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 قائد فرقة غزة: قطر ومصر سيمنعان أي تصعيد قادم 
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حماس ترد على اشتراطات عباس 
لتشكيل الحكومةةة وتحقيةةو الوحةةدة 

 الوطنية
 

 4... ص 
 

 5617 28/8/2021 سبت ال

file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ02
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ03


 
 

 
 

 

ص            2   5617 العدد:              8/28/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                     

  السلطة:
 4 لكن ال اتفاو حتى اآلن "إسرائيل""األيام": تقّدم في الملفات المالية العالقة مع   2.
 5 "غوشة" عباس يهاتف هنية ومشعل معزيًا بوفاة   3.
 5 غضب في صفوف المواطنين.. أوقاف السلطة تحول وقًفا إسالميًّا لمكان للرقص والخمور  4.

 
  المقاومة:

 6 هنية: ال للتوطين وال حل على حساب األردن  5.

 6 مشعل خالل تشييع غوشة: حماس سياج حاٍم لألردن من مشاريع التهجير والتوطين  6.

 6 للقطاعتقّر تنظيم فعالية إرباك ليلي على الحدود الشرقية في غزة الفصائل   7.

 7 قيادة حماس وجماهير حاشدة تشيع الراحل إبراهيم غوشة في العاصمة األردنية عمان  8.

 7 حماس تبحث مع الخارجية الروسية مستجدات القضية الفلسطينية   9.
 8 ماس والشعبية: فوز قائمة العزم نجاح لخيار المقاومة ورفض لسياسة القمع وانتهاك الحريات ح  10.
 8 حركة الديمقراطي ال: انتخابات نقابة المهندسين تعبير عن نهج فتح  11.
 8 الجهاد: الراحل غوشة أفنى حياته في الدعوة والجهاد  12.
 9 بندقيات وذخيرة في الخليل  4مسدسات و 10االحتالل يدعي ضبط   13.

    
  :اإلسرائيليالكيان  

 9 بينيت  -خطة إسرائيلية للتغطية على الملف الفلسطيني خالل لقاء بايدن   14.

 10 قائد فرقة غزة: قطر ومصر سيمنعان أي تصعيد قادم   15.

 10 فلسطيني يطلبون لّم الشمل في "إسرائيل"  1200اليمين اإلسرائيلي يحذر من "تسونامي هجرة":   16.

 10 "معاريف": تقليص التعاون التجاري اإلسرائيلي مع الصين كان الموضوع األكثر طرحًا بواشنطن  17.

 11   فيشمان: "إسرائيل" ستعمل بكافة القنوات السياسية إلقناع بايدن بتشديد العقوبات على إيران  18.

 11 محللون إسرائيليون: الظروف غير مواتية لة"إسرائيل" لشن حرب شاملة على قطاع غزة   19.

 12 "يديعوت": "إسرائيل" ترتكب خطأ باعتمادها سياسة ضبط النفس مع حماس   20.

 12 ت تواجه اختبارا في عدة جبهات وأولها لبنان"هآرتس": الحكومة اإلسرائيلية ما زال  21.

 13 الئحة اتهام بحو إسرائيلي هدد وزيرة التربية بالقتل   22.

 13 اعتقال خمسة يهود طعنوا فلسطينيًا في القدس   23.
 

  :األرض، الشعب

file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ01
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ02
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ03
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ04
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ05
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ06
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ07
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ08
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ08
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ08
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ09
file://///wsrv16-filesrv/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/الكيان%20الاسرائيلي%2028-8-2021.docx%23BZ10


 
 

 
 

 

ص            3   5617 العدد:              8/28/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                     

 13 آالف المواطنين يؤدون صالَتي الفجر والجمعة في األقصى وسلوان   24.

 14 "أنقذوا أنهار الديك".. وسم يتفاعل ويتضامن مع أسيرة على وشك الوالدة داخل سجن إسرائيلي  25.

 14 2024-2021تعلن نتائج انتخاباتها للدورة   نقابة المهندسينرام هللا:   26.

 15 استشهاد طفل متأثرا بجروحه برصاص االحتالل شرو غزة   27.

 15 جنوب نابلس مواطنا خالل مواجهات مع قوات االحتالل في بيتا 94إصابة   28.

 15 االحتالل مسيرات سلمية شمال الضفةعشرات اإلصابات بقمع   29.

 16 مدرسة وروضة خالل شهرين   297واستهدفت  556أطفال وأصابت  9قتلت   "إسرائيل"اليونيسف:   30.

 16 المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يجتمع لمناقشه مؤتمره القادم  31.

 17 عن صحفيين احتجزهم لساعات في الضفة االحتالل يفرج   32.
 

  األردن:
 17 اآلالف يشيعون جثمان "غوشة" ويهتفون للمقاومة في عمان  33.

 
  دولي:

 17 من دون ذكر حل الدولتين  مع الفلسطينيين سبل السالممع بينيت ناقش بايدن   34.

 18 "موساد" على طاولة اجتماع بايدن وبينيت صحيفة أمريكية: ترميم العالقات بين "سي آي ايه" والة   35.

 18 يطالبون "بايدن" وقف التطهير العرقي في القدس في الواليات المتحدة رجل دين  330  36.

 18 بعدم استخدامها ضد الفلسطينيين "إسرائيلة" كيين يؤيدون ربط المساعدات العسكرية لير األم نصف  37.

 19 " إسرائيل"األمريكية للمخبوزات يطالبون بمقاطعة منتجاتها لدعمها  "بيلسبري"أحفاد شركة   38.

 19 68روبرت كنيدي عام المرشح الرئاسي تل قفلسطيني إفراج مشروط عن  سجون كاليفورنيا تقرر  39.
 

  حوارات ومقاالت
 19 محسن ابو رمضان ... من أجل تصويب المسار  40.
 22 وآف ليموري... قلب المعادلة في غزة مهما كان الثمن  41.
 24 د. ميخائيل ميلشتاين ... أم مةعةركةة جةديةدة؟ "الةقةديةمةة"مةعةضةلةة غةزة: الةتةسةويةة   42.

 
 26 :كاريكاتير

*** 
 



 
 

 
 

 

ص            4   5617 العدد:              8/28/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                     

 حماس ترد على اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيو الوحدة الوطنية  .1
محمود  ةالفلسطيني السلطة اشترط رئيس: رام هللاغزة و  من، 28/8/2021، وكالة سما اإلخباريةذكرت 

قبل الدولية  الشرعية  بقرارات  تعترف حركة حماس  أن  و   عباس  االنقسام  انهاء  تمام  ا  البدء في حوار 
حسب مصادر مطلعة أن يكون االعتراف بتوقيع رئيس المكتب    عباسكما اشترط    الوحدة الوطنية.

على    عباساء رد  ج   السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، مضيفا، "وبدون ذلك ال حوار معهم".
على اجتماع الهيئة    عباسلحسنة منيب المصري أطلع خاللها  وثيقة تقدم بها مؤسس هيئة النوايا ا

وحدة  حكومة  وتشكيل  الوطنية  المصالحة  واتمام  االنقسام  انهاء  أجل  من  حماس  حركة  قادة  مع 
 وطنية. 

قال الناطق باسم حركة حماس د.عبد اللطيف القانوع اليوم السبت أن اشتراطات الرئيس    من جهته
هيونية ويتعارض مع حالة عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هو ارتهان للشروط الص

الوحدة على  الوطني وتحقيق  الحوار  ترتيبات  تتكئ وتستند  الفلسطيني، ويجب أن  الوطني  اإلجماع 
المصرية. بالرعاية  فصائليا  عليه  ُمجمع  وهو  القاهرة  إلذاعة    اتفاق  تصريح  في  القانوع  وأضاف 

اإلجماع  حالة  بعيدا عن  السلبية  بمواقفه  السلطة  تمسك رئيس  لالتفاقات    األقصى"  وتجاوزه  الوطني 
البيت   ترتيب  تجاه  إيجابية  مواقفها  زالت  ال  وحماس  يمارسه،  الذي  االستبداد  يعكس  الموقعة 

وتابع "مطلوب من رئيس السلطة التحلل    الفلسطيني، وفي كل محطة قدمت تنازالت إلنجاح التوافق.
 لوحدة الوطنية. من اشتراطات االحتالل، وتبني الموقف الوطني الجامع نحو تحقيق ا

أوضحت حركة حماس على لسان  :  أحمد صقر، من غزة عن  28/8/2021،  "21"عربي  موقع  ونقل  
، فوزي برهوم، أن "الفصائل توافقت في مجمل محطات الحوارات وخاصة باسمهاالمتحدث الرسمي  

التح منظمة  وتفعيل  إصالح  عادة  وا  باالنتخابات  متعلق  شامل  وطني  برنامج  على  القاهرة،  رير  في 
أن "اتفاق مكة نص بوضوح    "،21لة"عربيح خاص  يوذكر في تصر   وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وعن    على برنامج حكومة الوحدة، وهذا ما أكدت عليه حركة حماس في لقائها مع منيب المصري".  
"شروط  أن  برهوم،  أكد  الوثيقة،  في  ظهرت  التي  عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  شروط 

رسالته، هي نفس شروط االحتالل اإلسرائيلي"، مضيفا أن "من الواضح أن عباس يتبنى    عباس في
 هذه الشروط اإلسرائيلية". 

