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 وعشرات الفلسطينيين في مواجهات شرق غزة بجروط خطيرة إسراييلي قناص إصابة .1
هاجر حرب: عجت مواقع التواصل ، م  غزة، ع  21/8/2021، القدس العربي، لندنذكرت 

االجتماعي في األراضي الفلسطنينة، السبت، بمقطع فندنو نظهر شابًا فلسطنينًا استطاع اإلمساك 
فوهة سالح قياص إسرائنلي نختبئ خلف جدار إسميتي على حدود قطاع غزة، وأطلق اليار علنه ب

حناءًا للذكرة   52م  مسدس، خالل المسنرات التي ايطلقت نوم السبت رفضا الستمرار الحصار وا 
وتداول اليشطاء المقطع ضم  العدند م  التغرندات التي أندت ما قام به  إلحراق المسجد األقصى.

عامًا، مؤكدن  على أ  دفاع الفلسطنينن  ع  أيفسهم  17العمرلشاب الذي تفند األيباء بأيه نبلغ م  ا
 وأرضهم حق مشروع.

أصنب جيدي إسرائنلي بجروح خطنرة وعشرات ، م  غزة: 21/8/2021 نت، .الجزيرةويقلت 
لحرق المسجد  52الفلسطنينن  في مواجهات عيد السناج الحدودي شرقي مدنية غزة في الذكرى الـ

وقالت الشرطة اإلسرائنلنة إ  جيدنا أصنب بجروح خطنرة النوم السبت بعد تعرضه  األقصى المبارك.
إلطالق يار عيد الحدود الشرقنة مع قطاع غزة، ويقل بمروحنة عسكرنة إلى مستشفى سوروكا في 

الجتماعي كشف ع  وكا  مقطع فندنو تياقلته وسائل التواصل ا مدنية بئر السبع لتلقي العالج.
محاولة أحد المتظاهرن  الفلسطنينن  إطالق اليار م  مسدس صّوب فوهته يحو جدار كا  نتمركز 

كما حاول بعض المتظاهرن  في واقعة أخرى سحب سالح أحد  خلفه أحد الجيود اإلسرائنلنن .
ص وقيابل الغاز وقد أطلق جيود االحتالل الرصا الجيود م  الفوهة، لك  إطالق اليار أبعدهم عيه.
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المدمع على مئات الفلسطنينن  الذن  توافدوا نوم السبت على حدود القطاع للمشاركة في مهرجا  في 
 ذكرى حرق األقصى.

بجروح  -أطفال 10م  بنيهم -شخصا  41م  جهتها، أعليت وزارة الصحة الفلسطنينة إصابة 
 قيابل الغاز على مسنرة جماهنرنة مختلفة جراء إطالق جنش االحتالل اإلسرائنلي الرصاص الحي و 

في الميطقة الحدودنة شرقي مدنية غزة ضم  مهرجا  شعبي يظمته الفصائل الفلسطنينة بمياسبة 
 ذكرى إحراق المسجد األقصى.

 تنديد الفصايل الفلسطينية
وقد اعتبرت حركة )حماس( أ  اعتداء إسرائنل على الفلسطنينن  قرب حدود غزة نعكس عدواينتها 

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطنف القايوع إ  اعتداء قوات االحتالل على  نتها الدمونة.وعقل
األطفال األبرناء والمدينن  في مهرجا  أقنم على حدود غزة ندل على عدواينتها المستمرة تجاه شعبيا 

 الفلسطنيي.
الفلسطنينة بإطالق وخالل المهرجا  الذي يظم في ذكرى إحراق المسجد األقصى، يددت الفصائل 

قوات االحتالل الرصاص على المشاركن  في المهرجا ، وقالت إ  الهدوء مع إسرائنل لم نعد ممكيا 
 في ظل ما تفرضه م  عدوا  اقتصادي ومعنشي مستمر على قطاع غزة.

وفي كلمة ألقاها بالينابة ع  الفصائل الفلسطنينة، حمل عضو المكتب السناسي للجبهة الشعبنة 
ر فلسطن  جمنل مزهر إسرائنل والمجتمع الدولي المسؤولنة الكاملة ع  استمرار معاياة لتحرن

وقال مزهر "غزة ال تقبل االبتزاز، ولم نعد ممكيا استمرار  الفلسطنينن  باإلغالق والتجونع والحصار.
 هذا الوضع، وهذه السناسة ل  تكسر إرادتيا، ول  تحقق أهدافها".

بحسب مصدر في المقاومة، : رجب المدهو ، م  غزة، ع  23/8/2021، األخبار، بيروتوقالت 
، فقد جرت اتصاالت مكنثّفة، خالل النومن  الماضنن ، بن  المقاومة «األخبار»تحّدث إلى 

الفلسطنينة والوسنط المصري، لميع تدهور األوضاع في القطاع، في وقت أبلغت فنه حركة 
الفعالنات الشعبنة، إلى حن  تراجع االحتالل ع  كامل المصرنن  بأيها ستستمّر في إقامة « حماس»

وفي الوقت ذاته، أكدت الفصائل الفلسطنينة أيها ل  تميح االحتالل مزندًا م   خطواته تجاه القطاع.
الوقت، داعنة إلى ضرورة البدء في إجراءات الميحة القطرنة خالل األسبوع الحالي، باإلضافة إلى 

 بشكل كامل لمصلحة مشارنع اإلعمار، وبما نلّبي حاجة المواطين . السماح بإدخال مواد البياء
قال عضو المكتب السناسي لحركة حماس خلنل : 21/8/2021، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

الحنة، إ  الجماهنر المحتشدة في مخنم ملكة شرق غزة جاءت لتعل  أ  مسار المعركة متجدد، وأ  
كتيا متواصلة. وقال عضو المكتب السناسي لحركة حماس سهنل المواجهة ما زالت مفتوحة وأ  معر 
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 الهيدي، إ  رسالة مهرجا  الفصائل شرق غزة واضحة، وأ  غزة وشعبها مع األقصى والضفة.
إييا ل  ييسى أسرايا وأقصايا، ويح  على التحام تام مع أهليا، ول  يصبر »وأضاف في تصرنح: 

 «.لمعلى حصار غزة التي تعايي م  الجوع واأل
، أ  رسالة النوم م  مهرجا  «أبو مجاهد»كما أكد المتحدث باسم لجا  المقاومة محمد البرنم 

يرفض تهوند القدس، ول  يسمح »الفصائل هي أ  القدس عاصمة فلسطن . وأضاف في تصرنح: 
«. لالحتالل بالتهرب م  تفاهمات التهدئة، وسيلبي كافة مطالب شعبيا مهما كلفيا ذلك م  نثم 

إذا لم نستجب االحتالل لمطالب المقاومة سندفع النثم ، والمقاومة حاضرة وأدواتها في »بع: وتا
 «.المندا  وستقوم بواجبها لحمانة شعبيا وكسر الحصار ع  غزة

 
 منع إقامة مسيرة رفضًا لالعتقال السياسيت السلطة في رام هللا لليوم الثاني أجهزة أمن .2

األم ، أمس، للنوم النثايي على التوالي، تيظنم مسنرة وسط رام هللا، "األنام": ميعت أجهزة  –رام هللا 
 رفضًا لالعتقال السناسي، دعت إلنها حراكات شعبنة وأطر مستقلة، ما اقتر  بتوقنف أربعة مواطين .
وجاء اإلجراء الجدند بعد نوم واحد على ميع فعالنة ممانثلة، يظمت للمطالبة بتحقنق العدالة في ملف 

شخصًا، جرى اإلفراج ع  غالبنتهم،  20شط يزار بيات، تم في إطارها توقنف أكنثر م  مقتل اليا
وذكر الياطق اإلعالمي باسم الشرطة العقند لؤي إرزنقات، أيه "لم نك  هياك أي تصرنح أو  أمس.

إذ  رسمي م  الجهات الرسمنة إلقامة التجمع، ورفضت مجموعة م  الحراك التوقنع على شروط 
حالتهم إلى الينابة العامة التخاذ  24أضاف: تم القبض على و  التجمهر". شخصًا، وتم توقنفهم وا 

 .1998لسية  12المقتضى القايويي وفقا ألحكام قايو  االجتماعات العامة رقم 
 23/8/2021، األيام، رام هللا

 
 تانتقادات للسلطة على خلفية اعتقاال.. معتقلون سياسيون لدى رام هللا يضربون عن الطعام .3

بدأ معتقلو  سناسنو  لدى السلطة الفلسطنينة إضرابًا ع  الطعام بعد نوم م  اعتقالهم، على  رام هللا:
خلفنة تيظنمهم مظاهرة مطالبة بمحاسبة المتورطن  في وفاة الياشط المعارض يزار بيات أنثياء اعتقاله 

 م  قبل األجهزة األمينة يهانة نوينو )حزنرا ( الماضي.
االيتخابنة زناد عمرو، إ  غالبنة المعتقلن  لدى األجهزة األمينة « طفح الكنل»مة وقال رئنس قائ

، اعتقلوا قبل ايطالق مسنرة على دوار الميارة في مدنية رام هللا في وقت سابق 23الفلسطنينة وعددهم 
ام، م  مساء السبت، للمطالبة بمحاسبة قتلة الياشط السناسي يزار بيات، أعليوا إضرابهم ع  الطع

وباإلضافة إلى الفصائل، أدايت شبكة «. أعليوا إضرابهم ع  الطعام احتجاجًا على اعتقالهم
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المرة »، قائلة، إيها «قمع واعتداء، واعتقال يشطاء في مدنية رام هللا»الميظمات األهلنة الفلسطنينة 
ا طالبت الهنئة كم «.األولى التي نتم فنها اعتقال المواطين  بسبب االشتباه بوجود ينة للتظاهر

في بنا  صحافي، باإلفراج الفوري ع  جمنع األشخاص « دنوا  المظالم»المستقلة لحقوق اإليسا  
 الذن  تم توقنفهم م  قبل الشرطة في مدنية رام هللا. 

 23/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 عتقل عددا من النشطاءيمنع مظاهرة في رام هللا و يالسلطة الفلسطينية  أمن .4
رونترز: ميعت أجهزة األم  الفلسطنينة، نوم السبت، يشطاء م  تيظنم مظاهرة وسط مدنية  -هللارام 

رام هللا للمطالبة بمحاسبة المسؤولن  ع  وفاة الياشط السناسي يزار بيات الذي توفي قبل حوالي 
التي وشوهدت األجهزة األمينة  شهرن  بعد اعتقال األجهزة األمينة الفلسطنينة له بوقت قصنر.

