
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 .. ولدى حماس حكومة ظل في غزة76عباس: نتنياهو وافق على إقامة دولة على حدود 
 "الغد األردنية": عباس ونتنياهو اجتمعا سرًا في عمان قبل التهدئة بغزة

 قائدًا ومقاتاًل في العدوان 121يا القدس: استشهاد سرا
 يتيم في قطاع غزة بعد الحرب األخيرة 1011األمم المتحدة: 

 واألنفاق "النهار" تنشر مشروعًا أمريكيًا أمام مجلس األمن لجعل غزة خالية من السالح والمسّلحين
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 وسننتزع الميناء والمطار.. مشعل: المقاومة في غزة حققت معادلة توازن الرعب .0

رئرريس المكتررس السياسررة لحركررة ، أن الدوحررة، مررن 28/8/2112المركــز الفلســطيني لإلعــالم، ذكررر 
 علررأ أن غرر، ، م ررددا  المقاومررة فررة  فرة انتاررارس حمراس أكررد أن الحا ررنة ال ررعبية الكبيررر  هررة السررب

المقاومررة انتارررت أخاقي ررا علررأ اأحررتال، وأن عملياتًررا كانررت رد ا علررأ نرائمرر ، بينمررا كانررت دولررة 
 اأحتال تتفنن فة قتل األبرياء.

وقال: "المعركة  ركلت فف راأ نديردا لنةريرة الررد  وكرة الروعة الارًيونة، والمعركرة  رربت نةريرة 
الاًيونة الذي أ يقًر"، م يرا فلأ أن المقاومة فة غ،  "حققت معادلرة تروا،ن الرعرس واأللرم  النيش

 واألمن المفقود المتبادل".
( فة العاامة القطريرة الدوحرة أن 8-98وبين م عل فة مؤتمر احفة عقد  مساء اليوم الخميس )

عركررة العاررم المررر كول قرراد  اأحررتال يبحعررون عررن ناررر موهرروم فررة حرررس غرر، ، م ررددا  علررأ أن م
 ليست نًاية المطرام وهة محطة مًمة علأ طريق التحرير.

ورأى م عل أن كتائس المقاومة فرة غر،  وعلرأ رأسرًا كتائرس القسرام بمرا ارنعت  فرة معركرة غر،  هرة 
 اليوم فة عيون  عبنا فة الداخل والخارج ولدى األمة وتمعل نوا  نيش الدفا  والتحرير الفلسطينة.

معركة غ،  ع،،ت األمرل وقربتنرا مرن الًردم واختاررت فلرأ القردس واألقارأ ومقدسراتنا وأ ام فن 
 وأ بد من العمل بكل الطاقة الفلسطينية والعربية واإلسامية. 

وقال م عل: "أ نستًين بعدونا ونعلرم أن الكيران مردعوم دوليرا ومتقردم عسركريا لكرن الواقعيرة أ تعنرة 
 ليل لن يحال علأ القليل".تق،يم أحامنا ألن من ير أ بالق

ورأى أن مرررن أبرررر، أونررر  معركرررة غررر،  فف رررال نديرررد لنةريرررة الررررد  وكرررة الررروعة، والتفررروق فرررة اررررا  
اإلرادات و رس ،مام المبادر  لاحرتال، فلرأ نانرس نقرل المعركرة فرة أرم الخارم داخرل األرا رة 

 .اريةاأستخبالمحتلة ما نعل نبًت  الداخلية غير آمنة فة وقت  عفت قدرت  
وأكد م عل أن معركة غ،  أعادت اأعتبار من نديد لخيار المقاومة وترسيخ العقرة بر  والرهران علير ، 
فررة وقررت باتررت فيرر  دولررة الكيرران عبئررا  عقرريا  علررأ يًررود العررالم، وخسرررت اررورتًا مررن ناحيررة تارروير 

الديمقراطية واحترام  نفسًا علأ أنًا  حية، ومن ناحية القو  بتاوير نفسًا دولة أ تقًر وأنًا واحة
 حقوق اإلنسان.

وأ ررار فلررأ أن معركررة غرر،  دمرررت كعيرررا مررن أركرران النفسررية الاررًيونية فررة ةررل أن غالبيررة الاررًاينة 
 يقرون بالف ل فيما قيادتًم عان،  عن الترويج لنار موهوم. 
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اأحررتال  و رردد علررأ أنرر  أ أمررن مررا اأحررتال واأسررتيطان، وأن العدالررة الفلسررطينية أقرروى مررن باطررل
 حتأ لو كان مدننا بالساح. 

وب  ن ما تحقق مرن مطالرس للمقاومرة فرة اتفراق وقرم فطراق النرارع قرال م رعل فن "المقاومرة حققرت 
ررا مررن مطالبًررا ألن حسررابات قيرراد  المقاومررة والوفررد الفلسررطينة الموحررد تراوحررت بررين أمانررة  نرر،ء ا مًم 

مار الرررذي يرتكبررر  اأحرررتال وهرررو مرررا دفرررا فلرررأ الررردفا  عرررن مطالرررس  رررعبنا وبرررين حنرررم النريمرررة والرررد
 التارم بمسئولية أدى أنت،ا  ما تحقق من رفا للحاار".

وأ ام فن "مطالس الميناء والمطار وتبرادل األسررى مسرار ما رون فير  ولرن نتوقرم حترأ يرتم انتر،ا  
 كل المطالس وفة مقدمتًا المطلس الرئيس بإنًاء اأحتال".

ارعة فررة بنرراء مررا هرردم والتعنيررل فررة اإليررواء واإلعمررار وعرراج النرحررأ، فلررأ ذلرره تعًررد م ررعل بالمسرر
مؤكرردا أن ذلرره "وانبنررا ووانررس حكومررة الوفرراق التررة نقررم معًررا اررفا واحررد للقيررام بررذله، وهررو كررذله 

سامة والعالم الحر".  وانس عربة وا 
كة وارناعة النارر وحيا قاد  الفاائل والمقاومة نميعا فة قطا  غ،  "الذين أحسنوا اأستعداد للمعر 

را  فيًا وتحملوا الكعير فة سبيل ذله"، م ريرا فلرأ أن اإلعرداد والتنًير، لمعركرة اأحرتال اسرتمر أعوام 
 وعلأ مدار الساعة وت منت تخطيطا احترافيا فة التنفيذ والناه،ية.

اأحررتال لررم تاررمد أمررام نخبررة المقرراومين الفلسررطينيين ونرررى ك ررم عرردم  نرريشولفررت فلررأ أن نخبررة 
 فاءتًم.ك

وقررال فن مررن فبررداعات المقاومررة العةيمررة وناررر غرر،  رسررو  الوحررد  الوطنيررة والررتاحم ال ررعبة ووحررد  
األرم وال رررعس، رغرررم أن الًررردم األساسرررة للعررردوان كررران تقرررويم تفاهمرررات ت ررركيل حكومرررة الوفررراق 

 الوطنة. 
عوام"، م يرا وأكد م عل أن "الحرس علأ غ،  فر ت علينا بعد ف ل حاار استمر أكعر من سبعة أ 

يومرا مرن العردوان عرن نارر موهروم بعرد هر،يمتًم علرأ أيردي  12فلأ أن قراد  اأحرتال يبحعرون بعرد 
 المقاومة الفلسطينية.

فلررأ ذلرره دعررا م ررعل فلررأ اإلسرررا  فررة برنررامج فغرراعة وسرررعة اإلعمررار واإليررواء وتكررريس اررور رفررا 
ذلره. وحرم مارر علرأ فرتر معبرر حاار غ، ، م ددا علأ أن ساح المقاومة هو ال مان لتحقيرق 

 رفر باعتبار ذله وانس النوار واإلخو .
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كمررا دعررا فلرررأ سرررعة فتمرررام الماررالحة بكرررل ملفاتًررا انطاقرررا مررن قاعرررد  ال ررراكة فرررة الحرررس والسرررام 
والقرررررار السياسررررة، وسرررررعة عمررررل حكومررررة الوفرررراق فررررة غرررر،  كمررررا فررررة ال ررررفة ال ربيررررة وتحمررررل كافررررة 

 مسئولياتًا.
"المقاومرررة وسررراحًا مقررردس باعتبارهرررا أيقونرررة ال رررعس ودرعررر  الحرررامة وطريقررر   و ررردد م رررعل علرررأ أن

 للتحرير وأ منال إلدخال  فة دائر  التناذس والسياسة الداخلة فا سياسية بدون مقاومة وساح".
 ودعا األمتين العربية واإلسامية فلأ م اركة غ،  نارها وتع،ي، مقاومتًا.

"نرروهر الارررا  هررو اأحررتال واأسررتيطان ومعركررة غرر،  أ تقررم  وفررة رسررالت  لل رررسع قررال م ررعل فن
عند رفا الحاار والمطلس الرئيس للفلسطينيين هو دولة مسرتقلة لًرم وانتًراء آخرر احرتال فرة العرالم 

ن لم يتم تمكينًم من ذله بالسياسية سينت،عون  بالقو ".  وا 
لررأ قطررر وأميرهررا ال رريخ تمرريم بررن وونرر  ال رركر فلررأ دول األمررة وأحرررار العررالم ودول أمريكررا الات ينيررة وا 

 حمد والرئيس التركة رنس طيس أردوغان والرئيس التونسة عبد المنام المر،وقة.
فن المقاومرة الفلسرطينية انت،عرت  قرال خالد م عل، أن 28/8/2112الجزيرة نت، الدوحة، وأ افت 

"ومرغرت أنرم ني رًا برالتراس".  انتاارا كبيرا فة الحرس األخير  التة فر تًا فسرائيل عليًا فة غ، 
 وطالس القياد  المارية بفتر معبر رفر بما يملي  عليًا وانس األخو  والنوار.

عررداد نيررد للحةررة  وقررال فن فننررا، المقاومررة هررذا نرراء نتينررة عمررل متوااررل خررال سررنوات م ررت وا 
المقاومرررة فرررة وهرررة اإلسرررتراتينية الرئيسرررية الترررة اسرررتخدمتًا -المعركرررة. ولفرررت فلرررأ أن حفرررر األنفررراق 

 احتاج لمنًود كبير. -موانًة فسرائيل
وأ رررام أن الحررررس األخيرررر  أعبترررت أن العررررس يمكرررنًم أن يبررردعوا فرررة التررردريس والتخطررريط واإلعرررداد، 

 وأنًت فكر  أن العرس أ يانعون وأ يبدعون وأ يفكرون.
تررروا،ن الرعرررس،  وعرررن فننرررا،ات المعركرررة األخيرررر  "معركرررة العارررم المررر كول"، قرررال فنًرررا حققرررت معادلرررة

 واألمن المفقود المتبادل، واأللم المتبادل.
كمرا أف رلت المعركررة األخيرر  نةريررة و،يرر الرردفا  اإلسررائيلة مو رة يعررالون وهرة "كررة الروعة والرررد " 

 )من خال استًدام األطفال والبيوت(، فامد ال عس فة غ،  ودعم المقاومة رغم نراحات .
وقررا فلسررطينيا فررة ارررا  اإليرررادات، والتفرروق فررة ارررا  العقررول وأ ررام أن الحرررس األخيررر  أعبتررت تف

واألدم ة وعنارر المفانر   واإلبردا . كمرا حطمرت المقاومرة القردر  اأسرتخباراتية العاليرة لردى فسررائيل، 
 ف ابحت أنً،تًا  ب  عمياء.
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الخاطفررة  ولفررت م ررعل فلررأ أن فسرررائيل بعررد حربًررا األخيررر  لررم تعررد عنرردها القرردر  علررأ القيررام بررالحروس
 يوما. 12التة اعتادت أن ت نًا علأ العرس سابقا، حيم است رقت الحرس األخير  

وقرررال فن الحررررس األخيرررر  أعرررادت اأعتبرررار لخيرررار المقاومرررة والرهررران عليررر ، وفتحرررت األفرررق مرررن نديرررد 
لم رو  تحرير فلسطين، وقربت من هدم الواول للقدس، وطالس األمتين العربية واإلسامية للقيرام 

 بوانبًما تناه ذله.
واعتبرررر أن مرررن فننرررا،ات الحررررس األخيرررر  أن خسررررت فسررررائيل ارررورتًا، ارررور  ال رررحية والمةلوميرررة 
وانك فت اورتًا اإلنرامية الحقيقيرة، وارور  القرو  المقتردر  المسرنود  بالديمقراطيرة. فارتكبرت فسررائيل 

 فة المحرقة النا،ية. محرقة فة غ،  تفوق ما قام ب  ال،عيم األلمانة أدولم هتلر القرن
وفة كلمت  قال م عل متونًا لإلسرائيليين "فن قيادتكم تكذس عليكم وهة تعمرل لحسراباتًا ال خارية 
نمررا سررتنتقل مررن ه،يمررة فلررأ ه،يمررة، وأنررتم أ ترردركون  والح،بيررة واأنتخابيررة، ولررن تاررنا لكررم نارررا وا 

را  والمقاومرررة". وتوعرررد م رررعل نررروهر الاررررا ، وأنررر  مرررا دام هنررراه احرررتال واسرررتيطان فسيسرررتمر الاررر
وون  رسالة فلأ يًود العرالم، برالقول  بماحقة القيادات اإلسرائيلية نراء النرائم التة ارتكبت فة غ، .

 "نحن أ نعاديكم بسبس دينكم، ولكن الم كلة ما اأحتال والعدوان واأستيطان".
مارري، وهرذا مرا يملير  وانرس وطالس م عل مار بفتر معبرر رفرر، م ريرا فلرأ أنر  معبرر فلسرطينة 

 النوار واألخو .
يرررران،  وفرررة كلمتررر   ررركر م رررعل قطرررر وتركيرررا وترررونس والن،ائرررر والكويرررت وعمررران ومالي،يرررا والسرررودان وا 
و كر دول أميركا الاتينيرة وننروس أفريقيرا لمرا وارف  بموقفًمرا الممير، تنراه العردوان علرأ غر، ، كمرا 

 ت الحرس. كر مار علأ احت انًا للمفاو ات التة أنً
وطالرررس العررررس والمسرررلمين  رررعوبا وحكومرررات بالقيرررام بررروانبًم تنررراه غررر،  وفلسرررطين والعمرررل مرررن أنرررل 

 تحرير القدس واألقاأ. وحعًم علأ اأستعداد للحرس الفاالة التة تعيد الحقوق ألهلًا.
 
 تجربة""حركة المقاومة اإلسالمية حماس: دراسات في الفكر وال بًا تحت عنوانكتا" يصدر الزيتونة" .2

أادر مرك، ال،يتونة للدراسات واأست ارات فة بيروت كتابا  نديدا  بعنوان "حركة المقاومة : بيروت
اإلسامية حماس: دراسات فة الفكر والتنربة"،  اره فة كتابت  نخبة من األساتذ  المتخااين 

 فة الق ية الفلسطينية وخمسة من كبار قاد  "حماس".
 وهو من تحرير الدكتور محسن محمد االر. فحة من القطا الكبير.ا 279ويقا هذا الكتاس فة 

 دراسة. 22يتو،  الكتاس علأ ن،أين، األول: دراسات علمية حول "حماس" وتنربتًا، وهو ي مل 
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وتقدم الدراسات المحّكمة، استعرا ا  تاريخيا  لن    حركة "حماس" وتطورها، ك حد أبر، حركات 
تحةأ ب عبية واسعة فة الوسط الفلسطينة، وكحركة تتبنأ اإلسام  المقاومة الفلسطينية، وكحركة

 عقيد  وسلوكا  ومنًنا .
وتناقش الرؤية السياسية لحركة "حماس"، وتو ر نةر  "حماس" للعدو الاًيونة، وموقفًا من 
م اريا التسوية السلمية، ومن الفاائل الفلسطينية، ورؤيتًا لعملية اإلااح السياسة واأنتماعةع 

 كما تناقش الدراسات دوائر عاقات "حماس" العربية واإلسامية والدولية.
أما الن،ء العانة، في مل فسًامات لخمسة من كبار قاد  "حماس" فة اإلنابة عن العديد من 

 التساؤأت فة موا يا متنوعة حول الحركة.
"حماس: معالم  وتت من م اركة لرئيس المكتس السياسة لحركة "حماس" خالد م عل تحت عنوان

 فة الفكر والتنربة".
وم اركة إلسماعيل هنية، نائس رئيس المكتس السياسة لر "حماس" ورئيس الحكومة الفلسطينية 

 المقالة، تحت عنوان "حماس: قراء  فة الرؤية وتنربة الحكم".
مكتبًا كما ت من فسًاما  للدكتور موسأ أبو مر،وق، القيادي الكبير فة الحركة والرئيس السابق ل

 السياسة بعنوان "حماس: قراء  وتقييم للتنربة".
 باإل افة فلأ فسًام أسامة حمدان بم اركة حول "العاقات الدولية لحركة حماس".

كما ت من هذا القسم ورقة عمل أعدها سامة خاطر، ع و المكتس السياسة لر "حماس"، حول 
 "رؤية حماس إلدار  الارا  ما العدو الاًيونة".

لكتاس بعرم منموعة ألبر، الوعائق المتعلقة بحركة "حماس" وتنربتًاع منذ ادور البيان وختم ا
حتأ نّص بيان فنفاذ اتفاق الماالحة الفلسطينية بين حركتة فتر وحماس  2287األول للحركة سنة 

 ، مرورا  بالعديد من الوعائق المًمة التة ادرت خال تله األعوام.9024)اتفاق ال اطئ( سنة 
است رق فعداد هذا الكتاس نحو عاعة أعوام، ما مراعا  الحرص علأ تحديم كل ما يحتاج فلأ  وقد

 تحديم من بيانات ومعلومات.
وقد حاول هذا الكتاس أن يلت،م ب مرين أساسيين، األول: األت،ام بمناهج البحم العلمة وكل ما 

حماس" كما هة، سواء من خال يتطلب  ذله من دقة ومو وعية وتوعيقع والعانة: محاولة تقديم "
باحعين متخااين ُمطلعين علأ حماس وتنربتًا، أم من خال قيادات من "حماس" نفسًا، بحيم 
غطَّت عددا  من النوانس المًمة وسدَّت العديد من الع رات ال رورية أستكمال الاور ع خاواا  

 لبحم.عندما أ تكون األدبيات المن ور  كافية لتبيين النقاط محلِّّ ا
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ُيعّد هذا الكتاس أحد أبر، المرانا المتخااة فة فكر حركة "حماس" وتنربتًا، وأ غنأ عن  لكل 
 المعنيين بدراسة هذه الحركة.

22/8/2112قدس برس،   
22/8/2112موقع الحرية والعدالة، مصر،   

 
 لدى حماس حكومة ظل في غزةو  ..76قامة دولة على حدود إوافق على  نتنياهوعباس:  .3

قال الرئيس محمود عباس فن الحل السياسة المتمعل بإقامة الدولة الفلسطينية  معا:-وفا-هللا  رام
وعاامتًا القدس ال رقية هو الحل النذري للارا  القائم،  2227علأ حدود الرابا من ح،يران عام 

"كة أ تتكرر الم سا  الفلسطينية كل عامين، علأ  كل حرس فة قطا  غ، ، وعدوان فة كل 
 ألرم الفلسطينية".ا

فة لقاء متلف، خص ب  قنوات فلسطين وعود  ومعا، مساء أمس أن ال عس  عباسوأ ام 
ما حل  الفلسطينة غير مستعد لمذبحة كل سنتين، فإما أن يكون هناه حل أو أ يوند حل، وا 

ر هذا سنة ونحن ننتةر، كما أننا لن نقبل ب ن يستم 90سياسة أو أ، أما المماطلة فا، نحن منذ 
 الو ا الخطير فة القدس المحتلة.

، م يفا: "يعقل أن فسرائيل 2227و دد علأ  رور  فقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علأ حدود 
 هة الدولة الوحيد  فة العالم غير معروفة الحدود".

وا ام: "لقد طفر الكيل، احير أننة لن أعلن الحرس ولكن عندي ما أقول وعندي ما أفعل، ولن 
عائلة حذفت من سنل  20نقبل أن يبقأ الو ا علأ ما هو علي  اآلن"، مذكرا ب ن ما أ يقل عن 

 النفوس بسبس العدوان واإلنرام اإلسرائيلة، م يفا: "هذا أ يقبل  أحد، ونقول فلأ متأ؟".
عن ح،ن  لت خر التوال فلأ اتفاق التًدئة، م يفا: "فسرائيل لن تفلت من العقاس،  عباسوعبر 

ذا اإلنرام الذي ارتكبت  لن تفلت من عقوبت ، ولدينا وسائلنا، ليس بالحرس، ولكن القياد  لن تتحمل وه
هذا العدوان وهذه النرائم بعد اآلن، خااة أن فلسطين ع و اآلن فة اتفاقيات ننيم لحقوق 

رسال لننة لتقاة الحقائق، التة ستنتقل  اإلنسان، وبناء علي  طلبنا الحماية الدولية ل عبنا، وا 
 للتحقيق فة النرائم، وتقدم تقريرها للنمعية العامة لألمم المتحد ، ولمنلس األمن الدولة".

وأعاد الت كيد علأ الحانة الملحة لتوفير الحماية الدولية ل عبنا الفلسطينة، التة طالبت بًا القياد  
 مرارا وتكرارا.



 
 
 

 

 
           11ص                                     3322 العدد:     22/8/2112الجمعة  التاريخ:

 

د الفتاح السيسة، منذ بداية العدوان علأ أن  كان المبادر لاتاال بالرئيس الماري عب عباسوبين 
غ، ، وطالب  بتقديم مبادر  لوقم فطاق النار، فلأ نانس التحره فة كل اأتناهات العربية 
واإلقليمية واألوروبية وما الوأيات المتحد  األميركية، وذله لتعبيت وقم إلطاق النار أوأ، ومن عم 

بمعار ة فة البداية، وأن  ما مرور أيام العدوان وافقت  بحم بقية المطالس، وهو األمر الذي قوبل
الفاائل علأ فعان الًدنة أوأ لمد   ًر ومن عم بحم بقية المطالس، التة هة باألساس مطالس 

 السلطة الفلسطينية.
و دد علأ أن السلطة الوطنية، وحكومة الوفاق الوطنة هة التة ستتولأ مسؤولية تو،يا المعونات، 

طاق عمليات فعاد  اإلعمار،ومواد اإلغ عبر التعاون والتنسيق ما المؤسسات الدولية  اعة، وا 
والفلسطينية، ومنًا وكالة ال وم وت  يل الانئين "األونروا"، ونمعية الًال األحمر الفلسطينة، 

 وأن  أ مانا فة أن تكون تحت رقابة األمم المتحد .
عانة، لكن الكارعة الرهيبة فة غ، ، وكما قلنا علم وأردم: " عبنا فة غ،  وال فة وفة كل مكان ي

ال عس فة غ،  يعيش فة ال وار  ووانبنا أن نفعل كل ما نستطيا للتخفيم من معاناتًم، وأن نعمل 
 المستحيل لمساعدتًم وأأ تتكرر المذابر مر  أخرى".

ا دمره اأحتال فة وأو ر الرئيس أن السلطة الوطنية تعلق آماأ كبير  علأ مؤتمر فعاد  فعمار م
قطا  غ،  والمنوي تنةيم  فة مدينة  رم ال يخ المارية نًاية أيلول المقبل، أو بداية ت رين األول 

 المقبل، مطالبا بتوفير بيوت ناه،  ألن علم أبناء  عبنا يعي ون فة العراء.
تنعقد انتماعات و دد الرئيس علأ أن القرار الفلسطينة يتم بعد الت اور ما األ قاء العرس، حيم 

دورية فة مقر النامعة العربية علأ مستوى و،راء الخارنية، كما تنعقد ب كل دوري لننة المتابعة 
 العربية، والتة ستعقد انتماعا لًا فة السابا من ال ًر المقبل.

وأو ر أن  يواال الت اور ما األ قاء العرس، ويعرم عليًم أفكاره، وينيس علأ كافة 
 كدا أن الدول العربية دائما توافق باإلنما  علأ الطروحات الفلسطينية.استفساراتًم، مؤ 

فلأ ما ينري من سياسات فسرائيلية خطير  فة مدينة القدس المحتلة، م ددا علأ أن  عباسوتطرق 
"تقسيم المسند األقاأ المباره خط أحمر لن نقبل ب ، وأن  فة حال المس بالمسند األقاأ فإن 

 العاقات الفلسطينية اإلسرائيلية". ذله سيؤعر علأ منمل
ان رئيس و،راء اسرائيل بنيامين نتنياهو وافق أمام  علأ اقامة دولة فلسطين علأ حدود  عباسوقال 
وبقة أمام المفاو ين ترسيم الحدود ألنًا هة األمر األهم فة تعريم كل مساحة.  2227عام 

 ات حول مناطق )أ و س و ج( وما وا ام: "لن نقبل ان ندخل فة تفاايل ن،ئية فة المفاو 
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هة الدولة الوحيد  فة العالم  فإسرائيل اب  وانما نريد وب كل نًائة ان تعرم كل دولة حدودها، 
 التة أ حدود معروفة لًا".

وأكد ان الدكتور اائس عريقات واللواء ماند فرج سيلتقيان و،ير الخارنية األميركة نون كيري 
 دد مكان اللقاء.اأسبو  المقبل، دون ان يح

وحول تدخل بعم الدول فة  ؤوننا الداخلية، قال الرئيس بكل اراحة مونًا كام  للدول التة 
تحاول ان تسلس استقال القرار الفلسطينة وتتدخل فة  ؤون فلسطين: "أ داعة ان تقوم بعم 

واست ير نامعة حاان أعرج لًا ليلعس فة ساحتنا، ف نا أت اور ما العرس  بإرسالالدول العربية 
س لت،م بالقرار العربة ولن آخذ قرارا اأ  فإننةالدول العربية فة كل قرار ولو قال لة العرس أ، 

 ما األ قاء العرس، ونحن لم نتدخل فة  ؤونًم فلماذا يتدخلون فة  ؤوننا؟".  بالت اور
وأ اأنقاس األسود. وامتدح مار ومبادرتًا ودورها ومواقفًا م يرا الأ انًا أ ت لق معبر رفر ل

وكرر الرئيس رف   للمبادر  الفرنسية وقال: "نحن لدينا حل سياسة بدأ من حلول المساعدات 
 واعاد  اأعمار فقط".

