعر  .
27/8/2104فلسطين،  ساحور، الرأي، بيت الستطالع الفلسطيني المركز  

 
 لجنة القانونية تبدأ توثيق جرائم الحرب اإلسرائيلية في غزة: البغزة نقابة المحامين .43

كلر في ال امن  فايز أبو عون: أعلنر نةابا المحامين بوزة  أمس  بدء عمل اللجنا الةانونيا التي شي
عشر من الشهر الجارن من جهار عدة  من بينها منظمار أنليا حةوقيا ومؤسسار حكوميا وخبراء 

ي  التحةي  الدولي الذن شكله مجلس حةو  اإلنسان برئاسا البروفيسور قانونيون لمساعدة عمل فر 
ويليام شباس للتحةي  في جرائم الحرب اإلسرائيليا التي ارتكبر خالل المدوان الجارن على قطاع 

وكانر اللجنا التي جاء تشكيلها تنفيذا  واستنادا  لطلب  يوما  على التوالي. 62غزة الذن استمر 
  من نةابا المحامين رئيسا   ومم ل عن وزارة للفلسطينييناضي بتوفير حمايا دوليا الةمحمود عباس 

ال حا  ومم ل عن وزارة الداخليا  ومم لين عن المركز الفلسطيني لحةو  اإلنسان  ومركز الميزان 
 ن.لحةو  اإلنسان  والهيئا الفلسطينيا المستةلا لحةو  اإلنسان  ومؤسسا الضمير لحةو  اإلنسا

28/8/2104يام، رام هللا، األ  
 
 يدعمون المطالب الفلسطينية لوقف إطالق النار 48فلسطينيو  .44

أمس األربماء  مؤتمرا  حفيا  كان مخططا له   48عةدر لجنا المتابما المليا لفلسطينيي : النا رة
ار قبل التو ل فتفا  وق  يطال  النار  أعلنر فيه دعمها لمطالب الوفد الفلسطيني  في المفاوض

 التي جرر في الةانرة  مشددة على ضرورة رفع الح ار عن قطاع غزة.
على انه ف حل لل راع يف  نؤكدوجاء في بيان المتابما   نحن الفلسطينيون ال امدون في وطنهم  

سةاط نظام الف ل المن رن وتحةي  ال وابر الوطنيا المتم لا في ح  الم ير  بإنهاء افحتالل واا
قاما الدول الفلسطينيا المستةلا وعا متها الةدس وتحةي  ح  المودة للشمب الفلسطيني  ونؤكد   واا

 .دعمنا وتبنينا لمطالب الوفد الفلسطيني الموحد
28/8/2104الغد، عمان،   
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 غزةوقف إطالق النار في االحتالل يقمع احتفاالت المقدسيين باتفاق  .45

لليلا الماضيا فحتفافر ومسيرار ت در قوار افحتالل في ساعا متأخرة من ا: )بترا(-الةدس
 التضامن مع غزة  التي خرجر في قرت واحياء مدينا الةدس المحتلا.

وخرجر مظانرة تأييد ودعم للمةاوما في حي بير حنينا وشمفاط وبلدة الطور ومخيم شمفاط ووزعر 
عان ما تحولر النار في الةانرة  وسر  يطال الحلويار على المواطنين  وذلي بميد توقيع اتفا  وق  

المظانرة يلى مواجها مع قوار افحتالل  التي استخدمر الةنابل ال وتيا واألعيرة المطاطيا  مخلفا 
 عشرار اف ابار بين سكان مخيم شمفاط.

وفي قريا الميسويا خرج المئار من األنالي من كبار السن والشبان واألطفال بمسيرة ضخما داخل 
 طينيا ونتفوا للمةاوما  وأشادوا ب مود أنالي الةطاع.الةريا  ورفموا األعالم الفلس

شوارع الحي مستفزة السكان   أحدواندلمر مواجهار في حي واد الجوز بمد انتشار فرقا مشاة في 
 الةنابل ال وتيا وافعيرة المطاطيا داخل حارار وأزقا الحي. وألةير

 .كما اندلمر مواجهار مما لا في حي عين اللوزة ببلدة سلوان
08/8/2104الغد، عمان،   

 
 االحتالل يعتقل العشرات بالضفة ويقتحم مدرسة في نابلس .46

فلسطينيا  بينهم طفالن في محافظار جنين والخليل  26اعتةلر قوار افحتالل  اإلسرائيلي   أمس  
وبير لحم والةدس وأريحا في الضفا الوربيا  فيما اقتحمر مدرسا في نابلس وألةر على الطالب 

 غاز مسيلا للدموع.قنابل 
واقتحمر قوار افحتالل  اإلسرائيلي  مدرسا بورين األساسيا في الةريا جنوب نابلس  وسط يطال  
قنابل الواز المسيل للدموع والةنابل ال وتيا على الطلبا  وقال شهود عيان ين عمليا افقتحام تمر 

 .لتحطيم عدد منها بحجا قيام الشبان برش  سيارار المستوطنين بالحجارة والتي أدر
28/8/2104الخليج، الشارقة،   

 
 : معركة العصف المأكول عصفت بغرور الصهاينةةتحالف دعم الشرعي .47

ننأ  التحال  الوطني لدعم الشرعيا ورف  افنةالب   الداعم للرئيس الم رن محمد مرسي  للشيمب 
مييأكول )اسييم أطلةتييه الف ييائل األبيييا فييي ممركييا الم يي  ال الفلسييطينياالفلسيطيني بييي انت ار المةاومييا 
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الفلسيييطينيا عليييى  يييدنا للحيييرب(  والتيييي ع يييفر بويييرور ال يييهاينا وأسيييةطر كيييل نظرييييار الميييدوان 
 الواشم الي غير رجما باذن ب .

وقال التحال  في بييان  يحفي  أن  انت يار المةاوميا الفلسيطينيا ليسير انت يارا للشيمب الفلسيطيني 
وال ييائرار وطييالبي الحةييو  والحريييار فييي أرجيياء األمييا ومجييد فحسييب  بييل نييو انت ييار لكييل ال ييائرين 

 جديد لخيار المةاوما وال مود .
 27/8/2104فلسطين اون الين، 

 
 ُيهنئ الفلسطينيين على وقف إطالق النارالمصري حزب الوسط  .48

و ييول الشييمب الفلسييطيني واألمييا المربيييا فتفييا  وقيي  يطييال  »أعييرب حييزب الوسييط عيين سييمادته بييي
ييييا ضييييد )المييييدوان ال ييييهيوني  60 ال يييياء  بمييييد  ييييمود المةاومييييا الفلسييييطينيا ألك يييير ميييين النييييار  ال يوم 

 «.الواشم(  الذن تسبب في استشهاد واا ابا آف  المواطنين األبرياء
دعييم تلييي الخطييوة ميين قبييل األمييا المربيييا واإلسييالميا والمجتمييع »وطالييب الحييزب فييي بيانييه  األربميياء  

اليييييدولي الحييييير  وافسيييييتمرار فيييييي التفييييياو  حتيييييى اسيييييتكمال افتفيييييا   بميييييا ييحةييييي  م يييييلحا الةضييييييا 
 «.الفلسطينيا

ا تو يلر يلييه خيالص التهنئيا للشيمب الفلسيطيني األبييح واألميا المربييا عليى مي»وتةدم حزب الوسيط بيي
 «.المةاوما الفلسطينيا من اتفا  بوق  يطال  النار

 28/8/2104المصري اليوم، القاهرة، 
 
 "هآرتس": التنسيق الوطيد بين السيسي ونتنياهو سيمنع غزة من تعزيز ترسانتها العسكرية .49

ا و يفتها نةلير  يحيفا نيآرتس المبريحيا  األربمياء  عين م يادر يسيرائيليح  زنير أندراوس:  -النا رة 
بأنحها مطلما جد ا  قولها ينح التنسي  الوطيد بيين اليرئيس الم يرنح عبيد الفتحياك السيسيي  وبيين نتنييانو 
من شأنه أْن يمنع الميةاوما الفلسيطينيحا  وتحدييد ا حركيا حمياس  مين تجدييد ترسيانتها المسيكريحا  ففتيا  

. ولفيير مراسييل الشييؤون المسييكريحا فييي يلييى أنح نييذم الجولييا انتهيير بالتمييادل الةييائم  علييى حييدح و ييفها
ال يييحيفا  يليييى أنح تيييل أبييييب ٌتميييوحل عليييى أْن تكيييون الهدنيييا نيييذم الميييرحة طويليييا األميييد  خالف يييا للجيييوفر 

 السابةا  ولكن شريطا أْن تةوم حركا حماس بتليين مواقفها  التي سب  وأْن أعلنر عنها.
 27/8/2104رأي اليوم، لندن، 
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 داد بالده للمساهمة في إعادة إعمار غزةاستعيعلن  األردني الملك .51
ييان مكاناتييه بتةييديم  عبييد األردنييي أكييد الملييي :بتييرا – عمح ب ال يياني أن األردن مسييتمر وبكييل طاقاتييه واا

الميييون والمسييياعدار اإلغا ييييا والطبييييا الالزميييا لألشيييةاء فيييي قطييياع غيييزة  وتمزييييز قيييدرار المستشيييفى 
سيييانما فيييي جهيييود يعيييادة يعميييار ميييا دمرتيييه آليييا الحيييرب المسيييكرن المييييداني األردنيييي فيييي الةطييياع  والم

ميس األربمياء وفييد مسياعدن أعضياء الكيونجرس األمريكيي  عليى أنييه أوشيدد  خيالل لةائيه  اإلسيرائيليا.
يجب  وبمد وق  المدوان اإلسرائيلي على قطياع غيزة بشيكل كاميل  تك يي  الجهيود الدولييا فسيتئنا  

الوضع النهائي  وف  حل اليدولتين ومبيادرة السيالم المربييا مفاوضار السالم التي تمال  جميع قضايا 
 وقرارار الشرعيا الدوليا.

  28/8/2104 ،الرأي، عّمان
 
 ترحب بوقف إطالق النار في غزةاألردنية الحكومة  .50

ييييان بوقيييي  يطييييال  النييييار الشييييامل والمتبييييادل فييييي غييييزة بييييين الجييييانبين  األردنيييييا رحبيييير الحكومييييا :عمح
وأكييد مجلييس الييوزراء  خييالل جلسييا عةييدنا أمييس  أن وقيي  يطييال  النييار بييين  الفلسييطيني واإلسييرائيلي.

الجانبين سيسهم في الحفاظ على أرواك األبرياء من أبناء الشمب الفلسطيني الشةي  بالتزامن مع فيت  
بما يحة  سرعا يدخال المساعدار اإلنسانيا واإلغا يا ومستلزمار   يسرائيل الممابر بين قطاع غزة و

 عمار.يعادة اإل
 28/8/2104 ،الغد، عّمان

 
 فرحا  بانتصار غزة األردنفعاليات في تواصل ال .52

  لليييوم ال يياني علييى التييوالي  ردنانطلةيير مسيييرار وفماليييار منظمييا وعفويييا فييي ممظييم محافظييار األ
ابتهاجيييييا  وفرحيييييا  بانت يييييار المةاوميييييا الفلسيييييطينيا بويييييزة فيييييي ممركيييييا  الم ييييي  الميييييأكول  عليييييى الميييييدو 

 ال هيوني.
لما ما عمحان شهدر أكبر الفماليار  وأك رنا ترتيبا  حيث كان مهرجان مخيم البةما أضخم فماليار ا

 اليوم األربماء  من حيث عدد الحضور  وتنوع الفةرار التفاعليا من قبل الحضور.
 28/8/2104 ،السبيل، عّمان
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 غزة يات "إنتصار"و"الرسمي" متوجس من تداع األردن الشعبي أغلق شوارع العاصمة احتفاال   .53
يييان  يييان بشيييوارعها الرئيسييييا والفرعييييا مسييياء  -عمح بسيييام البيييدارين: تحولييير أزقيييا الما يييما األردنييييا عمح

بسيبب زحيام السييارار فيي الوقير اليذن خيرج فييه األردنييون بمشيرار  ال ال اء يلى منياط  مولةيا تماميا  
 ما الفلسطينيا في قطاع غزة.بافنجاز الذن حةةته المةاو  ا ف  في الما ما وغيرنا احتفاف  

لمدة ساعار بمد فترة الم ر في أمسيا ذليي الييوم دخلير أوتسيترادار عمحيان الرئيسييا فيي حاليا غيير 
مسيبوقا مين الزحيام اإلحتفيالي وتبييادل األردنييون التهياني والحلوييار وتجممييوا حتيى مسياء الييوم التييالي 

 األربماء باحتفافر عفويا.
ا حميياس كانيير فييي طليمييا التأييييد فييي الشييارع األردنييي فييي تلييي اللحظييار الالفيير فييي المشييهد ان حركيي

وان الحركا اإلسالميا التي تساندنا علنا سارعر لدعوة الماما لمسيرار يحتفاليا بالن ر في غزة في 
 األحياء والتجممار السكانيا.

 سرائيلي سياسييا  المخاو  لدت رموز السلطا تسارعر تحر عنوان استمارة نتائ  المدوان المسكرن اإل
وسيييط نيييذم المخييياو  تيييم تحيييذير  لتحسيييين موقيييع جماعيييا األخيييوان المسيييلمين فيييي السييياحا األردنييييا..

بتجنب التوظي  السياسي في الوقر الذن تحدث فيه وزير افت ال الناط  الرسمي  اإلسالميين علنا  
لسييا  الةيانوني ميع محمد المومني أميام الةيدس المربيي عين عيدم وجيود اتجانيار للتماميل يف فيي ا .د

 جميع الةوت السياسيا.
وفةييا لييرئيس وزراء أردنييي أسييب  تحييد ر الةييدس المربييي ممييه فالفر ييا متاحييا بمييد التضييحيار الجسييام 
التي قدمها أنل الةطاع لي يسكار  كل األ وار الناشزة في الساحا األردنيا التي تحتر  تروي   ةافيا 

الالجئون الفلسيطينيون فيي المخيميار األردنييا يطيالبون افنةسام والوطن البديل خ و ا بمدما خرج 
 الملي عبدب ال اني بفت  الحدود فنهم قرروا  المودة .

بالنسبا ألوساط عميةا في دوائر الةرار األردنيا تالشر خالل المدوان اإلسرائيلي على غيزة وتراجمير 
من البيديل فميا ح يل فيي غييزة تليي النظرييار التيي أسسير لهيا مجيدا يعالمييا سيطحيا تحير عنيوان الي 

بيييرأن عضيييو البرلميييان محميييد الحجيييوج دلييييل حسيييي عليييى ان الفلسيييطيني ف يبييييع أرضيييه وف يوادرنيييا 
واستمدادم عام وجماعي للمور عليها مهما بلور التضحيار  مشيرا يلى ان الةبور في األردن يوضع 

فيي ذنين أن فلسيطيني شييء  عليها اسم الةريا األ ليا في فلسطين مؤكدا: حتى في المور ف يوجيد
 يسمه الوطن البديل.