ايتشرت بكنثافة وسط المدنية وهي تعتقل عددا م  اليشطاء لحظة وصولهم قبل موعد ايطالق 
ولم تصدر األجهزة األمينة الفلسطنينة بنايا حول ما جرى م  اعتقاالت أو ظروف  المظاهرة.
 المعتقلن .

 22/8/2021القدس العربي، لندن، 
 

 في ذكرى إحراق األقصىتطالب بحماية المقدسات  السلطة الفلسطينية رياسة .5
توفنر الحمانة لألماك  الدنينة والمقدسة في »طالبت الرئاسة الفلسطنينة المجتمع الدولي بـ رام هللا:

إلحراق المسجد  52وقالت الرئاسة، في بنا  صحافي )السبت(، في الذكرى الـ«. مدنية القدس المحتلة
لقدس المحتلة ما زالت مستهدفة م  األقصى وكل األماك  المقدسة في ا»األقصى المبارك إ  

وجاء في بنا  الرئاسة: «. االحتالل اإلسرائنلي والمستوطين ، حنث االقتحامات مستمرة وبشكل نومي
القدس خط أحمر، ول  يقبل المساس بها، والمسجد األقصى المبارك هو أولى القبلتن  ونثالث »

المرابطن  في األقصى على صمودهم في  الحرمن  الشرنفن  ول  يحند عيه، ويحني أهليا في القدس
 «.وجه المخططات اإلسرائنلنة الهادفة إلى فرض تغننر زمايي ومكايي علنه

 22/8/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 ساعة تحرير القدس اقتربتللهباش:  في تصريح نادر .6

العالقات في تصرنح يادر، قال قاضي قضاة فلسطن ، مستشار الرئنس للشؤو  الدنينة و رام هللا: 
ساعة تحرنر القدس بما فنها المسجد األقصى المبارك أقرب إلنيا م  »اإلسالمنة محمود الهباش، إ  
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إ  وعد »وأضاف الهباش في بنا  «. أي وقت مضى، وا   االحتالل اإلسرائنلي إلى زوال ال محالة
سبحايه وتعالى،  اآلخرة الذي يؤم  به، وخالص هذه األرض م  الظلم والعدوا  هو وعد حق م  هللا

 «. وهو أقرب إلى التحقق مما نظيو 

 22/8/2021، الشرق األوسط، لندن

 
  حتى كسر الحصار عن قطاع غزةالفصايل تتعهد مواصلة الفعاليات  .7

تعهدت الفصائل بمواصلة الفعالنات الشعبنة الضاغطة على االحتالل حتى نذع   عنسى سعد هللا:
وقالت الفصائل، خالل مؤتمر  والسماح بعملنة إعادة اإلعمار.لمطالبها برفع الحصار ع  القطاع، 

صحافي عقدته ظهر أمس، في مخنم العودة الحدودي شرق مدنية غزة: إيها "ستواصل تيظنم 
الفعالنات الشعبنة دو  تردد أو تراجع حتى نكف االحتالل نده ع  شعبيا وقدسيا وضفتيا، وحتى 

ونتحمل مسؤولناته القايوينة واإليساينة، ونتوقف ع   نكسر الحصار الذي نفرضه على قطاع غزة،
 عرقلة اإلعمار، والحصار، وحرما  غزة م  االيفتاح على العالم".

وأكدت الفصائل، في المؤتمر الذي حضره ممنثلو  ع  جمنع القوى والفصائل، أيها ل  تقبل باستمرار 
وحّملت  شعبنة ستمضي وفق خطة ورؤنة.الحصار اإلسرائنلي وابتزاز غزة، الفتًة إلى أ  الفعالنات ال

الفصائل االحتالل المسؤولنة عما جرى، أول م  أمس، م  استهداف للمدينن  خالل مشاركتهم في 
 مهرجا  سلمي يظمته شرق غزة لالحتجاج على استمرار الحصار.

ودعت الفصائل المواطين  في كل أماك  تواجدهم إلى مواصلة هبتهم الشعبنة، وتوسنع يقاط 
ووجهت الفصائل رسالة للوسطاء  الشتباك مع المستوطين  في جمنع أيحاء الضفة الغربنة المحتلة.ا

قائلة: ل  يقبل استمرار حصار غزة وابتزازها، وعلنكم أ  تلتقطوا هذه الرسالة كي تعملوا على إيهاء 
 األزمة اإليساينة في قطاع غزة.

ب بالحذر، أمس، على أيحاء قطاع غزة، بعد وعلى الصعند المندايي، خّنم الهدوء اليسبي المشو 
 ساعات م  ش  طائرات االحتالل سلسلة غارات جونة على مياطق متفرقة م  القطاع.
 23/8/2021، األيام، رام هللا

 
 مدبرة ولم تكن فردية استهداف القناص اإلسراييلي": حادثة القدس العربي" .8

شرفت على تيظنم الفعالنة الشعبنة، والتي تخللها نؤكد مسؤولو  في الفصائل الفلسطنينة، التي أ غزة:
حادنثة إطالق يار م  قبل شاب على جيدي م  وحدات القياصة اإلسرائنلنة، فأصابه بجراح بالغة 
الخطورة، أ  هذه الحادنثة لم تك  مدبرة، وال في بريامج الفعالنات أي شكل م  العمل العسكري، وأ  
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واضحة لالحتالل، بأ  التهرب م  استحقاقات التهدئة، التخطنط كا  نقتصر على إرسال رسالة 
بقوة  2020ورفع الحصار ع  غزة، سنقابل بعودة الفعالنات الشعبنة التي توقفت ميذ بدانات العام 

، أ  قنادة الفصائل، أكدت للوسطاء الذن  تدخلوا بعد ”القدس العربي“وعلمت  على طول الحدود.
سرائنلي م  شاب نحمل مسدسا، وجهه م  أحد فتحات الجدار حادنثة إطالق اليار على الجيدي اإل

المقام على حدود غزة، المخصصة لجيود القياصة، كايت فردنة، في ظل حالة الغضب الشعبي على 
ما آلت إلنه أوضاع القطاع الصعبة، وأ  استمرار تصعند الحصار، سندفع الفلسطنينو  لمزند م  

 الخطوات التي ال نمك  التيبؤ بها.
 22/8/2021لقدس العربي، لندن، ا

 
 يديعوت: "إسراييل" تفشل في قراءة توجهات السنوار بدّقة .9

قال محلل عسكري إسرائنلي، نوم األحد: إ  "إسرائنل فشلت في قراءة توجهات قائد حركة : الياصرة
وأضاف المحلل العسكري بصحنفة "ندنعوت أحريوت"  حماس في قطاع غزة نحنى السيوار صحنًحا".

عبرنة، نوسي نهوشع، أ  "إسرائنل تفشل في قراءة توجهات السيـوار صحنًحا؛ حدث ذلك في معركة ال
وتابع قائال: "ها هي إسرائنل تفشل مرة  "حارس األسوار" األخنرة على قطاع غزة في مانو الماضي".

 أخرى. هذا لنس رأني فقط بل رأي كبار المسؤولن  في المؤسسة األمينة"، حسب تعبنره.
 22/8/2021، مركز الفلسطيني لإلعالمال

 
 هنية: القدس ستبقى محور االرتكاز لتحقيق النصر الكبير .10

أكد رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" إسماعنل هينة، أ  القدس ستكو  محور االرتكاز 
ث وقال هينة في كلمة له خالل الملتقى العلمائي الدولي النثال لتحقنق اليصر الكبنر وتحرنر أرضيا.

في ذكرى حرنق المسجد األقصى "سنف القدس بوابة التحرنر"، إ  معركة القدس شكلت ميعطًفا 
وأضاف أ   مهًما في مسار الصراع مع العدو، ويقطة تحول ستترك أنثًرا عمنًقا في زوال االحتالل.

لمياسبة هللا وفقيا في اتخاذ قرار الدفاع ع  المسجد األقصى والقدس في الوقت المياسب، والطرنقة ا
وأشار إلى أ  المقاومة الفلسطنينة تمكيت خالل المعركة م  إفشال  خالل معركة سنف القدس.

 االستراتنجنة العسكرنة التي اعتمدها جنش االحتالل خالل السيوات الماضنة.
وأوضح أ  سنف القدس أنثتبت أ  خنار المقاومة هو الخنار االستراتنجي لتحرنر فلسطن ، ال 

االعتراف، مبنًيا أ  خنار المفاوضات كايت محصلته المزند م  التنه وتيفنذ  المفاوضات وال
وأكد هينة أ   المشارنع االستنطاينة، وقتل روح المقاومة في الضفة، والتعاو  األميي مع االحتالل.
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كل محاوالت إضعاف جذوة االرتباط بفلسطن  وقضنتها وكل الملنارات التي صرفت في سبنل تحقنق 
 ف الخبنث فشلت أمام هذه المعركة.هذا الهد

 22/8/2021موقع حركة حماس، 
 

 رضوان: الفصايل في حالة انعقاد وكل الخيارات مفتوحة للدفاع عن القدس وكسر الحصار .11
حّملت حركة "حماس"، االحتالل المسؤولنة الكاملة ع  إطالق اليار على الفلسطنينن  شرق : غزة

صابة عدد كبنر ميهم بج روح، مؤكدة أ  كل الخنارات مفتوحة للدفاع ع  القدس وكسر مدنية غزة وا 
وقال القنادي في الحركة إسماعنل رضوا  في تصرنح خاص لـ"قدس برس": "خرجت النوم  الحصار.

الجماهنر الفلسطنينة لتؤكد رفضها لجرنمة إحراق المسجد األقصى المبارك وحصار غزة وشعبيا، 
وأضاف: على االحتالل أ  نقرأ هذه الرسالة جندًا ول   ".وذلك في إطار معركة الدفاع ع  القدس

نطول صبر المقاومة على مواصلة حصار غزة، فقد أعطنيا المدة الكافنة لرفع الحصار، والنوم م  
 خالل الحشد الجماهنري الكبنر بدأ الوقت نيفد أمام االحتالل".