ذاوأكد ان "قرار الحرس والسام ليس بيد فايل واحد وانما بيد القياد ،  كانت حماس تريد ان يكون  وا 
سنوات،  7اذا ". وأ ام: "أنا أار علأ اأنتخابات منذ  قرار السلم والحرس بيدها فلتتارم وحدها

 ولن نقبل اأ بسلطة واحد  وبندقية واحد ، وقرار السلم والحرس بيد السلطة واأ ستكون فو أ".
بكل و وح: "لدى حماس حكومة ةل فة غ،   عباسوب  ن الو ا الداخلة فة قطا  غ،  قال 

ذاولديًا وكاء و،ارات،  مر فان هذا سيًدد استمرار الوحد  الوطنية، واأمتحان قادم استمر هذا األ وا 
اأنقسام، ولكننا سنعرم  إلنًاءقريبا". وتابا: "أنا اعرم ان األمر ليس بسرعة بل يحتاج الأ أ ًر 

ذامن أول يوم تدخل في  المساعدات الأ غ، ،  كانت تال المساعدات للناس أم أ وهذا كام  وا 
كومة التوافق الوطنة ان تحكم وتعمل فة غ،  أم ان هناه نًات محدد وارير، هل تستطيا ح

 ستمنعًا" وأ ار بمرار  الأ تعرم و،ير الاحة الأ اأعتداء حين دخل غ، .
وقال ان  تحدم ما خالد م عل عن ونود كوادر حركة فتر وكوادر الفاائل األخرى تحت اأقامة 

اطاق النار واأعدام فة ال وار  ب ن   النبرية فة غ،  واطاق النار علأ األرنل، كما وام
انرام، م يرا الأ ان حماس حاكمت واعدمت وحدها من دون الت اور ما أحد، وان السلطة تحملت 
وسكتت ألن البلد كل  كان فة خطر، وان  لو كان هناه عماء كان من الحري محاكمتًم وايقا  

 طريقة، م يرا الأ ان  تمت مرانعة قياد  الحكم عليًم أو اعدامًم ولكن ليس فة ال وار  بًذه ال
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 حماس فة هذه الخروقات وبمفاتحة كاملة واردم يقول: "اتمنأ ان يكون هذا بداية للعمل الاحير".
 22/8/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 عباس ونتنياهو اجتمعا سرا في عمان قبل التهدئة بغزة"الغد األردنية":  .4

ء فلسطينيا فسرائيليا رفيعا غير معلن، عقد فة عمان قبل أيام من توقيا علمت "ال د" أن لقا :عمان
 اتفاق وقم فطاق النار فة غ، .

ورنحت ماادر سياسية أن اللقاء، الذي نرى برعاية أردنية، نما فة عمان الرئيس الفلسطينة 
 محمود عباس ورئيس الو،راء اإلسرائيلة بنيامين نتنياهو.

 تفاايل لقاء القمة الفلسطينة اإلسرائيلة ولم يتسن لر"ال د" معرفة

 28/8/2112الغد، عمان، 
 
 عباس يهدد بالخروج من مظلة أوسلو ووقف التنسيق األمني": 28عرب " .5

يعت،م الرئيس الفلسطينة، محمود عباس، التقدم بطلس لألمم المتحد  فة الخامس ع ر من ال ًر 
 2227أنسحاس من األرا ة المحتلة عام اأحتال وا ،منة إلنًاءالقريس بطلس تحديد موعد 

تعت،م ، وفة حال ف ل المًمة الفلسطينية فإن القياد  48مادر فلسطينة لموقا عرس أكدبحسس ما 
 لمحكمة الننايات الدولية ووقم التنسيق األمنة ما فسرائيل. التون 

بكلمات أخرى، يو ر المادر أن عباس، يخرج من مةلة أوسلو فة حال رفم الطلس 
 فلأ محكمة الننايات الدولية إلل،ام فسرائيل باتفاقيات ننيم. ويعت،م التون لفلسطينة، ا

الخارنية األمريكة، نون كيري وسيبل    القادم بو،يرأيلول  2فن عباس سيلتقة يوم  وقال المادر
أن  بادد الذهاس الأ منلس األمن بم رو  قرار يدعو فلأ فنًاء اأحتال وفق ندول ،منة 

 وا ر.
وأكد المادر أن  فة حال ف ل الخطو  الفلسطينية فإن منةمة التحرير ستتقدم بطلبات ان مام  

، وتوقم التنسيق اأتفاقياتوستوقا نميا  المتحد لنميا وكاأت ومنةمات وهيئات وأنً،  األمم 
التة  اأمنة ما فسرائيل.  وأو ر المادر أن الخطو  الفلسطينية مدعومة من نامعة الدول العربية

 أيلول ا انتماعا علأ مستوى و،راء الخارنية. 7ستعقد يوم 
فن ان مام فلسطين فلأ اتفاقية محكمة الننايات الدولية سيسمر بالتحقيق فة كل  وقال المادر

وأ ام أن توقيا المعاهد   .9009انتًاكات فسرائيل بحق الفلسطينيين مند مطلا ح،يران )يوليو( 
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أوسلو، ويفرم قواعد لعبة نديد  بما فيًا فل اء التنسيق األمنة. مو حا  يعنة اأنعتاق من اتفاقية
أن السلطة الفلسطينية ستتخذ المنرى الق ائة فة تحايل الحقوق الفلسطينية عن طريق محكمة 

لتسوية علأ أساس  اأستيطان ورف ًاالننايات الدولية، وذله فة ةل التعنت اإلسرائيلة واستمرار 
 .2227حدود عام 

 28/8/2112، 28رب ع

 

 الفلسطيني: نزع سالح المقاومة ليس مطروًحا للنقاش الخارجيةوزير  .6
اأنا ول: قال و،ير الخارنية فة السلطة الفلسطينية، ريام المالكة، ان ن،  ساح  -انقر 

ا للنقاش فة المفاو ات، الم،ما فنراؤها بين الفلسطينيين  المقاومة الفلسطينية فة غ،  ليس مطروح 
 سرائيل.وا  

ناء ذله فة معرم فنابة الو،ير الفلسطينة عن سؤال ألحد الاحافيين أمس، فة العاامة 
التركية انقر ، عن رأي  بطلس فسرائيل ن،  الساح من غ، ، فة المفاو ات التة ستنري ال ًر 

 المقبل بين النانبين.
هة انًاء المنا،ر،  وأو ر المالكة ان الق ايا، التة ستكون مطروحة علأ طاولة المفاو ات،

ووقم فطاق النار، وا عاد  فعمار المطار والميناء وقطا  غ، . و،ار المالكة النرحأ الفلسطينيين، 
الذين نقلوا فلأ تركيا، برفقة مساعد و،ير الاحة التركة، آغاه قفقاس، معرب ا عن  كره لتركيا للدعم 

 الذي تقدم  لل عس الفلسطينة.
 22/8/2112القدس العربي، لندن، 

 
 مقبرة مأمن هللا القدس أنقاضتنظيم بلدية االحتالل مهرجانات ومسابقات غنائية قريع يرفض  .7

بلدية فقامة رام هللا: رفم أحمد قريا ع و اللننة التنفيذية لمنةمة التحرير الفلسطينية، ب كل قاطا 
النبيذ، وذله علأ فة القدس سلسلة مًرنانات ومسابقات غنائية وأخرى لتناول انوا  من  اأحتال
مقبر  م من هللا اإلسامية التاريخية فة المدينة، وتحديدا فة القطعة التة تتوسط موقعة  أنقام

 واعتبره عبعا  بًذه المقبر  التاريخية. القبور التة تبقت من المقبر ،
ة فة وقال قريا، رئيس دائر   ؤون القدس فة المنةمة، ان فسرائيل تمارس سياسة تًويد غير مسبوق

مدينة القدس المحتلة، معتبرا  ان هذه اأنتًاكات الفةة واألعمال األحادية، التة تقوم بًا سلطات 
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اأحتال، عمل فنرامة يستحق اإلدانة ال ديد  والرد  الحا،م، من األمتين العربية واإلسامية، 
 والمنتما الدولة ومن اإلدار  األمريكية علأ ون  الخاوص.

 22/8/2112دن، القدس العربي، لن
 

 "اتفاق وقف إطالق النار"معابر غزة.. في انتظار تطبيق  .8
نفأ مسؤولون فة غ،  وال فة ال ربية ممن ي رفون علأ عمل المعابر باسم : غ، : محمود أبو عواد

السلطة الفلسطينية أن يكون طرأ أي ت ير ملحوة حتأ اآلن وفقا لما ن ر فعاميا ب  ن مبا ر  فتر 
 وقم فطاق النار.المعابر فور 

، فن األو ا  نيد  فة معبر كرم أبو سالم «ال رق األوسط»قال مدير دائر  المعابر نةمة مًنا لرو 
ن نميا ما يطلس منًم عبر التنسيق ما النًات المختاة فة غ،  ينري توفيره للقطا  عدا مواد  وا 

ة المعبر يسير ب كل نيد ندا البناء التة ترفم فسرائيل حتأ اآلن فدخالًا، م يرا فلأ أن العمل ف
 ودون أي عوائق تذكر حتأ هذه اللحةة.

ولفت فلأ أن  لم ينر التنسيق معًم حتأ اآلن ب  ن آلية العمل النديد  التة ت منًا اتفاق وقم 
كارنة  -فطاق النار، مبينا أن  أ يوند أي نديد ب  ن فتر أي معابر أخرى معل معبر المنطار 

غلقت  ب كل كامل، كما أ يوند أي نديد بالنسبة لحركة األ خاص عبر معبر الذي كانت فسرائيل أ 
 بيت حانون )فير،( وتنقل المواطنين عبره من غ،  فلأ ال فة وبالعكس.

وأ ار فلأ أنًم لم يبل وا حتأ اآلن بالسماح بإدخال مواد البناء أو أي من المواد الخام التة تستخدم 
 عات المختلفة.فة غ،  من قبل التنار فة الانا

وتحدعت ماادر فلسطينية متطابقة عن ونود اتفاق علأ فدخال مواد البناء والمواد الخام التة منعت 
فسرائيل فدخالًا منذ أن فر ت الحاار علأ قطا  غ،  قبل عمانة سنوات قبل أن تسمر بإدخال 

م أن حماس تستخدم  مواد البناء فقط منددا منذ عام ونام لعد  أسابيا وتمنا فدخال  منددا ب،ع
 فة بناء األنفاق وتكتفة بإدخال  للم اريا الدولية.

وقال مدير دائر  المعابر فة غ، ، ماهر أبو ابحة، فن  أ يوند أي تحسن علأ عمل المعابر خال 
فلأ أن  أ يوند حتأ اللحةة أي اتااأت « ال رق األوسط»اليومين الما يين، م يرا فة حديم لر

ري أو غيره لفًم اآلليات التة ستتبا فيًا طريقة العمل داخل المعبر وفقا لما قيل ما النانس الما
 عن  فن  من  من اتفاق وقم فطاق النار.
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ولفت فلأ أن  أ توند أي اتااأت ما حكومة التوافق أو الرئاسة الفلسطينية حتأ اآلن ب  ن 
 الو ا المستقبلة للمعبر.

 خص  200ن من الحاأت اإلنسانية ما ،الت كما هة بمعدل وأو ر أبو ابحة أن أعداد المسافري
يوميا وينري فرنا  البعم منًم بحنج أمنية، م يرا فلأ أن  لم ينر حتأ اآلن فدخال أي من 
قوافل المساعدات التة فة العاد  تتسلمًا مؤسسات ونًات معينة ينري التنسيق بينًا وبين النًة 

 المرسلة لتله المساعدات.
 22/8/2112وسط، لندن، الشرق األ 

 
 تعديل مرتقب على حكومة التوافق الفلسطينية يهدف إلى دور أكبر في غزة"الشرق األوسط":  .9

بدأت م اورات هادئة فة رام هللا وغ،  من أنل فنراء تعديل و،اري علأ حكومة : رام هللا: كفاح ،بون
وسا أكعر وت خذ دورا أكبر وأكعر مبا ر  التوافق الفلسطينية التة يرأسًا رامة الحمد هللا، ويتوقا أن تت

 فة قطا  غ،  خال الفتر  المقبلة.
فن فكر  التعديل ليست نديد ، لكنًا أابحت  "ال رق األوسط"وقالت ماادر فلسطينية مطلعة لر

 ملحة اآلن بعد نتائج الحرس األخير  علأ قطا  غ، .
فق علي  أعناء الحرس فة انتما  فة وأو حت الماادر أن قرار التعديل اتخذ قبل الحرس ولكن ات

الدوحة بين الرئيس الفلسطينة محمود عباس و،عيم حركة حماس خالد م عل اللذين ناق ا استمرار 
 الماالحة وتعميقًا وعمل حكومة التوافق ودورها فة غ،  وا عمار القطا .

اء من قطا  غ، ، ويًدم التعديل فلأ توسيا الحكومة، وتعيين و،راء ف افيين، و،ياد  عدد الو،ر 
وتعيين نائس لرئيس الو،راء كذله من القطا  من أنل اإل رام ب كل مبا ر علأ غ،  ومتابعة 

 الم كات العالقة واتخاذ قرارات فيًا.
فن الحانة فلأ ف رام الحكومة علأ القطا  بعد الحرس وكونًا ستكون م رفة »وقالت الماادر: 

 «.استونس تعديا وتوسيعا وت ييرا فة آليات العملب كل مبا ر علأ عملية فعاد  اإلعمار، 
وبحسس الماادر فإن  لن ينري أي ت يير علأ الموقم من ق ية م اركة الفاائل فة الحكومةع 

حتأ أ تتحنج فسرائيل بونود »فذ سيبقأ الو،راء من التكنوقراط المستقلين الذين تر حًم الفاائلع 
 «. حماس فة الحكومة وتعيق عملية فعمار غ، 
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فن »وقال النائس قيس عبد الكريم )أبو ليلأ(، ع و الوفد الفلسطينة لمفاو ات التًدئة فة القاهر : 
أمام الفلسطينيين بعد  ًر من وقم فطاق النار مفاو ات قاسية فة القاهر  تتعلق بكل الق ايا 

 «.ورفا الحاار كليا عن غ، 
عن ، عن مرحلتين من اإلعمار، قائا:  نسخة« ال رق األوسط»وتحدم أبو ليلأ فة بيان تلقت 

هناه اتفاق لبدء عملية اإلعمار فة غ،  ما سائر المؤسسات اإلنسانية، وهذه العملية من المفترم »
أن تبدأ فورا بما يمكن ع رات اآلأم من الذين دمرت منا،لًم للعود  فليًا وترميمًا، أو ما يمكنًم 

عمار ال املة فًة بحانة فلأ تعبئة وتننيد أموال، ومن من العود  بًا كما كانت. أما عملية اإل
المتوقا أن يكون هناه انتما  فة ت رين األول )أكتوبر( فة القاهر  برئاسة النرويج، للبحم فة 
فعاد  فعمار غ،  ليس فقط ما دمره العدوان الحالة فنما ما دمرت  فسرائيل خال اعتداءاتًا السابقة 

 «.أي ا
 22/8/2112ن، الشرق األوسط، لند

 
 رئيس حكومة التوافق ضمن لجنة ثالثية لإلشراف على المعابر :اإلسرائيلي التلفزيون .01

فة التلف،يون اإلسرائيلة، معلومات قالت انًا تُن ر  "القنا  العانية"بعت : فادي أبو سعدى -رام هللا
وانًاء العدوان علأ ألول مر ، حول اأتفاق الذي تم فة القاهر ، وتم بمونب  وقم فطاق النار، 

قطا  غ، ، وفتر المعابر الحدودية ما فسرائيل. وك فت القنا ، ان لننة عاعية ست رم علأ عمل 
دخال المواد الا،مة للبناء إلعاد  اإلعمار.  المعابر وا 

وبحسس التلف،يون اإلسرائيلة فان هذه اللننة ستتكون من منسق ن اطات الحكومة اإلسرائيلية فة 
، ومبعوم األمم المتحد  لعملية السام فة ال رق األوسط روبرت "يؤام مردخاي"ننرال المنطقة ال

سيري ورامة الحمد هللا رئيس حكومة التوافق الفلسطينية. وسيتم العمل من خال منةومة خااة، 
للرقابة علأ المعابر بين قطا  غ،  واسرائيل، مكونة من لننة عاعية، تناقش ما يمكن فدخال  من 

 د عبر هذه المعابر.موا
يذكر ان لننة الرقابة السابقة علأ المعابر قبل العدوان علأ غ، ، كانت عنائية فقط، ومكونة من 
سيري ومردخاي وحدهما، وكانت تقّدم األمم المتحد  تقريرا  بالمواد الا،مة لم اريا القطا ، ويتم 

 فدخال اأسمنت فقط، بعد ماادقة و،ار  نيش اأحتال.
ن بعد العدوان، وحسس اأتفاق النديد، فان الحمد هللا سيكون ن،ء  من الترتيس النديد، لكن اأ

وع وا  فة لننة الرقابة التة أابحت عاعية، عبر تقارير مؤكد  حول عدم تناو، كميات اأسمنت 
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ء للكميات الا،مة للم اريا فة غ، ، وفة حال خرق اأتفاق، يتم وقم فدخال اأسمنت ومواد البنا
 فلأ غ، .

وقالت القنا  العانية فة التلف،يون العبري، ان سيري ومردخاي انتمعا قبل يومين، لمد  ساعتين لبحم 
النديد أي ا  فان فسرائيل سوم تقوم بتنسيق عملية فدخال األموال فلأ  لاتفاقاآللية النديد ، ووفقا  

لم يتم و ا آلية خااة بًذا البند غ،  عبر الرئيس الفلسطينة محمود عباس، فأ ان  ل اية اأن 
 المالة.

القدس »أما علأ النانس اآلخر، وعن الخطة الفعلية للقياد  الفلسطينية، للمرحلة القادمة، فقد علمت 
، ان القياد  رسمت خطة وبدأت العمل علأ تنفيذها، تتكون من خطوات عملية علأ عد  «العربة

 ينية برمتًا.مسارات مرتبطة، ما بين غ،  والق ية الفلسط
وبحسس المعلومات المتوفر ، فان الخطو  األولأ ستكون فعاد  فعمار غ، ، من خال التمويل الدولة 
الذي سي تة عبر المؤتمر الدولة للمانحين الذي سيعقد فة مار برعاية م تركة ما النرويج فة 

 ما دمره اأحتال. أيلول/ سبتمبر المقبل، وبرعاية دولية، للبدء علأ الفور بإعاد  فعمار كل
بالت،امن ما ذله، الحرص علأ استكمال مفاو ات القاهر  بين الفاائل الفلسطينية عبر وفدها 
الموحد، وحكومة اأحتال اإلسرائيلة فة غ ون  ًر من توقيا اتفاق وقم فطاق النار، لتحقيق 

 ار ما حدم.المطالس الفلسطينية واننا، اأتفاق ال امل، وليس المؤقت ل مان عدم تكر 
أما األمر الًام العالم، فًو تع،ي، حكومة التوافق الفلسطينية، ودعمًا بال راكة ما حركة حماس، 
ذله ان  بدون هذه ال راكة الحقيقية، لن يكون هناه قدر  علأ فعاد  اإلعمار، وحكومة التوافق ينس 

 ان تةًر بقو  فة قطا  غ،  بعد ان انتًأ العدوان.
ا يتعلق بال ق السياسة األكبر، فان  تقرر الذهاس فلأ منلس األمن الدولة، وأخيرا  خااة فة م

، علأ ان 2227لتقديم طلس يحدد موعد انسحاس فسرائيل من األرا ة الفلسطينية المحتلة عام 
 يكون الموعد المحدد غير قابل للتفاوم.

ن  سياار فلأ التون  أما فة حال قوبل الطلس الفلسطينة بالرفم، من األطرام ذات العاقة، فا
ل،ام فسرائيل باتفاقيات ننيم، للعمل علأ محاكمة كل فسرائيلة  نحو محكمة الننايات الدولية، وا 
متورط فة نرائم الحرس، وعلأ رأسًم رئيس الو،راء اإلسرائيلة بنيامين نتنياهو، وو،ير األمن مو ي  

 يعلون ورئيس هيئة األركان بينة غانتس.
 22/8/2112 القدس العربي، لندن،
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 "شركاء النصر"تكريم فلسطيني لسفراء أميركا الالتينية لبنان:  .00

، فة قاعة ال ًيد ياسر "لنحتفل بالنار ما  ركاء النار"تحت  عار  "ملتقأ الوفاء لفلسطين"أقام 
عرفات فة سفار  فلسطين، امسية تكريمية لسفراء دول اميركا الاتينية فة لبنان، تقديرا لمواقم 

دبور وممعل  أ رموحكوماتًم من العدوان الاًيونة علأ غ، . وقدم سفير فلسطين  عوبًم 
الملتقأ معن ب ور، درو  تكريم باسم السفار  والملتقأ فلأ سفراء فن،ويا، كوبا، البرا،يل، اأرننتين، 

 أوروغواي، المكسيه، ت يلة وقنال بوليفيا.
علأ الم رو  الفلسطينة  لانق امفراة لدي  وقال دبور، لقد اعتقد نتنياهو ان هذا الوقت هو ال

الممتعل فة الوحد  الوطنية وحكومة التوافق. وناء العدوان الذي انقلس علأ رأس  بف ل التناغم 
والمواءمة بين العمل السياسة والعمل الن الة المقاوم والوحد  الفلسطينية فة كافة المناأت. وكان 

ده الرئيس محمود عباس ومتابعت . ي ام الي  الامود الموقم السياسة الدبلوماسة الذي يقو 
اأسطوري ل عبنا ومقاومت  والتحره ال عبة فة كافة دول اوروبا. وناءت المواقم المتقدمة ل،عماء 
الدول ال قيقة و عوبًا فة اميركا الاتينية كالااعقة علأ رؤوس كل المتخاذلين وكان لًا الت عير 

قم الدولية الداعمة لل عس الفلسطينة وحق  فة الدفا  عن نفس  وفق فة المنتما الدولة وفة الموا
 ."ما اقرت  القوانين وال رائا الدولية

 22/8/2112المستقبل، بيروت، 
 

 : التهدئة لشهر الستكمال المحادثات غير المباشرة مع الكيان خالل زيارته لغزة مرزوقأبو  .02
بررو مرررر،وق فّن المباحعررات التررة سرررُتنرى قررال ع ررو المكترررس السياسررة لحركررة حمررراس موسررأ أ: غرر، 

بالقاهر  بعد  ًر من اآلن هة ليست للبدء بتًدئة نديد  بل أسرتكمال المحادعرات غيرر المبا رر  مرا 
 الكيان الاًيونة للواول لما نر اه من وقم إلطاق نار أف ل مما علي  اآلن.

عبرر رفرر مسراء الخمريس و دد أبو مر،وق خال مؤتمر احفة عقده فور واول  قطا  غ،  عبرر م
( علأ أن المفاو ات غير المبا ر  برعايٍة مارية ليس لًا سقم ،منرة "والحرد األقارأ لرم 98-8)

 ي ع  أحد، ونحن نعلم مماطلة الاًاينة فة المفاو ات".
وحررول توقيررت تلمررس نتررائج اأتفرراقع قررال: "أ بررد مررن أن نررتلمس ت ييررر ا حقيقي ررا علررأ األرم والميرردان، 

فًررو وانبنررا وسررترون فررة مقبرل األيررام، ولرريس مررن أول األيررام، وحترأ نررتمكن مررن بنرراء مررا تررم  واإلعمرار
 هدم  فًذا األمر يحتاج لسنوات".
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وأ ام: "أخذنا كل ما نريد، ولم ن خذ ميناء ومطرار ا ومطالبنرا بال رفة، خاارة مرا وقرا مرن ةلرم بعرد 
 هة وق ايا أخرى".واإلنراءات التة ألحقت بًا، ألن  تم ت نيل البت فيًا  29/2

و ردد أبررو مررر،وق علررأ أن رئرريس الررو،راء الاررًيونة بنيرامين نتنيرراهو و،مرترر  لررم يحققرروا  رررط ا واحررد ا 
مرررن  رررروطًم، )لرررم يخلعررروا سررراح المقاومرررة ويحررردوا منررر ، ولرررم يحرررددوا القررردرات العسررركرية، وأ تطررروير 

 الساح، وأ هدم األنفاق، وأ راية اأستسام(.
رنا فة المعركة البريرة، لكرن نقرول انتاررنا بميردان القريم فرة معركرة الطيرران، فرا وتابا "احير انتا

 يعد نار ا قتل الطفل والمرأ  وال يخ".
وعّد أبو مر،وق أن هذه المعركة هة فاالة، داعي را فارائل المقاومرة ألن "تعرد العرد ، فنتنيراهو يعتقرد 

 الًدنة قاير ، وهذه نولة وليست هدنة دائمة".
أنر  "أ برد للمقاومرة أن تبنرة نفسرًا مرر  عانيرة، وب حسرن ممرا كانرت علير ، ولرن نسرمر بر ن  و دد علأ

تكون النولة القادمة أدنأ مما كانت عليًا بًذه المعركة، والمسرتوى الرذي ةًررت فير ، مرن الارعوبة 
 العود  لًذا المستوى، لن نقبل بذله".

رائرد العطرار، ومحمرد أبرو  رمالة، ومحمرد  وتنول أبو مر،وق فور واول  علرأ منرا،ل ال رًداء القراد 
برهوم، وأ اد بتاريخًم الم رم، وما أسسوه من نيوش فذ  فة القتال، وقال: "سرتبقأ ذكررى ال رًداء 

 حية فينا وفة كل الكون، ولن ت يس مطلق ا".
أء وأ ام "نئنا لنستمد طاقتنا من عوائل ال ًداء والروح المعنوية، فالحرس سنال لم تنتر ِّ بعرد، فًرؤ 

القاد  نالوا من الكيان أكعر مما نالوا منًم، وطاردوهم أكعر ممرا ترم مطراردتًم، وآأم الرنرال سريةلوا 
يطاردون الكيان، فًو أ يمله سوى طائرات لقتل  رعبنا، ونحرن نمتلره اأست رًاديين ورنراأ يقراتلون 

 من مسافة افر".
 28/8/2112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 جود لحكومة ظل في غزة: ال و مرزوقأبو  .03

أكد ع و المكتس السياسة لحركة المقاومة اإلسرامية حمراس موسرأ أبرو مرر،وق أنر  أ ونرود : غ، 
وقرال أبرو مرر،وق رد ا علرأ اتًامرات رئريس السرلطة محمرود  لما يسرمأ بحكومرة الةرل فرة قطرا  غر، .

 هو غياس (: "ليس هناه حكومة ةل فة غ، ، لسبس بسيط 8-98عباس مساء أمس الخميس )
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وحررول اأتًامررات التررة ونًًررا عبرراس لحركررة حمرراس وقادتًررا، أ ررام أبررو  حكومررة التوافررق الرروطنة".
 مر،وق: "المسؤولية الوطنية تقت ة تره اأتًامات واستمرار التوافق إلل اء كل التخوم".