 28/8/2104 ،لقدس العربي، لندنا
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 للمقاومة صواريخ عشرةب للبيع بمزاد علني "أبو عبيدة"عصبة يعرض سلطان العجلوني  .54
أعليين األسييير المحييرر والناشييط فييي الحييراي الشييبابي سييلطان المجلييوني مييزادا  علنيييا  علييى ع ييبا رأس 

إلعالمييي باسييم كتائييب الشييهيد عييز الييدين الةسييام  يمييود ريمهييا يلييى المةاومييا فييي  أبييو عبيييدة  النيياط  ا
وقييال المجلييوني فييي  ييفحته الخا ييا علييى موقييع التوا ييل افجتميياعي  فيييس بييوي  ين الم ييبا  غييزة.

 20التي أندانا ليه  أبيو عبييدة  شخ ييا  مرفةيا بتوقيميه فيي أحيد زياراتيه يليى غيزة  لين يةيل  منهيا عين 
وفي وقر متأخر من مسياء األربمياء  أعلين المجليوني أن قيميا الميزاد و يلر يليى  ما. واري  للمةاو 

آف  دينار  موضحا  أن المزاد سيبةى مفتوحا  حتيى ظهير الييوم الخمييس  مؤكيدا :  وطبميا  المبليغ  20
 كامال  سي ل يلى المةاوما بمون ب .

ميييد ياسيييين  مبينيييا  انمييييا ال يييورة كميييا أعلييين المجليييوني عييين ميييزاد آخييير عليييى  يييورة الشيييي  الشيييهيد اح
مييين  بالنسييبا لييه:  عنييدن  ييورة للشييي  احمييد ياسييين فييي السييجن كتييب لييي عليهييا انييداء بخييط يييدم..

 يشترن؟ بس نان  منها غالي . 
 28/8/2104 ،السبيل، عّمان

 
 آذار": وقف إطالق النار في غزة يؤكد أن وحدة الفلسطينيين هي سالحهم األقوى 04" .55

وقي  يطيال  أن     عليىفيي اجتماعهيا األسيبوعي اللبنانيا  آذار 24مانا الماما لةوت األ أكد :بيرور
النيييار فيييي غيييزة اليييذن شيييكل انت يييارا  للشيييمب الفلسيييطيني يؤكيييد أن وحيييدة الفلسيييطينيين نيييي سيييالحهم 

 .   األقوت
 28/8/2104 ،الحياة، لندن

 
 ر الى النهرانتصار غزة أعاد األمل بتحرير فلسطين من البح :اإلسالميةالجماعة  .56

بسييام حمييود بانت ييار غييزة  وقييال:  نييذا  لبنييان سييالميا فييي جنييوبننييأ المسييؤول السياسييي للجماعييا اإل
الن ر افستراتيجي تم ل بالةضاء التام والنهائي ألسطورة الجي  الذن ف يةهر وقضى على منظوما 

المييزة واألمييل بافنت ييار عيياد للشييرفاء ميين أبنيياء األمييا الشييمور بالكرامييا و أ األميين الةييومي ال ييهيوني  و 
 الكبير على المدو بتحرير فلسطين من البحر الى النهر .

 28/8/2104 ،المستقبل، بيروت
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 مهنئون بانتصار غزةلبنان:  .57
مع توق  الحرب المدوانيا اإلرنابيا ال هيونيا على غزة بفمل  مود المةاوميا وأنلهيا   يدر المدييد 

 افنت ار.من ردود الفمل السياسيا المهنئا بهذا 
ودعييا مفتييي الجمهوريييا اللبنانيييا الشييي  محمييد رشيييد قبيياني  بمييد لةائييه المييدير المييام لييي مؤسسا الةييدس 
الدوليا  ياسين حمود والمدير المام لي مركز الزيتونا للدراسار وافستشارار  محسن  ال    المسيلمين 

حتلييا لفلسييطين المربيييا علييى اإلنسييانيا وأحييرار المييالم الييى التوعيييا ال ةافيييا ألخطييار الدولييا اليهوديييا الم
جمميياء . واعتبيير ان  الحييرب اإلسييرائيليا المييدمرة ضييد غييزة وشييمبها فاقيير مييا فملييه نتليير فييي محرقتييه 

 المزعوما ضد اليهود .
واعتبر النائب مروان فارس ان  ما فملته المةاوما في غزة يؤذن ببدايا ع ر جديد في منطةا الشر  

المةاومييا نييي الطرييي  الوحيييد لت بييير حيي  المييودة واقامييا الدولييا الفلسييطينيا افوسييط   مشيييرا الييى ان  
المستةلا . ورأت ان  اتفاقيا سايكس بيكو تتهاوت ا ن تحر ضربار المةاوما التيي يحتضينها الشيمب 

 الفلسطيني والشموب المربيا .
ار ال يييراع ورأت اليييوزير السييياب  في يييل كراميييي ان  انت يييار غيييزة نيييو مفتييير  تييياريخي جدييييد فيييي مسييي

اإلسرائيلي  ستكون له تداعيار وسيرسم متويرار على كيل المسيتويار السياسييا والمسيكريا  -المربي 
وافستراتيجيا . وقال ان نذا  افنت ار نو استكمال مت ل وجدانيا ونضاليا وشمبيا لالنت يار اليذن 

عليى أن خييار المةاوميا    وتأكييد عمليي2009حةةته المةاوما اللبنانيا في ظرو  مشيابها فيي الميام 
 الشمبيا نو الطري  الوحيد الذن نستطيع عبرم قلب الممادفر وفر  توازنار جديدة على األر  .

واكييد النائييب السيياب  اسييماعيل سييكريا ان  غييزة انت ييرر بييإرادة و ييمود انلهييا ومةاوميهييا  وجيياء ا ن 
ع الطرييي  علييى كييل اشييكال التييآمر دور امتحييان افرادة الفلسييطينيا فييي تمزيييز الم ييالحا الوطنيييا لةطيي

اليدولي ي افسيرائيلي وبمي  المربيي. وتوجيه بيي التحيا اليى غيزة وانلهيا ومةاوميهيا ولكيل مين يمليي ارادة 
 تفمل في افتجام ال حي  .

وسييأل النائييب السيياب  جهيياد ال ييمد  نييل يييتمظ الحكييام المييرب ميين المةاومييا التييي أ بتيير أنهييا السييبيل 
سييتمادة الكرامييا؟   ممتبييرا أن  المةاومييا أكييدر أنهييا الطرييي  الوحيييد لت ييحي  الوحيييد لتحرييير األر  وا

البو ييييلا واا ييييالك مكييييامن الخلييييل التييييي تمانيهييييا مجتمماتنييييا ودولنييييا  وعلييييى رأسييييها ظييييانرة اإلرنيييياب 
 ومحاربتها .
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وقييال األميييين الميييام ليييي حركا النضيييال اللبنييياني المربييي   النائيييب السييياب  في يييل اليييداوود ين  افنت يييار 
لمسييييكرن يجييييب ان يسييييت مر فييييي السياسييييا  وان يييييتم التخلييييي عيييين المفاوضييييار وقطمهييييا مييييع المييييدو ا

 اإلسرائيلي  ألن األر  ف تتحرر بالمساوما بل بالمةاوما .
ودعييا  حييزب افتحيياد  الييى  ان يكييون انت ييار غييزة بدايييا افنت ييار فييي مواجهييا المشيياريع التةسيييميا 

  مشيييرا اليى انيه  البييدايار للت يحي  فيي المسييار المربيي نحييو والتفتيتييا للميدو ال ييهيوني فيي اليداخل 
 استمادة وحدة األندا   انطالقا من وحدة الم ير وافنتماء الةومي .

واعتبر األمين المام لي التنظيم الشمبي النا رن  أساما سمد أن  نذا افنت يار يشيكل محطيا أساسييا 
ممارن  وتحةيييي  افنيييدا  الوطنييييا للشيييمب عليييى طريييي  يلحيييا  الهزيميييا بالمشيييروع ال يييهيوني افسيييت

الفلسطيني وتحرير فلسطين   محذرا مين  اسيتمرار المحياوفر األميركييا والرجمييا المربييا الهادفيا يليى 
 احتواء المةاوما والةضاء عليها  تمهيدا  لتنفيذ مؤامرة ت فيا الةضيا الفلسطينيا .

ذ أكيييد المسيييؤول السياسيييي ليييي الجماعا افسيييالميا  فيييي الجنيييوب بسيييام حميييود ان  نيييذا افنت يييار تيييوج  واا
مرحلا جديدة من ال راع ميع الميدو ال يهيوني سيينتهي قريبيا بفيت  الةيدس   أوضيحر  حركيا التوحييد 
افسالمي   أن افنت يار ييأتي تأكييدا عليى  يوابيا خييار الجهياد والمةاوميا ضيد عيدو األميا األوحيد  

 في المالم . فوزة وحدر شموبنا المربيا والشموب المستضمفا
كما ننأ بافنت ار الذن حةةته المةاوما في غيزة كيل مين: رئييس  المركيز اليوطني  فيي الشيمال كميال 
الخييير  عضييو نيئييا الرئاسييا فييي  حركييا امييل  خليييل حمييدان   حركييا األمييا    لجنييا دعييم المةاومييا فييي 

ك والوحييدة  الشييي  فلسييطين   رئيييس  تجمييع اف ييالك والتةييدم  خالييد الييداعو    رئيييس  حركييا اإل ييال
مييانر عبييدالرزا    تجمييع الملميياء فييي جبييل عامييل    المؤسسييا الفلسييطينيا لحةييو  اإلنسييان يييي شيياند   
رئيس  حيزب اللةياء اليوطني  الشيي  م يطفى مليص   تحيال  الةيوت الفلسيطينيا فيي الشيمال   األميين 

ييييد األسيييرت فيييي السيييجون المييام ليييي مؤتمر األحيييزاب المربييييا  قاسيييم  يييال   و لجنيييا عائليييا وأ يييدقاء عم
 افسرائيليا  يحيى سكا .

 28/8/2104 ،السفير، بيروت
 

 : نحمل رسالة صالح الدين لتحرير القدسأردوغان .58
الحيياكم فييي تركيييا أحمييد داود أوغلييو « المدالييا والتنميييا»تمهييد الييرئيس الجديييد لحييزب وكييافر:  –أنةييرة 
توييير فيي افسيم  ف »ن تحيدحث عين اليرئيس المنتخيب رجيب طييب أردوغيان اليذ« حمايا يرث»أمس  
 «.يحمل رسالا  الك الدين وندفنا تحرير الةدس»سنا   23  ممتبرا  أن الحزب الذن قادم «المهما



 
 

 

 

 
           42ص                                     3323 العدد:     28/8/2104 الخميس التاريخ:

 

و يياد  الحييزب الحيياكم  خييالل مييؤتمر اسييت نائي شيياري فيييه عشييرار ا ف  ميين أن ييارم فييي ملمييب 
زعامييا الحيييزب. وسيييميحن اليييرئيس رياضييي فييي أنةيييرة  علييى اختييييار أردوغييان داود أوغليييو لخالفتييه فيييي 

المنتخيب  بميد أدائييه الةسيم الدسيتورن اليييوم  وزيير الخارجيييا السياب  الييوم رئيسييا  للحكوميا  مرجحييا  أن 
 يشكحلها غدا .

 28/8/2104الحياة، لندن، 
 
 نبيل العربي يرحب باتفاق إطالق النار ويدعو لإلسراع برفع الحصار عن غزة .59

وقيي  يطييال  النييار فييي غييزة  مشيييدا  باتفييا مييام لجاممييا الييدول المربيييا  رحييب نبيييل المربييي  األمييين ال
بييييي جهود جمهوريييييا م يييير المربيييييا التييييي أدر يلييييى التو ييييل لهييييذا افتفييييا  بييييين الطييييرفين الفلسييييطيني 

 واإلسرائيلي   وف  بيان ح لر األناضول على نسخا منه.
كل ما بوسمها من أجل ت بيير الهدنيا ودعا األمين المام في البيان  جميع األطرا  الممنيا يلى  بذل 

وافلتييزام بتنفيييذ بنييود افتفييا  واإلسييراع برفييع الح ييار اإلسييرائيلي المفييرو  علييى قطيياع غييزة إلتاحييا 
 و ول المساعدار اإلنسانيا الماجلا لسكان غزة والبدء في عمليا يعادة يعمار الةطاع .

طيني محمييود عبيياس ميين أجييل يطييال  ولفيير المربييي يلييى أن  المشيياورار متوا ييلا مييع الييرئيس الفلسيي
تحري عربي ودولي جدن يهد  يلى ينهاء افحتالل اإلسرائيلي لألراضيي الفلسيطينيا المحتليا  ولمنيع 

 اإلسرائيليا المتماديا على الشمب الفلسطيني وحةوقه المشروعا . وافعتداءاراستمرار افنتهاكار 
 27/8/2104فلسطين اون الين، 

 
 تفاق وقف إطالق النار في غزةقطر ترحب بالتوصل ال  .61

رحبر قطير باتفيا  وقي  يطيال  النيار فيي غيزة وأكيدر اسيتمدادنا للمشياركا فيي يعيادة يعميار الةطياع 
 بمد الحرب اإلسرائيليا التي استمرر خمسين يوما .

وفييي بيييان نشيير ليلييا األربميياء  عبييرر قطيير عيين  أملهييا فييي أن يشييكل نييذا افتفييا  خطييوة نحييو رفييع 
 الشمب الفلسطيني في قطاع غزة وتحةي  مطالب الشمب الفلسطيني المادلا .المماناة عن 

وأضييافر أن  الفضييل األول فييي تحةييي  نييذا افتفييا   الييذن تييم التو ييل يليييه بوسيياطا م ييريا  يمييود 
ل مود الشمب الفلسطيني وتضيحياته المزييزة   مؤكيدة  اسيتمدادنا الكاميل للمسيانما فيي يعيادة يعميار 

 قر ممكن .قطاع غزة بأسرع و 
 27/8/2104، فلسطين أون الين
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 تأمل أن يمهد وقف إطالق النار بغزة التفاق سالم شامل منظمة التعاون اإلسالمي .60

أعربر منظما التمياون اإلسيالمي فيي بييان عين األميل فيي أن يمهيد وقي  يطيال  النيار  الطريي  أميام 
 استئنا  المفاوضار للتو ل يلى اتفا  سالم شامل .

ن المام للمنظما يياد مدني الترحيب بوق  يطال  النيار أميال  أن ييؤدن يليى رفيع الح يار وأعلن األمي
 المفرو  على الفلسطينيين في غزة وفت  الممابر.