 
 لكن ال اتفاو حتى اآلن "إسرائيل""األيام": تقّدم في الملفات المالية العالقة مع  .2

"األيام": كشف مصدر في وزارة المالية لـ"األيام" عن "تقدم كبير" في المحادثات مع إسرائيل    –رام هللا  
بشأن قضايا مالية عالقة، لكنه أكد عدم التوصل إلى أي اتفاق، بما في ذلك االتفاق بشأن "سلفة"  
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مصدر، الذي طلب  وقال ال  على حساب المقاصة تتداوله وسائل إعالم نقاًل عن مصادر إسرائيلية.
عدم ذكر اسمه ألنه غير مخول: "عقد اجتماع مع الجانب اإلسرائيلي، األحد الماضي، هو الثالث، 

( الضرائب  جباية  وعمولة  المعابر  رسوم  فيها  بما  العالقة،  المالية  القضايا  جميع  %(  3وبحث 
الخدمات". اقتطاعات  على  التفا   والتحاسب  من  متقدمة  مرحلة  إلى  "وصلنا  هذه  وأضاف:  بشأن  هم 

 الملفات، لكن لم نتوصل إلى اتفاق نهائي".
بنحو   عنها  الحديث  يجري  "سلفة"  مدى    800وبخصوص  على  تحول  شيكل  )  4مليون    200أشهر 

الملفات   الحديث عن سلفة على حساب تسوية  المصدر: "جرى    العالقة.مليون شيكل شهريًا(، قال 
 ة واحدة، لكن لم يتم االتفاق على أي رقم".مليون شيكل دفع 500تحدث اإلسرائيليون عن مبلغ 

 28/8/2021، األيام، رام هللا
 

 عباس يهاتف هنية ومشعل معزيًا بوفاة "غوشة"  .3
بوفاة  :  عمان لحركة حماس،  بالتعزية  الجمعة،  يوم  عباس،  الفلسطينية، محمود  السلطة  تقدم رئيس 

غوشة. إبراهيم  المجاهد  باسمها،  السابق  الرسمي  رئيس  وفي    الناطق  من  كل  مع  هاتفي  اتصال 
المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، المتواجدين 

 حاليا في العاصمة األردنية عمان، عزى عباس بوفاة غوشة الذي قضى الخميس. 
 27/8/2021، قدس برس

 
 ا لمكان للرقص والخمورغضب في صفوف المواطنين.. أوقاف السلطة تحول وقًفا إسالميًّ  .4

لحم  لحم،  -بيت  بيت  مدينة  في  للسلطة  التابعة  األوقاف  وزارة  تأجير  أثار  أبو شحمة:  محمد  غزة/ 
وشرب   باآلداب،  مخلة  احتفاالت  إلقامة  مكان  إلى  وتحويلها  خاصة،  لشركة  سليمان،  برك  منطقة 

ا صفوف  بين  غضب  حالة  المنطقة،  في  القديمة  المساجد  أحد  وطمس  ويتهم  الخمور،  لمواطنين. 
قامة  وا  للفجور  مكان  إلى  وتحويله  إسالمي  كوقف  مكان مسجل  وتدنيس  بالتفريط  السلطة  مواطنون 
الحفالت الماجنة على أرض برك سليمان التاريخية، وانتهاك المقدسات اإلسالمية بهدف جمع المال. 

القدس المحتلة، من ويؤكد مواطنون ونشطاء أن ما حدث سابًقا في مقام النبي موسى شرق مدينة  
تورط السلطة بتأجير المقام إلقامة حفالت موسيقية في مكان ديني وتاريخي، يحدث في برك سليمان 

 من جديد.
 27/8/2021فلسطين أون الين، 
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 هنية: ال للتوطين وال حل على حساب األردن .5
جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تأكيد الحركة على رفض مشاريع  :  عمان

ال للتوطين، وال للوطن البديل وال لحل  توطين الفلسطينيين في الخارج على حساب األردن، مضيفا: “ 
وفلسطين”. األردن  حساب  خالد   على  الخارج  في  الحركة  ورئيس  هنية  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 

مسجد   من  غوشة  إبراهيم  الحركة  في  السابق  القيادي  جثمان  بتشييع  قياداتها،  من  وعدد  مشعل، 
عمان. في  األردنية  اقتسموا  هنية،  وقال  الجامعة  األردنيين  منذ    إن  واأللم،  األمل  الفلسطينيين  مع 

النكبة اآلن ولغاية اآلن، كما ظلت المواقف واضحة وثابتة مؤكدا أنه “ال للتوطين، وال للوطن البديل 
ولفت إلى أن “المواقف السياسية الثابتة، ال تبديل أو تغيير    وال لحل على حساب األردن وفلسطين”.

ي استهدفت األردن وفلسطين، والتي حاول االحتالل أن  عليها، حيث تم إجهاض جميع المشاريع الت
 يمررها مرة بالقهر ومرة بالتهجير والمفاوضات والتسويات”.

ل لفتة األردن اإلنسانية  لووجه شكره  المملكة، مؤكدا أن  الشعبية في  ملك والحكومة والبرلمان والقوى 
 بالسماح له بالمشاركة في تشييع غوشة هي محل تقدير كبير. 

 27/8/2021، عّمان الغد،
 

 مشعل خالل تشييع غوشة: حماس سياج حاٍم لألردن من مشاريع التهجير والتوطين .6
أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، أن "معركة سيف القدس األخيرة، أثبتت أن  :  عمان

، وسياج حاٍم لها من مشاريع التوطين والتهجير والتعدي  واستقرارهاحماس صمام أمان لألردن وأمنها  
المقدسة". واألماكن  القدس  في  ودوره  سيادته  جثمان    على  تشييع  أثناء  ألقاها  كلمة  في  ذلك  جاء 

 الناطق الرسمي األسبق للحركة، الجمعة، في العاصمة األردنية عمان.
ووصف مشعل المجاهد الراحل إبراهيم غوشة بأنه "صاحب الوعي الثابت والبصيرة التي ال تتغير وال  

وشكر مشعل   تتبدل على طول الزمان"، مضيفا أنه "عاش من أجل فلسطين واألردن واألمة كلها".
الذي أحّبه غوشة وأحببناه  "األردن والملك وأجهز  الشعب األردني األصيل؛  الدولة ورجاالتها وقوى  ة 

 نحن في حماس". 
 28/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للقطاعاك ليلي على الحدود الشرقية تقّر تنظيم فعالية إربفي غزة الفصائل  .7

اجتماع غير معلن لها، عقدته  أّكد مصدر فصائلي مّطلع أن الفصائل أقرت، خالل    عيسى سعد هللا:
في مدينة غزة، مساء أول من أمس، تنظيم فعالية "اإلرباك الليلي" على الحدود الشرقية للقطاع مع  
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إسرائيل، مساء اليوم السبت، "في إطار جهودها المتواصلة والمبرمجة للضغط على االحتالل لرفع 
اع ووقف  اإلعمار،  عملية  ببدء  والسماح  القطاع،  عن  والمسجد  حصاره  القدس  مدينة  على  تداءاته 

وفي حديث لـ"األيام"، أشار المصدر نفسه الذي فّضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الفصائل   األقصى".
التي   النتائج  عن  النظر  بصرف  االحتالل،  على  الضاغطة  الشعبية  الفعاليات  برنامج  ستواصل 

يبذلون جهودًا كبيرة خالل األيام   سيحققها الوسطاء الدوليون وعلى رأسهم الوسيط المصري، والذين
 األخيرة لتثبيت وقف إطالق النار ورفع الحصار عن غزة.

ميدانية   ضوابط  وفق  ستكون  اإلسرائيلية  الحدود  على  الليلي  اإلرباك  فعاليات  عودة  أن  إلى  ونّوه 
تتضمن   قد  أنها  سيما  عسكرية،  مواجهات  اندالع  بإمكانية  عالية  مخاطر  تحمل  كونها  محددة، 

 كاكات مع جيش االحتالل في أكثر من محور حدودي على طول السلك الحدودي الفاصل. احت
ولفت إلى أن الحديث المتصاعد مؤخرًا عن تسهيالت إسرائيلية مرتقبة يبقى في إطار حديث وسائل  

 اإلعالم، مؤكدًا أن الفصائل لم تتلق أي تطمينات قطعية ورسمية من أي وسيط. 
 28/8/2021، األيام، رام هللا

 
 في العاصمة األردنية عمان قيادة حماس وجماهير حاشدة تشيع الراحل إبراهيم غوشة .8

بمشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس حركة حماس في الخارج خالد 
مشعل، وعدد من قادة حركة حماس والحركة اإلسالمية وأعضاء برلمان وشخصيات حزبية ووطنية  

القائد ونقابية، ش يعت جماهير حاشدة ظهر اليوم الجمعة في مسجد الجامعة في العاصمة األردنية 
رى  وألقيت خالل مراسم التشييع عدة كلمات لقادة الحركة ج  الوطني الكبير المهندس إبراهيم غوشة.

 .خاللها استعراض مناقب الفقيد 
 27/8/2021، موقع حركة حماس

 
 الروسية مستجدات القضية الفلسطينية حماس تبحث مع الخارجية  .9

بوغدانوف،  :  موسكو ميخائيل  الروسي  الخارجية  وزير  نائب  مع  الجمعة،  "حماس"،  حركة  بحثت 
جاء ذلك خالل لقاء جمع موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العالقات    مستجدات القضية الفلسطينية.

حس موسكو،  الروسية  العاصمة  في  وبوغدانوف،  الحركة،  في  الحركة. الدولية  عن  صدر  بيان   ب 
 وبحث الطرفان مستجدات القضية الفلسطينية، واالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين. 
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بالسبل    اإلسرائيلي  االحتالل  مقاومة  في  وحّقه  الفلسطيني،  شعبنا  حقوق  "على  مرزوق  أبو  وأكد 
رفة تقود مجدًدا إلى تصعيد التوتر في  وقال" إن الحكومة اإلسرائيلية بسياساتها المتط  المتاحة كافة".

 األراضي الفلسطينية والمنطقة".
بدوره، عبر بوغدانوف، "عن موقف بالده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض الجهود التي 

 تبذلها بالده مع األطراف المعنية" بحسب البيان. 
 27/8/221، قدس برس

 
 لخيار المقاومة ورفض لسياسة القمع وانتهاك الحريات حماس والشعبية: فوز قائمة العزم نجاح  .10

نقابة   انتخابات  في  فوزها  العزم  لقائمة  فلسطين  لتحرير  الشعبية  والجبهة  حماس  حركة  باركت 
إن هذا الفوز    ،وقالت الحركتان في بيان صحفي مشترك يوم الجمعة  المهندسين في الضفة الغربية.