 21/8/2021، قدس برس
 

 على مواقع للمقاومة في قطاع غزةطايرات االحتالل تشن سلسلة غارات جوية  .12
يت طائرات استطالعنة "مسنرة"، وحربنة إسرائنلنة، سلسلة م  ش محمد الجمل وعنسى سعد هللا:

الغارات الجونة لنلة أمس وفجر النوم، استهدفت عدة مواقع للمقاومة، في محافظتي غزة ووسط 
خالل مواجهات عينفة ايدلعت  القطاع، وذلك بعد ساعات م  اإلعال  ع  إصابة جيدي إسرائنلي،

مواطيًا بجروح مختلفة، بنيهم طفل بحالة حرجة، والعشرات  41شرق مدنية غزة أسفرت ع  إصابة 
باالختياق، خالل مسنرة ميددة بالحصار، بالتزام  مع بدء فعالنات المهرجا  الجماهنري الذي يظمته 

بدأت باستهداف موقع للمقاومة نقع في  ووفقًا للمصادر المحلنة واألمينة، فإ  الغارات الفصائل.
غرب مخنم اليصنرات وسط قطاع غزة، إذ أطلقت طائرات مسنرة صاروخن  باتجاه الموقع، قبل أ  
تش  طائرات حربنة غارات عينفة تسببت في وقوع دمار كبنر داخل الموقع وفي محنطه، دو  أ  

غارات أخرى، استهدفت ذات  وبعد ذلك بوقت قصنر، شيت الطائرات نبلغ ع  وقوع إصابات.
الموقع، قبل أ  تش  غارة جدندة استهدفت موقعًا آخر للمقاومة نقع في محررة "يتسارنم"، جيوب 

 مدنية غزة.
 22/8/2021، األيام، رام هللا
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 حماس تدين بشدة اعتداء أمن السلطة على معتصمي رام هللا .13
طة الفلسطنينة، أمس، عدد م  اليشطاء دايت حركة "حماس" بشدة اعتداء واعتقال أجهزة أم  السل

 والمنثقفن  واألسرى المحررن  المعتصمن  أمام مركز شرطة رام هللا للمطالبة بمحاسبة قتلة يزار بيات.
وطالبت حماس في تصرنح صحفي السلطة الفلسطنينة في الضفة بإطالق سراح المعتقلن  فوًرا، 

وضع حد لكل المتالعبن  بالسلم المجتمعي والعمل على محاسبة قتلة يزار بيات ومحاكمتهم، و 
 واليسنج الوطيي الفلسطنيي.

 22/8/2021موقع حركة حماس، 
 

 الشعبية تدين اعتداءات أمن السلطة بالضفة على الرموز الوطنية .14
أدايت الجبهة الشعبّنة لتحرنر فلسطن  بأشد العبارات إقدام األجهزة األمينة للسلطة على القنام : غزة

الت واسعة طالت عدًدا م  المياضلن  واألسرى المحررن  والياشطن  المطالبن  بُمحاسبة بحملة اعتقا
 قتلة الشهند يزار بيات، داعنًة لإلفراج الفوري ع  المعتقلن  كافة وُمحاسبة المعتدن .

 22/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 كاديميينالجهاد تدين اعتقال السلطة لألسرى المحررين وقادة الرأي واأل  .15
دايت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن  بشدة، اليهج البولنسي للسلطة وأجهزتها األمينة التي تمع  
في قمعها ومالحقتها لألسرى المحررن  وقادة الرأي واإلعالمنن  واألكادنمنن  الذن  نطالبو  

يزله بالخلنل. وعبرت بالقصاص م  قتلة الشهند يزار بيات الذي اغتالته السلطة بعد اعتقاله م  م
 الحركة ع  رفضها لميح هذه التجاوزات وااليتهاكات الخطنرة غطاًء قايوينًا م  قبل أي محكمة، 

 مطالبة بإطالق سراح المعتقلن  فوًرا. 

 22/8/2021، فلسطين أون الين
 

 من أجهزة السلطة يعلن اضرابه عن الطعام احتجاًجا على اعتقاله خضر عدنانالقيادي  .16
لقنادي في حركة الجهاد الشنخ خضر عديا  االضراب ع  الطعام احتجاًجا على اعتقاله م  أعل  ا

قبل أجهزة ام  السلطة. ووفقا لمصادر عدة فإ  القنادي "عديا " نرفض الحدنث أو االجابة على أي 
سؤال أو استجواب أو التعاطي مع قادة أجهزة أم  السلطة. وترفض السلطة اإلفراج ع  أي معتقل 

م  قررت الينابة العامة اخالء سبنلهم، فنما أشارت مصادر إلى أ  ذلك ضمايا لعدم المشاركة في م
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وقفة احتجاجنة للمطالبة ستيظم النوم عيد السابعة مساء للمطالبة في محاسبة قتلة الياشط المعارض 
 يزار بيات. 

 22/8/2021، فلسطين أون الين
 

 ين وال يقبل القسمة وال الشراكةفتح: المسجد األقصى سيبقى خالصا للمسلم .17
أكدت حركة "فتح" أ  القدس ومقدساتها اإلسالمنة والمسنحنة خط أحمر، والمسجد األقصى، : رام هللا

وقالت "فتح" في بنا  صدر عيها، نوم  سنبقى خالصا للمسلمن  وحدهم ال نقبل القسمة وال الشراكة.
إجراءات االحتالل اإلسرائنلي بحق الـمسجد إلحراق األقصى، إ  كافة  52السبت، في الذكرى الـ

األقصى الـمبارك والـمرابطن  والـمصلن ، دلنل على مآرب وأهداف نسعى إلنها االحتالل، لك  ل  
وأضافت ا  القدس ستبقى العاصمة األبدنة للدولة  تمر بصمود المرابطن  وأهليا في القدس.

قامة دولة الفلسطنينة العربنة الحرة والمستقلة، وال سالم و  ال استقرار في الميطقة إال بتحرنر القدس وا 
 فلسطن  الحرة المستقلة وعودة الالجئن ، كما أكد الرئنس محمود عباس مرارا وتكرارا.

 21/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الشعبية تحذر من قرارات جديدة لألونروا تمس حقوق الشعب الفلسطيني .18
دائرة شؤو  الالجئن  في الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن ، نوم األحد، م  استمرار إدارة  حذرت: غزة
في تجاوزاتها الخطنرة التي تمس حقوق الشعب النثابتة، وفي المقدمة ميها قضنة الالجئن ، ” األويروا“

لها إلى أ   وأشارت الدائرة في بنا  وُتشكل تجاوًزا لصالحناتها ومساًسا لدورها في خدمة الالجئن .
اتخذت في اآلوية األخنرة، مجموعة م  اإلجراءات ذات أبعاد سناسنة بحق عدد م  ” األويروا“إدارة 

الموظفن ، والتوقنع على تفاهمات مع اإلدارة األمنركنة، نتنح لألخنرة التدخل الفج في قضانا 
إدارة األويروا وايتقالها ووصفت دائرة الالجئن  بالشعبنة ذلك بأيه تحول خطنر في سلوك  الالجئن .

م  حالة التماهي مع المؤامرات التي تستهدف قضنة الالجئن  وحقوقهم إلى مشارك رئنس في هذه 
المخططات، ما نستوجب التصدي بكل قوة ومسؤولنة م  جموع الالجئن  وأبياء الشعب في كل 

 ا جاء في بنايها.مكا  لهذه التجاوزات الخطنرة والسناسة التصعندنة م  قبل األويروا، كم
 22/8/2021، القدس، القدس
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 بينيت يهدد بهجوم شديد في قطاع غزة .19
توعد رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، يفتالي بنينت، باستهداف ياشطن  في قطاع غزة، وقال في بدانة 
اجتماع حكومته األسبوعي نوم األحد، إيه "سيحاسب م  نستهدف مقاتلنيا ومواطينيا"، في إشارة إلى 

 إصابة جيدي إسرائنلي خالل مواجهات عيد السناج األميي المحنط بقطاع غزة، أمس.
وأشار بنينت إلى القصف اإلسرائنلي في القطاع، اللنلة الماضنة وقال إ  "الجنش اإلسرائنلي ش  
هجوما واسعا في القطاع اللنلة الماضي. وأجرنت األسبوع الماضي تقننما للوضع في فرقة غزة 

ع وزنر األم  ورئنس أركا  الجنش، أفنف كوخافي، وبإمكايي إبالغكم بأ  الجنش العسكرنة م
 اإلسرائنلي، قنادة الميطقة الجيوبنة وفرقة غزة العسكرنة، جاهزو  ألي سنيارنو".

وتطرق بنينت إلى زنارته لواشيط ، وقال إ  "إنرا  تتقدم بسرعة في تخصنب النوراينوم وقّصرت 
نرا  بشكل كبنر الفترة المطل وبة لهم كي نطوروا قيبلة يوونة واحدة. وورنثيا وضعا لنس بسنطا، وا 
 تتصرف بصورة عدواينة".

وأضاف أيه "سأقول لباند  أيه حا  الوقت م  أجل لجم اإلنراينن ، ووقف هذا األمر وعدم ميحهم 
ه حبل يجاة على شكل الدخول مجددا إلى اتفاق يووي ايتهت صالحنته، حتى وفقا م  اعتقد أي

 واقعي".
وقال بنينت إيه "سيستعرض خطة ميتظمة عمليا على بيائها في األشهر األخنرة م  أجل لجم 

 اإلنراينن ، في الُبعد اليووي وكذلك في ُبعد العدواينة اإلقلنمنة".
وتابع بنينت أيه "بعد عودتيا م  واشيط  سيستضنف في اجتماع الحكومة المستشارة األلماينة 

وسأسافر م  أجل لقاء الرئنس المصري السنسي، الذي دعايي بهدف تونثنق )أيجنال منركل(، 
وتوسنع العالقات بن  دول الميطقة. ويح  في اتجاه إنجابي جدا مع األرد  أنضا، بعد سيوات م  
حالة أزمة مقابلها. وبالمياسبة، لم نك  هياك مبررا ألزمة. وهذا كله م  أجل أ  يبيي معا ائتالفا 

 المتطرف واإلنرايي".نلجم اإلسالم 
م  جايبه، قال وزنر الشتات اإلسرائنلي، يحما  شاي، النوم، إ  إسرائنل ستوجه "ضربة شدندة" 
لقطاع غزة إنثر المواجهات عيد السناج األميي المحنط بالقطاع، لك  ذلك ل  نتم خالل زنارة رئنس 

 الحكومة اإلسرائنلنة، يفتالي بنينت، إلى الوالنات المتحدة.
أيه "سنكو  هياك ردا، أعد بذلك، لك  لنس عيدما نكو   103FMبر شاي خالل مقابل إلذاعة واعت

بنينت في زنارة في الوالنات المتحدة". ونتوجه بنينت إلى الوالنات المتحدة بعد غد، النثالنثاء، لنلتقي 
 مع الرئنس األمنركي، جو باند ، في البنت االبنض نوم الخمنس المقبل.