 22/8/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ها على غزةلم تحقق أّيًا من أهداف حرب "إسرائيل"الزهار:  .04

علررة الاررالر وعبررد الحميررد ارريام: أعرررس محمررود ال،هررار ع ررو المكتررس السياسررة –نيويرروره  –لنرردن 
برئاسرة بنيرامين نتنيراهو سرتلت،م بمرا  اإلسررائيليةلحركة حماس فة قطا  غ،  عن قناعت  بان الحكومة 

لما ررة. وقررال عنرر  مسرراء يرروم العاعرراء ا وأعلررنالنررار الررذي رعترر  ماررر  فطرراقنرراء فررة اتفرراق وقررم 
ليس نابعا من الت،امًا بالمواعيرد والمواعيرق واأتفاقرات برل ألنًرا  اإلسرائيليةمو حا ان الت،ام الحكومة 

 العدوان. فلأمعنية بالًدوء وهة أ تستطيا العود  
معر  "القردس العربرة" نترائج الحررس العدوانيرة علرأ قطرا   أنرتر وقيم ال،هار فرة حرديم هراتفة قارير 

الق اء علأ حماس، وحماس  أوأوعد نتنياهو بتحقيقًا فة هذه الحرس وهة  أهدامناه غ،  فقال "ه
من ذي قبرل. عانيرا نر،  سراح المقاومرة، والسراح أ ير،ال مونرودا فرة يرد حمراس  وأقوىأ ت،ال قائمة 

م ، والكل يعللإلسرائيليين األمنوالمقاومة ورف نا حتأ و ع  علأ طاولة المفاو ات.. وعالعا توفير 
النرار.  فطراقدقرائق مرن وقرم  1 آخرروغيرهمرا حترأ  أبيسان الاواريخ ةلت تنًال علأ حيفا وتل 

نفقررا.. وحتررأ لررو افتر ررنا نرردأ واقررول لررو افتر ررنا نرردأ  29وتحرردعوا عررن ترردمير  األنفرراقورابعررا هرردم 
نةرية  أابنا" انًم ننحوا فة تدمير اأنفاق فما الذي يمنعنا من اعاد  بنائًا". باختاار يقول ال،هار

 اأمن القومة اأسرائيلة فة مقتل".
واعترم ال،هار بان "اسرائيل تفوقت علينا فرة  رةء واحرد خرال هرذا العردوان، وهرو قترل المردنيين مرن 

". وا ام "لكن نتنياهو وني ر  ف را واألبراجالنساء واأطفال واباد  عائات ب كملًا وتدمير المنا،ل 
". وا ام " ةء آخر يعبت ف رل إلسرائيلدوما عن تحقيق اأمن واأمان فة تحقيق ما كانا يرددان  

اسررائيل وهرو انًرا كانرت دومرا تعتمرد علرأ الحرررس الخاطئرة الترة تحقرق فيًرا اأنتارار السرريا، ولكررن 
 وأف رليومرا ا رافيا.  10يومرا وكران لردينا اأسرتعداد لمواارلتًا أكعرر مرن  10هرذه الحررس اسرتمرت 
ةريررة الرررد  اأسرررائيلة بعررد ان وااررلت المقاومررة قاررم العمررق اأسرررائيلة حتررأ هررذا العرردوان اي ررا ن

 اخر لحةة قبل اتفاق وقم اطاق النار ".
وردا علرررأ سرررؤال ان كررران مو رررو  عررردم اعررراد  بنررراء األنفررراق قرررد نررروقش خرررال المفاو رررات، قرررال "لرررم 

 يحال ذله ولن نقبل بمعل هذه ال روط".
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ننديا "وانا اقول ا رس هذا  22أسرائيلة قال انًم اعترفوا بمقتل وعن الخسائر التة تكبدها النيش ا
الررقم بع رر .. وانرا اؤكرد ذلره. لقرد اعترفروا بر ن خسرائرهم فرة العردوان علرأ غر،  يعرادل اربعرة ا رعام 

 .9002خسائرهم فة العدوان علأ لبنان عام 
رائر  سريلت،مون باأتفراق فنراس وردا علأ سؤال ان كان مقتنعا ب ن نتنياهو والحكومة اأسرائيلية مرن و 

.. ولكننرة هرذه المرر  مت كرد ان نتنيراهو سريلت،م وهرو يردره نيردا ان علير  9029"هم لم يلت،موا باتفاق 
 نريمة اخاقية سيحاسس عليًا". أابر ألن ان يرفا الحاار 

خررق مرن  األطررامعنردما كنرا نمنرا بعرم  فسررائيلواختتم بالقول "كرانوا يتًمرون حمراس بحمايرة أمرن 
 التًدئة.. وما كانوا يعلمون اننا كنا نطور قدراتنا القتالية والتدميرية".

 22/8/2112القدس العربي، لندن، 
 
 في العدوان ومقاتالً  قائداً  121سرايا القدس: استشهاد  .05

 292أعلنت سرايا القدس النناح العسركري لحركرة النًراد اإلسرامة فرة فلسرطين عرن است رًاد : غ، 
مررن سرررايا القرردس خررال أيررام العرردوان اإلسرررائيلة األخيررر علررأ قطررا  غرر،  والررذي اسررتمر  قائرردا ومقرراتا

 يوما. 12
كمررا وأعلنررت السرررايا فررة حارراد معركررة "البنيرران المرارروص" مسررؤوليتًا عررن قاررم أهرردام فسرررائيلية 

ونررراد وقرردس  1وفنرر  70وبررراق  200ارراروخا وقذيفرة، مررن بينًررا ارواريخ بررراق  2942بررر مختلفرة 
 وكورنيت ومالوتكا. C8kو 207ئم هاون واواريخ وقذا

وقالررت سرررايا القرردس فنًررا تمكنررت مررن قاررم مرردن نتانيررا وتررل أبيررس والقرردس وديمونررا ومفاعررل ناحررال 
كمررا وقارفت سررايا القردس المرردن  ،1وفنرر  70وبرراق  200ارارو  مرن طرررا، برراق  29برر تسروراه 

وفررراكيم ولخررريش وغررران يفنررر  وكريرررات ماخرررة اأسررررائيلية "اسررردود وبئرررر السررربا وعسرررقان ونتيفررروت وا
ارارو   221بر روكريات نات وري ون لتسيون وهافيم وقاعد  تساليم وقاعد  حتسور وبنة  معون" 

 نراد.
وا ررافت ان السرررايا اسررتًدفت المسررتوطنات والكيبوتسررات اأسرررائيلية " رروفا وسررديروت و،يكرريم وايررر، 

عرو، وكفرار سرعد ودوغيرت وعلروميم ونتيرم هعتسررا  والنارس الترذكاري وكفرار عر،ا وناحرل 27وموقا 
ويراد مردخرراي وأبررو مطيبررق وموقررا الكرراميرا والمدرسررة وكيسروفيم ورعرريم ونيررر عررو، ونيررر فسررحاق ويتيررد 
ونيررريم والعررين العالعررة وبئيررري وحوليررت وموقررا كرررم أبررو سررالم ونيررر عررام والمخررابرات وا رركول وارروفا 
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 20قذيفررة هرراون مررن عيررارات مختلفررة، و 884و ،207 اررارو  2179بررر وتنمعررات ليليررات والننود"
 .C8Kاارو  

وتمكنت سرايا القدس من استًدام العديد من اآلليات العسكرية والقوات الخااة باراروخة كورنيرت 
وتنفيررذ عررد  عمليررات  RPGاررواريخ مررن طرررا، مالوتكررا وع رررات العبرروات الناسررفة، وقررذائم الررر  4، و

 قنص وا تباكات وكمائن.
ت حركررة النًررراد اأسررامة اليرروم النمعرررة الررأ مسرريرات نماهيريرررة لاحتفررال بالناررر، كمرررا هررذا ودعرر

 سيلقة الناطق باسم السرايا ابو حم،  كلمة وافت بالًامة.
 22/8/2112وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 أطلقت من غزة على إسرائيل خالل العدوان صاروخاً  2382 :اإلسرائيليالجيش  .06

اراروخا  4289: قال النيش اإلسررائيلة ان الفارائل الفلسرطينية أطلقرت األنا ول -القدس المحتلة
تمررو،/ يوليررو الما ررة وحتررأ وقررم  7علررأ فسرررائيل منررذ برردء الحرررس اإلسرررائيلية علررأ قطررا  غرر،  فررة 

 فطاق النار يوم العاعاء الما ة.
لسررطينية وقررال النرريش، فررة تقريررر ن ررره علررأ موقعرر  األكترونررة أمررس، "أطلقررت حمرراس والفاررائل الف

مرررن  %70اررراروخا مرررن غررر،  علرررأ فسررررائيل، وكررران أكعرررر مرررن  4289األخررررى فرررة غررر،  أكعرررر مرررن 
اإلسرائيليين فة مرمأ الاواريخ وهو ما ي مل المدن والتنمعات السكانية األخرى". وأ رام النريش 

 ااروخا خال ذات الفتر ". 229اإلسرائيلة ان "منةومة القبة الحديدية اعتر ت 
مررات بًردم تنفيرذ  4ن مقراومين مرن حركرة حمراس تسرللوا عبرر األنفراق فلرأ فسررائيل وك م النقراس ا

 هنمات، من دون ان يتطرق فلأ سقوط قتلأ أو ماابين خال عمليات التسلل.
نفقرررا لًرررا مخرررارج فرررة األرا رررة  24نفقرررا لحمررراس فرررة غررر،  مرررن بينًرررا  29وقرررال النررريش انررر  " دمرررر 

موقعرا فرة قطرا  غر،  خرال فترر   1081إلسررائيلة انر  هرانم وفة المقابل ذكرر النريش ا اإلسرائيلية".
 الحرس.

 22/8/2112، القدس العربي، لندن
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 مشعل: حالة محمد الضيف طيبة بعد محاولة إسرائيلية فاشلة لقتله .07
الدوحة ر رويتر،: وام خالد م عل رئيس المكتس السياسة لحركة حماس حالة محمد ال ريم قائرد 

ب نًا طيبة، بعد ما قالت الحركة فنًا محاولة فسرائيلية فا لة لقتل  فرة وقرت  النناح العسكري لحماس
 سابق هذا ال ًر.

 22/8/2112، القدس العربي، لندن
 
 : نحن أمام مفاوضات قاسية في القاهرة تتعلق بالقضايا كافةالكريمقيس عبد  .08

ع رررو الوفررررد الفلسررررطينة رام هللا ر  فررررادي أبرررو سررررعدى: قرررال النائررررس، قرررريس عبرررد الكررررريم "أبرررو ليلررررأ"، 
لمفاو رررات التًدئرررة فرررة القررراهر ، ونائرررس أمرررين عرررام النبًرررة الديمقراطيرررة لتحريرررر فلسرررطين، ان أمرررام 
الفلسطينيين بعد  ًر من وقم فطاق النار، مفاو ات قاسرية فرة القراهر  تتعلرق بكرل الق رايا ورفرا 

ل والحركرات الفلسرطينية كافرة، الحاار كليا عن غ، ، خااة وان هناه فنماع ا فلسطيني ا بين الفاائ
 علأ اتفاق وقم فطاق النار، فة الوقت ذات  علأ ان ما تم يعتبر نام نناح.

و رررردد فررررة تارررررير اررررحافة ان النانررررس الفلسررررطينة ننررررر فررررة فحبرررراط العرررردوان اإلسرررررائيلة وأهدافرررر  
هرررذا السياسرررية، كمرررا "اننرررا ننحنرررا فرررة التاررردي مرررن خرررال وحررردتنا الوطنيرررة الترررة تعررر،،ت فرررة فطرررار 

 التادي، وفة فطار رد  هذا العدوان".
وحرررول بيررران القيررراد  الفلسرررطينية الرررذي دعرررا فلرررأ  ررررور  العمرررل علرررأ خطرررة وطنيرررة تقرررود فلرررأ فنًررراء 
اأحررتال، قررال القيررادي الفلسررطينة ان الفكررر  األساسررية هررة بلررور  خطررة مفاررلة، هرردفًا دفررا المنتمررا 

لسرررطينية المحتلرررة فرررة الرابرررا مرررن ح،يران/يونيرررو الررردولة إلنًررراء اأحرررتال، وخرونررر  مرررن األرا رررة الف
 بما فيًا القدس ال رقية، خال فتر  ،منية محدد  تكفل ناء اأحتال. 2227

وقرال أبررو ليلررأ ان القيرراد  الفلسرطينية سررتتخذ سلسررلة خطرروات نديررة فرة حالررة فخفرراق تونًًررا للمنتمررا 
فنًرراء اأحررتال، ومررن بررين هررذه  الرردولة، بمررا فيرر  منلررس األمررن، وتعنررت فسرررائيل فررة تحقيررق مطلررس

 الخطوات فعاد  النةر فة طبيعة عاقة السلطة الفلسطينية ما فسرائيل.
وفة ما يتعلق بملرم فعراد  فعمرار مرا خلفر  العردوان مرن دمرار هائرل، قرال: "أوأ  أ برد ان ننحنرة أمرام 

الًرررا بكرررل مرررا أرواح ال رررًداء الرررذين سرررقطوا فرررة هرررذه المعركرررة الترررة فر رررت علينرررا، وقاومنرررا مرررن خ
نستطيا، وأحبطنا األهدام الخبيعة وان كان ذله بعمن باهة. اأن، هناه اتفاق لبدء عمليرة اإلعمرار 

، وهرذه العمليرة مرن المفتررم ان تبردأ فرورا، بمرا يمكرن ع ررات اإلنسرانيةفة غ،  ما سائر المؤسسات 
 من العود  بًا كما كانت".اآلأم من الذين دمرت منا،لًم للعود  فليًا وترميمًا أو ما يمكنًم 
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أما عملية اإلعمرار ال راملة فًرة حسربما قرال بحانرة فلرأ تعبئرة وتننيرد أمروال ومرن المتوقرا ان يكرون 
للبحررم فررة  القرراهر ،هنرراه انتمررا  فررة ت رررين اأول/اكترروبر )كرران الحررديم عررن ايلررول/ سرربتمبر( فررة 

رتر  فسررائيل خرال اعترداءاتًا السرابقة فعاد  فعمرار غر،  لريس فقرط مرا دمرره العردوان الحرالة انمرا مرا دم
ا.  أي  

 22/8/2112، القدس العربي، لندن
  

 شعث: خطة للقيادة الفلسطينية إلنهاء االحتالل .09
ك رم ع ررو اللننرة المرك،يررة لحركرة فررتر نبيرل  رعم عررن خطرة مررن أربرا نقرراط تناق رًا حاليررا  : )قنرا(

س الفلسطينة محمود عباس فلأ منلس األمن القياد  الفلسطينية، مو حا  أن الخطة تبدأ بتون  الرئي
الدولة منتام ال ًر المقبل، لتقديم طلس يحدد سقفا  ،منيا  إلنًاء اأحتال "اإلسرائيلة" واأنسحاس 

 .2227فلأ حدود عام 
وقررال  ررعم، فنرر  فررة حررال رف ررت األطرررام المعنيررة تحديررد سررقم ،منررة، سرريتون  الفلسررطينيون فلررأ 

إلل،ام "فسررائيل" باتفاقيرات ننيرم، ولمحاكمرة المسرؤولين "اإلسررائيليين" وعلرأ محكمة الننايات الدولية 
 يعلون.رأسًم رئيس و،راء اأحتال بنيامين نتنياهو وو،ير الحرس مو ي  

وأ ررررام أن النقطررررة العانيررررة فررررة هررررذه الخطررررة تتمعررررل بالبحررررم عررررن ارررري ة لتنسرررريد حكومررررة التوافررررق 
ة حركررة "حمرراس" الكاملررة لتسررًيل فعرراد  فعمررار قطررا  الفلسررطينية كررة تارربر حكومررة واحررد ، بم ررارك

غرر، ، أمرررا النقطررة العالعرررة فتق ررة باسرررتكمال المفاو رررات فررة القررراهر  مررن أنرررل و ررا آليرررات الررردخول 
 غ، .والخروج من قطا  

وأو ررر  ررعم أن النقطررة الرابعررة تتعلررق باإلعررداد لمررؤتمر المررانحين الررذي سرريعقد فررة القرراهر  ال ررًر 
ية لمناق ة فعراد  اإلعمرار فرة غر، ، وقرال فن هرذه الخطرة مرا ،الرت قيرد النقراش برين المقبل، برعاية دول

  الفلسطينية.أع اء القياد  
 22/8/2112الخليج، الشارقة، 

 

 فصائل المقاومة: ندعم محاسبة العمالء واستمرار مالحقتهم .21
العمراء خرال أكدت فاائل المقاومة الفلسطينية فة غ،  دعمًرا الكامرل للخطروات الترة اتخرذت  رد 

العررردوان اإلسررررائيلة علرررأ القطرررا  وذلررره فرررة أعقررراس انتقررراد الررررئيس محمرررود عبررراس إلعررردام عررردد مرررن 
 العماء الذين تورطوا باست ًاد عدد كبير من المقاومين.
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ودعررت الفاررائل فررة ختررام انتمرررا  عقدترر ، مسرراء الخمرريس، لمناق رررة نتررائج العرردوان وتداعياترر ، فلرررأ 
 قة العماء الذين تورطوا فة فيذاء  عبًم"."استمرار العمل فة ماح

و ررددت علرررأ أهميرررة م ررررو  المقاومرررة والررردور "البطرررولة" للمقررراومين مرررن نميرررا األذر  العسررركرية فرررة 
ارناعة هرذا النارر، كمرا عمنرت دور ال رعس الفلسررطينة فرة غر،  وارموده فرة ونر  العردوان، معتبررر   

 ذله "سببا  رئيسيا  لانتاار".
عراد  اأعمرار وهرذا اقرل الوانرس  وحعت الفاائل "كل النًات المعنية للبدء فرورا  فرة أعمرال اإلغاعرة وا 

 تناه  عبنا الفلسطينة الذي  حأ ب غلأ ما يمله دفاعا عن حقوق ".
وأعنررت علررأ الرردور الررذي بذلترر  كررل النًررات فررة موانًررة العرردوان وخااررة األطقررم الطبيررة والمسررعفين 

يررة، أفتررة فلررأ "أن اقررل الوفرراء لًررؤأء هررو األترر،ام برردفا رواترربًم ورنررال الرردفا  المرردنة واألنًرر،  األمن
 ومستحقاتًم المحرومين منًا".

 ونددت ت كيدها علأ الت،ام نميا األذر  العسكرية باتفاق القاهر  وكافة بنوده.
بررا،  و كرت نميا وسائل اإلعام واإلعاميين الذين بذلوا دورا ممي،ا فة ف رر النررائم اإلسررائيلية وا 

 رسالة ال عس الفلسطينة.

 22/8/2112، السبيل، عّمان

 

 : روبرت فيسك: الفلسطينيون انتصروا ببقائهم في غزة واستمرار حماساإلندبندنت .20
قررال الكاتررس البريطررانة روبرررت فيسرره، فن فسرررائيل لررم تحقررق نارررا فررة غرر،  رغررم الحرررس التررة : لنرردن

لسطينيون حيم أ ي،الون مونودين فة غ، ، وأ استمرت ألسابيا وأدت فلأ دمار واسا، بينما فا، الف
 ت،ال حماس مونود  هناه.

ويقرول فيسرره، فن الكعيررر مررن وسرائل اإلعررام اسررت ربت أحتفررال الفلسرطينيين يرروم العاعرراء بعررد فعرران 
ارابة  التوال فلأ هدنة. بماذا يحتفلون بعد مقتل أكعر من ألفة ومائة منًم أغلبيتًم مرن المردنيين وا 

 . هل يحتفلون بنًاية القتل والسام؟مائة ألم
وينيس فيسه عن سؤال  بالنفأ ويقول، فن األمر ليس كذله. فقد أحر،ت حمراس ناررا بالفعرل. فقرد  

قالررت فسرررائيل فنرر  ينررس أن يررتم نرر،  سرراحًا، ولررم يحرردم ذلرره، وقررال اإلسرررائيليون أنرر  ينررس سررحقًا 
نفاق وماادر  كل الاواريخ، لكن لرم يحردم وتدميرها وانتعاعًا، ولم يحدم له. وينس تدمير كل األ

ننديا فسرائيليا. بينما فة فسرائيل، يتابا فيسه، لم تكن هناه احتفاأت. فرانتًأ  21ذله، بل تم قتل 
وعرام  9029الحال بالحكومرة اليمنيرة لبنيرامين نتنيراهو برالقبول بوقرم فطراق نرار مماعرل أتفراق عرام 
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وا مرن ناحيرة القرو  بإهردار كرل تلره األرواح وتحطريم كرل تلره . احير أن اإلسررائيليون قرد فرا، 9002
المبانة وتدمير البنية التحتية التة أ توحة بفو، الفلسطينيين، فأ أن الفلسطينيين أ ي،الرون فرة غر،  
وأ تررر،ال حمررراس فرررة القطرررا  ويبررردو أن الحكومرررة اأئتافيرررة برررين حمررراس والسرررلطة الفلسرررطينية حقيقرررة 

 واقعة.
 28/8/2112، ندنرأي اليوم، ل

 

 أبو شهال: اإلقامات الجبرية واالعتداءات على نشطاء فتح خالل العدوان قيد المتابعة .22
قرررال الررردكتور فيارررل أبرررو  رررًا ع رررو قيررراد  حركرررة فرررتر فرررة قطرررا  غررر، ، فن اإلقامرررات  حسرررن نبرررر:

ا النبرية واأعتداءات النسدية الترة نفرذها ن رطاء مرن حمراس  رد كروادر وأع راء فرة حركرة فرتر مر
 ،لت قيد المتابعة وأ بد من الواول فلأ معاقبتًم علأ هذه النرائم التة تتناو، القانون.

وأكد أبو  ًا أن حركة فتر لن تتسامر فة حقوق من تعر وا فلأ اأعتداءات وأطلقت عليًم النرار 
كرة وتعر وا لل رس المبرح وفررم اإلقامرات النبريرة علريًم فرة منرا،لًم فقرط لكرونًم ن رطاء فرة حر 

 فتر أو مواطنين عاديين.
وأ ررار فلررأ أن فررتر ومنررذ تنررامة هررذه اأعتررداءات تحرردعت مررا أعلررأ المسررتويات السياسررية فررة حركررة 
حماس وطالبتًا بوقم هذه اأعتداءات ب كل فوري، مؤكدا  أن "حماس" أبل تًم فرة ذلره الوقرت عردم 

 ونود أي تعليمات بًذا األمر.
و مرر،وق نائرس رئريس المكترس السياسرة لحركرة حمراس وخليرل وأكد ان  تحردم  خاريا  مرا موسرأ أبر

الحية ع و المكترس السياسرة للحركرة أي را ومرا مسرؤولين آخررين فرة الحركرة ونمريعًم أنكرر ونرود 
 تعليمات بًذا الخاوص.

وقال، كانت حركة حماس علأ المستوى السياسة تنكر هذا العمل لكن فرة الميردان اسرتمرت الةراهر  
ع و من ن طاء حركة فتر أو األع اء السرابقين فرة  900الت فلأ أكعر من فة التنامة حتأ و 

 األنً،  األمنية حيم طالت اأعتداءات أحيانا  باطا برتس رفيعة.
ونرروه أبررو  ررًا الررذي  رراره فررة محادعررات القرراهر  لوقررم العرردوان علررأ غرر، ، فلررأ أن الةرراهر  انتًررت 

 من ارتكبًا لن تتوقم وينس أن يخ عوا للقانون. بانتًاء العدوان لكن المطالبة بمحاكمة ومعاقبة
ولفررت فلررأ أن هررذه الممارسررات تؤسررس لعاقررة غيررر سررليمة بررين القرروى والفاررائل الوطنيررة واإلسررامية، 

 منوها  فلأ  رور  معرفة فن كان هناه تعليمات بًذا الخاوص أو أ.
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 ررس بالعاررة والمواسررير و رملت اأعتررداءات  رد ن ررطاء حركرة فررتر فطراق النررار علرأ األقرردام وال
الحديدية فلأ نانس فرم اإلقامات النبرية فة المنا،ل فلأ نانس محاوأت فلااق تًم العمالة بًم، 

 األمر الذي ألحق بًم أ رارا  معنوية كبير .
وقال أبو  ًا فة بداية العدوان، كنا نعتقد أن اأعتداءات فردية وأ تتناو، اعنين أو عاعة أ رخاص 

 900ت غ،  لكننا اكت فنا بعد المتابعة الحعيعة أن األعداد تت،ايد لتال فلأ ما ي،يد علرأ فة محافةا
 نا ط.

وأكد أن بعم الن طاء الذين تعر وا لل ررس أو فطراق النرار كران يرتم رفرم عانًرم، مرا ا رطر 
الحركرررة أن ترررنقلًم مرررن المست رررفيات الحكوميرررة فلرررأ مست رررفأ القررردس ليرررتم عانًرررم واأطمئنررران علرررأ 

 احتًم.
 22/8/2112، األيام، رام هللا

 
 القيادي بـ"القسام" ةأبو شمالإسماعيل هنية يقبل يد ابن الشهيد  .23

قّبررل القيررادي فررة حركررة المقاومررة اإلسررامية "حمرراس"، فسررماعيل هنيررة، يررد ننررل أحررد  ررًداء قرراد  عرر، 
 الدين القسام بحرس غ، .

ه"، ارور ، الخمريس، فسرماعيل هنيرة، يرفرا ون رت  بكة "القدس اإلخبارية" علأ افحتًا بر"فيس برو 
أحررد قرراد  كتائررس القسررام الررذين است ررًدوا بحرررس  ةأبررو  ررمال ررار  التحيررة ويقبررل يررد ننررل ال ررًيد محمررد 

 غ، .

 22/8/2112، المصري اليوم، القاهرة

 
 موافقة نتنياهو على إقامة دولة فلسطينيةما ذكره عباس عن اإلسرائيلية تنفي  الحكومة .24

نفأ الناطق الرسمة باسم الحكومة اإلسرائيلية أوفير نندلمان، احة ما ذكره : ا ولاألن -القدس
رئيس السلطة  الفلسطينية محمود عباس من أن رئيس الو،راء اإلسرائيلة بنيامين نتنياهو وافق علأ 

 . 2227قيام دولة فلسطينية علأ الحدود العام 
 أساس من الاحة لما قال  الرئيس الفلسطينة ريد  ل  علأ موقا "تويتر"، "أ وقال نندلمان، فة ت

 ".2227عباس حول موافقة رئيس الو،راء نتنياهو علأ فقامة دولة فلسطينية علأ حدود 
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وكان محمود عباس، قال فة وقت سابق من يوم الخميس، فن نتنياهو وافق أمام  علأ فقامة دولة 
لحدود ألن الحدود هة األمر األهم وبقة أمام المفاو ين ترسيم ا 2227فلسطين علأ حدود عام 
 فة تعريم كل مساحة.

 22/8/2112، "21موقع "عربي 
 
 طالبوا نتنياهو بإعادة ترميم المستوطنات  وغالف غزةالكيان بلديات جنوب  رؤساء .25

انتما رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، برؤساء البلدات : 48عرس 
وما يسمأ بر"غام غ، "، لو ا خطة فعاد  ترميم ما خلفت  اواريخ المقاومة  اليًودية فة الننوس

 فة المستوطنات اإلسرائيلية.
وقال رئيس المنلس اإلقليمة مرحافيم،  اي حناج، فة أعقاس اأنتما : "قلنا لرئيس الحكومة أننا 

ة اقتاادية للسلطات نتوقا من  ومن حكومت  فعاد  الترميم ب سر  ما يمكن، وأن توفر الحكومة مةل
كيلومتر ا عن حدود قطا  غ،  بكل ما تستطيا،  40المحلية وتدعم كل البلدات التة تبعد حتأ 

ونتمنأ أن تفعل ذله فور ا وبدون تلكؤ". أما نتنياهو فقد رد: "سنقوم يوم األحد بإح ار ر،مة 
 مساعدات لسكان غام غ، ، وبعدها للننوس عامة".

نتما  بين داعم لنتنياهو ومعارم ل ، وافتتر نتنياهو حديع  معًم بالقول فن وانقسمت اآلراء فة اأ
حماس تلقأ  ربة قاسية، لكنًم أنابوا أنًم ي ملون أن ترد الحكومة بقو  حتأ ولو أطلقت قذيفة 
واحد . وقال حناج: "رئيس الحكومة تلقأ دعم ا فاق توقعات  خال الحرس، لكن ال  س علأ 

أع اء الكابينيت الذين تكلموا وانتقدوا فة اإلعام فة الوقت الذي يحارس ننودنا و،رائ  المقربين و 
 فة غ، ".

