
 

 نماذج

 
 
 
 
 
 





 





 فهرس المحتويات_____________________________________________________________ 

 3       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 المحتويات فهرس

 3 ..................................................................................................... المحتويات فهرس

 14 ............................................................................................................... المقدمة

 :األحداث مسار: األول الفصل

 14 ............................................................................. :العدوان خالل األحداث مسار: أولا 

 54 ....................................... واردة االختطاف وفكرة.. الخليل في مستوطنين ثالثة أثر اختفاء

 54 ..... غزة إلى المعابر وا غالق بالضفة االعتقاالت عمليات وتوسيع شامل طوق فرض يقرر يعلون

 54 ................................................... الثالثة المستوطنين خطف عملية وراء حماس: نتنياهو

 54 .......... االتصاالت وتراقب االحتياط جنود وتستدعي بالضفة "اإلخوة عودة" عملية تبدأ "إسرائيل"

 54 ........ بالضفة التحتية حماس بنية بضرب وقرار... نالمستوطني إليجاد عباس مساعدة يطلب نتنياهو

 54 ..................................................... غزة قطاع على غارات سلسلة تشن االحتالل طائرات

 54 .......... االحتالل ضد مقاومة عملية كل ونبارك.. ختطفينالم المستوطنين بشأن معلومات ال: مشعل

 54 ..... المستوطنين بخطف والقواسمي عيشة أبو المحررين األسيرين رسميا   يتهم الشاباك: "هآرتس"

 54 .......................................غزة قطاع على غارات سلسلة تشن اإلسرائيلية الحربية المقاتالت

 54 ...... بالقطاع عسكرية لعملية يستعد   والجيش سديروت في بمصنع حريقا   يشعل غزة من أطلق صاروخ

طالق مقتلهم ثمن بدفع حماس يهدد ونتنياهو المستوطنين جثث على العثور تعلن "إسرائيل"  وا 
 54 .......................................................................................................... الصواريخ

 54 ........... ئلللفصا مواقع على إسرائيلية وغارات.. بالصواريخ المستوطنات تقصف المقاومة: غزة

 54 ............ بالفشل تبوء آخر الختطاف ومحاولة القدس في ويقتلونه فتى يختطفون مستوطنون :يديعوت

 54 ........... االحتالل تتوعد وحماس المقاومة مواقع ضد غزة قطاع على جوية غارة ثالثين تنفذ "إسرائيل"

 45 ...... والصديق العدو وسنفاجئ.. له أعددنا لما نزهة ستكون غزة في لالحتالل السابقة المعارك: القسام

 45 ...................... حماس حركة مع عنيفة وبرية جوية مواجهة نحو تسير األمور: يدلين عاموس

 45 ......... بالثأر تتوعد والقسام.. غزة قطاع على إسرائيلية غارات في القسام من سبعة بينهم شهداء تسعة

 45 .......... "الصامد الُجُرف" اسم عليها أطلق غزة في حماس ضد   عسكرية عملية يبدأ اإلسرائيلي الجيش

 45 ...................................... الصواريخ بعشرات اإلسرائيلية والمدن المستوطنات تقصف القسام

 J80" .... 45"و" M75"ـب أبيب وتل" R160" بصاروخ حيفا وتقصف.. عسقالن في العسكرية" زيكيم" قاعدة تقتحم القسام

 41 ......................................... العدوان أيام ثاني في روخا  صا 531 بـ" إسرائيل" تقصف القسام

 41 ................................ الكيان مطارات وتستهدف.. M75 صواريخ 3بـ" ديمونا" تقصف القسام

 41 ........... طويلة بحرب وتتوعد".. المأكول العصف" اسم االحتالل مع معركتها على تطلق القسام

 43 ............................................ غزة في محدودة برية عسكرية عملية بدء عن تعلن "إسرائيل"

 43 .............. "الحديدية القبة" ضللت بتقنية الصواريخ زودنا: أبيب تل وتقصف تهديدها تنف ذ القسام



  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة __________________________________________________ 

 5              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

 الطائرات هذه إحدى أن وتؤكد" 5أبابيل" طراز من طيار بدون طائرات عن تكشف القسام
 45 ........................................................................... اإلسرائيلية الحرب وزارة فوق حل قت

 44 ............................................... بغزة النار إلطالق فوري بوقف تطالب مبادرة تطلق مصر

 44 ........ معه واشتبكوا العدو خلف تسللوا مقاتلينا من خاصة مجموعة": صوفا عملية" تتبنى القسام

صابة جندي ومقتل.. للقسام بكمائن تقع خاصة إسرائيلية قوات  44 .......... البرية الحرب بداية في ثالثة وا 

 44 ........................................................ "إسرائيل" لعمق هجومية طائرة ترسل القسام كتائب

 44 ................................................ غزة ضد   بري هجوم بشن   اإلسرائيلي الجيش يأمر نتنياهو

 44 ...... ساعة 15 اللخ نوعية عمليات خمس في إسرائيليا   وجنديا   ضابطا   ثالثين قتل تعلن القسام كتائب

  جنديا   55 مقتل إلى أدى غزة حدود على كمين في إسرائيلي جندي أسر تعلن القسام كتائب
 44 ..................................................................................... آخرين 45 من أكثر وجرح

 44 ....................... نوعية عمليات سلسلة في االثنين إسرائيليا   جنديا   13 قتلها تعلن لقساما كتائب

 44 ..................................... غزة قطاع حدود على جنوده أحد بفقدان يعترف اإلسرائيلي الجيش

 45 ............ غزة قطاع في ساعة 51 لمدة" إنسانية تهدئة" على موافقتهما تعلنان" إسرائيل"و حماس

 45 .................................... أحمد أبو صالح القدس سرايا في الحربي اإلعالم مسؤول استشهاد

 45 ...................................... غزة في العسكري جناحها قادة من اثنين تنعي الديمقراطية الجبهة

 45 ................................ مفقودة وجثته ميتا   شاؤول أرون الجندي رسميا   يعلن اإلسرائيلي الجيش

 45 .......................... غزة قطاع وسط جندي خطف استهدفت عملية إحباط: الثانية العبرية القناة

 45 ...... الحصار ورفع العدوان بوقف إال النار إلطالق وقف ال: الضيف محمد القسام لكتائب العام القائد

 41 .......... "غزة حرب" إلى" الصامد الجرف" من العسكرية العملية اسم تستبدل اإلسرائيلية اإلعالم وسائل

 41 ................................................ ةغز  قطاع في الوحيدة الكهرباء محطة تستهدف "إسرائيل"

 43 ................ جنديين وقتلت ضابطا   وأسرت.. اإلنسانية الهدنة خرقت حماس: اإلسرائيلي الجيش

 43 ........................................................ بغزة المفقود الضابط مقتل يعلن اإلسرائيلي الجيش

  الحرب وقف أبرزها: للتهدئة مطالبها على بالقاهرة تتوافق الفلسطينية الفصائل
طالق الحصار وفك  43 ......................................................................... "شاليط أسرى" وا 

 44 ............. اليوم يبدأ ساعة 41 لـ النار إطالق وقف على توافقان" إسرائيل"و ةالفلسطيني الفصائل

 44 ...... مطروحا   العسكري الخيار يبقي" الكابينت"و... الهدنة بدء مع غزة من قواتها كل تسحب "إسرائيل"

 " مبدئية موافقة" على يحصل لم حال في باالنسحاب المفاوض الوفد تطالب القسام كتائب
 44 ................................................. استنزاف بحرب وتهدد.. الميناء وبناء الحصار رفع على

 44 ................................................... اغتياله محاولة عدب الضيف محمد وابن زوجة استشهاد

 ".. الضيف" القائد من آخر إشعار حتى االحتالل على وجويا   بريا   حظرا   تفرض القسام
 44 ............................................................................... فورا   بالعودة القاهرة وفد وتطالب

 45 ........... إسرائيلي قصف في برهوم ومحمد العطار ورائد شمالة أبو محمد القادة استشهاد: القسام



 فهرس المحتويات_____________________________________________________________ 

 5       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 45 ............................................................ غزة بشأن أممي قرار مشروع تدفع أوروبية دول

 45 ....................................... غزة غالف مستوطنات من عائلة 555 من أكثر إجالء: هآرتس

  المعابر فتح: غزة في" إسرائيل" مع" شامل نار إطالق وقف" اتفاق إلى التوصل
دخال  41 ................................................................... البحري الصيد وتوسيع البناء مواد وا 

 
 27 ............................................................... :العدوان جراء والمادية البشرية الخسائر: ثانياا 

 27 .......................................................................................... :الفلسطينية الخسائر. 4

 41 ............. دوالر مليون 45 من أكثر إلى وصلت غزة على العدوان نتيجة البحري القطاع ئرخسا

 43 ....... العدوان جراء واإلنترنت االتصاالت لقطاع األولية الخسائر حجم دوالر مليون 34: االتصاالت وزارة

 43 ......... العدوان بسبب دوالر مليون 545 تجاوزت الصناعي القطاع خسائر: غزة في الصناعات اتحاد

 43 .................... غزة على العدوان من يوما   خمسين إحصاءات ينشران" األورومتوسطي"و" صفا"

 45 ........ العدوان جر اء دوالر مليون 545 بلغت بغزة الزراعة قطاع في الخسائر قيمة: الزراعة وزارة

 44 ............ لالرتفاع مرشح والعدد غزة على اإلسرائيلي للعدوان األولية الحصيلة شهيدا   1544": الميزان"

 44 ........... الحرب بسبب بغزة والسمكية الحيوانية والثروة الزراعة خسائر دوالر مليون 445: الزراعة وزارة

 44 .......... أولية كتقديرات غزة في والمواصالت النقل قطاع خسائر دوالر ماليين عشرة: النقل وزارة

 44 ......................................... العدوان نتيجة جريحا   55445و شهيدا   1554: األورومتوسطي

 44 ..... العدوان خالل دوالر مليون 3 بقيمة وخسائر رياضية منشأة 35 ويدمر رياضيا   31 يقتل االحتالل

 44 .................................................... العدوان في ومقاتال   قائدا   515 استشهاد: القدس سرايا

 44 ............ الحرب خالل غزة قطاع لها تعرض التي الخسائر إجمالي دوالر مليارات 4: االقتصاد وزارة

 44 ............. غزة ىعل الحرب خالل دمرت الباطون مصانع من %45: للصناعات العربية الشركة

 44 .......................................... المساجد على العدوان خسائر دوالر مليون 45: األوقاف وزارة

 44 ....... دوالر المليار ونصف ليارلم يحتاج واإلعمار كامل بشكل سكنية وحدة 4455 تدمير": اإلسكان"

 44 ................................ غزة على العدوان جراء الطاقة قطاع خسائر دوالر مليون 45": بكدار"

 44 ......... دوالر مليار 4 تتجاوز غزة قطاع على للحرب اديةاالقتص األولية الخسائر: الطباع ماهر

 45 ........................................ غزة وا غاثة وتنمية إعمار إعادة تكلفة دوالر مليار 4.4": بكدار"

 45 .................................... العدوان جراء بغزة الزراعة خسائر دوالر مليون 445: الزراعة وزارة

 45 ....... اإلسرائيلي العدوان جراء بغزة التعليم خسائر دوالر مليون 33: غزة في والتعليم التربية وزارة

 
 27 ........................................................................................... :اإلسرائيلية الخسائر. 7

 41 .......................................... البرية العملية بدء منذ صهاينة جنود 555 قتلنا: القسام كتائب

 41 ...................... غزة على اآلن حتى الحرب تكلفة هي شيكل يينبال ستة": ماركر ذي" صحيفة



  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة __________________________________________________ 

 4              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

 41 ..... شيكل مليار 54 العدوان بسبب خسرت" إسرائيل: "الفلسطيني   الداخل في إعمار جمعية مدير

 43 ............. بغزة قتال يوم لكل اإلسرائيلي للجيش اللوجستية الخسائر دوالر مليون 5.3": معاريف"

 43 .................. أشهر ستة خالل مستوى ألدنى األمريكي الدوالر أمام ينخفض اإلسرائيلي الشيكل

 43 ........................ الحرب جراء السياحة قطاع خسائر دوالر مليون 445": ماركر ذي" صحيفة

 45 ................................ غزة على الحرب بسبب الكاملة االقتصادية اإلسرائيلية الخسائر :تقرير

 44 .............. غزة على الحرب خالل االقتصادية" إسرائيل" خسائر شيكل مليارات عشرة": يديعوت"

 44 .............. جنديا   41 إلى الحرب خالل االحتالل قتلى عدد يرفع جندي وفاة: اإلسرائيلية اإلذاعة

 44 ...... غزة على العدوان نفقات لتغطية الموازنة في شيكل مليار 1 تقليص تقر اإلسرائيلية الحكومة

 44 ........ آب/ أغسطس خالل" إسرائيل" إلى السياح دادأع تراجع نسبة %31: اإلسرائيلي اإلحصاء
 

 22 ................................................. :العدوان خالل اإلسرائيلية الحرب جرائم على شواهد: ثالثاا 

 44 ........ العدوان بدء منذ منزال   553 ويدمر غارة 455 من أكثر ويشن انيونسبخ مجزرتين يرتكب االحتالل

 44 ................. مدمرا   منزال   544و شهيدا   44 لـ العدوان حصيلة ترفع برفح مجزرة يرتكب االحتالل

 44 ...... جريحا   5444و شهيدا   114 إلى العدوان حصيلة ترفع أطفال أربعة بحق مجزرة يرتكب االحتالل

 44 .....الصدمة من يعانون %44و" النوم اضطرابات" من يعانون غزة أطفال من %44: األورومتوسطي

 44 ....... جريحا   3545و شهداء 454 إلى العدوان حصيلة ترفع بغزة الشجاعية حي مجزرة في شهيدا   43

 45 .............................................. غزة على عدوانه في فتاكة أسلحة يستخدم االحتالل: تقرير

 45 ........................... صيام عائلة من 55و جامع أبو عائلة من شهيدا   14: بغزة مروعة مجازر

 45 .... لألجساد وسرطان لألطراف بتر".. ايمالد" قنابل غزة على بعدوانه يستخدم االحتالل": الجزيرة"

 45 .................................................................. خزاعة ببلدة جديدة مجزرة يرتكب االحتالل

 45 .................................. غزة في اضيينالم اليومين خالل ساعة كل   يقتل واحد   طفل": أوتشا"

 45 ........................ غزة على العدوان بدء منذ عائلة خمسين استهدف االحتالل: األورومتوسطي

 41 ............................ حانون بيت في ألونروال مدرسة إلى نازحين بحق مجزرة يرتكب االحتالل

 41 ....................................... يونس بخان النجار عائلة من 15 بينهم شهيدا   14.. التهدئة قبل

 41 ............................................... غزة في بيةالط الطواقم أفراد من جريحا   54و شهداء سبعة

 41 ....... جريحا   4455و 5554 إلى الشهداء عدد وارتفاع العيد أرجوحة على أطفال عشرة يقتل االحتالل

 43 ......... جريح 4555و شهيدا   5135: العدوان وحصيلة.. ونروالأل مدرسة بقصف شهيدا   عشرون

 43 .................................... يونس بخان األسطل عائلة بحق   صهيونية مجزرة في شهداء عشرة

 43 ............................................................ فلسطينيا   طفال   53 بقتل ريتفاخ إسرائيلي جندي

 45 .................................... بساعات التهدئة قبل يونس خان في مجازر ثالث يرتكب االحتالل

 45 ........................ 555 الـ عن يزيد ضحاياها ددع رفح في األبشع هي مجزرة يرتكب االحتالل



 فهرس المحتويات_____________________________________________________________ 

 7       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 44 .............. 5445 من أكثر والشهداء.. برفح لألونروا مدرسة يقصف واالحتالل الشهداء عشرات

 44 ....................................................... غزة أحداث على غلبييرت النرويجي الطبيب شهادة
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 44 ............................... غزة على العدوان خالل عائلية مجزرة 544 ارتكب االحتالل": الميزان"
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 44 ........... غزة قطاع على عدوانها خالل عائلة تسعين أبادت" إسرائيل: "الصحة لوزارة رسمية إحصائية
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 44 ................................................................. غزة على للعدوان مناهضة حيفا في تظاهرة

 44 ............................... الفلسطيني الداخل في العربية البلدات في والمواجهات التظاهرات تجدد

 555 .................. غزة على للعدوان رفضا   بالضفة مسيرات خالل الفلسطينيين من العشرات إصابة

 555 ........... غزة ضد اإلسرائيلية الحرب بجرائم ينددون األردن مخيمات في الفلسطينيون الالجئون

 555 .......غزة على اإلسرائيلي للعدوان استنكارا   الفلسطينية والرابطة البرلمانية القدس للجنة بالسويد تظاهرة
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 553 ................................... غزة في االحتالل بجرائم تنديدا   األقصى المسجد في حاشدة مسيرة

 553 ..................... بغزة المقاومة النتصار جا  ابتها والقطاع الضفة في عفوية ومسيرات احتفاالت

 553 ................... غزة في المقاومة وانتصار العدوان بوقف تحتفي لبنان في الفلسطينية المخيمات

 555 ................... المقاومة وانتصار بغزة النار إطالق وقف باتفاق قدسال في واحتفاالت مسيرات
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 :العدوان خالل الفلسطيني واألداء الموقف: الثاني الفصل

 402 ....................................................................................................... :حماس: أولا 

 554 ....................................... الثمن سيدفع والعدو خطير تصعيد القسام أبناء اغتيال: حماس

 554 ............................................. لشعبنا البطولية بالملحمة ويشيد الوحدة لتعزيز يدعو هنية

 554 ................................................ أعظم والقادم طبيعي فعل رد   القسام صواريخ: زهري أبو

  حتى الزمن يطول لن.. للوراء عودوا تهدئة مقابل بتهدئة للمطالبين نقول: مشعل
 554 ............................................. 44 أساس لىع اتفاقا   يعرض أن يجرؤ فلسطينيا   تجدوا ال

 554 .................................. العدوان مواجهة في الفلسطينية الوحدة تمتين إلى يدعو مرزوق أبو

 555 ........... غزة على تتساقط التي صواريخال وَتعد   تجلس لن حماس": أن أن سي"لـ حمدان أسامة

 555 ........................ اإلسرائيلية السفارات محاصرة إلى واإلسالمية العربية الشعوب تدعو حماس

 555 .......... سيفشل االحتالل وعدوان.. والعائالت األطفال دماء من لىأغ ليست القادة دماء: هنية

 551 .............................. بشروطنا إال يوقفها ولن العدو فرضها نوعية المرة هذه الحرب: الزهار

 551 ................................ الصهيوني العدوان تجاه هزيلة العربية األنظمة أغلب مواقف: رشقال

 553 ................................... المقاومة بشروط إال النار إطالق بوقف تقبل لن أنها تعلن حماس

 553 .......................................................... الشهداء لدماء إساءة عباس تصريحات: ماسح

 553 ....................................................... نتنياهو خارجية وزير المالكي رياض: مرزوق أبو

 555 ............... مغامرة ليست المقاومة أن وتؤكد "مغامرات" عن المصري الحديث تستهجن حماس

 555 ......... غزة على الحرب لمناقشة العربية للوزارة طارئ اجتماع تأجيل عباس طلب تنتقد حماس

 554 ......... المدنيين بين يختبئون بأنهم القسام لعناصر فتح قيادات بعض التهام فيأس مرزوق أبو

 554 .............. غزة حصار ينتهي أن يجب.. ومقاومته شعبنا مطالب تجاوز يستطيع أحد ال: هنية

 554 .......... مرفوض" تهدئة اتفاق" قبل النار إطالق وقف.. للتهدئة رسمية مبادرات أي نتسلم لم: حماس

 554 ....... "األحرار أسرى" عن واإلفراج الحصار ورفع العدوان وقف: للتهدئة شروطها تحدد حماس

 554 .............................................. المصرية التهدئة مبادرة رفضها رسميا   القاهرة تبلغ حماس

 554 .................. ساعات لخمس إنسانية هدنة قبول على المقاومة فصائل بين التوافق تم: حماس

 554 ............................... االحتماالت لكل وجاهزون الحصار رفع دون بتهدئة نقبل لن: مشعل

 515 ........................................... غاليا   االحتالل ثمنه سيدفع غزة على البري الهجوم: حماس

 515 .............. شروط ودون فورا   المصرية المبادرة بقبول طالبنا عباس الرئيس: مرزوق أبو موسى

 515 .......رئيسا   والسيسي اورفضناه مرسي عهد في النار إطالق مبادرة قبلنا األسباب لهذه: حماس

 515 ................... اإلسرائيلي العدوان لوقف دولية بمشاركة تركية قطرية اتصاالت: حمدان أسامة

 513 ........... لزيارتها مشعل القاهرة دعوة بعد الحالي بشكلها المصرية للمبادرة رفضها تجدد حماس

 513 ...... إضافات طلبنا لكن المبادرة نرفض ولم المصرية الجهود في نثق": األوسط الشرق"لـ مرزوق أبو

 515 ...................................... للمقاومة انتصار شاؤول اإلسرائيلي للجندي القسام أسر: حماس
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 515 .................................... المعابر وفتح الحصار كسر قبل تهدئة وال للقتال وقف ال: مشعل

 514 .............................. 1551و الحالية المصـرية المبادرتين بين الفروقات يكشف مرزوق أبو

 514 .............................................................. روحه سننزع سالحنا نزع يحاول من: الرشق

 514 ................................... الكيان هذا معا   لنحارب اللبنانية الجبهة تفتح أن لنأم: مرزوق أبو

 514 .............. دولية قوات نشر يتضمن أن يجب غزة على العدوان إلنهاء قرار أي: حمدان أسامة

 514 ...................................... أنفسنا عن الدفاع في الحق ولنا أحدا   نضلل لم: CNN لـ مشعل

 514 .................................... غزة من لالحتالل انسحابا   يشمل المؤقت النار وقف: مرزوق أبو

 535 ........... الحقوق على يساوم ولن الفلسطيني الشعب بمطالب متمسك بالقاهرة الفلسطيني الوفد: ةهني

 535 ................ االحتالل مع التهدئة مباحثات في" المقاومة سالح نزع" طرح مجرد ترفض حماس

 535 ................................ حلها على نعمل فتح حركة مع خالفات هناك": سي بي بي"لـ مشعل

 535 ....................... ليفني تصريحات على المصرية الحكومة من رسمي برد يطالب مرزوق أبو

 535 ........ أهدافه تحقيق في فشل ونتنياهو غزة عن الحصار رفع إلى تؤدي أن يجب دائمة هدنة أي: مشعل

 531 ............... عباس الرئيس من بقرار اإلعمار إعادة تتولى وطنية هيئة تشكيل مع نحن: الرشق

 533 ....... نقاط ست على اتفاق إلى األولى جولتها انتهاء.. االحتالل مع الفلسطينية المفاوضات في تقدم

 535 .................................................................أيام خمسة التهدئة تمد د القاهرة مفاوضات

 535 ..... القاهرة مفاوضات خالل ملزم نهائي اتفاق لتفادي" باأللفاظ تالعبت" "إسرائيل: "الحية خليل

 534 .................. األول المربع إلى المفاوضات أعادت يالتتعد قدم اإلسرائيلي الوفد: مرزوق أبو

 534 .................................................. بقرارنا إال منازلهم إلى يعودوا لن اإلسرائيليون: حماس

  تقدم أي تحقق لم المفاوضات.. ساعة 15 غزة يف الهدنة تمديد: المفاوض الوفد
 534 ......................................................................... اإلسرائيلي التعنت بسبب نقطة بأي

سقاط الضفة في انتفاضة إلطالق حماس من محاولة" إحباط" يزعم" الشاباك  534 .......... السلطة وا 

 534 ...... السلطة على لالنقالب خططت خلية عن" إسرائيل" زعمته ما صحة ينفي بحماس مصدر

 534 ........................... مرتين كذب ونتنياهو.. المقاومة سالح نزع حول تفاوض ال: مرزوق أبو

 534 ............................................. وقتلهم الخليل مستوطني أسر عن مسؤوليتها تعلن حماس

 555 ................................ ننتصر حتى المقاومة في ومستمرون مطالبنا عن نتراجع لن: مشعل

 555 ............................... العدو يتوهم مما وأصلب أقوى تصبح القادة اغتيال أمام حماس: هنية

 555 ......................................................... القاهرة مفاوضات خبايا" المركز"لـ يكشف الرشق

 551 ......... الفلسطينية المطالب يلبي سياسي مسار ألي الباب وتفتح.. األوروبية المبادرة على تتحفظ حماس

 553 ............ "الرقاب خنق" عليها ُأطلق عملية إطار في" إسرائيل" مع عميال   54 تعدم غزة في المقاومة

 553 ........................... الجنايات لمحكمة الذهاب عباس تطالب وثيقة على توقيعها تعلن حماس

 553 ........................ لحماس أولوية رفح معبر وفتح.. مطالبنا لتحقيق جهود بأية نرحب: مشعل
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  المعابر فتح: غزة في" إسرائيل" مع" شامل نار إطالق وقف" اتفاق إلى التوصل
دخال  555 ................................................................. البحري الصيد وتوسيع البناء مواد وا 

 554 ....... والقدس بالضفة غزة تجربة لتكرار أعد وا.. الصهيوني القومي األمن نظرية ضربنا: زهارال

 554 ................ شعبنا تالحم أثبتت والمعركة سياسي ا   وصمدت عسكري ا   انتصرت المقاومة: حماس

 545 .............. الدفاع قبل الهجوم خطط تطور والمقاومة الشامل التحرير لمعركة تستعد غزة: هنية

 545 .................. والمطار الميناء وسننتزع.. الرعب توازن معادلة حققت غزة في المقاومة: مشعل

 545 ............ الكيان مع المباشرة غير المحادثات الستكمال لشهر التهدئة: لغزة زيارته خالل مرزوق أبو

 544 ................. الفلسطينية الوحدة تخدم وال توتيرية عباس تصريحات": برس قدس" لـ مرزوق أبو

 544 ........ اإلسرائيلي العدوان من المتضررين لمساعدة غيرها أو التوافق حكومة تنتظر لن: حماس

 544 ................................... غزة إعمار عن المسؤولة هي الوطني التوافق مةحكو : الحية خليل

 544 ...................................................... "قيمة له ليس" سالحنا لنزح دولي قرار أي: حماس
 

 442 ......................................................................................................... :فتح: ثانياا 

 544 .......................... المنطقة في الشامل االنفجار عوامل تزرع االحتالل حكومة: األحمد عزام

 544 ............................................. سيستسلم الفلسطيني الشعب أن ظن إذا واهم نتنياهو: فتح

 544 .......................... شعبنا لحماية دولية قوات إرسال تحقيق أجل من تبذل كبيرة جهود: شعث

 544 ............................................... مسبقا   له ومحضر مخطط غزة على العدوان": فتح ثوري

 544 ........... "المصرية المبادرة" تطبيق تأخير وراء خاصة مصالح لها إقليمية جهات: األحمد عزام

 545 ........................... للمقاومة وسياسي شعبي دعم إلى يدعو البرغوثي مروان فتح في القيادي

 545 ............ مرفوض أمر المقاومة سالح بنزع غزة إعمار إعادة بربط اإلسرائيلي االشتراط: زكي عباس

 545 .................................االنقسام لتعزيز محاوالت وهناك حقوقنا عن نتنازل لن: األحمد عزام

 541 ...... فيها عضويتها وتعليق عنها" المسلمين اإلخوان" عباءة بخلع حماس يطالب محيسن جمال

 541 ............. الحصار إلسقاط وبرا   وجوا   بحرا   غزة حرية على صراراإل المطلوب: البرغوثي مروان

 543 .......................................................... االحتالل إلنهاء الفلسطينية للقيادة خطة: شعث

 543 ........... المتابعة قيد العدوان خالل فتح نشطاء على واالعتداءات الجبرية اإلقامات: شهال أبو

 545 ......................... للقطاع اإلعمار بإعادة الفوري والبدء التهدئة تثبيت على تؤكد فتح مركزية

 544 .................. الوفاق وحكومة المصالحة نجاح أمام خطيرة عقبة حماس تجاوزات: فتح مركزية

 544 ................ اإلعمار تعيق أال حماس وعلى جرائمها على" إسرائيل" محاسبة معركة بدأنا: فتح

 544 .............. وتفصيال   جملة مرفوضة غزة قطاع على حماس وصاية": اليوم العرب"لـ العينين أبو

 544 ............................................ حماس مع العالقة مستقبل لبحث لجنة تشكل فتح: عساف

 544 ......... منفردا   سالم اتفاق عقد أو حرب خوض يقرر أن سياسي لفصيل يمكن ال: اشتية محمد
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 544 ............................................ "شرعية سلطة" وجود دون لغزة مليم ُيدفع لن: األحمد عزام

 544 ................................... خيانة الفلسطينية الشرعية إطار خارج" إسرائيل" مع التفاوض: فتح

 544 .............. الحصار ورفع اإلعمار إعادة يعيق قد غزة في واقع أمر حكومة وجود: فتح مركزية

 545 ............. غزة في أهلنا هجرة بتسهيل العظمى الخيانة يرتكب حماس أمن جهاز: عساف أحمد
 

 420 ...................................................................................................... :الجهاد: ثالثاا 

 545 ............................................. النتائج انتظار وعليه الحرب أعلن االحتالل: الجهاد حركة

 545 ...................................... رفح أو غز ة من أغلى ليست وهي أبيب تل قصفنا: البطش خالد

 545 ...... والضامنين الكفالء عن يقال ما كل أسقطت المعركة هذه.. للتهدئة اتصاالت ال": الجهاد"

 541 ........................ اإلعالم عبر يتم ال التهدئة مبادرات طرح لكن مصر بدور نرحب": الجهاد"

 541 ............ التهدئة لقيادة األول الدور لها ومصر األساسي" التهدئة" شرط نهائيا الحصار رفع: النخالة

 543 .............. الضحيةو  الجالد بين ساوت المبادرة: للتهدئة المصرية المبادرة ترفض الجهاد حركة

 543 ..................................................... األمد طويلة تهدئة أي ترفض" الجهاد: "شهاب داود

نهاء العدوان وقف مطالبنا: البطش خالد  545 .......... ومطارها زةغ وميناء المعابر وفتح الحصار وا 

 545 ............. المعركة نهاية سيرسم المقاومة أداء: النار إطالق وقف اتفاق نضوج عدم يؤكد شل ح

 544 ......... المعركة هذه في سينتصر الفلسطيني والشعب.. سالحها على تساوم لن المقاومة: شلح

مكانات وراءنا أصبحت الحرب": الحياة"لـ النخالة  544 ............ ومشجعة قائمة اتفاق إلى التوصل وا 

 544 .................................................. الدولية للجنايات فلسطين انضمام عن تتحفظ" الجهاد"

 544 ................................................................. للتفاوض نطرحه لم المقاومة سالح: شل ح

 544 .................................. "طليقة" المقاومة فيدُ  األخير فاقباالت االحتالل يلتزم لم إن  : البطش
 

 429 ..................................................................... :فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة: رابعاا 

 544 ....................... االحتالل مع األمني والتنسيق المفاوضات وقف إلى السلطة تدعو" الشعبية"

 545 .............................. الفلسطينية للمقاومة تسيء المبادرة: المصرية المبادرة ترفض" الشعبية"

 545 ...... الحربية آللته وتحديا   للعدوان رفضا   للشارع النزول ىإل غزة قطاع جماهير تدعو" الشعبية"

 545 .................................................................... الشجاعية حي مجزرة تستنكر" الشعبية"

 545 ................................... اإلسرائيلي الجيش انسحاب تضمن ال" تهدئة" أي ترفض" الشعبية"

 545 ............................................... واحد جانب من اإلسرائيلية التهدئة بيان ترفض" الشعبية"

 541 ........... باريس لمؤتمر السياسي الفخ من يحذر الغول كايد" الشعبية"لـ السياسي المكتب عضو

 541 ........ اإلسرائيلي المعتدي لتهريب خبيثة محاولة غزة حول األوروبية المبادرة": الشعبية الجبهة"

 541 ....................................................... تاريخيا   مناضال   تقتل مشبوهة مجموعة": لشعبيةا"
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 423 .............................................................. :فلسطين لتحرير الديمقراطية الجبهة: خامساا 

 543 ................... غزة على للعدوان ومصر السلطة بين ارتياحو  انسجام": الديموقراطية" في قيادي

 543 ........ غزة قطاع على والبحري والجوي البري الحصار بفك مربوط التهدئة اتفاق": الديمقراطية"