ال  الواسع  الوطني  التحالف  وبهذا  على الكبير  القدرة  يثبت  حماس  وحركة  الشعبية  الجبهة  قادته  ذي 
التفرد، ويعبر عن التمسك بخيار المقاومة كطريق وحيد لتحرير  العمل الوطني المشترك بعيدًا عن 

 األرض والمقدسات، كما يؤكد اإلجماع الشعبي والوطني رفض القمع وانتهاك الحريات. 
في مقدمتهم النقابية البطلة ابنة فلسطين المخلصة د.م  وأرسلت الحركتان خالص التهاني للفائزين، و 

 نادية حبش، التي دعوها وزمالئها لبذل كل الجهود لخدمة شعبهم عامًة والمهندسين خاصة. 
 27/8/2021موقع حركة حماس، 

 
 حركة الديمقراطي ال: انتخابات نقابة المهندسين تعبير عن نهج فتح .11

عٌبرت حركة ""فتح على لسان عضو مجلسها الثوري، متحدثها أسامه القواسمي عن فخرها  :  رام هللا
نقابة   انتخابات  في  مؤخرا  تجلت  التي  ونتائجها  االنتخابية  وبالعملية  الديمقراطي  بنهجها  واعتزازها 

واء  وقال القواسمي إن حركة "فتح" إذ تبارك للفائزين في االنتخابات في كل المواقع، س  المهندسين.
الحركة من مقاعد في تلك  بما حصدته  السياسية، ونفخر  انتماءاتهم  الفروع بشتى  أو  المكتب  هيئة 

 ، ونبارك المهندسة نادية حبش فوزها بموقع النقيب.15مقعدا من أصل  11األطر وهي 
 27/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الدعوة والجهادالجهاد: الراحل غوشة أفنى حياته في  .12

نعت حركة الجهاد في فلسطين، الجمعة، القيادي في حركة حماس، المهندس إبراهيم غوشة،  :  غزة
وقدم عضو المكتب السياسي للجهاد،    الذي وافقته المنية أمس الخميس في العاصمة األردنية عمان.
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قال إن "المجاهد محمد الهندي، في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" الجمعة، تعازيه لـ"حماس"، و 
الكبير )غوشة( مضى إلى ربه، بعد مسيرة أفنى فيها وقته في الدعوة والجهاد والعمل النقابي، وخدمة  

 دينه ووطنه وشعبه".
 27/8/2021، قدس برس

 
 بندقيات وذخيرة في الخليل  4مسدسات و 10االحتالل يدعي ضبط  .13

” وكمية  16بندقيات من طراز “ام    وأربعمسدسات    10ادعت شرطة وجيش االحتالل ضبط  :  الخليل
“مكان”   قناة  مراسل  افاد  ما  بحسب  الخليل،  منطقة  في  منزل  داخل  والذخيرة  االمشاط  من  كبيرة 

وأضاف ان أجهزة أمن االحتالل، تبحث عن مطلوبين بشبهة حيازة أسلحة، دون ان يبلغ    االسرائيلية.
 مواطنين.  عن اعتقال

 27/8/2021، القدس، القدس
 

 بينيت  -خطة إسرائيلية للتغطية على الملف الفلسطيني خالل لقاء بايدن  .14

الرئيس  »القدس    -غزة   بين  اللقاء  قبل  النقاب  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة  كشفت  العربي«: 
الرئيس   مع  اجتماعه  خالل  يعتزم  بينيت  أن  بينيت،  نفتالي  الوزراء  ورئيس  بايدن  جو  األمريكي 
األمريكي استعراض خطة لتحرك مشترك للدولتين مقابل إيران، وعموما، من خالل التركيز أكثر على 

عما يتعلق بالفلسطينيين”، وذلك “حتى ال يتبقى وقت لدى بايدن للحديث حول   ملف إيران و”السكوت 
االحتالل والمستوطنات في الضفة الغربية”. وحسب ما نشرت الصحيفة فإن الخطة اإلسرائيلية حول 
وعاودت  النووي  االتفاق  إلى  العودة  على  إيران  وافقت  لو  حتى  للتنفيذ  قابلة  “ستكون  إيران  ملف 

 تحدة التوقيع عليه مجددا”. الواليات الم
وأضافت أن خطة بينيت تشمل “سلسلة خطوات سياسية وعسكرية واقتصادية من أجل لجم إيران في  

 طريقها إلى القنبلة. والنية هي لجم إيران فيما هي موجودة على ُبعد سنة من القنبلة”.
رق لالنسحاب األمريكي من  وأشارت إلى أن بينيت سيتعمد أال يبادر خالل لقائه مع بايدن، إلى التط

أفغانستان، على خلفية االنتقادات التي تتعرض لها اإلدارة في الحلبة السياسية الداخلية، لكنه يعتزم  
القول لبايدن إن “إسرائيل قلقة حيال استمرار انسحاب القوات األمريكية من مراكز احتكاك أخرى في  

 المنطقة”، والقصد بها العراق وسوريا.
 27/8/2021بي، لندن، القدس العر 
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 قائد فرقة غزة: قطر ومصر سيمنعان أي تصعيد قادم  .15
العبرية مساء يوم الجمعة، أن مصر وقطر ستعمالن    12“القدس” دوت كوم: ذكرت القناة    -تل ابيب 

القناة العبرية، أكد قائد فرقة   سرائيل. وبحسب  في المرحلة الحالية لمنع أي تصعيد قادم بين غزة وا 
جيش   في  أي  غزة  لمنع  سيتوسطون  وبالتأكيد  وقطر  هناك مصر  نقول  أن  بإمكاننا  أن  اإلحتالل، 

التصعيد، لكن مما نراه بأم أعيننا في الميدان أننا في طريقنا إلى تصعيد ولو ليوم واحد”. ونقلت القناة 
في    عن القائد قوله “يتوجب على اإلسرائيليين أن يعلموا أننا في الطريق إلى تصعيد سواء تمثل ذلك

 قتال ليوم واحد ضد غزة أو بعملية عسكرية، أو حسب ما نحدد ذلك ألنفسنا”.
 27/8/2021القدس، القدس، 

 
 فلسطيني يطلبون لّم الشمل في "إسرائيل"  1200اليمين اإلسرائيلي يحذر من "تسونامي هجرة":  .16

لّم    -تل أبيب   اليمين اإلسرائيلي المتطرف من تدفق طلبات  »الشرق األوسط«: حّذرت أوساط في 
فلسطينية   اإلسرائيلية. وعّدوها »تسونامي هجرة  بالمواطنة  ليحظوا  فلسطينيون  بها  يتقدم  التي  الشمل 

 يغّير التوازن الديمغرافي في الدولة العبرية«.
ة الداخلية اإلسرائيلية تفيد بأنه تم تقديم ما ال يقل  وجاء هذا التحذير في أعقاب نشر معطيات من وزار 

شهر    1200عن   من  أقل  بعد  وذلك  عائالتهم،  مع  لّم شمل  على  للحصول  الفلسطينيين  من  طلب 
 ونصف من سقوط قانون المواطنة.

وحسب المستشار الخاص لوزيرة الداخلية، يونتان يعقوبتش، فإن وتيرة تقديم الطلبات تشير إلى أنه  
اية السنة الجارية سيصل عدد الطلبات إلى عدة ألوف. ومع أن الوزيرة تنوي رفض معظم حتى نه 

فتفرض  المحكمة  إلى  اإلسرائيلي  اليسار  تتقدم جمعيات  بأن  فإن »هناك خطرًا حقيقيًا  الطلبات  هذه 
بتكلفة   سيناء  مع  الحدود  طول  على  جدارًا  إسرائيل  دولة  أقامت  »لقد  وقال:  قبولها«.  الوزيرة  على 
مليارات الدوالرات لكي نضمن وقف الهجرة األفريقية. واآلن نجد أن االختراق يأتي من الفلسطينيين  

 وبموجب قانون إسرائيلي«. 
 28/8/2021الشرو األوسط، لندن، 

 
 "معاريف": تقليص التعاون التجاري اإلسرائيلي مع الصين كان الموضوع األكثر طرحًا بواشنطن .17

الحكو  رئيس  خطط  ضاهر:  النووي  بالل  الموضوع  يكون  أن  إلى  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية،  مة 
اإليراني الموضوع المركزي خالل لقائه مع الرئيس األميركي، جو بايدن. اال أن صحيفة "معاريف"  
للواليات   األكبر  االقتصادي  الخصم  الصين،  مع  اإلسرائيلي  التجاري  التعاون  تقليص  أن  ذكرت 
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طُ  الذي  الموضوع  كان  وكان  المتحدة،  وأميركيين.  إسرائيليين  مسؤولين  بين  اللقاءات  جميع  في  رح 
(، وليام بيرنز، قد نقل خالل زيارته إلسرائيل، قبل CIAرئيس وكالة االستخبارات المركزية األميركية )

أسبوعين، رسالة حول عدم رضا البيت األبيض من الحضور الصيني البارز في السوق اإلسرائيلية  
 نية التحتية وأنشطتها في ميناء حيفا الجديد وغير ذلك.واستثمارها في الب 

الصينية، كاريس فيتي،   –ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة لمعهد "سيغنال" للعالقات اإلسرائيلية  
الغرفة  في  بينيت  يجلس  "عندما  إنه  قولهما  شتاينر،  تومي  نفسه،  المعهد  في  السياسات  ومدير 

ات، لمطلب أميركي واضح بتقليص عالقات إسرائيل مع الصين إلى  البيضوية، سيستمع، وفقا للتقدير 
 الحد األدنى. وفيما تتواجد ’مصائب’ أكبر على طاولة بينيت، يصعب توقع أنه سيرفض".