ا من  علأ قرار الحكومة  أما رئيس بلدية عسقان، فيتمار  معونة، فقد امتنا عن الح ور احتنان 
نأ بعدم فعاد  ترميم مدن الننوس وخااة مدينت  التة تلقت  ربات قاسية أتلفت الممتلكات والب

 .التحتية
رئيس بلدية أوفاكيم، فيتسيه دانينو، قال بعد لقاء نتنياهو: "تعلمنا تقييم األمور بعد حاولًا، بعد 
عد  سنوات سنقيم ونفًم ماذا حال حق ا لحماس فة ال ًرين األخيرين. سيتكلمون كعير ا عن هذه 

ا علأ مدى ناه،ية النبًة  الداخلية ومناعتًا، ما الحرس علأ المستوى العسكر والسياسة، وأي  
علينا فعل  هو البقاء متماسكين، وأعق تمام ا أن رئيس الحكومة ت عر من كم الدعم الذي تلقاه فة 
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أما رئيس المنلس اإلقليمة  دوت نينيم فقال: "نحن أ نعق بًذه اأتفاقات، ما نعي   النلسة".
ا أننا خ عنا لإلرهاس".  تمام 

 28/8/2112، 28عرب 
 

 2112رر ذات الخطاب الذي ألقاه بعد حرب نتنياهو يك .26
"العمن الباهة"، " ربة قا ية لحماس"، "قتلنا آأم المخربين"، "اغتلنا مسؤولين فة : 48عرس 

حماس"، كل هذه التعابير وردت بكعر  فة الخطاس الذي ألقاه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
تكرار طبق األال لما ورد فة خطاب  بعد حرس  نتنياهو، مساء أمس األربعاء، لكن الملفت أنًا

 ، حتأ ربطة العنق ذات اللون األ،رق السماوي!9029
"قررت الحكومة  ن هذه الحملة العسكرية بسبس الًنمات اإلرهابية التة تااعدت من قطا  غ،  

  عام فة ال ًرين األخيرين، وقد أعلنت سابق ا أن المنةمات اإلرهابية ستدفا العمن" هذا ما قال
بتكرار ما قال  تقريبا  قبل عامين: "منذ  نتنياهو، وكذله الحال فة خطاس مساء أمس فقد بدأ 9029

ا، وهو  رس حماس بقسو ، ونلس الًدوء  اللحةة األولأ و عت حكومة فسرائيل هدف ا وا ح 
 واألمان األبدي لكل مواطنة فسرائيل، وأستطيا القول أن حماس ُ رس بقسو ".

ا، فة  قال نتنياهو: "ال ربة لإلرهاس فة غ،  كانت قاامة، نلنا  9029ت رين عانة )نوفمبر( وأي  
من مسؤولين كبيرين فة التنةيمات اإلرهابية، دمرنا آأم الاواريخ والقذائم التة كانت ستطلق 
نحو ننوس الباد، ومعةم الاواريخ التة ونًت نحو المرك،، وهدمنا مراك، قياد  حماس". وفة 

قال نتنياهو: "قتلنا حوالة ألم مخرس ومنًم قاد  كبار، ومنًم بمراك، قيادية علأ أعلأ األمس، 
المستويات، دمرنا آأم القذائم والاواريخ ومعدات تانيعًا، ودمرنا مئات ماانا الاواريخ 

 ومستودعات تخ،ينًا، كما تم تدمير مراك، اأتاال والقياد ".
بية أننا سنمتنا عن مًانمتًم، ولكنًم أخط وا". فة األمس وقال يومًا: "اعتقدت المنةمات اإلرها

قال: "فونئت حماس من أمرين أساسيين، خااة فة األيام األخير ، األول كان قو  الرد بعد أن 
 خرقوا اتفاق وقم فطاق النار، والعانية من تعا دكم يا مواطنة فسرائيل".

ا بما يتعلق بالمستقبل، بعد انتًاء الحرس عام ، قال نتنياهو: "نعلم أن من المواطنين 9029 وأي  
من يريدنا أن نخوم حرب ا أكعر  راو ، ومحتمل أن ن طر لذله، لكن علينا اختيار الفراة 

 المناسبة لفعل ال ةء الاحير الذي ينلس الًدوء طويل األمد لدولة فسرائيل".
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األمد؟ من المبكر قول ذله.  وفة األمس قال مبرر ا بذات الاي ة: "هل سنحقق هدفنا بالًدوء طويل
 لكن ما يمكننة قول  أن ال ربة القاسية التة ونًناها لحماس والمنةمات اإلرهابية األخرى وقدرتنا
علأ منعًم من فعاد  تقوية أنفسًم عن طريق مراقبة الحدود، هذه األمور يمكن أن ت،يد احتمال 

 تحقيق هدفنا".
هو غياس و،ير الخارنية أفي دور ليبرمان، والذي يفسر الفرق الوحيد بين المؤتمرين الاحافيين، 

ونًًا لحكومة ورئيسًا  التةعدم نلوس  فأ نانبًم كعقاس من نتنياهو بسبس انتقادات  األخير  
 وقياد  نيش اأحتال خال الحرس وبعد فعان وقم فطاق النار.  

 28/8/2112، 28عرب 
 
 من خالل تجار مخدرات "إسرائيل"ة تهريب أسلحة إلى نتنياهو يتهم حزب هللا بمحاول باسممتحدث  .27

: قال متحدم باسم رئيس الو،راء اإلسرائيلة بنيامين نتنياهو الخميس، فن األنا ول-المحتلةالقدس 
 ح،س هللا اللبنانة استعان بتنار مخدرات لتًريس ساح فلأ داخل فسرائيل.

باسم رئيس الو،راء اإلسرائيلة بنيامين وفة ت ريد  علأ )تويتر( قال أوفير نندلمان، المتحدم 
نًا، األمن العام اإلسرائيلة )ال اباه( اعتقل أربعة تنار مخدرات من عرس فسرائيل “نتنياهو، فن 

كانوا علأ تواال ما تنار مخدرات لبنانيين يعملون ما ح،س هللا وطلبوا منًم تًريس أسلحة فلأ 
 .”الباد

ي تب  ب لوعًم فة “ئيلية العامة، أن المعتقلين األربعة فة سياق متال، ذكرت اإلذاعة اإلسرا
مخطط لتًريس وسائل قتالية فلأ فسرائيل عبر الحدود اللبنانية والسورية واألردنية بتوني  من ح،س 

 .”هللا
يستدل من التحقيق فة الق ية، أن المعتقلين األربعة كانوا علأ عاقة بتانر “وأ افت اإلذاعة 

  مرنعيون فة ننوس لبنان، وععر بحو،  أحدهم علأ وسائل قتالية غير مخدرات من سكان بلد
 ، لم تحدد نوعًا.”م روعة

من نانب  نفأ مادر مقرس من ح،س هللا ما ذكرت  الماادر اإلسرائيلية حول تًريس أسلحة فلأ 
 .”تاس فة خانة ت وي  سمعة الح،س“فسرائيل عبر تنار مخدرات، معتبرا  أن هذه األنباء 

 22/8/2112، العربي، لندن القدس
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 ضّد حماس إلى مجلس األمن وتقدم شكوى  تتجاهل جرائمها ضد الفلسطينيين "إسرائيل" .28
تناهلت "فسرائيل" فنرامًا بحق ال عس الفلسطينة، حيم تقدمت، أمس، ب كوى فلأ كل من : )كونا(

"استخدام الحركة  منلس األمن واألمين العام لألمم المتحد   د حركة "حماس" بسبس ما أسمت 
 السكان المدنيين فة غ،  دروعا  ب رية خال الحرس األخير  فة القطا ".

وذكرت اإلذاعة "اإلسرائيلية"، أمس، أن مندوس "فسرائيل" الدائم لدى األمم المتحد  رون بروس اور، 
 سات".نقل رسالة فلأ منلس األمن واألمين العام لألمم المتحد  "ت منت وعائق حول تله الممار 

 22/8/2112، الخليج، الشارقة
 
 ": "الجرف الصامد" قضت على ما تبقى من قوة الردع اإلسرائيليةميرتس" .29

قالت ،عيمة ح،س "ميرتس" اليساري اإلسرائيلة ،هافا نلئون، فن الحرس التة  نتًا قوات  :الناار 
و  الرد  اإلسرائيلية اأحتال علأ غ،  تحت اسم عملية "النرم الاامد" لم تف ل فقط فة تع،ي، ق

 بل فنًا ق ت علأ ما تبقأ من قو  الرد ، وفق ما ترى.
( فة 8|98وأ افت نلئون حسبما أورد الموقا األكترونة لاحيفة /معاريم/ اليوم الخميس )

تعقيبًا علأ ما ناء فة المؤتمر الاحفة الذي عقده رئيس حكومة اأحتال بنيامين نتنياهو مساء 
ئلة فن  "فذا تمت التسوية أمام حماس فقط، بدون فعطاء اننا،ات للرئيس محمود أمس األربعاء، قا

 عباس فإننا سن ًد نولة عنم نديد  خال سنة أو سنتين".
 28/8/2112قدس برس، 

 
 ال يزالون في المستشفيات إسرائيلياً  جندياً  ستينأكثر من  .31

ديا فسرائيليا يرقدون فة المست فيات نن 20ت ير التقارير اإلسرائيلية فلأ أن  أ ي،ال : ررس48عرر
 بسبس فااباتًم أعناء الحرس العدوانية علأ قطا  غ، .

ننديا مسررون فة المرك، الطبة " يبا"، وغالبيتًم فة قسم نراحة العةام  10وناء أن أكعر من 
ل الت هيلة، وب عًم فة القسم العادي. وكان بع ًم قد وال بداية فلأ المرك، الطبة، فة حين نق

 آخرون من مست فيات أخرى فلأ المرك،.
ننود تعر وا إلاابات  7وقالت "يديعوت أحرونوت" فن غالبية الننود ماابون ب طرافًم، وهناه 

فة "غوأنة"،  اي سيمان طوم، أ ي،ال فة قسم  29فة الرأس. كما أ ارت فلأ أن  ابط الكتيبة 
 النًا، التنفسة فة المرك،.
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يين يرقدان فة قسم معالنة الحروق، حيم يرقد أحدهما فة قسم نراحة وأ ارت فلأ أن هناه نند
 التنميل، فة حين يرقد العانة فة قسم الطوارئ )الادمات(.

 4وفة مست فأ "سوروكا" الذي قدم العاج لعدد كبير من الننود النرحأ أعناء الحرس، أ ي،ال يرقد 
وحد  العاج المكعم، أما العالم فقد  ننود، وافت حالة اعنين منًم ب نًا خطير  ويمكعان فة

 وافت فاابت  بالمتوسطة.
وفة مست فأ "هداسا" يرقد ننديان، أحدهما وال المست فأ قبل  ًر وأ ي،ال قيد العاج، فة 

 حين أ ي،ال النندي العانة فاقدا لوعي  فة وحد  العاج المكعم، وهو من لواء المدرعات.
أحد المةليين،  احار  اليم، أ ي،ال يرقد فة مست فأ  وعلأ الة، أ ارت الاحيفة فلأ أن

"رامبام"، وأ ي،ال فاقدا لوعي  وغير قادر علأ التنفس لوحده. وكان قد أايس فة عملية قتل فيًا 
عاعة ننود فة العالم والع رين من تمو، )يوليو( الما ة، بينما بترت رناه. وأ ي،ال يمكم فة 

 ديد.المست فأ فة حالة الخطر ال 

 22/8/2112، 28عرب 
 
 هآرتس: الجيش اإلسرائيلي يبدأ معركة داخلية لزيادة ميزانيته .30

ك فت احيفة هآرتس النقاس عن أّن  وبعدما و عت الحرس أو،ارها، : المستقبل –القدس المحتلة 
 يستعد النيش اإلسرائيلّة لخوم معركة من نو  آخر، تتمعل بالمطالبة فة ،ياد  مي،انيت .

لل ال ؤون العسكرّية فة الاحيفة، عاموس هارئيل، فّن مطالس النيش هائلة ند ا، فذ فّن  وقال مح
 الو،راءُيطالس من و،ار  المالّية ب،ياد  مي،انيت  ع رين مليار  يكل، م ير ا فلأ أّن  فذا وافق رئيس 

رير ال،ياد  فة بنيامين نتنياهو علأ طلس النيش ب،ياد  المي،انّية، فإّن  سيند اعوبة بال ة فة تم
حكومت ، آخذا  فة اأعتبار أّن ماير رئيس الو،راء السياسّة وماير اأئتام الحاكم بعد العدوان 

 علأ غّ،  ما ،اأ غير معروفين.
 22/8/2112، المستقبل، بيروت

 
 الحقيقة هي أن حماس انتصرت؟ : أال يوجد أي حد للوقاحةبن كاسبيت .32

خبير والمحلل اأستراتينة اإلسرائيلة بن كاسبيت فن  كان يمكن قال ال: 92عربة  –القدس المحتلة 
التوقا من دولة فسرائيل، ما النيش اإلسرائيلة، ما ال اباه، ما الموساد، ما ساح النو 
 واأستخبارات األف ل فة العالم، فلحاق الً،يمة بحماس، غير أن الحقيقة هة أن حماس انتارت.
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فة احيفة معاريم اإلسرائيلية الخميس، فلأ المؤتمر الاحفة  وأ ار الكاتس فة مقال  المن ور
 الذي عقده نتنياهو ليحاة اإلننا،ات "العةيمة" للعملية العسكرية األخير  فة غ، .

وقال: "بعد أن كنت "أول من أقنا" العالم بعدم الحديم ما اإلرهاس حررت أكعر من ألم فلسطينة 
ن أعلن ب ن  سيسقط حكم حماس أدرت معًا مفاو ات مقابل نلعاد  اليط، وبعد أن كنت أول م

وتخام الادام بًا، وت تة اآلن لتعلن ب ن حيا  سكان فسرائيل ننت بف ل قرار بت،ويد القبس 
 الحديدية بآأم اواريخ اأعترام؟ أأ يوند أي حد للوقاحة، بما فيًا وقاحة السياسيين؟".

 28/8/2112، "21موقع "عربي 
 
 حماس باتت الطرف الوحيد الذي يحدد المستقبل السياسي لنتنياهو: تنياهومستشارة سابقة لن .33

قالت الدكتور  أوريت تسوكر، والتة عملت مست ار  فعامية لرئيس حكومة : االر النعامة -غ،  
اأحتال بنيامين نتنياهو علأ مدى سنين، فن حركة "حماس" باتت هة الطرم الوحيد الذي يحدد 

 اسة لنتنياهو.ونًة المستقبل السي
وفة مقال بعنوان "م سا  نتنياهو"، ن رت  احيفة "هارتس" اإلسرائيلية، فة عددها الاادر الخميس، 
قالت فن م سا  رئيس الحكومة تتمعل فة أن سلوه "حماس" هو الذي يقرر ما فذا كان فمكان  

 مواالة مستقبل  السياسة.
ئل فن  يتونس تننيد كل موارد الدولة فة وأ افت تسوكر: "نتنياهو بات يدره خط   عاره القا

 موانًة المقاومة الفلسطينية والتحديات األمنية دون محاولة حلًا سياسيا".
وأ ارت تسوكر فلأ أن  "علأ الرغم من أن نتنياهو قد أم أ وقتا طويا كرئيس للو،راء، فأ أن 

هو هو الحفاة علأ مستقبل  درنة اتقان  لمًام  متدنية ندا"، م ير  فلأ أن كل ما يعنة نتنيا
 السياسة ال خاة، علأ حد قولًا.

وأو حت أن "ما يعير ال فقة، أن نتنياهو ةل ي دد علأ  رور  توةيم م،يد من القو  علأ أمل 
أن يساعده ذله فة حسم المعركة عسكريا، لكن  اكت م فة النًاية أن  هو الذي ُحسم وليس 

 حماس".
 28/8/2112، "21موقع "عربي 
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 غالبية اإلسرائيليين يرون نتنياهو الشخصية األنسب لرئاسة الحكومةاستطالع:  .34
أسعد تلحمة: أكدت نتائج استطا  نديد للرأي فة فسرائيل ن رت أمس ما يردده معلقون  - الناار 

، فذ بّينت أن  رغم ترانا  عبية "الدرج خاٍل من قاد  ندد لتاريم  ؤون الدولة"بار،ون من أن 
ومة بنيامين نتانياهو علأ خلفية نتائج الحرس علأ غ،  التة لم ترمِّ غالبية رئيس الحك

و ر  ندي داخل ائتاف  الحكومة، فأ « ليكود»اإلسرائيليين، وفة ةل  ب  تمرد علي  داخل ح،ب  
فة المئة من اإلسرائيليين أ ي،الون يرون في  ال خاية األنسس لرئاسة الحكومة، يلي  بفارق  49أن 

يتسحاق هرتسوغ. كما أكدت النتائج أن ال ار  اإلسرائيلة يواال اننراف  نحو  "العمل"،عيم هائل 
، لو 290مقعدا  من منمو   22اليمين المت دد الذي يع،، غالبيت  الحالية فة الكنيست ويحةأ بر 

 نرت اأنتخابات اليوم.
 22/8/2112، ، لندنالحياة

 
 م لم ينتصروا في حرب غزةيرون أنه أغلبية اإلسرائيلييناستطالع:  .35

أةًر استطا  للرأي ن رت نتائن ، أمس الخميس، أن أغلبية "اإلسرائيليين" يعتقدون : )أ .م .س(
أن أيا  من الطرفين، "فسرائيل" والمقاومة الفلسطينية، لم ينتار فة الحرس علأ قطا  غ،  التة 

 لقتال.يوما  من ا 10انتًت العاعاء باتفاق وقم إلطاق النار بعد 
وردا  علأ سؤال "فة أعقاس وقم فطاق النار بين المقاومة و"فسرائيل"، كيم تافون نتينة 

أن  %92من المستطلعة آراؤهم أن  لم ينتار أي من الطرفين، بينما رأى  %14القتال؟"،أناس 
 يعتقدون أن "حماس" خرنت منتار .  %22"فسرائيل" انتارت فة المعركة مقابل 

 22/8/2112، ةالخليج، الشارق
 
 الردع يعمل بشكل مقلوب واإلمبراطورية اإلسرائيلية أنهت توسعها وبدأت تتقلصهآرتس:  .36

اعتبر الكاتس اإلسرائيلة أمير أورن، فة احيفة "هآرتس"، اليوم النمعة، أن عملية الرد : ررس48عرر
ليل خامس علأ تعمل بالمقلوس، حيم أن فسرائيل ارتدعت عن قطا  غ، ، وأن الحرس األخير  هة د

ارتدا  فسرائيل، التة وافًا الكاتس ب نًا فمبراطورية أنًت توسعًا، وتوان  اآلن آأم التقلص، 
 كباقة اإلمبراطوريات السابقة التة لم تكن حذر  من التوسا ال،ائد.

 22/8/2112، 28عرب 
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 سبوعأُفقد قبل  في القدس عثر على جثة مستوطنالشرطة اإلسرائيلية ت .37
 اأحتال، علأ نعة المستوطن المفقود"أهارون سوفير"، فة احراش"عين كارم" بالقدس. ععرت  رطة

وقالت  رطة اأحتال، فن  أ توند عليًا عامات عنم، وفقا لتقييم أولة وأ ت،ال ةروم الوفا  
وت ير المعلومات اأولية الأ أن سوفير  ل طريق  خال رحلة ما اديق ل  يوم النمعة  منًولة.

 ا ة، واعلن عن اختفائ  آنذاه.الم
 28/8/2112، فلسطين أون الين

 
 السياحة جراء الحربقطاع خسائر مليون دوالر  701صحيفة ذي ماركر:  .38

قالت احيفة ذي ماركر اأقتاادية المتخااة فة فسرائيل فن قطا  السياحة قد منة بخسائر 
نتًا فسرائيل علأ قطا  غ،  والتة مليون دوأر خال الحرس األخير  التة   210كبير  بل ت نحو 

 يوما. 12استمرت 
وأ ارت فلأ أن الكعير من الرحات السياحية الوافد  والم ادر  قد أل يت بسبس الحرس، وأن هذه 
الحالة قد تمتد حتأ الربا األول من العام المقبل. وقد أعر ذله علأ كافة القطاعات المرتبطة 

لأ نانس ذله أو حت الا بالسياحة. مليون  70حيفة أن الخسائر فة قطا  ال،راعة قد بل ت وا 
 دوأر.

مليون دوأر، وهة ت مل  220وأ افت أن الخسائر غير المبا ر  ،ادت فة قطا  الاناعة علأ 
ماانا فة المنطقة الممتد  من حيفا  ماأ فلأ حدود غ،  ننوبا، مو حة أنًا خسائر نانمة عن 

 خام بسبس الحرس. ت يس العمال والموةفين وفقدان مواد
وحسس دراسات أعدتًا  عبة األبحام فة اتحادات الاناعيين والبناء وغيرها، فإن قطا  البناء منة 
هو اآلخر بخسائر بل ت نحو ع رين مليون دوأر نراء أ رار سببتًا القذائم والاواريخ التة 

 أاابت المبانة داخل فسرائيل خال الحرس علأ غ، .
فة حين  %8رانا المبيعات فة المتانر خااة فة القدس وتل أبيس بنسبة وقد أدت الحرس فلأ ت

 .%29ارتفعت فة ننوس فسرائيل فلأ 
 28/8/2112، الجزيرة نت، الدوحة
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 بالقدس في قلب حي الشيخ جراحيهودية  قرر بناء مدرسة دينيةي االحتالل .39
ية فة مدينة القدس بعد وقم اعدت سلطات اأحتال من فنراءاتًا التًويد عبد الرؤوم ارناؤوط:

 ، ، حيم أقرت فقامة مدرسة دينية يًودية فة قلس حة ال يخ نراح فة المدينة بفطاق النار 
 .بالتوا،ي ما فقرار نًائة بإخاء عائلة فلسطينية من من،لًا فة الحة نفس 

طوابق فوق  2فقد أعطت بلدية القدس ال ربية ال وء األخ ر لبناء مدرسة دينية يًودية من 
األرم فة حة ال يخ نراح فة اليوم نفس  الذي أعطت في  المحكمة العليا اإلسرائيلية قرارا  نًائيا  

عائلة بإخاء عائلة  ماسنة من من،لًا فة الحة نفس  بداعة أن األرم التة أقيم عليًا من،ل ال
 كانت فة الع رينيات مملوكة لليًود.

 29والمبنأ الذي اادقت علي  لننة التخطيط والبناء اإلسرائيلية، فة  ًر  باط الما ة، من 
دونمات فة حة ال يخ نراح فة القدس  4منًا تحت األرم، علأ أرم مساحتًا  2طابقا ، 

 لسطينيين من سكان الحة.ال رقية المحتلة كانت انفت أساسا  من أنل فقامة مدرسة للف
 وبحسس المخطط الذي تم فقراره، فإن المعًد سيت من منطقة لدراسة التورا  ومًنعا  لطاس المعًد.

من نًة أخرى، اادقت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، نًائيا  علأ فخاء عائلة  ماسنة من 
 نية ونودها فة المن،ل.من،لًا فة حة ال يخ نراح رغم تقديم العائلة كل ما يعبت قانو 

 22/8/2112األيام، رام هللا، 
 
 في دور العبادة والمقابر مليون دوالر 21وخسائر بقيمة  : ثلث مساجد غزة دمرت"بكدار" .41

بكدار حنم  -قدر الفريق الًندسة فة المنلس اأقتاادي الفلسطينة للتنمية واإلعمار :غ، 
  نراء العدوان اإلسرائيلة علأ قطا  غ،  ب كعر من الخسائر فة دور العباد  والمقابر ولنان ال،كا

اخر ب كل ن،ئة بينما ت ررت كنيستان  901مسندا ب كل كلة و 72مليون دوأر، اذ دمر  4004
 مؤسسات ،كا . 2مقابر كما دمرت  20وهدم اسوار 

ال ناء ذله فة تقرير أعدت  لننة متابعة وحار الدمار المكونة من مًندسة بكدار فر  غ، ، وق
مدير الفر  المًندس محمد الننار ان الدمار طال حوالة علم المساند فة القطا ، بالتالة ا طر 

ال عائر الدينية النماعية،  ألداءمواطن غ،ي من ايناد اماكن بديلة  ألم 900ما أ يقل عن 
منًا اي ا وكانت الحاة الكبرى  أل راروي يم التقرير ان الكنيستين الوحيدتين فة غ،  تعر تا 

 لكنيسة دير الاتين وسط مدينة غ، .
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ا عام عن استًدافًا فة  2وبين التقرير ان استًدام دور العباد  خال العدوان اأخير ،اد برر 
 مسندا اخر ب كل ن،ئة. 11مسندا وت رر  24ب كل كلة  آنذاهاذ تدمر  9002-9008حرس 

ماكن العباد  الأ حين اعاد  اعمارها، فة هذا اإلطار، اقترح التقرير حلول سريعة لمعالنة نقص ا
 ومنًا نةام الماليات الخارنية الم طا  بال وادر. 

 22/8/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 يتيم في قطاع غزة بعد الحرب األخيرة 1011: األمم المتحدة .40

، تتراوح يتيما 290وهو الوحيد فة قطا  غ،  الذي ي م نحو  لأليتامقام معًد األمل : أ.م.س -غ، 
عاما بفتر أبواب  أستقبال م،يد من اأيتام، حسس اياد الماري المدير  28اعمارهم بين خمسة الأ 

التنفيذي للمعًد. ويقول "فتحنا باس التسنيل استعنائيا بسبس الحرس حيم نتوقا ان يالنا أكعر من 
 يتيم". 200الأ  910

من المعًد مؤقتا ليبقوا فة رعايتًم حتأ  وما بدء العدوان، ف ل أقارس هؤأء األيتام اخرانًم
 انتًائًا كما يقول الماري.

غرفة غير مًي  أستقبال هذا العدد الكبير اأ ان الماري يؤكد  22ورغم ان المعًد الذي ي م 
 "سنقوم بترميم مبنأ نديد وتنًي،ه أستقبال األيتام الندد".

   بعد الحرس األخير .يتيم فة قطا  غ،  2100وتقول األمم المتحد  ان هناه 
علأ القطا  الذي ي م  9002ويرتبط تطوير المبنأ النديد بتخفيم الحاار المفروم منذ عام 

 مليون نسمة، والذي يمنا دخول مواد البناء الي .  2،8
 22/8/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
بعاد بحق طالب العلم في المسجد األقصى .42  االحتالل يشن حملة اعتقال وا 

بعدت قوات اأحتال مساء أمس األربعاء عاعة طاس علم عن المسند األقاأ بحنة التكبير أ
عار  ال  س وفق ادعائًا، فيما اّعد المقتحمون من تناو،اتًم  الذي اعتبرت  تحري ا علأ العنم وا 

ًم داخل أسوار المسند ما أعار حفيةة المالين وأدت الأ اعترا ًم علأ هذه اأنتًاكات، وماحقت
 حتأ طردهم من باس السلسلة.