 27/8/2104، فلسطين أون الين
 
 يرحب باتفاق وقف إطالق النار في غزة مجلس التعاون الخليجي .62

ال  النيييار اليييذن تيييم التو يييل يلييييه بيييين باتفيييا  وقييي  يطييي أميييسرحبييير دول مجليييس التمييياون الخليجيييي 
الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي بوساطا م ريا  وو فته بأنه خطوة مهما لوقي  الميدوان اإلسيرائيلي 

 الةطاع.على قطاع غزة وحفظ أرواك األبرياء ورفع المماناة عن الشمب الفلسطيني في 
لطي  بن راشد الزياني في بييان ليه مسياء ال وأشاد األمين المام لمجلس التماون الخليجي الدكتور عبد

  بييييالجهود المخل ييييا التييييي بييييذلتها م يييير  والييييدعم اإلقليمييييي والييييدولي داعيييييا   المجتمييييع الييييدولي أمييييس
 والمنظمار اإلنسانيا يلى سرعا التحري إلي ال المساعدار يلى غزة للتخفي  من مماناة أنلها .

 28/8/2104األيام، رام هللا، 
 

 اإلسرائيلي جاء ليعلن هزيمة العدوانالق النار تونس: اتفاق وقف إط .63
تو ل الوفد الفلسيطيني المفياو  فيي الةيانرة فتفيا   ي ر   على التونسيا قال بيان لرئاسا الجمهوريا

وقيي  يطييال  النييار مييع الجانييب اإلسييرائيلي لوقيي  عدوانييه علييى غييزة  تهنييئ تييونس الشييمب الفلسييطيني 
 مماني الفداء والتمسي بالحةو  وافيمان بالةضيا . المةاوم بالن ر وت محن كل ما قدمه من

وتابع البيان:  نمتبر أن نذا افتفا  قد جاء ليملن نزيما المدوان وليتوج  مود المةاوما بمد خمسين 
 يوما من الة   الجهنمي على كل مظانر الحياة في غزة  وفي شبه عزلا من المالم .

يليى أن تتحةي  مطالبهيا فيي  دوليا  نللفلسيطينيياليدعم  ووف  البيان  جددر تونس عزمها موا يلا كيل
آمنييا مسييتةلا وعا ييمتها الةييدس الشييرقيا وتأمييل أن تييرت ت بييير اتفاقييار الوحييدة الوطنيييا علييى األر  

 ليواجه الشمب الفلسطيني متطلبار الحرب والسلم كتلا واحدة .
 27/8/2104، فلسطين أون الين
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 الق النار لتعزيز المصالحة الوطنيةالمغرب يحث على استغالق اتفاق وقف إط .64

رحبر المملكا الموربيا باتفا  وق  يطال  النيار فيي غيزة وح ير عليى اسيتوالل نيذم الفر يا لتمزييز 
 الم الحا الوطنيا الفلسطينيا.

وقاليييير وزارة الخارجيييييا الموربيييييا فييييي بيييييان ين الموييييرب  يحييييث علييييى اسييييتوالل نييييذم الفر ييييا لتمزيييييز 
 ينيا  التي مكنر األشةاء الفلسطينيين من الدفاع عن مواقفهم كفري  واحد .الم الحا الوطنيا الفلسط

ودعر المورب الى يحياء عمليا السالم التي قالر انه  يتمين على الجانيب اإلسيرائيلي افنخيراط فيهيا 
بكيييل جدييييا وفيييي مفاوضيييار جيييادة وبيييأف  واضيييحا  تفضيييي يليييى حيييل نهيييائي ودائيييم وشيييامل للةضييييا 

ارار الشييرعيا الدوليييا  يييؤدن يلييى قيييام دولييا فلسييطين المسييتةلا وعا ييمتها الةييدس الفلسييطينيا  وفيي  قيير 
 الشري  .

وأكد البيان  ضرورة الممل على أن يظل اتفا  يطال  النار في غزة دائما ونهائيا ويحمل ما يليزم مين 
أزمييا الضييمانار لمييدم تكييرار أن عييدوان يسييرائيلي علييى الفلسييطينيين   وأن  يةييود يلييى ينهيياء مسييببار 

الشيييمب الفلسيييطيني الشيييةي  ومماناتيييه  والمتم ليييا أساسيييا فيييي افحيييتالل اإلسيييرائيلي ألرضيييه والح يييار 
المفيييرو  علييييه . ونيييوم البييييان بجهيييود م ييير  التيييي أشيييرفر ويسيييرر المحاد يييار غيييير المباشيييرة بيييين 
 الجييييانبين الفلسييييطيني واإلسييييرائيلي علييييى مييييدت األسييييابيع الماضيييييا . كمييييا رحييييب بالمبييييادرة الم ييييريا

 النرويجيا لمةد مؤتمر دولي إلعادة يعمار قطاع غزة.
 28/8/2104األيام، رام هللا، 

 
 مهرجان تضامني مع غزة في المغرب .65

شيياري مئييار األشييخاص بمدينييا تمييارة الةريبييا ميين الما ييما الربيياط : عبييد الجليييل البخييارن - الربيياط
ةيياوم  نظمتييه نيئييا شييبيبا الموربيييا فييي مهرجييان خطييابي للتضييامن مييع قطيياع غييزة تحيير شييمار  غييزة ت

 حزب المدالا والتنميا الذن يةود الحكوما.
اليييذن حضيييرم كميييال خطييييب نائيييب رئييييس الحركيييا اإلسيييالميا باليييداخل -ورفيييع المشييياركون بالمهرجيييان 

شيييمارار تمجيييد المةاوميييا الفلسيييطينيا فيييي غيييزة ضيييد افحيييتالل اإلسيييرائيلي  وتيييدعو يليييى  -الفلسيييطيني
 .التضامن مع الةضيا الفلسطينيا

 28/8/2104الجزيرة نت، الدوحة، 
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 ؟ "انتصار غزة"ماذا قال أبرز الدعاة اإلسالميين عن  .66
أعرب دعاة ومفكرون يسالميون عن فرحهم بانت ار المةاوما الفلسطينيا في غزة في ممركيا  :السبيل

  الم   المأكول   و د المدوان اإلسرائيلي الواشم على أنل الةطاع.
 لييا ميين أبييرز الشخ يييار اإلسييالميا علييى  ييفحاتهم الخا ييا فييي موقييع  السييبيل  ر ييدر توريييدار 

 التوا ل افجتماعي  تويتر   والتي فقر تفاعال  كبيرا  من النشطاء.
 عائض القرني

الداعيا السمودن الممرو   عائ  الةرنيي حييا  يمود أنيل غيزة  و المجانيدين  فيهيا  مويردا :  لسيان 
بنيا يف يحيدت الحسينيين ونحين نتيربص بكيم أن ي يييبكم ب حيال أبطيال غيزة يةيول )قيل نيل ترب ييون 

بمذاب من عنيدم أو بأييدينا فترب يوا ينيا ممكيم مترب يون(   مضييفا :  أشيهد أنكيم شيمب الجبيارين كميا 
نا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون( .  قال تمالى )ين فيها قوما جبارين واا

 نت ار غزة بهذم األبيار الشمريا التي أندانا لشمب غزة:وختم الةرني حدي ه عن ا
 وقفَر وما في المور شيٌّ لواق **كأنحي في جفِن الرحدت ونو نائمي 

اٌك وَ وريَي باسمي   تميري بي األبطالي َكلَمى َنِزيما **ووجهيَي وضح
 

 القرة داغي
 ه في تويتر:  بدورم كتب علي الةرة داغي نائب رئيس افتحاد المالمي لملماء ب فحت

 شهيد ؟! 2000يةول المرجفون: ونل فنت ار #غزة طمم مع أك ر من 
 لهم:أقول 

آتوني بانت ار واحد عبر التاري  لم يكن مضرجا  بدماء ال وار واألحرار !  راننوا على انكسار غزة.. 
 تآمروا عليها.. ظنوا أنها ستستلم.. خابر ظنونهم

 فا  الشمب والمةاوما بخند  واحد .وانت رر بمون ب وحدم..  م با ط
 

 إياد قنيبي
واعتبييير الداعييييا األردنيييي المميييرو  اليييدكتور ييييياد قنيبيييي السيييلطا الفلسيييطينيا  و المسيييكر  فيييي م ييير  
متسلةين على ن ر غزة  مضيفا : غزة تنت ر وتكسر باب سجنها بظفرنيا وسينها  يم جالدونيا وتجيار 

 ن رنا بينما ظهرنا يسيل من خناجرنم دما . مآسيها من السلطا والمسكر يظهرون في  ورة
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وأكميييل قنيبيييي: رب ان يييرنا عليييى تجيييار المآسيييي اليييذين يحفيييرون أخادييييد لطوفيييان ن يييرنا لي يييب فيييي 
 مستنةمار مفاوضاتهم  حاربونا ويريدون قط   مرة تضحياتها! .

ومانيديال بينميا  وختم قنيبي متسائال :  بمد أن رأينا غزة تنت ر نل سيبةى شبابنا يرفمون  ور جيفيارا
 أ ور طفل في غزة خير منهما حتى بالمةاييس البطوليا البحتا؟! .

 
 سعود الشريم

 الشي  سمود الشريم يمام الحرم المكي  كتب نذم األبيار الشمريا من تأليفه بمناسبا انت ار غزة:
 َن ٌر يسري اليوم كلَّ َ ديِ ..ويسوءي كلَّ مناف   و في ِ 

ي ِ ن ٌر لوزَة رغم كلِح  ..ينح الطباع تبيني عند الضح  ميخذحل 
 

 ناصر العمر
واعتبير اليدكتور نا ير الممير رئيييس الهيئيا المالمييا لتيدبر الةييرآن  ميا أسيمانم بيي المت هينين المييرب   
شركاء لليهود في الهزيما التي ذاقونا على أيدن المةاوما  موردا  على  فحته بتويتر:  يمي  اليهود 

نا منيذ عةيود  لكين يخيوانهم مين المت يهينين والمنيافةين ومين فيي قليوبهم مير  نزيما نكيراء ليم ييذوقو 
 أشد ألما وحسرة وغيظا  قل موتوا بويظكم 

 
 محمد العريفي

وقال الدكتور محمد المريفي:  نمم نةولها بكل فخر عن رجال يةاتلون نيابا عين األميا..ف تيزال الشيام 
 ق ى .بالدا  مباركا  اللهم اجملنا ممن يحررون األ

 ن يران:بينما تحدث اليدكتور حياكم المطييرن رئييس حيزب األميا الكيويتي عين الن ير قيائال:  الن ير 
وال يبر عليى نكايتيه كييوم أحيد )ولييملم ب اليذين آمنيوا ويتخيذ مينكم  -2الظفر بالمدو كييوم بيدر  -2

 شهداء(.
 

 عوض القرني
الفلسيييطيني وقييييادار المةاوميييا  وننيييأ المفكييير اإلسيييالمي المميييرو   السيييمودن عيييو  الةرنيييي الشيييمب

بالن ر  مضيفا :   رحم ب أحمد ياسين والرنتيسي وشحادة و يام وأبوشينب وعييا  والجمبيرن وكيل 
 من بذر بذور المزة لنةط  اليوم أوائل  مارنا .
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ترت على الخارطا وشمب  وير فةيير مادييا ومحا ير مين  دف تكار  ألوأكمل الةرني:  بةما من ا
 م .السإلير مناسب لتسلط المت هينين ومع ذلي  نع الن ر باسنين وظر  غ

 
 سلمان العودة

 واكتفيى الداعييا السيمودن سيلمان الميودة بهيذم التورييدة الة ييرة:  ومارميير يذ رميير ولكين ب رمييى..
 ما ألذ دموع الفرك! . قل بفضل ب وبرحمته فبذلي فليفرحوا..

 
 الطريفي زعبد العزي

الطريفي ن ر غزة بأنه ن ير مين عنيد ب ف ييأتي يف لمين ن ير  زعبد المزيشي  واعتبر المحدث ال
ب وأقام الح  والمدل مع خلةه  مضيفا :  ن ر الضمفاء ولو تأخر أقوت وألذ من ن ر األقويياء وليو 

 بكحر )ونريد أن نمن على الذين استضمفوا في األر  ونجملهم أئما ونجملهم الوار ين(
فةا  في شدائد األما المنافةون مع اليهود )فترت الذين في قلوبهم مير  يسيارعون فييهم أسرع الناس توا

 .يةولون نخشى أن ت يبنا دائرة( 
 28/8/2104السبيل، عمان، 

 
 يدعو إلى إنهاء حصار غزة "إسرائيل"مؤتمر مقاطعة  .67

ليميييا لمةاطمييا لضييباط افت ييال بالمكاتييب اإلق 88شييدد المشيياركون فييي الييدورة ال الخلييي : -الةييانرة 
 يسييرائيل   أمييس  علييى مطالبييا المجتمييع الييدولي بإنهيياء الح ييار المفييرو  علييى قطيياع غييزة  ووقيي  

 سياسا التجويع التي تمارسها  يسرائيل  ضد الشمب الفلسطيني .
وأكد البيان الختامي للدورة بالةانرة  بميد أربميا أييام مين افجتماعيار أن المةاطميا المربييا واإلسيالميا 

ت اديا ل يسرائيل  ستبةى األداة الفمالا والسند الةون لنضال الشيمب الفلسيطيني حتيى ينيال حريتيه افق
واستةالله ويةيم دولته  فو  ترابه الوطني وعا يمتها الةيدس الشيري   وحتيى يتحيرر الجيوفن السيورن 

 افحتالل.المحتل وما تبةى من جنوب لبنان من رجس 
وضياع الخطييرة التيي تمير بهيا اليدول المربييا وأدانيوا حيرب اإلبيادة وعبر المشاركون عين قلةهيم يزاء األ

الجماعيا التي تشنها دولا افحتالل على قطاع غزة وما يتمر  له شمب فلسيطين مين قتيل جمياعي 
ودمار وسلب ونهب وم ادرة لألراضي  كما طالب المجتمميون المجتميع اليدولي باتخياذ موقي  حيازم 

 المحتلا.لي  على حساب األراضي المربيا من توسع افستيطان  اإلسرائي
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وأوض  السفير األمين المام المساعد لدت الجامما للشؤون فلسطين واألراضي المربيا المحتليا محميد 
 يبي   أنييه تييم خييالل أعمييال اليدورة الجديييدة مناقشييا عييدد ميين البنيود المتملةييا بأوضيياع الشييركار التييي 

ل ممهييا أو الشييركار الممروضييا بمراجمييا مواقفهييا ميين تتمامييل مييع  يسييرائيل  للنظيير فييي حظيير التماميي
التمامل مع  يسرائيل  للنظر في رفع الحظر المربي عنها  ففتا  يلى أنه تم اتخاذ عيدد مين التو ييار 

سيبتمبر/أيلول  مؤكيدا  أن  2بشأن نذم البنود لرفمها لوزراء الخارجيا المرب فيي اجتمياعهم الةيادم ييوم 
ا نيو سيالك سيلمي وفميال ووسييلا مين وسيائل المةاوميا السيلميا المشيروعا سالك المةاطما افقت يادي

 التي نص عليها مي ا  األمم المتحدة كمةوبا تمارسها الدول والشموب لردع المدوان وكب  جماحه.
 28/8/2104الخليج، الشارقة، 

 
 في غزة اإلماراتي يواصل توزيع المساعدات الهالل األحمر .68

الهالل األحمر السادس يلى قطاع غزة لليوم ال اليث عليى التيوالي توزيميه  وا ل وفد نيئا: وام –غزة 
 آف  الطرود اإلغا يا على المتضررين من األحداث التي شهدنا الةطاع.