 27/8/2021، 48عرب 
 

 فيشمان: "إسرائيل" ستعمل بكافة القنوات السياسية إلقناع بايدن بتشديد العقوبات على إيران   .18
ر المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن "إيران لم  بالل ضاهر: اعتب

سرائيل أيضا تقترب من مفترق طرق. وليس مبالغا   اليوم، وا  النووية مثل  القنبلة  أبدا قريبة من  تكن 
أمام معضلة تردد حيالها نتنياهو ووزير األمن، إيهود    2021القول إن حكومة بينيت تقف في العام  

العام  باراك في  العام  2010،  في  حينه،  وفي  القنبلة  2010".  وطوروا  إسرائيل،  األميركيون  عانق   ،
ذاب مع   هذا  الوعود. وكل  وكالوا  باطن األرض  النووية في  المنشآت  اختراق  القادرة على  العمالقة 

ن أجل  مرور الوقت". وتابع فيشمان أنه "في واقع كهذا، ستعمل إسرائيل في كافة القنوات السياسية م
إقناع بايدن أال ينتظر وأن يشدد العقوبات على إيران بشكل أكبر". ولفت فيشمان إلى أن الموساد 

 .2018% فقط من األرشيف النووي اإليراني، في العام 20سرق 
 27/8/2021، 48عرب 

 
 شاملة على قطاع غزة محللون إسرائيليون: الظروف غير مواتية لة"إسرائيل" لشن حرب  .19

محمد وتد: بدا أن طبول الحرب تقرع أبواب غزة مجددا خالل شهر أغسطس/آب    –القدس المحتلة  
 الجاري الذي تميز بتصعيد متبادل بين فصائل المقاومة ممثلة بحركة حماس والجيش اإلسرائيلي. 

يواف   والفلسطينية  العربية  الشؤون  في  المتخصص  اإلسرائيلي  اإلعالمي  قضية  يقول  "إن  شتيرن 
إعمار غزة وتخفيف الحصار تبقى مرتبطة بدفع قضية األسرى والجنود اإلسرائيليين المحتجزين لدى  
بإسرائيل سواء  التي تعصف  الداخلية  األزمات  بسبب  يأتي  الحرب  ترحيل  أن قرار  ويعتقد  حماس". 



 
 

 
 

 

ص            12   5617 العدد:              8/28/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                     

اس وعدم  السياسية  واألزمة  والصحية،  االقتصادية  وتداعياتها  كورونا  بينيت،  جائحة  حكومة  تقرار 
 وافتتاح العام الدراسي الجديد واألعياد اليهودية خالل شهر سبتمبر/أيلول المقبل. 

وأكد أن األوضاع الداخلية اإلسرائيلية وكذلك تصعيد التوتر األمني في الضفة الغربية واالشتباكات  
 ي. المسلحة، كلها مجتمعة تحول دون شن الحرب الشاملة على قطاع غزة بشكل فور 

من جهته، قال الباحث في "معهد أبحاث األمن القومي" بجامعة تل أبيب كوبي ميخائيل أن الظروف  
التصعيد   "أن  إلى  مشيرا  غزة،  قطاع  جبهة  على  شاملة  حرب  لشن  إلسرائيل  بالنسبة  مواتية  غير 

 المحدود من إسرائيل وحماس يعكس لربما المحنة لدى كل جانب".
بهذه إسرائيل  تمتنع  أن  تتصاعد حدة    ورجح  بغية أال  المرحلة عن مواجهة شاملة على جبهة غزة، 

التوتر والمقاومة في شمال الضفة الغربية والقدس واالمتناع عن إثارة قضية األقصى والشيخ جراح  
ولن   اللعبة  قواعد  تغيير  تعتزم  وال  مطالبها  تتراجع عن  لم  إسرائيل  أن  علما  العالمية،  األجندة  على 

 لى أي تهديد أمني وبشكل فوري. تتوانى عن الرد ع
 27/8/2021الجزيرة.نت، 

 
 "يديعوت": "إسرائيل" ترتكب خطأ باعتمادها سياسة ضبط النفس مع حماس  .20

المحتلة   "يديعوت   –القدس  لصحيفة  اإللكتروني  الموقع  في  العسكري  المحلل  قال  وتد:  محمد 
سياسة   باعتمادها  خطأ  ترتكب  إسرائيل  أن  يشاي  بن  روني  حماس، أحرونوت"  مع  النفس"  "ضبط 

نهاء 2ويرجح أن هذه الفترة إذا اقتضت الحاجة هي التوقيت المناسب لشن عملية "حارس األسوار " وا 
ما لم ينفذه الجيش اإلسرائيلي خالل "حارس األسوار" في مايو/أيار الماضي، بحيث تشمل الحرب  

 جهاد اإلسالمي.المقبلة اجتياحا بريا بغية تدمير المنظومة الصاروخية لحماس وال
ورجح المحلل العسكري أن "سياسة االحتواء في غزة والتسهيالت التي تمنحها إسرائيل باتت متآكلة  
وما عادت مجدية وأفلست"، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية تستغل ذلك البتزاز إسرائيل، علما أنه  

تستخدم ومتعددة،  عالية  قدرات صاروخية  والجهاد  لدى حماس  تزال  دامت ما  ما  إسرائيل  انها ضد 
 الفصائل تشعر بأنها قوية. 

 27/8/2021الجزيرة.نت، 
 

 "هآرتس": الحكومة اإلسرائيلية ما زالت تواجه اختبارا في عدة جبهات وأولها لبنان .21
"هآرتس" صحيفة  في  العسكري  المحلل  أشار  ضاهر:  رئيس  بالل  إنقاذ  تم  أنه  هرئيل،  عاموس   ،

لجندي  الحرجة  اإلصابة  إثر  غزة،  حدود  عند  مصيدة  من  الحالي  األسبوع  بينيت  نفتالي  الحكومة 
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إسرائيلي خالل مظاهرة فلسطينية عند السياج األمني المحيط بقطاع غزة، وبعدما أخطأ بينيت باسم  
هنا   ونشأت  والده.  مع  هاتفية  محادثة  الجندي خالل  وقادة  هذا  بينيت  مكانة  تقويض  هدفها  دوامة، 

 الجيش اإلسرائيلي وتوريطهم في مواجهة تنغص على زيارته للواليات المتحدة".
ولديها   لبنان.  وأولها  أخرى،  جبهات  في  اختبارا  تواجه  زالت  ما  الجديدة  "الحكومة  أن  هرئيل  وتابع 

ها الفلسطينية من غزة، لكن تراكم  أسباب جيدة لضبط النفس مقابل مقذوفات حزب هللا من لبنان وبعد 
يتحدث  تقريبا،  دائم  أيضا. وبشكل  ظهار ضعف  وا  نفس  المنطقة كضبط  ُيفسر في  قد  األمور  هذه 
 الجيش اإلسرائيلي كثيرا عن إيران، ويستعد لحرب في لبنان وقد يجد نفسه يقاتل في غزة في النهاية". 

 27/8/2021، 48عرب 
 

 زيرة التربية بالقتل الئحة اتهام بحو إسرائيلي هدد و  .22
“القدس” دوت كوم: قدمت اليوم الئحة اتهام بحق رجل عمره سبعة وخمسون عاما من تل    -تل ابيب 

 ابيب تتضمن تهمة تهديد وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون وافراد عائلتها. 
ا لم تتراجع الوزيرة  وبحسب الالئحة وفق قناة كان االسرائيلية، كتب المتهم في تطبيق واتساب انه إذ 

تمت   مثلما  وبأسرتها  األذى  بها  فسيلحق  المدارس  في  كورونا  للتطعيم ضد  المعارض  موقفها  عن 
 تصفية مساعدها، ساهر إسماعيل الذي قتل بإطالق نار في الرامة قبل حوالي أسبوعين.
 27/8/2021القدس، القدس، 

 
 اعتقال خمسة يهود طعنوا فلسطينيًا في القدس  .23

أبيب:   الذين تل  المجرمون  بأنهم  ُيشتبه  يهود  شبان  خمسة  القدس  في  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت 
اعتدوا على شاب فلسطيني قرب سوق »محانيه يهودا« في القدس، قبل أسبوعين، وأصابوه بجراح  
النيابة أمام محكمة الصلح في القدس، أمس )الجمعة(، إن لديها ما يكفي من أدلة  متفرقة. وقالت 

نها ستقدم ضدهم الئحة اتهام غدًا )األحد(.واعتراف  ات ُتدين الشبان الخمسة وا 
 28/8/2021الشرو األوسط، لندن، 

 
 آالف المواطنين يؤدون صالَتي الفجر والجمعة في األقصى وسلوان  .24

القيود    -القدس   رغم  األقصى  بالمسجد  الجمعة  صالة  المواطنين  آالف  عشرات  أدى  "األيام": 
وقال شهود عيان: إن قوات االحتالل   وكان آالف المواطنين أدوا صالة الفجر بالمسجد.  اإلسرائيلية.

 شبان عند أبواب المسجد. 5اعتقلت 
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وتّمت    ومن جهة ثانية، فقد أدى مئات المقدسيين صالة الجمعة في خيمة االعتصام في بلدة سلوان.
الدعوة للصالة للتعبير عن إدانة ورفض مخططات الهدم واإلخالء التي تتهدد عشرات المنازل في 

 البلدة.
 28/8/2021ام هللا، ، ر األيام

 
 "أنقذوا أنهار الديك".. وسم يتفاعل ويتضامن مع أسيرة على وشك الوالدة داخل سجن إسرائيلي .25

األراضي   ربوع  في  االجتماعي  التواصل  منصات  الديك”  أنهار  “أنقذوا  )هاشتاغ(  وسم  تصدر 
يلية، حيث دخلت شهرها  الفلسطينية تزامنا مع اقتراب موعد والدة األسيرة أنهار داخل السجون اإلسرائ 

وتداول نشطاء ورواد المنصات بشكل واسع رسالة مكتوبة لألسيرة    التاسع وسط صمت عربي ودولي.
  عّبرت فيها عن خوفها ووجعها وقلقها من الوالدة في السجن خاصة وأنها ستخضع لعملية جراحية. 