 543 .............................................................. الشجاعية حي مجزرة تستنكر" الديموقراطية"

 545 ............................. اإلسرائيلي الجيش انسحاب تضمن ال" تهدئة" أي ترفض" الديموقراطية"

 545 .......................................... واحد جانب من اإلسرائيلية التهدئة بيان ترفض" الديمقراطية"

 545 ............................ المفاوضات وتعطل الهدنة انهيار مسؤولية االحتالل تحمل" الديمقراطية"

 545 ........................... ثابتة سياسة إلى اإلسرائيلية البضائع مقاطعة تحويل طالبت" الديمقراطية"

 544 ...................................................... جديدة وحدة حكومة تشكيل إلى تدعو" الديمقراطية"

 544 ........................................................ غزة مع اإلعالمي بالتضامن تشيد" الديموقراطية"

 544 .............................. جدا   شاقة ستكون المقبل الشهر معركتنا": 54 عرب"لـ الكريم عبد قيس
 

 421 ........................................................................... :يالرسم الفلسطيني األداء: سادساا 

 544 ....... الفلسطيني الشعب بحق   المرتكبة" اإلرهابية الجرائم" في دولية تحقيق بلجنة يطالب عباس

 544 .................................... شعبنا على العدوان لوقف الدولية المنظمات لكل   سنتوجه: عباس

 544 ........................ غزة على اإلسرائيلي للعدوان فوري بوقف تطالب الفلسطينية التوافق حكومة

 544 ........ اإلسرائيلي العدوان على للرد   طارئة لجلسة" العربي البرلمان" يدعو الفلسطيني الوطني المجلس

 544 ........... الفلسطيني شعبنا بحق   تمارس جماعية إبادة هو بأكملها لعائالت قتل من يجري ما: عباس

 544 ..................................... غزة في البرية العملية على صادقت اإلسرائيلية الحكومة: عباس

 545 ............... كشعب وال كبشر معنا تتعامل ال" إسرائيل"و... شعبنا بدم المتاجرة أقبل ال: عباس

 545 ..................... الدولية الحماية تحت فلسطين لوضع رسالة المتحدة األمم مبعوث يسلم عباس

 545 ........ اإلنسانية ضد جريمة هو" إسرائيل" إلى غزة من يطلق صاروخ كل: المتحدة باألمم فلسطين ممثل

 545 ........... الفلسطيني الشعب لحماية مصر جهود ويثمن للتهدئة المصرية بالمبادرة يرحب عباس

 545 ......................... المقاومة الستهداف ءلعمال المحاوالت من العديد أحبطنا: غزة في الداخلية

 541 ......... غزة في الفلسطيني الشعب لدماء حقنا   النار إطالق لوقف العمل على يتفقان والسيسي عباس

 541 ............. النار إطالق لوقف مصرية مبادرة تقديم منه وطلبت مرتين سيبالسي اتصلت: عباس

 543 ................ الفلسطيني الوطني المشروع عن حاليا   تدافع وغزة المفاوضات في فشلنا: ربه عبد

 543 ..................................... الشعب من جزء وهي المسؤولية حماس تحميل أرفض: عشراوي

 545 ......................................... غزة عن الحصار ورفع العدوان بوقف يطالبان ومشعل عباس

 545 ............................................... لغزة طارئة معونات شيكل مليون 34 خصصت الحكومة

جهاض الوطنية قضيتنا تدمير اإلسرائيلي العدوان لهذا الرئيسي الهدف: عباس  544 .... المصالحة وا 
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 544 ......لتحقيقه طاقتنا كل وسنكرس بأكمله الشعب مطالب العدوان بوقف غزة مطالب": التحرير مةمنظ

 544 ..... النار إلطالق وقف متطلبات مناقشة خاللها تتم أيام لعدة إنسانية هدنة إعالن فكرة تقترح السلطة

 544 .................................... شيكل مليون 44 إلى لغزة الطارئة المعونات ترفع التوافق حكومة

 544 ..... حرب جرائم ارتكاب بتهمة" إسرائيل" على الدولية الجنائية المحكمة إلى شكوى ترفع السلطة

 544 ......... لغزة الضفة من طبية ومستهلكات أدوية شاحنة 51 تسيير عن يعلن الفلسطيني الصحة وزير

 544 .......... العدوان وقف في المصرية القيادة مع بحثلل" الجهاد"و حماس يضم وفدا   يشكل عباس

 544 ......... مسؤولياتها بتحمل المتحدة األمم ويطالب" إنسانية كارثة منطقة" غزة قطاع يعلن عباس

 544 ......... المقبل سبتمبر/ أيلول في النرويج في غزة قطاع إعمار إلعادة مؤتمر: مصطفى دمحم

 544 ...................................... غزة إعمار على لإلشراف لجنة تشكل الفلسطينية الوفاق حكومة

 544 .................... غزة دعم في األولى اليد صاحبة قطر: الفلسطينية الحكومة في األشغال وزير

 155 .............................. هزيل اتفاق من أفضل اتفاق بدون العودة: الفلسطيني التشريعي رئاسة

 155 ............................. حزبية مصالح مقابل شعبنا بأبناء بالتضحية ألحد نسمح لن: الضميري

 155 ........... أحد محلها يحل أن نقبل أو مصر عن نحيد ولن المصرية بالمبادرة متمسكون: عباس

 155 ....................................... غزة موظفي رواتب عن" الفيتو" زوال تعلن الفلسطينية الحكومة

 151 ............................................. بغزة فتح عناصر باستهداف حماس يتهم الضميري عدنان

 153 ............................. االحتالل إلنهاء دوليا   التحرك يبحث ومشعل وعباس تميم بين ثان لقاء

 155 ..... ممكنة سرعة بأقصى النهائي للحل الوصول وآلية تفاصيل على السيسي مع اتفقت: عباس

 154 ................. حماس يد على غزة قطاع في" العشوائية اإلعدامات" بـ وصفته ما ترفض السلطة

 154 ............................. حماس بيد والقرار ميتة تولد المقاومة شروط تلبي ال مبادرات أي: بحر

 154 ......... "إسرائيل" مع غائمة مفاوضات وال ...غزة في النار إطالق وقف التفاق التوصل يعلن عباس

 154 .................................................................. غزة في ظل حكومة حماس لدى: عباس

 154 ................................ للنقاش مطروحا   ليس المقاومة سالح نزع: الفلسطيني الخارجية وزير

 154 ............................................................... الحرب إطالة مسؤولية حماس يحم ل عباس

 155 ............................................................ واحد ونظام واحدة بسلطة إال نقبل لن: عباس

 155 ..................... القاهرة في العرب الخارجية وزراء مجلس في حماس على هجوما   يشن عباس

 155 ........... غزة في حماس لموظفي أموال أي دفع عواقب من حذرتنا" العالم دول كل: "هللا الحمد
 

 :العدوان خالل اإلسرائيلي واألداء الموقف: الثالفصل الث

 744 ........................................................................................ :السياسية اقفالمو أولا: 

 154 ..... حماس وضرب الخليل عملية لمنفذي الوصول أهمها" إسرائيل" أمام مهمات ثالث هناك: نتنياهو

 154 .................................. البرية بالقوات الرد أو الصواريخ وقف إما :غزة في خياران: نتنياهو
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 154 ................... "إسرائيل"لـ شرعي هدف وهنية مشعل... فادح خطأ حماس مع التهدئة: ليبرمان

 154 .......... سقوطها حال في المحتملة السيناريوات كافة بحث ويجب وقت أي من أضعف حماس: لبيد

 154 ............................................ والزهار هنية اغتيال اإلسرائيلية الحكومة على يجب: كاتس

 154 ............. ومعقدة صعبة تنتظرنا زالت ما التي والمعركة..  اآلن وارد غير النار وقف: تنياهون

 154 ....................... المقاومة صواريخ مرمى في إسرائيلي مليون 3.4: اإلسرائيلية الخارجية وزارة

 154 ......................... مزدوجة حرب جريمة ترتكب حماس: المتحدة األمم لدى اإلسرائيلي السفير

 154 .................................... للمالجئ إسرائيلي ماليين 4 نزول على الصبر يمكن ال: ليبرمان

 154 ........................................ غزة على الحرب بوقف يطالبان ميرتس حزب ورئيسة ديسكين

 154 .........النار إطالق لوقف الدولية الدعوات وأرفض.. غزة على العملية ستنتهي متى نعلم ال: نتنياهو

 115 ...... غزة في النار إطالق لوقف المصرية المبادرة على يصادق المصغر اإلسرائيلي الوزاري المجلس

 115 .................................................................. غزة على العدوان باستئناف يأمر نتنياهو

 115 ......................حماس على اإلجهاز شريطة الصواريخ لتحمل مستعدون اإلسرائيليون: بينيت

 115 ...... سرائيلياإل الردع لقوة قاسية ضربة يعني النار إطالق وقف: بالجبان نتنياهو يصف دانون

 115 ................................. دانون داني الدفاع وزير نائب يقيل نتنياهو اإلسرائيلي الوزراء رئيس

 111 .............................................. غزة ضد   بري هجوم بشن   اإلسرائيلي الجيش يأمر نتنياهو

 113 .............................. غزة في الدم مستنقع إلى" إسرائيل" يجر نتنياهو": ميرتس" حزب رئيسة

 113 ....... غزة قطاع من كليا   السالح نزع وهي ىالمد بعيدة استراتيجية أهداف وضع" إسرائيل" على: لبيد

 113 ......... ضربنا يريد من لضرب المعركة هذه إلى ودخلنا.. خسائر نتكبد ونحن قاسية أيام هذه: ليفني

 113 ............علينا فرضت لكنها الحالية العسكرية العملية خوض طوعا   تقرر لم" إسرائيل: "نياهونت

 115 .......................................................................... مشعل خالد اغتيال يجب: ليبرمان

 115 ........................................................ ُتحاسب أن ويجب" القاعدة" مثل حماس: نتنياهو

 114 ..................... المصرية المبادرة سوى النار إطالق لوقف جدي اقتراح يوجد ال: بيري يعقوب

 114 .......................................... "المهزلة"بـ األممي اإلنسان حقوق مجلس قرار يصف نتنياهو

 114 .................................... وسياسيا   عسكريا   حماس إضعاف بوجوب دولي   تفهم هناك: ليفني

 114 ..... بغزة ضحايا سقوط عن الكاملة المسؤولية تتحمل حماس: ساناإلن حقوق بمجلس" إسرائيل" سفير

 114 ......................... كامل لنصر ضمانات وال.. اإلرهابية التحتية البنى أصاب جيشنا: نتنياهو

 114 ........... يعلون ادعى كما ثالثة وال يومين ال شهرا   يستغرق غزة في األنفاق معالجة استكمال: بينيت

 114 .......... للعالم هزيمة مدنيين لوجود اإلرهاب ضرب ورفض حماس سالح نزع نريد: CNN لـ نتنياهو

 114 ........................ "بقوة" غزة على العدوان مواصلة يقرر المصغر اإلسرائيلي الوزاري المجلس

 114 .......................................................... "إسرائيل"لـ معاد   عربي عالم هناك يعد لم: بيريز

 114 ....................... منزليهما تدمير ويؤيد وهنية مشعل اغتيال يرفض نتنياهو: إسرائيلية صحيفة

 114 ..................... األنفاق تدمير مهمة إتمام للجيش يتيح ال النار لوقف باتفاق نقبل لن: نتنياهو
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 135 ......... واحدا   هدفا   حتى ُتحقق لم غزة على العسكري ة العملية: النداو عوزي اإلسرائيلي   السياحة وزير

 135 ........ غزة على الحرب من" سياسي انسحاب خطة" نتنياهو مستشار تسلم اإلسرائيلية الخارجية وزارة

 135 ........ العرب مع الصراع تنهي غزة على للعدوان" شاملة إقليمية تسوية" يقترح اإلسرائيلي العلوم وزير

 135 ........ األنفاق كل تدمير من الجيش تأكد بعد جرى واالنسحاب.. حماس تسلح إعادة منع يجب: نتنياهو

 131 ........................................... عباس إلى ونقلها غزة على حماس سيطرة نزع يجب: ليفني

 131 .......................... إسرائيليين ضابطين جثتي بإعادة األحمر الصليب مساعدة يطلب نتنياهو

 133 ..... القطاع مع الحدود على مفتشين نشر ويجب.. جديد من غزة تحكم أن تريد ال" إسرائيل: "ليبرمان

 133 ......................................................... حماس خنق على مصر مع توافق هناك: ليفني

 133 ............................. كفاية تتألم لم ألنها حماس ضرب مواصلة منا طلبوا المصريون: دانون

 133 ........................................................... ضيف محمد نغتال حتى بال لنا يهدأ لن: لبيد

 135 ........... العرب مع للعالقات أساسا   تكون أن يمكن السعودية ومبادرة.. للشرعية فاقد عباس: ليبرمان

 135 .............................. "سياسية إتاوة" يعد   أسلحتها نزع يتم أن دون حماس رواتب دفع: بينيت

 134 ....................................................... والضيف هنية جثث أو جنودنا جثث إما: ليبرمان

 134 .............................................. طويلة لفترة يكون أن يجب حماس مع التهدئة اتفاق: لبيد

 134 ......... غزة على العدوان في والعسكري السياسي األداء لفحص تحقيق فتح يقرر" إسرائيل"ـب الدولة مراقب

 134 ........................ القاهرة محادثات تطورات لمعرفة حماس بيانات ننتظر" الكابينت" في وزراء

 134 ......................... حماس سالح نزع على ينص ال مصريا   اقتراحا   يرفضون إسرائيليون وزراء

 134 ........................................... للجيش دوالر مليون 435 تحويل يقر اإلسرائيلي" الكنيست"

 134 .......................... بالقاهرة التفاق التوصل عدم حال في سيستمر غزة على العدوان: نتنياهو

 134 .................................................................. الفخ في نتنياهو أوقعت حماس: هرتسوغ

 134 ........... غزة على الحرب بسبب" إسرائيل" إلى صواريخ شحنة تعلق واشنطن: إسرائيلي مسؤول

 134 .................. غزة صواريخ وقف في الحرب إخفاق على يحتجون اإلسرائيليين آالف: أبيب تل

 134 ......................... الجانب أحادية بصورة غزة على العدوان ووقف المعابر بفتح يطالب بينيت

 134 ............. والسعودية الفلسطينية والسلطة واألردن مصر يشمل آسر عربي حلف لدينا: هرتسوغ

 155 ................. القوة وتفعيل القوة من زيدالم تمنحنا مناعتكم": سديروت" في للمستوطنين نتنياهو

 155 ......................................... العالم أمام أضحوكة جعلتنا حماس: اإلسرائيلي الداخلية وزير

 155 ........ تفاهمات إلى التوصل على سنوافق حينها فقط منيةاأل احتياجاتنا تلبية تمت إذا: نتنياهو

 155 .......... األمني التسريب بتهمة نتنياهو ضد جنائي تحقيق بفتح يطالب بالكنيست" العمل" كتلة رئيس

 151 ....... القاهرة في النار إطالق وقف مفاوضات من وتنسحب.. الموقف بتصعيد مشعل تتهم "إسرائيل"

 151 ..................... حماس" إخضاع"بـ والمطالبة الحرب طبول لقرع عادوا اإلسرائيلي اليمين وزراء

 151 ............... مستمرة غزة على والحرب عزلة في تعيش وهي حماس ضد   العربي العالم: نتنياهو

نما حماس مع تجري ال القاهرة مفاوضات: ليفني  153 ................................. دولية جهات مع وا 
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 155 ...... والشاباك للجيش عظيما   وعمالنيا   مخابراتيا   إنجازا   يعد   حماس قادة اغتيال: ويعلون نتنياهو

 154 ................. أفعل ماذا أعرف ولم الرتباكا فداهمني بالحم ام وأنا اإلنذار صفارة دوت: ليبرمان

نهاء الفلسطينية التوافق بحكومة االعتراف" إسرائيل" على: غلؤون  154 .................. غزة حصار وا 

 154 ........................................ "داعش" بـ حماس لتشبيه" العمالء" امإعد صور يستغل نتنياهو

 154 ....... "إسرائيل" تمليها التي الشروط حسب بالقاهرة المفاوضات طاولة إلى حماس إعادة هدفنا: يعلون

 154 ...... أهدافها تحقيق حتى ستستمر الصامد الجرف وعملية.. األثمان" من بمزيد حماس يتوعد نتنياهو

 154 ............. "حماس قوة بازدياد معنيين غير الفلسطينية والسلطة واألردن ومصر إسرائيل: "ليفني

 154 ...................................... "إسرائيل"لـ جدا   شديدة ضربات وجهت المقاومة صواريخ: موفاز

 154 ................................... غزة في النار إطالق لوقف المصرية المبادرة على توافق "إسرائيل"

 154 ............. النار إطالق وقف اتفاق يعارضون الثمانية المصغر الوزاري المجلس أعضاء نصف

 154 ........ غزة قطاع في" الصامد الجرف" عملية خالل اإلسرائيلي األداء بشدة ينتقد النداو عوزي الوزير

 154 ........... الحرب في الداخلية الجبهة قدمتها التي الجسام التضحيات يبرر واحدا   إنجازا   أجد لم: أرئيل

 154 ................................................... البيضاء الراية ترفع ال حماس: اإلسرائيلي الرفاه وزير

 145 ......... بمكانتها وتعترف معها تتواصل اإلقليمية القوى وجعلت بالشرعية حماس أمدت الحرب: دانون

 145 .................. سالحها نزع وهدفنا القاهرة مفاوضات في شيء على تحصل لم ماسح: نتنياهو

 141 ........................................ حماس تهديدات من األوسط الشرق نخلص أن يجب: ليبرمان

 141 ..................... عسكرية بعمليات العربي والعالم الفلسطينيين مع الصراع حسم يمكن ال: بيري

 143 ........... سنوات خمس في مواجهات ثالث بعد صامدة زالت ما المقاومة: السابق التحتية البني وزير

 143 ................. به تطيح أن شأنها من بالغة سياسية بجراح نتنياهو أصابت الحرب: العمل حزب

 143 .......... األمن مجلس إلى حماس ضد   شكوى وتقدم الفلسطينيين ضد جرائمها تتجاهل "إسرائيل"

 145 ........................... اإلسرائيلية الردع قوة من تبقى ما على قضت" الصامد الجرف": "ميرتس

 145 ...... هاإلسقاط ذهبية فرصة أهدرت" إسرائيل"و..  تصوره يمكنني ال أمر علينا حماس تفوق: ليبرمان

 144 ........ سياسي إنجاز أي تحقق ولم رضخت وحماس الموت مصيره سيكون" إسرائيل" يقاتل من كل: يعلون

 144 ......... عباس إلى بغزة الحكم إعادة على العمل يجب": العنف ددلتج منعا  " سياسية لخطوات تدعو ليفني

 144 ...... وحماس السالم بين االختيار عباس وعلى.. وأسرهم قتلهم من خوفا   غزة من جيشي سحبت: نتنياهو

 144 ........... غزة على العدوان نفقات لتغطية الموازنة في شيكل مليار 1 تقليص تقر اإلسرائيلية الحكومة
 

 742 ............................................................................ :واألمنية العسكرية المواقفثانياا: 

 144 .......................... المتآكل الردع إعادة أجل من لحماس شديدة ضربات توجيه يجب: ساعر

 144 ..................................................................... غزة اجتياح خطط على يصادق غانتز

 144 .................................................................... حماس تدعم ال المرة هذه مصر: يدلين
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 144 ............................................ يوما   53 من أكثر تتطلب ال غزة اجتياح عملية: عميدرور

 144 ...................... تنزف وهي حماس برؤية يرغب السيسي: ياتوم داني السابق" الموساد" رئيس

 144 .......... القطاع على عدوانه لوقف الصواريخ وتصنيع المقاومة وقف يشترط اإلسرائيلي الجيش

 145 ........... معها يتعاطف وال مبال   ال العربي العالم فيما المواجهة في يدةوح نفسها تجد حماس: جلعاد

 145 .................................................................. "ومعقدة صعبة" غزة في المعارك: غانتز

 145 ............................................. نزهة سيكون غزة قطاع دخول أن يعتقد من يخطئ: يدلين

 145 .......... 1554 تموز في لبنان على الحرب من ضراوة أكثر غزة في القتال": غوالني" بوحدة مسؤول

 145 ........................ وتختفي األرض تحت من تخرج أشباحا   نقاتل كنا": النيجو " لواء من جندي

 145 ...... األنفاق لمواجهة حالا  اآلن لغاية تملك ال" إسرائيل: "اإلسرائيلي الجيش في الجنوبية المنطقة قائد

 145 ........ التاريخ مر   على مثيل لها يعرف لم غزة شرق الجيش يخوضها التي المعارك: إسرائيلي جنرال

 141 ............................ "التحتية غزة" إنشاء في نجحت حماس: اإلسرائيلية الجنوبية الجبهة قائد

 141 .............................. األنفاق تدمير مهمة إلتمام معدودة أليام نحتاج: الجنوبية المنطقة قائد

 141 .......................... الحركة قادة تواجد مكان ونعلم.. خاصة وحدات شكلت حماس": الشاباك"

 143 .......... كبيرا   ثمنا   دفعت حماس.. المائة في مائة بنسبة الجنوب لسكان حماية يوجد ال: يعلون

 143 ......................................غزة من حيا   يجند خرج ما الطيران سالح لوال: إسرائيلي ضابط

 145 ................. اإلسرائيلي الجيش به مني إخفاقا   يعد   حماس قادة اغتيال على القدرة عدم: غانتز

 145 .............................................. "محليا   مصنعة" اسحم صواريخ معظم: إسرائيلي مسؤول

 144 ..................................... شيكل مليار 54 بـ ميزانيتها بزيادة تطالب اإلسرائيلية األمن وزارة

 144 ............غزة أنفاق" مشكلة" تحل العالم في تقنية يوجد ال :االحتالل جيش في الجنوبية المنطقة قائد

 144 ........................................... النار إطالق يتجدد أن المحتمل ومن تنته   لم الحرب: يعلون

 144 ...... 1554 حرب مرات خمس تفوق قذائف وأطلقنا.. األبيض الفوسفور نستخدم لم: إسرائيلي جنرال

 144 ................. لسنوات غزة قطاع بها سيشعر هائلة نيران استخدمنا: اإلسرائيلي الجو سالح قائد

 144 .......................... الحرب انتهاء بتقدير أخطأنا: يعترف اإلسرائيلي الجيش في غزة فرقة قائد

 144 ................................................... غزة على الحرب أحداث في يحقق اإلسرائيلي الجيش

 144 ...................... حياتي في خضتها التي المعارك أشرس من الشجاعية معركة": غوالني" قائد

 144 .............................................. تهزم ولم" إسرائيل" في الحياة نظام شوشت حماس: يدلين

 144 ......................................... العالم أمام أضحوكة جعلتنا حماس: اإلسرائيلي الداخلية وزير

 144 ............................... القسام قيادات اغتيال وراء استخبارية معلومات: كبير إسرائيلي ضابط

 144 .................................................. احتياط جندي آالف عشرة يستدعي اإلسرائيلي الجيش

 144 ................................ العسكرية ترسانتها من %45 فقدت حماس: اإلسرائيلية االستخبارات

 144 .................................. الصواريخ إطالق وقف على قدرة للجيش توجد ال: سرائيليإ ضابط

 145 ............ أرون شاؤول غزة في المأسور الجندي عن للبحث الكترونية وحدة يستحدث" الشاباك"
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 145 ......... %555 بنسبة النجاح تحقيق يمكن وال الصواريخ لوقف جهدها بذلت" إسرائيل: "أهارونوفيتش

 145 ................. غزة قطاع على اليوم في تطلق كانت ومدفع دبابة قذيفة ألف: اإلسرائيلي الجيش

 145 .......................................................... "الضيف" اغتيال على تحكم األيام لندع: يعلون

 145 ....... القتال الستئناف منعا   غزة على االقتصادية الضغوط بتخفيف سيوصي اإلسرائيلي الجيش: هآرتس

 145 ...... صاروخ 3555 من أقل حماس بحوزة تبقى ألنه تشير اإلسرائيلية االستخبارات تقديرات: هآرتس

 141 ........................................ الدول استخبارات تشبه استخبارات الفلسطينية للمقاومة: يعلون

 
 727 .......................................................................... :اإلسرائيلية الشعبية التحركاتثالثاا: 

 141 ........... غزة قطاع على العدوان ضد حيفا في اإلسرائيلية ولليسارية الشيوعية لألحزاب مظاهرة

 141 ...................................... ركبتيها على" إسرائيل" تركيع في نجحت حماس: يهودي حاخام

 143 ......................ةغز  ضد   العسكرية العملية بعد وبينيت نتنياهو شعبية ارتفاع: للرأي استطالع

 143 .................................. علينا انتصرت حماس: غوريون بن مطار في إسرائيليون مسافرون

 143 ......................................................... غزة قطاع إبادة تبيح فتوى يصدر يهودي حاخام

 145 ............................... فلسطينيات نساء الغتصاب يدعو إسرائيلي بروفسور بفصل المطالبة

 145 ........ غزة على الحرب استمرار ضد أبيب تل في يتظاهرون اإلسرائيلي" اليسار" ناشطي آالف

 145 .................................................... غزة على للعدوان رفضا   أبيب تل في حاشدة تظاهرة

 144 ................. غزة في النار إلطالق وقفا يعارضون اإلسرائيليين من %44 من أكثر: استطالع

 144 ......... بالحرب انتصارا   يحقق لم الصراع طرفي من أحدا   أن يرون اإلسرائيليين من %45: "هآرتس"

 144 ................................................ العودة ويرفضون" عوز ناحل" مستوطني يطارد الخوف

 144 ....................................... بالسالم للمطالبة أبيب تل في يتظاهرون إسرائيلي آالف خمسة

 144 ................ اعياالجتم التواصل مواقع على الذعة بملصقات جيشهم من يسخرون إسرائيليون

 144 ....................................................... الصواريخ من خوفا   ينزحون غزة غالف مستوطنو

 144 ..................................................... للجبناء والعار الخزي: ليعلون غزة غالف مستوطنو

 144 ..................................... غزة غالف مستوطنات من عائلة 555 من أكثر إجالء: هآرتس

 144 ........ غزة على الحرب في نتنياهو أداء عن راضين غير اإلسرائيليين نصف: الثانية للقناة استطالع

 144 ..... المستوطنات لبضائع األوروبي االتحاد مقاطعة ضد حملة تطلق اإلسرائيليين الصناعيين جمعية

 144 ................................. جماعية إبادة غزة في" إسرائيل" به تقوم ما: الهولوكوست من ناجون

 144 .......................... "اإلرهاب"لـ خضوع حماس مع االتفاق": غزة قطاع غالف" بلديات رؤساء

 145 ........ للسكان كبيرة بهجرة تسبب ما وصاروخ ةقذيف 5355" أشكول" في سقط": أشكول" تجمع رئيس

 145 ................... الحكومة لرئاسة األنسب الشخصية نتنياهو يرون اإلسرائيليين غالبية: استطالع

 145 .................................. غزة حرب في ينتصروا لم أنهم يرون اإلسرائيليين بيةأغل: استطالع
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 145 ............................. اليمين نحو اإلسرائيليين توجهات من زادت غزة على الحرب: استطالع
 

 :العدوان من العربية المواقف: رابعال الفصل

 724 ..................................................................................... :العربية الدول جامعة: أولا 

 144 ........................................ غزة حول األمن لمجلس عاجل اجتماع إلى يدعو العربي نبيل

 144 ............. غزة على العدوان إلنهاء التهدئة تثبيت جهود لمواصلة يدعو العربية الجامعة مجلس

 144 ............ التهدئة انهيار مسؤولية اإلسرائيلي االحتالل يحم ل العربية الدول لجامعة العام األمين

 144 ................................ الفلسطينيين حقوق دعم في اإلسهام إلى الهند تدعو العربية الجامعة

 144 ................................. مصريةال الجهود أهمية وتؤكد دائمة هدنة إلى تدعو العربية الجامعة

 144 ........................................ اإلسرائيلية المنتجات مقاطعة تفعيل إلى تدعو العربية الجامعة

 144 ...... غزة بأنفاق خارطة سلمني عباس والرئيس مباشر غير بشكل" إسرائيل"بـ اعترفت حماس: العربي

 144 ........... الحصار وفك   االحتالل إلنهاء مصرية برعاية المفاوضات الستئناف تدعو العربية الجامعة

 144 ....................................... مأساته على للوقوف غزة قطاع إلى يتوجه العربية الجامعة وفد

 144 ..................................................... غزة إلى مساعدات شحنة 54 تسلم العربية الجامعة

 144 .................. غزة على اإلسرائيلي العدوان تكرار لمنع دولية بضمانات تطالب العربية الجامعة

 145 ........................................ غزة إعمار إلعادة جاهزة عربية خطة": الخليج"لـ صبيح محمد
 

 794 ....................................................................................................... :مصر: ثانياا 

 145 ......................................... للتهدئة مصرية اتصاالت: العربية الجامعة في مصر مندوب

ط مصر  145 ........................................................ "إسرائيل"و الفلسطينيين بين للتهدئة تتوس 

 145 .................................................................. غزة على اإلسرائيلية الغارات تدين مصر

 141 ........... "إسرائيل" إلى تهامي اللواء المصرية المخابرات مدير زيارة عن تكشف العبرية اإلذاعة

 141 ................................. وقت أسرع في غزة في النار إطالق وقف على بالعمل يعدُ  السيسي

 141 ......................... اإلقليمي الوضع التهاب من تزيد فلسطين تجاه" إسرائيل" ممارسات: مصر

 141 ................................ غزة مع الحدود على سيناء في نفقا   54 تدمير يعلن المصري الجيش

 143 .... غزة إلى طبية معونات وإلدخال الفلسطينيين للجرحى استثنائي بشكل رفح معبر تفتح مصر

 143 ....................................... غزة على اإلسرائيلي للعدوان فوري وقف إلى يدعو مصر مفتي

 143 ............................................ رفح معبر عبر فلسطينيين ومصابين جرحى تستقبل مصر

 145 .......................... اإلسرائيلية االنتهاكات على طويال   يصبروا لن والمسلمون العرب": األزهر

لغاء الكيان سفير بطرد تطالب" تمرد  145 .................................................... "ديفيد كامب" وا 

 145 ...... المظاهرات في اإلسرائيلية اإلعالم لحرق يدعوان" األصالة"و" اإلسالمية الجماعة: "مصر
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 144 ..........."امراتومغ اعتداءات" ثمن يدفع الفلسطيني الشعب: المصرية الخارجية باسم المتحدث

 144 ................................ لغزة طبية ومستلزمات غذائية مواد طن 455 يرسل المصري الجيش

 144 .........................جرائمها على" إسرائيل" بمحاسبة يطالب المصريين الصحفيين نقابة مجلس

 144 .......................... الفلسطينيين لنصرة الدعاء رفضوا أوقاف أئمة يحاصرون مصلون: مصر

 144 .................. غزة قطاع على سرائيليةاإل الحرب ووقف التهدئة محاوالت يقودان وبلير السيسي

 144 .................................. غزة في الحرب ينهي تهدئة اتفاق بلورت مصر: أحرونوت يديعوت

 144 ..................................... غزة إلى الوصول من أوروبيا   طببا   وفدا   تمنع المصرية السلطات

 144 ............................... غزة على العدوان لوقف بالتدخل بالدهم قيادة يطالبون مصر صحفيو

 144 ................................ محاكمته خالل فصالق داخل من" غزة يا لبيك" يهتف مرسي الرئيس

 144 ........................................ انتقاداتها بسبب حماس يهاجم المصرية الخارجية باسم الناطق

 144 .... حماس على للقضاء" إسرائيل" مع لفمتحا المصري النظام": والعدالة الحرية" باسم متحدث

 144 ................... الفلسطينية المصالحة إفشال األساسي هدفه غزة على العدوان: صباحي حمدين

 144 ........................... "غزة يا قادمون" شعار تحت لغزة إغاثية قوافل متنظ مصرية سياسية قوى

 144 ................................ القاهرة من اإلسرائيلي السفير بطرد تطالب مصرية ومنظمات نقابات

 355 ....... حماس عداء من بالرغم الفلسطينية القضية دعم في الريادي دورها تواصل مصر: الجيل حزب

 355 ............................ غزة عن الحصار بكسر المصرية السلطات يطالب" القوية مصر" حزب

 355 .......غزة ضد   التصعيد بدعم الحكومة يتهمون واإلخوان رفح لمعبر دائم بفتح تطالب مصرية أحزاب