وخ يييص الوفيييد ييييوم أول مييين أميييس لتوزييييع مجموعيييا مييين الكراسيييي المتحركيييا عليييى الم يييابين فيييي 
ر فادحييا ميين نةييص حيياد فييي الممييدار األحييداث  حيييث تميياني مستشييفيار غييزة التييي أ يييبر بأضييرا

 واألدوار الطبيا بجانب الكراسي المتحركا للم ابين بإعاقار تضطرنم يلى استخدام نذم الكراسي.
كما وزع الوفد ألفي طرد يغا ي من األغذيا والمالبس واألغطيا والمستلزمار ال حيا لألطفال ومواد 

أو عيييادر يليييى منازلهيييا الميييدمرة  «األونيييروا»التنظيييي  عليييى آف  الميييائالر التيييي نزحييير يليييى ميييدارس 
 وفةدر كل شيء.

 28/8/2104البيان، دبي، 
 
 تهنئ باإلنجاز التاريخي للمقاومة في غزة الحركة الدستورية اإلسالمية في الكويت .69

ننييأر الحركييا الدسييتوريا اإلسييالميا فييي الكوييير )مجموعييا منب ةييا عيين جماعييا اإلخييوان المسييلمين(  
 انت ار المةاوما الفلسطينيا في غزة واإلنجاز التاريخي الذن حةةته .الشمب الفلسطيني بي 

وخ يير الحركييا فييي بيييان  ييحفي  ال ييامدين ميين أنييل غييزة وعلييى رأسييها المةاومييا بجميييع ف ييائلها 
 وأجنحتها الوطنيا واإلسالميا بالتهنئا بهذا بافنت ار واإلنجاز التاريخي .



 
 

 

 

 
           49ص                                     3323 العدد:     28/8/2104 الخميس التاريخ:

 

يار والشيهداء والمواقي  الداعميا لربياطهم و يمودنم   وأضافر أن  نذا افنت ار تحة  ببذل التضح
مشيييرة يلييى أن توقيييع اتفييا  وقيي  يطييال  النييار  جيياء بمييد أن خضييع الكيييان ال ييهيوني يلييى مطالييب 

 المةاوما المشروعا والمستحةا .
 27/8/2104فلسطين اون الين، 

 
  ي مجددا  سوار الذهب: انتصار المقاومة الفلسطينية يبعث أمل توحد العالم اإلسالم .71

أشيييياد الييييرئيس السيييييوداني السيييياب  المشييييير سيييييوار الييييذنب بييييآداء المةاوميييييا : قييييدس بيييييرس -الخرطييييوم 
الفلسييطينيا فييي الميييدان وفييي التفيياو  ميين أجييل التهدئييا  وأكييد أن مييا جييرت فييي الةييانرة مسيياء أمييس 

ا علييى (  كييان انجييازا تاريخيييا للمةاومييا الفلسييطينيا اسييتطاعر فيييه أن تفيير  شييروطه8|29ال ال يياء )
 المحتل الوا ب على الرغم من الخذفن المربي والدولي لها.

وأعرب سوار الذنب في ت ريحار خا ا لي  قدس برس  عن أسفه لخذفن المالم المربي واإلسيالمي 
لةطاع غزة في ت ديها للمدوان اإلسرائيلي  وقال:  ف لي أن أعبر عن أسفي البالغ لمدم وقو  األما 

مع قطاع غزة في مواجهتها للمدوان  فالموق  لم يكن في مستوت المدوان الواشم   المربيا واإلسالميا
ومع ذلي فإن الشروط التي وضمتها المةاوما فنجاز التهدئا ني أقل ميا يمكين تحةيةيه  وقيد تمرضيوا 

 يلى ضووط واسما لكنهم تمسكوا بمطالبهم .
ليييوم أمييل المييالم المربييي واإلسييالمي وأضييا :  يمكيين الةييول بكييل فخيير أن المةاومييا الفلسييطينيا نييي ا

للتوحييييد ونبييييذ الخالفييييار الداخليييييا  مييييا جييييرت فييييي غييييزة يؤشيييير يلييييى عييييودة األمييييا يلييييى وضييييمها الةييييون 
والمتماسي  ألن ما جرت كان انجازا حةيةييا تيم عليى اليرغم مين الموقي  المربيي المهيزوز مين داخليه   

 على حد تمبيرم. 
 27/8/2104قدس برس، 

 
 انتصار غزة استثنائي له ما بعده: الجزائريةحركة مجتمع السلم  .70

أكيد رئييس حركيا مجتميع السيلم الجزائرييا اليدكتور عبيد اليرزا  مةيرن أن اتفيا  : قيدس بيرس - الجزائر
وق  يطال  النار الذن تم التو ل يليه بين المةاوما الفلسطينيا وافحيتالل اإلسيرائيلي يم يل انت يارا 

 و يييفه بيييي  اليييذريع  لسسيييرائيليين ومييين حيييالفهم مييين أنظميييا غربييييا تاريخييييا للمةاوميييا الفلسيييطينيا وفشيييال
 وعربيا قال بأنها  تواطأر من أجل استئ ال حركا المةاوما اإلسالميا  حماس .
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ورأت مةحييرن فييي ت ييريحار خا ييا لييي  قييدس بييرس  أن اإلسييرائيليين لييم يحةةييوا شيييئا ميين أنييدافهم علييى 
ا بح  المدنيين  وقال:  بكيل تأكييد ميا جيرت فيي قطياع األر  على الرغم مما ارتكبوم من جرائم بشم

 .غزة كان انت ارا تاريخيا للمةاوما
ورأت مةحرن أن انت ار غيزة سييفت  البياب أميام واقيع سياسيي عربيي جدييد  وقيال:  بكيل تأكييد األجيواء 

ميا السياسيا في غزة ستفت  الباب أمام تحديار جديدة  لةد كان ننياي نيد  فجت ياث الحركيا اإلسيال
كليا  لكن تبيين أن نيذا الهيد   يمب بيل مسيتحيل  ليذلي يبيدو أنيه سيتتمي الميودة يليى الينه  ا خير 
ونو نظريا افستيماب والتدجين  ولذلي فالتوجيه فيي أمريكيا وأوروبيا أن تيتم حلحليا األوضياع فيي غيزة 

كييان لييه أن فختييرا  المةاومييا والتوغييل فييي  ييفوفها كمييا حييدث فييي الضييفا  لكيين نييذا اليينه  أيضييا يذا 
 يحدث فال بد أن يجرن في ظل أجواء موايرة غزة .

 27/8/2104قدس برس، 
 
 الريجاني يهنئ مشعل بانتصار المقاومة الفلسطينية .72

بمييث رئييييس مجلييس الشييورت اإليرانييي ببرقيييا تهنئيييا يلييى خالييد مشييمل رئييييس  عميير نييوا : –طهييران 
الفلسيييطيني ومناضيييلي المةاوميييا انت يييار الشيييمب “المكتيييب السياسيييي لحركيييا حمييياس ننيييأم فيهيييا عليييى 

 ”.اإلسالميا على الكيان ال هيوني في المدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
وأشيييار فريجييياني يليييى األحيييداث األخييييرة فيييي غييييزة قيييائال : ين نيييذم األحيييداث المؤلميييا التيييي أدر يلييييى 

ميزل والمظليومين مين األطفيال والنسياء والشييو  ال نالفلسيطينيياستشهاد أك ر من ألفين مين الميواطنين 
 تمتبر يبادة واضحا وكار ا ينسانيا كبيرة ومنمطفا  في التاري  الدامي لفلسطين الحبيبا.

يييذكر “وانييه ” شييكل ميين أشييكال انتهيياي حةييو  اإلنسييان“فييي غييزة علييى أنييه  ثمييا حييدواعتبيير فريجيياني 
 ما  ما.فإن مرتكبي نذم الجرائم سيتم محاكمتهم يو  وأضا : بالشي  ”بمجزرة  برا وشاتيال

ين مةاومييا و ييمود الرجييال والنسيياء الفلسييطينيين قييد أرغييم المييدو علييى قبييول شييروط  فريجيياني:وقييال 
المةاوميييا اإلسيييالميا فيييي نهاييييا المطيييا  وأظهييير بيييأن ال يييمود والنضيييال نميييا السيييبيل الوحييييد لتحريييير 

حةا  حةو  الشمب الفلسطيني المظلوم.  األراضي المحتلا واا
يييران الشييامل للشييمب الفلسييطيني خا ييا المةاومييا اإلسييالميا فييي مسييار دعييم ي“وأكييد فريجيياني علييى 

 ”.النضال ضد الكيان المحتل وتحرير كافا األراضي الفلسطينيا المحتلا من البحر يلى النهر
 28/8/2104رأي اليوم، لندن، 
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 الصلبة للفلسطينيين رّكعت الكيان الصهيوني اإلرادة: الخارجية اإليرانية .73
  بانت ار المةاوما الفلسطينيا على الميدوان افسيرائيلي افخيير عليى قطياع اإليرانياأشادر الخارجيا 

 الشمب الفلسطيني ومةاومته الباسلا سطرا ملحما جديدة اركمر كيان افحتالل. أنغزة  مؤكدة 
وقاليير الخارجيييا اإليرانيييا فييي بيييان لهييا اليييوم افربميياء:  ين انت ييار غييزة نييات  عيين التضييحيار التييي 

 ها ا ف  من الشهداء والجرحى لرفع رايا المةاوما في ظل الممارسار غير اإلنسانيا لل هاينا .قدم
وأضافر:  ان نذا افنت ار أظهر بأن الطري  الوحيد لتحةي  حةو  الشيمب الفلسيطيني نيو التمسيي 

 بخيار المةاوما وال مود أمام السياسار التوسميا لالحتالل .
ا يييل دعمهيييا لمةاوميييا الشيييمب الفلسيييطيني وتمتبييير نيييذا افنت يييار سييييمهد وأكيييد البييييان أن طهيييران ستو 

 الطري  أمام تحرير جميع األراضي المحتلا.
 27/8/2104، فلسطين أون الين

 
 جيش السوري قرب الحدود لل الجيش اإلسرائيلي يقصف موقعا   .74

ي  قيييال متحيييدث عسيييكرن يسيييرائيلي ان الجيييي  ق ييي  موقميييا للجييي أرنييياؤوط:عبيييد اليييرؤو  –الةيييدس 
رد ا علييى سييةوط قييذائ  نيياون علييى الجانييب اإلسييرائيلي ميين ممبيير الةنيطييرة علييى »النظييامي السييورن 

 «.الحدود بين يسرائيل وسوريا
وقال أفيخان أدرعيي  المتحيدث باسيم الجيي  اإلسيرائيلي لسعيالم المربيي  فيي تورييدة عليى ) تيويتر(: 

  النظييامي السييورن رد ا علييى انييزف  ق يي  الجييي  )اإلسييرائيلي( موقمييا )لييم يحييددم بالضييبط( للجييي»
 «.نيران من الةتال الداخلي الدائر قرب الحدود والذن تسبب بإ ابا ضابط يسرائيلي

 ولم يتسن الح ول على تمةيب فورن من النظام السورن.
قذائ  ناون على مرتفمار الجيوفن السيوريا  التيي تحتيل يسيرائيل أجيزاء منهيا  قبيل ظهير  3وسةطر 

قيييذائ  نييياون فيييي  3انفجيييرر »  بحسيييب يذاعيييا الجيييي  اإلسيييرائيلي. وقالييير اإلذاعيييا: أميييس األربمييياء
مرتفمار الجوفن بمد اشتباكار بين قوار األسد )رئيس النظام السيورن بشيار األسيد( وممارضيين فيي 

 السوريا. -  الةريبا من الحدود اإلسرائيليا«منطةا الةنيطرة
قيذائ   ياروخيا أطلةير مين األراضيي  6ضيي  ان وكان متحدث عسيكرن يسيرائيلي  قيال األحيد الما

وسةطر في األشهر الماضيا عدة قذائ   اروخيا مين سيوريا  السوريا باتجام وسط نضبا الجوفن.
 على مرتفمار الجوفن حيث تم الرد على بمضها بة   مواقع سوريا.

 28/8/2104القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيل"سورية قرب مقاتلون إسالميون يسيطرون على نقطة حدودية  .75

رويترز: قال المر د السورن لحةو  اإلنسان ان مةاتلي جبهيا الن يرة ونيي جنياك الةاعيدة  –بيرور 
في سيوريا ومةياتلين يسيالميين آخيرين سييطروا عليى نةطيا حدودييا عليى الخيط الفا يل بيين األراضيي 

المةييياتلين اليييذين تمهيييدوا  وذكييير المر يييد ان السيييوريا ونضيييبا الجيييوفن السيييوريا التيييي تحتلهيييا يسيييرائيل.
المنطةييا انتزعييوا نةطييا الةنيطييرة الواقمييا فييي الجانييب السييورن ميين الخييط الفا ييل ميين قييوار « بتحرييير»

 المتحدة نةطا الةنيطرة. األمموتراقب قوار  الرئيس السورن بشار األسد بمد اشتباكار عنيفا.
 28/8/2104القدس العربي، لندن، 

 
 الصنع قرب مطار بغداد إسرائيليةدون طيار  سقوط طائرة من: قناة الميادين .76

ذكييرر قنيياة الميييادين اللبنانيييا ان طييائرة بييدون طيييار ميين نييوع  نييرمس  يسييرائيليا ال يينع سييةطر قييرب 
قبييل  ييييرانونةليير الةنيياة عيين م ييادر عراقيييا قولهييا ان الطييائرة شييبيها بتلييي التييي اعلنيير  بوييداد.مطييار 

الم ادر أن سبب سةوط الطائرة ف ييزال  وأضافر النوويا.أيام عن اسةاطها بالةرب من منشأة نتانز 
واشارر الى ان فريةا امريكيا متخ  ا جمع حطام الطائرة ونةليه اليى السيفارة األميركييا فيي  مجهوف.
 بوداد.

 28/8/2104اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
 
 ر أمميبقرافي غزة لتثبيت وقف النار  ا تسعى مع بريطانيا وفرنساألماني .77

قيييال وزيييير الخارجييييا األلمييياني فرانيييي فيييالتر شيييتاينماير فيييي أول تمليييي  للحكوميييا  وكيييافر: - الخليييي 
األلمانييييا عليييى وقييي  الحيييرب فيييي غيييزة ين حكوميييا بيييالدم  تيييدرس ميييع نظيرتيهيييا البريطانييييا والفرنسييييا 

رحيييب اقتراحييار للبحييث عيين طيير  لت بييير الهدنييا عبيير قييرار فييي مجلييس األميين   يييأتي ذلييي فييي ظييل ت
 عالمي باتفا  التهدئا الذن أوق  نزي  الدم الفلسطيني .