ال العالم  أحرار  عائلتها  إلى  في رسالتها  الفلسطينية  األسيرة  اإلفراج  وناشدت  أجل  العاجل من  تدخل 
 عنها لتتمكن من وضع جنينها خارج أسوار السجون اإلسرائيلية. 

منذ   معتقلة  الديك  جبل    5وأنهار  على  استيطانية  بؤرة  في  طعن  عملية  تنفيذ  محاولة  بتهمة  أشهر 
 .ي سجن الدامون"كيسان" القريب من بلدتها، ولم يصدر بحقها بعد أي حكم، وهي تقبع ف

 27/8/2021الجزيرة. نت، 
 

 2024-2021تعلن نتائج انتخاباتها للدورة   نقابة المهندسينرام هللا:  .26
نقابة المهندسين،  :  رام هللا يوم الجمعة، نتائج انتخاباتها التي جرت الخميس في المحافظات أعلنت 

العشرين   للدورة  ممثليهم،  الختيار  قوائم،    .2024-2021الشمالية  عدة  االنتخابات  هذه  في  وتنافس 
من   يتكون  نقابة  مجلس  المهنية"، الختيار  و"العزم  الفلسطيني"  "المهندس  قائمتا:  عضوا    15أبرزها 

ممن يحق    11,518مهندس صوته في االنتخابات، من أصل    6,500ى نحو  وأدل  على مستوى الضفة.
لهم المشاركة في التصويت، النتخاب نقيب المهندسين وأعضاء النقابة، وأعضاء هيئة المؤتمر العام  

والقدس. الضفة  "العزم    في  قائمة  إن  لـ"وفا"،  الريماوي  سمير  السابق  المهندسين  نقيب  نائب  وقال 
دية حبش، وأمين  المهنية" حصلت على عضوين لهيئة المكتب وهما: نقيب المهندسين للمهندسة نا

الصندوق رياض عبد الكريم، فيما فازت قائمة "المهندس الفلسطيني" بالعضوين اآلخرين وهما: نائب  
 النقيب منذر البرغوثي، وأمين السر عز الدين أبو غربية.

محافظات من    9وأشار الى أن حركة "فتح" كان لها النصيب األكبر من رئاسة الفروع، حيث فازت بـ  
ظة وهي: القدس المحتلة، والخليل، وبيت لحم، وأريحا، ورام هللا، وسلفيت، وقلقيلية، محاف  11أصل  



 
 

 
 

 

ص            15   5617 العدد:              8/28/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                     

تأسست عام    وطولكرم، وطوباس. التي  المهندسين  نقابة  ألف   26يتها قرابة  في عضو   1963وتضم 
 .مهندس ومهندسة

 27/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 برصاص االحتالل شرو غزة استشهاد طفل متأثرا بجروحه  .27

بها   أصيب  بجروح  متأثرا  غزة،  مدينة  شرق  التفاح  حي  من  طفل  السبت،  اليوم  صباح  استشهد 
برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل المهرجان السلمي الحاشد شرق مدينة غزة. وأفاد مصدر  

السبت الماضي    عاما( متأثرا بجروح أصيب بها   13طبي، باستشهاد الطفل عمر حسن أبو النيل )
قوات   قمع  خالل  الشهداء  عدد  يرتفع  وباستشهاده  المدينة.  شرق  الحدودي  الشريط  من  مقربة  على 

 .االحتالل للمسيرة السلمية شرق غزة إلى شهيدين
 28/8/2021فلسطين أون الين، 

 
 جنوب نابلس مواطنا خالل مواجهات مع قوات االحتالل في بيتا 94إصابة  .28

نتيجة    94أصيب  :  نابلس واالختناق  بالمطاط  المغلف  المعدني  بالرصاص  الجمعة،  يوم  مواطنا، 
في جبل  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  مع  مواجهات  والسقوط، خالل  للدموع،  المسيل  الغاز  استنشاق 

ل مدير اإلسعاف والطوارئ في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  وقا  صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.
لـ"وفا"، إن   نقل    17بنابلس أحمد جبريل  بالمطاط جرى  المغلف  المعدني  بالرصاص  مواطنا أصيبوا 

و للمستشفى،  منهم  و  52ثالثة  للدموع،  المسيل  الغاز  استنشاق  نتيجة  باالختناق  أصيبوا   25مواطنا 
 مباشر ونتيجة للسقوط. بالحروق وقنابل الغاز بشكل 

 27/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عشرات اإلصابات بقمع االحتالل مسيرات سلمية شمال الضفة .29
الجيش  :  نابلس قمع  خالل  الجمعة،  يوم  اختناق،  وحاالت  بجراح  الفلسطينيين  عشرات  أصيب 

وأعلنت جمعية    باالستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة.اإلسرائيلي مسيرات سلمية أسبوعية، منددة  
"الهالل األحمر" في بيان تلقته "قدس برس" أن طواقمها تعاملت مع "إصابتين بالرصاص المعدني، 
وخمسة بقنابل الغاز وجراء السقوط، وعشرات حاالت االختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع في 

فر قدوم شرقي قلقيلية )شمال( أصيب ثمانية فلسطينيين بالرصاص  وفي ك  بلدة بيتا جنوبي نابلس".
وفق   باالستيطان،  منددة  مسيرة  اإلسرائيلي  الجيش  تفريق  اختناق خالل  بحاالت  وعشرات  المعدني، 
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ولم ُيعرف إْن كان ثمة إصابات    بيان مقتضب لمنسق "لجان المقاومة الشعبية" بالقرية، مراد اشتيوي.
 االحتالل في بلدة بيت دجن شرقي نابلس.في مسيرة فّرقها جيش 

 27/8/2021، قدس برس
 

 مدرسة وروضة خالل شهرين   297واستهدفت  556أطفال وأصابت  9قتلت   "إسرائيل"اليونيسف:  .30
قالت منظمة األمم المتحدة لألطفال "اليونيسف"، إن إسرائيل قتلت تسعة أطفال فلسطينيين  :  واشنطن

طفاًل، باستخدام الذخيرة الحية والرصاص   556يوليو من العام الحالي، وأصابت    31مايو و  7بين  
 طفال فلسطينيا خالل نفس الفترة في القدس المحتلة. 170المطاطي، كما اعتقلت ما ال يقل عن 

نها لن تكون قادرة على استئناف عملياتها لدعم  أأمس،  ]أول[ذرت "اليونيسف" في تقرير لها صدر  وح
اطفال فلسطين بسبب نقص حاد في ميزانيتها، مشيرة الى أنه خالل الحرب االخيرة على قطاع غزة  

مبنى مدرسة عامة تعرضت ألضرار، باإلضافة    140روضة أطفال خاصة و  116استهدفت اسرائيل  
لألونروا.  41  إلى تابعة  الحاجة   التقرير،  وأوضح  مدرسة  ازدادت  األخير،  اإلسرائيلي  التصعيد  أن 

مليون دوالر مع فجوة تصل الى نحو   47لتقديم مساعدة إنسانية لتلبية احتياجات األطفال حيث بلغت 
 (.%68مليون دوالًرا أمريكًيا بنسبة ) 33

 27/8/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يجتمع لمناقشه مؤتمره القادم .31
الجمعة   يوم  الخارج  لفلسطينيي  الشعبي  للمؤتمر  العامة  األمانة  أعضاء  في  2021-8-27اجتمع   ،

وناقش المشاركون في االجتماع المرحلة السابقة من عمل المؤتمر الشعبي   مدينة اسطنبول بتركيا.
حققها. التي  اإلنجازات  وأهم  الخارج  الثاني    لفلسطينيي  الشعبي  المؤتمر  لعقد  مقترحات  كما طرحوا 

لفلسطينيي الخارج والذي من المتوقع عقده هذا العام، وانتخاب إدارة وهيئة عامة وأعضاء أمانة عامة  
وكان من المتحدثين خالل االجتماع األمين العام للمؤتمر الشعبي منير شفيق وعضو    له.جديدة خال

األمانة العامة الدكتور محسن صالح، والذين ناقشوا قضية تطور المشهد السياسي وأثره على القضية  
 الفلسطينية. 

 27/8/2021، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجموقع 
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 حتجزهم لساعات في الضفة االحتالل يفرج عن صحفيين ا .32
أفرج جيش االحتالل اإلسرائيلي، يوم الجمعة، عن سبعة صحفيين، بينهم مصور تابع لوكالة  :  الخليل

  األناضول التركية، بعد احتجازهم لساعات واالعتداء عليهم بالضرب، جنوب الضفة الغربية المحتلة. 
اعترض  اإلسرائيلي  الجيش  إن  قوله  الصحفي ساري جرادات  األناضول عن مصورها  وكالة  ونقلت 
جنوبي   باالستيطان،  المهددة  يطا،  مسافر  منطقة  في  الجمعة  ألداء صالة  تغطيتهم  عقب  طريقهم 

الخليل. معداتهم،    مدينة  وصادر  بالضرب،  عليهم  اعتدى  اإلسرائيلي  الجيش  أن  جرادات  وأضاف 
إ الخليل.واقتادهم  جنوبي  أربع"  "كريات  مستوطنة  في  الشرطة  مركز  احتجازهم    لى  عقب  أنه  وأكد 

ألربع ساعات؛ تم اإلفراج عنهم، بشرط التوقيع على تعهد للعودة إلى التحقيق في نفس مركز الشرطة 
 األحد القادم.