 355 ................................... الفلسطينيين حماية هدفها المصرية المبادرة": البيان"لـ شكري سامح

 351 .................................................................... غزة أنقذوا: المصرية للرئاسة الفتوح أبو

 351 ................................................ "إسرائيل" مع العالقات بتجميد يطالب" الشعبي التحالف

 351 ............................ "السلمي االنتفاض" سوى الفلسطيني الشعب أمام يعد لم: حمزاوي عمرو

 351 ........ المصرية بالمبادرة أخرى وفصائل حماس قبول أجل من مكثفة اتصاالت: المصري الخارجية وزير

 353 ....................... غزة على العدوان لوقف كافية غير المصرية المبادرة: سياسية أحزاب ثمانية

 353 ......... أبيب تل مع التعاون من لمزيد بقوة حماس ضرب نتنياهو على يشترط السيسي": ديبكا"

 355 ....................الفلسطيني للصمود وتحية.. المصرية المبادرة على نتحفظ: القوية مصر حزب

 354 .......... اسحم بينها كثيرة أطراف مع المبادرة حول جرت مشاورات: فلسطين لدى مصر سفير

 354 ................................................... حماس بسحق" إسرائيل" يطالبون مصريون إعالميون

 354 ......... والفلسطيني اإلسرائيلي الجانبين من كافية مرونة يتطلب الفلسطيني الدم نزيف وقف: السيسي

 354 .......................... األرواح عشرات ألنقذت التهدئة حماس قبلت لو: المصري الخارجية وزير

 354 ...... فلسطين في ألشقائها الكامل هادعم عن تتوقف لن مصر: المصري الوزراء مجلس رئيس

 354 ....................................................... الصالحية منتهية لغزة المصري الجيش مساعدات

 354 .................................... "المعابر فتح على تنص" التي مبادرتها لقبول الدعوة تجدد مصر
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 354 .................................. غزة إلى الوصول من شعبية مساعدات قافلة يمنع المصري الجيش

 354 ........................... "تكذب" وحماس للمبادرة سرية بنود ال": الحياة"لـ المصري الخارجية وزير

 354 ................................................غزة دخول من أردنيا   طبيا   وفدا   تمنع المصرية السلطات

 354 .................... بـغزة النار طالقإ لوقف مبادرتنا على تعديل أي إجراء نعتزم ال: شكري سامح

 354 ................................... غزة على العدوان في متآمرة عربية حكومات": المسلمون اإلخوان"

 355 .............................................. غزةل تونسية طبية مساعدات طائرة استقبال ترفض مصر

 355 .............. غزة على العدوان وقف نحو جهودها في مصر دور على" المزايدة" يرفض السيسي

 355 .......... األمنية األوضاع توتر بسبب" إسرائيل" إلى رحالتها تعلق خاصة مصرية طيران شركة

 355 ....... القومي أمنها أجل من لكن وحسب لفلسطين الشهداء آالف تقدم لم بالدنا": القوية مصر"

 351 ...................................... غزة إلى طريقها في سيناء إلى تصل مصرية عبيةش إغاثة قافلة

 351 ............ لغزة المصرية المبادرة هدف نفس في تصب وتركيا قطر جهود: مصر خارجية وزير

 351 ........................................................ "إسرائيل"لـ منحاز السيسي نظام": أبريل 4" حركة

 353 ............................................. غزة مع الحدود على األنفاق هدم يواصل المصري الجيش

 353 ........ شامل لحل عليها والبناء الحالي الوضع إلنهاء يقيةحق فرصة المصرية المبادرة: السيسي

 355 ....................................................................... أبيب تل إلى رحالتها تستأنف مصر

 355 ........................................ الفلسطينية ومةالمقا بسالة يحيون مصريون وا عالميون مثقفون

 354 ................................................... فلسطينيا   جريحا   135 استقبلت المصرية المستشفيات

 354 ............................... غزة عم الستة المعابر بفتح" إسرائيل" يطالب المصري الخارجية وزير

 354 ............................................................... غزة قطاع إلى الطبية األزهر قافلة انطالق

 354 ................................................. غزة على العدوان خالل رفح من عبروا 4545: مصر

 354 ..................عربي كل   رأس رفعت التي ومقاومتها غزة لشعب عظيمة تحية: صباحي حمدين

 354 .................................... نفقا   5444 غزة أنفاق من تدميره تم ما إجمالي: المصري الجيش

 354 .................. غز ة إلى المساعدات لقوافل" المصري ة اإلذالل شروط وثيقة" عن تكشف" السبيل"

 354 ............... رفح معبر على الفلسطيني ة الرئاسة حرس بإشراف يقضي مصري اتفاق": يديعوت"

 354 .................................................... غزة لدعم الثانية الطبية القافلة تطلق الصيادلة نقابة

 354 ................................................. تركيا في للعالج فلسطينيين جرحى سفر ترفض مصر

 354 ............. يرضينا الوضع وهذا حماس وبين بيننا الوسيط بدور تضطلع اآلن مصر: عميدرور

 354 ........................................ القسام تهديدات بعد أبيب تل إلى الجوية رحالتها توقف مصر

 354 ...................... السيسي ضد   ويهتفون غزة في المقاومة بانتصار احتفاال   يتظاهرون مصريون

 315 ............................................... غزة إلى المساعدات إيصال بتسريع يطالب األزهر شيخ

 315 .............. لألبد" إسرائيل" وهزمت أبهرتنا المقاومة: الفلسطينية السلطة لدى مصري سفير أول

 315 .................................................... غزة في انتصرت" إسرائيل" أن يزعم مصري إعالمي
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 315 ........ تدهورا   تشهد والتي حماس مع بعالقاتنا لها دخل ال التهدئة محادثات: المصري الخارجية وزير

 311 ................ للصراع ائيةالنه التسوية نطاق في يدخل غزة سالح نزع: المصري الخارجية وزير

 311 ................................ القاهرة في غزة إعمار مؤتمر لحضور" إسرائيل" دعوة تتجاهل مصر

 313 .................. السالم لتحقيق مصر جهود ويستعرض.. غزة إعمار إعادة مؤتمر يفتتح السيسي

 313 .......................... دوالر مليار 4.5 بـ مالية تعهدات جمع في ينجح غزة إعمار إعادة مؤتمر
 

 374 ...................................................................................................... :األردن: ثالثاا 

 314 ......................... فورا   غزة ضد العسكرية العمليات بوقف" إسرائيل" تطالب األردنية الحكومة

 314 ............................................. غزة على اإلسرائيلي العدوان يدين األردني األعيان مجلس

 314 ................................... الغربية والضفة غزة في الخطير التصعيد من يحذر األردني الملك

 314 ............................................................... غزة على البري الهجوم" بشدة" يدين األردن

 314 ............. الفلسطينية القضية وال األردن مصلحة في ليس" إسرائيل" من السفير سحب: النسور

د الفلسطيني الموقف تحيي واليسارية القومية األحزاب  314 ................ القاهرة مفاوضات في الموح 

 314 ................ لغزة كرفان ألف وتجهيز نقدية تبرعات حصيلة دينار ألف 445: المهنية النقابات

نس إغاثية مواد شاحنة 145 تقدم األردنية الخيرية الهيئة  314 ................................... لغزة انيةوا 

 314 ................................................... القطاع تصل" 35 غزة األردني الميداني" تزويد قافلة

 314 ......... غزة قطاع على العدوان ءجرا عمان من اإلسرائيلي السفير بطرد تطالب أردنية شخصية مئة نحو

 314 ....................................... غزة على للعدوان النهائي الوقف إدامة جهود يدعم األردن ملك

 314 ............................................................ غزةل مساعدات قافلتي تسي ر" الهاشمية الخيرية

 314 ................................................................................... لغزة أردينة طبية مساعدات

 314 ............................................................ لغزة تبـرع حملة يطلقون األردنيون الصناعيون

 335 ...................................................... غزة بإنجاز مشعل يهنئ" اإلسالمي العمل: "عم ان

 335 .............. غزة في إعمار إعادة مشاريع لتنفيذ خارجية عروضا   تتلقى األردنية المهنية النقابات

 335 ....................................................... غزة إلى تصل مساعدات شاحنات ثماني: األردن

 335 ....................................غزة في المقاومة ونصر بصمود احتفاء   احتفالي مهرجان: الزرقاء

 335 ................................ "األقصى" إلى الطريق لنا عبدوا غزة في المقاومة رجال: سعيد هم ام
 

 334 .................................................................................................. :السعودية: رابعاا 

 335 .............................................. الفلسطيني للشعب ةالحماي لتوفير دعوتها تجدد السعودية

 331 ......................................................... غزة مجازر وراء حماس غطرسة: الفيصل تركي

 331 ......................................... فلسطين في الحرب جرائم ينتقد العزيز عبد بن هللا عبد الملك
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 23       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 331 ....... فلسطين عن الدفاع في العربي الضعف وتنتقد دوالر مليون 455 بـ غزة إعمار تدعم السعودية

 333 ......المساعدات بإدخال اإلسراع أهمية على وتؤكد غزة في النار إطالق بوقف ترحب السعودية

 333 ........ والطغيان الظلم وجه في وثباتهم بصمودهم انتصروا غزة أهل: بادحدح السعودي الداعية

 335 ......................................... الفلسطينيين الشهداء ذوي من ألف بحج يتكفل سعوديةال ملك

 335 ........................................................... الـري مليون 4.4 بقيمة لغزة سعودية مساعدات

 335 ........ غزة إعمار في للمشاركة حماس إبعاد تشترط اإلماراتو  ومصر السعودية": اليوم العرب"

 334 ..... الـري مليون 55 بتكلفة بغزة الغذائية السالل توزيع برنامج تنفيذ تباشر الحرمين خادم حملة
 

 334 ...................................................................................................... :قطر: خامساا 

 334 ..............................................................غزة حصار وفك   العدوان بوقف تطالب قطر

 334 ....................... شاءت متى لعدوانا" إسرائيل" تشن أن مقبوال   يعد لم: القطري الخارجية وزير

 334 ..... مدمر بيت صاحب لكل" عاجلة مساعدة" دوالر ألف: دوالر مليون 13 إلى غزة منحة ترفع قطر

 334 ..................................................... بغزة المياه شبكات صيانة مشروع تنفذ الخيرية قطر

 334 .......................................... غزة لصالح الـري مليون بنصف تتبرع الدرويش شركة: قطر

 334 ............................................................ غزة في النار إطالق وقف باتفاق ترحب قطر

 334 ...................................... غزة إلعمار الترتيبات ووضعنا.. رؤوسنا رفعت غزة: قطر أمير

 334 ......................................................... غزة لدعم قطري الـري بمليوني يتبرع الدوحة بنك

 334 .................................. غزة إعمار مهرجان في مشاريع تسعة تطرح القطرية" راف" مؤسسة

 334 ................................... "غزة نصرة" حملة لتمويل خيريا   مزادا   ينظم القطري األحمر الهالل

 334 ........................ غزة إلعمار الخيري المزاد حصاد الـري مليون 55: القطري األحمر الهالل

 334 .......................................................... غزة إعمار إلعادة دوالر مليار بدفع تتعهد قطر
 

 339 ................................................................................................. :اإلمارات: سادساا 

 334 ................................................................. غزة على العدوان" بشدة" تستنكر اإلمارات

 334 ................................................ غزة على بالعدوان طرف اراتاإلم: العبرية الثانية القناة

 355 ................................................ غزة في النار إطالق لوقف مصر جهود تدعم اإلمارات

 355 .................................. غزة سكان ىعل غذائي طرد 1455 توزع" اإلماراتي األحمر الهالل

 355 ............................................. غزة في إغاثي طرد 1455 يوزع اإلماراتي األحمر الهالل

 355 .......................................................... رحلة 11 إلى يصل غزة إغاثة جسر: اإلمارات

 355 .......... انتصارها أوج في" إسرائيل"و.. تنتصر لم وهي نصر زفة تعمل حماس: خلفان ضاحي

 351 ............... لفلسطين مةالمقد المشاريع قيمة إماراتي درهم مليون 43: اإلماراتي األحمر الهالل
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 15              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

 351 ........................................... غزة في المساعدات توزيع يواصل اإلماراتي األحمر الهالل

 353 ......... لغزة اإلغاثية المساعدات حجم دوالر مليون 14: غزة في اإلماراتي األحمر الهالل وفد رئيس

 353 ........ غزة قطاع ألهالي إغاثية مساعدات شاحنة 15: اإلماراتي" الهالل"لـ الرابعة القافلة ضمن

 353 ...................... غزة في إغاثي طرد آالف ثالثة يوزع اإلماراتي األحمر للهالل دسالسا الوفد

 353 ...................................................... العدوان أثناء غزة إلى درهم مليون 453: اإلمارات

 355 ............................................. غزة في" اإلسالمية الجامعة" لترميم تستعد ةإماراتي مؤسسة

 355 .................................................. غزة إلغاثة شاحنة 15 يسير اإلماراتي األحمر الهالل

 355 .................................... غزة نازحي على جاهزا   بيتا   45 توزع" اإلماراتية الخيرية األعمال"

 354 .......... الفلسطينيين لحقوق اإلسرائيلية االنتهاكات ندين: لغزة دوالر مليون 155 تقدم اإلمارات

 354 ........... إغاثي طرد 5355 يوزع "األحمر الهالل"و حالة 145 يستقبل الميداني اإلماراتي ستشفىالم
 

 311 .................................................................................................... :الكويت: سابعاا 

 354 ........................................... فورا   لوقفه وتدعو غزة على ائيلياإلسر  العدوان تدين الكويت

 354 .................. غزة في للتهدئة المصرية المبادرة ملتزمون: مشعل لخالد الكويتي الخارجية وزير

 354 ................... غزة في أسرة آالف لثالثة وصحية غذائية مساعدات": الكويتي األحمر الهالل"

 354 ...................................................................................... الكويتي "األحمر الهالل"

 354 ................ غزة في للمقاومة التاريخي باإلنجاز ئتهن الكويت في اإلسالمية الدستورية الحركة

 354 ..................................................غزة في المصابين لنقل إسعاف بسيارتي تتبرع الكويت

دخ غزة إلى كويتي طبي وفد عبور: مصر  354 .......... كوبا من مقدمة األدوية من أطنان ستة الوا 

 354 ...................... غزة أطفال على مدرسية حقيبة آالف خمسة توزيع": الكويتي األحمر الهالل"

 354 ........................................... غزة إعمار إعادة لمؤتمرة دوالر مليون 155 بـ تسهم الكويت
 

 340 ..................................................................................................... :سورية: ثامناا 

 345 .................... "بررم غير" غزة عدوان على العربية والجامعة الدولي المجتمع صمت: سورية

 345 ......... المقاومة مساعدة في نبخل ولن سورية على عدوان هو غزة على العدوان: شعبان بثينة

 345 .............................................. لسورية النسبةب المركزية القضية زالت ما فلسطين: األسد

 345 ........................................ لمؤامرة تتعرض وغزة المقاومة مع نحن: السوري اإلعالم وزير
 

 344 ...................................................................................................... :لبنان: تاسعاا 

 345 ................ "الحلوة عين" في األمنية القوة بنشر وتنوه والضفة غزة صمود تحي ي الحريري بهية

 345 ............ وقفه أجل من التحرك إلى وتدعو غزة على العدوان تدين" اإلسالمية الجماعة: "لبنان
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 25       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 345 .............................................................................. "إسرائيل" ردع إلى يدعو قبالن

 341 ............................................................. فلسطين في اإلسرائيلية للمجازر لبنانية إدانة

 341 ....................... النصر إلى الوحيد الطريق هي المقاومة: غزة على العدوان يدين" هللا حزب"

 343 ............................... غزة قطاع على اإلسرائيلي بالعدوان تندد وحزبية رسمية لبنانية مواقف

 345 ................................. الجنوب جبهة بفتح ألحد مصلحة ال": والتحرير التنمية كتلة" عضو

 345 ..... ساعات بعد تعتقله األمنية واألجهزة" إسرائيل" على صاروخا   يطلق اإلسالمية الجماعة في ناشط  

ر الفلسطينية المقاومة: بر ي  345 ................................................ اللبنانية المقاومة أمثولة تكر  

 344 ............... ترد   رائيليةاإلس والمدفعية".. إسرائيل" باتجاه لبنان من جديدة صواريخ أربعة إطالق

 344 .......... العدو بوجه تفتح قد كافة العربية الحدود": الكرامة بصواريخ" تشيد" اإلسالمية الجماعة"

 344 ........... المحتلة الفلسطينية األراضي نحو لبنان جنوب من روخينصا إطالق: اللبناني الجيش

 344 ............. "النار"لـ وقف مجرد ال غزة قطاع عن الحصار وفك شاملة صفقة المطلوب: جنبالط

 344 ......... ورادع موحد عربي موقف بـاتخاذ ويطالب" غزة على اإلسرائيلية االفتراءات"بـ يندد باسيل

 344 .... اإلسرائيلي العدوان أمام صموده في الشقيق الفلسطيني الشعب مع تضامنها تعلن" آذار 55 قوى"

 344 ...... لبنان في ألهلنا المجانية األذية باستجالب يكون ال فلسطين في أهلنا مع التضامن: سالم

 344 ............................. غزة قطاع ىعل اإلسرائيلي العدوان تدين لبنان في" اإلسالمية الجماعة"

 344 ....... المنطقة مستقبل سيرسم بغزة ومقاومته الفلسطيني الشعب صمود: لبنان في اإلسالمية الجماعة

 344 ...... "والسقوط االنتحار دائرة إلى ذاهبون الصهاينة"و.. غز ة في مةللمقاو  شركاء نحن: نصرهللا

 344 ................................. الحصار برفع ويطالب غزة مع تضامنه يعلن اللبناني النواب مجلس

 344 ............... النهر إلى البحر من فلسطين بتحرير األمل أعاد غزة انتصار: اإلسالمية جماعةال

 345 ......................................... غزة بانتصار الفلسطينية المقاومة هن أ اللبنانية" األحزاب لقاء"

 345 ........................................................... انتصرت غز ة في الشهداء دماء: الحريري بهية

 345 ............................ هزيمة شر انهزمت" إسرائيل"و المعايير بجميع انتصرت غزة: قاسم نعيم

 345 ................................... غزة بانتصار احتفاال   بيروت مطار مدخل عند" االنتصار جدارية"

 345 ......... "إسرائيل" مع الصراع تاريخ في تحوال   يشكل غزة انتصار: الفلسطينية - اللبنانية األحزاب لقاء

 345 ................................. لغزة دعما   مصلين تبرعات لبنان في حماس ممثل يسل م صيدا مفتي

 341 ....................................................... برجا في غزة بانتصار تحتفي" اإلسالمية الجماعة

 341 ................................... لها سندا   نكون أن ويجب.. تاريخيا   انتصارا   حققت غزة: قاسم نعيم

 343 ............... الفلسطينية للقضية دعما   لحماس أميركي دوالر ألف 355 تقدم اإلسالمية الجماعة
 

 313 ...................................................................................... :أخرى عربية دول: عاشراا 

 343 ............... مجددا   اإلسالمي العالم توحد أمل يبعث الفلسطينية المقاومة انتصار: الذهب سوار

 345 .......................................................................... غزة إلى سوداني طبي وفد وصول
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 345 .................... جمعاء اإلسالمية لألمة نصر غزة في حدث ما: غزة قطاع يدخل سوداني وفد

 345 .............................الفلسطينيين جانب إلى تونس وقوف مشعل لخالد ؤكدي التونسي الرئيس

 344 ............................. بغزة ميداني مستشفى إلقامة وتستعد ثالثة مساعدات طائرة ترسل تونس

 344 ......................................... غزة في المقاومة بانتصار مشعل خالد يهنئ نسيالتو  الرئيس

 344 ................................ اإلسرائيلي العدوان هزيمة ليعلن جاء النار إطالق وقف اتفاق: تونس

 344 ........................................ الصهاينة الحرب مجرمي مالحقة إلى تدعو" ةالتونسي النهضة

 344 .............................. بغزة ومطار مرفأ بناء من الفلسطينيين بتمكين يطالب التونسي الرئيس

 344 .......حماس على" إسرائيل" تقضي ولن.. فلسطين لتحرير للموت مستعدون نالمسلمو : بنكيران

 344 ..................................................................... المغرب في غزة مع تضامني مهرجان

 344 ............ جرار خالدة مع تضامنه عن ويعرب غزة قطاع دخول من منعه يستنكر مغربي حزب

 344 ..................... الحصار رفع هي غزة إعمار إعادة طريق على خطوة أول: مغربية دبلوماسية

 344 ........................................................ غزة على اإلسرائيلي للعدوان إدانته يجدد بوتفليقة

 344 ............................................ غزة على اإلسرائيلي القصف استئناف" بشدة" تدين الجزائر

 344 ...................................... بعده ما له استثنائي غزة رانتصا: الجزائرية السلم مجتمع حركة

 345 .................................... غزة عن الحصار لرفع التجند على الدولي المجتمع تحث الجزائر

 345 ........................................... غزة حرب جراء ينومعاق بأرامل التكفل في سنسهم: الجزائر

 345 .............................. غزة لصالح قرارات التخاذ بوتفليقة تدعو الجزائري العمال حزب زعيمة

 345 ........................................................... ةغز  لسكان األدوية من طنا   45 ترسل الجزائر

 345 ...................................... غزة إعمار لصالح" األونروا"لـ دوالر مليون 4.4 بـ تتبرع البحرين

 345 ..................................................... فلسطين مع تضامنا   البحرين في جماهيري مهرجان

 341 ...................................... غزة على العدوان ضحايا من جريح 555 بعالج تتكفل البحرين

 341 ....................................................... بالقاهرة فلسطيني جريح مئة بعالج تتكفل البحرين

 341 ...................................... "ساعة نصف" لمدة غزة قطاع بدخول عماني لوفد تسمح مصر

 341 ......................................................................... غزة مع يتضامنون موريتانيا أطفال

 343 ....................................................................... موريتانيا في غزة مع تضامنية مسيرة

 343 .......................................................... الفلسطيني الشعبي لنصرة يدعو موريتانيا مفتي
 

 :دوانالع من اإلسالمية الدول مواقف: الخامس الفصل

 322 ............................................................................... :اإلسالمي المؤتمر منظمة: أولا 

 344 .......... الفلسطيني للشعب الحماية وتوفير اإلسرائيلية الحرب بوقف تطالب" اإلسالمي التعاون"

 344 ........... غزة على للعدوان المباشرة اإلدانة المتحدة األمم تجنب تنتقد اإلسالمي التعاون منظمة
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 344 ................................... غزة قطاع زيارة مون كي بان من تطلب اإلسالمي التعاون منظمة

 344 ........ غزة على اإلسرائيلي بالعدوان بالتحقيق اإلنسان حقوق مجلس بقرار ترحب" اإلسالمي التعاون"

 344 .............. غزة في اإلسرائيليين ودالجن مع للقتال أمريكيين متطوعين اشتراك تدين" اإليسيسكو"

 344 ................................غزة في" إسرائيل" جرائم وقف عن الدولي العجز تستنكر" اإليسيسكو"

 344 ............................. عزة في المساجد على اإلسرائيلية باالعتداءات تندد" اإلسالمي التعاون"

 344 ...................................... غزة في" إسرائيل" "حرب جرائم"بـ تندد اإلسالمي التعاون منظمة

 344 .............. شامل سالم التفاق بغزة النار إطالق وقف يمهد نأ تأمل اإلسالمي التعاون منظمة
 

 320 ........................................................................................................ :تركيا: ثانياا 

 345 .................................. ةغز  قطاع على لهجومها" الفوري" الوقف إلى" إسرائيل" تدعو تركيا

 345 ............................................................. لغزة ظهرها تدير أن يمكن ال تركيا: أردوغان

 345 ...................................... للفلسطينيين ظلمها تنه   لم ما" إسرائيل" مع عالقات ال: أردوغان

 345 ........................ األكاذيب على قائمة" إسرائيل"و.. قضيتنا هي الفلسطينية القضية: أردوغان

 345 .............................. غزة على هجماتها بوقف" إسرائيل" يطالب غل هللا عبد التركي الرئيس

 345 ...... العدوان استمر طالما معها العالقات تعود ولن.. غزة على مكسرات تلقي ال" إسرائيل: "أردوغان

 341 .................................. بهتلر الكنيست في نائبة ويشبه" باالستبداد" "إسرائيل" يتهم أردوغان

 341 ................................................. فلسطين في يجري عما راضية إسالمية دول: أردوغان

 343 .................. جديد صليبي حلف غزة أحداث على الغرب وصمت" طاغية" السيسي: أردوغان

 343 ................................. غزة في ينبض قلبنا ونصف البطل الفلسطيني الشعب أحيي: أوغلو

 345 ........................................................... الهمجية في هتلر تجاوزت" إسرائيل: "أردوغان

 345 .................. جديد من" صياغتها" أعادة ويجب" إسرائيل" مع متواطئة المتحدة األمم: أردوغان

 344 ................................. مجازر من بتارتك مهما العدواني لهدفها تصل لن" إسرائيل: "أوغلو

 344 ...................................................... غزة شهداء على حزنا   أيام ثالثة الحداد تعلن تركيا

 344 ....................................................... اإلسرائيلية المنتجات لمقاطعة حملة يطلقون أتراك

 344 ............................................... غزة على حملتها على" إسرائيل" محاكمة يجب: أردوغان

 344 .................... غزة في النار إلطالق وقف إلى للتوصل دوليين شركاء مع تعمل تركيا: أوغلو

 344 .................... غزة في التهدئة لبحث مشعل وخالد القطري نظيره يلتقي التركي الخارجية وزير

 344 .............................................. األبرياء غزة أطفال بدماء ملطخ" إسرائيل" وجه: أردوغان

 344 ........................................... هدنة إلى الوصول أجل من بالتفاوض وكلتنا حماس: أوغلو

 344 ................ النظير منقطع وظلم عظيمة مأساة غزة في يحدث ما: التركي الوزراء رئيس نائب

 344 ............ اإلسرائيلي جندي سراح إطالق على للعمل جهدها قصارى ستبذل تركيا: أوغلو أحمد
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 344 ..................................................... لغزة مساعدات دوالر ماليين 4 من أكثر تقدم تركيا

 344 ........................................................................ "إسرائيل" ضد   تتوحد تركية جامعات

 344 .......................... "األعداد كانت مهما" غزة على العدوان جرحى لعالج مستعدون: أردوغان

 345 ............................................... لغزة جديد حرية أسطول تنظيم عن يعلنون أتراك نشطاء

 345 .......................................................... للعالج غزة من فلسطينيين جرحى تستقبل تركيا

 345 ...................................................... غزة أجل من خطة" اإلسالمي التعاون"لـ تقدم تركيا

 345 ............................................................ غزة قطاع إعمار ستعيد تركيا: أردوغان نائب

 341 ........................................................ الحرب مصابي جلعال غزة يصل تركي طبي وفد

 341 ............................ غزة إلى عائمة كهرباء توليد محطة إلرسال نسعى: التركي الطاقة وزير

 343 ................................................. غزة جرحى على" نقدية" مساعدات توزع تركية مؤسسة

 343 ............................................................. غزة حرب في شاركوا أتراك يهود لطرد حملة

 343 .......................................... غزة ألصدقاء مؤتمر عقد على يتفقان" المرزوقي"و" أردوغان

 345 .................................................................. غزة لدعم وحكومية شعبية تركية مبادرات
 

 391 ........................................................................................................ :إيران: ثالثاا 

 345 .............................. غزة قطاع في الوحشية اإلسرائيلية الهجمات تصعيد بشدة تدين طهران

 344 ...................... فورا   غزة حصار لكسر طاقاته كافة الستخدام اإلسالمي العالم يدعو روحاني

 344 ......................................... غزة أطفال لقتل" إسرائيل" بدعم وبريطانيا أمريكا ميته خامنئي

 344 ..................................................... غزة على اإلسرائيلي العدوان يدين اإليراني البرلمان

 344 ....................................... غزة لينقذ غفلته من يستيقظ أن سالمياإل العالم على: خامنئي

 344 .................. كبرى إنسانية مجازر إلى سيؤدي غزة حصار استمرار: اإليراني الشورى مجلس

 344 ............................................... غزة مقاومة ويقدر مشعل يهاتف يرانياإل الخارجية وزير

 344 ........................................ للمقاومة إيران دعم وشلح لمشعل يؤكد اإليراني الخارجية وزير

 344 ............................................................ الضفة إلى ومةالمقا توسيع إلى يدعو خامنئي

 344 .....................والصواريخ األسلحة صنع بتكنولوجيا غزة في المقاتلين زودت إيران: الريجاني

 344 ............ إمكاناتها من %3 سوى تستنفد لم الفلسطينية مةالمقاو : اإليراني الخارجية وزير نائب

 344 ............................... "إبادة" بارتكاب" إسرائيل" ويتهم الفلسطينيين تسليح إلى يدعو خامنئي

 344 ...................... بالرعب األعداء تصيب فلسطين أجل من وحدتنا: اإليراني" القدس فيلق" قائد

 344 .......... غزة في تقليدية غير أسلحة يستخدم الصهيوني الكيان: اإليرانية الخارجية وزارة مساعد

 344 .................................. "جماعية إبادة" غزة في" إسرائيل" تفعله ما: اإليراني الخارجية وزير

 344 ............................................. غزة في" إسرائيل" جرائم زاد األمن مجلس صمت: روحاني

 555 ...... تساؤل موضع العربية األنظمة شرعية جعلت الفلسطينية المقاومة: اإليراني الثوري الحرس
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 555 ..............................................لغزة المساعدات وصول بعرقلة مصر يتهم إيراني مسؤول

 555 ............... لغزة اإليرانية للمساعدات الترخيص إصدار في مصر لتأخر مبرر ال: اللهيان عبد

 555 ........................................................... برفح القسام قادة" إسرائيل" اغتيال تدين طهران

 555 ................... إسرائيلية استطالع طائرة" إسقاطها" بعد الضفة فلسطينيي" تسليح ستسر ع" إيران

 551 ..................................................... الفلسطينية المقاومة بانتصار مشعل يهنئ الريجاني

 551 ............................. الصهيوني الكيان رك عت للفلسطينيين الصلبة اإلرادة: اإليرانية الخارجية

 551 ................................ الدولية األوساط في وقانونيا   سياسيا  " إسرائيل" متابعة إلى تدعو إيران

 553 ................ فلسطين كل تحرير حتى المقاومة جانب إلى سنبقى: اإليراني الثوري الحرس قائد
 

 103 ...................................................................................................... :ماليزيا: رابعاا 

 553 ............................................................... فورا   غزة على العدوان بوقف تطالب ماليزيا

 555 ............................ الحرية لنيل الفلسطينيين نضال مع نحن: لمشعل الماليزي الوزراء رئيس

 555 ........................................... أراضيها على حماس حركة من مقاتلين تدريب تنفي يزيامال

طالق.. غزة على العدوان على ماليزية احتجاجات  555 ................... القطاع لسكان إغاثة حملة وا 

 554 .................................................................. غزة مع تضامنا   بماليزيا مقاطعة مالتح

 554 ..........تدعم انها المتحدة والواليات بريطانيا دامت ما تنتهي لن" إسرائيل" فظائع: محمد مهاتير

 554 ............................................................... لغزة دعما   بريطانيا   بنكا   يقاطع ماليزي زيرو 
 

 101 .......................................................................... :أخرى إسالمي دول مواقف: خامساا 

 554 ............................................................................. غزة على العدوان تدين باكستان

 554 ........................................... غزة على اإلسرائيلي بالعدوان يندد الباكستاني الوزراء رئيس

 554 ...................................................... غزة عن الحصار برفع تطالب الباكستانية الحكومة

 554 .................................. لفلسطين الداعم موقفها على استقاللها يوم ذكرى في تؤكد باكستان

 554 ........................................................غزة لصمود أمريكي دوالر بمليون تتبرع إندونيسيا

 554 .......................................................................... غزة إلى طبيا   وفدا   ترسل إندونيسيا

 554 ............. "إسرائيل" مع وتتعاطف بـحماس تندد باسمهم صدرت رسالة يستنكرون السنغال أئمة
 

  :العدوان من الدولية المواقف: السادس الفصل

 144 .............................................................................................. :المتحدة األمم: أولا 

 555 ......... الفلسطينيين بين وفيات لوقوع قلقه ويبدي غزة من الصواريخ إطالق يدين مون كي بان