عاما ( من كفربرا  22وكانت  رطة اأحتال قد اعتقلت يوم أمس الطالس تامر حسن عااة )
عاما ( من مدينة القدس أعناء تواندهم فة 42عاما ( وهيعم بكيرات ) 48والطالس نمال عكاوي )
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فراج عنًم وتسليمًم أوامر قبل اإل للتحقيق،المسند األقاأ، وقامت باقتيادهم الأ مرك، ال رطة 
 فبعاد لمد  ع ر  أيام.

أن هذه األوامر ت تة فة سياق اإلنراءات التعسفية  ”عمار  األقاأ والمقدسات“وذكرت مؤسسة 
التة ينتًنًا اأحتال يوميا فة المسند األقاأ بًدم قما الاوت اإلسامة، فة مقابل محاولة 

 .ت وأداء ال عائر التوراتية عنو  فة رحاس األقاأت ليس الطابا اليًودي من خال اأقتحاما
 28/8/2112مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم، 

 
 مستوطن يدهس شابًا وآخر يطلق النار على مركبة فلسطينية بالخليل .43

علأ دهس  اس فلسطينة بحافلت ،  (،8|98أقدم مستوطن يًودي اباح يوم الخميس ) الخليل:
 ر ق اء الخليل، وأذ بالفرار.علأ مدخل بلد  بيت أم

وأفاد محمد عوم منسق اللننة ال عبية لمقاومة اأستيطان فة بيت أمر لوكالة "قدس برس"، أن 
عاما ( من بلد  خاراس، تعرم لحادم دهس متعمد من قبل سائق  91المواطن منتار الحروس )

فقام السائق بدهسة وقد حافلة للمستوطنين علأ مدخل بيت أمر عندما كان يحاول قطا ال ار ، 
 أايس بر وم وكدمات فة أنحاء متفرقة من نسم .

وفة سياق متال، قال منسق اللننة ال عبية لمقاومة الندار واأستيطان راتس النبور لوكالة "قدس 
برس"، فن مستوطن أطلق نيران اوس مركبة خااة كانت تقل مواطنين من عائلتة الحمامد  وأبو 

 معسكر لنيش اأحتال ننوس الخليل. ط  من مدينة يطا قرس
 28/8/2112قدس برس، 

 
 االحتالل يواصل حصار قرى جنوب نابلس لليوم الرابع على التوالي .44

واالت قوات اأحتال اإلسرائيلة لليوم الرابا علأ التوالة، حاار قرى فلسطينية تقا فة  نابلس:
لة، بدعوى استمرار تعّرم سيارات الن،ء الننوبة من مدينة نابلس  مال ال فة ال ربية المحت

 .المستوطنين اليًود للر ق بالحنار  من قبل أهالة قرى الريم الننوبة فة نابلس
وأو حت ماادر محلية و ًود عيان، أن اأحتال يحاار قرى مادما وبورين ننوس نابلس، 

 ويمنا دخول السيارات فليًا وخرونًا منًا.
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اد ، فة تاريحات خااة لر "قدس برس" أدلأ بًا يوم وقال ع و منلس قروي مادما، بًنت ،ي
(، "فن قوات اأحتال ومنذ أربعة أيام ت لق مداخل قرية مادما وبورين بعد  حوان، 8|98الخميس )

 وتمنا الدخول والخروج لتله القرى وتعرقل حركة المواطنين الفلسطينيين".
 28/8/2112قدس برس، 

 
 رضون النتهاكات صارخةطفال أسيرا يتع 201وزارة األسرى:  .45

عاما فة  28طفا دون سن الر  910قالت و،ار   ؤون األسرى والمحررين، فن هناله : رام هللا
التة تكفل  الدولية،يتعر ون أنتًاكات اارخة تخالم كل األعرام والمواعيق  اإلسرائيلية،السنون 

 ية.حماية هؤأء القاارين وت مين سامتًم النسدية والنفسية والتعليم
فن سلطات اأحتال ترتكس ع رات اأنتًاكات بحق األطفال فة  أمس،وقالت الو،ار  فة بيان لًا 

السنون منذ لحةة اعتقالًم حتأ تحريرهم، ون،ء منًا التعذيس وال  ط النفسة ب  كال عد  وغير 
نسانيا.  مقبولة أخاقيا  وا 

ي القاسة والعديد من األساليس وأو حت أن األطفال األسرى يعانون أي ا من التعذيس النسد
األخرى دون أدنأ مراعا  لحقوق الطفل وللقوانين واألعرام الدولية واأتفاقيات التة تحمة اإلنسان 

 ب كل عام واألسرى األطفال ب كل خاص.
 22/8/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 رةعشرين أسيارتفاع عدد األسيرات في سجون االحتالل إلى  :نادي األسير .46

أسير ، بعد  90ذكر نادي األسير، يوم الخميس، أن عدد األسيرات فة سنون اأحتال ارتفا فلأ 
 اعتقال المواطنة المقدسية أنعام قلمبو، والفتا  فداء سليمان من رام هللا.

واألسيرات هن: لينا النربونة، وديما السواحر ، وآأء ابو ،يتون، ونوال السعدي، ودينا واكد، ووئام 
يد ، ومنأ قعدان، ونًيل أبو عي ة، وتحرير القنة، وفلسطين ننم، ورسمية باونة، وريم عا

حمار ة، و يرين العيساوي، وفداء  يبانة، وسماهر ،ين الدين، وهبة أبو نان ، وب رى الطويل، 
 وعريا والب،ار، وانعام قلمبو، وفداء سليمان.

 28/8/2112، فلسطين أون الين
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 إلى مقاتل غير شرعي في غزة ل يحول أحد معتقلي الحرباالحتال  ":الميزان" .47
حولت المحكمة المرك،ية اأسرائيلية فة مدينة بئر السبا مواطن اعتقلت  خال العدوان علأ قطا  

 غ،  الأ مقاتل غير  رعة.
وأادرت المحكمة المرك،ية اإلسرائيلية قرارا  يق أ بتمديد اعتقال سمير فبراهيم سليمان الننار 

باره مقاتا  غير  رعيا  استنادا  فلأ قانون فسرائيلة خاص يمكن سلطات اأحتال من معاملة واعت
سكان قطا  غ،  بوافًم مقاتلين غير  رعيين با حقوق، حيم يمكن اعتقالًم بدون محاكمة تستند 

 فلأ أية أدلة، وهو قانون المقاتل غير ال رعة.
ل اعتقلت المواطن الننار أعناء عملية اأنتياح وبحسس مرك، لحقوق اأنسان فإن قوات اأحتا

، وهو من سكان بلد  خ،اعة فة خانيونس، وهو أس يعيل أسر  مكونة من 92/7/9024البرية بتاريخ 
، 94/8/9024يوما  قبل أن يادر قرار بتاريخ  98خمسة أفراد، وقد خ ا للتحقيق علأ مدار 

 باعتباره "مقاتا  غير  رعيا ".
 28/8/2112، ينفلسطين أون ال

 
 وصول جرحى من غزة إلى ألمانيا للعالج .48

بدأت بمست فأ أمرأند بوأية سكسونيا السفلأ األلمانية مراحل عاج طفلة : برلين-الن،ير  نت
وسيدتين فلسطينيات من أاحاس الحاأت الاحية الاعبة ممن أابن خال العدوان اإلسرائيلة 

 األخير علأ قطا  غ، .
حيم نقلن من هناه بعربات طبية منً،   ميونيخ،العام الائة والن فلأ مطار  وتمعل النريحات

فلأ مست فأ أمرأند، الدفعة األولأ من نرحأ وماابة غ،  الذين أبدت مست فيات عديد  فة 
 ألمانيا استعدادها أستقبالًم والتكفل بعانًم.

أ رم الدادا أن العام الائة والن وأو ر رئيس اتحاد األطباء الفلسطينيين فة ألمانيا الدكتور 
 يعتبرن أول دفعة من ماابة العدوان اإلسرائيلة علأ غ،  تال فلأ أوروبا للعاج.

ال كر للحكومة والمست فيات األلمانية و ركة يوروس هيلم  -بتارير للن،ير  نت-وون  الدادا 
اد للتكفل بعاج أعداد أخرى من الطبية علأ اأستنابة لنًود اأتحاد فة استقدام النرحأ، واأستعد

 الماابين.
 28/8/2112الجزيرة نت، الدوحة، 
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 "إسرائيلـ"عمالء لأربعة في مصر تعلن أنها ذبحت  "أنصار بيت المقدس" .49
أعلنرررت نماعرررة أنارررار بيرررت المقررردس المت ررردد  فرررة  رررب  ن،يرررر  سررريناء : مايكرررل نرررورنة -القررراهر  

ة مارررريين قالرررت فنًرررم قررردموا معلومرررات إلسررررائيل الماررررية يررروم الخمررريس مسرررؤوليتًا عرررن ذبرررر أربعررر
 ساهمت فة قتل عاعة من مقاتليًا فة يوليو تمو،.

وقالت ماادر أمنية فن سكان مدينة ال يخ ،ويد فة  رمال سريناء ععرروا فرة وقرت سرابق هرذا ال رًر 
. علأ أربا نعم مقطوعة الررأس بعرد يرومين مرن خطرم مسرلحين للرنرال األربعرة اعنراء ركروبًم سريار 

 وهذه أول مر  يعلن فيًا عن عمليات ذبر فة مار.
عترر  علررأ بوقالررت أناررار بيررت المقرردس وهررة أخطررر النماعررات المت رردد  فررة ماررر فررة  ررريط فيررديو 

 حسابًا علأ تويتر فنًا ك فت تعاون الرنال األربعة ما نًا، المخابرات اإلسرائيلة الموساد.
 28/8/2112وكالة رويترز لألنباء، 

 
 السيسي بانتصار المقاومة في غزة ويهتفون ضدّ  اهرون احتفاالً مصريون يتظ .51

 ررًدت العديررد مررن القرررى والمرردن المارررية مةرراهرات ومسرريرات احتفاليررة ليليررة  :قرردس برررس –القرراهر  
تحتفل بانتاار المقاومة الفلسطينية فة غ، ، وتًنئ "األبطال"، وتًتم  د الرئيس الماري الم ير 

 .السيسة حعبد الفتا
سرويم والفيرروم وأسرروان والقليوبيرة والقرراهر ، ومرردن أخرررى  ومحافةررات بنررةت مةرراهرات فررة قررى وخرنر

تًترررم فرحرررا بمرررا اعتبرررروه انتارررار المقاومرررة الفلسرررطينية فرررة غررر، ، فيمرررا ونررر  حررر،س "الحريرررة والعدالرررة" 
 المنبعررق عررن نماعررة "اإلخرروان المسررلمين" المحةررور  التًنئررة لل ررعس الفلسررطينة بانتاررار مقاومترر  فررة
معركة "العام الم كول"، التة "دافعت عن  رم األمة وأنبررت آلرة القترل والردمار الارًيونية علرأ 

راد  ال عس الفلسطينة".  الر و  لمطالس المقاومة وا 
وهن ت "النماعة اإلسامية" وذراعًا السياسية ح،س "البناء والتنمية" ال عس الفلسطينة فرة بيران لًرا، 

 يش اإلسرائيلة" علأ حد تعبير البيان. بعد انتااره "علأ فراد  الن
ودعرررت "النماعرررة اإلسرررامية" فرررة بيانًرررا "كافرررة الررردول والمنةمرررات فلرررأ مسررراند  المطالرررس الم رررروعة 

 للمقاومة وأهل غ،  فة الميناء البحري والمطار النوي والمسارعة فة فعاد  أعمار غ،  األبية".
 28/8/2112قدس برس، 
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 يصال المساعدات إلى غزة شيخ األزهر يطالب بتسريع إ .50
طالرررس  ررريخ األ،هرررر، د.أحمرررد الطيرررس، الرررباد العربيرررة واإلسرررامية بسررررعة فرسرررال  الخلررريج: -القررراهر  

المساعدات اإلنسانية واإلغاعية فلرأ غر،  لتخفيرم المعانرا  عرن  رعبًا الرذي تعررم لكرل ارور الةلرم 
الةرروم الارعبة الترة يعي رونًا والعدوان، مؤكدا   ررور  أن يقرم النميرا فلرأ نروارهم فرة ةرل هرذه 

  ًيدا  وأكعر من ع ر  آأم مااس. 90227يوما  وسقط في   12بعد عدوان فنرامة استمر 
وقررال الطيررس خررال وداعرر  للقافلررة اإلغاعيررة العانيررة التررة بعررم بًررا األ،هررر فلررأ غرر،  "رسررالتنا للعررالم.. 

ًم أبرردا ". مؤكرردا  أن األمررة العربيررة فلسررطين فررة قلوبنررا نقررم معًررم وأيرردينا فررة أيررديًم ولررن نتخلررأ عررن
واإلسررامية مطالبررة بإرسررال مسرراعدات عانلررة للفلسررطينيين خااررة أهررل غرر، . وقررال اإلمررام األكبررر فن 
هرررذه القافلرررة الترررة يرسرررلًا األ،هرررر فلرررأ أهرررل غررر،  الارررابر  منررررد فسرررًام متوا رررا، برررل  رررديد التوا رررا 

 عدوان الاًيونة ال ا م.لمساعد  أ قائنا فة محنتًم التة يمرون بًا نراء ال
 22/8/2112الخليج، الشارقة، 

 
 لف دوالر.. تمديد المزاد على عصبة أبوعبيدة في األردنأ 81 وصل .52

أعلن األسير المحرر والنا ط الحراكة سلطان العنلونة، أن المر،اد العلنرة علرأ عاربة رأس النراطق 
ن نميا األ خاص أفة الوقت ذات   ألم دينار، مؤكدا   90باسم كتائس القسام أبو عبيد ، وال فلأ 

 12الررذين تقرردموا للمرر،اد قرررروا التبررر  برراألموال التررة عر رروها دون الحاررول علررأ العارربة، وقيمتًررا 
 .ألم دوأر( 80ألم دينار )

وأو ررررر العنلررررونة بعررررم المابسررررات التررررة  ررررابت المرررر،اد، بقررررول:"أ نقرررردس األ ررررخاص وأ آعررررارهم 
وأ رام:" الرذين  راركوا متبررعين أ  دعرم المقاومرة ون رر فكرهرا". ومقتنياتًم فنما هرة وسريلة لت رنيا

م،ايدين بدليل أنًرم سريدفعون المبرالل الترة أعلنوهرا سرواء رسرا علريًم المر،اد أم أ، وأنرا أ أقبرل فسرتام 
نما أر د المتبر  للطريق الموال للمقاومة".  أي مبلل قل أو كعر وا 

 22/8/2112 ،السبيل، عّمان
 
 بو غزالة لمهارات تقنية المعلومات لجرحى غزة وأسر الشهداءأ دبلوممنحة  .53

طرال أبرو غ،الرة برسروم تقرديم اأمتحانرات المؤهلرة للحارول علرأ  .تبرعرت منموعرة د :بتررا - عّمان
( ألفرررراد أسرررر  كرررل  رررًيد، TAG-DIT رررًاد  دبلررروم طرررال أبرررو غ،الرررة لمًرررارات تقنيرررة المعلومرررات )
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تم ذله التبر  من خال برنامج امتحان فلكترونة ينري تنةيم  وسي وللنرحأ وأسرهم فة قطا  غ، .
 بإدار  مكاتس المنموعة فة القطا .

فن "هرذه المبرادر  تر تة لتسرلير  ،فة تارير ارحفة أمرس ،طال أبو غ،الة .وقال رئيس المنموعة د
 البناء والتطوير". أهلنا فة غ،  بالم،يد من العلم والمعرفة بإتقان استخدام تكنولونيا المعلومات إلعاد 
 22/8/2112 ،الغد، عّمان

 
 بانتصار غزة "لقاء األحزاب" اللبنانية هّنأ المقاومة الفلسطينية .54

هن  "لقراء األحر،اس والقروى اللبنانيرة" فارائل المقاومرة الفلسرطينية وال رعس الفلسرطينة علرأ "اأنتارار 
الكبيرررر فرررة مررروا،ين القررروى  الكبيرررر والوا رررر الرررذي تحقرررق  رررد نررريش العررردو الارررًيونة، رغرررم الفرررارق

 لمالحة العدو والطبيعة الن رافية لقطا  غ،  المحاار منذ سنوات".
 -الاررًيونة  -نتاررار غرر،  هررو انتاررار لمحررور المقاومررة فررة موانًررة المحررور األميركررة اوأكررد أن "

ات العربة الرنعة، وقد أعبت هذا اإلنتاار أن فسرائيل فعا أوهن من بيرت العنكبروت، وأن المفاو ر
والتسرررويات تعتبرررر ت رررييعا للبوارررلة والوقرررت/ والسررربيل الوحيرررد لتحقيرررق األهررردام هرررو طريرررق المقاومرررة 

 المسلحة".
 22/8/2112 ،النهار، بيروت

 
 الرئاسة التونسية تستعد لعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية: مستشار الرئيس التونسي .55

ن الدوليررة أنررور ال ربررة أنرر  اسررتقبل مسرراء أكررد مست ررار الرررئيس التونسررة لل ررؤو : قرردس برررس -تررونس 
بتررونس العااررمة سررفير السررلطة الفلسررطينية لرردى تررونس سررلمان  قرطرراج( فررة قاررر 8|97) األربعرراء

الًرفررة، وو ررع  فررة اررور  مبررادر  الرررئيس التونسررة محمررد المناررم المر،وقررة بالرردعو  لعقررد مررؤتمر 
رتكبًررا النرريش اإلسرررائيلة فررة قطررا  دولررة لمسرراند  ال ررعس الفلسررطينة، وبحررم نرررائم الحرررس التررة ا

 غ، . 
وأو ر ال ربة فة تاريحات خاارة لرر "قردس بررس"، أنر  قردم  ررحا لسرفير السرلطة لردى ترونس عرن 
المبادر  التونسية لعقد مؤتمر دولة حول الق ية الفلسطينية، حيم سيتم توني  الدعو  لعدد كبيرر مرن 

لتح رير لملرم قرانونة لتقرديم منرمرة الحررس ال خايات الدوليرة وب ركل خراص القانونيرة مرن أنرل ا
 اإلسرائيليين للمؤسسات الدولية لينالوا عقابًم.

 28/8/2112قدس برس، 
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 غزة إلىوصول وفد طبي سوداني  .56

واررل الوفررد الطبررة السررودانة العررانة فلررأ قطررا  غرر،  مسرراء أمررس اأربعرراء : قرردس برررس -الخرطرروم 
يل است رراري القلررس وال رررايين وعميررد كليررة البحررم ( برئاسررة البروفيسررور محمررد األمررين اسررماع8|97)

 العلمة بنامعة النيلين وي م أطباء وممعلين للًال األحمر السودانة.
( عن مسؤول بالًال األحمر السودانة ت كيرده أن 8|98ونقل مادر سودانة رسمة اليوم الخميس )

النررار،  فطرراقق علررأ وقررم الوفررد السررودانة هررو أول وفررد يرردخل قطررا  غرر،  بعررد توقررم الحرررس واأتفررا
 وسيقوم بتقديم خدمات  للنرحأ بمست فيات القطا  المختلفة.

 28/8/2112قدس برس، 
 
 االتحادات المهنية العربية تدعو إلى تحرك دولي لحماية القدس .57

دعرررت اأتحرررادات المًنيرررة العربيرررة، أمرررس، المنةمرررات اإلقليميرررة والدوليرررة المعنيرررة فلرررأ  ررررور  : )قنرررا(
 يا لوقم العدوان "اإلسرائيلة" علأ القدس وانتًاه حرماتًا.التحره السر 

ونددت اأتحادات المًنية فة رسالة ونًتًا لألمين العام لألمم المتحد  والمفوم العرام لوكالرة غروم 
وت ررر يل الانئررررين الفلسررررطينيين "األونررررروا" ورئرررريس منلررررس حقرررروق اإلنسرررران بقيررررام بععررررات المتطرررررفين 

د األقارررأ المبررراره، ف رررا  عرررن التعررررم القاسرررة للمارررلين المسرررلمين، العنارررريين بمًانمرررة المسرررن
وفررررم سرررلطات اأحرررتال "اإلسررررائيلة" تقسررريم ،منررررة للمسرررند بتحديرررد سررراعات للمسرررلمين وسرررراعات 

ألم مقدسة، الذين لن يستطيعوا بفقدانًا من اإلقامة  90للمتطرفين اليًود، وسحس هويات أكعر من 
 فة مدينتًم.

محامين، والاحفيين، والمًندسين، والكتّاس واألدباء العرس، من خطور  الحفريرات وحذرت اتحادات ال
 أسفل، وفة محيط المسند األقاأ التة والت فلأ أساسيات ، ما ينذر بانًياره فة أية لحةة.

 22/8/2112الخليج، الشارقة، 
 
 "النهضة التونسية" تدعو إلى مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة .58

"، ااحبة األغلبية البرلمانية فة تونس، فلأ ماحقة "منرمة الحرس الاًاينة" دعت حركة "النً ة
 أمام المحاكم الدولية نراء الحرس علأ غ، .
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وقالت الحركة فة بيان، اليوم، فنًا "تعتبر انتاار المقاومة فة غ،  انتارارا لمرنًج اإلسرام المعتردل 
 س لإلسام".والوسطة مقابل نماذج اإلرهاس والعنم المتوحش المنتس

وأ ررافت أن "انتاررار المقاومررة فررة غرر،  انتاررار لررإلراد  اإلنسررانية الماررّممة علررأ موانًررة العرردوان 
 والقو  وبريق أمل لل عوس العربية التة تتلمس طريقًا فلأ الحرية والكرامة والديمقراطية".
العرردوان عررن  وأو ررحت الحركررة فررة بيانًررا أن "توقيررا اتفرراق وقررم فطرراق النررار يرر تة فررة سررياق عنرر،

تحقيرق أهدافرر  فرة سررحق المقاومرة و ررل قرردرتًا العسركرية وعنرر،ه عرن فمرراء  رروط  عليًررا، حتّررأ فن 
 اأتفاق تّم وفقا ل روط المقاومة".

 28/8/2112، فلسطين أون الين
 
 في األوساط الدولية وقانونياً  سياسياً  "إسرائيل"إيران تدعو إلى متابعة  .59

الخارنيرررررة اأيرانرررررة محمرررررد نرررررواد ةريرررررم، انتارررررار المقاومرررررة اعتبرررررر و،يرررررر  :قررررردس بررررررس -طًرررررران 
ل،يررم المرر،اعم القائلررة برران الكيرران الاررًيونة أ ُيقًررر، وأكررد علررأ  رررور  اسررتمرار  ت كيررداالفلسررطينية، 

 المتابعة السياسية والقانونية لنرائم هذا الكيان  د اهالة غ، ، فة اأوساط الدولية. 
ية اأعامية بو،ار  الخارنية اأيرانية فة بيان لًا نقلت  ماادر فيرانية وافادت الدائر  العامة للدبلوماس

(، ان ةريررم هنررر  فررة اتاررالين هررراتفيين انراهمررا مسررراء أمررس اأربعررراء 8|98 ررب  رسررمية الخمررريس )
 رلر ورئريس المكترس  عبد هللا( ما اأمين العام لحركة النًاد اأسامة فة فلسطين رم ان 8|97)

مقاومررة اأسررامية "حمرراس" خالررد م ررعل، بانتاررار اهررالة غرر،  وفاررائل المقاومررة السياسررة لحركررة ال
غر،ه فرة موانًرة العردوان  ألهرالةالفلسطينية فة موانًة الكيان الاًيونة، م يدا بالمقاومة البطولية 

 الاًيونة الةالم. 
ق اهردام فة مسار تحقي أكبرةريم عن امل  بان ي كل هذا النار بداية لتحقيق انتاارات  وأعرس

ال رررعس الفلسرررطينة المةلررروم واقررررار حقوقررر  الكاملرررة سررريما ا،الرررة اأحرررتال وعرررود  الانئرررين وت ررركيل 
 الحكومة الفلسطينية المستقلة وتحرير القدس ال ريم. 

 فيررانوأكد ةريم وقوم النمًورية اأسامية اأيرانية الأ نانرس ال رعس الفلسرطينة، معلنرا اسرتعداد 
 ، وارسال المساعدات اأنسانية واعاد  اعمار غ، .لمعالنة نرحأ العدوان

 28/8/2112قدس برس، 
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 اإلسرائيلية بدون طيار قدمت من دولة جارة الطائرةإيران:  .61
الطائر  »مساعد رئيس هيئة األركان اإليرانية أن « مسعود ن،ائري»األنا ول: ذكر العميد  -طًران 

النوويرررة فرررة مدينرررة أارررفًان، « ناتررران،»مرررن من ررر    اإلسررررائيلية، بررردون طيرررران، الترررة ُأسرررقطت برررالقرس
 «.أقلعت من فحدى الدول النار ،  مالة فيران

المقربررة مررن النةررام، أن ن،ائررري لررم يفاررر عررن اسررم الدولررة التررة أ ررار « فررارس»وأفررادت وكالررة أنبرراء 
ور  أن فليًررا، فأ أنرر  أو ررر أن تلرره الدولررة كانررت  ررمن حرردود اأتحرراد السرروفييتة سررابقا ، مؤكرردا   ررر 

أ   «.سين ر اسمًا علأ العلن»تتافأ تله الدولة خط ها، وا 
، الترة انتقردتًا فيرران «أذربينان»، ف افة فلأ «تركمانستان«و« أرمينيا»وتحد فيران من ال مال دول 

 فة السنوات السابقة بخاوص عاقاتًا ما فسرائيل.
 22/8/2112القدس العربي، لندن، 

 
ــة مــن الســالح والمســّلحيني"النهــار" تنشــر مشــروعًا أمر  .60 ــل غــزة خالي ــس األمــن لجع ــًا أمــام مجل  كي

 واألنفاق
ك م ديبلوماسيون فة األمم المتحد  أن نًودا  تبذل أتخاذ قرار فة منلرس : علة بردى -نيويوره 

األمرررن يكرررون أساسرررا  لرررر"حل بعيرررد المررردى" يحرررول دون تكررررار الحررررس األخيرررر  برررين اسررررائيل والفارررائل 
 مقدمًا حركة المقاومة اإلسامية "حماس" ومنةمة "النًاد اإلسامة"، فة غ، . الفلسطينية، وفة

قدمت الوأيات المتحد  م رو  قرار يرنص علرأ نعرل القطرا  "منطقرة خاليرة مرن السراح والمسرلحين" 
 باستعناء السلطة الفلسطينية، وعلأ تدمير كل األنفاق عبر الحدود ما كل من اسرائيل ومار.