 22/8/2021، 48عرب 
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 "حل الدولتين"وزيرة إسراييلية تهدد بإسقاط الحكومة إذا ُفتح ملف  .20
عشنة سفر رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بينت، إلى واشيط ، وتسرنب أيباء ع  احتمال تعرضه 
لضغوط م  الرئنس جو باند ، كي نتواصل مع الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، ونبدأ مفاوضات 

نيهما، خرجت وزنرة الداخلنة أننلت شكند، أمس األحد، بتهدند بإسقاط الحكومة لتغننر حالة الجمود ب
 «.تسونة سناسنة تشمل إقامة دولة فلسطنينة»في حال توجهها لمفاوضات حول 

، خالل مقابلة مع اإلذاعة الرسمنة «نمنيا»وقالت شكند، التي تعد القائد النثايي بعد بينت في حزبهما 
حل الدولتن  غنر واقعنة في هذه الحكومة، إذ إيها وبينت وكل عياصر ، إ  األحادنث ع  «كا »

النمن  في الحكومة نرفضو  إقامة دولة فلسطنينة، ولم نتغنر شيء علنهم في هذا الموقف. وردًا 
على سؤال حول ما سنجنب علنه بينت في لقائه مع الرئنس األمنركي جو باند ، حال طرح األمر، 

أيه ضد حل الدولتن ، موقفيا معروف لقد تقرر تشكنل هذه الحكومة سنجنب ب»أوضحت شاكند: 
 «.)االئتالفنة(، بعد التعهد م  جمنع مكوياتها بأال نتم التعامل مع هذه القضنة

  23/8/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 تستبعد تصعيدا مقابل غزة يةإسراييلتقديرات  .21
ل المقاومة الفلسطنينة في قطاع غزة المحاصر، تستبعد التقدنرات اإلسرائنلنة التصعند مقابل فصائ

أمس، السبت، والتي  48في أعقاب احتجاجات الغزنن  قرب السناج األميي الفاصل ع  مياطق الـ
فلسطنينا برصاص االحتالل، إضافة إلى إصابة قياص إسرائنلي بجروح  41أسفرت ع  إصابة 

 حرجة م  جراء إطالق ياشطن  اليار على قوات االحتالل.
"( مساء نوم األحد. وذكر مراسل الشؤو  11جاء ذلك بحسب ما أوردت هنئة البث اإلسرائنلنة )"كا  

العسكرنة للقياة، روعي شارو ، أيه "في إسرائنل نعتقدو  أ  الواقعة، صعبة وخطنرة، ولك  ل  تؤدي 
 ة تكتنكنة".إلى التصعند" مقابل فصائل المقاومة في غزة، معتبرن  أيها ال تتعدى كويها "حادنث

وقال إ  التقدنرات العسكرنة اإلسرائنلنة تشنر إلى أيه "كا  باإلمكا  ميع الواقعة )إصابة جيدي 
إسرائنلي في إطالق يار على السناج الفاصل("، وأ  "استخدام القوة لم نك  ياجًحا"، وأ  إصابة 

 الحدودنة. الجيدي ال تكشف ع  "عطل تشغنلي" لقوات االحتالل المتمركزة في المياطق
وأضاف أ  الجنش اإلسرائنلي "ال نعتبر أ  الحادنثة تعبر ع  فشل أو خطأ عملناتي، ولكيه نفحص 

 في الوقت يفسه ما إذا كا  نيبغي سحب القوات عيدما وصل مئات الفلسطنينن  إلى السناج".
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ق اليار، وأشار إلى أ  القنادة الجيوبنة في الجنش اإلسرائنلي تدرس "التساهل في أوامر إطال
 والتعامل بعيف أكنثر ميعا لتكرار الحادنثة".

 22/8/2021، 48عرب 
 

 والد الجندي المصاب مهاجما الجيش اإلسراييلي: "هذه فضيحة كبيرة" .22
هاجم والد الجيدي اإلسرائنلي المصاب، نوسي شموئنلي الذي أصنب أمس على حدود غزة، : حنفا

المتظاهرن  على الحدود، قائال: "إيها فضنحة كبنرة جنش بالده بعد إطالق اليار علنه م  الشبا  
 للجنش".

ويقلت ندنعوت ع  والد الجيدي قوله: "كنف وصلوا للحدود، هذه فضنحة للجنش، م  المؤكد أ  
هماال. كنف وصلوا إلى الجدار؟ ميذ متى أصبح إطالق اليار مميوعا علنهم؟".  هياك فشال وا 

 بنرة للجنش، لماذا نذهب ابيي للمستشفى بسبب مظاهرة".وأضاف: "هم جاؤوا لقتله. هذه فضنحة ك
 22/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الحكومة اإلسراييلية تصادق على زيادة تقاعد العسكريين .23

 1.1صادقت الحكومة اإلسرائنلنة نوم األحد، على زنادة تقاعد العسكرنن  في الخدمة الدائمة بمبلغ 
سبعة وزراء. كذلك صادقت على خفض س  تجيند الشبا  الحرندنن  ملنار شنكل. وعارض القرار 

 عاما. 21إلى  24للجنش اإلسرائنلي م  
وأصر وزنر األم ، بنيي غايتس، خالل اجتماع الحكومة اإلسرائنلنة على زنادة رواتب تقاعد 

 21إلى  24الضباط في الخدمة العسكرنة الدائمة، وعدم خفض س  تجيند الشبا  الحرندنن  م  
عاما، وسط معارضة العدند م  الوزراء، وتعالي الصراخ خالل االجتماع، وفقا لموقع "وانيت" 

 اإللكترويي.
وشدد غايتس على ترسنخ زنادة تقاعد الذي في الخدمة الدائمة في الجنش اإلسرائنلي، التي توصف 
بـ"إضافات رئنس هنئة االركا  العامة"، وتقدر بأكنثر م  ملنار شنكل سيونا، علما أ  رواتب التقاعد 

 م  الجنش اإلسرائنلي أعلى م  تقاعد الموظفن  في السلك الحكومي بأضعاف.
 22/8/2021، 48عرب 
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 "ياد فاشيم"تسمي رييسا جديدا لمركز المحرقة النازية  "إسراييل" .24
وافقت الحكومة اإلسرائنلنة األحد على تعنن  القيصل السابق لدى ينونورك دايي  :)أ ف ب( -القدس

حاسمة الجدل الذي انثنر في عهد رئنس الوزراء ” ناد فاشنم“دانا  رئنسا لمركز المحرقة اليازنة 
 بينامن  يتايناهو. السابق

وكا  يتايناهو اقترح العام الماضي تعنن  النمنيي المتشدد إنفي إنتام المعروف بخطابه المعادي 
 للفلسطنينن  والعرب داخل إسرائنل، رئنسا للمركز الواقع في القدس.

 .وأنثار خطاب إنتام حفنظة مسؤولي مركز المحرقة الذن  اعتبروه نتعارض مع قنم اليصب التذكاري
وكا  إنتام قد دعا أنضا إلى ضم الضفة الغربنة بأكملها وهو موقف نعتبر متطرفا للغانة وال نلقى 

 دعم النمنينن .
ونعمل المركز الذي نعد أنضا مؤسسة ألبحاث الهولوكوست، على الحفاظ على ذكرى إبادة اليازنن  

 لستة مالنن  نهودي معظمهم م  أوروبا.
 22/8/2021القدس، القدس، 

 
 نصور عباس: لم نتدخل بالسياسة األمنية للحكومة اإلسراييليةم .25

قال ميصور عباس رئنس القائمة العربنة الموحدة في الكينست اإلسرائنلي، مساء نوم السبت، إ  
 حزبه لم نتدخل في السناسة األمينة للحكومة الحالنة التي هو جزء ميها.

  حكومة يفتالي بنينت تراجعت ع  الرد على العبرنة، أ  تكو  12ويفى عباس في مقابلة مع قياة 
 غزة بعد إطالق الصاروخ على سدنروت تحت ضغط م  حزبه.

وقال عباس إ  قرار الرد م  عدمه بند بنينت، وهو لم نتحدث معه بهذا الشأ ، مشنًرا إلى أ  حزبه 
 كما قال.”. ل  نضر بشكل مباشر أو غنر مباشر بأم  الدولة“

نتم م  خالله استخدام قضانا األم  والحناة ” هجومًا سناسنًا رخنصاً “ك بأيه واعتبر ما أشنع حول ذل
البشرنة اليتقاد الطرف اآلخر سناسًنا، مشنًرا إلى أيه ميذ تشكنل الحكومة الجدندة هياك محاوالت 

 وبن  أ  حزبه نركز على قضانا اليهوض بواقع المجتمع العربي. لمهاجمتها وتفكنكها.
ياء االستنطايي، قال زعنم القائمة العربنة الموحدة، في المجال السناسي سنأتي وبشأ  تصارنح الب

الوقت بعد تجاوز أزمة المنزاينة للحدنث عيها، مشنًرا إلى أ  كل اإلسرائنلنن  نرندو  العنش بسالم 
 وشراكة وأم . كما قال.
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ئتالف، يح  يحتاج موقفيا م  هذه القضنة واضح جًدا قبل الدخول للكينست، ودخول اال“وأضاف 
هل يسعى  –ما الذي يخطط له في المجال السناسي؟  –إلى رؤنة هذا الموضوع في سناق واسع 

 ”.لتسونة سناسنة بن  الشعبن  .. هذه القضنة نجب أ  يياقشها في المرحلة المقبلة داخل االئتالف
 21/8/2021القدس، القدس، 

 
 ينيتتقديم اليحة اتهام ضد إسراييلي هدد باغتيال ب .26

عاًما( م  سكا   45قدمت الينابة اإلسرائنلنة، نوم األحد، الئحة اتهام ضد إسرائنلي نبلغ م  العمر )
 كرنات جات، هدد باغتنال يفتالي بنينت رئنس الوزراء اإلسرائنلي.