 28/8/2104الخليج، الشارقة، 
 

 حصار غزة ويدعو للتفاوض بشأن اتفاق "شامل ودائم"  بإنهاءيطالب  األوروبياالتحاد  .78
النييار فييي قطيياع غييزة  داعيييا  يطييال باتفييا  وقيي   أمييس األوروبيييرحييب افتحيياد  :ب   أ –بروكسييل 
   الى التفاو  ا ن بشأن  اتفا  شامل ودائم .واإلسرائيليلفلسطيني الطرفين ا
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وقييال الجهيياز الدبلوماسييي لالتحيياد افوروبييي فييي بيييان  يجييب ا ن افنتمييام ب ييورة عاجلييا بالوضييع 
النيار . واضيا   نيدعو افسيرائيليين  يطيال افنساني في غزة وندعو كافا افطيرا  اليى احتيرام وقي  

الوضييع الييذن  يلييىاغتنييام نييذم الفر ييا للتفيياو  بشييأن اتفييا  شييامل ودائييم. فييالمودة والفلسييطينيين الييى 
 كان سائدا قبل النزاع ليس خيارا .

ان اتفاقييا كهييذا ينبوييي ان يتنيياول  األسييباب المميةييا للنييزاع وان يحمييل توييييرا  األوروبيييواعتبيير افتحيياد 
حسيييين الظيييرو  افجتماعييييا جونرييييا للوضيييع فيييي غيييزة . وطاليييب بيييي انهاء ح يييار غيييزة  مييين أجيييل  ت

قطاع غزة  مين قبيل  حكوميا الوفيا  اليوطني الفلسيطينيا تحير  إلدارةوافقت اديا  و الممارسا الفمليا 
   من قبل حركا وتنظيمار أخرت.إلسرائيلقيادة الرئيس )محمود( عباس   و وق  كل التهديدار 

دائييم اف ميين خييالل اسييتئنا  عمليييا مجييددا انييه  ف يمكيين التو ييل الييى سييالم  األوروبيييوأكييد افتحيياد 
 السالم التي تةود الى حل الدولتين .

 28/8/2104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 خطوة مشجعة عن غزةتخفيف الحصار  :رئيس البرلمان األوروبي .79

رحب رئيس البرلمان األوروبي مارتن شولتز باتفيا  وقي  يطيال  النيار فيي قطياع  وكافر: - الخلي 
جميييع األطييرا  الممنيييا لاللتييزام ببنييودم بشييكل كامييل . وقييال شييولتز فييي بيييان ين  تخفييي  غييزة داعيييا  

الح ار على الةطاع خطوة مشجما   مشيرا  يلى  على افتحاد األوروبي والمجتمع الدولي ا ن زيادة 
جهودنميييييا مييييين أجيييييل التماميييييل ميييييع افحتياجيييييار اإلنسيييييانيا الماجليييييا والمخييييياو  األمنييييييا لكيييييل مييييين 

عادة يعمار غزة . اإلسرائ  يليين  والفلسطينيين واا
 28/8/2104الخليج، الشارقة،  

 
 اإلسرائيلي -الفلسطيني لنزاع ا حلّ المفاوضات ل فرنسا تؤكد ضرورة استئناف .81

أشادر الحكوما الفرنسيا باتفا  وق  يطال  النار  ممربا عن أملها في موا يلا  وكافر: - الخلي 
ل يلييى  حييل دائييم  للنييزاع  وقييال وزييير الخارجيييا الفرنسييي لييوران المفاوضييار تحيير رعايييا م يير للتو يي

فابيوس ين  فرنسا ترحب ببدء سيريان اتفيا  وقي  يطيال  النيار فيي قطياع غيزة وتحيث األطيرا  عليى 
 احترامه  .
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وأكد عزم فرنسا التنسي  مع شركائها األوروبيين وفيي مجليس األمين للمسيانما فيي الحليول التيي سييتم 
م ييل نييذا افتفييا   مؤكييدا  فييي الوقيير نفسييه الحاجييا الملحييا إلعييادة يطييال  المسييار  ييجادنييا فييي يطييار

 الفلسطيني . -السياسي من أجل بلوغ حل نهائي للنزاع  اإلسرائيلي  
 28/8/2104الخليج، الشارقة، 

 
 وقف إطالق النار في غزةباتفاق ترحب  بريطانيا .80

خارجييييا البريطانييييا  توبايييياس يليييوود  رحيييب وزيييير شيييؤون الشييير  األوسيييط فيييي ال: قيييدس بيييرس -لنيييدن 
باتفييا  وقيي  يطييال  النييار الييذن تييم التو ييل يليييه بييين الفلسييطينيين واإلسييرائيليين ودخييل حيييز التنفيييذ 

 (  وأشاد بجهود م ر للتو ل يليه.8|29مساء أمس ال ال اء )
قيي  وقييال توباييياس يلييوود فييي ت ييريحار لييه بهييذا الخ ييوص:  أرحييب باتفييا  كافييا األطييرا  علييى و 

يطييال  النييار  وأشيييد بجهييود الحكومييا الم ييريا لتحةييي  نييذم الخطييوة المهمييا. ين وقيي  يطييال  النييار 
 يتي  فر ا حيويا نرحب بها للتو ل فتفا  شامل يمال  مسببار ال راع .

 27/8/2104قدس برس، 
  
 العالمي يكثف المساعدات الغذائية لغزة بعد فتح معبر رفح األغذيةبرنامج  .82

عبرر قافلا تابميا لبرنيام  األغذييا الميالمي مين م ير يليى قطياع غيزة  الييوم : ويترزور  – 48عرب 
ألي  شيخص لميدة خمسيا  260لتنةل يميدادار غذائييا تكفيي لنحيو  2002األربماء  للمرة األولى منذ 

أل  طرد غذائي يحتون على  26شاحنا تحمل أك ر من  28وقال برنام  األغذيا في بيان ين  أيام.
ة كياللحوم المملبيا والبةولييار والشيان ومشيروبار أخيرت قطمير الرحليا فيي سيبع سياعار وجبار جانز 

 .2002يلى ممبر رف  المول  منذ بدايا تشديد الح ار في عام  اإلسكندريامن 
ويتوقع أن تمبر شحنا  انيا يلى غزة فيي األييام ال ال يا المةبليا. وممبير رفي  نيو الممبير البيرن الوحييد 

  تسيطر عليه يسرائيل.للةطاع الساحلي وف
وقالر جمميا  كريستيان ييد  ين نذم األغذيا ضروريا ألن الحرب المدوانيا اإلسرائيليا التي استمرر 
سيييبما أسيييابيع دميييرر قطييياع الزراعيييا فيييي غيييزة. وأضيييافر أن تةيييديراتها نيييي وشيييريكتها  رابطيييا التنمييييا 

مليييون  200يد فييي غيزة أك يير مين الزراعييا  تشيير يلييى أن ال يراع أضيياع عليى قطيياعي الزراعيا وال ي
 فر ا عمل. 8200دوفر وأك ر من 

 27/8/2104، 48عرب 
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 كية: غزة ضحية التاريخ ومفاوضات صعبة قادمةيصحف أمر  .83

تناوليير ممظييم ال ييح  األميركيييا تييداعيار الحييرب اإلسييرائيليا علييى غييزة  وتسيياءل بمضييها عيين ميياذا 
وحركييا  ييار  ييمبا بانتظييار كييل ميين يسييرائيل ينتظيير غييزة وو ييفتها أخييرت بضييحيا التيياري  وأن محاد

 حماس( وبةيا ف ائل المةاوما الفلسطينيا.)
فةييد نشييرر  ييحيفا نيويييوري تييايمز مةيياف للكاتييب جييين بيييير فيلييو و ييفر فيييه غييزة بضييحيا التيياري   
وأشارر يلى أنه يذا لم يةم المجتمع الدولي بفمل شيء لممالجا األسباب الجذريا الكامنا وراء ال راع 

 لمستحكم بين يسرائيل والفلسطينيين  فإن أن اتفا  لوق  يطال  النار سرعان ما ينهار.ا
يليييى مييا و يييفته بمجييز الميييالم عيين ييجييياد حييل يخليييص أنييالي غيييزة ميين الح يييار  الكاتبيياكمييا أشيييارر 

المستحكم منذ سنوار  والذن يتسبب لهم بالمماناة المستمرة  في ظل النةص الحاد فيي الويذاء واليدواء 
 المي  الضروريا األخرت. وسبل

من جانبها نشرر  حيفا واشنطن بوسر مةاف للكاتبا جنيفر روبين  تساءلر فيه عن ما يجب فمله 
 ألنالي غزة  وذلي في أعةاب التو ل يلى ندنا مع يسرائيل.

وأوضييحر الكاتبييا بييالةول ينييه حتييى علييى افتييرا  أن الهدنييا بييين يسييرائيل وغييزة اسييتمرر لفتييرة قادمييا  
مسييتةبل المنطةييا يبةييى غامضييا  وسييط الخشيييا ميين أن تةييوم حميياس بتحويييل الييدعم المنتظيير فييي فييإن 

 أعةاب الهدنا يلى مجهودار عسكريا.
وفييي السيييا  ذاتييه تسيياءلر  ييحيفا لييوس أنجلييوس تييايمز فييي افتتاحيتهييا بشييأن المسييتةبل الةييادم لوييزة 

سرائيل  وأوضحر أن نذا ال راع الدمون الرنيب بين الطرفين ال ذن استمر خمسين يوما أسفر عن واا
 مةتل وجرك ا ف  من أنالي غزة.

 27/8/2104الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 .. وحماس انتصرت استراتيجيا  خرجت خاسرة من حرب غزة "إسرائيل"االندبندنت:  .84

قالر  حيفا  يندبندنر  البريطانيا  ين يسرائيل خرجر خاسرة من حرب غزة  : دنيا الوطن -رام ب 
 الرغم من التدمير الشديد الذن أحد ته في الةطاع.على 

وأشارر ال حيفا يلى أن يسرائيل لم تحة  أن شيء من أندافها المملنا خالل الفترة الماضيا  ومنها 
تييدمير سييالك المةاومييا واألنفييا   مسييتوربا فييي ذار السيييا  احتفييافر أنييالي غييزة بتوقيي  الةتييال بمييد 

 ين.قتيل وآف  الم اب 2000أك ر من 
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 وأشارر يلى أن افحتفافر ربما كانر لتوق  آلا الةتل والبحث عن السالم.
ورأر ال ييحيفا فييي المةابييل  أن  حميياس  خرجيير منت ييرة اسييتراتيجيا ميين الةتييال وذلييي ببةائهييا علييى 
األر  وبييدون نييزع سييالحها  فضييال عيين بةيياء حكومييا الوحييدة الوطنيييا الفلسييطينيا قائمييا  بمييد رنييان 

 شلها.يسرائيل على ف
 28/8/2104موقع دنيا الوطن، غزة، 

 
 إسرائيليةبنوك  ثالثةعلى تصفية استثماراته في  هولنديا   ديزموند توتو يحث صندوقا   .85

 األربميياءالمتةاعييد فييي جنييوب افريةيييا يييوم  األسيياقفاحييث ديزمونييد توتييو كبييير  األلفييي:وجييدن  امسييتردام
عليى  توجييه ضيربا  -ر التةاعيد فيي الميالم الث اكبر  نادي  مماشيا- ندو  ييه.بي.بي الهولندن 

 قويا وغير عنيفا من اجل السالم في الشر  افوسط  بت فيا است ماراته في  ال ا بنوي اسرائيليا.
وقالر متحد ا باسم ييه.بي.بي ان مجلس ادارة ال يندو  سييناق  نيداء توتيو ا نياء اجتماعيه الشيهرن 

  التيي ترييد ان إلسيرائيللندييا  مسييحيون مؤييدون الخميس الي جانيب رسيالا مين جماعيا الضيوط الهو 
 يبةي ال ندو  است ماراته في البنوي افسرائيليا.

وقالر جوس فان دييي المتحد ا باسم ييه.بي.بي ينه في حين ان افمم المتحدة انتةيدر المسيتوطنار 
بنيوي افسيرائيليا بخير  افسرائيليا في افراضي الفلسطينيا المحتليا اف ان المنظميا الدولييا ليم تيتهم ال

 أن قوانين دوليا.
ك ييرون يت يرفون  أنياسواضافر قائلا  نحن لدينا ممايير قضائيا  ارما لت يفيا افسيت مار وننياي 

 بدافع الماطفا ونو شيء نتفهمه ألن كل الناس يكرنون الحرب. 
 27/8/2104وكالة رويترز لألنباء، 

 
 2106مارس آذار/  إلىوروبا وبلجيكا بتصفيات أ "إسرائيل"تأجيل مباراة  .86

  األربمياء  أن مبياراة يسيرائيل وبلجيكيا بت يفيار كيأس األميم ”يويفيا“أكد افتحاد األوروبي لكيرة الةيدم  
  التي كان من المةرر يقامتها في التاسع من الشهر المةبل  قد تم تأجيلها يلى 2029األوروبيا يورو 

 ي البلدين.عةب اتفا  بين اتحادن الكرة ف 2026مارس  32
 29أن قيرارم ال يادر فيي ” يويفيا“وسيتم اإلعالن عن مكان يقاما المباراة فيي وقير فحي   فيميا أعلين 

 يوليو الماضي بخ وص عدم يقاما مباريار في يسرائيل نتيجا للوضع األمني ف يزال ساري ا.
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ييا ا لبوسيينا والهرسييي وتلمييب يسييرائيل وبلجيكييا فييي المجموعييا ال انيييا ميين الت ييفيار  والتييي تضييم أيض 
 وويلز وقبرص وأندورا.