 555 .............................. بغزة 1551 لتهدئة العودة في بالمساعدة السيسي يطالب مون كي بان
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 551 ..... النهائي الوضع مفاوضات نتيجة على تؤثر إجراءات أي اتخاذ تجنب يجب: مون كي بان

 551 .............................. للتهدئة يدعو مون وكي.. غزة حول بيان بإصدار يفشل األمن مجلس

 553 .......... طلبا   تقدم لم العربية والمجموعة.. غزة حول قرار مشروع يوجد ال: األمن مجلس رئيس

 553 ......................... غزة في الحرب قوانين تنتهك قد" إسرائيل" غارات: اإلنسان حقوق مفوضية

 555 ............................ غزة على العدوان لبحث فلسطين من بطلب دةالمتح ألمم طارئ اجتماع

 555 ......................................... المدنيين استهداف االحتالل تعمد يؤكد غزة في أممي مسؤول

 555 ...................................................... غزة في النار قإطال وقف إلى يدعو األمن مجلس

 555 ................................................... غزة دخول من لألونروا العام المفوض تمنع "إسرائيل"

 554 ..................... غزة في للمدنيين المتكرر االستهداف عن بالتوقف" إسرائيل" تطالب" األونروا"

 554 ........... غزة في التحتية والبنى المدنيين ضد   هجماتها بوقف" إسرائيل" يطالب األونروا مفوض

 554 .................................................. غزة في فارغة مدرسة في صواريخ على تعثر األونروا

 554 ............................... "إسرائيل" على غزة من الصواريخ إطالق تدين المتحدة األمم: فيلتمان

 554 .......................................... محرمة كيماوية أسلحة يستخدم االحتالل": الدولية المفوضية

 554 ............................................... غزة أهالي إلى العون لمد عاجلة مناشدة تطلق" األونروا"

 554 ....................................... غزة في رالنا إلطالق" فوري" لوقف يدعو الدولي األمن مجلس

 554 .............. النار إطالق لوقف ويدعو غزة قطاع في" القتلى" عدد الرتفاع يأسف األمن مجلس

 554 ....................................................... غزة في للمدنيين آمن مكان من ما: المتحدة األمم

 554 ................. غزة في اإلسرائيلية باالنتهاكات للتحقيق لجنة تشكيل يقرر اإلنسان حقوق مجلس

 554 ...................................... غزة في محتملة حرب جرائم بارتكاب" إسرائيل" تتهم بيالي نافي

 554 .......................................................... النار إلطالق فوري بوقف يطالب مون كي بان

 515 .................................... الفطر عيد بمناسبة غزة في إنسانية هدنة إلى يدعو مون كي بان

 515 ......... "والعدالة المحاسبة" ضرورة على وتشدد بغزة لألونروا مدرسة قصف تدين المتحدة األمم

 515 .................................. الهاوية حافة على غزة في المدنيون: األمن لمجلس" األونروا" مدير

 515 .................................. األسير اإلسرائيلي الجندي عن" فورا   اإلفراج"بـ يطالب مون كي بان

 515 ................... المفقود الضابط مصير لمعرفة طرق مساعدة يطلب المتحدة لألمم العام األمين

 511 ........................... "إجرامي وعمل أخالقي عار" غزة في مدرسة على الهجوم: مون كي بان

 511 .............................................. غزة في" سريعا   تتشكل" كارثة من تحذر" العالمية الصحة

 513 .............................. "واضح غير" غزة بشأن العربية المجموعة موقف: األمن مجلس رئيس

 513 ................................................. والعار مةبالصد العالم أصاب غزة دمار: مون كي بان

 513 ...... غزة قطاع في االنتهاكات بشأن الحقائق تقصي لجنة أعضاء يعين اإلنسان حقوق مجلس

 515 ............................. بغزة المكتظة المدارس قصف من محاسبة من بد ال": األونروا" مفوض

 515 ............ األمنية للمسائل حلول إيجاد من بد   وال أولوية غزة إعمار وا عادة الحصار رفع: سيري
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 514 ........................ التهدئة مفاوضات استئناف إلى والفلسطينيين" إسرائيل" يدعو األمن مجلس

 514 ................................................................. غزة حول األمن مجلس قرار مشروع بنود

 514 .......... غزة في للمهجرين دوالر مليون 144.5 تأمين جديدةال الطارئة مناشدتها تطلق األونروا

 514 ... واألنفاق والمسل حين السالح من خالية غزة لجعل األمن مجلس أمام أمريكيا   مشروعا   تنشر" النهار"

 514 .......................................... عملهـا تـبـدأ غـزة فـي" إسرائيل" بجرائم للتحقيق األممية اللجنة
 

 179 ............................................................................. :األمريكية المتحدة الوليات: ثانياا 

 514 .......................... "إسرائيل" على غزة من الصواريخ إطالق تدين األمريكية المتحدة والياتال

 514 ......................... غزة على اإلسرائيلي القصف وتبرر حماس إدانة تجدد األمريكية الخارجية

 535 ................................. النار إطالق لوقف حماس لدى وساطته نتنياهو على يعرض أوباما

 535 ....... للتهدئة نفوذها استخدام على مصر ويحث.. وعباس نتنياهو مع غزة في التصعيد يبحث كيري

 535 ................................... بغزة 1551 تهدئة لتثبيت مجددا   الوساطة يعرض كيري: "هآرتس"

 535 ........... حماس جانب من تغتفر ال هجمات من نفسها عن الدفاع في الحق  " إسرائيل"لـ: أوباما

 531 ......................... العربية الجامعة خالل من حماس على التأثير نحاول: األمريكية الخارجية

 531 ................................................... القاهرة زيارة في ويتريث المصرية المبادرة يدعم كيري

 533 ........................ غزة في النار إطالق وقف على المنطقة في أخرى دول مع ستعمل: أوباما

 533 ................................ دوالر مليون 345 بـ الحديدية للقبة مساعدة يقر األمريكي الكونجرس

 533 ........اإلمكان قدر بالمدنيين المساس وتفادي بدقة البرية العملية أهداف لتحديد" إسرائيل" يدعو كيري

 535 ....................................... لحربا بعد لعباس غزة سنسلم": إسرائيل" لدى األمريكي السفير

 534 ...... حل   إلى للوصول الفصائل مع نقاشات في للدخول حماس ويدعو المصرية المبادرة يدعم كيري

 534 .................... "إسرائيل"لـ الحديدية للقبة دوالر نمليو  114 يخصص األمريكي الشيوخ مجلس

 534 ............................ اإلسرائيلي الجيش صفوف في يحاربون أمريكي ألفا": سي بي أن" شبكة

 534 ....................................... بغزة انتهاكات في دولي تحقيق بإجراء يا  أمم قرارا   تنتقد واشنطن

 534 ................................................................. بغزة النار إطالق لوقف األمريكي المقترح

 534 .............................. السالح منزوعة غزة ىعل ينص   أن يجب النار لوقف اتفاق أي: أوباما

 534 ................................................. حماس سالح لنزع اإلقليميين شركائنا مع نسعى: كيري

 534 ................................ غزة في هدنة إلى التوصل في أمريكية مساعدة طلب نتنياهو: كيري

 534 ................. شروط دون من للنار فوريا   وقفا   نتنياهو من طلب أوباما: اإلسرائيلية األولى القناة

 534 ................النار إطالق وقف مرات عدة عرض نتنياهو": إسرائيل" في المتحدة الواليات سفير

 534 ........................................... "إسرائيل" لدعم قرار مشروع يصدر األمريكي الشيوخ مجلس

 534 ..................... أيام ثالثة لمدة غزة في إنسانية هدنة إلى صلالتو  يعلنان وكيري مون كي بان
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 534 ........... أسره إلى تقارير أشارت إسرائيلي جندي عن لإلفراج وتركيا قطر مساعدة يطلب كيري

 555 ........ "الحديدية القبة" منظومة لتمويل دوالر مليون 114 تخصيص على يوافق األمريكي كونجرسال

 555 ............................... الحديدية القبة مشروع اعتمادات لزيادة قانون مشروع على يوقع أوباما

 555 .............................. الدولية الجنائية إلى الفلسطينية السلطة توجه تعارض المتحدة الواليات

 555 ....................................................... العالم عن عزلة في تبقى أن لغزة يمكن ال: أوباما

 555 ........ غزة على بالحرب وحلفائها المتحدة الواليات مشاركة تكشف وثائق: األمريكي" إنترسبت" موقع

نعاش سالحها نزع مقابل غزة إعمار: روس   عن التخلي لقاء اقتصاديا   الضفة وا 
 551 .................................................................................. الدولية اتللمنظم االنضمام

 553 ..... للمراجعة تخضع المبيعات وكل روتيني بشكل تجري العسكرية أبيب تل طلبات: أمريكي مسؤول

 555 ................................................ غزة في النار إطالق فلوق جديدة مبادرة تطرح واشنطن

 554 ..................................................... غزة في النار إطالق بوقف ترحب المتحدة الواليات

 554 ........................................ غزة في حماس ضد لحربه نتنياهو يشكر أمريكي برلماني وفد
 

 111 .................................................................................:ودوله األوروبي التحاد: ثالثاا 

 554 ................................... "إسرائيل"و الفلسطينيين بين التهدئة على تحث البريطانية الخارجية

 554 ........................................................... غزة قطاع في النفس ضبط على تحض فرنسا

 554 ................................... "إسرائيل"و غزة بين النار إطالق وقف إلى يدعو األوروبي االتحاد

 554 .......................................................... "إسرائيل" مع" متضامنة" فرنسا: لنتنياهو هوالند

 554 ............................................................ غزة من الصواريخ إطالق تدين ميركل أنجيال

 554 .................................. غزة بشأن المدى بعيد لحل تمهد بمبادرة للخروج عىنس: بلير توني

 554 ............................ "قصوى أولوية" غزة في نار إطالق لوقف التوصل: فرنسا خارجية وزير

 554 ........................................................ غزة على اإلسرائيلية الغارات لوقف ىتسع ألمانيا

 554 ............................................. غزة في العاجلة لإلغاثة كرون مليون 35 بـ تتبرع النرويج

 554 ......... غزة ضد   بها تقوم عملية أكبر ثالث حاليا   تشن  " إسرائيل: "يغه وليام البريطاني الخارجية وزير

 554 .......... الصواريخ خطر من مواطنيها عن الدفاع في الحق  " إسرائيل"لـ: األلماني الخارجية وزير

 545 ................. مصر تقترح كما النار إلطالق فوري وقف احترام إلى األطراف كافة تدعو فرنسا

 545 .......... خلفها يقف الدولي المجتمع وكل ودوليا   إقليميا   دعما   تلقى المصرية المبادرة: بلير توني

 545 ................................ حماس على عسكريا   المناسب الرد  " إسرائيل" على: األوروبي االتحاد

 545 .................... النار إلطالق وقف على اتفاق إلى" إسرائيل"و حماس يدعو األوروبي البرلمان

 545 ..................................................... "إسرائيل" في مباريات إقامة يعلق األوروبي االتحاد

 545 .................................... غزة على البرية العملية إزاء" األسف" عن تعربان والنرويج إسبانيا
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 541 ...................................... نفسها عن الدفاع في" إسرائيل" حق ندعم: بلجيكا خارجية وزير

 541 ......................................................"إسرائيل"لـ مناهضة مظاهرة تمنع الفرنسية الحكومة

 543 .......... "إسرائيل" من إسبانيا سفير بسحب مدريد حكومة يطالب الموحد اإلسباني اليسار حزب

 543 ......... غزة على إلسرائيليا بالعدوان المنددة المظاهرات كل لمنع الحكومة يد يطلق الفرنسي القضاء

 543 ................. النار إطالق لوقف المصرية المبادرة لقبول حماس يدعو البريطاني الوزراء رئيس

 545 ............................ غزة قطاع في فلسطيني أصل من ألمان سبعة مقتل: األلمانية الخارجية

 545 ....................................... "مقبول غير" حماس على" المتناسب غير" "إسرائيل" رد  : فرنسا

 545 .......................... مع الغربي التعاطف".. نار إطالق قفو " قبول إلى حماس أدعو: هاموند

 544 .......................... بغزة يحدث ما إزاء لبالدهم" المخجل الصمت" يدينون أوروبيون برلمانيون

 544 ................................. 1551 التفاقية وفقا   بغزة النار إطالق لوقف عويد األوروبي االتحاد

 544 ...... غزة على اإلسرائيلي لـلعدوان الدولي المجتمع تبريرات نرفض: الهولندي االشتراكي الحزب رئيس

 544 ............................. تنفجر أن تكاد منطقة إشعال من وتحذر غزة في المجازر تدين إسبانيا

 544 ........................................ الدولي القانون تمزق" إسرائيل: "اإليطالي النواب مجلس رئيسة

 544 ............................ غزة في شعبنا صمود مع تتضامن للمعلمين الوطنية الفيدرالية: البرتغال

 544 ................................... لها السالح بيع وقف وتعلن" إسرائيل" على عقوبات تفرض إسبانيا

 544 ................................................................ "إسرائيل"لـ السالح صادرات تراجع بريطانيا

 544 ................ "إسرائيل" مع واالقتصادية الدبلوماسية للعالقات الفوري بالقطع مطالبات: البرتغال

 544 ............................................ غزة أزمة مع حكومتها تعامل بسبب بريطانية وزيرة استقالة

 544 ................................................................................ غزة في بالهدنة دولي ترحيب

 544 ............................................. غزة على الحرب من الحكومة فموق تنتقد إيطالية أحزاب

 544 ....................................................... غزة على القيود بتخفيف يطالبون بريطانيون نواب

 545 ........ المقاومة فصائل تسلح منع مقابل غزة رإعما إعادة": إسرائيل" لمطالب يستجيب أوروبي مقترح

 545 ........................... "إسرائيل" إلى األسلحة توريد بوقف يطالب البريطاني الوزراء رئيس نائب

 545 .......................... دعمه في لإلسهام غزة قطاع إلى السلطة عودة يشترط "األوروبي االتحاد

 541 ................................. النار إطالق وقف إلى وحماس" إسرائيل" تدعو وبرلين ولندن باريس

 541 ........بغزة المذابح ارتكاب عن" إسرائيل" تكف حتى تتوقف لن المظاهرات: كوربين طانيالبري النائب

 541 .................................. "إسرائيل"لـ العسكري للتصدير ترخيص 555 من 51 تجمد بريطانيا

 543 ....................................... غزة لقطاع إضافية يورو مليون عشرين تقدم األلمانية الحكومة

 543 ......... شامل حل في والمساهمة رفح معبر عند العاملة بعثته تفعيل إلعادة مستعد األوروبي االتحاد

 545 .................................................... يورو ماليين بثمانية الفلسطينية الموازنة تدعم فرنسا

 544 ......................................... الصهيونية والدجاج الحليب مشتقات يقاطع األوروبي االتحاد

 544 .......................................................... غزة بشأن أممي قرار مشروع تدفع أوروبية دول
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 544 .......... "ودائم شامل" اتفاق بشأن للتفاوض ويدعو غزة حصار بإنهاء يطالب األوروبي االتحاد
 

 111 ...................................................................................................... :روسيا: رابعاا 

 544 ........................ غزة قطاع في المسلحة المواجهات وقف نتنياهو من طلب بوتين: الكرملين

 544 ........................................ اإلنسان حقوق مجلس في فلسطينيال الموقف سندعم: موسكو

 544 ............................................... غزة مشكلة لحل الوحيد البديل النار إطالق وقف: بوتين

 544 ................................................................ "إسرائيل" جرائم يبرر إعالمنا: روس خبراء

 544 ............................................................... إنساني نار إطالق وقف إلى تدعو موسكو

 544 ............................................................... التهدئة محادثات استئناف إلى تدعو روسيا
 

 112 ............................................................................ :الجنوبية أمريكا قارة دول: خامساا 

 544 ...................................................... غزة مع تضامنا   فنزويلية حملة".. لفلسطين النجدة"

 544 ........................................................ "إسرائيل" مع الدخول تأشيرات تفاقا تلغي بوليفيا

 544 .......................................................................... "إرهابية دولة" "إسرائيل" تعد   بوليفيا

 544 .......................................................................... "إسرائيل" سفير تستدعي األرجنتين

 545 ...................................................... غزة حصار برفع يطالب الكولومبي الشيوخ مجلس

 545 ......................................................اإلسرائيلية للحرب اإلدانات تتصدر الالتينية أمريكا

 545 .............................................................................. غز ة أطفال ستستضيف فنزويال

 541 ....................... غزة على عدوانها على احتجاجا  " إسرائيل" مع التعاون عالقات تجمد تشيلي

 541 ............ غزة قطاع على البري العدوان على احتجاجا   أبيب تل من سفيرها تستدعي كوادوراإل

 541 ...................................... غزة عدوان على احتجاجا أبيب تل من سفيرها تستدعي البرازيل

 543 ...................................... "المجزرة"بـ غزة على اإلسرائيلي الهجوم تصف البرازيلية الرئيسة

 543 ............................... غزة على العدوان بشأن للتشاور" إسرائيل" من سفيرها تستدعي تشيلي

 543 ........................................ غزة في" اإلبادة"بـ تنديدا  " إسرائيل"لـ زيارة يلغي اإلكوادور رئيس

 545 ......................................................................... لغزة األرجنتين من طبية مساعدات

 545 ............................................... غزة إعمار بمؤتمر المشاركة في ترغب يالفنزو : مادورو

 545 .................................................... "العصر هيرودس"بـ نتنياهو يصف الفنزويلي الرئيس
 

 124 .............................................................................................. :أخرى دول: سادساا 

 544 ........................................... "إسرائيل"و غزة بين" العنف" تصاعد إزاء قلقها تبدي اليابان

 544 ............................... واإلسرائيليين الفلسطينيين بين العنف أعمال لوقف يدعو الفاتيكان بابا
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 544 ........................................... المدنيين تستهدف التي الهجمات كافة تدين الصينية السفارة

 544 ............. غزة عن الحصار ورفع النار إطالق بوقف يطالب األوسط للشرق الصيني المبعوث

 544 ........................................... غزة في اإلرهابيين تشجع المتحدة األمم: كندا خارجية وزير

 544 .................................................. غزة على لعدوانها اقتصاديا  " إسرائيل" تقاطع المالديف

 544 ........................... غزة بشأن األوروبي االتحاد بموقف تندد اإلنسان لحقوق الدولية الفدرالية

 544 .................................................................. حماس حركة تسليح تنفي الشمالية كوريا

 544 ............................ بغزة الحالي الوضع عن المسؤولية حماس يحمل الكندية الحكومة رئيس

 544 ................................................................ بغزة قطاع في" جذري حل"لـ صينية مبادرة

 544 ........................................................... "جديدة فاشية" بممارسة" إسرائيل" يتهم كاسترو

 544 ........................................................... "األونروا"لـ تبرعا دوالر مليون 5.4 تقدم اليابان

 544 ....................................................... غزة لقطاع دعما   دوالر ماليين رةعش تقدم أستراليا

 544 .......................................... المساعدات لتقديم ومستعدة بفلسطين عالقتها تقييم تعيد بنما

 545 ................................. العنف لوقف حماس وتدعو.. زةلغ إنسانية مساعدات عن تعلن كندا

 545 ......................... غزة في لهدنة للتوصل الدولي المجتمع مع إضافية جهودا   سنبذل: الصين
 

 124 ...................................................................................... :الشعبية التحركات: سابعاا 

 545 ........................................................"إسرائيل" بجرائم تنديدا   أمريكية مدن في تظاهرات

 545 ............................. غزة على اإلسرائيلي العدوان على األوروبية المدن من بعدد احتجاجات

 541 ................. واألوروبية األمريكية المدن عشرات تعم   اإلسرائيلي العدوان على الغضب مظاهر

 541 ........................................................................ غزة مع تضامنية تظاهرة: األرجنتين

 541 ........................................ "إسرائيل"لـ هوالند" انحياز" وينتقدون بباريس يتظاهرون اآلالف

 543 ....................................................... غزة على بالعدوان تنديدا   لندن في ضخمة تظاهرة

 543 ............................................... إيطاليا في غزة على بالعدوان المنددة التظاهرات تواصل

 545 .............................................. ألمانيا تجتاح غزة على العدوان ضد   الغاضبة المظاهرات

 545 ........................................ غزة في اإلسرائيلية بالمجازر تنديدا   العالم أنحاء في مظاهرات

 544 ......................... المتحدة الواليات بتاريخ لفلسطين ودعم تضامن مسيرة أكبر تشهد شيكاغو

 544 ...................... كاليفورنيا في حمولتيهما تفريغ من إسرائيليتين سفينتين ستمنع أمريكية نقابات

 544 .................................. غزة على اإلسرائيلي بالعدوان منددة مسيرة تفرق األمن قوات: الهند

 544 ..................................................... غزة على بالعدوان تنديدا   الهند في حاشدة تظاهرات

 544 .................................................................... أوروبا تعم غزة مع التضامن مظاهرات

 544 ........................ غزة مع تضامنا   أفريقيا بجنوب الكاب مدينة في يتظاهرون اآلالف شراتع
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 544 ............................................................ وبوليفيا نيكاراغوا في غزة مع تضامن مسيرات

 544 ................................... إسرائيلية سفن تفريغ تمنع ونقابات لفلسطين تصلي أمريكية كنائس

 544 .................................................. لغزة نصرة األمريكية المدن شوارع في اآلالف عشرات

 544 ................................................. "إسرائيل"لـ تأييدا   أقل لجديدا األمريكي الجيل :استطالع

 544 .............. غزة عدوان على احتجاجا  " آسفون نحن: "بالشموع يكتبون المتحدة الواليات في يهود

 545 .........................................كاليفورنيا في الرسو من إسرائيلية شحن فينةس يمنعون نشطاء

 545 ................... حمولتها تفريغ دون أوكالند ميناء مغادرة على إسرائيلية سفينة يجبرون ناشطون

 545 .................. لغزة دعما   أوروبية مدينة بمائتي فعالية 5555": الحصار لرفع األوروبية ةالحمل

 541 ........ غزة على العدوان بدء منذ %455 بنسبة بريطانيا في" للسامية المعادية" الحوادث ارتفاع

 541 .................................................. وجيشه نتنياهو بحق   بالغات يقدمون السويديين مئات

 541 ........................................... األخيرة الحرب بعد غزة مع" مسبوق غير" بريطاني تعاطف
 

 193 ............................................................................. :دولية ومؤسسات منظمات: ثامناا 

 543 .... غزة قطاع في" إسرائيل" تنفذها التي المذبحة لوقف بالتدخل تطالب" اإلنسان لحقوق العربية

 543 ........... األطفال على مدمر أذى بوقوع يهدد" إسرائيل"و غزة قطاع في المتصاعد العنف: اليونيسف

 545 ....................... غزة على اإلسرائيلي العدوان لوقف بالتدخل آشتون تطالب أوروبية منظمات

 545 .............................................. االحتالل جرائم في بالتحقيق تطالب الدولية العفو منظمة

 545 .............................. غزة في المدنيين استهداف لوقف" إسرائيل" تدعو ووتش رايتس هيومن

 544 .................................................. بغزة الشفاء مستشفى استهداف تدين" حدود بال أطباء"

 544 .............................................................. "إسرائيل"لـ السالح لحظر تدعو الدولية العفو

 544 ........................................ اإلسرائيلي للقصف الفوري بالوقف تطالب العالم أطباء ظمةمن

 544 ............................................. حرب جريمة خزاعة في مدنيين قتل: ووتش رايتس هيومن

 544 ................................ "إسرائيل"لـ األسلحة وقود إرسال بوقف واشنطن البتط" الدولية العفو"

 544 ................................. "عمدا  " غزة في المستشفيات قصفت" إسرائيل: "الدولية العفو منظمة

 544 ......... نفسها عن" إسرائيل" دفاع ذريعة تحت الغربية الحكومات من بدعم يتم بغزة يحدث ما": تاكار  ناطوري"

 544 ................................... غزة في الطبية المنشآت تدهور من يحذر الدولي األحمر الصليب

 544 ........................................................ غزة حصار على احتجاجية وقفة تنظم" أوكسفام"

 544 ............ غزة عدوان حول الحقائق لتقصي داخلية تحقيق لجنة يشكل" الدولي األحمر الصليب

 544 .............................. تحقيقات إلجراء غزة إلى دولية حقوقية منظمات دخول تمنع "إسرائيل"

 544 ............................................. التهدئة بشأن الفلسطينية المطالب تدعم دولية مؤسسة مئة

 455 ........................ غزة بشأن التحقيق تعوق اإلسرائيلية القيود": رايتس هيومن"و" الدولية العفو"
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 455 ........................................... "إسرائيل"لـ األسلحة مبيعات بتعليق تطالب الدولية" أوكسفام"

 455 ................................. ترد لم ومصر لغزة" رايتس وهيومن أمنستي" دخول ترفض "إسرائيل"

 455 ........ "الحرب جرائم" في للتحقيق غزة بدخول الحقوقية للمنظمات السماح تطلب" الدولية العفو"

 451 ........... غزة في المدنيين من االنتقام سياسة لممارسة يعود اإلسرائيلي الجيش: األورومتوسطي

 453 ........................................................ "إسرائيل" مقاطعة يقرر كندي طالبي اتحاد أكبر

 453 ................................. االختصاص لعدم غزة جرائم في التحقيق يمكننا ال: الدولية الجنائية
 

 :ومقالت موقف وتقديرات تقارير: السابع الفصل

 402 ....................................................................................................... :تقارير: أولا 

 454 ............ االغتياالت أي المرك زة التصفيات تفعيل زيادة باتجاه ذاهبة" إسرائيل: "صهيوني نقاش

 454 .......................................... غزة لضرب" إسرائيل" مع العرب حلف قصة: تايمز نيويورك

ل للُمقاومة النصر أهدى نتنياهو: إسرائيليين عسكريين ومحل لين خبراء  455 ..... الحرب إليقاف وتوس 

 453 ............................................ دوالر مليارات تسعة الطرفين تكبد غزة لىع الحرب: تقرير

 455 ................. يوما   35 بعد الهجمة إحصاءات وينشر االحتالل انتهاكات يوثق األورومتوسطي

 454 ................................................ غزة حرب في الفشل بفعل داخلي صهيوني توتر: تقرير

 415 ...................... غزة على العدوان خالل حماس حركة على القضاء بفشل صهيونية اعترافات

 413 ...... جديدة قتالي ة تكتيكات بتطبيق السابقتين الحربين من االستفادة في ماسح بنجاح صهيوني إقرار

 414 ...... حماس ويقصي الفلسطيني ة السلطة يحضر غزة في جديد وضع لتأسيس صهيونية ترتيبات

 435 ........... حماس صواريخ تزايد أمام الجنوب مستوطني عن الحكومة تخلي بفعل متزايدة صهيونية احتجاجات
 

 433 ............................................................................................ :موقف تقديرات: ثانياا 

 433 ............................................ يوما   54 بعد موقف تقدير.. غزة قطاع على العدوان حرب

 434 .............. 1551 تفاهمات مع 1555 المصرية للمبادرة مقارنة قراءة: غزة قطاع على العدوان

  في اإلسرائيلية والعسكرية السياسية المؤسستين أداء في قراءة: موقف تقدير
 455 ............................................... المتوقعة واالتجاهات غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان

 454 ........................................ دوانالع النتهاء التالي اليوم: غزة قطاع مستقبل: موقف تقدير

 443 .................. المستقبلية وانعكاساته 1555 غزة حرب خالل الفلسطينية السلطة أداء في قراءة
 

 449 ..................................................................................................... :مقالت: ثالثاا 

 444 ...................... عامر أبو عدنان. د... المصالحة بعد العسكرية حماس قدرات تهول إسرائيل

 445 ................................... برئيل تسفي... شرك في حماس أدخل الضفة في الفتيان اختطاف
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 441 .................................. فيشمان أليكس...  ؟..االنتقام لغريزة إشباعا   غزة على جديدة حرب

 445 .........................................................فوغل تسفيكا... غزة قطاع احتالل من تخافوا ال

 444 .................................................... فيشمان أليكس... مؤكدة شبه.. حماس مع المواجهة

 444 ............................................................................. آيالند غيورا... ناجع لرد فرصة

 444 ............................ عامر أبو عدنان"... إسرائيل" مع للمواجهة العسكري ة حماس استعدادات

 445 .......................... يدلين عاموس... لتحقيقها واالستراتيجية الحملة أهداف".. الصامد الجرف

 445 .... كاسبيت بن... كانت كما بقيت حماس في القتالية والروح.. الضاحية إلى الشجاعية يلتحو 

 444 ............. عامر أبو عدنان. د... تحليلية قراءة.. غزة في النار إطالق لوقف المصرية المبادرة

 444 ....................................................... خوري وجاكي ربيد براك... مفاجئة مصرية مبادرة

 445 ............................................................... فوغل تسفيكا... ذكية برية عملية المطلوب

 441 ................................................. صالح محسن. د... البوصلة توجيه تعيد المقاومة ةغز 

 444 .......................................................... باركو رؤوبين... حماس وقاحة على ترد مصر

  غزة لمواطني تسهيالت لمنح سيلةو  إلى البرية العملية تحويل يمكن كيف
 444 .............. ديكل واودي بروم شلومو يدلين، عاموس... العسكري؟ الذراع على الضغط وتشديد

 445 ........................................................ ديسكن يوفال... سياسية ومداورة عسكري ضغط

 444 .............................................................. برئيل تسفي... السيسي يد في الهدنة مفتاح
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 المقدمة
 

بأحد أشرس اعتداءاتـه علـى الشـعب الفلسـطيني  14/4/1555–4/4قام الكيان اإلسرائيلي في الفترة 
؛ بينما قدمت المقاومـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة  الـذي تعـرض للعـدوانب، أحـد أبـرز 5454منذ حرب 

هيبتهـــا،  توكســـر  اهـــهجوم توأرقـــى نمـــاذج الصـــمود والبطولـــة فـــي مواجهـــة القـــوات اإلســـرائيلية، فأفشـــل
المجتمــــع الصــــهيوني فــــي كــــل فلســــطين المحتلــــة لضــــربات صــــواريخ  تميــــزان الــــردع، وعر ضــــ تورفعــــ

مـا زاد مـن خطـورة هـذا العـدوان ونتائجـه، مـا تشـهده البيئـة اإلقليميـة مـن اضــطرابات المقاومـة. غيـر أن 
ـــرة وتحـــوالت لـــم تتضـــح معالمهـــا بعـــد، خاصـــة  ـــى الحكـــم فـــي خطي  مصـــر فـــيإثـــر ســـيطرة الجـــيش عل

يقــاف عجلــة التحــول الــديموقراطي فيهــا، وانعكــاس ذلــك علــى  3/4/1553 مــع حمــاس  ة مصــرعالقــوا 
 وقطاع غزة بطبيعة الحال.

كذلك لم يكن المشهد الدولي أحسن حاال  تجاه القضية الفلسطينية؛ حيـث االنشـغال األكبـر للمجتمـع 
 .هالتأثير في مخرجات"الربيع العربي" و  متابعةالدولي منصب في 

فــي ظــل هـــذه الظــروف واالضــطرابات، قـــرر صــانع القـــرار اإلســرائيلي خــوض هـــذا العــدوان، لعلـــه  
يجهز على "عدوه" المتجذر في قطاع غزة، وظن  أن الفرصة باتت سانحة، وأن المقاومـة أصـبحت مـن 

 غير ظهر يساندها، وأن العمق العربي واإلسالمي ليس كما كان قبل "الربيع العربي".
 مـن  البيئـة اإلقليميـة، والتـي ربمـا ُتعـد  األسـوأ فيالمقاومة في غزة دفعت ثمن التحوالت  ال شك  أن 

 مـا حققتـه المقاومـة مـن فـإن ، إال أنه في المقابل5454منذ احتالل فلسطين سنة  ناحية دعم المقاومةب
فشــال عدوانـه  ،صـمود فــي وجــه العـدو اإلســرائيليو  إنجـاز وبطولــة فــي  فارقــةعالمـة ، ُيعــد  ومخططاتــهوا 
يومــا  مــن العــدوان المتواصــل بكافــة أنواعــه فــي ظــل  45 خــاللاإلســرائيلي، ف مــع العــدوتــاريخ الصــراع 

ــأداء  ت هــذه المقاومــة قــدمحصــار مطبــق، وتخــل  عربــي ودولــي،  أجبــر الكيــان اإلســرائيلي علــى  ا  نوعي
 البحث عن أية وسيلة ممكنة إليقاف هجمات المقاومة المتنوعة.