 27/8/2021، قدس برس
 

 اآلالف يشيعون جثمان "غوشة" ويهتفون للمقاومة في عمان .33
شيع آالف األردنيين جثمان القيادي في حركة حماس، المهندس إبراهيم غوشة، من مسجد :  عمان

وتقدم جموع المشيعين؛ رئيس المكتب السياسي لحركة    العاصمة األردنية عمان.الجامعة األردنية في  
حماس، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج، خالد مشعل، وعضوا المكتب السياسي، محمد  

وردد المشيعون هتافات مجدت   نزال وعزت الرشق، وعدد من قيادات الحركة اإلسالمية في األردن.
 تحية لكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس.المقاومة، ووجهت ال

وألقى المراقب العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن، همام سعيد، كلمة مقتضبة أشاد 
نجازاته. وا  بالفقيد، مستعرضا جوانب من سيرته  أمة،    فيها  "رجل  بأنه  الراحل غوشة  ووصف سعيد 

 ا العصر". وقامة عظيمة من قامات رجالنا في هذ 
 27/8/2021، قدس برس

 
 من دون ذكر حل الدولتين  مع الفلسطينيين سبل السالممع بينيت ناقش بايدن  .34

عريقات   -واشنطن  إنه    : سعيد  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  بين  "قال  السالم  عملية  سيناقش 
 ، الجمعة، بينيت خالل لقائهما الذي عقد نفتالي    "إسرائيل"يس وزراء  رئاإلسرائيليين والفلسطينيين مع  

بينيت، سبل نه بحث مع  أبايدن  وأضاف    بسبب هجوم كابول.  في البيت االبيض بعد ان تم تأجيله 
عالقة بالده مع  " ن  مشيرًا إلى أ كعادته.  "  حل الدولتين"ن يذكر  أتحقيق سالم فلسطيني إسرائيلي دون  

لم يذكر بينيت اي شيء بالشان الفلسطيني، ولكنه طلب في  من جهته  و   ."إسرائيل في أفضل أحوالها



 
 

 
 

 

ص            18   5617 العدد:              8/28/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                     

  . انفالت تحالفه وسقوط حكومته  من  كية في القدس تخوفاً ير االجتماع عدم اعادة فتح القنصلية االم
أنه    للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً   بايدن إنه يناقش خططاً وفي سياق آخر قال  

،  " إسرائيل"بأمن  "التزام ثابت " . مؤكداً إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى
 . بما في ذلك تجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي

 2021/8/27، القدس، القدس
 

 "موساد" على طاولة اجتماع بايدن وبينيت صحيفة أمريكية: ترميم العالقات بين "سي آي ايه" والة  .35
 ولة على طاألمريكية، النقاب عن أن من أهم المواضيع  كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" ا:  واشنطن

الجمعة، ترميم العالقات بين وكالة المخابرات المركزية األميركية "سي آي    بينيت، مساءو   بايدنء  لقا
، بين الجهازين   إلى حصول زعزعة في العالقات مشيرة    اإلسرائيلي "موساد".  إيه"، وجهاز المخابرات 

 بعد تسلم إدارة الرئيس األمريكية جو بايدن مقاليد الحكم. 

 2021/8/27، قدس برس
 

 يطالبون "بايدن" وقف التطهير العرقي في القدس في الواليات المتحدة رجل دين  330 .36
بـ"التدخل إللزام  ي ر يات المتحدة، الرئيس األمرجل دين، في الوال   330طالب :  واشنطن كي جو بايدن، 

الحكومة اإلسرائيلية بالتوقف عن تدمير منازل الفلسطينيين، وثنيها عن ممارسة التطهير العرقي في 
رئيسة  إلى  أيضًا  وجاء في الرسالة، التي وجهت    حيي سلوان والشيخ جراح، بمدينة القدس المحتلة".

نسي بيلوسي، بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، في واشنطن، مجلس النواب نا
"التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل، جزء من تاريخ طويل وعنيف في جميع أنحاء فلسطين    إن

لعقود" المتحدة،  الواليات  مساجد".  مولته  وأئمة  وحاخامات  "قساوسة  من  الموقعون  لن    وأكد  "أنهم 
   .كية لهدم المنازل وتشريد الفلسطينيين"ير يسمحوا باستغالل الدين لمواصلة تدفق أموال الضرائب األم

 2021/8/28، قدس برس
 

 بعدم استخدامها ضد الفلسطينيين  "إسرائيلة" كيين يؤيدون ربط المساعدات العسكرية لير األم نصف .37
أن   ،2021قام به مجلس شيكاغو لعام  ،  م في الواليات المتحدةأظهر استطالع للرأي العا:  واشنطن

األم  50% لير من  العسكرية  المساعدات  تقييد  يجب  أنه  يعتقدون  بعدم  " إسرائيلـ"كيين  وربطها   ،
الفلسطينيين. ضد  هذه  ستطالع  اال  وبين   استخدامها  حول  كبير  حزبي  انقسام  هناك  يزال  ال  أنه 
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يعتقد   حيث  االم  % 62القضية،  االدارة  على  أن  الديمقراطيين  استخدام  ير من  حظر    " إسرائيل"كية 
 لمساعداتها العسكرية في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.

 2021/8/27، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " إسرائيل"األمريكية للمخبوزات يطالبون بمقاطعة منتجاتها لدعمها  "بيلسبري"أحفاد شركة  .38

أعلن أفراد عائلة بيلسبري األمريكية للمخبوزات انضمامهم لحملة مقاطعة منتجات شركة : هاجر حرب 
بأنه ال خيار  ،  ذلكوبرر أفراد العائلة    عامًا.  150جدهم تشارلز أ.بلسبري التي أسسها قبل أكثر من  

أمامهم سوى االنضمام لحملة مقاطعة العالمة التجارية التي عملت عائلتهم على بنائها بجد، بسبب 
 . التي تديرها من االستفادة من معاناة الشعب الفلسطيني  "جنرال ميلز"استمرار شركة 

 2021/8/27، القدس العربي، لندن
 

   68روبرت كنيدي عام المرشح الرئاسي تل قفلسطيني إفراج مشروط عن  سجون كاليفورنيا تقرر .39
كال:  )رويترز(  -واشنطن  بوالية  السجون  إدارة  في  األمريكيةقال مسؤولون  الجمعة  ، يفورنيا  إن    ،يوم 

لجنة لإلفراج المشروط قررت اإلفراج عن سرحان سرحان، الالجئ الفلسطيني الذي أدين بقتل مرشح  
السجن    .1968الرئاسة األمريكية روبرت إف كنيدي عام   المولد عقوبة  الفلسطيني  ويقضي سرحان 

كنيدي   بقتل  إدانته  بعد  الحياة  باالنتخابات مدى  فوزه  عقب  النصر  خطاب  إلقائه  من  دقائق  بعد 
قال سرحان إنه ال يتذكر حادث القتل رغم  من جهته  و   التمهيدية في الوالية وتوفي في اليوم التالي. 

فيما تجدر اإلشارة إلى    ."إسرائيلـ"إنه أطلق الرصاص على كنيدي لغضبه من دعمه ل  قال أيضاً   هأن
 مرة سابقة.  15، قد قوبل بالرفض في طلب اإلفراج المشروط عن سرحانأن 

 2021/8/28، الغد، عّمان
 

 تصويب المسار من أجل  .40
 محسن ابو رمضان 
عرفت  والتي  التطبيع  ومسار  الضم  وخطة  ترامب  صفقة  الفلسطيني  الشعب  مكونات  كل  رفضت 

 بصفقة القرن.  
للشعب   الوطنية  القضية  تصفية  الي  ترمي  الصفقة  وحسم كانت  وخاصة    الفلسطيني    تجاه الصراع 

  المعازل والبانتوستانات من    يذ منظومةوتنف  وتشريع االستيطانالقضايا الكبرى مثل القدس والالجئين  
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االبارتهاييد   من  نظام  إطار  الحقوق  أ  وعلىفي  من  بدال  االقتصادي  السالم  مشروع  تمرير  رضية 
 لشعبنا. السياسية 

قبل إعالن الصفقة كانت مؤسسات م.ت.ف وخاصة المجلسين الوطني والمركزي قد اتخذت جملة 
اتضاح سياسة حكومة االحتالل برئاسة   وتحديدا بعد  ملحقاتهو مغادرة اتفاق أوسلو  القرارات أبرزهامن 

االستيطانية   الوقائع  لفرض  الوقت  بأنها تستغل  آنذاك  االرض عبر مصادرة مزيد من    علىنتنياهو 
األراضي واستكمال بناء جدار الفصل العنصري واإلسراع في عملية تهويد واسرلة القدس األمر الذي 

حدود   علىلدولتين وقوض من إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  أغلق االبواب امام آفاق حل ا
 . 67الرابع من حزيران عام 

 على احد أشكال الردود  19/67كان االعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقبا باألمم المتحدة وفق القرار  
 اعترفت بها ولة التي  إنهاء االحتالل للد   باتجاهسياسة دولة االحتالل ومحاولة لتجنيد المجتمع الدولي  

 دولة.  141حوالي 
تم استثمار ذلك من خالل انضمام دولة فلسطين لميثاق روما المنشأ لمحكمة الجنايات الدولية بهدف 

اإلسرائيليين   الحرب  مجرمي  حصار    علىمالحقة  من  غزة  في  شعبنا  بحق  المرتكبة  االنتهاكات 
 االستيطان. وعدوان عسكري متكرر وفي الضفة بسبب 

عام    كانت  منذ  المركزي  المجلس  االحتالل    2015قرارات  بدولة  االعتراف  سحب  بضرورة  واضحة 
والدبلوماسية   الشعبية  المقاومة  وتبني  االقتصادي  باريس  وبروتوكول  أوسلو  اتفاق  من  والتحرر 

 والقانونية وكذلك حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات. 
التأكيد عليها وبضرورة تغير    علىتعزز هذا التوجه   خلفية صفقة القرن وجري في بعض المفاصل 

   المسار.
التحلل من كافة االتفاقات المبرمة مع    2020/ 19/5وفي هذا السياق فقد أكدت القيادة الفلسطينية في  

 األمني. إسرائيل والواليات المتحدة بما في ذلك التنسيق 
العا القرارات اجتماع األمناء  بين رام    3/9/2020مين في  أكد ذات  الي    وبيروت هذا  هللا والذي عقد 