 28/8/2104القدس العربي، لندن، 
 
 الحرب تنتهي أخيرا في غزة .87

 عدنان أبو عامر
يوما  من المماناة والةتل  60وأخيرا ... تحة  ألنل غزة ما كانوا يتمنونه طوال أك ر من 

المونيتور    في مؤتمر  حفي بمدينا غزة حضرم  29/8والتشرد..حيث أعلنر حماس مساء 
التو ل فتفا  لوق  يطال  النار مع يسرائيل باعتبارم انت ارا  للشمب الفلسطيني وللمةاوما  مشدحدة 

 على أن اتفا  التهدئا يضمن غالبيا المطالب الفلسطينيا ا نيا.
يأتي يعالن وق  يطال  النار في الوقر الذن أعلنر فيه وزارة ال حا الفلسطينيا  ين يجمالي 

مسنا  وأك ر من  202طفال  و 622قتيال  بينهم  2242المدوان اإلسرائيلي على غزة  بلغ ضحايا 
 جريحا. 22099

  
 بنود االتفاق·

فيما أعلن رئيس السلطا الفلسطينيا محمود عباس في كلما تلفزيونيا التو ل فتفا  لوق  يطال  
ر التي رعر المفاوضار غير في غزة  متوجها بالشكر لم  29/8مساء  2النار ابتداء من الساعا 

المباشرة   م الممل على تلبيا متطلبار واحتياجار أنلنا في غزة  وتوفير كل المستلزمار والخدمار 
الطبيا التي يحتاجونها  مناشدا المجتمع الدولي واألمم المتحدة  سرعا يرسال نذم المواد بأسرع وقر 

 ممكن. 
جملر من اتفا  التهدئا أخيرا أمرا  واقما على  لكن ما الذن ح ل في الساعار األخيرة  التي

 األر   بمد أن تحدث  المونيتور  في آخر مةال له عن جهود وق  يطال  النار. 
التطور الدراماتيكي بمفاوضار التهدئا  ما علمه  المونيتور  من أوساط مطلما في حماس عن 

  بمضويا موسى أبو 26/8مساء  و ول وفد حماس ب ورة مفاجئا يلى الةانرة قادما من الدوحا 
مرزو  نائب رئيس المكتب السياسي للحركا وخليل الحيا عضو مكتبها السياسي  وممهما تفوي  
كامل من قيادة حماس بإتمام افتفا  على باقي تفا يل بنود التهدئا  والتوقيع عليها  ونو ما عجل 

 ماضيا . 24الي بإنجازم خالل الساعار 
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أن الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي قبال دعوة  29/8ارجيا الم ريا مساء وقد أعلنر وزارة الخ
 الةانرة لوق  يطال  النار. 

وقد نص اتفا  وق  يطال  النار وفةا  لما أعلنته الةانرة على  فت  الممابر بما يضمن رفع الح ار 
ة افعمار وادخال عن غزة  الواء المنطةا المازلا شر  غزة  توسيع مساحا ال يد في البحر  يعاد

 النار الشامل .  يطال المواد الالزما لذلي  بحث كافا الةضايا المؤجلا خالل شهر من وق  
مسئول في حماس قال  للمونيتور  أن  الجديد في  يوا اتفا  وق  يطال  النار استنادم ب ورة 

فر التفاو    ونو ما كانر ت ر عليه الحركا طوال جو 2022واضحا لتفانمار اتفا  الةانرة 
السابةا  فيما كانر تتهرب منها يسرائيل  والتأكيد على وق  يطال  النار الشامل والمتبادل  ونو ما 
يمني منما  إلسرائيل من أخذ زمام المبادرة في أن عدوان قادم على غزة وقتما شاءر  يضافا لةدرة 

ر  ونذا ينجاز وطني كبير الحركا على تحشيد الموق  الفلسطيني الموحد رغم طول أمد المفاوضا
 يمكن البناء عليه مستةبال في مرحلا ما بمد الحرب .

فيما كش  أبو مرزو  عن تفا يل اتفا  وق  يطال  النار بالةول أن يعادة اعمار غزة سيتم نةاشه 
خالل المؤتمر الذن سيمةد في م ر الشهر المةبل  بدعوة كافا افطرا  ذار ال لا  وستتولى 

  مل  افعمار كامال  مؤكدا أن م ر ني الضامن الوحيد لالتفا   موضحا  أن حكوما التواف
الةيود افسرائيليا وافوروبيا وافمريكيا رفمر عن دخول األموال لةطاع غزة  مشيرا  يلى أن أحد 
أسباب التأخر في افتفا  سياسا افغتيافر  حيث ينص افتفا  على وقفها  وحريا الحركا وعدم 

 المةاومين والةادة في غزة. استهدا  
ولذلي فور اإلعالن عن وق  يطال  النار  خرج عدد من قادة حماس في شوارع غزة  للمشاركا في 
احتفافر نهايا الحرب  بمد أن غابوا عن األنظار طوال أيام المدوان خشيا من اغتيالهم  خا ا 

زنم: محمود الزنار عضو الةيادة وأن ممظم قيادة حماس ندم الجي  اإلسرائيلي منازلهم  ومن أبر 
السياسيا للحركا   الك البردويل المسئول اإلعالمي للحركا  ع ام الدعاليس مستشار اسماعيل 

 ننيا للشئون افقت اديا  وأحمد بحر رئيس المجلس التشريمي باإلنابا.
 
 استمرار التهدئة·

ب ورة واضحا عن موافةا مبدئيا على لكن ما لفر انتبام  المونيتور  خلو اتفا  التهدئا من الحديث 
 . 2/8يقاما ميناء في غزة  بمكس ما طالبر به كتائب الةسام في خطابها الشهير يوم 
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مسئول فلسطيني بارز شاري في مفاوضار التهدئا من وفد منظما التحرير قال  للمونيتور :  لم يكن 
في غزة لوق  يطال  النار   من الحكما من األساس اشتراط الح ول على موافةا بإنشاء ميناء

فسيما وقد اتفا  الوفد الفلسطيني الموحد على عنوان عام اسمه رفع الح ار بدون التةيد ببنود 
محددة  ولذلي جاءر يطالا أمد المفاوضار  وتخللها استمرار للحرب بما تحمله من ضحايا ودمار 

 يه  رفع الح ار وفت  الممابر .يضافيين  وفي النهايا عدنا للمنوان األساسي الذن اتفةنا عل
 المونيتور  سأل عزر الرش   عضو المكتب السياسي لحماس وعضو وفدنا المفاو   عن ممبر 
رف   ونل نو جزء من اتفا  التهدئا  فأجاب قائال:  ممبر رف  ليس جزء من التفانمار مع يسرائيل  

تمتر  فتحه ب ورة دائما   ألنه شأن فلسطيني م رن فةط  ونناي توجه إلزالا أن يشكاليار
 فسيما بمد يقاما حكوما التواف  المسئولا عمليا  عن يدارة قطاع غزة .

وعن عدم تضمين افتفا  لموافةا مبدئيا على يقاما ميناء غزة  ونل يمني تراجما  من حماس  
يحة  كل وضمانار التزام يسرائيل بما ورد في افتفا   قال الرش :  اتفا  وق  يطال  النار لم 

مطالبنا رغم سمينا يليها  ونذا افتفا  ليس نهايا المطا   وجاءر رغبتنا بإنجازم للتخفي  عن 
شمبنا الذن تمر  لمدوان يسرائيلي بشع  ألن علينا كةيادة سياسيا مسئوليا أخالقيا  ووطنيا  بوضع 

 حد لهذم المماناة في غزة .
وحد على استكمال انتزاع باقي حةوقنا في المرحلا وختم بالةول:  سنممل ضمن الوفد الفلسطيني الم

الةادما  فنحن وقمنا على افتفا  من موقع قوة  وتبةى المةاوما يدنا على الزناد  لكن يسرائيل 
تملمر درسا  بمدم المودة مجددا  للمدوان  ألنه لن يكون نزنا سهلا  كاشفا  طلب ضمانار لتحةي  

  ل قطر وتركيا ودول أوروبيا .افتفا  من دول عديدة بجانب م ر م
27/8/2104المونيتور،   

 
 اآلثار الكارثية للعدوان اإلسرائيلي على غزة .88

 نبيل السهلي
تواترر التحليالر السياسيا حول ميزان الرب  والخسارة في المستويين السياسي والمسكرن  النات  عن 

  وعلى الرغم من ال مود 2024-2-2المدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر يوم ال ل اء 
األسطورن الذن أبدام أنل غزة  لكن  ما آ ارا  كار يا لحةر بالوزيين والبنى التحتيا. ويلخص ما قالته 

األمين المام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانيا ونائبا منس  اإلغا ا في حافر  واكانغ مساعدةكيونغ 
عن ا  ار المدمرة التي خلفتها األعمال  2024-8-9 الطوارئ في الجمميا الماما لألمم المتحدة في
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المدائيا على قطاع غزة  حجم الكار ا التي حلر على الةطاع بسبب نمجيا الجي  اإلسرائيلي. 
حيث قالر في الجلسا الطارئا للجمميا الماما التي عةدر حول غزة  ين المالم راقب برعب تأ ير 

ن است مادة ال ةا والتمامل مع  دما الحرب قد يتطلب أجياف . المدوان على األطفال والمدنيين واا
ف يوجد شخص من غزة نجا سالما  من نذا ال راع. ين األشخاص أحبطوا ألن المجتمع »وأضافر: 

وأكدر «. الدولي كان غير قادر على حمايتهم خالل الةتال ونم ينظرون يلينا مرة أخرت للمساعدة
ألشخاص يستحةون أن يميشوا بسالم وأمن وكراما حيث حرم أن جميع ا المام علىمساعدة األمين 

 سكان غزة من نذا لفترة طويلا وأن دواما ال راع المني  يجب أن تنتهي لألبد.
من ا  ار الكار يا للمدوان على قطاع غزة  تدنور مجافر البيئا وعنا رنا كافا في الةطاع  سيما 

ار الحياة اإلنسانيا  ما يتطلب تحركا  أمميا  للحد من المسكن والزراعا والتربا والميام.. وكل مةوم
الكار ا  حيث أكد متخ  ون في البيئا أن الحروب اإلسرائيليا المتتاليا التي استهدفر قطاع غزة 
خلفر أرضا  محروقا  وبالتالي عدم  الحيا ممظم التربا في الةطاع للسكن والزراعا  وعدم يمكان 

نا  نتيجا التلوث النات  عن عدوان افحتالل اإلسرائيلي المتكرر  وضرورة ممالجتها نهائيا  يف بتويير 
عمل تحاليل كيميائيا وقياسار أشما للتأكد من مدت الضرر الذن لح  بالتربا  والخطر الذن قد 

 يسببه نذا التلوث مستةبال  على  حا البيئا واإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة.
ليار الجي  اإلسرائيلي ال ةيلا والتجري  في قطاع غزة  أدر وأوعز المتخ  ون بأن تحركار آ

يلى تدمير الخ ائص الفيزيائيا للتربا  والتةليل من التهويا ونسبا تشربها للميام  والحد من قدرة 
الجذور على التمدد  ما يؤدن يلى اختناقها وموتها  األمر الذن يتطلب عمليار است الك طويلا 

 ألن كل سنتيمتر مربع من التراب يحتاج يلى مئا عام لتكوينه.األمد وبتكالي  عاليا  
وقبل الحديث عن ا  ار افقت اديا للمدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  ف بد من اإلشارة يلى انه 

بمد  2006رغم افنسحاب اإلسرائيلي وتفكيي المستوطنار اإلسرائيليا من قطاع غزة في عام 
اإلسرائيلي جمل منه سجنا  كبيرا  ألك ر من مليون وستمائا أل  احتالل مديد  يف أن الجي  

كيلومترا  مربما   باتوا عرضا لممليار قتل واغتيال وتدمير  396فلسطيني في مساحا ف تتجاوز 
 2024-2-2ومجازر يوميا مبرمجا  تتكرر ف ولها  وكان آخرنا استمرار المدوان على غزة منذ 

 ولخمسين يوما .
الجوع والحرمان أسياد الموق  بين أنالي غزة  بسب الح ار وااغال  الممابر  وخا ا فبار الفةر و 

  فارتفمر ممدفر اإلعالا يلى أك ر من ستا أفراد  والبطالا و لر يلى نحو 2002منذ  ي  عام 
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من يجمالي قوة الممل الفلسطينيا نناي  وبالتالي أ ب  أك ر من  ل ي المجتمع الفلسطيني  90%
 غزة يرزحون تحر خط الفةر حسب تةارير دوليا ومحليا.في قطاع 

وسيفاقم المدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة من مؤشرار البؤس افقت اديا وافجتماعيا  
حيث قدرر ممطيار فلسطينيا  ادرة عن مراكز حةوقيا دوليا وم ادر حكوميا فلسطينيا  أنه 

 20طفل  فضال  عن نحو  400بينهم أك ر من  ألفي شهيد فلسطيني  حوالييضافا يلى سةوط 
آف  جري   تمح ر د خسائر اقت اديا  وتدمير ممنه  في البنيا التحتيا في قطاع غزة نتيجا 

منزف   2224منزف   منها  20904شهرين من المدوان  حيث بلغ يجمالي المنازل المستهدفا  حوالي
 رر بشكل جزئي.منزف  دم 880آف  و 8تمح تدميرنا بشكل كلي  و

لحا  الضرر  22ولفتر ممطيار أخرت يلى تسبب نيران الجي  اإلسرائيلي بتدمير  سيارة يسما  واا
 23مركزا   حيا   باإلضافا يلى يلحا  أضرار في  34مراكز رعايا أوليا  حيا وااغال   20في 

الجاممار في آخرين. ولم تن  المدارس و  38عامال  في الةطاع ال حي واا ابا  29مستشفى ومةتل 
قطاع غزة من عمليار التدمير وافستهدا  التي قام بها الجي  اإلسرائيلي  فبلغ عدد المدارس 

أل  طالب  كما  262 حواليمدرسا وعدد الطالب المتضررين جراء استهدافها  288المتضررة 
 20جاممار فلسطينيا في غزة وعدد الطالب المتضررين بسبب استهدا  الجاممار  9تضررر 

 آف  طالب وطالبا جامميا.
وتبما  لتةارير دوليا وفلسطينيا  بلغ يجمالي الخسائر افقت اديا بسبب المدوان اإلسرائيلي على غزة 

مليون دوفر خسائر غير مباشرة   440بليون دوفر خسائر مباشرة و 26690بليون دوفر   264
والجزئي  وقدرر تةارير اقت اديا من مراف  شركا الكهرباء للتدمير الكلي  26فضال  عن تمر  

 تكلفا يعمار ما دمرته آلا الحرب اإلسرائيليا في قطاع غزة خالل المدوان بنحو خمسا باليين دوفر.
جمميا خيريا تضرر على  22ومن آ ار المدوان الخطيرة األخرت على سكان قطاع غزة  تدمير 

ألفا   حيث  426داءار اإلسرائيليا أل  شخص من المستفيدين منها  كما شردر افعت 280أ رنا 
آف    320بلغ عدد المشردين المدنيين نتيجا تهديدار الةوار اإلسرائيليا بإخالء منازلهم 

 ألفا . 296والمشردين المدنيين نتيجا تدمير منازلهم 
 ويبةى الةول ين من الضرورة بمكان الةيام بدراسار سريما حول ا  ار المتشمبا المختلفا للمدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة  وبالتالي الممل على ر د األموال المربيا بشكل أساسي إلعادة يعمار 
ما دمرته آلا الحرب اإلسرائيليا  والنهو  بالممليا التمليميا والتنميا البشريا  لكن يبةى السؤال 

ليها  ونل سيكون لوز  ة مرفأ ومطار األنم: متى يفي الح ار عن غزة  ومتى تفت  الممابر منها واا
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بالممنى الحةيةي للكلما؟ كل ذلي مرنون بموق  فلسطيني موحد  ودعم عربي ودولي ضامن للتوجه 
المذكور  وقد يسمفنا في ذلي الوعي الشمبي المتنامي في الورب يزاء انكشا   ورة يسرائيل 

 المن ريا.
28/8/2104، الحياة، لندن  
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 د. عزام التميمي
سرائيل لم يحة  ألنل غزة كل ما كانوا ينشدون  ولكنه في أوف    اتفا  الهدنا األخير بين المةاوما واا

نفس الوقر لم يحة  لسسرائيليين شيئا  مما كانوا يأملون. ولمل السبب في تو ل الطرفين أخيرا  يلى 
الظرو  اتفا  لوق  إلطال  النار نو قناعا كل منهما أنه ف سبيل يلى ما نو أفضل في ظل 

 السائدة. 
 