 100العبرنة، فإ  المعتقل اعتقل نوم الجمعة الماضي بعد اتصاله بالخط الساخ   12وبحسب قياة 
سرائنلي، وهدد باغتنال بنينت، مشنرًة إلى أيه خالل التحقنقات معه أوضح للمحققن  كنفنة للشرطة اإل

وسعت الشرطة اإلسرائنلنة إلى تمدند اعتقاله لحن  استكمال اإلجراءات  تخطنطنه لتيفنذ مخططه.
 القايوينة بحقه.

 22/8/2021القدس، القدس، 
 

 قرب باب حطةمستوطنون يقتحمون باحات األقصى واعتقال شابين  .27
اقتحم عشرات المستوطين ، صباح األحد، باحات المسجد األقصى المبارك، بحمانٍة : القدس المحتلة

وأفادت مصادر  مشددة م  قوات االحتالل اإلسرائنلي، كما وتم اعتقال شابن  قرب باب حطة.
، تركزت في مقدسنة، أ  مستوطين  اقتحموا باحات األقصى، بمجموعات، ويفذوا جوالت استفزازنة

 الميطقة الشرقنة م  المسجد وبالقرب م  مصلى باب الرحمة.
 22/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القطاعإصابة بينها طفل بحالة حرجة جراء قمع االحتالل تظاهرة على حدود  41غزة:  .28

الختياق، مواطيًا بجروح مختلفة، بنيهم طفل بحالة حرجة، والعشرات با 41أصنب  عنسى سعد هللا:
]أول[  إنثر قمع قوات االحتالل اإلسرائنلي التي ايتشرت بكنثافة على طول الحدود الشرقنة لمدنية غزة

 ، مسنرة ميددة بالحصار، بالتزام  مع بدء فعالنات المهرجا  الجماهنري الذي يظمته الفصائل.أمس
فة باتجاه المهرجا  في وبدأت المواجهات عيدما جابهت قوات االحتالل الجماهنر المحتشدة والزاح

الميطقة الحدودنة بقيابل الغاز والطلقات اليارنة، ما أدى إلى ايدفاع المزند م  جموع الجماهنر 
شعال  باتجاه السناج الفاصل، حنث شرعوا في تسلق السلك الفاصل ورشق جيود االحتالل بالحجارة وا 
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ا  الذي نبعد مئات األمتار ع  اليار في اإلطارات المطاطنة. ومع سماع المحتشدن  في المهرج
الحدود صوت إطالق اليار الكنثنف، ايدفعت جموع أخرى رغم بدء فعالنات المهرجا  بكلمة مركزنة 

 للفصائل.
 22/8/2021، األيام، رام هللا

 
 يخصص أموااًل لالستيالء على أراضي الفلسطينيين" القومي اليهودي": "السالم اآلن" .29

بصدد الموافقة على « الصيدوق القومي النهودي»اإلسرائنلنة إ  « م اآل السال»قالت حركة  رام هللا:
شنكل(، لغرض تسجنل األراضي، بما في ذلك  3.24ملنو  شنكل )الدوالر نساوي  100تخصنص 

بأيها « المؤسسة الصهنوينة»واتهمت الحركة  آالف الدويمات في الضفة الغربنة والقدس الشرقنة.
تحاول استخدام »، وأ  أوساطًا م  النمن  «إيهاء الرؤنة الصهنوينةتتصرف بطرق قد تؤدي إلى »

الصيدوق القومي النهودي لالستنالء على المزند م  األراضي في الضفة الغربنة والقدس الشرقنة، 
نعيي التسجنل، االستنالء »وأضافت الحركة «. وتحقنق الضم الذي سنؤدي إلى دولة نثيائنة القومنة

 –م  األراضي الفلسطنينة، لغرض إقامة المستوطيات، وفي حالة القدس الشرقنة  على المزند والمزند
نمك  أ  نعيي مصادرة آالف الدويمات والبنوت م  الفلسطنينن  الذن  عاشوا فنها ميذ عقود، كما 

 «.نجري في حي الشنخ جراح في عملنة تطهنر عرقي لصالح مجموعات استنطاينة م  النمن 
ملنار  2.3نبلغ حجم المبنعات السيونة للصيدوق القومي النهودي يحو «: »السالم اآل »وقالت 

 شنكل، تأتي جمنعها تقرنبًا م  أموال دولة إسرائنل.

 22/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 عاما على إحراق األقصى والخطر ما زال قايما 52: "اإلسالمية المسيحية" .30
ألسية »سالمنة المسنحنة ليصرة القدس والمقدسات إ  قالت الهنئة اإل«: القدس العربي»رام هللا ـ 

ع  بنا  للهنئة األحد، « وفا»ويقلت وكالة  «.اللهب ما زالت مستعرة في المسجد األقصى المبارك
إلحراق المسجد األقصى المبارك، إ  الحرنق الذي أشعله المستوط  اإلسرائنلي  52في الذكرى الـ 

ما زال مشتعال وفي تصاعد مستمر، والخطر ما زال محدقا  1969المتطرف مانكل دنيس روه  عام 
بالمسجد األقصى أكنثر م  أي وقت مضى، م  خالل ما تبتدعه سلطات االحتالل نومنا م  
أسالنب التصعند والتهوند وتغننر الوضع القائم في المسجد، ومحاوالت التدخل في عمل األوقاف 

 ي إدارة المسجد.اإلسالمنة صاحبة الحق القايويي والتارنخي ف
 22/8/2021، القدس العربي، لندن
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 أسرى يواصلون معركة اإلضراب عن الطعام 9وفاة أسير فلسطيني محرر في تركيا و .31
الضفة الغربنة: توفي في تركنا، األحد، األسنر المحرر محمد حس  شبراوي م  مخنم جين ، أنثياء 

وذكر مدنر يادي األسنر  ل اإلسرائنلي.رحلة عالج فنها، يتنجة اإلهمال الطبي في سجو  االحتال
سيوات في سجو   5في جين  ميتصر سمور في تصرنحات صحافنة أ  األسنر شبراوي أمضى 

االحتالل، وكا  نعايي م  مرض في الكبد وتعمدت إدارة السجو  إهمال عالجه، وتوجه قبل أنام 
 لزراعة كبد في تركنا، وأعل  ع  وفاته.

أسرى نواصلو  اإلضراب ع   9الخاونة قال يادي األسنر الفلسطنيي إّ  وفي سناق معركة األمعاء 
( 42الطعام في سجو  االحتالل رفًضا العتقالهم اإلدارّي، أقدمهم األسنر سالم زندات المضرب ميذ )

( نوًما، وكالهما نقبعا  في 40نوًما، إضافة إلى األسنر مجاهد حامد المضرب ع  الطعام ميذ )
 ”.لةعنادة الرم“سج  

 22/8/2021، القدس العربي، لندن
 

صابة شاب بالرصاص شرق بيت لحمو  جيش االحتالل يكثف الحواجز في محافظة الخليل .32  ا 
"األنام"، وكاالت: أصنب شاب م  ذوي االحتناجات الخاصة برصاص االحتالل  –محافظات 

ر تجاه الشاب عمر وذكرت مصادر محلنة أ  قوات االحتالل أطلقت اليا اإلسرائنلي شرق بنت لحم.
 عامًا(، وهو م  ذوي االحتناجات الخاصة. 25موسى حسن  شاللدة )

وفي الخلنل، كنثفت قوات االحتالل م  حواجزها العسكرنة على مداخل المدنية وبلداتها ومخنماتها، 
 وأعاقت حركة المواطين .

 23/8/2021، األيام، رام هللا
 

 عن "معتقلي الهبة" مطالبات فلسطينية بالداخل المحتل لإلفراج .33
مساء األحد، سلطات االحتالل اإلسرائنلي باإلفراج  1948طالب فلسطنينو األراضي المحتلة عام 

الفوري ع  المعتقلن  الفلسطنينن ، الذن  جرى اعتقالهم خالل الهبة الشعبنة التي جاءت التحاما مع 
 األقصى في أنار/ مانو الماضي.القدس وغزة، تيدندا باعتداءات المستوطين  وشرطة االحتالل على 

جاءت هذه المطالبات خالل تظاهرة حاشدة يظمها الفلسطنينو  أمام سج  "مجندو" التابع لسلطات 
االحتالل، إسيادا لمعتقلي الهبة الشعبنة، ورفع المتظاهرو  الفتات تطالب بوقف حملة االعتقاالت 

طالق سراح جمنع المعتقلن .  وا 
  22/8/2021، "21موقع "عربي 
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 في غزة نتيجة تضرره من القصف اإلسراييلي "الجوهرة"برج قرار بإزالة  .34
الذي ” برج الجوهرة“اتخذت الجهات المختصة في قطاع غزة، قرارا بإزالة ”: القدس العربي“ -غزة

تعرض لقصف جوي إسرائنلي، أحدث أضرارا في أساساته، وذلك بعد أنام م  إزالة برج آخر ال نبعد 
برج “وأعل  وكنل وزارة األشغال بغزة ياجي سرحا ، إيه تم اتخاذ قرار بإزالة  األمتار.عيه سوى مئات 

، الذي تم قصفه خالل العدوا  األخنر على قطاع غزة، يظرا للضرر الكبنر الذي وقع علنه ”الجوهرة
صرنح وأشار سرحا  في ت بفعل الغارات والتي أدت إلى دمار واسع وايهنار أعمدته وقواعده المركزنة.

صحافي له، إلى أيه تم تسلنم القرار إلى ميظمة األمم المتحدة م  أجل المباشرة في عملنة إزالة 
 أنام م  اآل . 10البرج والتي ستكو  خالل أسبوع إلى 

 22/8/2021، القدس العربي، لندن
 

 هدم منازل ومنشآت قيد اإلنشاء في أم الفحم .35
سرائنلنة بحمانة قوات م  الشرطة ووحداتها الخاصة، هدمت آلنات وجرافات السلطات اإل: محمد وتد

ميازل وميشآت قند اإليشاء في أم الفحم، بذرنعة البياء دو  ترخنص، صباح نوم األحد، علما أ  
 لجا  التيظنم والبياء أصدرت إخطارات قبل عدة أشهر بهدم عشرات الميشآت.