األميركيرررة الم ررررو  الرررذي حارررلت "النًرررار" علررأ نسرررخة منررر ، وهرررو يتقررراطا مرررا نقررراط وقرردمت البععرررة 
"الاورقة" األوروبية وم رو  القرار األردنة، بيد أن  يذهس أبعد فرة مسر لة نعرل غر،  منطقرة من،وعرة 

 الساح وخالية من األنفاق.
ل العنرم واألعمررال فقرر  عاملرة أن منلرس األمرن "ينرردد بكرل أعمرا 29ونراء فرة الم ررو  المؤلرم مررن 

العدائية المونًة  د المردنيين وكرل األعمرال اإلرهابيرة"، داعيرا  كرل األطررام الرأ "اأمتعرال لوانبراتًم 
بمونس القانون اإلنسانة الدولة". ويدعو الأ توفير المعونات الحيوية لسكان قطا  غ، ، وخاوارا  

لًم "األونررروا" وغيرهررا مررن المنةمررات عبررر وكالررة األمررم المتحررد  ل رروم الانئررين الفلسررطينيين وت رر ي
اإلنسررانية، كمررا يرردعو الررأ "وقررم نررار فرروري يحترمرر  كررل األطرررام فررة غرر،  وحولًررا". ويطالررس بررر"حل 

 مستدام للو ا فة غ،  استنادا  الأ اآلتة:
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 الرباعية، مبادئاعاد  السيطر  التامة علأ قطا  غ،  الأ السلطة الفلسطينية، وفقا  ألت،امًا المل،م  -
 بدءا  من نقاط العبور علأ حدود غ، .

فرتر آمررن وسرليم ومسررتدام لنقراط العبررور علرأ حرردود غر،  مررا عرود  سرريطر  السرلطة الفلسررطينية، بمررا  -
 وتبعا  للتنسيق األمنة المناسس. 2820يتفق وقرار منلس األمن الرقم 

 إلعررراد ل برنررامج تبرردأ بإلحرراح اعررراد  البنرراء ونًررود التعرررافة اأقتاررادي فررة قطرررا  غرر، ، مررن خرررا -
األمنيرة المتفرق  لإلنرراءاتاإلعمار بالتنسيق ما السرلطة الفلسرطينية بردعم مرن المنتمرا الردولة، وفقرا  

عليًا بما فة ذله فة النًاية المراقبة والتحقق لمنرا اسرتخدام مرواد البنراء وغيرهرا مرن المرواد الم،دونرة 
 اأستخدام ألغرام غير سلمية.

لوقرررم النرررار، بمرررا فرررة ذلررره فرررة مرررا يتعلرررق بالاررريد البحرررري والمنررراطق  9029تنفيرررذ تفاهمرررات عرررام  -
 العا،لة".

كذله ينص الم رو  األميركة علأ دعو  الدول األع اء الأ "اتخاذ انراءات ملحة لمنا اإلمردادات 
والمبيعات والنقليات المبا ر  أو غير المبا ر  لألسلحة المحةور  والمواد المرتبطة بًا الرأ غر، ، عبرر 

را يًا أو من خرال مواطنيًرا، أو باسرتخدام السرفن والطرائرات الترة ترفرا علمًرا، أكانرت منطلقرة أو أ
غيررر منطلقررة مررن أرا رريًا". ويؤكررد أن "أي عمليررة لحررل الو ررا فررة غرر،  بطريقررة دائمررة وذات م رر،ى 
ينررس أن تررؤدي فررة النًايررة الررأ اقامررة قطررا  غرر،  كمنطقررة خاليررة مررن أي مسررلحين أو عترراد حربررة أو 
أسررلحة غيررر مررا يخ ررا للسرريطر  التامررة والم ررروعة للسررلطة الفلسررطينية، مررا تفكيرره وترردمير أي أنفرراق 
عبررر حرردود قطررا  غرر، ". ويطلررس مررن األمررين العررام لألمررم المتحررد  "ان رراء آليررة للمسرراعد  علررأ تنفيررذ 

التررة تنفررذ منرردرنات هررذا القرررار، بمررا فررة ذلرره تيسررير النقررل اآلمررن وعلررأ الوقررت لمررواد البنرراء للم رراريا 
األمنيررة المتفررق عليًررا بمررا فررة ذلرره آليررة المراقبررة  لإلنررراءاتبالتنسرريق مررا السررلطة الفلسررطينية ووفقررا  

 بالتطابق ما ال اية المعلنة لذله". اأستخداموالتحقق من اأستخدام النًائة للمواد الم،دونة 
الرردولة للتواررل الررأ سررام ويرردعو الررأ "تنديررد النًررود الملحررة مررن اسرررائيل والفلسررطينيين والمنتمررا 

 ررامل اسررتنادا  الرررأ رؤيررة دولترررين ديمرروقراطيتين، اسررررائيل وفلسررطين، تعي ررران ننبررا  الرررأ ننررس بسرررام 
 ".2810 من حدود آمنة ومعترم بًا، وفقا  لتاور قرار منلس األمن الرقم 

ر "قبررل وأكررد ديبلوماسررة رفيررا فررة منلررس األمررن أن المسرراعة الديبلوماسررية تًرردم الررأ اارردار القرررا
 انتًاء النولة العانية من المفاو ات" التة ترعاها مار بين النانبين اإلسرائيلة والفلسطينة.

 22/8/2112النهار، بيروت، 
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 مشروع قرار بشأن غزة علىرئيس مجلس األمن: ال موعد للتصويت  .62
ــع ن ررر  ــن، موق  رئرريس منلررس األمررن الرردولة السررفير البريطررانةأن  28/8/2112فلســطين أون الي

م ررو  قررار خراص ب ر،  فرة منلرس  علرأماره ليال غرانرت قرال فنر  أ يونرد وقرت محردد للتارويت 
 األمن.

وأ ام السفير غرانت، فة تارريحات للارحفيين عقرس نلسرة م راورات م لقرة لمنلرس األمرن حرول 
ن أي م ررو  قررار متعلررق  سروريا اليروم، فن "أوروبرا تررود أن يكرون اروتًا مسررموعا فيمرا يتعلرق ب رر،  وا 

)فسرائيل(، و ررمانات للفلسررطينيين بفررتر معررابر غرر،  رب رر،  ينررس أن يت ررمن تقررديم  ررمانات أمنيررة لرر
النار اامدا ومستداما ونحن أ  فطاقللن اط اأقتاادي، وهذا من   ن  أن ينعل أي اتفاق لوقم 

 ما كان علي  قبل بدء العمليات العسكرية". فلأنريد أن يعود الو ا 
انيا وفرنسا م رو  قرار لمنلس األمن الدولة، الخميس الما ة يدعو فلأ وقم وقدمت ألمانيا وبريط

اإلسررررائيلة والفارررائل الفلسرررطينية فرررة قطرررا  غررر، ، ورفرررا  اأحرررتالفررروري ودائرررم إلطررراق النرررار برررين 
 الحاار عن القطا .

ان الم رررو  اأوروبررة يت ررمن آليررة أن غرانررت أكررد  22/8/2112القــدس العربــي، لنــدن، وذكرررت 
عاد  البناء وتسرًيل دخرول المسراعدات اإلنسرانية كمرا يت رمن أي را  لل رقابة علأ وقم فطاق النار وا 

بنررودا ل ررمان أمررن فسرررائيل والفلسررطينيين وعررود  السررلطة الفلسررطينية فلررأ غرر، ، وأ ررار غرانررت الررأ أن 
 «.نلسنحن فة طور المناق ات للتوال الأ قرار يحةأ بإنما  الم»األمور لم تن ج بعد قائا: 

 
 اإلسرائيلي - لدور أكبر لتسوية النزاع الفلسطيني أوروبايدعو  الرئيس الفرنسي .63

دعررا الرررئيس الفرنسررة فرنسرروا هوأنررد أمررس اوروبررا الررأ المسرراهمة ب رركل أكبررر فررة  :س م أ - برراريس
اعمررررار  إلعررراد تسررروية النررر،ا  اأسررررائيلة الفلسررررطينة معتبررررا انًرررا أ يمكرررن ان تكررررون فقرررط "ارررندوقا" 

 سطين بعد كل حرس.فل
وقال هوأند فة خطاب  السنوي حول السياسة الخارنية أمام السفراء الفرنسيين المنتمعين فة األي،ي  

حل للن،ا  دور الوأيرات المتحرد  حاسرم. لكرن دور اوروبرا أ يقرل أهميرة وعليًرا التحرره ب ركل  إليناد"
 أكبر".

وتنميتًرا" لكرن "ينرس أأ تكرون فقرط ارندوقا يرتم  اعمار فلسرطين إلعاد وا ام "اوروبا تقوم بالكعير 
 اأستعانة ب  لت ميد نروح ن،ا  يتكرر".
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النار الذي تم التفاوم ب  ن  فة القراهر "  فطاقواو ر "اليوم األمر األكعر الحاحا هو تعبيت وقم 
 داعيا النانبين الأ تطبيق "اارم ودقيق" لتعًداتًما.

ترردرينيا ونرر،  األسررلحة مررن قطررا  غرر، " مررذكرا برران برراريس  وتررابا "ينررس التواررل الررأ رفررا الحاررار
 قدمت مقترحات ل مان اعاد  فتر نقاط العبور بين غ،  واسرائيل ومار.

وقررال "لكررن األهررم هررو ارسرراء السررام فررة أسررر  وقررت ممكررن. يعلررم النميررا ال ررروط لتحقيررق ذلرره: قيررام 
 نس بسام ما دولة اسرائيل".دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة لاستمرار تعيش ننبا الأ ن

 22/8/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 في غزة حماس ضدوفد برلماني أمريكي يشكر نتنياهو لحربه  .64

ونرر  وفررد لننررة الخرردمات المسررلحة فررة منلررس النررواس األمريكررة برئاسررة النائررس : األنا ررول –القرردس 
األخير  التة  نًا علأ حركة حماس فة هاورد مكيؤون، ال كر لرئيس الو،راء اإلسرائيلة علأ حرب  

 قطا  غ، ، بحسس اإلذاعة اإلسرائيلية.
ونقلت اإلذاعة عن نتنياهو، قول  خال اأنتما  الذي نرى مساء الخمريس، فرة مدينرة القردس، قولر  
سرائيل عدو م تره وهو فرهاس المتطرفين اإلساميين الرذين يرتكبرون المرذابر  فن "للوأيات المتحد  وا 

 ًدفون المدنيين الع،ل كما تفعل حركة حماس فة غ، ."ويست
وبحسس اإلذاعة، أ ام نتنياهو أن "هرؤأء المتطررفين هرم أعرداء نميرا الردول المتمدنرة وينرس علينرا 

 التكاتم من أنل دحرهم."
كمررا أفررادت اإلذاعررة أن، النائررس األمريكررة هررارود مكيررؤون "أعرررس خررال اأنتمررا  عررن  رركره لتارردي 

 داء اإلنسانية الذين يريدون السيطر  علأ العالم"، فة ف ار  فلأ حركة حماس.فسرائيل ألع
وأ ام مكيؤون أن "تارم القياد  والنيش اإلسرائيليين فة المعركة األخيرر  ي ركل قردو  يحترذى بًرا 
لطريقة الدفا  عن المواطنين اإلسرائيليين ما اتخاذ كافة اإلنراءات الممكنة لتفادي قترل المردنيين فرة 

 الطرم اآلخر"، وفق اإلذاعة.
وأعرررس النائررس األمريكررة عررن أملرر  فررة الحفرراة علررأ العاقررات الخااررة بررين فسرررائيل ولننررة الخرردمات 

 المسلحة منلس النواس األمريكة.
 ولم يتسن الحاول علأ تعقيس فوري من الوفد األمريكة حول ما نقلت  اإلذاعة عن .

 28/8/2112، 21موقع عربي 
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 الرابح والخاسر في الحرب على غزة نية:الصحف البريطا .65
وقررم فطرراق النررار بررين فسرررائيل والمقاومررة الفلسررطينية، وتررداعيات ذلرره علررأ النررانبين كانررا مررن أبررر، 

 المو وعات التة تناولتًا الاحم البريطانية الاادر  اليوم.
لأ غ، "، وقالت فن  فقد استًلت احيفة فاينن ال تايم، مقالًا بالعنوان "الرابر والخاسر فة الحرس ع

يستحيل القول فن أيا من الطرفين قد ربر، وما يمكن قول  هرو فن النرانبين عرادا للمربرا األول، حيرم 
يبرردو اتفرراق وقررم فطرراق النررار هررذا كترتيررس "هرردوء مقابررل هرردوء" م رراب  للًدنررة التررة أنًررت حربًمررا 

 .9029األخير  عام 
مرن أبلرأ براء حسرنا، ومرن ةًرر أ رعم فرة هرذا وما ذله ترى الاحيفة أن  من الممكن الحرديم ع

الارا  وأفا ت فة ذله، وخلات فلأ أن  فرة هرذا اإلطرار يمكرن اعتبرار حركرة المقاومرة اإلسرامية 
)حمرراس( أحررد الرررابحين فررة هررذه الحرررس، واليمررين اإلسرررائيلة ومنةومررة الرردر  الارراروخة األميركيررة 

ت الارررحيفة أن الخاسررررين يمكرررن أن يكونررروا رئررريس المعروفرررة باسرررم القبرررة الحديديرررة. وفرررة المقابرررل، رأ
الرررو،راء اإلسررررائيلة بنيرررامين نتنيررراهو ورئررريس السرررلطة الفلسرررطينية محمرررود عبررراس والوأيرررات المتحرررد ، 

 وأفا ت فة تفسير ذله.
وفررررة السررررياق، كتبررررت اررررحيفة ديلررررة تل رررررام أن فسرررررائيل وحمرررراس خسرررررتا هررررذه الحرررررس، وقالررررت فن 

 يمكن أن تخفة حقيقة أن أ حماس وأ فسررائيل حققترا أهردافًما المعلنرة التفاخرات النوفاء بالنار أ
 فة ارا  غ،  الذي يعد األطول واألكعر دموية.

هرررو أن  9008وقالررت الاررحيفة فن الت ييررر النرروهري الوحيررد فررة نًايرررة حرررس غرر،  العالعررة منررذ عررام 
 فلسطينيا وسبعين فسرائيليا ق وا فة هذه الحرس. 9222

تال بالاحيفة نفسًا أن نتنياهو يوان  انتقادا عنيفا من اليمين اإلسرائيلة لقراره وقرم وذكر تقرير م
فطاق النار ما حماس دون الرنرو  للبرلمران، واألهرم مرن ذلره دون حترأ اأقترراس مرن دحرر حمراس 

 عسكريا.
و،يررر وقالررت الاررحيفة فن غ ررس منافسررة نتنيرراهو اليمينيررين، معررل و،يررر الخارنيررة أفي رردور ليبرمرران و 

اأقتارراد نافتررالة بينيررت  رراعف  اأنتاررار الررذي حققترر  حمرراس علررأ عرردو يعررد األف ررل تسررليحا فررة 
 منطقة ال رق األوسط، بل وامدت طوال سبعة أسابيا، وهو ما يمعل انتاارا معنويا كبيرا لًا.

م أكبرر  رريه فرة اأئرتا-وأ افت الاحيفة أن انتقراد نتنيراهو بلرل أونر  عنردما ونر  حر،س الوسرط 
 انتقادات مبطنة ب  ن احتماأت انًيار الحكومة فن قدم نتنياهو تنا،أت لحماس فة النولة  -الحاكم
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 العانية للمفاو ات المقرر  بعد نحو  ًر لمناق ة الق ايا العالقة وفق اتفاق وقم فطاق النار.
 28/8/2112الجزيرة. نت، الدوحة، 
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تناولت احم أميركية بالنقد والتحليرل الحررس علرأ غر،  خاارة بعرد التوارل للًدنرة األخيرر ، وأ رار 
بع ًا فلأ أن اتًامات متبادلة تنرري فرة فسررائيل، وأن رئريس الرو،راء بنيرامين نتنيراهو يسرعأ لح رد 

 تحالم عربة  د حركة )حماس(.
ن ساينس مونيتور فلأ أن كعيرا من اإلسررائيليين متفرائلون بر ن الًدنرة فقد أ ارت احيفة ذي كريستيا

سررتعطيًم فراررة لح ررد ت ييررد عربررة للعمررل علررأ فيررذاء حمرراس وا  ررعافًا، وذلرره برردعوى أن مخرراطر 
 النماعات اإلسامية فة المنطقة تحيط بإسرائيل وبدول عربية علأ حد سواء.

سرروريا اسررتولت علررأ معبررر القنيطررر  فررة مرتفعررات  وبينمررا أ ررارت الاررحيفة فلررأ أن نبًررة الناررر  فررة
النوأن المحتل ووالت فلرأ عتبرة فسررائيل، أوردت أن نتنيراهو يرود اسرت ال الحادعرة مرن أنرل ح رد 
الم،يد من الحلفاء فلأ نانس فسرائيل فة اراعًا ما حمراس، وذلره بردعوى أن الخطرر أاربر يرداهم 

 تمعل فة حماس.فسرائيل من كل حدس واوس، ولكن أبر،ه هو الم
وأو حت الاحيفة أن نتنياهو يسعأ إلقنا  قاد  فة المنطقة ب ن النماعات اإلسامية ت كل خطررا 
علأ دولًم وعلأ فسرائيل علأ حد سواء، وأن  أ بّد مرن فن راء تحرالم عربرة فسررائيلة لموانًرة هرذه 

 النماعات المتطرفة، وأن حماس هة أخطرها علأ اإلطاق.
ت ارحيفة لروس أننلروس ترايم، فلرأ أن اتًامرات سياسرية غا ربة تردور رحاهرا فررة مرن نانبًرا، أ رار 

األوسرراط اإلسرررائيلية، وأن نرردأ يعررور ب رر ن مررن هرررو المنتاررر الحقيقررة فررة الحرررس علررأ غرر،  الترررة 
 يوما بلياليًا. 12استمرت 

ةًررر  وأ ررافت الاررحيفة أن رئرريس الررو،راء اإلسرررائيلة أطررل مررن  ا ررة محطررة فسرررائيلية محليررة، وأنرر 
بموقم المدافا، وقال فن فسرائيل حققت فننا،ات عسكرية ودبلوماسية، وأنًا تمكنت من توني   ربة 

 قاسية لحماس.
وأ افت الارحيفة أن تارريحات نتنيراهو تر تة وسرط اتًامرات  رده بر ن الحررس نعلرت اإلسررائيليين 

قررة علررأ وقررم فطرراق يتمنررون برر ن يتكرررم علرريًم رئرريس المكتررس السياسررة لحمرراس خالررد م ررعل بالمواف
 الاواريخ علأ فسرائيل.

 تحليل نفسة
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وفرررة السرررياق ذاتررر ، أ رررارت ارررحيفة وا رررنطن بوسرررت فلرررأ تحليرررل نفسرررة انتمررراعة كتبررر  عالمرررا نفرررس 
وانتما  من نامعتة نيويوره وهارفرد قاأ في  فن اإلسرائيليين كانوا يحتفلرون وهرم ي راهدون القارم 

 ،  علأ بعد أميال.والدمار والقتل يحل بالفلسطينيين فة غ
وأ رررررام العالمرررررران أن اإلسرررررررائيليين أ ينفررررررردون فررررررة مررررررا سررررررمياها ال بطررررررة الخبيعررررررة، مو ررررررحين أن 
الفلسرررطينيين كرررانوا يحتفلرررون علرررأ أسرررطر المنرررا،ل فرررة غررر،  وهرررم ي ررراهدون الارررواريخ تنطلرررق باتنررراه 

 اإلسرائيليين.
 28/8/2112الجزيرة. نت، الدوحة، 
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للمررر  األولررأ فررأ ترراريخ العااررمة النروينيررة أوسررلو، يعتبررر اسررم "محمررد" هررو اأسررم األكعررر  :)أ ش أ(
 ررريوعا برررين الرنرررال واألوأد هنررراه، وفقرررا لدراسرررة ن ررررت بالعاارررمة النروينيرررة "أوسرررلو". وقامرررت هيئرررة 

و، وتبرين لًرا أن اسرم "محمرد" هرو اأسرم األكعرر  ريوعا اإلحااء النروينية بإحااء عدد سكان أوسرل
فأ أوسلو للمر  األولأ علأ اإلطاق، وقال يورنن أورين المسئول بًيئة اإلحااء لاذاعة النروينية 

رنررل وارربأ تمررت تسررميتًم باسررم  4802فن "هررذا  ررأء معيررر لل ايررة". وأفررادت األرقررام برر ن فنمررالأ 
(، 4227وبررذله يتفرروق اسرم "محمررد" علررأ كررل مررن اسررمأ "يرران" )"محمرد"، أو مرادفررات أسررم "محمررد"، 

 (.4211و"بير" )
 22/8/2112اليوم السابع، مصر، 

 
ــم ترفــع الرايــة  ردودتــوالي  .68 الفعــل الصــهيونية الغاضــبة علــى وقــف الحــرب فــي غــزة، ألّن حمــاس ل

 البيضاء
 

 تصريحات سياسّية
ست طر إليناد حل سياسة يؤدي لن،   قال و،ير اأستخبارات "يوفال  تاينتس" فّن "فسرائيل" •

الساح فة قطا  غ، ، أو أن ن طر لتحقيق ذله ب يدينا وبحسم عسكري، ألّن أي حل لن يكون 
ذا ما أردنا حا  طويل  سًا ، ولكل حل عمن  المؤلم، وعمة م ،ى  استراتينيا  لما نراه اليوم فة غ، ، وا 

  السبيل الوحيد ل مان الًدوء لسكان "فسرائيل" األمد، علينا أن ناّر علأ بدء ن،  الساح ألن
عموما  وننوب  تحديدا ، فليس بوسا "فسرائيل" أن تسّلم بونود نيش مسلر بالقذائم الااروخية فة 
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قلس النقس ال ربة. وأ ام أّن هذا األمر يتعارم والعقيد  األمنية التة أرساها رئيس الحكومة 
منا ونود قو  عسكرية معادية وقوية بين نًر األردن والبحر األول "ديفيد بن غوريون" التة تق ة ب

األبيم المتوسط، ولن تقبل أي حكومة عاقلة أن تنا،م ب ن يحال و ا مماعل وسط الباد، 
 عانيا  احتمال تسلر ال فة ال ربية المحاذية لوسط "فسرائيل". )موقا ويلا اإلخباري(

 
،ار  الحرس "عاموس غلعاد" ب ّن حماس تكبدت  ربة ارح رئيس الًيئة السياسية واألمنية فة و  •

 ديد  خال عملية "النرم الاامد" بقطا  غ،  وهة تخرج منًا  عيفة ندا ، وينس عدم الت عر 
بمةاهر الفرح فة غ،  والتاريحات التة تدعة انتاار حماس فة المعركة، ألن النميا يدره ماذا 

ارعة علأ نفسًا، وتوان  اآلن نًودا  نبار  إلعاد  حال بالفعل، م يرا  فلأ أّن حماس نلبت الك
 فعمار قطا  غ، . )القنا  األولأ العبرية(

 
قال و،ير المالية "اإلسرائيلية" يائير لبيد، فّن التكلفة المبا ر  لعملية "النرم الاامد" بل ت نحو  •

وم األحد المقبل ستناقش عمانية مليارات  يكل، وأّن الحكومة "اإلسرائيلية" فة انتماعًا األسبوعة ي
فنراء تقليص فة مي،انيات  تأ الو،ارات والدوائر الحكومية بحنم مليار ونام مليار  يكل من 
نراء تكلفة عملية "النرم الاامد" العسكرية. وأ ام أّن التقليص لن يمس الخدمات المدنية بما 

المحرقة النا،ية. )احيفة يديعوت  فة ذله التربية والتعليم واإلعانات المقدمة للمسنين وللنانين من
 آحرنوت(

 
أكد و،ير الرفاه "مئير كوهين" أّن حماس أ ترفا الراية البي اء، رانيا  أن تفعل الحكومة كل ما  •

 يل،م حتأ ترفا حماس هذه الراية. )القنا  السابعة للمستوطنين(
 
تمتله قدرات كبير  علأ  قال و،ير األمن الداخلة "يتسحاق أهارونوفيتش" فّن حماس ما ،الت •

فطاق الاواريخ، و"فسرائيل" بذلت قاارى نًودها لوقم اأعتداءات الااروخية، فأ أن  أ يمكن 
 تحقيق النناح بنسبة مائة فة المائة. )موقا روتر اإلخباري(
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 %901يخطط و،ير المالية "يائير أبيد" لرفا المستوى المستًدم لعن، الموا،نة للعام المقبل من  •
، ب رم استيعاس ال،ياد  فة اإلنفاق العسكري الناتنة عن الحرس علأ قطا  %2فلأ أكعر من 

 غ، . )القنا  العانية العبرية(
 
أكدت رئيسة ح،س "ميرتس"، "،هافا غالؤن"، أّن اتفاق وقم النار ناء مت خرا  ندا ، ويؤكد أّن  •

مين نتنياهو" الذي بدأ حربا  با أهدام وأنًاها العملية العسكرية ليست فأ ف ا  استراتينيا  لر"بنيا
يوما  من الحرس ن طر  10بإننا،ات لحماس علأ حساس سكان الننوس، والسؤال: كيم أن  بعد 

لقبول واقا كنا نرف   من قبل؟ ومن المؤكد أن اتفاق وقم النار ما المقاومة فة غ، ، يؤذن بفتر 
 و" وعلأ الحكومة. )القنا  العا ر  العبرية(النار من كل النبًات الداخلية علأ "نتنياه

 
اقترح رئيس "ال اباه" السابق، يوفال ديسكين، البحم عن بدائل سياسية، والعود  فلأ مبادر   •

السام العربية ونفم ال بار عنًا وتطويرها بما يتاءم ما معطيات الواقا اإلقليمة، م يرا  فلأ أّن 
 فة ومترهلة، وائتام ينعلًا ماابة بال لل السياسة. "فسرائيل" اليوم تقودها حكومة  عي

وأ ام "ديسكين" أّن وقم فطاق النار ما حركة حماس أبقأ النمًور "اإلسرائيلة" محبطا ، 
فالمستوى السياسة اختار أأ يً،م حماس عسكريا ، واكتفأ بتدمير أنفاق هنومية، و ربات نوية 

دمار كبير فة قطا  غ، ، وبالرغم من ذله، فا ي،ال ونًت فلأ البنأ التحتية لحماس، وتسببت ب
بإمكان حماس أن ت كل تًديدا  علأ البلدات "اإلسرائيلية" حتأ حيفا، وبينما توقا النمًور 

 "اإلسرائيلة" نًاية م اير  للقتال، فقد تلقأ خيبة أمل. )احيفة يديعوت آحرنوت(
 
د" علأ المؤتمر الاحفة لر رئيس الحكومة عقس الرئيس السابق لمنلس األمن القومة "عو،ي أرا •

بقول  "فّن "نتنياهو" و"يعلون" لم يقوأ الحقيقة لنمًورهم وحاولوا تنميل الواقا أمام النمًور 
"اإلسرائيلة". وأكد "أراد" أّن مؤتمر "نتنياهو" ناء بتاريحات للتسويق واأستًاه المحلة فقط، ولم 

"أراد" أّن  فة حقيقة األمر النمًور "اإلسرائيلة" غير موحد ي تة بإننا، علأ أرم الواقا. وأردم 
كما ي،عم نتنياهو، وأنًم كانوا يعي ون فة ةروم معي ية اعبة لل اية فة المانئ خوفا  من 

 اواريخ المقاومة الفلسطينية. )فذاعة النيش الاًيونة(
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لو،راء الاًيونة "بنيامين هدد رئيس فدار  حركة "اومتس" "اإلسرائيلية" أري  افنيري، رئيس ا •
نتنياهو" بن ر تفاايل اتفاق وقم النار بين "فسرائيل" والفاائل الفلسطينية فة غ،  ليطلا عليًا 
كافة أبناء ال عس "اإلسرائيلة". وقال "افنيري" فّن رفم "نتنياهو" عرم بنود اتفاق وقم النار علأ 