 جانب تقديم رؤية إلنهاء االنقسام وتشكيل هيئة للمقاومة الشعبية.  
األمريكية   باالنتخابات  بايدن  وفوز  األبيض  البيت  ترامب  بمغادرة  الفلسطينية  القيادة  سرور  وبسبب 

ينتمي االستدارة   والذي  عملية  بدأت  الديمقراطي  اإلدارة    للحزب  رئيس  من  رسالة  تلقي  خالل  من 
التزام دولة االحتالل باالتفاقيات الموقعة مع   علىيؤكد بها    17/11/2020المدنية لقيادة السلطة في  

التحلل منها الي جانب انتظار مبادرة او    أعلنت السلطة ذاتهااالتفاقات التي كانت قد    هذهالسلطة  
 جديد. إحياء مسار المفاوضات من  باتجاهإشارات من اإلدارة األمريكية الجديدة 
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برزت من خالل قرار تجميد االنتخابات األمر الذي خلق احباطا بين أوساط    خرىنقطة التراجع اال
 الفلسطينية. لتجديد الشرعيات وتعزيز الشراكة بالبني التمثيلية   بإجرائهاشعبنا الذي كان متحمسا  

ا عن  والنكوص  السلطة  أداء  تراجع  مسار  شددت  استمر  عندما  اتخذتها  التي   اإلجراءات لقرارات 
واستياء   اثارت سخطمقتل الناشط السياسي نزار بنات بطريقة    وتحديدا بعد والقيود الخاصة بالحريات  

 واستنكار الرأي العام.  
السلطة وتفاعلها متواضعا في سياق معركة سيف    غزة وكان أداءقطاع    على   2021جاء عدوان مايو  
ت أحد أهم تجلياتها تكمن في وحدة الهوية الوطنية الجامعة عبر تحرك كل مكونات القدس والتي كان

كما    تناسبهالنضالية التي    بأشكالهالشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس والداخل والشتات كل  
صعدت المعركة من حمالت التضامن الشعبي الدولي مع شعبنا وأبرزت دولة االحتالل ليست كدولة  

 ايضا. لقانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان فقط. بل دولة ابارتهايد وتميز عنصري تنتهك ا
إعادة بناء المؤسسات التمثيلية الفلسطينية وتحقيق الشراكة    باتجاهالقدس    استثمار هبةكان من الهام  

 د.  اال ان حالة االنقسام بعد انتهاء العدوان بقيت كما هي أن لم نقل انها تعززت مع األسف الشدي
الباسلة    خالل المقاومةراهنت حركة حماس علي تغير موازين القوي عبر االنجاز الذي تحقق من  

احداث تعديالت في بنية منظمة التحرير لصالحها الي جانب إمكانيات    عبر امكانيةوصمود شعبنا  
 ودوليا. تخفيف الحصار وتنفيذ عملية إعادة إعمار واسعة وتفكيك حالة عدم االعتراف بها إقليميا 

السلطة   الدبلوماسية    علىوراهنت  الوفود  المقاطعةاستعادة مكانتها حيث عادت  بعد فترة من    لزيارة 
تعزيز شرعيتها من خالل المواقف اإلقليمية والدولية وبأنها البوابة    علىالتوقف واالنقطاع كما راهنت  
 اإلعمار. الشرعية لتنفيذ عملية إعادة 

تنفيذ إجراءات لبناء الثقة بين حكومة بينت والسلطة   علىإدارة بايدن التي حثت    علىتراهن السلطة  
   بينت.طريق تنفيذ مشروع السالم االقتصادي هو ما يتبناه  علىتقليص الصراع   بأن مفهومعلما 

يثبت   أن  بينت  باألسرى    أنهيحاول  ملفات اإلعمار  يعمل علي ربط  نتنياهو حيث  تشددا من  أكثر 
في اإلبقاء    بالتهدئة  يحاول  كما  سيا  على غزة  في  األمني  االقتصادي  التنسيق  السالم  منظور  ق 

 .  بالضفة
خالل   بينت  انه  ىال  زيارتهأعلن  سيستمر    واشنطن  وبانة  السلطة  قيادة  مع  مفاوضات  يجري  لن 
 فلسطينية مستقلة. إقامة دولة  علىلن يوافق  وأنهباالستيطان بالضفة 

ة بينت اليمينية المتطرفة وعدم توفر إرادة لدي اإلدارة األمريكية  وبعد اتضاح توجهات حكوم  وعليه
للضغط عليها لتحقيق ما يسمي بحل الدولتين فماذا تبقي وهل من المجدي البحث عن حلول انفرادية  

ام   والضفة  العمللكل من غزة  الهام  الوطنية   على  من  الوحدة  الي خندق  والعودة  المسار  تصويب 
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تم  االنتخابات الشاملة وتحقيق الشراكة السياسية وفق رؤية سياسية كفاحية    عبر إعادة إحياء مسار
 المحطات.عليها بالعديد من   اإلجماع

لقد بات مطلوبا إجراء حوار وطني شامل جذري وعميق لمواجهة التحديات الوجودية التي تعصف  
 خابات. االنتبالقضية الوطنية لشعبنا تقود الي مسار الوحدة والشراكة وعبر بوابة 

 28/8/221وكالة سما اإلخبارية، 
 

 قلب المعادلة في غزة مهما كان الثمن .41
 وآف ليمور ي

نسبي.   بهدوء  القطاع  حدود  على  أمس،  من  أول  التظاهرة،  مرت  الماضي  السبت  أحداث  بخالف 
غير   تدهور  لالمتناع عن  محاولة  في  الدروس،  اسُتخلصت  الحدود  جانبي  على  انه  واضحًا  وكان 

 فيه. مرغوب 
أوفت "حماس" بتعهدها للمصريين العمل على لجم المتظاهرين. فقد أبدت قوات التدخل لديها تشددًا 
أكبر مما في الماضي، بما في ذلك قرار مرابطة قوات خفية عملت من داخل الجمهور في محاولة  

ص جدًا  للسيطرة عليه. لم ينجح هذا في وقف عموم المتظاهرين من الوصول الى الجدار ولكنه قل
 عددهم وحماستهم. 

بالتوازي استخلص الجيش اإلسرائيلي دروسًا من أدائه التكتيكي الفاشل، السبت الماضي، والذي سمح  
لمتظاهرين كثيرين بالوصول الى الجدار واإلصابة الخطيرة للمقاتل برئيل حدارية شموئيلي. وعززت 

تواجدت في الميدان كل قيادة المنطقة الحدود بقوات ووسائل عديدة مع التشديد على القناصة. كما  
 الجنوبية التي أشرفت على ما يجري عن كثب. 

واألهم من هذا، استخدمت قوة، وان كانت ملجومة ولكنها قوة استهدفت كبح العناصر العنيفة قبل  
 وصولهم الى الجدار.

الفل الجانب  للدموع وان كان أوقع اصابات في  المسيل  بندقية روجر والغاز  سطيني، ولكن  استخدام 
 البديل كان استخدام النار الحية وعددًا من المصابين أكبر بكثير. 

استخالص   عن  االمتناع  يجدر  ولكن  بهدوء،  تنتهي  بأن  أمس،  من  أول  للتظاهرة،  سمح  هذا  كل 
 االستنتاجات بالنسبة للمستقبل.

ا تجتذب اهتمامًا  "حماس"، كما يبدو، مصممة على مواصلة استخدام سالح التظاهرات، مع العلم بأنه 
القطري  المال  الماضي رتبت هذه األداة موضوع حقائب  تتحدى إسرائيل. في  دوليًا واعالميًا، وأنها 
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برعاية إسرائيل، ومن المعقول ان في الجولة الحالية أيضا ستحاول "حماس" ترجمة التظاهرات الى  
 ت أخرى للقطاع(.مباشر )بالمال أو بالبضائع( او غير مباشر )بتسهيال –إنجاز مشابه 

وقت ممكن استراتيجية وخطوطًا حمرًا واضحة. حتى    أقرب هذا سيتطلب من إسرائيل ان تبلور في  
 اآلن أوضحت صراحة ما هو ال: ال ألي تقدم بدون حل موضوع األسرى والمفقودين.

ن  بفرض معقول بأن هذا الموضوع لن يحل بسرعة على خلفية الفجوات الواسعة بين الطرفين، ستكو 
ال   ستجد نفسها بسرعة شديدة تجّر الى مناوشات   فإنهاإسرائيل مطالبة بان تقول ايضا ما هو نعم. وا 

يومية على جدار قطاع غزة، وربما الى استئناف نار الصواريخ الى األراضي اإلسرائيلية والى إطالق  
 البالونات الحارقة.

في محاولة إللقاء الظالل على زيارة رئيس  كل هذه، او بعضها، قد تحصل في األيام القريبة القادمة، 
 الوزراء بينيت في واشنطن. وهنا بالذات، خيرًا تفعل إسرائيل إذا ما تنفست عميقًا وعدت حتى المئة. 

بينيت   بايدن أهمية هائلة، تتجاوز بكثير ما يجري في غزة. حتى لو حاولت "حماس" جذب -لقّمة 
يران، وبعض القليل    –مركزة على االساس  الرأي العام نحوها، على إسرائيل ان تبقى   إيران، إيران وا 

 االضافي على إيران. 
ولكن من اللحظة التي تنتهي فيها هذه الزيارة، على إسرائيل ان تفعل ما كان عليها أن تفعله فور  
حملة "حارس االسوار": ان تقرر ما تنوي فعله مع غزة. ال للتصريحات الفارغة بأن كل بالون وكل  

 ُيرد عليه بخطورة. صاروخ س
كانوا في القدس يعتقدون بأن المشكلة هي يحيى السنوار )مثلما ُفهم، أول من أمس، من أقوال    إذا

لم يغير طريقه، فان أيامه معدودة.  إذاوزير الدفاع بيني غانتس(، ينبغي أن نوضح له ولمحيطه بأنه 
رر القواعد في قطاع غزة، يجب ان  بكلمات اخرى على إسرائيل ان تقلب المعادلة. بداًل من ان تتق

 تتقرر في القدس. 
في المكان الذي ستفعل فيه إسرائيل كل شيء كي تمتنع عن استئناف القتال، فان "حماس" هي التي  
ينبغي أن تخشى ذلك. ومع أن هذا من شأنه ان يكّلف تصعيدًا موضعيًا او واسعًا، ولكن لـ "حماس" 

يفهموا هذا بالكالم، يخيل انه لن يكون إلسرائيل مفر غير العودة لم    إذا   وللسنوار ما يخسرونه أكثر.
 للحديث معهم بالصواريخ.