 22/8/2021، 48عرب 
 

 "غاضبة من حماس العبرية: "القاهرة "كان" ...مصر تغلق معبر رفح حتى إشعار آخر .36
قررت السلطات المصرنة إغالق  محمد الجمل:، م  غزة ع  23/8/2021، األيام، رام هللاذكرت 

معبر رفح البري أمام حركة المسافرن  في كال االتجاهن ، إضافة لميع وصول البضائع للقطاع، 
اطق باسم "داخلنة" غزة إناد البزم: إ  السلطات وقال الي اعتبارًا م  صباح النوم، وحتى إشعار آخر.

 المصرنة أبلغت الجايب الفلسطنيي بقرار إغالق معبر رفح البري، م  دو  إعطاء تفاصنل أخرى.
علمت "األنام"، م  مصدر مطلع، أ  قرار إغالق معبر رفح جاء على خلفنة التظاهرات التي يفذت و 

لذي أغضب الوسنط المصري، الذي كا  طلب م  شرق مدنية غزة، مساء أول م  أمس، األمر ا
حركة حماس، الهدوء مقابل إعادة األوضاع لما كايت علنه في السابق، خاصة فنما نتعلق بحركة 

 البضائع على معبر كرم أبو سالم.
وعّلق أكنثر م  موقع ووسنلة إعالم عبرنة على قرار مصر إغالق المعبر بالقول: "إ  مصر غاضبة 

فشلت األخنرة في إحالل الهدوء على الحدود قبل نومن ، ولذلك اتخذت قرارًا  م  حماس بعد أ 
سرائنل، والسلطة الفلسطنينة، بإغالق معبر رفح حتى إشعار آخر".  رسمنًا، وأبلغت به حماس، وا 
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 ونعمل المعبر أمام حركة المسافرن  خمسة أنام أسبوعنًا، إضافة لعمله نثالنثة أنام كل أسبوع أمام 
اإلسرائنلنة أ  مصر قررت إغالق معبر « كا »زعمت قياة : 22/8/2021، ألخبار، بيروتاوأضافت 

رفح في االتجاهن ، بعد غضبها م  التصعند األخنر على الشرنط اإلسرائنلي الذي نحاصر قطاع 
على القياة؛ واّدعى « األخبار اللنلة»الخبر يقله الصحافي اإلسرائنلي غال بنرغر في بريامج  غّزة.
مصر غاضبة م  حماس بسبب حادث إطالق اليار )على »له يقاًل ع  مصادر فلسطنينة أ  خال

، مستشهدًا أنضًا بخبر إغالق «الشرنط الحدودي(، وقررت غدًا إغالق معبر رفح في االتجاهن 
 السعودنة.« العربنة»المعبر الذي يشرته قياة 

 
 مملكةاألردن يقرر زيادة أعداد المسافرين الفلسطينيين إلى ال .37

"األنام": أعليت وزارة الخارجنة، وسفارة دولة فلسطن  لدى المملكة األردينة الهاشمنة في -رام هللا  
أمس، أ  السلطات األردينة المختصة قررت زنادة عدد المسافرن  الفلسطنينن  إلى  ]أول[ بنا 

 عبر الميصة البرنة. المملكة األردينة الهاشمنة، إلى ألف مسافر نومنًا م  حملة شهادة التطعنم،
 22/8/221، األيام، رام هللا

 
 عاما 74عودة الصالة والتراتيل لكنيس يهودي بالمنامة بعد تعلن البحرين  .38

أعليت البحرن ، األحد، عودة الصالة والتراتنل للكينس النهودي في قلب العاصمة الميامة : األياضول
تشار الدبلوماسي لملك البحرن  ووزنر جاء ذلك بحسب ما ذكره المس .1947ألول مرة ميذ عام 

لحظة “ووصف تلك العودة بأيها  ”.تونتر“الخارجنة السابق خالد ب  أحمد، عبر حسابه المونثق على 
 ”.تارنخنة ألبياء البحرن  النهود

  22/8/2021، القدس العربي، لندن
 

 الجامعة العربية: المساس بالقدس واألقصى يهدد األمن والسلم الدوليين .39
حذرت األماية العامة لجامعة الدول العربنة، م  خطورة استمرار سلطات االحتالل : اهرةالق

اإلسرائنلي في عدوايها واعتداءاتها على مدنية القدس بما فنها المسجد األقصى المبارك، والمساس 
 بالوضع القايويي والتارنخي للمدنية بما نهدد األم  والسلم الدولنن .

 21/8/2021، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل
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 القدس العربيةهوية تشدد على  "التعاون اإلسالمي"في ذكرى إحراق األقصى...  .40
الذكرى النثاينة والخمسن  األلنمة إلحراق »أمس، إ  ]أول[قالت ميظمة التعاو  اإلسالمي في بنا  

تحل في هذا النوم في ظل المسجد األقصى المبارك، أولى القبلتن  ونثالث الحرمن  الشرنفن ، 
استمرار االيتهاكات واالعتداءات اإلسرائنلنة ضد المواطين  الفلسطنينن  في أحناء القدس، خصوصًا 
بحق األقصى، في إطار تيفنذ سناسات قوة االحتالل الرامنة لتهوند مدنية القدس، وتغننر طابعها 

ايتهاك صارخ للقايو  الدولي وقرارات الجغرافي، والدنمغرافي، وعزلها ع  محنطها الفلسطنيي، في 
وجددت الميظمة في بنا  صحافي، دعمها النثابت لحق دولة فلسطن   «.األمم المتحدة ذات الصلة

في حمانة هونة القدس العربنة، والحفاظ على ترانثها اإليسايي، وصو  حرمة جمنع األماك  المقدسة 
 اإلسالمنة والمسنحنة.

 22/8/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 مع إيران "حرب الظل"تصّعد دورها في  "إسراييل"غواصات تقرير:  .41

ليد : قلة م  الياس قد نجادلو  في أ  القوات الجونة هي جوهرة التاج العسكري اإلسرائنلي، ولك  
هياك سالحًا آخر في الجنش اإلسرائنلي نلعب دورًا حاسمًا على يحو متزاند في خضم تحول الحقائق 

 المتصاعدة مع إنرا ، وهو أسطول الغواصات اإلسرائنلي.« حرب الظل»اسنة والجغرافنة السن
وعلى مدى عقود، يفذ أسطول الغواصات اإلسرائنلي مهامًا تقلندنة، أهمها جمع المعلومات 

 االستخباراتنة أليه كا  بإمكا  الغواصن  الدخول والخروج م  أماك  بعندة دو  أ  نالحظها أحد.
، «أدرك الجنش اإلسرائنلي أ  بوسعه القنام بما هو أكنثر م  ذلك بكنثنر»نرة، لك  في اآلوية األخ

اإلخبارنة اإلسرائنلنة، مؤكدًا أ  « 12إ  »حسبما صرح مسؤول في البحرنة اإلسرائنلنة لشبكة 
تفاصنل ما ستقوم الغواصات اإلسرائنلنة بتيفنذه تبقى سرنة بطبنعة الحال، وأ  الغواصات تعمل 

 اطئ إسرائنل.بعندًا ع  شو 
سفنية تابعة لها في البحر  14وفي وقت سابق م  الشهر الحالي أعليت إنرا  أ  ما ال نقل ع  

ذا كا  هذا  األحمر والبحر األبنض المتوسط قد تعرضت لهجوم م  قبل القوات اإلسرائنلنة. وا 
ايت متورطة في صحنحًا، رغم أ  إسرائنل ال تتحمل المسؤولنة رسمنًا، فم  المؤكد أ  الغواصات ك

 هذه العملنات بشكل مباشر أو غنر مباشر.
ونظل جمع المعلومات االستخباراتنة نشكل جزءًا كبنرًا م  الدور الذي تلعبه الغواصات اإلسرائنلنة، 

إ  »لكيها قادرة على القنام بما هو أكنثر م  مجرد التجسس وجمع المعلومات. فقد أشار تقرنر شبكة 
لى األراضي البعندة التي إلى أ  الغواصات ا« 12 إلسرائنلنة استخدمت ليقل القوات واألفراد م  وا 
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يح  يعمل تحت أقدام »نسنطر علنها العدو. ويقل الموقع ع  مسؤول البحرنة اإلسرائنلنة قوله: 
، األمر الذي نجعل الغواصات لنس مجرد سالح تكتنكي، بل عيصر استراتنجي نميح «العدو مباشرة

 التفوق البحري على أعدائها.إسرائنل درجة م  
ولم تمر هذه العملنة دو  أ  تالحظها فروع أخرى في الجنش، إذ قال مسؤولو  آخرو  في البحرنة 

إ  هياك طلبًا متزاندًا على العملنات المشتركة مع أسطول الغواصات لدرجة أيها « 12إ  »لشبكة 
ستضنف إسرائنل غواصة سادسة  أضحت ال تستطنع مواكبة الطلب علنها. ولمعالجة هذا الوضع،

إلى أسطولها في السيوات المقبلة، وهي قند اإليشاء حالنًا في ألماينا التي تشتري ميها إسرائنل جمنع 
 غواصاتها.

سيوات ما ال نقل ع  يصف األسطول القدنم م  طراز  10وم  المتوقع أ  تستبدل إسرائنل خالل 
حجمًا. والحقنقة أ  الحاجة إلى توسنع وتحدنث هذه  بغواصات أحدث وأكنثر تطورًا وأكبر« دولفن »

 القوة السرنة القادرة أصبحت أكنثر وضوحًا بمرور األنام.
نولنو )تموز( على ياقلة تدنرها شركة إسرائنلنة  29وتزاندت التوترات اإلقلنمنة بسبب هجوم وقع في 

 طهرا  بأيها تقف وراءه. قبالة ساحل سلطية عما  اتهمت إسرائنل والوالنات المتحدة وبرنطاينا
سفنية تعرضت لهجمات  20وذكرت صحنفة التلغراف البرنطاينة األسبوع الماضي أ  ما ال نقل ع  

سرائنل. « حرب الظل»بواسطة األلغام والطائرات المسنرة والقوات الخاصة، في سناق  بن  إنرا  وا 
، «كيارك»عم لوجنستنة تسمى صاروخًا باتجاه فرقاطة د« جمارا »والعام الماضي، أطلقت مدمرة 

 آخرن . 15بحارًا وجرح  19خالل تدرنبات قرب مضنق هرمز، ما أسفر ع  مقتل 
 22/8/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 حين يشّكل الضعف قيداً  .42

 طالل عوكل
نثمة تحرنض واسع، م  قبل سناسنن  حالنن ، سابقن  وصحافنن  على حكومة الرأس االستنطايي 

عالق وسط معادالت وتدخالت واشتراطات، تضعه في مواقع الحرج، بل والضعف يفتالي بنينت، ال
 أحنايًا.