االســتعانة بالبيئــة ى منــه فــي الوقــت الــراهن، أن يحقــق العــدو اإلســرائيلي مــن خــالل إال أن مــا ُيخشــ 
مـا عجـز عـن تحقيقـه خـالل الحـرب، وأن تضـيع تضـحيات الشـعب  اإلقليمية والدولية المعادية للمقاومـة

ة فـي الممتلكـات، خاصـة بعـد مماطلـهائلـة الفلسطيني الذي قدم آالف الشهداء والجرحـى وتكبـد خسـائر 
 شـروط واسـتحقاقاتفي تنفيذ بنود اتفـاق وقـف إطـالق النـار، وبعـد مـا بـدأ يثـار مـن شـكوك حـول  العدو

 إدخال مواد البناء إلى القطاع، ودعم برامج إعادة اإلعمار.
انطالقا  من أهمية هذا الموضوع، اختـارت هيئـة التحريـر فـي مركـز الزيتونـة إصـدار ملـف معلومـات 

سالمية ودولية.على قطاع غزة، وما رافقه يتناول أحداث العدوان اإلسرائيلي   من مواقف عربية وا 
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 مسار األحداث
 

 أولا: مسار األحداث خالل العدوان
 وفكرة الختطاف واردة ..الخليلفي  اختفاء أثر ثالثة مستوطنين

قوات االحتالل اإلسرائيلي تقوم بفحص ما إذا كانت ، أن 48/6/4148 ،84عرب نشر موقع 
خليل وبين اختفاء ثالثة هناك أية عالقة بين مركبة إسرائيلية محروقة، عثر عليها جنوب جبال ال

 مستوطنين من مدرسة دينية في "غوش عتسيون" يوم أمس الجمعة.
وقال موقع "واينت" إن التقديرات تتعزز بأن مركبة من طراز "يونداي"، والتي عثرت عليها الشرطة 

 ف.االفلسطينية في منطقة الخليل، قد استخدمت من قبل المجموعة التي نفذت عملية االختط
صادر أمنية إسرائيلية، مطلعة على التحقيقات في القضية، إن االنطباع السائد هو أن وقالت م

 "مجموعة منظمة نفذت عملية االختطاف، وأنها أعدت بشكل جيد لتنفيذ العملية".
، يوم الجمعة، عن أعلنت رسميا   "إسرائيل" ، أنغزة، من 41/6/4148 ،القدس، القدسوأضافت 

ما بين السابعة عشرة إلى التاسعة عشر من أعمارهم، يدرسون  نهم فتيةإمستوطنين قالت  3اختفاء 
 في مدرسة للمتدينين اليهود في مجمع مستوطنات  غوش عتصيونب القريبة من الخليل.

 
غالق المعابر إلى غزةبالضفة العتقالت عمليات توسيع شامل و  طوقفرض قرر يعلون ي  وا 
مصادر عسكرية إسرائيلية قالت، أن االجتماع األمني أن ، 41/6/4148، القدس، القدس ذكرت

ونائبه وقيادات  زاألخير الذي عقده وزير الجيش اإلسرائيلي موشيه يعلون ورئيس األركان بيني غانت
ون المشرفون على العملية العسكرية في الخليل قد قرروا توسيع عمليات المالحقة األمن والقادة الميداني

أوعز بتوسيع  إن يعلونونقل موقع "واال" العبري، عن تلك المصادر قولها  واالعتقال خارج المحافظة.
رقعة العمليات وزيادة الجهد االستخباري وتوسيع عمليات المالحقة واالعتقال خارج الخليل على أن 

لصحيفة "يديعوت  اإللكترونيووفقا للموقع  تشمل كافة مدن الضفة الغربية وخاصة  القريبة من الخليل.
 أحرونوت" العبرية، فإن عمليات االعتقال ستركز على نشطاء الفصائل وخاصة  األسرى المحررين.

على  شامال   جيش االحتالل اإلسرائيلي فرض طوقا  ، أن 41/6/4148، 84عرب وأضافت 
وقطاع "إسرائيل"  ، وأغلق المعابر بين"فة الغربية، وأعلن منطقة الخليل "منطقة عسكرية مغلقةالض

 الجمعة الماضية. -غزة، وذلك في أعقاب اختطاف ثالثة مستوطنين ليلة الخميس 
 

 الثالثة المستوطنينخطف وراء عملية حماس نتنياهو: 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، أن كفاح زبون، عن 46/6/4148، الشرق األوسط، لندنذكرت 

أستطيع اليوم أن أقول ما امتنعت "بنيامين نتنياهو قال في مستهل جلسة الحكومة اإلسرائيلية، أمس: 
. "ين اختطفوا شبابناعن قوله باألمس قبل االعتقاالت الواسعة لعناصر حماس. أفراد حماس هم الذ
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 حماس، هذه هي الحركة التي": للرئيس الفلسطيني محمود عباس وسلطته، قائال   مبطنا   ووجه تحذيرا  
. "شكل معها رئيس السلطة أبو مازن حكومة وفاق وطني وهذا األمر سيكون له تداعيات خطيرة

 ."لكن اآلن سنركز جهودنا على إعادة المخطوفين"واختتم بالقول: 
نتنياهو قال إن  إسرائيلب "في خضم عملية معقدة ، أن 46/6/4148، لين أونفلسطين ت ونشر 

تلزمنا باستخدام كامل خبرتنا بشكل يتحلى بالتعقل والمسؤولية والحزم"، معتبرا انه ستكون لعملية 
 إسرائيليين في الضفة الغربية ليلة الخميس في الضفة الغربية " تداعيات". 3اختطاف 

 
  وتستدعي جنود الحتياط وتراقب التصالتبالضفة  "عودة اإلخوة"تبدأ عملية  "إسرائيل"

ل جنوب جيش اإلسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية بدأت بمدينة الخليالبدأت قوات من جنود : لندن
، إلعادة ثالثة مستوطنين اتهمت "عودة األخوة"الضفة الغربية، أطق عليها المستوى السياسي واألمني 

قوات محدودة من جنود االحتياط "إسرائيل"  واستدعت حركة حماس بخطفهم منذ الخميس الماضي.
 استخبارية.للمساعدة في عمليات البحث التي تشرف عليها هيئة أركان الجيش، وضباط من أجهزة 

العملية التي بدأ تنفيذها تستند في مرحلتها األولى على إجراء تفتيش دقيق في مدينة الخليل وما 
يحيط بها من قرى وبلدات، إضافة إلى تحليل أمني دقيق لكل المعلومات التي تحصل عليها الفرق 

التواصل االجتماعي، وفي  وأهمها مواقع اإلنترنتاألمنية من قبل العمالء ومتابعة االتصاالت ومواقع 
 مقدمتها  الفيسبوكب كثير االستخدام في األوساط الفلسطينية.

 41/6/4148، رأي اليوم، لندن
 

 بالضفة وقرار بضرب بنية حماس التحتية المستوطنين...نتنياهو يطلب مساعدة عباس إليجاد 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس : طلب كفاح زبون

المساعدة في إعادة الشبان اإلسرائيليين المفقودين منذ الخميس الماضي قرب مدينة الخليل جنوب 
 في أول اتصال بينهما منذ بداية األزمة.حماس بخطفهم، "إسرائيل"  الضفة الغربية، وتتهم

وفي هذه األثناء، التقى الكابينت اإلسرائيلي  المجلس األمني والسياسي المصغرب، في اجتماع 
ترأسه نتنياهو لبحث سبل الرد على الفلسطينيين. وأعقب االجتماع لقاء نتنياهو بقادة األجهزة األمنية 

د. وقالت وسائل إعالم إسرائيلية بأن الكابينت قرر ضرب التصعي "إسرائيل"في خطوة تشير إلى نية 
 البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية.

 41/6/4148، الشرق األوسط، لندن
 

 غزة قطاع على غارات سلسلة تشن الحتالل طائرات
رات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية الجديدة خالل ساعات فجر شنت طائ محمد الجمل:

 أمس، استهدفت مناطق متفرقة في محافظتي رفح وخان يونس، إضافة إلى مواقع تدريب تابعة
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وشنت الطائرات غارة مباغتة تجاه موقع تدريب تابع لـ"كتائب القسام"  لفصائل المقاومة الفلسطينية.
حركة حماس، غرب محافظة رفح، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية فادحة في الجناح العسكرية ل

 الموقع، تزامنا مع غارة مشابهة استهدفت موقع لحركة الجهاد اإلسالمي، ويقع شمال غربي المدينة.
 41/6/4148، األيام، رام هللا

 
  لحتاللا ضد مقاومة عملية كل ونبارك.. المختطفين المستوطنين بشأن معلومات ل: مشعل
 خالــد حمــاس لحركــة السياســي المكتــب رئــيس أن، 71/1/7041، الدوحررة، نررت الجزيرررة موقــع ذكــر
 الضـفة فـي المختطفـين الثةالث اإلسرائيليين المستوطنين بشأن مؤكدة معلومات يمتلك ال إنه قال مشعل
 يـدفع أن عليـه إن قـال الـذي، اإلسـرائيلي االحـتالل ضـد مقاومـة عمليـة كـل يبـارك أنه أكد لكنه، الغربية
 .بالقوة والتفاخر الغطرسة ثمن

 عديـدة أوجهـا هنـاك إن" خـاص لقـاء" برنـامج مـنب 13/4/1555  االثنـين حلقـة فـي مشـغل وأضاف
، اإلسـرائيلي االحـتالل جـيش فـي مجنـدون أنهـم أولها، الثالثة اإلسرائيليين باختفاء المتعلقة الحادثة لهذه
 .اآلن حتى اختطافهم عن مسؤوليته فصيل أي يعلن ولم

 الـذي أن صـح لـو: "قـال مشـعل أن، وكـاالت عـن 73/1/7041، لين أون فلسطين موقع وأضاف
 فأسـرانا الوطني الواجب هو ذلك ألن أسرهم من أيدي فبوركت أسر عملية المجندين للمستوطنين حدث
 فصـيال   أن ثبـت لـو واالعتـزاز بـالفخر نشـعر أن علينـا: "وأضـاف ".اإلسـرائيلية السجون من يطلعوا الزم

 ".االحتالل سجون في والمعتقلين األسرى جميع لتحرير الثالثة المستوطنين بخطف قام افلسطيني
 

 يشة والقواسمي بخطف المستوطنين"هآرتس": الشاباك يتهم رسمياا األسيرين المحررين أبو ع
ــــة: اتهــــم جهــــاز الشــــاباك مســــاء أمــــس الخمــــيس   ــــدس المحتل ب بشــــكل رســــمي األســــيرين 2-62الق

وعمـار أبـو عيشـة اللـذين ينتميـان لحركـة حمـاس  القواسـميالمحـررين فـي صـفقة "وفـاء األحـرار" مـروان 
 بالوقوف خلف عملية خطف الجنود الصهاينة الثالثة في الخليل قبل حوالي أسبوعين.

وحسب صحيفة هآرتس؛ جاء إعالن الشاباك مساء أمس بعد تأكده من اختفاء األسيرين من بيتيهما 
ـــة الخطـــف وفشـــ ـــام مـــن عملي ـــة أي ـــل قبـــل ثالث ـــات الجـــيش الصـــهيوني فـــي حـــي "خـــاراس" بالخلي ل عملي

 والمنظومة األمنية في الوصول إليها حتى هذه اللحظة.
خضــاعهم للتحقيــق بعــد تلقــي األجهــزة األمنيــة معلومــات عــن اختفــائهم  وتــم اعتقــال ذوي األســيرين وا 

 ولكنه لم يتوصل إلى معلومات تؤدي إليهما ليفرج عنهم الحقا .
معروفان في أوساط الذراع العسـكري  ا  عام 36و ا  عام 33فة أن األسيرين المفقودين وذكرت الصحي

 لحركة حماس، واعتقال أكثر من مرة بسبب نشاطهم في السجون السلطة والسجون الصهيونية.
 41/6/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 المقاتالت الحربية اإلسرائيلية تشن سلسلة غارات على قطاع غزة
 عــدة علــى جويــة غــارات سلســلة الســبت فجــر اإلســرائيلية الحربيــة الطــائرات شــنت: ب ف أ - غــزة
 وقالـت .فلسـطينية وطبية أمنية مصادر وفق إصابات وقوع عن تسفر لم أنها إال غزة قطاع في أهداف
 غرب البحرية للشرطة موقعا   قصفت االحتالل طائرات" إن، "فايسبوك" على موقعها على الداخلية وزارة

 اإلســـرائيلية الطـــائرات" أن أمنـــي مصـــدر وأضـــاف ".وجنوبـــه القطـــاع وســـط زراعيـــة وأراضـــي الوســـطى
 ".يونس خان مدينة في واآلخر النصيرات مخيم في أحدهما القسام لكتائب موقعين استهدفت

 79/1/7041، لندن، الحياة
 

   بالقطاع عسكرية سديروت والجيش يستعّد لعملية في مصنعب ة يشعل حريقاا صاروخ أطلق من غز 
 أطلقـت قذيفة أن أعلنت اإلسرائيلية الشرطة أن، وكاالت وعن، 72/1/7041، 12 عرب موقع ذكر

 إعـالم وسـائل وقالـت ".إسـرائيل" جنـوب سـديروت فـي حريقـا سـببت، السـبت اليـوم مساء، غزة طاعق من
 فيمـــا مجـــاورة مصـــانع إلــى توســـعها وتخشـــى النيــران إخمـــاد علـــى تعمــل إطفـــاء طـــواقم 55 إن إســرائيلية
 .خطيرة موادا   يحوي المصنع يكون أن من خشيتها عن عبرت

 .المشتعل المصنع في لعامل واحدة طفيفة إصابة عن اإلنقاذ طواقم وأعلنت
 فــي تســبب مــا ســديروت مدينــة فــي الصــناعية المنطقــة فــي مكاتــب يضــم مصــنعا   القذيفــة وأصــابت

 فــي سـقطت ثانيـة قذيفـة أن وأضــاف. روزنفلـد ميكـي، الشـرطة باسـم النــاطق أوضـح كمـا، حريـق انـدالع
 .بأضرار التسبب دون من حقل

" أحرونـوت يـديعوت" صحيفة أن يالفخران هاشم عن، 79/1/7041، مصر، السابع اليوم وأضافت
 إطالق على ردا، اليوم مساء غزة قطاع على الغارات من سلسلة شن اإلسرائيلي الجو سالح أن ذكرت
 ".إسرائيل" جنوب على الصواريخ من مجموعة حماس حركة

، النقـــب صـــحراء فـــي" ســـديروت" بمدينـــة مصــنعا أصـــابت حمـــاس صـــواريخ أن الصـــحيفة وأوضــحت
 أدى مما، المصنع إلى اإلطفاء سيارات هرعت حتى كاملة ساعة نصف من ألكثر به النيران واشتعلت

 .عاما 43 العمر من يبلغ مسن بينهم من خطيرة بجروح إسرائيليين 5 إصابة إلى
 تسـتخدم حمـاس لحركـة تابعا مقرا 35 باستهداف حماس على رد الجو سالح أن الصحيفة وأضافت

 .بالقطاع" البريج" بمخيم معظمها "،إسرائيل" لىع الصواريخ إلطالق
 

طالق الصواريخ همثمن مقتل دفعبحماس هدد ونتنياهو يتعلن العثور على جثث المستوطنين  "إسرائيل"  وا 
عثرت على جثث المستوطنين الثالثة الذين فقدوا جنوب الضفة الغربية  "إسرائيل" أنهات أعلن

اتهام حركة  إلى"إسرائيل"  المحتلة بعد البحث عنهم على مدى نحو ثالثة أسابيع، ومثلما سارعت
اتهام حماس بقتلهم رغم عدم وجود  إلىعن اختفائهم، عادت وسارعت  اإلعالنحماس باختطافهم فور 

وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء  الخلفية التي قتلوا عليها. أوالقاتل  إلىير تش
وقال نتنياهو، كما نقل عنه  حركة حماس مسؤولة عن مقتل المستوطنين و"ستدفع" ثمن ذلك. إن أمس



 مسار األحداث _______________________________________________________________

 49       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

سؤولة وحماس حماس م إنالشبان "خطفوا واغتيلوا بدم بارد بأيدي حيوانات بأشكال بشر.  إنمكتبه 
 حسب تعبيره. "،ستدفع الثمن

 4/1/4148، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 غزة: المقاومة تقصف المستوطنات بالصواريخ.. وغارات إسرائيلية على مواقع للفصائل
 وحتـى الليل منتصف منذ غزة قطاع من أطلقت صواريخ 4 أن، 4/2/7041، 12 عرب موقع ذكر

 ".إسرائيل" جنوب في مناطق في سقطت الثالثاء اليوم فجر
 فـي األقـل علـى جويـة غـارة 35 االحـتالل طيـران فيـه شـن الـذي الوقـت فـي الصـواريخ إطالق ويأتي

 .الماضية الليلة خالل دامس ظالم يف القطاع وغرق الكهربائي التيار وقطع، غزة قطاع أنحاء
 يعملـون أمـن عمـال أربعـة أن، غزة من، 4/2/7041، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة وأضافت

 اإلســرائيلي االحــتالل طــائرات شــنتها ومتزامنــة عنيفــة غــارات سلســلة فــي واأصــيب المحــررات حراســة فــي
 .غزة قطاع في عديدة أهداف على الثالثاء اليوم فجر
 

 آخر تبوء بالفشلمستوطنون يختطفون فتى ويقتلونه في القدس ومحاولة لختطاف  وت:يديع
الفتى محمد من القدس المحتلة، أن ، 4/1/4148وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، قالت 

األربعاء بعد خطفه وحرقه على يد مستوطنين اليوم صباح  عام اب استشهد71أبو خضير   حسين
وأوضحت أن مواجهات عنيفة بين شبان وقوات  متطرفين في بلدة شعفاط قضاء القدس المحتلة.

 خضير على يد المستوطنين. االحتالل اندلعت في بلدة شعفاط بعد تلقي نبأ استشهاد الفتى أبو
فة "يديعوت أحرنوت" أن الفتى أبو خضير وجد مقتوال  وتم إحراقه قرب دير ياسين كما أكدت صحي

أن توقعات شرطة االحتالل بأن "تكون وقالت الصحيفة،  "مستوطنة جيفعات شاؤول" قضاء القدس.
 مستوطنين في مدينة الخليل خالل األيام الماضية". ثالثةبعد مقتل  انتقاميةهذه الحادثة هي عملية 

أهالي حي شعفاط وسط مدينة القدس من رام هللا، أن ، 4/1/4148البيان، دبي، ي وجاء ف
دخاله  واالمحتلة تمكن فجر أمس من تخليص طفل من أيدي مستوطن يهودي، كان حاول اختطافه وا 

وقال شهود عيان، إنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العالج، فيما وصلت قوة  إلى سيارته بالقوة.
 االحتالل إلى المنطقة وسط حالة من التوتر الشديد.من شرطة 

 
 الحتالل تتوعد وحماس المقاومة مواقع ضد غزة قطاع على جوية غارة ثالثين تنفذ "إسرائيل"

 وقصـــفت، غـــزة قطـــاع علـــى غـــارة ثالثـــين مـــن أكثـــر بشـــن" إســـرائيل" شـــرعت :الهـــور أشـــرف – غـــزة
 .السكان صفوف في الخطرة اإلصابات من العديد موقعة، األرضية المواقع عشرات
 اإلسـرائيلية الحكومـة رئـيس تهديـدات علـى حمـاس حركـة باسـم النـاطق، زهري أبو سامي الدكتور رد

 ".التصعيد عن المسؤولية يتحمل االحتالل" صحافي تصريح في بالقول ،نتنياهو بنيامين
 7/2/7041، لندن، العربي القدس
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 والصديق العدو وسنفاجئ.. له دناأعد لما نزهة ستكون غزة في لالحتالل السابقة المعارك: القسام
 قيـادة فيـه تخطـط الـذي العهـد إن" عبيدة أبو" القسام الدين عز الشهيد كتائب باسم الناطق قال: غزة
 ال والـزمن تغيـرت قـد المعادلـة أن علـى مشـددة، مضـى قـد وتنتهـي المعركـة تبدأ وكيف وأين متى العدو
 ومســار حجــم تقـدير يســتطيع لـن قطعــا   لكنــه المعركـة فــي البـدء قــرار العــدو يملـك فقــد، الـوراء إلــى يرجـع

 اليــوم مســاء غــزة مدينــة فــي عقــده صــحفي مــؤتمر فــي عبيــدة أبــو وأوضــح .المعركــة ومــآالت ومجريــات
 بالطريقـة المعركـة إدارة مـن يمك نهـا مـا الخطـط مـن لـديها والمقاومـة القسـام كتائـب أنب، 4-3  الخميس

 ".والصديق العدو فسيتفاجأ لدينا عما كشفن أن لنا قدر إذا: "وقال، يتمناها وال العدو يرغبها ال التي
 المحتلـة الضـفة فـي يحـدث مـا إزاء األيـدي مكتوفـة تقـف لـن القسـام كتائـب أن على عبيدة أبو وشدد
 واحـد وشـعبها واحـدة ففلسـطين؛ والقـدس الضـفة فـي بشعبنا يستفرد بأن للعدو نسمح لن: "وقال، والقدس

 باهظـا   ثمنـا   يجبـي كيـف جيـدا   يعـرف والقـدس الضفة في نيالفلسطي الشعب أن مبينا  "، واحدة ومقاومتها
 نزهـة سـتكون غـزة فـي لـه السـابقة المعـارك أن إدراك إلـى الصـهيوني العدو ودعا .المتغطرس العدو من

 .القادمة للمعركة القسام كتائب له أعدته لما بالنسبة
 3/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز

 
 مواجهة جوية وبرية عنيفة مع حركة حماس األمور تسير نحوعاموس يدلين: 

رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية األسبق رئيس معهد : قال فتحي صب اح -غزة 
تسير نحو مواجهة أخرى جوية وبرية عنيفة األمور "دراسات األمن القومي الحالي عاموس يدلين إن 

. وأضاف يدلين في كلمة ألقاها صباح أمس في ندوة ثقافية في مدينة بئر السبع "مع حركة حماس
هذه العملية ستستغرق أسبوعين، وأن حماس ستطلب وقف إطالق النار من "أن "إسرائيل"  جنوب

العبرية ليل  "يديعوت أحرونوت"ة جاءت تصريحات يدلين في وقت كشفت صحيف ."اللحظة األولى
تم إرسال قوات مشاة ومدفعية إلى فرقة غزة، استعدادا  الحتمال تنفيذ عملية "أنه  السبت-الجمعة 

 ."عسكرية، فيما واصل الجيش استعداده الستيعاب قوات كبيرة في محيط القطاع
 6/1/4148الحياة، لندن، 

 
 بالثأر تتوعد والقسام.. غزة قطاع على إسرائيلية غارات في القسام من سبعة بينهم شهداء تسعة
 العسـكري الجنـاح القسام كتائب من مقاومين سبعة أن، 2/2/7041، لين أون فلسطين موقع ذكر
، غـزة قطـاع جنـوب رفـح مدينـة على، إسرائيلي قصف في، االثنين اليوم فجر استشهدوا ،حماس لحركة
 .الليلة هذه خالل القطاع على اإلسرائيلية الغارات جراء 4 إلى الشهداء عدد بذلك ليرتفع

 العـدو قصـف جـراء القسـام مجاهـدي من 4 استشهاد: "اإللكتروني موقعها على القسام كتائب وقالت
 الشــيخ حــيب خاليــة أرض علــى الطــائرات وأغــارت ".القطــاع جنــوب بــرفح ةالمقاومــ عمــل أمــاكن الحــد

 .القطاع شمالي الهيا بيت في قساملل يتبع عسكري تدريب موقع استهدفت كما، غزة شمالي رضوان
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 دمــاء أن أكــدت، القســام كتائــب أن، غــزة مــن، 2/2/7041، لإلعررالم الفلسررطيني المركررز وأضــاف
 وأن، باهظـــا   ثمنـــا   ســـيدفع الصـــهيوني العـــدو بـــأن متوعـــدا  ، هـــدرا   تضـــيع لـــن، وغـــزة الضـــفة فـــي الشـــهداء
 .حساب دون تمر لن جرائمه
 

 "الصامد الُجُرف" اسم عليها أطلق غزة في حماس ضدّ  عسكرية عملية يبدأ اإلسرائيلي الجيش
 من ابتداء غزة قطاع في حماس حركة ضد عسكرية عملية اإلسرائيلي االحتالل جيش بدأ: وكاالت
 إطـالق مـن سـاعات بعـد وذلـك القطـاع فـي متفرقـة مواقـع علـى جويـة غـارات بشن وذلك الليلة منتصف
 .إسرائيلية أهداف على المدى بعيد بعضها صواريخ لحماس العسكرية الذراع القسام الدين عز كتائب

 ستســتهدف إنهــا وقــال" الصــامد الُجــُرف" اســم العســكرية العمليــة تلــك علــى اإلســرائيلي الجــيش وأطلــق
 .اإلسرائيلية البلدات باتجاه الصواريخ إطالق استمرار على ردا حماس حركة ومصالح قدرات

 التلفزيــون وبــث ةغــز  حــدود علــى قواتــه اإلســرائيلي الجــيش حشــد" الصــامد الُجــُرف" عمليــة بــدء وقبــل
 .غزة حدود من مقربة على متمركزين ولجنود الدبابات لعشرات صورا االثنين مساء اإلسرائيلي
 لنشـرهم االحتيـاط جنـود مـن 5455 اسـتدعى أنـه اإلسـرائيلي الجـيش أعلـن ،االثنـين سـابق وقت وفي
 نطــاق بتوســيع ائيلياإلسـر  األمنــي الـوزاري الطــاقم فيـه أمــر وقــت فـي القــرار هـذا وجــاء. غـزة حــدود علـى

 .غزة قطاع ضد الجيش عمليات
 2/2/7041 تن. الجزيرة

 
 بعشرات الصواريخ قصف المستوطنات والمدن اإلسرائيليةالقسام ت

 بعشـرات 5454 عـام منـذ المحتلـة األراضي جنوب االحتالل ومغتصبات مواقع المقاومة دكت: غزة
 وأســدود وأوفكــيم نتيفــوت فــي مواقـع قصــف مــرة ألول رســميا   القسـام كتائــب وتبنــت .الصــاروخية القـذائف

 555 نحــو ســقوط االحــتالل قــوات وأعلنــت .الصــهيوني العــدوان علــى ردا   الصــواريخ بعشــرات وعســقالن
ــــى صــــاروخ ــــةعبر  إعــــالم وســــائل أكــــدت فيمــــا، االحــــتالل مغتصــــبات عل ــــذار صــــفارات دوي ي ــــي اإلن  ف

 .المحتلة القدس في السجيل حجارة حرب منذ مرة ألول الصفارات دوت فيما" غزة غالف" مغتصبات
 بيــت جنـوب عتصــيون تجمـع فـوق صــواريخ 3 سـقوط عيـان شــهود عـن نقـال   محليــة مصـادر وأكـدت

 .غزة من كم 45 بعد على روحوفوت على صاروخ سقط فيما، لحم
 2/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز

 
 "J80"و" M75" بر أبيب وتل" R160" بصاروخ حيفا وتقصف.. عسقالن في العسكرية" زيكيم" قاعدة تقتحم القسام
 كتائـب فـي الخاصة" الكوماندوز" قوات أن، غزة من، 2/2/7041، لإلعالم لفلسطينيا المركز ذكر
 طريــق عــن الصــهيوني للجــيش عســكرية قاعــدة باقتحــام تمثلــت، ونوعيــة خاصــة عمليــة نف ــذت، القســام
 البحـر مـن تسـلال المقـاومين مـن اثنـين قتلـت قواتـه أن االحـتالل جـيش فيـه أكد الذي الوقت ففي .البحر
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 الكوماندوز مجموعة أن أكدت القسام في مصادر أن إال، الربيع تل جنوب العسكرية" زيكيم" قاعدة إلى
 مـع محادثـة إجـراء تـم دقـائق وقبـل، المخطـط حسـب بمهمتهـا وتقـوم الموقـع اقتحـام مـن تمكنت القسامية

 .العدو صفوف في كبيرة خسائر وهناك مستمرة المهمة تزال وال المجموعة قائد
 مساء صحفي تصريح في قالت القسام كتائب أن، 9/2/7041، لين أون سطينفل موقع في وجاء
ب، R160  طـــراز مـــن بصـــاروخ مـــرة ألول" إســـرائيل" شـــمالي حيفـــا مدينـــة قصـــف مـــن تمكنـــا: "الثالثـــاء
 34 بــــ جنوبـــا   وأســـدود منهمـــا لكـــلب M75  صـــواريخ 5 بــــ" إســـرائيل" وســـط والقـــدس أبيـــب تـــل ومـــدينتي
 فـــي" J80" طـــراز مـــن لصـــاروخين" مـــرة ألول" اســـتخدامها عـــن القســـام ئـــبكتا أعلنـــتو  ".غـــراد صـــاروخ
 الصـنع محلـي" M75" صـاروخ اسـتخدمت قـد القسـام كتائـب وكانـت المحتلـة" أبيـب تـل" لمدينـة قصـفها
 .1551 العام من الثاني تشرين/ نوفمبر في والقدس" أبيب تل" مدينتي لقصف
 

 العدوان أيام يثان في صاروخاا  437 بر "إسرائيل" تقصف القسام
 وبلدات مواقع قصفها عن، الخميس اليوم فجر، حماس لحركة المسلح الجناح، القسام كتائب أعلنت

 وقالـت .غـزة طـاعق علـى ناالعدو  من الثاني اليوم خالل صاروخية قذيفة 531 بـ إسرائيلية ومستوطنات
 قصـف مـن 1555-4-4 األربعـاء يوم تمكنا": "الين أون فلسطين" وصل صحفي تصريح في كتائبال

 حيفـا علـى R160 صـاروخ منهـا صـاروخية قذيفـة 531 بــ الصـهيوني العـدو وبلدات ومغتصبات مواقع
 ".144 ىإل المعركة بدء منذ الصواريخ عدد ليرتفعب جنوب  ديمونا على M75 صواريخ 3وب شمال 

 40/2/7041، لين أون فلسطين
 

 الكيان مطارات وتستهدف.. M75 صواريخ 3بر" ديمونا" تقصف القسام
 ربعــاءاأل مســاء أعلنــت القســام كتائــب أن، عــزة مــن، 9/2/7041، لإلعررالم الفلسررطيني المركررز ذكــر

 قصفت إنها الكتائب وقالت .مرة ألول النقب منطقة في المحتلة" ديمونا" لمدينة قصفها عنب 54-54 
 فـــي ةديمونـــ مفاعـــل ويقـــع .المدينـــة فـــي اإلنـــذار صـــفارات ســـُمعت فيمـــا. 44 أم صـــواريخ 3 بــــ" ديمونـــا"

 وعـن، تقريب ـا اكيلـومتر  14 بحـوالي األردن غـرب عـن ويبعـد، IRR-2 ا  أيضـ عليـه ويطلق النقب صحراء
 . مترا كيلو 44 بحوالي القدس جنوب وعن، كيلومترا 44 بحوالي مصر شرق

 أنهـا أعلنـت القسـام كتائـب أن، وكـاالت وعـن، 40/2/7041 ،الدوحرة، تنر. الجزيرة موقـع وأضاف
 حـين فـي، غـزة قطـاع مـن كيلـومترا سبعين بعد على مرة ألول العسكري نيفاتيم مطار أمس يوم قصفت
، أبيـــب تـــل مطـــار اســـتهدفت صـــواريخ خمســـة اعترضـــت الحديديـــة القبـــة إن اإلســـرائيلية لطاتالســـ قالـــت

 .النووي ديمونة مفاعل قرب غزة من صواريخ بسقوط اإلسرائيلي الجيش واعترف
 

 اسم "العصف المأكول".. وتتوعد بحرب طويلة معركتها مع الحتاللالقسام تطلق على 
 مــع األمــد طويلــة لمعركــة نفســها أعــدت كتائبــه أن، عبيــدة أبــو القســام كتائــب باســم النــاطق أكــد :غــزة

 .شروطها وال نهايتها يقرر لن وأنه، االحتالل يظن كما أليام وليس طويلة ألسابيع تمتد قد االحتالل
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 لالحـتالل أعـده ممـا القليـل إال يسـتخدم لـم القسـام أن، الخمـيس مسـاء لـه خطـاب فـي عبيدة وأب وأكد
 لـــدى ممـــا جديـــد بكـــل ســـيفاجئ االحـــتالل وأن، محـــدودة أنهـــا علـــى المعركـــة مـــع يتعامـــل يـــزال ال وأنـــه

 شجــي لقائــد كالمــه موجهــا   عبيــدة أبــو قــال، البريــة بــالحرب لغــزة االحــتالل توعــد وعــن .يوميــا   المقاومــة
، الحافيــة غــزة أطفــال بأقــدام ســتداس االحــتالل جنــود جمــاجم أن مؤكــدا  "، ننتظــر بمــا أتتوعــدنا" االحــتالل
 مــدن معظــم إلــى الوصــول مــن المقاومــة صــواريخ تمكــن إلــى وأشــار .األســرى لتحريــر فرصــة وســتكون
 ديمونـــا ىحتـــ حيفـــا مـــن بالصـــواريخ إمطـــاره تـــم" قـــائال  ، نشـــأته منـــذ تقصـــف لـــم التـــي الرئيســـية االحـــتالل
 ".قريبة التحرير معركة جعل الذي واألمر بالصواريخ االحتالل مركز أمطرت والمقاومة

 ضـد بالتصـعيد وقـام والوعيـد بالتهديـد بـدء مـن هـو االحتالل وأن، بالحرب تبدأ لم المقاومة أن وأكد 
 .شروطها وال نهايتها يقرر فلن الحرب االحتالل بدء أن بعد انه مشددا  ، الفلسطينيين
 العصــف" اســم الماضــية األيــام خــالل اســتمرت التــي االحــتالل مــع معركتهــا علــى "القســام" وأطلقــت

 .الصواريخ بعشرات وديمونا لحيفا وصوال   االحتالل ومدن مستوطنات بها أمطرت التي" المأكول
 9/2/7041، لإلعالم الفلسطينية الرأي وكالة

 
 ة في غزةتعلن عن بدء عملية عسكرية برية محدود "إسرائيل"

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن وزير الدفاع اإلسرائيلي قد أعلن بدء عملية : قناة العربية -دبي 
 عسكرية برية محدودة في غزة، بينما اقتربت زوارق حربية بغطاء جوي من مينائها.