ا لتادر قرار ينبر "نتنياهو" فعل ذله، م يفا  ال عس فسوم أتون  لمحكمة العدل "اإلسرائيلية" العلي
نندي من  70أّن  من حق ال عس "اإلسرائيلة" معرفة بنود اتفاق وقم النار، وخااة بعد أن قتل 

تكبد خسائر نسيمة والسياحة  لت ولحق بًا ف رار كبير   "، واأقتاادخير  المقاتلين "اإلسرائيليين
 د اتفاق وقم النار. )قنا  السابعة للمستوطنين(لذله من حقنا نميعا معرفة ما هة بنو 

 
قال رئيس منلس محلة سدوت النقس ننوبة "فسرائيل" تامير ايدان، فذا كانت التقارير فة وسائل  •

اإلعام احيحة، وأن اأتفاق هو ل ًر واحد فقط ينري خال  بحم مطالس حماس ببناء الميناء، 
 ابعة التابعة للمستوطنين(  )الس". فإن هذا يعنة استساما "لإلرهاس

 
قال رئيس بلدية عسقان، ايتمار  معونة، "أردنا أن نرى حماس مً،ومة وتست يم من أنل  •

حياتًا، ولكن بدأ من ذله فقد  اهدنا الحكومة تًرول فلأ طاولة المفاو ات فة كل مناسبة". 
من أنل هذا "اإلننا،"، لم سنوات  4مدنيين بمن فيًم طفل عمره  1مقاتا و 24وأ ام: "لم نفقد 

لم نتلق  ربة اقتاادية  "،ننلس فة المانئ والمناطق اآلمنة لنحو  ًرين من أنل هذا "اإلننا،
". مونعة، انًارت فيًا األعمال، من أنل هذا "اإلننا،"، لقد توقعنا ما هو أكعر من ذله بكعير

 )السابعة التابعة للمستوطنين(
   
 

 تصريحات عسكرية
ائس العسكري العام، دانة عفرونة، فّن خطوات التون  للموانًة الق ائية الدولية غير قال الن •

السًلة قد تؤعر سلبا  علأ مكانة "اسرائيل" فة العالم، وستكون المعركة قاسية ألّن اعداء "فسرائيل" 
 سيستخدمون قوانين الحرس فة محاولة لن،   رعية "فسرائيل". وأ ام أّن النيش يفحص ويستخلص
الدروس من األحدام التة  ًدت حاأت استعنائية واخطاء، والتة اسفرت عن ااابة مدنيين 

 فلسطينيين، مو حا  أّن الحرس ترافقت باست ار  قانونية عابتة. )احيفة "يديعوت احرونوت"(
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 تحليات عسكرّية وسياسّية
ف ل "إلسرائيل"، وقالوا فّن توقيع  بمعابة  ىاعتبر محللون عسكريون اًاينة أّن اأتفاق الذي نر  •

األمن "اإلسرائيلة" سيةل مًدد ا باواريخ المقاومة، والتًدئة سوم تسمر لحماس بم،يد من تطوير 
 معداتًا واواريخًا العسكرية. )احيفة "يديعوت أحرونوت"(

 
نود يوما  من العدوان الذي قتل في  ع رات الن 12قال المحلل الاًيونة،  يمون  يفر، فّن  "بعد  •

"اإلسرائيليين" فلأ نانس تدمير أسلوس حياتنا اليومية وو ا الباد فة محنة اقتاادية، كنا نتوقا 
أكعر من فعان وقم فطاق النار. وأو ر " يفر": "كنا نتوقا أن يذهس رئيس الو،راء فلأ مقر 

 الرئيس ويبل   بقرار اأستقالة من مناب ". )احيفة "يديعوت أحرونوت"(
 
د أبر، الكتاس فة الاحم اإلسرائيلية، ناحوم بارنيا، قلق  قائا : "بدأ  من تمًيد الطريق أبدى أح •

للق اء علأ التًديد من غ، ، فنحن نمًد الطريق للنولة المقبلة فة لبنان أو غ، ". )احيفة 
 "يديعوت أحرونوت"(

 
"نتنياهو"، قائا  فّن  دافا مراسل ال ؤون العسكرية فة "يديعوت أحرونوت"، أليكس في مان، عن  •

"يمكن أن يحسس لرئيس الو،راء وو،ير الحرس أنًما أدركا عدم ندوى هذه الموانًة من اللحةة 
 األولأ، وانتً،ا كل فراة ممكنة لوقم فطاق النار. )احيفة "يديعوت أحرونوت"(

 
سرائيليين" يعتقدون من "اإل %12أةًرت استطاعات الرأي التة أنرتًا القنا  العبرية العانية، أّن  •

أنًم خسروا المعركة فة قطا  غ، ، وأن أداء رئيس الو،راء بنيامين نتنياهو كان سيئا . )القنا  العانية 
 العبرية(

 
قالت الدكتور  "أوريت تسوكر"، والتة عملت مست ار  فعامية لرئيس حكومة نتنياهو علأ مدى  •

ي يحدد ونًة المستقبل السياسة لنتنياهو. سنين، فّن حركة حماس باتت هة الطرم الوحيد الذ
 )احيفة هآرتس العبرية(
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ن رت احيفة "يديعوت أحرنوت" فحاائية  املة حول العملية العدوانية التة  ّنتًا قوات  •
"فسرائيلي ا"  70اأحتال  د قطا  غ، ، بعد التوقيا علأ اتفاق وقم فطاق النار، ذكرت فيًا أن 

مدنيين فة سقوط المئات  1 ابط ا ونندي ا، فة حين ُقتل  21علأ غ،  منًم  قد قتلوا خال العدوان
 9200من اواريخ المقاومة علأ المستوطنات والمدن اإلسرائيلية، فة حين أايس ما أ يقل عن 

 فسرائيلّة بنراح مختلفة أكعر من نافًم من الننود. 
هدف ا علأ مدار خمسين يوم ا من  1081وقالت الاحيفة فّن ساح النو "اإلسرائيلة" قد هانم نحو 

ألم نندي احتياطة، واعترفت ب ن "النيش الاًيونة لم يحقق أّي  80القتال، وقد تم تننيد نحو 
فننا، خال تله العملية سوى تدمير عد  أنفاق"، دون أن تذكر حنم الدمار الذي تسبس في  

 اأحتال فة غ،   د المدنيين. 
اارو  قد تم فطاقًا من قطا  غ،  تناه المدن  4100من وذكرت الاحيفة أّن أكعر 

والمستوطنات "اإلسرائيلية" بدء ا من مستوطنات غام غ،  وحتأ المناطق ال مالية كمدن حيفا 
ا سقطت علأ مبانة "فسرائيلية"، فة حين  990و"هرتسليا" و"تل أبيس" وغيرها، وأن  ااروخ 

قط من فنمالة عدد الاواريخ )أي ف لت فة اعترام من الاواريخ ف 708اعتر ت القبة الحديدية 
ا فلسطيني ا(. )احيفة "يديعوت أحرنوت"(  2729  ااروخ 

 إعداد وترجمة: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
28/8/2112، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3102الترجمات العبرية   

 
 الحصاد السياسي النتصار غزة .69

قاسم عبد الستار  
بداية أ بد من الت كيد علأ أن هذا المقال من ن،أين، وهما: انتاار غ،  العسكري واأتفاق السياسة 
الذي تم التوال فلي  ما العدو. ومن ال روري عدم الخلط بين األمرين فذا كان لنا أن نقيم الحااد 

 السياسة أنتاار غ،  باور  دقيقة.
ددا أ ب س ب  من اإلعاميين يارون علأ  رور  العناء علأ وقد بدأت المقال بًذه النملة ألن ع

اأتفاق السياسة علأ اعتبار أن  ن،ء من المعركة العسكرية، والمعنأ المقاود هنا أن أي انتقاد 
يون  لاتفاق السياسة أ تؤخذ المقاومة بنريرت . المقاومة المسلحة التة خا ت حربا  د فسرائيل 

 سطينيين واإلسرائيليين الذي رعت  مار  ةء آخر. ةء، واأتفاق بين الفل



 
 
 

 

 
           02ص                                     3322 العدد:     22/8/2112الجمعة  التاريخ:

 

. 9024أغسطس/آس  92تم اإلعان عن اتفاق تًدئة نديد بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بتاريخ 
بوقم فطاق نيران مت،امن بين فلسطين  -بناء علأ تاريحات سياسيين-وقد ق أ اإلعان 

سرائيل، وفتر المعابر لكة تدخل مستل،مات الحيا  اأعتيادية لقطا  غ،  ومتطلبات فعاد  اإلعمار.  وا 
وقد ةًر قاد  فلسطينيون سياسيون يعلنون اأنتاار بسبس هذا اأتفاق، وخرنت نماهير غ،  

 لاحتفال باإلننا، الفلسطينة الكبير.
 

 مضمون االتفاق
سماء هذه لم نعلم عن تفاايل اأتفاق فأ الن،ر اليسير وهو المتعلق بفتر المعابر دون ذكر أ

المعابر، وما سمعناه عبر وسائل اإلعام كان حديم سياسيين ولم يكن ناواا مكتوبة. لم نقرأ ورقا 
موقعا مبا ر  بعد اإلعان عن اأتفاق، وعلينا اأنتةار لحين قراء  اتفاق مكتوس لكة نستطيا 

وهل معبر رفر  تحليل الم مون باور  علمية. وذات األمر ينطبق علأ فتر المعابر. أي معابر؟
 م مول بًا.

فذا كان الحديم عن المعابر بين فسرائيل وغ،  فًناه م كلة ألن هذا يفترم قيام الفلسطينيين ب راء 
 ما يحتانون  من فسرائيل، والموقم الوطنة الفلسطينة يقول ب رور  مقاطعة الب ائا اإلسرائيلية.

تر المنال ل راء الب ائا والمستل،مات من الفلسطينيون بحانة فلأ طريقين هما: معبر رفر ألن  يف
مار، وطريق بين غ،  والخليل لتحقيق تواال بين ال فة وغ، . أما المعابر ما فسرائيل فا 
 رور  لًا بخااة أن فسرائيل ستست ل األمر ل،ر  أنً،  للتنات فة كل مكان فة غ، . من 

اإلسمنت ومختلم مواد البناء التة  المحتمل ندا أن تقوم فسرائيل ب،ر  أنً،  التنات فة عبوات
 ستسمر بدخولًا فلأ غ، .

كتس هذا المقال فة اليوم التالة من التوال أتفاق، لكن  لم تادر نسخة رسمية عن نص اأتفاق 
أ من قبل الراعة الماري وأ من أي من طرفة اأتفاق. نحن ما ،لنا فة  ال حول نص اأتفاق 

ل بالتوقيا علي  أم أ. ولنا الحق أن نس ل اآلن عما فذا كان هناه اتفاق وأ نعلم ما فذا قامت فسرائي
 مكتوس أم أن هناه تفاهمات  فوية أ ترتقة فلأ حد تحميل المسؤولية القانونية واألخاقية.

ترفم فسرائيل كعادتًا التوقيا علأ تفاهمات وتتره األمر للنانبين الفلسطينة والماري ليتفاهما 
يست طرفا. والسبس وا ر وهو أن فسرائيل تعرم مسبقا أنًا لن تحترم اتفاقيات، وعدم معا، وك نًا ل

توقيعًا عليًا يخلة مسؤوليتًا، أو أ يسمر بماحقتًا قانونيا أو أخاقيا. فًل انتارت القيادات 
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ات السياسية الفلسطينية  فويا فعا، أم أنًا وقعت اتفاقا متوا،نا من الناحية السياسية ما فننا، 
 المقاومة الفلسطينية؟

 
 انتصار المقاومة

انتةار ادور اأتفاق مكتوبا أ يعنة أن المقاومة الفلسطينية لم تنن، نارا، بل قدمت المقاومة 
حرا، تفوق  نماذج تكتيكية عسكرية متطور  وفذ  استطاعت من خالًا فف ال النيش اإلسرائيلة وا 

 كان تلخيص فننا،ات المقاومة بالتالة:علي  علأ األقل علأ المستوى البري. وباإلم
 
مًدت هذه الحرس لنمط ارا  نديد  د فسرائيل بحيم ستكون الحرس القادمة أكعر فياما  -2

إلسرائيل ألن المقاومة ستطور الم،يد من األسلحة، وستًرس أنواعا نديد ، مرك،  فة األساس علأ 
 اواريخ م اد  للطائرات.

طور قدراتًا فة فتر  قاير  ندا، قادر  علأ تحقيق الم،يد من اإلبدا ، والمقاومة التة استطاعت أن ت
ولن تتلك  فة القيام بكل النًود العلمية والتقنية من أنل تطوير األسلحة. الحرس القادمة ستكون 
أكعر  د  علأ فسرائيل وأعةم وط  ، ومن المحتمل ندا أأ تعود فسرائيل فلأ قتال غ،  بعد هذا 

 الذي ذاقت .الدرس المرير 
استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تحيد فاعلية الطيران اإلسرائيلة فيما يتعلق بالمقاتلين، ولو  -9

كان بإمكان المقاومة تحييده عن كل سكان القطا  لفعلت. لم يكن بإمكان المقاومة حفر أنفاق 
ة ومخا،ن الساح ومواقا تستطيا استيعاس كل سكان غ، ، لكن  كان من الممكن ت مين القوات المقاتل

 تانيعًا.
عبتت المقاومة الفلسطينية رأس النسر الفلسطينة الذي أقيم فة قطا  غ، ، وأكدت بقدراتًا  -2

نما للتمدد لي مل مناطق من  القتالية أن  لن يستطيا أحد اقتاع . هذا نسر ليس مر حا للتدمير وا 
من علأ أرم فلسطين وليس من علأ . اآلن يخوم الفلسطينيون معاركًم 48األرم المحتلة/

 أرام تحكمًا أنةمة عربية عميلة إلسرائيل عملت دائما علأ ماحقة الفلسطينيين.
انً،م النيش اإلسرائيلة البري أمام المقاومة عندما هرس من أرم المعركة تحت وط    -4

ى محطات التًدئة ال ربات الفدائية القوية التة ونًتًا المقاومة. است ل النيش اإلسرائيلة فحد
وسحس دبابات  ومدرعات من هوامش غ، ، مقررا عدم خوم حرس برية بسبس خوف  من الخسائر 

 النسيمة التة يمكن أن تلحق بننوده ودبابات .



 
 
 

 

 
           71ص                                     3322 العدد:     22/8/2112الجمعة  التاريخ:

 

أحر،ت المقاومة نناحا كبيرا فة منال تدمير  عور اإلسرائيليين باألمن. عملت الحركة  -1
  اليًود بالًنر  فلأ فلسطين المحتلة علأ اعتبار أن الاًيونية ومن بعدها فسرائيل علأ فقنا

فسرائيل هة واحة األمن التة يتطلا فليًا اليًود، وأن أ مفر أمامًم فأ الًنر  من أماكن تواندهم 
 فذا أرادوا أن ي عروا باألمن والطم نينة.

فة العالم عدا بعد  ربات المقاومة، أابر اليًودي مقتنعا أن  يمكن أن يند األمن فة أي مكان 
فسرائيل. فسرائيل لم تعد واحة األمن، وعلأ اليًودي الذي يبحم عن أمن أن يًانر خارج فلسطين. 
وهذا ما سنراه فورا، فذ لن يبقأ اليًود الميسورون فة فلسطين، وسيًانرون فلأ بقا  أخرى خااة 

 فة أوروبا وأميركا ال مالية.
نسيمة لم يكونوا يتوقعونًا سواء فة المعدات أو فة أوقعت المقاومة باإلسرائيليين خسائر  -2

 الننود. لقد فان ت المقاومة العالم باستعداداتًا وأربكت الحسابات اإلسرائيلية وأفسدت خطط النيش.
ةن النيش اإلسرائيلة أن غ،  لن تامد فأ أياما قليلة فإذا ب  هو يبحم عن الامود. لقد خا ت 

عية ساكنة، لكنًا كانت تنتقل أحيانا فلأ الحرس الفدائية المتحركة، وهة المقاومة الفلسطينية حربا دفا
 الحرس التة و عت القوات البرية اإلسرائيلية فة حالة هروس.

،رعت المقاومة الفلسطينية بال عس الفلسطينة العقة بالنفس بعدما خيمت علي  م اعر الًوان  -7
آلن أن من يحاول يننر، وأن  قادر علأ وةن أن أ مخرج ل . ال عس الفلسطينة علأ يقين ا

اناعة أدوات الدفا  عن الذات مًما كان الحاار قاسيا واعبا. مقوأت المسكنة والتذمر من قلة 
الحيلة وعدم دعم اآلخرين للفلسطينيين قد انتًت، وأابر الفلسطينة يعة أن  قادر علأ اأعتماد 

 اآلخرين.علأ الذات عسكريا، وأ  رور  أن يبقأ تحت رحمة 
فة المقابل لم تنن، فسرائيل أي هدم من أهدافًا. األنفاق بقيت وكذله مخا،ن الساح، عن،ت  -8

فسرائيل عن اأنتياح البري ولم تستطا منا الاواريخ من اأنطاق، وأذت بخ،ي عسكري أمام 
 العالم.

ة علأ الدولة، ف،من أسطور  ني ًا تً مت ولم يعد اإلسرائيلة واعقا من قدر  ني   علأ المحافة
انتاارات فسرائيل قد ولأ، والعد التنا،لة لبقاء فسرائيل كدولة قد بدأ منذ حين. لم تعد المس لة متعلقة 
نما السؤال المطروح أمام اإلسرائيليين اآلن يتعلق بقدر  الدولة علأ البقاء علأ  بماحقة مقاومة، وا 

 األرم الفلسطينية.
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 االتفاق السياسي
اأتفاق الذي تم برعاية مارية ب ي حال من األحوال فلأ مستوى أداء المقاومة المسلحة. أ يرتقة 

مستوى أداء المقاتل الفلسطينة كان أعلأ بكعير من مستوى األداء السياسة، واألسباس تتلخص وفق 
 بالتالة: -وليس رسميا-ناوص اأتفاق المن ور  فعاميا 

ة حين أن هذا المعبر أهم بكعير من المعابر األخرى القائمة أ توند ف ار  فلأ فتر معبر رفر ف -2
سرائيل.  بين غ،  وا 

هناه ق ايا هامة تم ت نيلًا لمفاو ات قادمة معل الميناء النوي والميناء البحري. هذا تقاير  -9
 كبير من قبل المفاوم الفلسطينة ألننا نعرم أن فسرائيل تعتمد المماطلة والتسويم وقتل الوقت.

ت فة اتفاق أوسلو ق ايا نوهرية لحين انعقاد مفاو ات الو ا النًائة، لكن هذه الق ايا لم ت نل
تخ ا بعد أكعر من ع رين عاما من المفاو ات للنقاش الندي، ستستمر فسرائيل بالمماطلة ومن 

 المحتمل ندا أنًا لن توافق علأ بناء الميناءين.
فسرائيل بعود  الانئين الفلسطينيين ب قرس وقت علأ أن تسمر  224نص قرار األمم المتحد  رقم 

 عاما. 22ممكن، لكن الوقت الممكن لم يحن حتأ اآلن، أي بعد مرور حوالة 
ي تمل اأتفاق علأ كلمات أ تحمل معنأ محددا. فمعا يقول اأتفاق فن توسيا منطقة الايد  -2

فسرائيل أنًا ستوسا المنطقة مترا مربعا  البحري سيتم تدرينيا. ماذا تعنة كلمة تدرينيا هنا؟ ربما ترى
 واحدا كل خمس سنوات. هل هذا يفة بمعنأ كلمة تدرينة؟

ي يس دور المقاومة الفلسطينية فة بنود اأتفاق، حيم يتحدم اأتفاق عن دور للسلطة  -4
الفلسطينية وليس لفاائل المقاومة وخااة فيما يتعلق بال ريط الحدودي. هل ستكون السلطة 

سطينية علأ تنسيق أمنة ما فسرائيل عند قيامًا بمًام أمنية فة غ، ، أم سيكون التنسيق األمنة الفل
 قد أل ة؟

علأ أنًا أرم  48اأتفاق ينر المقاومة الفلسطينية فلأ اأعترام ب رم فلسطين المحتلة/ -1
 فسرائيل، وذله عندما ينص علأ أن  أ ينو، تمدد األنفاق لتدخل أرم فسرائيل.

يورط اأتفاق المقاومة الفلسطينية باتفاق أوسلو عندما ينص علأ فن اء ميناء بحري طبقا أتفاق  -2
 أوسلو.

اأتفاق يفة ببعم المتطلبات الفلسطينية، لكن  أ يفة ببع ًا اآلخر، ويورط المقاومة فيما رف ت  
ياسة  يئا وربما كان عبر ال،من. وا ر أن السياسة الفلسطينة لم يكن موفقا تماما. لقد أنن، الس
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فة الارا   استراتينيةاهتمام  مابوبا علأ رفا المعانا  عن األهل فة غ،  أكعر من  علأ ق ايا 
 ما فسرائيل.

28/8/2112، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 ماذا بعد وقف إطالق النار في غزة؟ .71

 حسن نافعة
حروس خا تًا نيوش كعير  هة الحروس التة دخلًا العرس فة موانًة فسرائيل. بعم هذه ال

التة أبلأ فيًا الني ان الماري والسوري باء  2272نةامية وانً،مت فيًا كلًا، فيما عدا حرس 
حسنا  ولّقنا فسرائيل درسا  قاسيا ، وبع ًا اآلخر خا تًا قوات غير نةامية رنحت فيًا كفة 

ية من تحقيق معةم المقاومة المسلحة التة استطاعت أن تحول دون تمكين آلة الحرس اإلسرائيل
 أهدافًا المعلنة.

غير أن التاريخ يعلمنا أن العبر  ليست بما تستطيا النيوش أو المقاومة ال عبية المسلحة تحقيق  فة 
نما بما تستطيا السياسة تحقيق ، سواء علأ مائد  المفاو ات أو فة المحافل  ميدان القتال وا 

وات المتحاربة، نيو ا  نةامية كانت أم قوات غير الديبلوماسية، أعناء أو بعد توقم القتال. فالق
نةامية، قد تحقق فة ميدان القتال ما تعن، القياد  السياسية عن استعماره سياسيا ، فتخسر الحرس 

حين تمكنت نيوش فسرائيل  2212فة النًاية. والمعال الوا ر علأ ذله ما نرى فة حرس 
رس علأ مار عقس فقدام عبد الناار علأ ت ميم وبريطانيا وفرنسا، والتة تواط ت معا  ل ن الح

 ركة قنا  السويس، من احتال سيناء والسيطر  علأ منطقة قنا  السويس. غير أن ما حققت  
عسكرية فة ميدان القتال لم يكن كافيا ، أ إلسقاط النةام الحاكم فة « فننا،ات»النيوش الم ير  من 

قرار الت ميم، ومن عم ه،مت الدول العام المعتدية  مار وأ إلنبار عبد الناار علأ العدول عن
 سياسيا  فة النًاية، وا طرت قواتًا فلأ اأنسحاس من المواقا التة احتلتًا.

تله كانت فة حقيقة األمر نولة الارا  الوحيد  التة كسبًا العرس سياسيا ، رغم خسارتًم لًا 
تله التة منيت فيًا النيوش العربية بالً،يمة  عسكريا . أما نوأت الارا  األخرى ما فسرائيل، سواء

األحيان بً،يمة  أكعرأو تحققت فيًا فننا،ات عسكرية مًمة فة ميدان القتال، فقد انتًت فة 
النانحة عسكريا . اأستعناء الوحيد علأ هذا النمط المتكرر من  2272سياسية، بما فة ذله حرس 

عندما تمكنت « ح،س هللا»حققت  المقاومة اللبنانية بقياد   الً،ائم فة فدار  الارا  العربة اإلسرائيلة
ليس فقط من تحرير ننوس لبنان، بإنبار قوات اأحتال اإلسرائيلة علأ اأنسحاس من  9000عام 
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نبارها  نما أي ا  من دحر القوات اللبنانية التة كانت تتعامل ما اأحتال وا  دون قيد أو  رط، وا 
وهكذا رنحت كفة فسرائيل فة معةم نوأت الارا  وتمكنت من اأحتفاة علأ الفرار فلأ فسرائيل! 

، خاواا  النوأن وال فة 2227حتأ اآلن بمعةم األرا ة العربية التة احتلتًا فة حرس 
ال ربية، كما تمكنت من فرم حاار محكم علأ قطا  غ، ، ونعلت من سيناء منطقة عا،لة  ب  

 من،وعة الساح.
عربة، بال،هو لما حققت  المقاومة الفلسطينية المسلحة من فننا،ات فة أ عر، كمواطن ماري 

المعركة التة فر ت أخيرا  علأ ال عس الفلسطينة المحاار فة قطا  غ، . فقد أعبتت هذه النولة 
 من الارا : 

أن المقاتل الفلسطينة أابر أكعر استعدادا  وتاميما  علأ خوم المعاره  د نيش اأحتال  -2
يلة المنً، ب حدم أنوا  األسلحة، وأن كتائس المقاومة الفلسطينية المسلحة باإلراد  واإليمان اإلسرائ

ذأل هذا النيش فة ساحات القتال.   قادر  علأ قًر وا 
أ يتور  عن « الديموقراطية الوحيد  فة بحر اأستبداد العربة»أن النيش الذي تفخر ب   -9

النماعية، بدليل سقوط أكعر من ألفة قتيل وعاعة ع ر  ارتكاس نرائم حرس تال فلأ حد اإلباد 
ألم نرير غالبيتًم الساحقة من المدنيين، خاواا  من األطفال والنساء والمسنين ورنال اإلسعام 

 واإلطفاء. 
أن ال عس الفلسطينة فة غ،  لم يعد لدي  الم،يد مما يخسره وأن ال عس قرر الامود حتأ  -2

، حتأ لو أبيد عن بكر  أبي ، كما قرر األتفام حول المقاومة المسلحة، النًاية فة معركة البقاء
 باعتبارها الماذ األخير لحمايت ، مًما بل ت الت حيات. 