نلخص رئنس بلدنة سدنروت ألو  دافندي األمر م  موقع مهاجمة الحكومة حن  نتساءل أن  الردع؟ 
 أن  األم ؟ ونطالب الحكومة باالستفاقة م  غنبوبتها.
ات نحنى السيوار رئنس المكتب السناسي لحركة التحرنض نمتد إلى اتهام الحكومة بالخضوع لحساب

حماس في غزة، تلك الحسابات التي ترغم إسرائنل على مواصلة تقدنم وتوسنع التسهنالت لقطاع 
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غزة، بالرغم م  التهدندات التي تصدر ع  الفصائل، وال تستدعي م  الحكومة أكنثر م  قصف 
 شكاليي، استعراضي نيم ع  ضعف وغناب اإلرادة.

م السبت الميصرم، نومًا صاخبًا، نحمل رسائل ساخية إلسرائنل، ولدفع الوسطاء يحو مزند م  كا  نو 
الضغط على حكومة بنينت، بعد أ  ايتهت المهلة التي أعطتها الفصائل م  أجل تحرنك األوضاع 
الخاصة بملفات غزة، لك  هذه الفصائل عادت واستجابت للتدخل المصري اليشط وأعليت أ  

سنكو  بعندًا ع  السناج الفاصل، المهرجا  الذي أقنم في محور ملكة على الحدود المهرجا  
الشرقنة لمدنية غزة، لمياسبة الذكرى النثاينة والخمسن  لحرق المسجد األقصى، أرادت ميه الفصائل 

 إرسال جملة م  الرسائل.
  زم  االستفراد أولى هذه الرسائل كما ورد في خطابات وتصرنحات العدند م  قادة الفصائل، أ

بالقدس وكل ميطقة وحدها قد وّلى، وأ  الوط  واحد والشعب واحد، وأ  غزة ستكو  حاضرة 
 لالشتباك في كل مواجهة للمخططات اإلسرائنلنة على أي أرض فلسطنينة وكل األرض فلسطنينة.

الصوارنخ  نثايي هذه الرسائل أ  الفصائل تملك م  الوسائل لالشتباك مع االحتالل، دو  استخدام
واألسلحة اليارنة وبما نكبد االحتالل ومستوطياته تكالنف باهظة، ونضع حكومته أمام خنارات 

 صعبة.
سرائنل،  الفصائل بصدد إعادة تيشنط المقاومة الشعبنة السلمنة على الخط الفاصل بن  قطاع غزة وا 

 ولعل ما وقع نوم إقامة المهرجا  شاهد على مدى تأنثنر هذه المقاومة.
يتا  وأربعو  إصابة وقعت بن  الشبا  الفلسطنينن  الغاضبن  الذن  اقتربوا م  الخط الفاصل، دو  انث

موافقة أو ترتنب م  قبل الفصائل، ما نعيي أ  إسرائنل ال تحتمل أي شكل م  أشكال المقاومة 
 سلمنة كايت أو مسلحة.

ب، وبجدنة كل الملفات التي نثالث هذه الرسائل، موجهة لألشقاء المصرنن  الذن  نتابعو  ع  كنث
تتعلق بغزة، لممارسة المزند م  الضغط على إسرائنل لوقف سناسة االبتزاز والتيقنط وتعطنل 

 الملفات.
صابة جيدي حرس الحدود اإلسرائنلي والقصف الذي تعرضت له أربعة مواقع في  بعد المهرجا ، وا 

سرائن ل، حول إذا ما كا  ذلك سنؤدي إلى غزة، كا  التساؤل الذي نجري على األلسية في غزة وا 
 ايفجار الوضع مرة أخرى.

وبصراحة، بالرغم م  إدراك الفصائل في غزة، لغناب دوافع ومبررات ارتكاب إسرائنل عدوايا واسعا، 
إال أيها في الوقت ذاته تبدي استعدادًا لمواجهة جدندة، حتى ال تخضع لحسابات الطرف اإلسرائنلي، 

 هدوء التام.الذي نقانض الخبز بال
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هي مغامرة وهذا صحنح، ولك  لنس نثمة أي خنارات أخرى، بعد المراهية على دور الوسطاء الذن  
 يجحوا في تحقنق بعض التسهنالت ولك  لنس بالقدر الكافي.

تدرك الفصائل أ  ند يفتالي بنينت وحكومته مغلولة، وال خنار أمامها سوى االستجابة لمعالجة بعض 
 تخسر عالقتها بالقاهرة وواشيط .الملفات، حتى ال 

في هذه المرحلة مصر تلعب دورا مهما جدا وفاعال ومؤنثرا في الضغط على الطرفن  الفلسطنيي 
واإلسرائنلي. حماس والفصائل ال نمكيها المغامرة بإغضاب القاهرة، وتعطنل دورها لنس فقط بسبب 

يما أل  الخنارات حنيها ستكو  ص فرًا، إسرائنل هي األخرى ال تستطنع موقع ودور مصر الحنوي، وا 
يما أل   التضحنة بالدور المصري ال أليها فقط ستكو  في مواجهة مباشرة مع الفصائل في غزة وا 

 بنينت ال نستطنع التضحنة بقنمة الدعوة التي وجهها له الرئنس عبد الفتاح السنسي لزنارة مصر.
ينامن  يتيناهو الذي حاول ولم نيجح، في أ  نرى بنينت في هذه الزنارة مكسبًا، فشل في تحقنقه ب

 نحل ضنفًا على القاهرة.
في الخالصة، فإييا ال يعتقد أ  الحسابات رغم تضاربها نمك  أ  تقود إلى احتمال قنام إسرائنل 
يما  بعدوا  آخر قرنب على قطاع غزة، ما نرتب علنها أ  تحسب خطواتها لنس فقط تجاه القطاع وا 

 والضفة الغربنة عمومًا.أنضًا تجاه القدس، 
هذه المعادالت تبدو منثمرة باليسبة للفصائل، فعدا موافقة إسرائنل على االتفاق بشأ  الميحة القطرنة، 
فإيها بعد أ  فرغت لساعات م  قصفها االستعراضي لغزة، سمحت بإدخال ملنو  لنتر م  السوالر 

 سهنالت التي أقدمت علنها.المخصص لمحطة تولند الكهرباء، فنما استمرت في تقدنم الت
غنر أ  هذا الوضع قابل للتغنر بعد قنام بنينت بزناراته لواشيط  والقاهرة، وفي حال لم تيجح هذه 

 الزنارات في معالجة الملفات الرئنسة التي نعايي ميها قطاع غزة.
 23/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 إلسراييلي"المعارك الدامية" التي تشهدها أروقة جيش االحتالل ا .43

 د. عديا  أبو عامر
فضاًل ع  التحدنات الخارجنة التي نواجهها جنش االحتالل المتمنثلة في التهدندات األمينة 
والعسكرنة، إيه نواجه أزمات داخلنة متالحقة، لكيها ال تجد طرنقها إلى وسائل اإلعالم بالصورة 

 دته وجيراالته.الكافنة، ال سنما تلك المتعلقة بالتعننيات الخاصة بكبار قا
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قلنلة هي التسرنبات التي تخرج م  هنئة رئاسة أركا  جنش االحتالل، وتتحدث ع  عاصفة نشهدها 
عقب تعنن  هذا الجيرال أو الضابط الكبنر، ما نتسبب بإحداث ضجة كبنرة في أوساطه، ما نشنر 

 ؤسسة العسكرنة.إلى أبرز اإلشكاالت التي تواجه مستونات صيع القرار في الدولة والجنش والم
جرت العادة أ  نشهد تعنن  القادة الكبار في صفوف الجنش صراعات عينفة تهز دوائر صيع 
القرار، على مختلف المستونات: السناسنة واألمينة والعسكرنة والقضائنة واإلعالمنة، ال سنما في 

شخصي تتعلق  حال توجنه اتهامات شدندة وأحناًيا غنر مسبوقة لهذا المرشح أو ذاك، ذات بعد
 بالفساد، أو إشكاالت مرتبطة بأدائه العسكري، ترتبط بفشل هيا أو إخفاق هياك.