ة العسكرية البرية سبقتها تحضيرات ميدانية تمثلت بطلب الجيش اإلسرائيلي من الفلسطينيين العملي
على حدود قطاع غزة إخالء بيوتهم، وسط تقارير تحدثت عن نشر مدرعات ودبابات على طول خط 

ي ألفا  من جنود االحتياط لدعم القوات النظامية ف 03كما استدعى الجيش اإلسرائيلي حوالي  الحدود.
 تصعيد محتمل للقتال في قطاع غزة.

 44/1/4148دبي،  نت، العربية
 

 "الحديدية القبة" ضللت بتقنية الصواريخ زودنا: أبيب تل وتقصف تهديدها تنّفذ القسام
 أطلقـت التـي صواريخها من جزءا زودت أنها، حماسل العسكري الذراع"، القسام كتائب" تكشف: غزة
 .القبة تجاوز من وتمكنت اكتشافها الحديدة للقبة يمكن ال جديدة بتقنية الليلة" أبيب تل" على

 أبيـب تـل مدينـة إلـى صـاروخية عسـكرية ضـربة سـتوجه أنهـا لهـا خطـاب فـي هـددت الكتائب وكانت
 المحلـــي التوقيـــت حســـبب 4|51  الســـبت اليـــوم مســـاء مـــن التاســـعة الســـاعة بعـــد لجنوبيـــةا وضـــواحيها
 ".45 جي" نوع من بصواريخ وذلك الفلسطينية لألراضي

 عنــد أبيــب تــل بضــرب تهديــدها وبعــد لهــا تابعــة خاصــة وحــدة أن لهــا بيــان فــي الكتائــب وأوضــحت
 عبـارة الـدفعات هـذه أولـى الصـواريخ من دفعات 3 بإطالق قامت حيث اليوم مساء من التاسعة الساعة
 فـــي أطلقـــا وقـــد، اكتشـــافها مـــن الحديديـــة القبـــة ُتَمكـــن ال بتقنيـــة مـــزوَدين J80 نـــوع مـــن صـــاروَخين عـــن
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 المنظومـــة مركبـــات كـــل تـــتمكن ولـــم، اعتراضـــهما القبـــة تســـتطع ولـــم، يـــام بيـــت باتجـــاه 54:54 الســـاعة
 .هدفيهما إلى وصال حتى اكتشافهما من وراداراتها
 54:54 الساعة تمام في أطلقت، التقنية بهذه مزودة غير J80 نوع من صواريخ أربعة إن افتوأض
 أن هـو سـجل مـا لكـن، اعتراضـها حاولـت الحديديـة القبـة منظومـة أن لـوحظ وقد، أبيب تل وسط باتجاه
 مــن صــواريخ أربعــة أن إلــى وأشـارت .فيهــا إصــابات وأوقــع عســقالن فـوق انفجــر قــد القبــة صــواريخ أحـد

 .أبيب تل شمال باتجاه 54:51 الساعة تمام في أطلقت التقنية بهذه مزودة غير J80 وعن
 43/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز

 
 حلّقت فوق وزارة الحرب اإلسرائيلية اها" وتؤكد أن إحد4تكشف عن طائرات بدون طيار من طراز "أبابيل القسام
قالـــت كتائـــب القســـام فـــي بيـــان لهـــا: "فـــي إطـــار معركـــة "العصـــف المـــأكول" المتواصـــلة مــــع  :غـــزة

لــى أي االحــتالل الصــهيوني، الــذي أصــر  علــى اختبــار عــزم مقاومتنــا رغــم أنهــا حذرتــه مــن اإلقــدام ع
حماقــة، وتواصــال  لمفاجآتنــا المتالحقــة التــي أذهلــت العــدو الجبــان، ومواصــلة  لتحــدي عنجهيــة أقــوى قــوة 
عسكرية دخيلة على المنطقة، تمتلك من العتاد العسكري والتجهيزات التقنية أحدَثها وأكثرها دقـة، كانـت 

 ى المحتل وقادته".مفاجأة الطائرات القسامية المسي رة التي أحدثت إرباكا  وذهوال  لد
وأضافت: "اليوم تكشف كتائب الشـهيد عـز الـدين القسـام أن مهندسـيها تمكنـوا بفضـل هللا تعـالى مـن 

 نماذج: 3"، وأنتجت منها الكتائب 7تصنيع طائرات بدون طيار تحمل اسم "أبابيل
 وهي ذات مهام استطالعية. A1Aطائرة  -7
 إلقاء.-وهي ذات مهام هجومية A1Bطائرة  -6
 انتحارية".-وهي ذات مهام هجومية A1Cطائرة  -3

وأكدت الكتائب أن طائرات القسام: " قامت صباح هذا اليوم ]أمس[ بثالث طلعات، شاركت في كل  
منها أكثر مـن طـائرة، وكانـت لكـل طلعـة  مهـام تختلـف عـن األخـرى، وقـد ُفقـد االتصـال مـع إحـدى هـذه 

 طلعة الثالثة".الطائرات في الطلعة الثانية ومع أخرى في ال
وقالت القسام: "إن كتائب القسام وهـي تفجـر اليـوم هـذه المفاجـأة فإنهـا تؤكـد أن هـذه ليسـت أول مـرة 
تجري فيها طائراتنا مهمات  في عمق الكيان، ونحن نكشف اليوم ألول مرة أن طائراتنا قامت في إحدى 

" بتــل أبيــب التــي يقــاد منهــا العــدوان طلعاتهــا بمهــام محــددة فــوق مبنــى وزارة الــدفاع الصــهيونية "الكريــاة
ن نجاح عدد من طائراتنـا فـي تنفيـذ مهامهـا يسـجل لكتائبنـا المظفـرة علـى الـرغم مـن  على قطاع غزة، وا 

 الغطاء الجوي ومنظومات االعتراض المتطورة لالحتالل".
ة وفـي سـياق متصـل، قالـت مصــادر عبريـة إنـه للمـرة الثانيـة يســقط جـيش االحـتالل الصـهيوني طــائر 

 بدون طيار مفخخة فوق مدينة أسدود المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باتريوت اعترض الطائرة.
 ،48/1/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 مصر تطلق مبادرة تطالب بوقف فوري إلطالق النار بغزة
محمد الشوادفي، أن مصر أطلقت اليوم  عن، من القاهرة، 48/1/4148، القاهرة، األهرام ذكرت

اإلثنين مبادرة تطالب بوقف فوري إلطالق النار بغزة، وذلك في ظل اتصاالت تجريها مصر مع 
الجانب اإلسرائيلي والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يؤدي إلى وقف األعمال 

وبحرا  وجوا  ووضع حد لنزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في  العدائية برا  
 األراضي المحتلة.

 وجاءت بنود المبادرة كما يلي:
يمانا  منها بأهمية تحقيق السالم في المنطقة -7 انطالقا  من المسؤولية التاريخية لمصر... وا 

والفصائل الفلسطينية إلى "إسرائيل"  ر كل منوحرصا  على أرواح األبرياء وحقنا للدماء، تدعو مص
وقف فورى إلطالق النار، نظرا  ألن تصعيد المواقف والعنف والعنف المضاد وما سيسفر عنه من 

 ضحايا لن يكون في صالح أي من الطرفين.
 :باآلتيومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خالل فترة وقف إطالق النار 

ب على قطاع غزة برأ وبحرا  وجوا ، مع Hostilitiesألعمال العدائية  بوقف جميع ا"إسرائيل"  تقوم-أ
 التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين.

ب Hostilitiesتقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع األعمال العدائية  -ب
وبحرا ، وبرا ، وتحت األرض مع التأكيد على إيقاف إطالق  جوا ،"إسرائيل"  من قطاع غزة تجاه

 الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.
فتح المعابر وتسهيل حركة عبور األشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء  -ج

 استقرار األوضاع األمنية على األرض.
 ي ذلك موضوع األمن سيتم بحثها مع الطرفين.أما باقي القضايا بما ف -د

 أسلوب تنفيذ المبادرة: -ثانيا 
 طبقا  للتوقيت العالميب لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة  71/1/6370يوم  3233تحددت سعت -أ

ساعة من إعالن المبادرة المصرية وقبول  76بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطالق النار خالل 
 شروط مسبقة.الطرفين بها دون 

يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة اإلسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة -ب
ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة الستكمال مباحثات تثبيت وقف إطالق النار واستكمال  04خالل 

ة  طبقا  لتفاهمات إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حد
 ب.6376تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 

يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل  -جـ
مصر على ضمانات من الطرفين بااللتزام بما يتم االتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من 

 مال تعرقل استقرارها.الطرفين حال القيام بأي أع
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من القاهرة عن وكالة أ ش أ، أن وزارة الخارجية ذكرت  ،48/1/4148الشروق، مصر، وأضافت 
في بيان لها مساء اليوم أن مصر تؤمن أن نجاح هذه المبادرة ووقف كافة األعمال العدائية سوف 

دد وعلى أساس يسهم دون شك في تهيئة المناخ الستئناف مفاوضات جادة، وفق إطار زمني مح
المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق عليها، وتقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة 

وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الضمانة الوحيدة الستدامة  7621دولته المستقلة على حدود عام 
 األمن واالستقرار لكافة شعوب المنطقة.

 
  معه واشتبكوا العدو خلف تسللوا ينامقاتل من خاصة وعةمجم: "صوفا عملية" تتبنى القسام

 بيان في الكتائب وأكدت .العسكرية صوفا عملية عن رسميا   مسؤوليتها، القسام كتائب أعلنت: غزة
 الرابعة الساعة االحتالل مناطق خلف التسلل عملية من تمكنت مقاتليها من خاصة موعةمج أن لها

 استكمال بعد المجموعة أن إلى وأشارت .اإلسرائيلي الجيش مع عنيفة اشتباكات وخاضوا، صباحا
 .بسالم كافة مجاهديها عودة مؤكدة، انسحبت بنجاح مهامها
 صباح تفاجئوا غزة لقطاع الجنوبية الحدود على نودالج أن، العاشرة اإلسرائيلية القناة ذكرتو 

، غزة قطاع جنوب رفح شرق صوفا موقع داخل نفق من مسلحا 54-55 بين ما بخروج، الخميس
 .االحتالل وجيش المسلحين بين ضارية اشتباكات ودارت

 ".إسرائيل" تاريخ في للمقاومة تسلل عملية أكبر تعتبر العملية هذه أن القناة وبينت
، القطاع إلى الباقون عاد فيما، مقاومين 4 استشهد فإنه الثانية اإلسرائيلية القناة زعمت ما قووف
 .منه المقاومون خرج وكيف النفق هذا عن معلومات أي توافر عدم مؤكدة

 42/2/7041، فلسطين، الرسالة

 
صابة و  ..خاصة تقع بكمائن للقسام ةإسرائيليقوات   حرب البريةثالثة في بداية المقتل جندي وا 
 قــوة وقــوع، الجمعــة فجــر أكــدت القســام كتائــب أن، 42/2/7041، ليررن أون فلسررطين موقــع ذكــر
 .غــزة قطــاع شــمال الهيــا يــتب بلــدة شــمال عســقالن موقــع شــمال لعناصــرها كمــين فــي خاصــة إســرائيلية
 عبــوة فجــروا عناصــرها أن، عنــه نســخة" اليــن أون فلســطين"  وصــل عســكري بــالغ فــي الكتائــب وقالــت
 بقــوة لألفــراد مضــادة عبــوات 5 تفجيــر مــن وتمكنــوا ،إســرائيلية عســكرية آليــة فــي للــدروع مضــادة ناســفة
 االشــتباكات ومازالــت، ســرائيليةاإل للقــوة محكــم كمين ـا نفــذوا عناصــرها أن وأوضــحت .المكــان فــي خاصـة
 .المنطقة في مستمرة

، حرجــة أحــدهم إصـابة جنــوده مــن 4 بإصـابة اعتــرف اإلســرائيلي االحـتالل أن إلــى الكتائــب وأشـارت
 خاصـة وحـدة أن، القسـام كتائب ذكرت، غزة قطاع جنوب رفح وشرق .ساقه في لبتر آخر تعرض فيما
  .لوجه ا  وجه معها واشتبكت، رفح شرق الحصينات نطقةم إلى تسللت خاصة إسرائيلية قوة باغتت له
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 محققة إصابات وقوع بعد االندحار على المتسللة القوة أجبرت االشتباكات كثافة أن الكتائب وأكدت
 خاصـة إسـرائيلية قـوة مـع عنيفـا اشـتباكا خاضـت إنهـا القسـام فقالـت، حـانون بيـت فـي أمـا .صـفوفها في

  .االندحار على أرغمتها وحداتها وأن، البلدة قشر  الزراعية المدرسة قرب تسللت
، األولى الفجر ساعات في خانيونس شرق خاصة قوة مع المتوسطة باألسلحة وحداتها اشتبكت كما
 .لألفراد مضادة قذيفة تجاهها وأطلقت

 البريــة االحــتالل قــوات دخــول مــن قليلــة ســاعات بعــد أنــه، 42/2/7041، 12 عرررب موقــع وأضــاف
 جــيش باســم والنــاطق .االحــتالل جنــود أحــد مقتــل عــن، الجمعــة، اليــوم صــباح أعلــن ،غــزة قطــاع إلــى

 .غزة قطاع شمال" عمالنية فعاليات أثناء" قتل قد الجندي فإن االحتالل
 

 "إسرائيل"القسام ترسل طائرة هجومية لعمق كتائب 
 طائرة إرسالها الخميس مساء حماس لحركة العسكري الجناح القسام الدين عز الشهيد كتائب أعلنت

 .اإلسرائيلي الكيان عمق في هجومية بمهمة الصنع محلية" 5 أبابيل"
 صـغيرة طـائرة اعتـراض مـن تمكنـت الجوية دفاعاتها أن الخميس مساء" إسرائيل" زعمت، جهتها من
 .أيام خالل التوالي على الثانية للمرة عسقالن منطقة فوق تحليقها ناءأث القطاع من قادمة طيار بدون

 األرضــية الــرادارات عبــر اكتشــافها تــم القطــاع مــن القادمــة الطــائرة إن اإلســرائيلي الجــو ســالح وقــال
 ".باتريوت"  نوع من للصواريخ مضاد بصاروخ اعتراضها تم حين في الصناعية واأل قمار

 42/2/7041، عّمان، السبيل
 

 غزة هجوم بري ضدّ  بشنّ اإلسرائيلي أمر الجيش ينتنياهو 
 الدفاع جيش من كبيرة قوات أن، 42/2/7041، اإلسرائيلي والتلفزيون إسرائيل صوت موقع ذكر
 حماس تستخدمها التي األنفاق تدمير بهدف بهوجنو  غزة قطاع شمال في كبيرة مناطق باجتياح بدأت
 فشل بعد العملية في بالشروع الجيش قيادة إلى الوزراء رئيس أوعز وقد. التخريبية العمليات لشن

 .القاهرة في النار إلطالق وقف إلنجاز المساعي
 جانب من مثاآل العدوان أن ،نتنياهو بنيامين، اإلسرائيلي الوزراء رئيس ديوان أصدره بيان في وجاء
 كافة باتخاذ" إسرائيل" يلزم اإلسرائيلية لألراضي اليوم صباح جرى الذي الخطير والتسلل حماس
 إعادة وهو هدفها تحقق حتى ستستمر العسكرية العملية أن مؤكدا   مواطنيها حماية اجل من الوسائل
 . القطاع اإلرهابية ماتالتنظي وسائر لحماس اإلرهابية التحتية البنية وسحق الدولة مواطنيل الهدوء

 اإلسرائيلي الوزاري المجلس إن قالت إسرائيلية إعالم وسائل أن ،42/2/7041، 12 عرب وأضافت
 أن بعد" للقطاع البري االجتياح شن على صادقب الكابينيت  واألمنية السياسية للشؤون المصغر
 ".حماس رفضته فيما النار إطالق لوقف المصري االقتراح على إسرائيل وافقت
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 ساعة 48خالل ضابطاا وجندياا إسرائيلياا في خمس عمليات نوعية  ثالثينكتائب القسام تعلن قتل 
ني الهزيل، تمكنت كتائب القسام في ضربة جديدة صادمة ومذهلة لجيش االحتالل الصهيو : غزة

 ضابط ا وجندي ا صهيوني ا. 33ب وفي أكثر من عملية، من قتل 1-63أمس السبت وفجر اليوم األحد  
وضرب القسام في عمليات اليوم المنظومة األمنية الصهيونية والعسكرية، رغم تحليق الطيران 

 طاع غزة.الصهيوني بجميع أنواعه وتمركز آليات االحتالل على حدود ق
وأعلنت كتائب القسام مساء السبت عن تسلل مجموعة من قوات النخبة عبر نفق خلف خطوط 

 العدو في منطقة الريان في محيط صوفا جنوب شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت الكتائب في بيان مقتضب أولي لها أن مجاهديها باغتوا جنود االحتالل واشتبكوا معهم من 

 6في الرأس و ثالثةجنود بالرصاص  خمسةموضحة أن أحد مجاهديها أكد قتل  مسافة متر ونصف،
 في مناطق مختلفة من الجسم، مشيرة إلى أن المجموعة عادت بسالم.

وكانت مجموعة مماثلة تمكنت في وقت سابق صباح السبت من التسلل خلف خطوط جيش 
بادة االحتالل في موقع "أبو مطيبق" العسكري شرق المحافظة الوسطى  جيبات عسكرية وقتل  ثالثةوا 

صابة اآلخرين واغتنام قطعتي سالح  ستة  .72 أمجنود فيها وا 
 0من مجاهديها تمكنوا من التسلل إلى الموقع العسكري الصهيوني توزعوا إلى  76وبينت أن 

ساعات بانتظار قوات جيش االحتالل، الفتة إلى أنه كان  2كمائن، حيث مكث المجاهدون 
 لمجاهدين خالل هذه الفترة اقتحام أي   من المستوطنات المحيطة بالمنطقة.باستطاعة ا

قالت كتائب القسام عصر السبت إن قوات النخبة نفذت هجوم ا مركب ا على تجمع لآلليات شرق و 
خان يونس من خلف خطوط االحتالل واعتلوا دبابة وجرافة وقامت بتفجيرها بعبوات "تاندوم". وذكر 

تسعة انفجارات تتابعت في الدبابة المستهدفة، عدا عن مشاهدتها من شهود عيان في  بيان للكتائب أن
 منطقة القرارة شرق المدينة.

من جهته، كشف موقع "واال" العبري بعد ظهر اليوم النقاب عن تعرض جرافة عسكرية إسرائيلية 
 خانيونس.إلطالق عدد من الصواريخ المضادة للدروع قرب منطقة كيسوفيم إلى الشرق من 

جنود صهاينة شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع  ثالثةوأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قنص 
غزة. واعترف االحتالل الصهيوني بهذه العملية، حيث قال موقع واال إن عدد من الجنود العاملين 

 شمال القطاع أصيبوا بنيران القناصة. 
لصهيوني عن إصابة ضابط بجراح خطرة في وقت سابق من صباح السبت أعلن الجيش ا

 قطاع.الباإلضافة لجنديين آخرين بجراح متوسطة خالل اشتباك على أطراف بلدة بيت حانون شمال 
وأصيب في وقت سابق من مساء أمس ثالثة جنود آخرين بعد تعرض الجيب العسكري الذي كانوا 

وسط القطاع حيث وصفت جراح  يستقلونه إلطالق صاروخ مضاد للدروع على السياج األمني شرقي
أحدهم بالخطرة بعد تعرضه إلصابة في رأسه بينما أصيب آخر بجراح متوسطة في عينيه وثالث 

ب أنها 1-63 أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فجر اليوم األحد و  بجراح طفيفة.
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مئات األمتار شرق حي التفاح  في كمين محكم لقوة صهيونية مؤللة توغلت صهيونيا   ا  جندي 70قتلت 
 شرق مدينة غزة.

 41/1/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 آخرين 11جندياا وجرح أكثر من  48كمين على حدود غزة أدى إلى مقتل بالقسام تعلن أسر جندي إسرائيلي كتائب 
أعلنــت كتائــب القســام عــن تمكنهــا مــن أســر الجنــدي الصــهيوني "شــاؤول أرون" صــاحب الــرقم  :غــزة

" وذلك خالل العملية األخيرة التي نفذتها الكتائب شرق حي التفاح شرق مدينـة غـزة والتـي 2366321"
 هم قائد لواء جوالني.بين 13وأصيب أكثر من  جنديا   70قتل فيها 

ب أن 1-63وأكـــد أبـــو عبيـــدة النـــاطق باســـم كتائـــب القســـام فـــي كلمـــة تلفزيونيـــة مســـاء اليـــوم األحـــد  
"العملية األخيرة التـي نفـذها مجاهـدونا شـرق حـي التفـاح فجـر اليـوم سـتظل كابوسـا  يالحـق جـيش العـدو 

لقسـام علـى اسـتدراج قـوة صـهيونية إلى أن يبيد بإذن هللا، وذلك بعـد أن أقـدمت قـوة خاصـة مـن كتائـب ا
وقال أبو عبيـدة إنـه "قـد نجـح االسـتدراج ووقعـت القـوة  مؤللة حاولت التقدم شرق حي التفاح شرق غزة".

الصــهيونية فــي حقــل األلغــام المعــد مســبقا ، وفجــر مجاهــدونا حقــل األلغــام فــي اآلليــات الصــهيونية، ثــم 
وابهما وأجهزت على جميع من فيهما، وقد أسفرت هذه تقدمت القوة القسامية نحو ناقلتي جند وفتحت أب

 جنديا  صهيونيا ، قتلهم مجاهدونا من مسافة صفر". 70العملية عن مقتل 
 41/1/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 الثنين في سلسلة عمليات نوعية إسرائيلياا  جندياا  41القسام تعلن قتلها كتائب 
جنــدي ا إســرائيلي ا وأصــابت  63فــي بــالغ عســكري، أنهــا قتلــت  أعلنــت كتائــب القســام: وكــاالت –غــزة 

وأوضــحت أنهــا نفــذت عمليــة إنــزال  العشــرات بجــراح فــي سلســلة عمليــات نوعيــة نفــذها مقاتلوهــا االثنــين.
آليات وعدة مباني تتحصن فيها قوات إسرائيلية خاصة بسبع قـذائف  4ستهدفت خلف خطوط العدو، وا

قذيفــة صــاروخية منهــا  701وأشــارت إلــى أنهــا قنصــت جنــديا إســرائيليا وأطلقــت ناســفة. وثــالث عبــوات 
 صاروخا على تل أبيب. 77صاروخ على حيفا و

 44/1/4148، "44موقع "عربي 
 

  غزة قطاع حدود على ودهجن أحد بفقدان يعترف اإلسرائيلي الجيش
غزة: أقر الناطق باسم الجيش فقدان أحد الجنود، خالل االشتباكات مع المسلحين في غزة، وذلك 

وقال  شاؤول أران. بعد أيام من إعالن الجناح المسلح لحركة حماس عن تمكنه من أسر هذا الجندي
الناطق بلسان جيش االحتالل أنه تم تشخيص جثث ستة من الجنود السبعة الذين كانوا داخل ناقلة 

تواصل التحقيق  وأنهاالجنود المدرعة، التي أصيبت بقذيفة صاروخية في حي الشجاعية بمدينة غزة 
 قتل أيضا في هذا الحادث. في مصير الجندي السابع الذي ما زال في عداد المفقودين، ويعتقد أنه
 41/1/4148لندن،  العربي، القدس
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 ساعة في قطاع غزة 44لمدة  "إنسانية تهدئة"حماس و"إسرائيل" تعلنان موافقتهما على 
حركة حماس، أعلنت فجر اليوم السبت، عن  ، إن46/1/4148لين، فلسطين أون قال موقع 

 ساعة استجابة لطلب األمم المتحدة، تبدأ من صباح السبت. 76موافقتها على "تهدئة إنسانية" لمدة 
وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح لـ"األناضول": "تم التوافق بين 

ساعة استجابة لطلب األمم المتحدة تبدأ من  76ى تهدئة إنسانية لمدة الفصائل الفلسطينية في غزة عل
 ت.غب من صباح السبت". 31:33بتوقيت غزة   34:33الساعة 

 ليل أعلن أمريكي مسؤول أن ب،ب ف أ   وعن القدس من، 71/2/7041، لندن، الحياةوجاء في 
 اعتبارا  "، غزة قطاع في ساعة 51 لمدة هدنة على الجانب أحادي بشكل وافقت إسرائيل" نأ الجمعة

 .السبت صباح من
 

 صالح أبو أحمد الحربي في سرايا القدس اإلعالممسؤول استشهاد 
شهاد مسؤول في فلسطين، است اإلسالميلندن: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 

غارة إسرائيلية استهدفت  إثرعاماب،  01الحربي القيادي صالح أبو حسنين  أبو أحمدب   اإلعالم
منزله في رفح في جنوب قطاع غزة واستشهد في الغارة طفليه عبد العزيز وعبد الهادي. وأصيب عدد 

على مسؤول عسكري في أ  أبو أحمدويعد  عائلته بجروح مختلفة، كما جاء في بيان للسرايا. أفرادمن 
 يوما. 74فصائل المقاومة يستشهد منذ بداية الحرب الحالية قبل 

ن إباللغة اإلنكليزية أمس ف اإللكترونيوحسب ما قالته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها 
 الداخلي اإلسرائيلي "الشاباك". األمنعملية اغتيال أبو حسنين، تم بالتعاون مع قوات الجيش وجهاز 

 46/1/4148لقدس العربي، لندن، ا
 

 الجبهة الديمقراطية تنعي اثنين من قادة جناحها العسكري في غزة
 نعت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، اثنين من قادتها تم: غزة

اغتيالهما على يد قوات االحتالل في غزة وهما الرفيق يوسف كمال الوصيفي، عضو القيادة العسكرية 
الكتائب في بيان لها  وأوضحت للكتائب ومسؤول اإلعالم الحربي، والرفيق عبد هللا إبراهيم أبو ليلة.

المواقع المتقدمة  داإلسرائيلي بأحالشهيدين تم استهدافهما من قبل الطيران  أنوم الجمعة، يمساء 
محاور التصدي  أحدالشهيد الوصيفي كان يتولى إدارة اإلعالم الحربي على  أنللمقاومة، مشيرة 
 للعدوان اإلسرائيلي.

 46/1/4148القدس، القدس، 
 

 رون شاؤول ميتاا وجثته مفقودةأعلن رسمياا الجندي يالجيش اإلسرائيلي 
مس رسميا  الجندي أعلن أ  ]اإلسرائيلي[ ن "الجيشأاإلسرائيلية  اإلذاعةبثت : محمد هواش -رام هللا 

في نهاية محكمة  أعلن"الكولونيل رافي بيرس  إن اإلذاعةوقالت  ورون شاؤول ميتا  وان جثته مفقودة".أ
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الجندي  أعلنودينية  وأمنيةع "انه بعد االطالع على معطيات طبية خصيصا  لهذا الموضو  أقيمت
 عائلته بالموضوع". وأخبرتالمفقود ميتا  

 سر شاؤول.أ أيامقبل خمسة  أعلنتوكانت كتائب القسام 
  46/1/4148 ،النهار، بيروت

  
 حباط عملية استهدفت خطف جندي وسط قطاع غزةإالقناة العبرية الثانية: 

ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء يوم الجمعة، أن الجيش اإلسرائيلي أحبط  :ترجمة خاصة -غزة 
وضحت القناة، إن قوة عسكرية إسرائيلية دخلت أو  محاولة الختطاف جندي إسرائيلي وسط قطاع غزة.

نى يوجد فيه نفق وبعد ذلك فوجئ الجنود بخروج مسلحين من هذا النفق وحاولوا سحب الجندي مب إلى
مقتل أحد  إلىإلى داخله لكنه نجح بالفرار منهم فقامت آلية بإطالق قذيفة على المكان، ما أدى 

ن إوقال المحلل العسكري للقناة العبرية الثانية وقوع هذه الحادثة  أكدبدوره،  المسلحين على األقل.
 العملية أحبطت بعد أن نجح المسلحون بسحب الجندي لعدة أمتار دون أن يكشف هو اآلخر مزيدا  

 لى مصير الجندي. إ يضا  أن يتطرق أمن التفاصيل حول هده الواقعة ودون 
 41/1/4148 ،القدس، القدس

 
 وان ورفع الحصارالقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف: ل وقف إلطالق النار إل بوقف العد

غزة: تو عد القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 
طالق النار ردا  على "حماس"، محمد الضيف، االحتالل الصهيوني بمز  يد من عمليات القصف وا 

 على التوالي. 63العدوان المتواصل ضد قطاع غزة لليوم الـ 
ب، "لن ينعم الكيان الصهيوني 66/1له مساء الثالثاء  مسجل تلفزيوني  وقال الضيف في خطاب

ان اإلسرائيلي ورفع باألمن والهدوء ما لم ينعم به الفلسطينيون، وال وقف إلطالق النار إال بوقف العدو 
وأضاف موجها  خطابه لجنود االحتالل "إن موازين المعركة باتت مختلفة  الحصار عن قطاع غزة".

اليوم؛ فأنتم تقاتلون جنود ا ربانيين يعشقون الموت في سبيل هللا كما تعشقون الحياة ويتسابقون إلى 
 ى شعبنا على مقاومة العدوان".الشهادة كما تفرون من الموت أو القتل، وقد توحدوا جميعا وقو 

وتضم ن خطاب الضيف الذي بث  على فضائية "األقصى"، تسجيال  مصورا  لمشاهد من عملية 
اإلنزال التي نف ذها مقاتلو "القسام" قرب مستوطنة "ناحال عوز" اليهودية شرق مدينة غزة، والتي 

أسر أحدهم، ومن ثم عودة أظهرت بالصوت والصورة مشاهد لعملية قتل جنود صهاينة ومحاولة 
 المقاومين إلى قواعدهم بسالم.