فاإلسرائيليون  رغم ما وجدوا من دعم عربي غير مسبو  لحربهم على غزة  بل وتحريضا  من نذم 
األطرا  المربيا على ينزال المزيد من الدمار بةطاع غزة ضوطا  على حماس حتى تةبل بوق  

 الم عليها.يطال  النار  يف أنهم لم يتمكنوا من شل قدرار المةاوما وف من فر  افستس
أما المةاوما  ورغم ما لديها من شمب غزن محا ر يساندنا رغم ا فم  ويشد على عضدنا رجاء 
أن يفضي ال راع األخير يلى وق  الح ار المفرو  على الةطاع منذ ما يةرب من  مانيا أعوام  

 يف أنها لم تتمكن من انتزاع ضمانار برفع الح ار.
ال واري   وتالشى أزيز الطائرار  يف أن الممركا اإلعالميا مستمرة   انيا   لةد توقفر المدافع و 

حيث سيسمى كل طر  يلى الظهور بمظهر المنت ر المحة  لشروطه. اإلسرائيليون يمتبرون 
 استمرار الح ار ن را   بينما تمتبر المةاوما فشل اإلسرائيليين في فر  نزع السالك ن را .

لطرفين  ونو أن الجمهور في غزة بممومه يشمر بالن ر ويمبر عن ذلي يف أن  ما فرقا  مهما  بين ا
بافبتهاج وافحتفال  بينما الجمهور في الجانب اإلسرائيلي مرتبي وبمضه مكتئب  ألن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي نتنيانو كان قد بدأ المدوان على غزة بخطاب سةفه مرتفع جدا  حدم ف يةل عن اإل رار 

بنيا المسكريا لحماس والمةاوما  وتدمير األنفا  ومنع ال واري   ولم يتحة  شيء على تةوي  ال
من ذلي  بل أ ب  المطلب اإلسرائيلي قبيل السادس والمشرين من أغسطس نو يقناع حماس عبر 
التدمير المشوائي للمساكن واستهدا  األبراج السكنيا الماليا بالمودة يلى طاولا المفاوضار في 
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ال  في التو ل يلى وق  إلطال  النار  بمد أن نجر عشرار ا ف  من سكان المناط  الةانرة أم
الجنوبيا في فلسطين المحتلا وبدأر الناس تةل  يزاء احتمال تمطل الدراسا  نانيي عما لح  

 بافقت اد اإلسرائيلي من خسائر فادحا وبسمما يسرائيل على المستوت الدولي من أضرار.
  الكبير في الةدرار المسكريا  يف أن المةاوما في غزة أبلر بالء حسنا   وكادر  ال ا  رغم الفار 

تتفو  ميدانيا  على اإلسرائيليين الذين  بوا جام غضبهم على المدنيين  وسيلا للضوط على 
المةاوما. ولمل األيام الةادما تكش  بجالء عن أن الةدرار المسكريا للمةاوما في غزة لم ينلها ك ير 

الضرر  ونذا ي بر بأن ف ائل المةاوما  وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين الةسام  طورر من 
أساليبها الدفاعيا والهجوميا على حد سواء  لدرجا أن اإلسرائيليين لم يخفوا شمورنم باإلحباط من 
عدم قدرتهم على النيل من سالك المةاوما. يضا  يلى ذلي بم  اإلبداعار غير المسبوقا في 
النزافر السابةا بين المةاوما الفلسطينيا واإلسرائيليين  من م ل ما رأينام في األنفا   وال واري  

 بميدة المدت وكذلي الطائرار من غير طيار.
رابما   ف توجد ضمانار يمكن أن يركن المرء يليها في وق  يطال  النار مع الكيان ال هيوني. ففي 

ن تويرر في كل كل المرار السابةا كان اإلسرائي ليون نم الذين ينةضون المهد وينتهكون الهدنا  واا
مرة األسباب والمبررار. كما أن استمرار الح ار بانتظار المفاوضار الموعودة بشأن الميناء 
والمطار بمد شهر من سيران وق  يطال  النار يمني أن أسباب التوتر مازالر موجودة  يضافا يلى 

 ر مرجمها يلى افحتالل وافستيطان في الضفا الوربيا. أن ك يرا  من أسباب التوت
وأرت شخ يا  أنه ما لم يتم التفانم من خالل وساطا دوليا نزيها وضامنا على حزما متكاملا يتم 
نهاء الح ار في غزة  فإن جوفر من الحرب ستندلع ف  من خاللها ينهاء افحتالل في الضفا واا

 بمد قليال  من الةريب قليال .  محالا في المستةبل الةريب أو األ
خامسا   ين الدور الذن قامر به م ر خالل الحرب نو الدور الذن أناطه بها رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنيانو الذن لم ي   بأحد سوت عبد الفتاك السيسي وسلطته ليسهر على م ال  

كل عرو  الوساطا األخرت التي يسرائيل في كل جوفر المفاوضار. ولذلي رف  اإلسرائيليون 
 تةدمر بها قطر وتركيا ودول في افتحاد األوروبي وحتى الوفيار المتحدة األمريكيا. 

والدور الم رن لم يكن ممزوف  عن تحال  عربي يسرائيلي غير مسبو  شمل كال  من يسرائيل 
ا  في نذم الحرب أك ر وم ر والسموديا واإلمارار وبدرجا ما األردن. لةد كان دور م ر  الوسيط

انحيازا إلسرائيل من دور الوفيار المتحدة في الوساطار التي كانر تح ل في الماضي كلما تفجر 
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ال راع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  والسبب نو المداوة الشديدة والكرانيا المميةا التي توجد لدت 
 ام المةاوما الفلسطينيا بشكل عام. نظام افنةالبيين في م ر تجام حركا حماس بشكل خاص وتج

فالنظام الم رن الحالي ف يمارس السياسا انطالقا  مما تمارفر عليه األمم من قيم وأعرا  وحسبا 
نما انطالقا  من الكرانيا والحةد. لةد عبرر م ادر يسرائيليا قبيل التو ل يلى الهدنا يوم  م ال   واا

تزايد على يسرائيل في التشدد مع الوفد الفلسطيني ال ال اء عن قلةها من أن السلطا في م ر 
من وجها نظر نذم -المفاو  فنتزع أكبر قدر ممكن من التنازفر ل ال  يسرائيل  مما أطال 

أمد الةتال أك ر مما نو مطلوب. حتى ين بم  اإلسرائيليين قال  راحا بأن  -الم ادر اإلسرائيليا
يبدو يلى يطالا أمد الحرب  األمر الذن قد ينمكس  حرص م ر على اإلضرار بحماس يدفمها فيما

 سلبا  فيما بمد على يسرائيل ذاتها. 
سادسا   فيما يتمل  بما نو آر  لسر في وارد التوقمار وف التنبؤار  يف أن الواض  بالنسبا لي أن 

مآفر نذم الحرب ستكون لها تداعيار على السياسا الداخليا في يسرائيل ونذم بدورنا ستؤ ر في 
المفاوضار حول الميناء والمطار واألسرت بمد شهر   تستأن األمور. من شروط نذم التهدئا أن 

 لكن سيظل ذلي متوقفا  على مخا  السياسا داخل يسرائيل. 
أما بالنسبا ألنل غزة  فليس أمامهم خيار سوت ال مود واستمرار النضال حتى يرفع الح ار عنهم 

و  من قبل اإلسرائيليين فحسب بل ومن قبل نظام افنةالبيين في تماما   وليس الح ار المفر 
م ر. علم غد ف يملمه يف ب  ولئن شاء ب وطرأر تويرار جونريا على الوضع المربي  وانهار 

   فإن ظرو  المةاوما ستتحسن بال شي  بإذن ب.”ال هيوني -األعرابي “التحال  
27/8/2104، "20موقع "عربي   
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 تسفيكا فوغل / عميد احتياط
ين افتفا  على الهدنا الذن تم احرازم ييحدث ونما خطيرا عند اولئي الذين يؤمنون بأنه يشتمل على 
احتمال ندوء لسنوار ك يرة  ونو أخطر على من يؤمن بأن الهدنا ستنشئ احتماف مجددا لتحةي  

 طينيين تحر عنوان دولتين للشمبين.الف ل بيننا وبين الفلس
ين الهدنا في نذا الوقر تشبه افعترا  بفشل الممركا المسكريا في احراز حسم عسكرن  وني 
توقيع المستوت السياسي على و يةا افعترا  بح  حماس في افستةالل. فالحديث عن اتفا  ف 

ن يواجهوا في المستةبل انفجارار يهب األمن لسكان دولا اسرائيل الذين سيضطرون في رأيي الى أ
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الةذائ  ال اروخيا والمخربين المنتحرين  وسكان الجنوب الذين سيظلون يميشون في خو  من 
 تهديد افرناب الةاسي الموجود في قطاع غزة.

ين الضوط الذن استممله الجي  افسرائيلي في افيام افخيرة أحدث أفضل فر ا للتمبير عن 
م وعن شجاعا المةاتلين والةادة في الوحدار الميدانيا في افستمداد لممليا بريا افبداع وعن الت مي

بأن الممليار المبالغ فيها فةط والخروج من  ندو   أؤمنالتهديد المستمر من قطاع غزة. وأنا  إلزالا
 التفكير المادن يمكن أن يفضي بنا الى مستةبل ذن أف  لحياة ممتادة سليما. تتميز عمليا الجر 
ال امد بسلسلا اضاعا فرص وانجرارار وندن ف داعي لها. وسيطر على نذم الممركا بال اعترا  

 مستشارون ومحللون مستةبل الدولا أقل أنميا من مستةبلهم.
ين افتفا  الذن دخل أمس األول حيز التنفيذ جزء من ذلي المسار الخاطئ فتخاذ الةرارار الذن 

حماس ف يمكن أن تيهزم وأن أبو مازن قادر على تحمل  ي در عن الفر  األساسي ونو أن
مسؤوليا عن قطاع غزة وأن منما الجبها الداخليا وقوة اعترا  الةبا الحديديا قادرتان على 
افنت ار على حماس. وقد أ ب  الدفاع والتح ين والفضاء ا من المن ر الحاسم في الحرب 

 ب قط.لحماس  وني كل المنا ر التي لم تنت ر في حر 
أ يبر حماس في خالل خمسين يوما ا ابار قاسيا لكن ينبوي أف نونم أنفسنا  فلم ت ب منها 
ا ابا قويا تلي المنا ر التي ستبم ها حيا في المستةبل غير البميد. ين أك ر الممود الفةرن 

ر  الممليار لةيادتها  ومراكز الملم ب ناعا الوسائل الةتاليا وأنفا  التهريب والمالجئ المح نا لو
وبنانا التحتيا افستخباريا لم تيضرب بالدرجا نفسها. وفت  الممابر وادخال السلع وتحويل افموال 
ستفضي الى أن تهب ري  جديدة في أشرعا المةيدة الفتاكا التي ف تمتر  بحةنا في المي  ننا. 

تراقب مرور السلع وأن والذن يمتةد أن السلطا الفلسطينيا تستطيع أن تسيطر على قطاع غزة وأن 
 تتحة  من أن افموال المحولا تخ ص للحاجار افنسانيا فةط.

أرت أن الهدنا لن تبةى زمنا طويال  فحينما يتبين لحماس أن اسرائيل ف تنون أن تيمكنها من انشاء 
لحين ميناء ومطار ستيمد للجولا التاليا التي لم نمر  كي  نمنمها في نذا الوقر  وعلينا حتى ذلي ا

أن نستمد بت ميم من نوع جديد. فملينا أن نك  عن النظر الى الخل  وأن نجلد أنفسنا بسوط 
افتهام الذاتي الذن نحب استمماله ك يرا. وحان الوقر لنستدخل في أنفسنا أن حماس والجهاد وحزب 

في  ب والةاعدة وداع  ني نتاج مسار اسالمي متطر  ف مسار عجزنا. ويجوز لنا أن ننظر
بيا  عين الواقع وأن نةول ين أبو مازن شريي سيئ لن ييحجم في بدلته وبفرقمته للسانه عن أن 
يطمننا بسكين في الظهر في افمم المتحدة والمحكما الجنائيا في فنان. وف توجد دولا في التاري  
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لى أن نكون أول الحالي حاربر ارنابا تي رفه حركا حاكما تختبئ وراء النساء وافوفد. فسنضطر ا
من يفمل ذلي. وكل ما علينا أن نستدخله في نفوسنا نو افيمان بأن الطريةا الوحيدة لالنت ار على 

 قتلا عةائديين ني الةضاء عليهم.
27/8/2104، اسرائيل اليوم  
28/8/2104، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 تسفي برئيل
بحساب النةاط ف يمن   حماس   ورة انت ار أو ربحا فوريا. وقد مجدر الخطبا  اتفا  الهدنا

الف يحا لزعيم  الجهاد اإلسالمي   رمضان عبد ب شل   والمةابلا ال حافيا المف لا مع مم ل 
 حماس   عزر الرش   بطولا الشمب الفلسطيني وقدرته على ال مود في وجه الجي  اإلسرائيلي. 

اإلنجاز والن ر بأنهما  عدم نسيان الةضيا الفلسطينيا  و يحباط مؤامرار المدو  لكنهما عرحفا
بطال قدرته الردعيا   كما قال شل .  ال هيوني واا

ي مب أن نجد في مواد اتفا  الهدنا الممدودة فروقا جونريا بالةياس بافقتراك الم رن األ لي  
ينشرونها. فةد تمر الموافةا على فت  الممابر كانر توجد  ورقا سريا  ت احب افتفا   ف  يذايف 

دخال سلع وممدار انسانيا بل مواد بناء وتوسيع منطةا ال يد الى  أميال بحريا قبل شهر وقبل  9واا
أسبوعين بمد ذلي. ولم يتحدث أحد بمد عن افلتزام بإنشاء ميناء أو مطار  بل ين فت  ممبر رف  ما 

نيين والم ريين. وفي نذم المرحلا يمتمد افتفا  في زال يخضع لتباحث منف ل بين الفلسطي
األساس على تفانمار  عمود السحاب   وتستطيع يسرائيل أن تةول في ظانر األمر ينها أ ابر 

 ندفها ونو الهدوء مةابل الهدوء  وتدمير افنفا .
حينما ييدعى لكن ذلي نو ما قبل افتفا  فةط  أما وقر افتفا  المهم والجونرن فسيحين بمد شهر 

الطرفان الى الةانرة للتباحث في افمور الجونريا كالميناء والمطار وتسري  األسرت وسبل تممير 
غزة. وخالل الشهر الةريب سييختبر نفاذ واستةرار الهدنا  وننا يكمن ايضا التجديد في افتفا  

لى مسار بناء  ةا بينها وبين المرحلي الذن ف يحدد أجال  لنهايا الهدنا. وتواف  اسرائيل ألول مرة ع
افدارة الفلسطينيا  بحيث تشاري نذم المرة في بناء نذم ال ةا  حماس  و الجهاد افسالمي  ايضا. 
ولن تكون المحاد ار والتفاو  مباشرين حةا   لكن من الواض  تماما أنه اتفا  فلسطيني عام مع 

 حكوما يسرائيل.
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موحدة فةط باعترا  اسرائيلي كامل بل بموافةا اسرائيليا  ريحا وبذلي ف تحظى افدارة الفلسطينيا ال
على أنه ف ينبوي الف ل بين الضفا والةطاع بمد ا ن. ومن غير نذين افعترافين لن يكون ممنى 
تنفيذن لالتفا  المرحلي ولالتفاقار التي ستأتي بمدم  ونكذا ت ب   حماس  وسائر المنظمار ايضا 

ف ينف ل عن الكيان السياسي الفلسطيني  الذن ستضطر اسرائيل الى اجراء في نظر يسرائيل جزءا 
 المسيرة السياسيا الماما في المستةبل ممه ايضا.