ل  تبالغ هذه السطور إ  تحدنثت ع  "معارك شرسة خفنة"، توصف بأيها "غنر أخالقنة" تدور رحاها 
بحق بن  وزراء الحرب ورؤساء األركا ، وتصل إلى حد توجنه االتهامات لبعضهم بتدبنر "المكائد" 

 البعض اآلخر.
نمك  الحدنث ع  تسرنب أسرار تحنط بهذه الظاهرة "الفضنحة"، حتى إيها لم تعد ترتبط بمستوى 
شخصي فردي لهذا الجيرال أو ذاك، لكنثرة ما كايت "مبتذلة" و"رخنصة"، فضاًل ع  كويها تعصف 

سكرنة وأمينة، أحناًيا بأقوى مؤسسة عسكرنة في الميطقة، في وقت تعنش فنه الدولة تحدنات ع
قلنمنة ودولنة، م  المتوقع أ  تتطلب م  جنش االحتالل أ  نكو  في ذروة تماسكه،  محلنة وا 

 والتفافه خلف قنادة موحدة.
تزدحم الونثائق اإلسرائنلنة بتفاصنل ع  هذه "الحروب" الدائرة خلف الكوالنس، دو  إسالة الدماء، م  

س الحكومة، وآالف المقتطفات الصحفنة، فضاًل ع  داخل جنش االحتالل ووزارة الحرب ومكتب رئن
العشرات م  محاضر التحقنق التي تجرنها الشرطة العسكرنة مع يخبة م  قنادات الجنش وجيراالته 
"المتهمن "، رغم ما تبذله الرقابة العسكرنة م  تعتنم وتقنند، بدواعي الحفاظ على هنبة )الجنش 

 والدولة(.
ي تحنط بجنش االحتالل اإلسرائنلي بن  حن  وآخر ال تبدأ خالل تعنن  هذا نؤكد أ  "الفضائح" الت

رئنس أركايه فقط، أو قادة مختلف المياطق العسكرنة فحسب، بل إ  ذلك نشكل ذروتها، في ضوء 
وجود سلسلة م  التجاوزات والخروقات لألدبنات العسكرنة التي وقعت في أهم وأخطر وحدات جنش 

 االحتالل.
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ك آنثاره بايتشار حالة م  العداء والكره المتبادلن  شملت مختلف مياحي فرقه، وشنوع كل ذلك نتر 
أجواء م  الضغنية والمكندة اللتن  بات كل جيرال نكيهما لرفنقه المفترض، وسط غناب شبه كامل 
لسنطرة وزنر الحرب رئنس الحكومة، ما نمس بنثقة الجمهور في جنشه، ونخلق يوًعا م  الميافسة 

 ة داخله.الرخنص
 23/8/2021فلسطين أون الين، 

 
 تُاساّخان الاجاباهاة الاجااناوبايااة "حامااس" .44

 عاموس هرئنل
رغم التسونة التي تم التوصل إلنها، الخمنس الماضي، حول تحونل األموال القطرنة إلى قطاع غزة، 

سمحت بإجراء قررت "حماس"، أول م  أمس، العودة إلى تسخن  الجبهة في مواجهة إسرائنل. فقد 
 إلحراق المسجد األقصى. 52مظاهرات عينفة قرب الجدار، هذه المرة بذرنعة الذكرى السيونة الـ

في هذه الحادنثة ُأصنب قياص م  وحدة المستعربن  التابعة لحرس الحدود إصابة بالغة، وأصنب 
 كذلك عشرات الفلسطنينن ، م  بنيهم انثيا  في حالة خطنرة.

ات الكنثنرة إلى احتكاكات أخرى على الجدار، حنث هاجم سالح الجو، أول نتوقع أ  تؤدي اإلصاب
يتاج السالح.  م  أمس، أربعة أهداف تابعة لـ "حماس" لتخزن  وا 

التسونة بن  قطر واألمم المتحدة حول استئياف المساعدة المالنة القطرنة لقطاع غزة تحل نثلنثي 
حارس األسوار" في أنار الماضي. أرادت إسرائنل مشكلة المساعدة التي جمدتها إسرائنل بعد عملنة "

. وحسب 2018أ  تضع حدًا الختراع حقائب األموال التي أحضرها القطرنو  معهم إلى القطاع ميذ 
شراف األمم المتحدة لمئة ألف  التسونة الجدندة سنتم يقل عشرة مالنن  دوالر شهرنا بوساطة البيوك وا 

لغ مشابه شهرنًا م  أجل تمونل الوقود لمحطات الطاقة في عائلة محتاجة في القطاع. وسنحول مب
 غزة.

النثلث الذي لم نتم حله، وهو مبلغ عشرة مالنن  دوالر، نتعلق بتمونل رواتب عشرات اآلالف م  
موظفي "حماس". هيا تطالب إسرائنل برقابة مشددة أكنثر، وكما نبدو عبر الحل الذي تم التوصل إلنه 

للطلبات التي طرحتها في يهانة العملنة، بدانة م  قبل حكومة يتيناهو  فإ  إسرائنل بقنت مخلصة
وبعد ذلك م  قبل ورننثتها حكومة بنينت. ولك  عملنا نبدو أ  إسرائنل تصمم على مواضنع شكلنة 

 أكنثر م  التوصل إلى إيجازات في مسائل جوهرنة.
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ا وعلى األغلب تستخدم قطر لنست العبة محاندة لها يوانا حسية. توجد لها أجيدة خاصة به
المساعدات المالنة التي تحولها م  أجل تحسن  وضع "حماس" بدرجة ال تقل ع  مساعدتها للسكا  

 أيفسهم.
 تدرك القنادة في إسرائنل ذلك، لكيها تضطر إلى التيازل على أمل ميع اشتعال جدند.

ا لتسونة، وتستخدم ضغطا إلى جايب قطر واألمم المتحدة، تبذل مصر أنضًا جهودًا كبنرة في سعنه
كبنرا على الطرفن  م  أجل التيازل. مع ذلك، نبدو أيه في أفضل الحاالت حققت التسونة القطرنة 

لالشتعال القادم، ورغم رضا الجنش الظاهر م  العملنة األخنرة إال أيه لم نتغنر  أشهرتأجنال لبضعة 
 الكنثنر في الظروف األساسنة في القطاع.

تي تقف أمام تقدم آخر تتعلق باحتجاز المدينن  اإلسرائنلنن  وجيود الجنش في أندي إحدى العقبات ال
 "حماس".

أوضحت إسرائنل أ  إعادة إعمار وتطونر القطاع مرتبطة بالتقدم في مسألة األسرى والمفقودن  
ادة اإلسرائنلنن  وحلها. وطالما أيه ال نوجد منثل هذا االتفاق فإ  التقدم في مشارنع في مجال إع

 اإلعمار ستكو  محدودة.
في هذه األنثياء الفجوة بن  الطرفن  ببساطة كبنرة جدا. فـ"حماس" تتوقع إطالق سراح بضع مئات م  

 السجياء األمينن ، وهو اإليجاز الذي نبدو أ  إسرائنل ال تيوي إعطاءه لها.
مصر. فبعد عدة لقاءات ضبط اليفس اليسبي إلسرائنل مؤخرا في القطاع نتعلق بالعالقات الونثنقة مع 

على مستونات رفنعة، أزالت إسرائنل، الخمنس الماضي، تحذنرها الخطنر حول السفر إلى شبه جزنرة 
سنياء، بصورة نمكيها التسهنل على زنارة السناح اإلسرائنلنن  هياك. إضافة إلى ذلك، تحتاج القاهرة 

 إلى مساعدة إسرائنل في عالقتها مع واشيط .
ملنو  دوالر م  المساعدة  300ا زالت تقف إمكاينة أ  تقوم اإلدارة األمنركنة بتقلنص على األجيدة م

ملنار دوالر، بسبب خرق حقوق اإليسا  هياك. م  ياحنة أخرى،  1.3السيونة لمصر التي تبلغ 
إسرائنل غنر راضنة ع  حقنقة أيهم في مصر أزالوا كل رقابة على يقل البضائع إلى القطاع عبر 

ح بصورة نمك  أ  تسمح لـ "حماس" بتهرنب وسائل قتالنة ومواد بياء إلى القطاع التي معبر رف
 تحتاجها لتحسن  قدرتها العملناتنة بعد المواجهة األخنرة.

 ما الذي ستفعله إيران
نرا  عادتا إلى تبادل اللكمات. في بدانة  في هذه األنثياء، في الساحة الشمالنة نبدو أ  إسرائنل وا 

لي هاجمت طائرات مسنرة إنراينة في الخلنج الفارسي سفنية "منرسر سترنت" التي تمتلكها الشهر الحا
 جزئنا شركة إسرائنلنة.
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في الهجوم قتل انثيا  م  طاقم السفنية، مواط  برنطايي ومواط  رومايي. كا  هياك توقع أ  تقوم 
لمسؤولنة الرسمنة عيه( جاء إسرائنل بالرد في المجال البحري، لك  الرد )الذي ال تتحمل إسرائنل ا

 أخنرا م  الجو في سورنة.
مساء الخمنس تم قصف معسكرات للجنش السوري في دمشق وحمص. الهدف هو السالح اإلنرايي 
المرتبط بالحرس النثوري والملنشنات الشنعنة التي تشغلها إنرا  هياك. االدعاءات التي عاد الجنش 

في هذه المرة األغلبنة الساحقة م  صوارنخ إسرائنل تم  الروسي ويشرها، أول م  أمس، وكأيه أنضا
اعتراضها م  قبل أيظمة الدفاع الجوي الروسنة التي نستخدمها الجنش السوري، ال نبدو أيها 

 مونثوقة.
إسرائنل هي التي بدأت المعركة البحرنة ضد إنرا  قبل سيتن  تقرنبا. في هذه األنثياء نبدو أيها تفضل 

 بن  في مياطق أخرى، وتقلنص األحداث البحرنة.إدارة معركة بن  حر 
تستمر الهجمات المتبادلة دو  صلة بالمفاوضات حول المشروع اليووي. في جهاز األم  نتولد 
االيطباع بأ  اإلدارة األمنركنة تسعى إلى استئياف المفاوضات مع إنرا  حول اتفاق يووي جدند في 

 ها مستعدة لذلك.اللحظة التي تعطي فنها إنرا  إشارة إلى أي
درجة تأنثنر إسرائنل في المفاوضات تبدو محدودة جدًا، حتى عشنة زنارة رئنس الحكومة، يفتالي 

 بنينت، إلى الرئنس األمنركي، جو باند ، الخمنس القادم في واشيط .
باإلجمال، تتعلق اليتنجة باألساس بإنرا . هل ستقرر التوقنع على اتفاق جدند ضم  الشروط التي 

 ترحها األمنركنو ؟سنق
لم تتدخل إسرائنل حتى اآل  في محاولة لتشونش حركة الياقالت اإلنراينة، التي تم إرسال أولها في 
يهانة األسبوع الماضي عبر قياة السونس والبحر المتوسط إلى لبيا  بهدف المساعدة في توفنر اليفط 

 للبيا .
زوند الكهرباء كلنا ألجزاء واسعة في لبيا ، وال الوضع في لبيا  نزداد خطورة. ونوم الجمعة تم وقف ت

 ترند إسرائنل الظهور كم  نزند الضائقة على السكا  هياك.
وفي الجنش اإلسرائنلي تولد االيطباع بأ  "حزب هللا"، رغم اإلطالق األخنر لصوارنخ م  جيوب 

 لبيا  على هضبة الجوال  قبل أسبوعن ، نرند اآل  تجيب احتكاك عسكري آخر.
 هآرتس""

 23/8/2021األيام، رام هللا، 
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