وقال قائد القسام: "لقد تغول أبرهة العصر على أمتنا وعلى شعبنا في القدس والضفة الغربية وغزة 
مستخدما أعتي أنواع األسلحة فقتل وحاصر وجوع وقتل النساء واألطفال ودمر بيوتهم على رؤوسهم 

ريخ، ليوهم شعبه أنه داخل غزة ودمر أنفاقها ومنصات صواريخها في أكبر بنك أهداف عرفه التا
 فأوقع جيشه المهزوم وجنوده الذين أتوا في المعركة وكأنهم يساقون للموت". زائفا   ويسوق عليهم نصرا  
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وتابع: "ما عجزت عن تحقيقه بالعدوان في الطائرات والدبابات والزوارق البحرية لن تحققه القوات 
 األرض والتي باتت صيدا لبنادق وكمائن مجاهدينا".المهزومة على 

وأكد  الضيف أن "استمرار عمليات اإلنزال خلف الخطوط التي كان آخرها عملية شرق الشجاعية 
باألمس رغم المجازر وتدمير حي الشجاعية ورغم منظومات المراقبة المتعددة، خير دليل، وليعلم 

وشدد على أن القسام  وده إلى محرقة مؤكدة بإذن هللا".العدو أن األمر أكبر صعوبة وأنه يرسل جن
"آثرت مواجهة وقتل العسكريين وجنود نخبة العدو على مهاجمة المدنيين في الوقت الذي يلغ العدو 

 المجرم بدماء المدنيين فيرتكب المجازر ويمسح أحياء بكاملها ويهدمها".
القسام وابال من الصواريخ من غزة على  وبمجرد انتهاء كلمة قائد كتائب القسام، أطلقت كتائب

مواقع متعددة في جميع أنحاء الكيان، وفق ما أعلنت شرطة االحتالل. وقصفت "كتائب القسام"، مساء 
ب، مدينة "تل أبيب" المحتلة بصاروخ واحد. وقالت في بالغ عسكري إنها قصفت مساء 1|66الثالثاء  

 ".11 أمصاروخ واحد من طراز "اليوم الثالثاء مدينة "تل أبيب" المحتلة ب
 42/1/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 إلى "حرب غزة" "الجرف الصامد"اسم العملية العسكرية من  تستبدل يةسرائيلاإلعالم وسائل اإل

في تحول يعكس حالة من االرتباك جراء تداعيات العدوان على قطاع غزة، عمدت عدة وسائل 
إعالم إسرائيلية صباح اليوم األربعاء إلى استبدال اسم "الجرف الصامد" الذي أطلقته تل أبيب على 

 العملية العسكرية بعنوان آخر هو "حرب غزة".
قراءة اإلعالم المحلي والمحللين في الصحف اإلسرائيلية ويحمل هذا التغيير في طياته تحوال  في 

مجريات األحداث في ميدان المعركة ونطاق العمليات العسكرية، وما نجم عنها من خسائر فادحة في 
 صفوف الجيش واقتصاد دولة االحتالل.

 11/1/4148، الجزيرة نت، الدوحة
 
  إسرائيل" تستهدف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة"

اإلسرائيلي إلى توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وقال نائب وكاالت: أدى القصف 
رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل للوكالة الفرنسية إن "القصف أتلف مولد البخار في المحطة 

وأضاف أن خطوط إمداد الكهرباء  ".الحق أصاب خزانات الوقود ما أدى إلى اشتعالهاوفي وقت 
أن "خمسة من عشرة خطوط  القادمة من "إسرائيل" أصيبت بأضرار جسيمة بفعل القصف موضحا  

"إسرائيلية" للكهرباء في قطاع غزة دمرت بفعل القصف اإلسرائيلي وطواقم الصيانة غير قادرة على 
 ."إلصالحها الوصول إليها

 11/1/4148الخليج، الشارقة، 
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 .. وأسرت ضابطاا وقتلت جنديينحماس خرقت الهدنة اإلنسانيةالجيش اإلسرائيلي: 
سرائيلي أكد أمس انتهاء العمل الجيش اإل، أن أ ف ب، عن 4/4/4148، الحياة، لندنذكرت 

بالتهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة، وأقر بمقتل جنديين جنوب قطاع غزة خالل عملية إسرائيلية 
وأكد الجيش  أسر ضابط إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية، متعهدا  بتحركات كبيرة. إلىأدت 

ح، وفيما كان وقف النار مطبقا  من هذا الصبا 6:33في نحو الساعة ": أمساإلسرائيلي في بيان 
هجوم فيما كانت تدمر نفقا  في منطقة رفح  إلىحيث المبدأ، تعرضت القوات المسلحة اإلسرائيلية 

: تفيد المعلومات األولية عن احتمال خطف إرهابيين جنديا  إسرائيليا  خالل هذا وأضاف جنوبب. 
مشيرا  إلى أنه ضابط صف يدعى هدار غولدن . وكشف الجيش الحقا  هوية العسكري األسير، "الحاد

 عاما من كفر سابا شمال تل أبيب. 63وعمره 
الجيش اإلسرائيلي عزل أمس محافظة رفح ، أن 4/4/4148، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

جنوب قطاع غزة عن باقي القطاع بعد قصف مركز طال معظم مناطق المدينة الحدودية، في أعقاب 
 حماس بقتل جنديين إسرائيليين واختطاف جندي آخر في عملية جرت شرق المدينة.ل"إسرائيل"  اتهام

 االتهامات بخرق التهدئة في القطاع بعد عملية رفح."إسرائيل" وتبادلت كل من حماس و
 

 بغزة المفقود الضابط مقتل يعلن اإلسرائيلي الجيش
 أكد اإلسرائيلي للجيش بيان أن، وكاالتال عن نقال  ، 3/2/7041، الدوحة، نت الجزيرة نشرت

 غزة قطاع في العمليات خالل الجمعة يوم فقد الذي غولدن هدار أول المالزم مقتل األحد اليوم صباح
 خاصة لجنة إن البيان وقال .بخطفه الفلسطينية المقاومة سابق وقت في" إسرائيل" اتهمت أن بعد

 جنوبي معركة خالل غولدن هدار جيفعاتي لواء من المشاة ضابط مقتل أعلنت اإلسرائيلي بالجيش
 .ال أم القتيل الضابط جثة استعادة تمت إذا عما البيان يتحدث ولم ،الماضي الجمعة يوم غزة قطاع

 كشفت يونيةصه عسكرية مصادر أن، غزة من، 3/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز وأضاف
 من قريب نفق داخل" جولدن هدار" المختطف الضابط تخص أغراض على الجيش عثور عن، الليلة
 عن نزعوا الخاطفين إن الصهيوني الجيش من المقرب" 5555" موقع وقال .الخطف عملية مكان
 .التعقب معدات قبيل من تواجده مكان على تدلل قد التي األغراض بعض الضابط جسد
 

  : أبرزها وقف الحرب وفك الحصار وا طالق "أسرى شاليط"فق بالقاهرة على مطالبها للتهدئةالفلسطينية تتواالفصائل 
 يضـــم فلســـطينيا   وفـــدا   أن، القـــاهرة مـــن ب ف أ عـــن، 1/2/7041، لنررردن، العربررري القررردس ذكـــرت

 المصـري للوسـيط تقـديمها سـيتم مشـتركة مطالـب على اتفق القاهرة في األحد حماس حركة عن ممثلين
 العــام منــذ المحاصــر القطــاع عــن الحصــار فــك أبرزهــا، غــزة قطــاع فــي تهدئــة إلــى الوصــول اجــل مــن

 .فلسطينيون مسؤولون قال ما حسب، 1554
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 حمــاس حركــة عــن وممثلــين الفلســطينية الســلطة عــن ممثلــين يضــم الــذي الفلســطيني الوفــد يوســيلتق
 .األحد مساء من الحق وقت في مصريين وسطاء
 مفاوضــين إرسـال عــن امتنعـت التــي" إسـرائيل"ـلــ الفلسـطينية المطالــب مصـر تمــرر أن المنتظـر ومـن

 .الجمعة صباح سريانها من قليل وقت بعد ساعة 41 لمدة هدنة بخرق حماس حركة اتهمت بعدما لها
 إن بـرس فـرانس لوكالة فلسطين لتحرير الشعبية للجبهة السياسي المكتب عضو الطاهر ماهر وقال
 النـــار إطـــالق وقـــف" أبرزهـــا موحــدة مطالـــب علـــى اتفقـــت القـــاهرة فــي التقـــت التـــي الفلســـطينية الفصــائل
". المعـــابر فــتح مــن عليـــه يترتــب مــا بكـــل الحصــار وفــك غـــزة قطــاع مــن اإلســـرائيلية القــوات وانســحاب
 الصـيد حقـوق" أيضا   تتضمن الفلسطينية المطالب أن الفلسطيني الوفد في عضو وهو الطاهر وأضاف
طــالق بحريــا مــيال 51 بعمــق البحــري  عنــه المفــرج األســير اإلســرائيلي الجنــدي  صــفقة أســرى ســراح وا 
 ".تشريعيال المجلس نواب وسراح، اعتقالهم أعيد الذين شاليطب جلعاد
 الكشــف عــدم طالبــا   وقــال. المطالــب هــذه علــى الفلســطينية الفصــائل اتفــاق حمــاس مــن مســؤول كــدأو 
 األمـور تسـير أن نتمنـى. المصـريين مـع مناقشـتها مـن بـد ال لكن، األساسية النقاط هي هذه" اسمه عن

 ".بسالسة
 عضـــو سحمـــا حركـــة فـــي القيـــادي أن، 3/2/7041، ليرررن أون فلسرررطين صرررحيفة موقـــع وأضـــاف

 الفلســـطيني اللقـــاء إن قـــال، الرشـــق عـــزت القـــاهرة فـــي النـــار إطـــالق وقـــف لمباحثـــات الفلســـطيني الوفـــد
 ".سهلة ليست والقضية صعبة المفاوضات أن إلى أشار لكنه"، إيجابيا  " كان باإليجابي المصري

 لوفـــدا أن، األحــد اليــوم مســاء اللقـــاء انتهــاء عقــب" األقصــى" لفضـــائية تصــريح فــي الرشــق وأوضــح
 الفلسـطينية المطالـب تسـليم تـم أنـه مبينا، واحد بلسان المصريين المسؤولين مع يتحدث كان الفلسطيني
 مـــن نريـــد: "وقـــال .الفلســـطيني الشـــعب مطالـــب أنهـــا علـــى والتأكيـــد لهـــم وشـــرحها المصـــريين للمســـؤولين
 لهــذه للرضــوخ اإلســرائيلي العــدو علــى والضــغط الفلســطيني الشــعب مطالــب حمــل المصــريين المســؤولين
 صـعب جهـد هـو الجبهـة هـذه علـى والجهـد فالمفاوضـات، سـهلة ليسـت القضـية" أن وأضاف". المطالب

 الصــمود ثمــار قطــف مــن الشــعب لمنــع معــه ومــن االحــتالل مــن محــاوالت هنــاك أن إلــى مشــيرا"، جــد ا
 .المصرية المخابرات رئيس مع االثنين يوم سيعقد آخر اجتماعا  ، أن إلى الرشق ولفت .والتضحيات
 مصـــادر أن، القـــاهرة مـــن حســـين أبـــو سوســـن عـــن، 1/2/7041، لنررردن، األوسرررط الشررررق ونشـــرت
 اللجنــــة عضــــو، األحمـــد عــــزام ورجــــح. باإليجابيـــة القــــاهرة مباحثــــات أجـــواء وصــــفت مطلعــــة فلســـطينية
 اإلســرائيلي الوفــد ينضــم أن، التهدئــة أجــل مــن القــاهرة مفاوضــات فــي وممثلهــا فــتح حركــة فــي المركزيــة

 .يومين خالل الحالية لمفاوضاتل
 أصــرت حــال فــي إنــه القــاهرة فــي الفلســطيني الوفــد اجتماعــات مــن قريبــة فلســطينية مصــادر وقالــت

 مــن فإنــه، الفلســطينية المطالــب بشــأن والتفــاوض القــاهرة إلــى الحضــور الــرافض موقفهــا علــى" إســرائيل"
 علــى المترتبــة االلتزامــات بقبــول ناعــهإلق اإلســرائيلي الجانــب مــع األميركــي الطــرف يتواصــل أن المـرجح
 والمطالـــب المصـــرية المبـــادرة بـــين تعـــارض يوجـــد ال" أنـــه المصـــادر وأضـــافت. دائـــم نـــار إطـــالق وقـــف

 وحـدة تؤكـد والتـي الفصـائل قـدمتها التـي والورقـة، بسـالم العـيش فـي وحقه الفلسطيني للشعب المشروعة
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 توافقـــا هنـــاك" أن إلـــى أمـــس" األوســـط الشـــرق"لــــ تحـــدثت التـــي المصـــادر وأشـــارت". الفلســـطيني الموقـــف
 كـل مطالـب أدرجـت التـي الموحدة الفلسطينية والورقة المصرية المبادرة على النظر وجهات في وتطابقا
 ".الفلسطينية الفصائل
 الفصـائل أن الكـريم عبـد قـيس التفاوضـي الوفـد عضـو عـن" رويتـرز" وكالـة نقلـت، ذلـك غضـون في

 عبــد وقــال. النــار إطــالق لوقــف شــروط أربعــة تتضــمن موحــدة ورقــة علــى نهــابي فيمــا اتفقــت الفلســطينية
 نقاط أربع على االتفاق جرى التفاصيل عن بعيدا: "الديمقراطية للجبهة السياسي المكتب عضو، الكريم
 األســرى عــن اإلفــراج. الحصــار إنهــاء. اإلســرائيلية القــوات انســحاب: "النقــاط هــذه أن وأضــاف". رئيســة
. األســرى مــن الرابعــة الدفعــة عــن واإلفــراج النــواب عــن واإلفــراج شــاليط صــفقة مــن تقــالهماع جــرى الــذين
 فـي سـيعقد اجتماعا أن الكريم عبد وأوضح". النقاط هذه لكل تفاصيل وهناك. اإلعمار إعادة في والبدء
 .الورقة هذه لبحث المصري الجانب معب أمس مساء  متأخر وقت

 أن علـى الفلسـطينية الفصـائل تفاهمات بعد جاء مصر إلى فدالو  وصول إن األحمد قال، جهته من
 .المبادرة هذه على الفلسطينية الفصائل إجماع مؤكدا، المصرية المبادرة في الحل

 العـدوان حيـال الـدولي الموقف تبلور أن، أمس القاهرة في، صحافية تصريحات في األحمد وأضاف
 ممثلــي وضــم الماضــيب تمــوز  يوليــو أواخــر عقــد الــذي، بــاريس مــؤتمر وخــروج، غــزة علــى اإلســرائيلي

 عنــه وغــاب وتركيــا وقطــر المتحــدة الواليــات خارجيــة وزراء إلــى باإلضــافة أوروبيــة دول خارجيــة وزراء
 بالمبـــادرة الحـــل أن، اآلخـــرون معنـــا وأدرك، إدراكنـــا" عـــن أســـفر، نتـــائج دون مـــن، الفلســـطيني الجانـــب
 الرئيس مظلة تحت يكون أن على اتفق الوفد هذا أن لىإ الفتا"، إجماع محط أصبحت التي، المصرية

 ب.مازن أبو  عباس محمود الفلسطيني
 موضـوع بسـبب القـاهرة إلـى تـأتي لـن" إسـرائيل" أن إلـى فـتح حركة في المركزية اللجنة عضو وأشار
 تؤكـدو  تعـود أن قبـل الماضي الجمعة أسره" إسرائيل" أعلنت الذي للجندي إشارة في  اإلسرائيلي الجندي
 .المقبلين اليومين في بالمفاوضات التحاقها رجح أنه إالب، أمس مقتله

 المفاوضات في األساسيتين النقطتين أن إلى األحمد أشار، القاهرة في وطبيعتها المفاوضات وحول
. الحـق وقت في بحثها سيجري التفاصيل أن إلى الفتا، غزة عن الحصار ورفع النار إطالق وقف هما

 مصــــري شــــأن رفــــح معبــــر إدارة أن علــــى مصــــر مــــع اتفقــــت الفلســــطينية الســــلطة أن األحمــــد وكشــــف
 غيــر شــرعية فلســطينية ســلطة مــع ســتتعامل القــاهرة أن إلــى مشــيرا، بــه" إســرائيل"ـلــ شــأن وال، فلســطيني
 .أخرى دون فلسطينية فئة أي لسيطرة خاضعة

 البريطـــاني الـــوزراء ورئـــيس، بيرنـــز ويليـــام األميركـــي الخارجيـــة وزيـــر نائـــب المباحثـــات فـــي ويشـــارك
 المبعـوثين إن أمـس الـدولي القـاهرة مطـار في مصادر وقالت. الدولية الرباعية ممثل بلير توني األسبق
 .التقرير هذا كتابة حتى القاهرة يصال لم الدوليين

 الرشـق وعـزت نصـر محمـد يضـم الـذي حمـاس حركـة وفدب السبت  أمس صباح القاهرة إلى ووصل
 وصـل كمـا .مـرزوق أبـو موسـى القـاهرة فـي الموجـود الحركـة رئـيس نائـب جانـب إلـى، قطر من قادمين
 اللبنانيـــة العاصـــمة مـــن للحركـــة العـــام األمـــين نائـــب نخالـــة زيـــاد برئاســـة اإلســـالمي الجهـــاد حركـــة وفـــد
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 المركزيــة اللجنــة عضــو أمــس مــن أول مســاء مــن متــأخرة ســاعة فــي القــاهرة إلــى وصــل بينمــا، بيــروت
 جهــــاز ورئـــيس، الكــــريم عبـــد وقـــيس، الصــــالحي وبســـام، األحمــــد عـــزام الفلســـطيني دالوفــــ رئـــيس، لفـــتح

 .فرج ماجد اللواء المخابرات
 

 يبدأ اليوم ساعة 14لر النار  إطالق توافقان على وقف "إسرائيل"الفصائل الفلسطينية و
 مقتـــرح علــى وافقــت "إســرائيل"و الفلســطينية الفصــائل أن، 1/2/7041، ليررن أون فلسررطين ذكــرت
 السـاعة مـن الثالثـاء صـباح تبـدأ، سـاعة 41 لمـدة غـزة قطـاع فـي النـار إطالق وقف إلى يدعو مصري
 حركتـه أن زهـري أبـو سـامي حماس حركة باسم الناطق وأعلن ب.غ.ت 4:55  المحلي بالتوقيت الثامنة
 .الثالثاء صباح من اعتبارا ساعة 41 لمدة "إسرائيل" مع تهدئة على موافقتها القاهرة أبلغت

 ،القـــاهرة مـــن الحســـيني جيهـــانو "، ب ف ا"و ،رويتـــرز عـــن، 4/2/7041، لنررردن، الحيررراة وأضـــافت
 اجتمـاع أول وادعق" الجهاد"و حماس حركتا بينها، فلسطينية فصائل يممثل أن، غزة من صباح فتحيو 

 ".إسرائيل" مع دائم نار إطالق وقف تفاقال تمهيدال بأمل القاهرةب مصريين وسطاء مع رسمي
 بالفعـل المصـرية المبـادرة قبلـت" إسـرائيل" إن ريجيف مارك اإلسرائيلية الحكومة باسم المتحدث وقال

 .أسابيع ثالثة منذ
 
  و"الكابينت" يبقي الخيار العسكري مطروحاا  إسرائيل" تسحب كل قواتها من غزة مع بدء الهدنة..."

 أكملــــت اإلســــرائيلية القــــوات أن، زبــــون كفــــاح عــــن، 1/2/7041، لنرررردن، األوسررررط الشرررررق ذكــــرت
 ضمن النار إطالق وقف دخول مع، الحدودي الشريط خارج وتمركزت، سأم، غزة قطاع من انسحابها

 .أمس صباح التنفيذ حيز دخلت ساعة 41 تستمر إنسانية هدنة
 انســـحبت البريـــة القـــوات إن، ليرنـــر بيتـــر كولونيـــل اللفتنانـــت اإلســـرائيلي الجـــيش باســـم النـــاطق وقـــال
 مواقــع فــي نشــرها ســيعاد الــدفاع قــوات": وأضــاف. الهدنــة ســريان لبــدء المقــرر الموعــد قبــل كامــل بشــكل
 تتراجـع وهـي اإلسـرائيلية واآلليـات الـدبابات وشـوهدت ".المواقـع بتلـك وسـتحتفظ غزة قطاع خارج دفاعية

 أنهـت أن بعـد اإلسـرائيلي االنسحاب وجاء. أمس من متأخر وقت حتى تموضعها وتعيد غزة خارج إلى
 تـدمير جـرى إنـه، إسـرائيليون عسكريون مسؤولون وقال. حماس لحركة تابعة أنفاق تدمير البرية القوات

 .الهدنة سريان لبدء المقرر الموعد قبل الخنادق من وعشرات نفقا 31
 اإلسرائيلي الجيش، مكتبه عن صادر بيان في، أمس نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس وهنأ
: وتـابع". غـزة قطـاع فـي اإلرهابيـة ألنفـاقاب تـدمير  تحييـد عمليـات إنهـاء" علـىب العـام األمـن  والشاباك

 هــائال جهــدا حمــاس فيهــا اســتثمرت التــي االســتراتيجية المنظومــة إلــى ضــربة وجهــت العســكرية العمليــة"
 فـي 555 بنسـبة لنجـاح ضـمان يوجـد ال فإنـه العسـكرية العمليـة بداية في قلت ومثلما، سنين مدار على
 ".باألنفاق ضرر أكبر يقتحق أجل من بوسعنا ما كل فعل لكننا، المائة

 اللبنـاني" هللا حـزب" علـى حربـه منـذ حصـيلة أسـوأ فـي جنـديا   45 بمقتـل الجـيش أقـر "،إسـرائيل" وفي
 اإلسـرائيلي الجيش وأفاد. صاروخية بقذائف قتلوا تايالندي أحدهم مدنيين ثالثة إلى إضافة، 1554 في
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 بينمــا "،إســرائيل" فــي الســقوط فــي حــتونج الهجــوم بدايــة منــذ غــزة قطــاع مــن أطلقــت قذيفــة 3345 بــأن
 نحــو ضــرب إنــه الجــيش قــال بينمــا. صــاروخا 444 للصــواريخ المضــاد" الحديديــة القبــة" نظــام اعتــرض
 .القطاع في هدف آالف 4555
 باســـتتباب يتمثـــل األكبـــر االختبـــار بـــأن ترجمـــان ســـامي جنـــرال الميجـــر الجنوبيـــة المنطقـــة قائـــد وعــد
 حفــر إعــادة مــن وســيلة بكــل حمــاس منــع يجــب: "وقــال. الــزمن مــن لــةطوي لفتــرة غــزة قطــاع فــي الهــدوء
 أن اعتقـاده عـن وأعـرب". األنفـاق هـذه لتـدمير القطـاع إلى مجددا الدخول ذلك اقتضى إذا حتى األنفاق
 .كبير بشكل اإلسرائيلية الردع قدرة عززت الجيش عملية

 اإلسرائيلي الجيش باسم تحدثالم أدرعي أفخاي أن، 1/2/7041، القاهرة، اليوم المصري وأضافت
 المقاتلـة القـوات وأبقـى، غـزة حـدود خـارج انتشـاره إعـادة أتـم اإلسـرائيلي الجـيش" إن، قال العربي لإلعالم

 جنـوب على عمليات بشن حماس حركة قيام خشية، األرض على تطورات ألي استعدادا  ، الحدود على
 ".مختلفة بوسائل" إسرائيل"

 إطــالق وقــف لتطــور حقيقيــة فرصــة هنــاك أن إلــى تشــير اإلســرائيلية تالتقــديرا أن أدرعــي وأضــاف
 ولكــن، للتهدئــة حقيقيــة فرصــة أمــام بتنــا أننــا يعنــى مــا، دائــم نــار إطــالق لوقــف ســاعة 41 لمــدة النــار

 حيـث، األنفـاق تـدمير مهمـة أنهينا: "قال، غزة حدود من االنسحاب سبب وعن. قائمة الفشل احتماالت
 يمكــن ال: "وتــابع". غــزة أجلــه مــن دخلنــا الــذي الهــدف حققنــا وبــذلك، نفقــا 31 دمرةالمــ األنفــاق عــدد بلــغ

 أبقينـا لـذلك، أخـرى أنفـاق هنـاك تكـون أن الممكـن فمـن، األنفـاق تـدمير فـي %555 نجـاح عن الحديث
 ".إسرائيل جنوب في المواطنين أمن لضمان، غزة حدود على الجيش من كبيرة قوات

، بالكابينـت  المصـغر اإلسـرائيلي الـوزاري المجلـس أن، 1/2/7041، ليرن أون فلسرطين موقع ونشر
 قطـاع فـي األمنيـة األوضـاع خاللـه ناقش، ساعات الخمس تجاوز مطوال اجتماعا، الثالثاء مساء أنهى
ـــار مبقيـــا، غـــزة ـــة اإلذاعـــة وذكـــرت .إســـرائيلية إعـــالم وســـائل حســـب، مطروحـــا   العســـكري الخي  أن العبري

 مـع الجاريـة االتصـاالت إلى باإلضافة، اإلسرائيلي االحتالل جيش قوات تمركز إعادة ناقشب الكابينت 
 .النار إلطالق دائم وقف حول مصر

 فــي يجــري مــا يرقــب الجــيش" إن االجتمــاع عقــب الثانيــة للقنــاة اإلســرائيلي المجلــس فــي وزراء وقــال
 تصـريح فـي الجنوبيـة منطقـةال قائد ترجمان سامي وقال." الطاولة على العسكري الخيار ويبقى، القاهرة
 ".الخروقات على والرد التطورات لمتابعة غزة حدود على باق الجيش إن" القناة نقلته
 

 علرى "مبدئيرة موافقرة" علرى يحصرل لرم حرال في بالنسحاب المفاوض الوفد تطالب القسام كتائب
  استنزاف بحرب تهددو  ..الميناء بناءو  الحصار رفع

 المشــارك الفلســطيني الوفــد طالبــت القســام كتائــب أن ،2/2/7041، ليررن أون فلسررطين موقــع ذكــر
ــم حــال فــي مفاوضــاتال مــن" باالنســحاب، "القــاهرة فــي التهدئــة مفاوضــات فــي  موافقــة" علــى يحصــل ل

نشاء العدوان ووقف الحصار برفع المتعلقة الفلسطيني الشعب مطالب على" مبدئية  .بحري ميناء وا 



 ___________________________________________________ لعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةا

 44              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

 باســـتدراج، عبيـــدة أبـــو القســام باســـم النـــاطق تــاله اللهجـــة شـــديد متلفـــز خطــاب فـــي الكتائـــب وهــددت
ب إسـرائيل  تقبـل لـم حـال فـي المئـات وأسـر نـودالج آالف وقتل، استنزاف حرب إلى اإلسرائيلي االحتالل
 المينـاء وأهمهـا مطالبنـا علـى المبدئيـة الموافقة يتم لم إذا: "عبيدة أبو وقال .الفلسطينية المقاومة بشروط
نهــاء المفاوضــات مــن االنســحاب المفــاوض الوفــد فعلــي البحــري  علــى قــادرة والمقاومــة، األلعوبــة هــذه وا 
 ".شعبها وشروط شروطها فرض
 قال القسام كتائب في ا  رفيع مسؤوال   أن، غزة من، 2/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز أضافو 
 مـــن الثامنـــة فـــي الســـارية الهدنـــة انتهـــاء مـــع" إســـرائيل" ضـــد العســـكرية اعملياتهـــ ستســـتأنف الكتائـــب إن

 .غزة قطاع عن الحصار رفع يضمن اتفاق إلى التوصل يتم لم ما الجمعة غد يوم صباح
 

 اغتياله محاولة بعد الضيف محمد وابن زوجة هاداستش
 أعلنت فلسطينية طبية مصادر أن، غزة من ،70/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز نشر
 قصف في علي طفالهأ وأصغر، ضيف محمد القسام لكتائب العام القائد زوجة استشهاد عن رسميا
 .غزة مدينة غرب شمال الدلو عائلة منزل

" إســرائيل" إن قــال غــزة فــي الجزيــرة مراســل أن، 70/2/7041، الدوحررة، نررت الجزيرررة موقــع وأضـاف
 وجـرح أشـخاص ثالثـة بحيـاة أودت غـزة قطـاع من متفرقة مناطق على الجوية الغارات من المزيد شنت

 فــي التفــاق التوصــل عــدم نتيجــة" إســرائيل"و المقاومــة فصــائل بــين التهدئــة انهيــار بعــد وذلــك، العشــرات
 .اإلسرائيلي ونظيره الفلسطيني الوفد بين بالقاهرة المباشرة غير المفاوضات

 
وتطالرب  ..ضريف"المرن القائرد " تفرض حظراا برياا وجويراا علرى الحرتالل حترى إشرعار آخرر القسام

  اا وفد القاهرة بالعودة فور 
 غوريــون بــن لمطــار الوصــول مــن الطيــران شــركات القســام الــدين عــز الشــهيد كتائــب حــذرت: غــزة
 المصــرية المبـادرة أن علـى ةمشــددب، 4-15  الخمـيس غـد يــوم صـباح مـن السادســة السـاعة مـن ابتـداء
 بث خطاب خالل "القسام" باسم الناطق ووعد .ضيف علي الطفل الشهيد مع قبرت النار إطالق لوقف
 محمــد العــام القائــد يكــون بــأن االحــتالل قــادةب، 4-15  األربعــاء مســاء مــن الســابعة الســاعة تمــام فــي

 يومــا   54 بعــد: "وقـال، محــررا   مبــاركال األقصـى المســجد ســيدخل الـذي للجــيش العــام القائـد هــو الضـيف
 ".الضيف محمد تطالوا أن من أفشل أنتم ..واألطفال النساء قتل سوى تستطيعون ال المعركة بدء من

، منـــازلهم إلــى العــودة بعــدم" غـــزة قطــاع غــالف" فــي القـــاطنين للمســتوطنين أمــرا   الكتائــب وأصــدرت
 تجمعـات أي مـن عبيـدة أبـو حذر كما، منها خروجال وعدم المالجئ التزام للبقاء منهم المضطر مطالبة
 .القدم كرة مالعب في وخاصة القسام صواريخ مدارات في العدو لجمهور كبيرة

 جديـد إشـعار حتـى المفعـول سـارية الكيـان وتحـذر تعطـى التي التعليمات كل بأن عبيدة أبو وأوضح
 .ضيف محمد القسام لكتائب العام القائد من
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 علـى مشـددا  ، القـاهرة فـي المفاوضـات مـن باالنسـحاب المفـاوض الفلسـطيني دالوف عبيدة أبو وطالب
 الشـهيد مـع اليـوم قبرهـا تـم المصـرية المبـادرة: "وقـال، األقـل علـى للكتائـب ملزمـا   يكـون لـن يجري ما أن

 ".ضيف محمد علي الفلسطيني
 ".شعبنا ويستحقه يريده ما تجن   لم القاهرة في المفاوضات أن نعلم كنا: "وأضاف
ليكم  ..كامالا  القسام كتائب خطاب نص وا 
 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ويبغـون النـاس يظلمـون الـذين على السبيل إنما سبيل من عليهم ما فأولئك ظلمه بعد انتصر ولمن"
 "أليم عذاب لهم أولئك الحق بغير األرض في

 ..العالم كل يا.. أمتنا يا.. الصامد المرابط شعبنا أبنا يا
 التهدئــة خــرق علــى بــاألمس فأقــدم، عليهــا ُجبــل التــي شــيمته والخديعــة والغــدر، وغــدر العــدو كــذب
 بــاألمس أبرزهــا كــان التــي، الهمجــي القصــف وعمليــات الغــارات مــن سلســلة عبــر بشــعة جريمــة وارتكــب
 العــدو قــادة وكــان، والغــدر الحقــد صــواريخ مــن بعــدد رضــوان الشــيخ حــي فــي الــدلو عائلــة منــزل قصــف

 لحظـــة بـــأن لهـــم تســـو ل وأجهـــزتهم مخـــابراتهم كانـــت فيمـــا، والشاشـــات المكاتـــب خلـــف بشـــوق ينتظـــرون
 .قريبة االحتفال
 خمسـة فبعـد، الفاشـلين مـن مجموعـة أنكم تثبتون مرة بعد فمرة  ، فألكم وخاب خبتم: للعدو نقول بداية
 النساء قتل هو تستطيعونه الذي كل فإن االستخباري عملكم كل ظل في المعركة بدء من يوما   وأربعين
 أبو -تعالى هللا بإذن – الضيف محمد خالد أبو العام القائد تطالوا أن من وأعجز أفشل إنكم، واألطفال

 رابعــة فــي الشــمس وضــوح واضــحا   قــرن ربــع مــن يزيــد مــا مــدار علــى وعجــزكم فشــلكم جعــل الــذي خالــد
 .النهار
 وظل، السنوات هذه طيلة لكم وبا  مطل وبات، األولى االنتفاضة بداية من بدأ الذي الضيف خالد أبو
 مـن غيـره أو الضـيف خالـد أبـو كان فهل، كبيرة أكذوبة مجرد أنكم وحقيقة، وفشلكم عجزكم على شاهدا  
 ؟!الزيتون حي بقالة في أو؟ اليومب اللوح آل  منزل في المقاومة قيادة