وفة  2248أن بقية ال عس الفلسطينة المبععر بين ال فة ال ربية وفة األرم المحتلة عام  -4
نيابة عن األمتين العربية واإلسامية،  ال تات، بات يدره أن  كتس علي  أن يقاتل اآلن وحيدا ،

 وبالتالة لم يعد أمام  سوى الامود واأنتاار.
كما أ عر، كمواطن ماري عربة أي ا ، أن قبول نتانياهو وقم فطاق النار وفق اي ة، لم 
تت من ف ار  من قريس أو بعيد فلأ ن،  ساح المقاومة وتنص فة الوقت نفس  علأ الت،ام فسرائيل 

معابر ورفا الحاار عن قطا  غ، ، أ يعنة سوى  ةء واحد وهو أن المقاومة انتارت فتر ال
بالفعل، لمنرد أنًا ننحت فة منا فسرائيل من تحقيق أي من األهدام التة من أنلًا  نت الحرس 

 ون،  ساح المقاومة أيا  كان اسم الفايل الذي يحمل .« حماس»والتة كان فة مقدمًا تحطيم 
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ال عور بال،هو والفخار أ يستطيا أن يخفة  عورا  موا،يا  بالقلق مما قد ت تة ب  األيام غير أن هذا 
أو األسابيا أو ال ًور المقبلة من مفانآت قد تسمر إلسرائيل ب ن تحقق فة ميدان السياسة ما 
عن،ت عن تحقيق  فة ميدان القتال. فدروس التاريخ، كما سبقت اإل ار ، تقول فن فسرائيل كانت 
هة األقدر علأ فدار  الارا  السياسة فة معةم النوأت، بما فة ذله تله التة خسرتًا عسكريا ، 
ليس ألن لديًا أوراقا  أقوى مما تملك  األطرام العربية، ولكن ألن قدر  األطرام العربية علأ 

ط أو استخدام ما بحو،تًا من أوراق ةلت دائما  محدود  وكان بمقدور فسرائيل أن تعمل علأ خل
تبديد أو بععر  كل ما بيد العرس من أوراق. لذا أ يخالننة  ه فة أن فسرائيل ستبذل كل ما فة 
وسعًا هذه المر  أي ا لل  ط علأ نميا األطرام المؤعر  فة مسار الارا ، بًدم فسقاط كل 

ه علأ األوراق التة مكنت الفلسطينيين من الامود فة الميدان، والتحره علأ مختلم الاعد ، وذل
 النحو التالة:

علأ المستوى الدولة: ستسعأ فسرائيل ناهد  إلقنا  الوأيات المتحد  بالتحره أستادار قرار -2
من منلس األمن يربط بين ما يمكن أن يتحقق من تقدم علأ اعيد فعمار قطا  غ،  ورفا الحاار 

ار، وبين  كل من أ كال المفروم علي ، خاواا  ما يتعلق بتفاايل بناء وافتتاح الميناء والمط
 ن،  ساح المقاومة أو، علأ األقل، فرم نو  من اإل رام الدولة علأ استخدام .

علأ المستوى اإلقليمة: ستسعأ فسرائيل ناهد  فلأ تعميق التناقم القائم بين العديد من الدول  -9
ل علأ تمكين ، إل عام هذه األخير  سياسيا ، والعم«حماس»العربية، خاواا  بين مار وحركة 

« حماس»السلطة الفلسطينية فة قطا  غ، ، تمًيدا  إلعاد  األو ا  فلأ ما كانت علي  قبل انفراد 
 بالًيمنة علأ القطا .

علأ المستوى المحلة: ستسعأ فسرائيل ناهد  لتخريس حكومة الوحد  الوطنية الفلسطينية،  -2
يفًا من عواقس اأن مام فلأ اأتفاقيات والعمل فة الوقت نفس  علأ عنة السلطة الفلسطينية وتخو 

الدولية، خاواا  اتفاقية روما المن ئة للمحكمة الننائية الدولية، والتة من   نًا منر م رو  الدولة 
الفلسطينية الوليد ،خما  متااعدا  علأ الاعيد الدولة، كما ستسعأ أتخاذ اأحتياطات الا،مة 

 انتفا ة نديد  فة ال فة. إلنًام أي محاولة محتملة إل عال فتيل
والسؤال: هل تعة األطرام المعنية حقا  بتمكين ال عس الفلسطينة من الحاول علأ حقوق  

اإلسرائيلية، وهل تمله هذه األطرام ما يكفة من اإلراد  السياسية للعمل  اأستراتينيةالم روعة هذه 
 علأ فنًا ًا، وهل بوسعًا و ا استراتينية بديلة لموانًتًا؟
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عتقد أن الفلسطينيين يملكون اآلن من األوراق ما يكفة لتمكينًم من فنًام اأستراتينية التة أ 
تسعأ فلأ تمكين فسرائيل من الحاول عبر مائد  المفاو ات علأ ما عن،ت عن تحقيق  فة 

 ميدان القتال،  ريطة:
ل أ بد أن ينتًة أن تدره السلطة الفلسطينية أن التفاوم من دون قدر  علأ مقاومة اأحتا - 2

بتافية الق ية الفلسطينية، ومن عم فإن وانبًا األساسة فة هذه المرحلة يفرم عليًا  رور  
الحفاة علأ سامة المقاومة وحماية ساحًا، كما يفرم عليًا  رور  عدم الركون ألي وعود 

تساعد علأ ممارسة  فسرائيلية، مًما كانت براقة، وال رو  علأ الفور فة اتخاذ كل اإلنراءات التة
أقاأ ما يمكن من وسائل ال  ط السياسة والنفسة علأ فسرائيل، ورفا كلفة احتالًا لألرا ة 

 الفلسطينية فلأ أقاأ مدى ممكن.
نما « حماس»أن تدره  - 9 أن مقاومة اأحتال اأستيطانة أ يمكن أن تتم بالساح وحده وا 

ينية أوسا من أي فايل، ومن عم تقا عليًا مسؤولية بالسياسة أي ا ، وأن الحركة الوطنية الفلسط
 حماية وحد  هذه الحركة وقطا الطريق أمام كل الم،ايدات. 

أن ينً، ال عس الفلسطينة نفس  أينما وند، خاواا  فة ال فة وداخل فسرائيل نفسًا،  -2
 لانتفام من أنل فنًاء اأحتال.

تطيا من فنراءات تسمر بمحاكمة منرمة الحرس تحره السلطة الفلسطينية فة اتناه اتخاذ ما تس
اإلسرائيليين، وتحره المنتما المدنة الفلسطينة فة اتناه العمل الناد إل عال فتيل انتفا ة عالعة، 
وحرص نميا األطرام علأ حماية ساح المقاومة، كلًا أوراق يمكن فذا أحسن استخدامًا تحويل 

 .2227نحو تحرير األرم الفلسطينية المحتلة عام  وقم فطاق النار فة غ،  فلأ نقطة انطاق
22/8/2112، الحياة، لندن  

 
 الوحدة الفلسطينية التي صاغتها المقاومة .70

 ديفيد هيرست
قارن تاريحات نتنياهو ونيش الدفا  اإلسرائيلة التة ادرت فة بداية حربًم علأ غ،  بالامت 

ونود ، ولم ين،  ساح حماس ولم تعطل الذي ساد حتأ اآلن ب  ن ما أنن،وه. ما،الت األنفاق م
قوتًا، بل ةلت اواريخًا تنطلق حتأ اللحةة األخير . أ توند كلمة واحد  فة اتفاقية وقم فطاق 
النار حول متطلبات فسرائيل األمنية. وبالفعل، بحسس ما ارح ب  موسأ أبو مر،وق، نائس رئيس 
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قم عن اغتيال قاد  المقاومة. ومن المفروم المكتس السياسة لحماس، أل،مت فسرائيل نفسًا بالتو 
 أن تفتر نميا المعابر الحدودية بين فسرائيل وغ، . 

آلة الدمار التة أعملتًا فسرائيل فة هذا القطا  األفقر واألكعم سكانا  فة العالم علأ مدى خمسين 
ماالر فسرائيل يوما  لم تمي، بين أهدام مدنية وأخرى عسكرية، ولم تمي، هذه القو  ال ا مة بين 

 التكتيكية وماالحًا اأستراتينية.
وأحد هذه الماالر هة فبقاء الحاار مفرو ا  علأ قطا  غ، . أ توند اآلن حكومة واحد  فة 
أوروبا أو أمريكا تعتقد ب ن مساعد  فسرائيل فة فبقاء الحاار فكر  نيد ، كما أن مو و  ن،  ساح 

عاد  التسلر ق ية مختلفة وتتطلس سياسة مختلفة. أحد حماس لم يعد مطروحا ، ومنا حماس من ف 
المؤ رات علأ اأنتقال فة الموقم من اإلارار علأ ن،  ساح حماس فلأ منعًا من فعاد  التسلر 
كان الوعيقة المعير  لاهتمام التة قدمًا ممعلو ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحد  فلأ مست ار األمن 

هين، والتة كان من المفروم أن ت كل أساسا  لقرار يادر عن منلس القومة اإلسرائيلة يوسة كو 
 األمن الدولة.

ونتينة لًذه الحرس تا أ الًدم اأستراتينة العانة لعدد من الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، أأ 
ون وهو فبقاء الفلسطينيين منقسمين، فذ كان ذله هو حنر ال،اوية فة استراتينية استًدفت الحيلولة د

وأد  دولة فلسطينية قابلة للحيا ، وذله بالرغم من أن  أ يمكن التقليل من أهمية الكراهية ال خاية 
التة يكنًا محمود عباس لحركة حماس. نعم، لقد كانت الحرس األخير  هة العدوان اإلسرائيلة 

فلأ ما كانت األكعر وح ية علأ غ،  حتأ اآلن، ولكن، لم يكن ذله با عواقس، فاألمور لم تعد 
 علي  قبل خمسين يوما . 

وأ أدل علأ ذله من اأحتفاأت التة  ًدها قطا  غ،  فة الليلة الفائتة. غدت اتفاقية الوحد  
السياسية بين فتر وحماس أقل أهمية فة هذا ال  ن، وب كل خاص أكعر وهنا ، من النانس 

النولة العانية من المحادعات العسكري. واحير أن حماس لم تننر فة كسر الحاار واحير أن 
فة القاهر  حول الميناء البحري والمطار قد أ ترى النور، أو األكعر احتماأ  أنًا قد تبدأ ولكن لن 

 تخلص فلأ  ةء. 
فأ أن ما أنن،ت  الحرس علأ مدى خمسين يوما  فة غ،  هو استعاد  مفًوم أن المقاومة المسلحة 

. وذله بال بط هو ما كان يحتفل ب  ال ،يون والفلسطينيون حول هة الطريق نحو الوحد  الفلسطينية
العالم. لم يرد ذله فة مخططات نتنياهو ولم يخطر ببال . تذكروا أن  حينما بدأ الحرس قبل خمسين 
يوما  قيل ل  فن الوقت كان مناسبا  ندا  ل رس حماس، وكانت حسابات فسرائيل وحسابات السلطة 
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اس قد تآكلت وأن ال ،يين سيعورون عليًا لو أن البؤس وال قاء حل بًم الفلسطينية أن  عبية حم
بسبس اندأ  حرس أخرى  د القطا . وةن نتنياهو أن حماس كانت تعانة من نقص حاد فة 
األموال بسبس توقم الدعم اإليرانة ونقص حاد فة الساح بسبس قطا الطريق عليًا فة سيناء 

نفاق. بل رانت أي ا   ائعات ب ن محمد دحان كان يستعد وخااة بعد أن أغلقت مار نميا األ
 للتنايس فة غ،  من نديد بعد الق اء علأ حماس. 

فأ أن العكس تماما  هو الذي حال. فقد  قت حماس طريقًا نحو الادار  من خال المقاومة. 
لمقاوم، ويع،ى ذله حتأ فة أوج اأنتفا ة العانية كان الناس يعتبرون "فتر"  ريكا  فة قياد  العمل ا

ب كل كبير فلأ دورها التاريخة. أما اليوم، فا تساور ال كوه أحدا  فة ال ار  الفلسطينة حول من 
الذي يقود المقاومة اآلن. فنًا كتائس القسام. وأ تساور ال كوه أحدا  حول هوية ال خاية التة تقود 

ائس القسام موقا الرياد  فة قو  مقاومة المقاومة. فنًا محمد ال يم. لقد أسفرت الحرس عن تولة كت
 خمة ت تمل علأ فاائل فلسطينية متحالفة ما حركة فتر، وعن و ا باتت المقاومة في  متفوقة 
علأ اأنقسامات الفاائلية واأليديولونية ومتناو،  لًا، مما مكنًا علأ تنسير الًو  بين حماس 

 وفتر فة ساحة المعركة. 
ان القو  بين الفايلين الفلسطينيين الرئيسين، أي ا ، فة انتما  عاام ولقد تنلأ الت ير فة مي، 

فة الدوحة انعقد بين عباس وخالد م عل، انتقد خال  م عل عباس بسبس ما ينري فة ال فة 
ال ربية من قما للمتةاهرين، فما كان من عباس فأ أن اتًم م عل ب ن  يدبر لانقاس علي ، وذله 

يم ورد فة بعم وسائل اإلعام اإلسرائيلية، فرد علي  م عل مقرعا  ب ن ما من فة ف ار  فلأ خبر يت
أحد بإمكان  تدبير انقاس بينما ال فة ال ربية ب سرها رهن اأحتال. عم طلس م عل معرفة متأ 
سيوقا عباس علأ معاهد  روما حتأ يتسنأ للدولة الفلسطينية غير الع و فة األمم المتحد  

لمحكمة الننائية الدولية، مذكرا  فياه ب ن كافة الفاائل الفلسطينية وافقت علأ ذله اأن مام فلأ ا
فيما عدا عباس نفس . أخبرنة مادر مطلا أن م عل كان يلر علأ عباس ليعرم من  متأ 

 سيوقا، فأ أن األخير كان يماطل فة اإلنابة. 
ون فة أذن نتنياهو ويوسوسون كما كان من تداعيات الحرس أنًا ف حت أولئه الذين كانوا يًمس

ل ، وك فت عن السبس وراء فارار كل من فسرائيل ومار علأ تناو، الوأيات المتحد ، ولة 
نعمتًما والمتف لة عليًما بما تقدم  لًما من مساعدات مالية. فن  الدعم السعودي والماري 

لن بعد اندأعًا. لم يمله واإلماراتة إلسرائيل، الذي كان يم ة سرا  قبل الحرس عم خرج فلأ الع
المسؤولون اإلسرائيليون القدر  علأ منا أنفسًم من التبنر بذله. لقد اكت فت فسرائيل أن عبد الفتاح 
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السيسة وولة عًد أبو ةبة محمد بن ،ايد كانا ين دان تدمير حماس أكعر مما كان ين ده 
غ،  ن،ءا  أ يتن،أ من حملتًا  د اإلسرائيليون، وذله أن اإلمارات والسعودية اعتبرت الحرس علأ 

 اإلخوان المسلمين ب كل خاص، و د اإلساميين ب كل عام فة كافة أرناء  مال أفريقيا. 
لم يكن من الماادفة فة  ةء أن ي ًد األسبو  الذي سبق فعان وقم فطاق النار فة غ،  قيام 

اقا لإلساميين وأهدام ماراتية اإلمارات العربية المتحد ، انطاقا  من مطارات مارية، بقام مو 
داخل طرابلس فة ليبيا للحيلولة دون وقو  المطار فة أيديًم. نعم، فنًا حرس بالوكالة هذه التة 
تدور رحاها فة ليبيا، والتة  ًدت مؤخرا  ا تراه طائرات خلينية وقواعد مارية ب كل اار  

ًم سربوا المعلومات حول التورط ومبا ر. بل، لقد أغ س التطور األخير األمريكيين لدرنة أن
اإلماراتة والماري فلأ احيفة النيويوره تايم،. هذه هة نفس الدول التة أرادت تدمير حماس 

 لنفس األسباس، ولكن باءت بالف ل ولم يتحقق لًا ما أرادت.
طبعا ، لم ينت  الارا  بعد، ولم يتحقق لحماس كل ما أرادت، فلن ي ًد قطا  غ،  فة المستقبل 

لمنةور أ فتر الميناء البحري وأ فتر المطار، ولم تتمكن حماس من تحرير األسرى الذين أعيد ا
اعتقالًم حينما  نت فسرائيل حملتًا القمعية علأ ال فة ال ربية بعد عملية اختطام وقتل ال بان 

 المستوطنين العاعة. 
الوسيط الرسمة فة بالرغم من محاوأت حماس مقاومة اإلذعان لذله، فأ أن مار ةلت 

المفاو ات بعد أن رف ت فسرائيل قبول أي دور لقطر أو تركيا. وةلت وساطة مار مادر توتر 
مستمر حتأ اللحةة األخير  التة سبقت اإلعان عن وقم فطاق النار. ولم ترد مار ولم يرد 

حقيقًا عباس تمكين حماس من ادعاء النار. وكان ذله بال بط هو أحد األهدام التة سعأ لت
ذله التحالم غير الرسمة بين فسرائيل والسعودية واإلمارات، وهو  -فأ أن  منة بالف ل-من الحرس 

 هدم تنايس عبد الفتاح السيسة ،عيما  فقليميا ، ولعل النًود فة هذا المنال لم تتوقم بعد. 
كان يعنة قدرت حماس أن  لربما كان من األف ل لًا أن تتفاوم  من وفد موحد، فأ أن ذله 

فمكانية أن تتعرم حماس لل  وط لتقبل بما تعتبره افقة محدود . وفعا ، ما لبعت ال  وط علأ 
حماس أن تعاةمت من داخل الوفد الفلسطينة فلأ المفاو ات نتينة للتكتيه الذي لن ت فلي  

داخل مدينة فسرائيل فة األيام األخير  من الحرس، أأ وهو تحويل أبراج سكنية ب كملًا فلأ ركام 
غ، ، مما ،اد ب كل دراماتيكة أعداد الفلسطينيين الذين باتوا با م وى. يقدر عدد هؤأء الم ردين 

. ما من نريحا   20994و ًيدا   9242ألم فنسان، وقد خلفت الحرس  410اليوم بما يقرس من 
  ه فة أن  عمن باهة فعا .
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، وترسيخ الدعم ال عبة الذي كسبت  خال يتوقم المستقبل اآلن علأ مدى قدر  حماس علأ تع،ي
الحرس. هل سيكون بإمكانًا تمرير عود  نًا، األمن التابا للسلطة فلأ غ،  با موانًات، أخذا  
باأعتبار أن فنراءات القما فة ال فة ال ربية وفة القدس مر حة ليس فقط لاستمرار بل ألن 

تيس األعام داخل غ، ، ولكنًا تمله فعل ذله فة ت،داد حد  وكعافة؟ ليس بإمكان فسرائيل فعاد  تر 
المناطق التة تسيطر عليًا ب كل مبا ر. وهل سترتد آعار الحرس علأ غ،  علأ األنةمة العربية 

 التة حر ت علأ الحرس ودعمتًا؟ وهل سيرفا الحاار فة نًاية المطام عن قطا  غ، ؟
 أ يتسنأ بعد اإلنابة عن أي من هذه التساؤأت.

( 26/8/2112، افنيغتون بوست) ذي ه  
(21)ترجمة خاصة لـ عربي   

28/8/2112، "21موقع "عربي   
 

 كاسر تعادل .72
يوفال ديسكن   

)الم مون:فن مبادر  سياسية بعيد  المدى فقط فة الو ا الذي ن   سُتمكن اسرائيل من أن تحول 
س"، الأ  ربة قا ية الموانًة العسكرية ما حماس من تعادل تكتيكة بين دولة قوية ومنةمة "ارها

 المادر(. -استراتينية 
فن الًدنة التة أحر،ت ما حماس تد  النمًور اأسرائيلة خائس األمل. فقد اختار المستوى 
السياسة أأ يً،م حماس عسكريا واكتفأ ب ربة  ديد  لمنةومة اأنفاق الًنومية وب ربة نوية 

ما فة قطا  غ، . وما ذله ما ،الت حماس كعيفة أاابت بنأ المنةمة التحتية وأحدعت دمارا عةي
قادر  اآلن اي ا علأ أن تًدد بلداتنا حتأ ةاهر حيفا. وتوقا النمًور فة اسرائيل الذي تحمل 
العسء بل منر المستويين السياسة والعسكري تفوي ا كبيرا ندا، توقا نًاية مختلفة. كان العوم 

 ه من يسمون  "كآبة".الذي حالنا علي  ُمخيبا لألمل ومم،ونا ب عور هنا
سنابر كلنا نميعا فة اأيام القريبة هدفا لحملة دعائية كعيفة. وسُيبينون لنا أن النيش اأسرائيلة 

ب ننا  –كما قال و،ير الدفا  يعلون  – رس حماس  ربة بلي ة وسيحاولون اقناعنا باألدلة والبراهين 
ن تدخل موانًات عسكرية فة "وسمنا وعة حماس". وبحسس هذا المنطق ستخ أ حماس من أ
 المستقبل ما النيش اأسرائيلة بسبس العقاس ال ديد الذي أاابًا.
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لست أسار  الأ الت ويش علأ "فرح انتاار" الدعائيين الرسميين، لكن خبرتة بمحاربة "اأرهاس" 
 علمتنة أن وعة الب ر ليس وسطا م ناطيسيا قابا للوسم لمر  واحد  وعلأ نحو أ رنعة عن .
والذي ُيار ما كل ذله علأ التمسه بًذا المفًوم ينس علي  أن يفحص فة ادق عن أن  كيم 

وكيم ُوسم اي ا وعة اسرائيليين كعيرين كانوا ي اهدون بلدات  –"ُوسم وعة" سائر أعداء اسرائيل 
 كاملة فة الننوس تخلو من سكانًا.

فة وعة قاد  منةمات "اأرهاس"  يؤسفنة أن عدم الحسم العسكري فة عملية النرم الاامد يخلم
اأسامية المتطرفة فة سوريا ولبنان والعراق اور  اسرائيل ال عيفة. وهو يرون أن الدولة اليًودية 
حكاما فة ال رق اأوسط أ تننر فة أن تً،م فة أكعر من خمسين  ذات أقوى نيش وأكعره تسلحا وا 

رم. وفة هذه اأيام خااة التة أابر يوما منةمة "ارهاس" تسيطر علأ مساحة محدود  من اأ
فيًا تًديد المنةمات "اأرهابية" اأسامية المتطرفة كبيرا ندا يوند لًذا الوعة المت كل معنأ بعيد 

 المدى.
الموانًة العسكرية فة قطا  غ،  فة أسر  وقت  بإنًاءينس أن تًتم دولة اسرائيل اهتماما كبيرا 

بادرات خاقة تُعبت تسوية سياسية، لكن الم كلة هة أن المبادر  ممكن ما المبادر  علأ انراءات وم
ليست الطريق التة تحبًا القياد  السياسية اأمنية التة تقود الموانًة الحالية. ويبدو أن  يوند نوعان 
من المبادرات الممكنة التة يمكن بل من المراد ندا الت ليم بينًا: وأحد تله اأمكانات وكتس في  

ن الكام وليست ل  الة بالواقا اآلن هو المبادر  الأ انراءات عسكرية برية تف ة بحماس الكعير م
علأ األقل الأ  عور بانًيار قريس فن لم ي،د علأ ذله. وكما قد ذكرت فة الما ة يمكن تنفيذ 

 هذه اأنراءات اي ا دون احتال قطا  غ،  كل .
فة كل ما يحدم فة منطقتنا برؤية استراتينية  واأمكان الباقة هو "الخروج من الاندوق" والنةر

ُتمّكن من فًم أن المعركة فة قطا  غ،  هة حادعة ا ير  نسبيا قياسا بالتحديات التة توانًنا بًا 
سائر المسارات اأقليمية. والطريقة المراد  فة الو ا الذي ن   هة مبادر  سياسية ذات معنأ 

ئة نريئة ت خذ هذه اأ،مة وتحولً ا الأ فراة اقليمية. ويحسن فة هذه الحال أن نفحص علأ مفانِّ
نحو وا   نا  عن خيارات رف ناها فة الما ة، وحان الوقت لنفم ال بار عن مبادر  السام 

وما  –العربية وتحديعًا وتنقيحًا لتابر مسير  اقليمية كبير  مفانئة ُيحل فة  منًا بالتدريج 
 الفلسطينة اي ا. –لارا  اأسرائيلة ا – إلسرائيل مانات أمنية كبير  ندا 

 فيرانوت مل هذه المسير  دولة اسرائيل ودوأ عربية لًا معًا ماالر م تركة كعير  وهة القلق من 
الساعية الأ القدر  الذرية والخ ية من تًديد اأسام اأاولة المتطرم الذي ي،داد قو  والخ ية من 
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المنطقة كلًا في . ولًذا اأنراء فة الاعيد السياسة عدم اأستقرار الذي أدخل الربيا العربة 
الدولة معطيات ابتدائية طيبة، فالسعودية ومار واأردن وامارات الخليج واأتحاد اأوروبة 
والوأيات المتحد  ودول اخرى فة العالم اي ا كما يبدو من المحتمل احتماأ كبيرا أن تؤيد هذه 

 المبادر  وتساعد علأ دفعًا قدما.
نحو ماالحة اقليمية فقط وأ  بإسرائيل، لكن  الطريقة الاحيحة أ للسير البتةليس ذله عما سًا 

فقط بل لسحس البساط الدولة والعربة والفلسطينة  إلسرائيلأست ال واقا ن رافة سياسة مرير 
اتفاق  بالتدريج اي ا من تحت أقدام حماس ولنعلًا تقم فة موانًة قرارات حاسمة مًمة. وسينعل

يحةأ بدعم العالم عامة والعالم العربة خااة وفي  وكاء حماس، سينعل حماس منةمة "ارهابية" 
تتمرد علأ حكومة معترم بًا قانونية وقعت علأ اتفاق سام ما دولة اسرائيل. وسيكون أسًل كعيرا 

 فة هذه الةروم النديد  ع،ل حماس وا  عافًا.
فة ال ربية من نًة اقتاادية فسي خذ فة الت كل علأ مرأى عرفنا كيم نساعد علأ تنمية ال  فذا

من سكان القطا  واقا عيش بديل أ د سحرا مما تقدم  سلطة حماس. وسيسًم فة اأستمرار علأ 
ف عام المنةمة أ عسكريا فقط بل عند النمًور اي ا. وحماس منةمة ال رعية العربية والدولية 

سيونس اةًار براغماتية سياسية ما. ولست أوهم نفسة ب ن ع،ي،  عليًا ندا، وهذا يونس عليًا و 
المنةمة ست ير قيمًا األساسية لكنًا تعلم معل حركات دينية سياسية اخرى كيم تؤنلًا الأ موعد 

 أكعر راحة حينما يقت ة اأمر ذله.
ولم  تتنسد م سا  اسرائيل فة حكومتًا الحالية التة أ تستطيا أن تنتً، الفراة وتعبت للتحدي،

يبق لنا تحت هذه الحكومة سوى أن نستعد للنولة العنيفة التالية ما حماس. فن عدم  ناعة قيادية 
لتحديد أهدام أبعد للعملية العسكرية علأ حماس يابر عدم  ناعة لتحريه مسار سياسة يكسر 

 التعادل فة الساحة الدبلوماسية.
ن مبادر  سياسية بعيد  فن اسرائيل تقودها اليوم قياد  مستكينة وائتام حكو  مة ُيملة  لا سياسيا. وا 

المدى فقط فة الو ا الذي ن   سُتمكن اسرائيل من أن تحول الموانًة العسكرية ما حماس من 
 تعادل تكتيكة بين دولة قوية ومنةمة "ارهاس"، الأ  ربة قا ية استراتينية.

22/8/2112، يديعوت  
22/8/2112، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 :كاريكاتيرور و ص .73
 

 
 98/8/9024  بكة قدس اأخبارية، ،فلسطينيون محتن،ون فة مطار القاهر 
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 98/8/9024ن ال ًيد محمد أبو  مالة، وكالة  ًاس، بيقبل يد ا هنية
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 98/8/9024 ،92عربة  أميال، 6األسماك تغزو غزة بعد السماح بالصيد لمسافة 

 
 

 
 

 28/8/2112الجزيرة نت، الدوحة، 