وننا ايضا تكمن أنميا السؤال الذن سأله الرئيس الفلسطيني  محمود عباس  في خطبته:  ماذا بمد؟ 
كم علينا أن نيدفع الى حرب بمد سنا أو سنتين؟ . وأج اب عن ذلي جوابا غير واض  يةول ين نل حي

الةيادار الفلسطينيا ستضطر الى التباحث في ذلي في المستةبل. واختفر  المفاجأة  التي وعد 
بمرضها في بدايا افسبوع وكأنها لم تكن  ولم يكن أن ذكر لخطوار سياسيا كالتوقيع على مي ا  

الى افمم المتحدة أن تضرب أجال  روما  ودستور محكما الجنايار الدوليا  ولم يكن أن طلب
افحتالل  وقد يأتي ذلي فيما يلي من الزمن  لكن يبدو أن عباس ينتظر اجراء آخر  إلنهاءمسمى 

أساسه التو ل الى وضع تتحول فيه المنظمار الفلسطينيا الى حركار سياسيا تضمن نزع سالحها 
 حينما يوقع على اتفا  سالم.

وت ل حيفا  نآرتس   ين  حماس  اليوم في ممضلا شديدة بسبب قال شخص فلسطيني رفيع المست
 موبار اعادة بناء قوتها المسكريا والةضاء على جزء كبير من مخزون سالحها. ومع عدم وجود 
أنفا  ومع كون م ر كلب الحراسا للحدود في سيناء   ستضطر )حماس( أن تةرر نل تتجه الى 

الذن لم يأتها بالن ر   قال ذلي الشخص. ولن يكون تممير  السياسا أم الى استمرار الكفاك المسل 
غزة فةط ن ب عيون رئيس المكتب السياسي لي حماس   خالد مشمل  وزعيم  الجهاد افسالمي  شل  
بل اعادة بناء المالقار بم ر التي أ بحر الضامنا الوحيدة لتنفيذ افتفا . وبها تتمل  ايضا 

 ن غزة والمالم.ال لا افقت اديا والخارجيا بي
ويمس سؤال عباس  ماذا بمد؟   مستةبل السلطا الفلسطينيا ايضا وتنفيذ اتفا  الم الحا بين 
 حماس  و فت  . وسيترجم الةتال في غزة  الذن عر  جبها فلسطينيا موحدة  الى النتائ  السياسيا 

اسا والمجلس التشريمي في الساحا الفلسطينيا ايضا. فهل ستطلب  حماس  م ال يجراء انتخابار الرئ
الفلسطيني في الموعد الذن حدد قبل الحرب  أن في نهايا السنا أو في مطلع السنا الةادما  أم 
تخشى أن تةلل نتائ  الدمار والةتل تأييدنا تةليال كبيرا؟ ونل تستطيع أن تمتر  على قرارار عباس 

ؤال الجونرن الذن ينبع من ذلي نو بتهديد عسكرن ازاء اتفا  الهدنا أم تضطر الى المهادنا؟ والس
 والفلسطينيين؟نل تساعد الحرب على استئنا  المسيرة السياسيا بين اسرائيل 
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تكمن افجوبا عن ذلي قبل كل شيء في فترة  بناء ال ةا  افولى التي بدأر  أول من أمس  التي 

مواضيع الجونريا التي لن يضع اتفا  الهدنا أسسها  وستبدأ الفترة ال انيا مع بدء التفاو  في ال
توجب فةط اتفاقار تةنيا على رقابا وسيطرة  بل توجب ايضا ت ورا استراتيجيا يحدد نل اسرائيل 
مستمدة للبدء ببناء افستةالل السياسي للدولا الفلسطينيا بوساطا مطار وميناء دون أن ترت ذلي 

 الفلسطينيا؟. باإلدارةانجازا خا ا بي حماس  بل 
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 ناحوم برنياع
ف تكون النهايا طيبا دائما   وف يكون كل شيء طيبا. الخو  نو أن نكون قد مهدنا الطري  للجولا 

ن غزة. لكن نذا ما ونبته لنا التاليا في لبنان أو في غزة بدل أن نمهد الطري  إلزالا التهديد م
 حكومتنا وما سنضطر للتماي  ممه.

كان آخر خلل في السلسلا الفشل في اإلفضاء الى قرار  ادر عن مجلس األمن قبل افتفا  على 
ندنا. لكن انحسرر ال يوا التي  يور بمشاركا األميركيين في الواقع في غزة في اليوم الذن يلي 

الى نزع سالك غزة. وكانر ستيحسن حال اسرائيل السياسيا وتجمل من الةتال. واشتملر على دعوة 
ال مب على تركيا وقطر افستمرار على دعم  حماس . بيد أن نتنيانو خشي من ال من السياسي  
وحينما اقتنع بافتجام الى ذلي كان الوقر متأخرا جدا. فإذا  در قرار عن مجلس افمن فسي اغ 

   وأك ر مناسبا لمةاييس أبو مازن.بطريةا أقل راحا إلسرائيل
أبو مازن نو المنت ر الحةيةي في الحرب. في  حماس  نالر المجد في الشارع الفلسطيني  لكنه نال 
نو والسلطا السيطرة على مسار تممير غزة  ونو مسار سي احبه تحويل مليارار وغير قليل من 

يي ذن شرعيا ف في المالم المربي والنظام الفساد. ويحظى أبو مازن اليوم بمنزلا زعيم ايجابي وشر 
الدولي فةط بل في نظر الرأن المام في اسرائيل ايضا. وربما كانر عمليا  الجر  ال امد  ني 

 الطب  الفضي الذن ستةوم فوقه دولا فلسطين.
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انتهر مواجهار عسكريا مع منظمار  ارناب  في الماضي بدعم دولي مملن إلسرائيل  ونذا ما كان 
انتهاء حرب لبنان ال انيا  بةرار مجلس افمن  وبمد انتهاء عمليا  الر اص الم بوب  بالزيارة بمد 

 حد ان في فترة حكم حكوما اولمرر.المملنا لوزراء الخارجيا األوروبيين إلسرائيل. وكان ال
امور بيد أن حكوما اسرائيل لم تبادر نذم المرة الى اجراء  بل انح رر عنايا وزير الخارجيا في 

 اخرت  ولم يبادر رئيس الوزراء الى تةديم مبادرة.
 . وكان يمكن أن يمتبر انجازا بمد اسبوعين 2ين ما ح لنا عليه في الةانرة نو  عمود السحاب رقم 

من بدء الممليا حينما لم تكن اف مان التي دفمنانا مرتفما جدا. وكان سيكون محتمال بمد شهر  أما 
 ن نأس  فةط لما كان  وأن نأمل الخير في المستةبل.بمد خمسين يوما فيمكن أ

لم يسارع خالد مشمل الى الموافةا على نذم التسويا. واففترا  في اسرائيل نو أن قادة  حماس  في 
 غزة فرضوا عليه أن يواف  بسبب األزما المتراكما وضوط السكان.
حدانا أنه رغم حريا الممل المطلةا وتبينر لسسرائيليين خالل نذم الفترة عدة حةائ  غير مريحا؛ ا

للجي  افسرائيلي في الجو وفي البحر  ورغم عظم النيران على افر  ورغم الحمايا شبه المطلةا 
من ا ابا الةذائ  ال اروخيا  لم تكن اسرائيل قادرة على أن تهزم منظما  ارناب   ويرة نسبيا 

 وممزولا في المالم المربي.
حروب المحدودة ايضا تتطلب أ مانا لم يتوقع الجمهور افسرائيلي دفمها وف وال انيا أن الحروب وال

يسارع الى دفمها. وقد ديفع ال من نذم المرة من دم المةاتلين قبل كل شيء؛ ومن دماء مواطنين في 
الجنوب  ونم مواطنون تخلر عنهم الحكوما طوال ايام الممليا  وبالتشوي  على الحياة في المركز 

مليارار الشواكل التي خسرنا افقت اد وبنفةار أمنيا وأضرار ماديا وانخفا  النشاط وبمشرار 
 افقت ادن.

أنه ليسر لهم حكوما. وقد أدري المستوت السياسي قبيل الممليا أنه يذا  لسسرائيليينوال ال ا أنه تبين 
 مواجها المسكريا.استمر في خن  غزة فستطل   حماس  النار. فلو أنه عمل فلربما كانر مينمر ال

أدار الجي  في واقع افمر نذم الممركا  ولم تطلب قيادة الجي  افسرائيلي المليا نذا الممل 
 لنفسها. بالمكس دخلر بوير حماسا ظانرة في الفراغ الذن نشأ فوقها في المستوت السياسي.

يته لرئاسا الوزراء  كانر تلي المواجها بالنسبا لنتنيانو أول مواجها عسكريا مهما في فترار وف
 وكانر امتحانه افكبر  بةدر كبير.

وانتظر افسرائيليون زعيما وسياسيا يمر  ما الذن يريد أن يحرزم  ويتخذ قرارار ويجرن حدي ا 
 ادقا حةيةيا مع جمهورم  فح لوا على متكلم ف ي   وعلى الةليل جدا سوت ذلي. وحينما ننظر 
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م الممليا  يتبين لنا ما ف يح ى من المباح ار والنةاشار ك يرة الى الوراء  الى خمسين يوما من نذ
ال ر رة  لكن ي مب علينا أن نم ر على قرار مهم واحد لنتنيانو  وعلى عمل واحد يمكن أن ينسبه 

: أيها المواطنون األعزاء  يؤسفني. كنر لسسرائيليينالى نفسه  فهو لم يجد في قلبه الشجاعا ليةول 
ار السنين الى أنه توجد طريةا واحدة فةط لمالج منظما  ارناب  وني الةضاء أدعوكم منذ عشر 

 يطال عليها  فال يجوز مفاوضتها وف تجوز الم الحا ممها. كنر مخطئا. ولهذا أيجرن ا ن تحر 
النار محاد ار تةارب مع  حماس   وأسمى الى تسويا؛ فليس عندن شيء آخر. لكن نذم الخطبا لم 

 توجد بالطبع.
يسر الزعاما فةط ني التي لم يح ل افسرائيليون عليها  بل لم يح لوا ايضا على الشفافيا ل

وال د . فلم توجد سوت خطب ع ماء عن  الحيوانار البشريا  في غزة  وتفاو  مع تلي 
 الحيوانار البشريا  في مةابل ذلي. وكان الى جانبه وزير الدفاع  بوغي يملون  زاما شفتيه خامدا. 

ضع سنوار سييطرك في مسابةا مملومار عاما سؤال:  من كان وزير دفاع اسرائيل في فترة بمد ب
 عمليا الجر  ال امد؟   ولن ينج  المجيبون في التخمين حتى وف مةابل مليون شيكل.

لم يتبين للمواطنين افسرائيليين فةط أنه ف زعاما لهم بل لوزراء المجلس الوزارن الم ور ايضا. وقد 
ما مناوشار في الةيادة المليا في كل المواجهار المسكريا التي عرفتها اسرائيل  والتي برزر كان  

نذم المرة بروزا سيئا حطم قواعد اللمب  فةد فةَد وزراء في المجلس الوزارن الم ور ما كان بةي 
وعر  الوزراء فيما يجرن.  إلشراكهمعندنم من  ةا برئيس الوزراء  وفةد رئيس الوزراء بةايا استمدادم 

 ونذم نهايا ميهينا لمسار مخجل. –بالموافةا افسرائيليا على الهدنا بابالغ عبر الهات  
خالل الممليا نو أنه  ار من األ مب على  لسسرائيليينالحةيةا غير المريحا الرابما التي تبينر 

وأ بحر مظانر  حياة مشتركا  فةد زاد اليهود والمرب تطرفا  يطاراليهود والمرب أن ينشئوا 
المن ريا مشروعا  وأ ب  تهديد حياة فنانين و حافيين أمرا يوميا. ونذا الواقع الخطير خطر على 
الخطاب الديمةراطي وخطر على التماي  الداخلي  وني من ال مرار المسموما التي تخلفها المواجها 

 المسكريا في غزة.
نشأر في المالقار بالوفيار المتحدة  فةد دفمر  وني تخل  أمرا م يرا آخر ونو الرواسب الميرة التي

اسرائيل عن ق   غزة بمظانرار عا فا في اوروبا وباتساع مةل  للمةاطما الدوليا  وكان ذلي 
متوقما ايضا  بيد أن المواجها  إلسرائيلمتوقما تةريبا  وكان تحةي  مجلس افمم المتحدة الممادن 

 .مع افدارة األميركيا لم يكن لها داع
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ييفتر  بحسب افتفا  أن تمود اسرائيل والفلسطينيون الى طاولا المحاد ار خالل شهر  وكان نذا 
من المكافآر التي ح ل عليها خالد مشمل مةابل موافةته على شهر ندنا. وستتم المباح ار في 

ميد و حماس    فكي  تيمد لللسسرائيليينتممير غزة قبيل األعياد  ونذا توقير غير مري  جدا بالنسبا 
 تهدد باستئنا  يطال  النار مرة أخرت.

28/8/2104، "يديعوت"  
28/8/2104، األيام، رام هللا  
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 امرأة فلسطينيا تمسي بسالك مةاوم احتفاف  بافنت ار في غزة 

28/8/2104السفير، بيروت،   
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 عيافي حي الشجا الةسامكتائب فلسطينيون ينتظرون ظهور عنا ر 

28/8/2104السفير، بيروت،   
 

 
 بسبب تدنور حالته ال حيا   لن يستطيع السفر لتلةي المالجا ظاظ أمير الرقب الطفل الوزاون

27/8/2104رأي اليوم، لندن،   
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72/8/2104ون الين، أفلسطين   