 "إسرائيل اليوم" 
 27/8/2021األيام، رام هللا، 
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 أم مةعةركةة جةديةدة؟  "الةقةديةمةة"مةعةضةلةة غةزة: الةتةسةويةة  .42
 د. ميخائيل ميلشتاين 
تواجه إسرائيل تناقضًا حادًا وارتباكًا عميقًا حيال الواقع الحالي في قطاع غزة. في األسبوع الماضي  
برز انطباع وسط كثيرين في إسرائيل بحدوث انعطافة في اتجاه تسوية في المنطقة، لكن سرعان ما  

طالق البالونات حلت محل هذا االنطباع اشتباكات عنيفة بادرت إليها "حماس"، في مقدمها تجدُّد إ 
الحارقة و"أعمال الشغب" في منطقة السياج الحدودي. هذا التناقض ناجم عن فجوة عميقة بين نظرة  
إسرائيل وبين نظرة "حماس" إلى الواقع، باإلضافة إلى استمرار الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في  

 فك ألغاز عالم ونوايا مسؤولي "حماس" رفيعي المستوى. 
لية "حارس األسوار" يعمل يحيى السنوار من أجل تحقيق هدف مركزي: إعادة الواقع منذ انتهاء عم

االستراتيجي في القطاع إلى ما كان عليه عندما أطلقت "حماس" صلية صواريخها في اتجاه القدس، 
معلنًة بدء المعركة العسكرية. يومها انتهكت "حماس" قواعد التسوية التي كانت قائمة في قطاع غزة  

العملية،  حتى   سبقت  التي  المدنية  الخطوات  من  جزءًا  إسرائيل  إلغاء  من  قلقة  وكانت  الوقت،  ذلك 
تغيير   أنها نجحت في  تثبت  أن  تريد  بكالم آخر، هي  القديمة"؛  "التسوية  إلى  بالعودة  وبدت معنية 

 قواعد اللعبة في مواجهة إسرائيل من دون أن تدفع ثمنًا باهظًا يهدد استقرار حكمها. 
ن السنوار يعمل انطالقًا من منطق مفاده أن في اإلمكان العودة إلى "التسوية القديمة" من دون  يبدو أ

االنجرار إلى معركة واسعة النطاق ال ترغب فيها "حماس" في هذه المرحلة. السنوار ليس راضيًا عن  
قطرية كاملة  الخطوات المدنية التي طبقتها إسرائيل حتى اآلن، وعلى رأسها عدم تحويل المساعدة ال

إلى قطاع غزة، وتوسيع حجم الواردات والصادرات منها، والسماح بمرور البضائع الغزية إلى إسرائيل  
)هذه الخطوات تساعد في ترسيخ استقرار حكم "حماس" والمحافظة على نفوذ قطر في قطاع غزة(.  

طالق البالونات الحارقة يشكالن وسا ئل ضغط ناجعة في نظر تجدُّد االحتكاكات في منطقة الحدود وا 
السنوار الذي يعتبر أن ما يجري هو نوع من "معركة بين الحروب" لن تصل بالضرورة إلى مواجهة  

 واسعة.
من المحتمل أن تعكس خطوات "حماس" إدراكًا مفاده أن إسرائيل مشغولة حاليًا بمشكالت ُأخرى على  

ف  والتوترات  الداخلية،  السياسية  والعقدة  "كورونا"،  األمر  رأسها  إيران،  مواجهة  وفي  الشمال  جبهة  ي 
الذي يجعل من الصعب عليها تخصيص االنتباه والجهد للمواجهة في قطاع غزة، وبالتالي دفعها إلى  

 العودة إلى "التسوية القديمة" في المنطقة. 
من المحتمل أن الطمس المستمر للخطوط الحمر التي وضعتها إسرائيل عند انتهاء عملية "حارس   

وار" يعزز التقدير أن إسرائيل سبق لها في األشهر األخيرة أن دفعت قدمًا ببادرات مدنية مهمة  األس
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حيال قطاع غزة على الرغم من عدم حدوث انعطافة في موضوع األسرى والمفقودين، وأنها ال ترد 
 بصرامة على كل خرق أمني )البالون الحارق مثل الصاروخ(.

الني وليس دلياًل على روحية مسيحانية، أو على "انقطاع العالقة سلوك السنوار ليس سلوكًا غير عق
بالواقع"، بحسب تقديرات ُيزعم أنها تعود إلى جهات أمنية إسرائيلية. يعمل السنوار في ضوء اعتبارات 
الدفع قدمًا باألهداف  "التجربة والخطأ"، وهو مستعد لدفع ثمن معين مقابل  ذكية، وبوساطة أسلوب 

"حارس األيديولوجية   عملية  في  عليها  أقدم  التي  الجريئة  الخطوة  وبعد  إليه.  بالنسبة  األساسية 
األسوار"، إذ بادرت "حماس" إلى بدء معركة ضد إسرائيل ألول مرة في تاريخها، وذلك بسبب حوادث  
في القدس، ومن دون احتكاك سابق في قطاع غزة، نراه يواصل فحص احتماالت تغيير قواعد اللعب 

 إسرائيل.  في مواجهة
تواجه إسرائيل اليوم معضلة استراتيجية صعبة في قطاع غزة. فإذا أرادت أن ترسخ هدوءًا مثل الذي  
إلى مسار   السنوار والعودة  تقبل شروط  يتعين عليها أن  كان موجودًا قبل عملية "حارس األسوار"، 

يادة كبيرة في أذونات التنقل "التسوية القديمة"، ومعناها الموافقة على تحويل كل المساعدة القطرية وز 
األسرى   موضوع  في  المفاوضات  في  تقدُّم  إحراز  دون  من  ذلك  كل  ليه.  وا  القطاع  من  والتجارة 
للدفع قدمًا بخطوات مدنية واسعة   والمفقودين الذي كان شرطًا أساسيًا بعد عملية "حارس األسوار"، 

 النطاق. 
ب المّس  هو  القديمة"  "التسوية  إلى  العودة  مغزى  تتعزز  إن  اإلطار  هذا  في  اإلسرائيلية.  الردع  قوة 

في   استفزازية  بخطوات  القيام  إلى  العودة  اإلمكان  في  أن  مفاده  تقديرًا  "حماس"  قيادة  تبّني  إمكانية 
المستقبل، سواء أكان جّراء تطورات خارج قطاع غزة، مثاًل في القدس، أو في الضفة الغربية، أو في  

 من دون أن تدفع الحركة ثمنًا باهظًا. المجتمع العربي داخل إسرائيل، 
قواعد   صوغ  إعادة  بوساطتها  يمكن  النطاق  واسعة  إضافية  معركة  هو  إسرائيل  أمام  الثاني  الخيار 
أن   األفضل  فمن  الخطوة ضرورية،  هذه  أن  إلى خالصة  إسرائيل  إذا وصلت  "حماس".  مع  اللعب 

خالل عملية "حارس األسوار": أخذ   تشمل هذه المعركة جوابًا على ثالث فجوات استراتيجية برزت 
زمام المبادرة الهجومية؛ وتوجيه ضربة قاسية إلى قيادة "حماس"؛ وصيغة صارمة لشروط التسوية في  
أن شروط  األخيرة، واإلصرار على  األشهر  انسحابات ومرونة كما جرى في  دون  التالي من  اليوم 

 وضوع األسرى والمفقودين.الدفع قدمًا بخطوات مدنية مهمة هي تقديم تنازالت في م 
بين هذين البديلين المتناقضين ال يوجد بدائل وسطية قابلة للتطبيق. استمرار الوضع الحالي معناه  
ضد  معركة  إلى  وتبادر  خاللها  "حماس"  تفاجئنا  أن  يمكن  مختلفة  بقوة  ولو  االحتكاكات  استمرار 

في   مرونة  إبداء  "حماس"  تقرر  ألن  ضئيل  احتمال  ثمة  منع    –مواقفها  إسرائيل.  األساس  في 
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عليها.   والقطري  المصري  الضغط  إلى  واالستجابة  القائم  المدني  الواقع  وقبول  العنيفة  االحتكاكات 
صحيح أن مصر أغلقت معبر رفح كخطوة عقابية على سلوك "حماس"، لكن ليس من الواضح اآلن  

بص  العنيفة  االحتكاكات  منع  على  "حماس"  إجبار  في  ستنجح  كانت  إذا  في ما  ودائمة  كاملة  ورة 
 القطاع. 

الواقع المعقد في قطاع غزة يثبت مرة ُأخرى أن عملية "حارس األسوار" لم تنتِه فعاًل، بل بقيت قصة  
إسرائيل   يتعين على  ذلك  بناء على  إسرائيل و"حماس".  بين  اللعب  قواعد  أساس  تغير  ولم  مفتوحة، 

المحتمل في األ لمواجهة معركة إضافية، ومن  نوايا  االستعداد  قراءة  إسرائيل  إذا أحسنت  مد قريب. 
إلى   االنجرار  من  بداًل  مبادرة هجومية  وأخذت  على خصمها  منطقها  إسقاط  من  وامتنعت  "حماس" 

 تباُدل ضربات مرهقة، فإن هذا سيعزز فرص بلورة "تسوية جديدة" عند انتهاء المعركة المقبلة.
 موقع "مركز هرتسليا"

 27/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 :كاريكاتير .43

 

 
 CHAPPTTE ،20 /5/2021موقع 