 غط ــت حتــى، شــهاديةاالست للعمليــات ثــم، للبندقيــة وانتقــل، الحجــر مــن بــدأ الــذي، الضــيف خالــد أبــو
، المالجـئ إلـى المـذعورة كـالفئران وأدخلـتكم، السـليب الحبيـب الـوطن كـل قيادتـه تحـت الكتائـب صواريخ
 باحــات ســيدخل الــذي للجــيش العــام القائــد هللا بــإذن ســيكون الضــيف محمــد أن تعــدكم القســام وكتائــب
 .المحتلين آخر دنس من أرضنا كل   أرضنا نطه ر وحتى، محررا   فاتحا   األقصى المسجد
 المقاومـة فصـائل وسـائر القسـام كتائـب خلفـه ومـن، الضـيف محمـد خالـد أبو أن المحتلون فليعلم أال

 .العذاب سوء يسومكم من القيامة يوم إلى عليكم ليبعثن تأذ ن الذي عليكم هللا قدر هم
 ... العالم كل يا أمتنا يا شعبنا يا

، للتهدئـة وخرقه عدوانه ليبرر، باألمس الصواريخ إطالق من االحتالل اد عاه وما الجريمة هذه تأتي
ل، الثمــين الصــيد علــى وقعــت قــد يــده أن يظــن   وهــو  كانــت بينمــا المعركــة ونهايــة النصــر صــورة ليســج 

، األولــى اللحظــة منــذ منهــا موقفنــا حــددنا والتــي، القــاهرة فــي بالمفاوضــات ســمي فيمــا" العفاريــت رقصــة"
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 شــعبنا تضــحيات حجــم مــع يتناســب وممــا، لــه شــعبنا يطمــح ممــا تــائجن أليــة تفضــي لــن أنهــا نثــق وكنــا
 لمحاولــة الوقــت مــن يلــزم ممــا أكثــر وشــعبنا لحركتنــا السياســية القيــادات أعطينــا فقــد ذلــك ورغــم، وأهلنــا

 .اإلعمار ويعيد الحصار ويرفع العدوان يوقف اتفاق إلى الوصول
 قد المبادرة هذه أن نقول فإننا العدو جرائم عدوب، العبثية المفاوضات من الطويلة األسابيع هذه وبعد
 ب.الضيف محمد علي  الطفل الشهيد مع قبرها تم واليوم، ميتة ولدت

 المســار لهــذا عـودة فــال، إليهــا العـودة وعــدم القــاهرة مـن فــورا   االنســحاب الفلسـطيني الوفــد فعلــى لـذلك
 فرصـة ضـي ع قـد العـدو أن   نؤك ـد أن بونحـ، بـالمطلق ُيلزمنـا ال المسـار هـذا علـى حـراك وأي، اليوم بعد

 بعـد اليـوم يـدفع أن عليـه يجـب ممـا أدنـى مطالب بسقف، النار إطالق لوقف ات فاق إلى للوصول ذهبية
 .وفشله جرائمه
 أمــن أجهــزة فشــل ورغــم، وزيــادة الــالزم الوقــت المفاوضــات منحنــا أن وبعــد، العــدو جــرائم ظــل وفــي
 :يلي ما نعلن فإننا، القسام لكتائب العام القائد اغتيال في وجيشه العدو
 منه رحالتها وقف وعليها، غوريون بن مطار إلى الوصول من العالمية الطيران شركات نحذ ر: أوال  
ليــه  شــهر مــن والعشــرين الحــادي الموافــق الخمــيس غــد يــوم صــباح مــن السادســة الســاعة مــن ابتــداء  ، وا 

 .1555 لعام أغطس
، القســام كتائــب صــواريخ تصــلها التــي المــديات فــي العــدو لجمهــور كبيــرة تجمعــات أيــة ُتمنــع: ثانيــا  
 .المفتوحة األماكن من وغيرها، القدم كرة دوري في المالعب في الحشود وخاصة
 يظـل   مـن وعلى، بيوتهم إلى العودة من القريبة والمدن غزة بغالف يسمى ما سكان على ُيمنع: ثالثا  
نة اطقوالمن المالجئ داخل البقاء للضرورة منهم  .المحص 

 عـز الشهيد لكتائب العام القائد من آخر رسمي إشعار حتى المفعول ساري سبق ما كل يظل  : رابعا  
، الصـدد بهـذا ولةؤ المسـ غيـر العـدو قـادة ووعـود تصـريحات مـن يحـذروا أن الجميـع وعلى، القسام الدين
 .الشخصي وأمنهم مصالحهم تراعي ال والتي

 أن هـو نريـد ما فكل، شعبنا به يطالب ما حقيقة يدرك أن أجمع لعالما وعلى المحتلين على: خامسا  
، بعقابنـا ممسـكا   يظـل بـأن يصـر   ولكن ـه، وقودنـا وعـن، أطفالنـا حليـب وعن قوتنا عن االحتالل ينصرف
 بعـد ذلـك باسـتمرار لـه ُيسـمح ولـن، يشـاء الـذي وبالقـدر يشـاء متـى بـالتنفس لنا ويسمح شاء متى يخنقنا
 .تعالى هللا بإذن اليوم

ن ه  استشهاد أو نصر لجهاد وا 
 فلسطين – القسام الدين عز الشهيد كتائب

 هـ5534 شوال 15 األربعاء
 م15/54/1555 الموافق

 70/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
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 إسرائيلي قصف في برهوم ومحمد العطار ورائد شمالة أبو محمد القادة استشهاد: القسام
ــدين عــز الشــهيد كتائــب قــادة أبــرز مــن 3 الخمــيس اليــوم فجــر استشــهد  العســكري الجنــاح القســام ال

 جنـوب رفـح مدينـة غـرب السـلطان تـل حـي فـي متالصـقة منـازل مجموعـة اسـتهداف إثـر حمـاس لحركة
، العطــار ورائــد، شــمالة أبــو محمــد: وهــم القــادة الشــهداء مقتضــب بيــان فــي الكتائــب ونعــت .غــزة قطــاع
 ".برفح السلطان تل حي في كالب عائلة منزل قصف في ارتقوا: "إنهم وقالت، برهوم ومحمد

 74/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 دول أوروبية تدفع مشروع قرار أممي بشأن غزة
: تــدفع ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا مشــروع قــرار فــي مجلــس األمــن مــن أجــل وقــف العــدوان 04عــرب 

، مساء اليوم الخميس، إنـه حصـل اإللكترونيوقال موقع صحيفة "هآرتس"  اإلسرائيلي على قطاع غزة.
بشــأن مشــروع القــرار األوروبــي، وتضــمنت  علــى وثيقــة تــم توزيعهــا علــى أعضــاء مجلــس األمــن الــدولي

مبادئ مشروع القرار وبينها إعادة السلطة الفلسطينية إلى السيطرة على القطاع وتـرميم القطـاع بموجـب 
نظام مراقبة دولي مـن أجـل منـع تسـلح حركـة حمـاس واسـتئناف عمليـة السـالم علـى أسـاس حـدود العـام 

فيعـــي المســـتوى ودبلوماســـيين أوروبيـــين قـــولهم إن ونقلـــت الصـــحيفة عـــن مـــوظفين إســـرائيليين ر  .7621
علـى مبـادئ االقتـراح، مـن دون تقـديم الوثيقـة "إسـرائيل"  دبلوماسيين من الدول األوروبية الـثالث أطلعـوا

 التي حصلت عليها عبر قنوات دبلوماسية أخرى. "إسرائيل"، لحكومة
لوقف إطالق نار فوري وطويل وأضافت الوثيقة أن قرار مجلس األمن الدولي يجب أن يشمل دعوة 

األمــد، يتوقـــف فـــي إطـــاره إطــالق الصـــواريخ مـــن قطـــاع غـــزة وأي عمليــة عســـكرية هجوميـــة أخـــرى فـــي 
وتقتـرح الوثيقـة أيضـا: إعــادة قطـاع غـزة إلـى سـيطرة الســلطة الفلسـطينية، وضـع ترتيبـات أمنيــة  القطـاع.

الســالح ومــواد باإلمكــان اســتخدامها تمنــع اســتئناف األعمــال العدائيــة، حظــر بيــع أو تزويــد قطــاع غــزة ب
لصنع أسلحة باستثناء الجهـات المخولـة بـذلك فـي السـلطة، االمتنـاع عـن تمويـل "اإلرهـاب" والعمـل مـن 
أجــل إحبــاط تمويــل كهــذا، إزالــة القيــود االقتصــادية واإلنســانية المفروضــة علــى القطــاع مــن أجــل إعــادة 

ابر الحدوديـة إلـى قطـاع غـزة مـن خـالل أخـذ االتفـاق إعماره وترميم االقتصـاد وتطـويره، فـتح كامـل للمعـ
 باالعتبار. 6331عام "إسرائيل" الذي وقعته السلة و

 44/4/4148، 84عرب 
 

 عائلة من مستوطنات غالف غزة 811إجالء أكثر من  هآرتس:
 من عائلة 555 من أكثر إلجالء خطة على العمل اإلسرائيلية الجيش وزارة بدأت :السبيل
 بيوتهم تركب الراغبين الغالف سكان مساعدة الحكومة قرار على بناء   وذلك غزة غالف مستوطنات

 عن" هآرتس" صحيفة وكشفت .الفوري لإلجالء بطلبات العائالت هذه توجهت حيث المعركة خالل
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 بجميع الجيش وزارة ستتكفل حيث مناطقهم خارج مكوثهم لتمويل اتللتبرع العائالت هذه حاجة عدم
 .التكاليف

 74/2/7041، عمان، السبيل
 

دخرال المعرابر فرتح: غرزة فري "إسررائيل" مرع "شرامل نرار إطرالق وقرف" اتفراق إلرى التوصرل  مررواد وا 
 البحري الصيد وتوسيع البناء

 أن، ب ف أو  رويتــرز وكــالتي وعــن، غــزة ومــن، هللا رام مــن، 72/2/7041، لنرردن، الحيرراة ذكــرت
 علــى" تفاهمــات" إلــى التوصــل تــم أنــه أمــس أكــد مــرزوق أبــو موســى لحمــاس السياســي المكتــب عضــو
 ".مقاومتنا ولنصر شعبنا لصمود تتويجا  " ذلك معتبرا  ، غزة قطاع في إسرائيل مع النار وقف

" إســـــرائيل" إن أمـــــس غـــــزة فـــــي زهـــــري أبـــــو ســـــامي حمـــــاس باســـــم النـــــاطق قـــــال، نفســـــه الوقـــــت فـــــي
 سـبعة بعد النار وقف إعالن أن زهري أبو اعتبرو . غزة في النار لوقف اتفاق إلى توصلوا والفلسطينيين

 ".لغزة وانتصار للمقاومة انتصار" القتال من أسابيع
 أرواح علـــى حفاظـــا  : "فيـــه وجـــاء المصـــرية الخارجيـــة وزارة أصـــدرته بيـــان فـــي التهدئـــة إعـــالن وجـــاء
 الطـرفين مصـر تـدعو، 1551 عام القاهرة وتفاهمات المصرية للمبادرة واستنادا  ، للدماء وحقنا  ، األبرياء

 غـــزة قطـــاع بـــين المعـــابر فـــتح مـــع بـــالتزامن، لنـــارل ومتبـــادل شـــامل وقـــف إلـــى واإلســـرائيلي الفلســـطيني
ســرائيل  والصــيد اإلعمــار إعــادة ومســتلزمات واإلغاثيــة اإلنســانية المســاعدات إدخــال ســرعة يحقــق بمــا وا 
 المواضــيع فــي الطــرفين بــين المباشــرة غيــر المفاوضــات واســتمرار، بحريــة أميــال 4 مــن انطالقــا   البحـري
 ".القاهرة بتوقيت السابعة الساعة له حدد الذي رالنا وقف تثبيت من شهر خالل األخرى

 ا  كبيــر  يا  إسـرائيل مسـؤوال   أن، هللا رام مـن وكـاالت عــن، 72/2/7041، لنردن، العربري القردس وأوردت
 فــي النـار إطــالق بوقـف مصــريا اقتراحـا قبلــت" إسـرائيل" إن، رويتــرز لوكالـة الثالثــاء [أمـس] اليــوم أعلـن
 وغيـر كامـل بوقـف مصـريا   اقتراحـا   إسـرائيل قبلـت" اسـمه عـن الكشف معد مشترطا المسؤول وقال .غزة

 أيــدت. يوليــو مــن 54 فــي بالفعــل المصــري االقتــراح" إســرائيل" قبلــت. النــار إطــالق لوقــف المــدة محــدد
، التفاصــيل مــن مزيــدا المســؤول يــذكر ولــم، النــار إلطــالق مشــروط وغيــر مفتوحــا   وقفــا   دائمــا  " إســرائيل"

 .الوكالة بحسب
 

 ية جراء العدوانمادالخسائر البشرية والثانياا: 
 الخسائر الفلسطينية. 4

 مليون دولر 41القطاع البحري نتيجة العدوان على غزة وصلت إلى أكثر من  خسائر
محمود أبو عواد: تشير التقديرات األولية إلى أن خسائر القطاع البحري نتيجة العدوان  -غزة 

ات مليون دوالر في مدينة غزة. ووفقا للمعطي 43اإلسرائيلي على قطاع غزة وصلت إلى أكثر من 
الميدانية فإن عشرات القوارب في مناطق مختلفة من قطاع غزة تعرضت لالستهداف المباشر من 
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ويقول الصياد موسى الهبيل  البوارج البحرية خاصة قبالة سواحل خان يونس وميناء رفح القديم.
دن لـ"الشرق األوسط"، والذي كان يستغل قاربه الصغير للصيد أمام منطقة مخيم الشاطئ خالل اله

اإلنسانية التي كان يعلن عنها في غزة، أن المساحة المحدودة للصيد تزيد من أعباء العمل. وتشير 
مركب من مختلف األحجام يعملون في عرض بحر  7333صيادا و 3113اإلحصائيات إلى أن نحو 

كيلو في عرض ثالثة أميال، وهي مسافة صغيرة  31القطاع، على مستوى مساحة صغيرة تصل لـ 
 تؤثر بشكل كبير على الصيادين. جدا

 4/4/4148الشرق األوسط، لندن، 
 

 مليون دولر حجم الخسائر األولية لقطاع التصالت واإلنترنت جراء العدوان 11وزارة التصالت: 
: أكدت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أن العدوان األخير على قطاع غزة كان هو رام هللا

األطول واألكثر تدميرا خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعدات في الطرق و  األجهزةالمعلومات وخدمات اإلنترنت من هدم مباشر للشبكات والمقرات وتدمير 

 األوليةوأشارت الوزارة في بيان صحافي، أمس، إلى أن التقديرات  والساحات الخارجية والداخلية.
 .مليون دوالر 31للخسائر في هذا القطاع تجاوزت 

 44/4/4148األيام، رام هللا، 
 

 وانبسبب العد مليون دولر 441تجاوزت  الصناعي القطاع خسائرفي غزة:  الصناعات اتحاد
كشفت إحصاءات صدرت حديثا  عن االتحاد العام للصناعات في غزة حول حجم  حامد جاد:

الصناعية  الخسائر واألضرار التي لحقت بالقطاعات الصناعية المختلفة أن إجمالي عدد المنشآت
منشأة ومن المتوقع ارتفاع  033المتضررة كليا  وجزئيا  بلغت حسب ما تم حصره حتى يوم أمس نحو 

العدد المذكور حال اإلعالن عن تهدئة وتمكن فرق حصر األضرار من زيارة المواقع التي طالها 
ناك ما ال يقل وبينت اإلحصاءات ذاتها أنه من بين العدد اإلجمالي للمنشآت المتضررة ه القصف.

استهداف المنشآت  أثرمنشأة دمرت كليا  وان عدد العمال الذين تعطلوا عن العمل كليا   703عن 
للقطاع الصناعي نتيجة  األوليةوبين أن حجم الخسائر  الصناعية بلغ أكثر من سبعة آالف عامل.

هاء الكلي من عملية مليون دوالر وان هذه القيمة مرشحة للزيادة حال االنت 743العدوان تجاوزت 
 التي لحقت بالقطاعات الصناعية المختلفة في قطاع غزة. األضرارحصر 

  46/4/4148األيام، رام هللا، 
 

 إحصاءات خمسين يوماا من العدوان على غزة ينشران"صفا" و"األورومتوسطي" 
تنشر وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بالتعاون مع المرصد األورومتوسطي : خــاص صفا - غزة

 من العدوان اإلسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة. يوما   13لحقوق اإلنسان حصيلة مفصلة لـ
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شهداء والجرحى ب أعداد الإنفو جرافيكوتشمل اإلحصائية التفصيلية المدعمة برسوم توضيحية  
الفلسطينيين وتوزيعهم على أيام العدوان اإلسرائيلي، إضافة إلى أعداد القتلى اإلسرائيليين بحسب 

كما تحصر اإلحصائية أعداد النازحين، والمنازل المدمرة، وأماكن العبادة  اعتراف االحتالل اإلسرائيلي.
فق الصحية والتعليمية، وأعداد التي هدمت أو تضررت، وتأتي على حجم الضرر الذي لحق بالمرا

 مؤسسات الخدمات العامة التي تضررت، والمرافق الصناعية والتجارية، وقوارب الصيد.
امرأة، فيما  336طفال  و 100شهيدا ، بينهم  6761وبحسب اإلحصائيات بلغ عدد شهداء العدوان 

حصائيات أن ثلث وتظهر اإل امرأة. 6346طفال  و 3614جريحا ، منهم 73100بلغ عدد الجرحى 
 الف جريح سيعانون من إعاقة دائمة.آ 3األطفال الجرحى الذين تجاوز عددهم 

هجوم صاروخي،  4673هجمة، منها  23220ونفذ الجيش اإلسرائيلي منذ بدء عدوانه على غزة 
 قذيفة مدفعية. 32174قذيفة من البحرية،  71132

منزال  73200زال دمرت بشكل كلي ومن 6314، منها 72336وبلغت حصيلة المنازل المهدمة 
من المنازل التي لحقت بها أضرارا، فيما عدد  اآلالفدمرت بشكل جزئي، إضافة إلى عشرات 

 منها بشكل كلي. 27مسجدا، ُدم ر  726المساجد المستهدفة 
 جمعية تقدم خدمات لما يزيد عن مئتي ألف شخص. 37وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المستهدفة 

المشردين جراء العدوان اإلسرائيلي المتواصل قرابة النصف مليون مشرد ووصل عدد 
 ملجأ  تابعا لألمم المتحدة. 63ب، غالبيتهم توزعوا على 026،363 

مليارات  3وقدرت الخسائر االقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع غزة بنحو 
ة وصناعية وقصف المنازل ومحطات مصلحة تجاري 360مليون دوالر، نتيجة استهداف  023و

المياه ومعالجة المياه العادمة، والمقار  الحكومية، والمدارس، وقوارب الصيادين، ومحطات ومحوالت 
الكهرباء، والمراكز الصحية، والطرق وخطوط المياه والكهرباء، واألراضي الزراعية، والمؤسسات 

 األهلية، والمساجد والكنائس والقبور.
 46/4/4148فة الفلسطينية، صفا، وكالة الصحا

 
 جرّاء العدوانمليون دولر  814بلغت  بغزة قيمة الخسائر في قطاع الزراعةوزارة الزراعة: 

يوما  كل شيء في  13الصواريخ اإلسرائيلية على مدار طالت القذائف و  :عبد الهادي عوكل - غزة
غزة وكان لألراضي الزراعية نصيب األسد منها ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة من المحاصيل 
الزراعية والتي انعكست بدورها على ندرة الخضراوات من األسواق في غزة، وارتفاع سعرها بنسبة 

مليون  017عة أن قيمة الخسائر في قطاع الزراعة بلغت أوضحت وزارة الزرا و  نظرا لقلتها. 333%
دوالر، ولفتت إلى أن األضرار والخسائر في القطاعات الزراعية المختلفة شملت اإلنتاج النباتي بواقع 

دوالرا، أما في  11مليون دوالر، واإلنتاج الحيواني نحو  12مليون دوالر، والتربة والري تتجاوز  737
 ماليين دوالر. 4والثروة السمكية فقد بلغت خسائره قطاع الصيد البحري 

 41/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 لالرتفاع مرشح والعدد غزة على اإلسرائيلي للعدوان األولية الحصيلة شهيداا  7424": الميزان"

 62/4/6370توقف العدوان اإلسرائيلي عند تمام الساعة السابعة من مساء الثالثاء الموافق 
وتوقفت معه أعمال القتل والتدمير، وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي واصلها مركز الميزان طوال 

ارتفاع أعداد  إلى-اإلنسان الزميلة تدقيق أسماء الشهداء وتصنيفهم مع منظمات حقوق  وبعد-العدوان 
شهداء مجهولي الهوية جرى دفنهم في  1شهيد دون احتساب  6724الضحايا ليصبح عدد الشهداء 

سيدة. وبلغ عدد المدنيين  661طفال ، و 167رفح ولم يتم التعرف عليهم حتى تاريخه، من الشهداء 
 676طفل و 366ل منازلهم، من بينهم قتلوا داخ 666شهداء. ومن بين الشهداء  7222من الشهداء 

شخصا  عند مداخل منازلهم أو بينما كانوا يحاولون الفرار منها. هذا ويتوزع  633سيدات. كما قتل 
 661شهيد، الوسطى  043شهيد، غزة  316الشهداء حسب المحافظة على النحو اآلتي شمال غزة 

لجرحى وفقا  إلحصاءات وزارة الصحة كما بلغ عدد ا شهيد. 036شهيد، رفح  166شهيد، خان يونس 
 .سيدة 6763طفل و 3376جريحا ، من بينهم  73674الفلسطينية 

 41/4/4148مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فلسطين، 
 

  غزة بسبب الحربب والثروة الحيوانية والسمكية خسائر الزراعة مليون دولر 141: الزراعة وزارة
كشف وزير الزراعة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، : األناضول ،محمد خبيصة - رام هللا

مليون  133شوقي العيسة، اليوم السبت، أن إجمالي خسائر القطاع الزراعي حتى تاريخ تقترب من 
قال العيسة خالل اتصال هاتفي مع وكالة األناضول إن قيمة الخسائر هي تلك التي تعرض و  دوالر.

لها قطاع الزراعة فقط، دون احتساب الثروة الحيوانية أو السمكية، حيث قصف االحتالل أكثر من 
 من األراضي المزروعة، بحجة أنها مواقع إلطالق صواريخ المقاومة الفلسطينية. 13%

غزة، إن إجمالي خسائر الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والمصانع في ة الزراعة وقال مكتب وزار 
 مليون دوالر. 143التي تستخدم المحاصيل الزراعية، كمواد في التصنيع، بلغت نحو 

 11/4/4148رأي اليوم، لندن، 
 

 وليةأ تقديراتك ماليين دولر خسائر قطاع النقل والمواصالت في غزة عشرةوزارة النقل: 
أعلنت وزارة النقل والمواصالت أمس أن تقديرات أولية لديها تشير إلى أن قطاع النقل : رام هللا

في بيان صحفي لها أمس  وزارةالوقالت  ماليين دوالر. 73والمواصالت في غزة تلقى خسائر بنحو 
تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن العدوان في مجال  %13إن التقديرات األولية المتوفرة لديها بنسبة 
مالين دوالر في الممتلكات المتعلقة بالمركبات الخاصة  73قطاع النقل والمواصالت بلغت حوالي 

 سيارة لدمار جزئي. 7333فيما تعرضت سيارة لدمار شامل  7333 بالمواطنين، منها التعرض لـ
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مليون دوالر كانت خسائرها في الورش والكراجات التابعة لها فيما  76ما قيمته  أنوتابعت الوزارة 
مليون دوالر في مركبات الدفاع  6ماليين دوالر، و 3بلغت الخسائر في السيارات الحكومية حوالي 

المتعلقة بالميناء  األضرارفي  وأماللقطاع الصحي.  في المركبات التابعة ألف 433المدني، ومليون و
 ماليين دوالر.  1 فكانت تقدر بـ

 41/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 جريحاا نتيجة العدوان 41411شهيداا و 4481 :األورومتوسطي
يوما  خسائر  17خل ف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر : عبد العالأحمد  -غزة 

 بشرية هائلة بلغت آالف الشهداء والجرحى، وعشرات اآلالف من المشردين.
في دمار هائل في  -الذي انتهى باتفاق لوقف إطالق النار بالقاهرة أمس األول-وتسبب العدوان 

 سات والطرقات.منازل المدنيين والمنشآت والمؤس
بينهم  شهيدا ، 6701وقال المركز األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن عدد الضحايا اإلجمالي بلغ 

 77و صحفيا ، 72و الطبية،من الطواقم  63و مسن ة،امرأة بينهن أكثر من أربعين  336و طفال، 133
إصاباتهم بين خطيرة  فلسطينيا تراوحت 73413وبلغ عدد جرحى العدوان  من موظفي وكالة  أونرواب.
 امرأة. 6737طفال  و 3333ومتوسطة وطفيفة، بينهم 

بينما استشهد  716وشه َد األول من أغسطس/آب الجاري أكبر نسبة في عدد الشهداء حيث بلغ 
 .703، وفي الثالثين من نفس الشهر استشهد 701من يوليو/تموز الماضي  66الـ في 

  44/4/4148 الجزيرة نت، الدوحة،
 
 مليون دولر خالل العدوان 1منشأة رياضية وخسائر بقيمة  11رياضياا ويدمر  14حتالل يقتل ال

رياضيا  36طينية، إن  األناضول: قال أحمد محيسن، وكيل وزارة الشباب والرياضة الفلس -غزة 
 .يوما   17آخرون، خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت  61قتلوا، وأصيب 

قتلت "إسرائيل"  وقال محيسن، خالل مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر وزارة اإلعالم بغزة، إن  
سرائيلية دمرت آخرون. وأضاف أن الحرب اإل 61رياضيا، فيما ُأصيب  36خالل عدوانها على غزة، 

منشأة رياضية بشكل كلي وفق إحصاء أولى، الفتا إلى أن الوزارة ال تزال تعمل على حصر  33
وأكد أن الخسائر المالية كبيرة جدا،  األضرار التي أصابت القطاع الرياضي خالل الحرب اإلسرائيلية.

 . ماليين دوالر، وسيتم ذكرها بالتفصيل في األيام القادمة 3وقد تتجاوز 
 42/4/4148القدس العربي، لندن، 

 
 العدوان في ومقاتالا  قائداا  474 استشهاد: القدس سرايا
 515 استشهاد عن فلسطين في اإلسالمي الجهاد لحركة العسكري الجناح القدس سرايا أعلنت: غزة
 45 اسـتمر والـذي غـزة قطـاع علـى األخير اإلسرائيلي العدوان أيام خالل القدس سرايا من ومقاتال قائدا
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ـــان" معركـــة حصـــاد فـــي الســـرايا وأعلنـــت كمـــا .يومـــا  أهـــداف قصـــف عـــن مســـؤوليتها" المرصـــوص البني
 وجــراد 4 وفجـر 45 وبـراق 555 بـراق صـواريخ بينهـا مــن، وقذيفـة صـاروخا 3154 بــ مختلفـة إسـرائيلية
 .ومالوتكا وكورنيت C8kو 554 وصواريخ هاون ئفوقذا وقدس

 79/2/7041، اإلخبارية معاا  وكالة

 
  الحرب خاللغزة إجمالي الخسائر التي تعرض لها قطاع دولر  مليارات 4وزارة القتصاد: 

تكلفة الحرب اإلسرائيلية على غزة التي  أن: تشير التقديرات األولية إلى األناضول - رام هللا
مليارات دوالر في الجانب  4مليار دوالر، تتضمن نحو  76.1يوما، بلغت نحو  13استمرت 

 في الجانب اإلسرائيلي. 0.1الفلسطيني ونحو 
في حكومة التوافق الفلسطينية، حصر األضرار، وبدأت وزارات االقتصاد والعمل واألشغال العامة 

 فيما بدأت تصريحات رسمية إسرائيلية، باإلعالن عن الخسائر المباشرة نتيجة الحرب
 إنمن أمس،  أولوقال وكيل وزارة االقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، تيسير عمرو، مساء 

رب تتراوح حتى منتصف األسبوع الجاري، إجمالي الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة خالل أيام الح
 مليارات دوالر "شاملة الخسائر المباشرة وغير المباشرة". 4 -1.1بين 

المنهجية التي تتبعها الوزارات في حصر األضرار وحسابها، ترتكز على دراسة  إنوتابع القول 
ة القادمة اإلعالن الخسائر التي تعرض لها كل قطاع من القطاعات االقتصادية، وسيتم خالل الفتر 

، من أكثر القطاعات التي واإلنشاءاتويعتبر قطاعا الزراعة  عن الخسائر التفصيلية لكل قطاع.
تكبدت خسائر كبيرة خالل فترة الحرب األخيرة. فقد بلغت خسائر الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، 

 مليون دوالر. 143ي، قرابة في حصيلة أولية صادرة عن وزارة الزراعة، منتصف األسبوع الجار 
 11/4/4148، القدس العربي، لندن

 
 غزة على الحرب خالل دمرت الباطون مصانع من %10: للصناعات العربية الشركة

 من الكثير تدمير على غزة قطاع على حربه في لياإلسرائي االحتالل ركز: عاشور صفاء - غزة
 تدمير في لإلمعان خطوة في العاملة األيدي من الكثير ُتشغل والتي الهامة الصناعية القطاعات
 .الثمانية الحصار سنوات خالل ببطء وتدميره حصاره على عمل الذي الفلسطيني االقتصاد
 فيها الدمار حجم وصل والتي الباطون نعمصا متعمد بشكل تدميرها تم التي المصانع ضمن ومن

 القطاع في والحيوية األساسية الصناعات أبرز من الخرسانة أو الباطون صناعة وتعتبر، %45 إلى
 .األساسية المادة هذه على البناء أعمال كافة تقف حيث، اإلنشائي

 دمر اإلسرائيلي االحتالل أن مشتهى هللا عبد الخرسانية للصناعات العربية الشركة مدير وأوضح
 الباطون ومصنع االنترلوك بالط صناعة على تعمل التي خاصة العربية الشركة مصانع مجمع
 بشكل الشجاعية حي في الموجود المجمع دمر االحتالل" :إن" فلسطين"لـ حديث في وقال .الجاهز
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 تدمير بعد العمل عن توقفوا عامل 155 وأن، تقريبا   دوالر ماليين 4 إلى الخسائر ووصلت كلي
 ".جديد من المصنع إعمار إعادة بعد إال أشغالهم إلى العودة من يتمكنوا ولن الحرب خالل المجمع

 تتوزع حيث االستيراد خالل من اإلسمنت من احتياجاته كافة على الفلسطيني السوق ويحصل
 .%4 رمص، %4 أوروبا، %4 األردن، %45 "إسرائيل": يلي كما المصدر بحسب المستوردة الكمية

 31 أصل من للباطون مصنعا   15" :إن زقوت فريد اإلنشائية الصناعات التحاد التنفيذي المدير وقال
 ".العمل عن توقفت المصانع من %45 أن أي، الحرب خالل تدميرها تم القطاع في موجودة مصنعا  

 30/2/7041، لين أون فلسطين
 

 المساجد مليون دولر خسائر العدوان على 11األوقاف: وزارة 
أكدت وزارة األوقاف أن الخسائر التي لحقت بالمساجد والمؤسسات الدينية  :نفوذ البكري - غزة

مسجدا بشكل  761مسجدا بصورة كلية و 13مليون دوالر، فيما تم تدمير  13خالل العدوان بلغت 
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة األوقاف والشؤون الدينية، أمس، في ساحة  زئي.ج

 مسجد السوسي المدمر بمخيم الشاطئ حول آثار العدوان على المساجد ومؤسسات األوقاف.
 4/2/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 دولر المليار ونصف لمليار جيحتا اإلعمارو  كامل بشكل سكنية وحدة 9200 تدمير": اإلسكان"

 غزة قطاع على الحرب" إن، سرحان ناجي غزة في واإلسكان العامة األشغال وزارة وكيل قال :غزة
، جزئي بشكل دمرت سكنية وحدة آالف 4 وقرابة، ملكا بشكل سكنية وحدة 4455 من أكثر دمرت
 ".دوالر المليار ونصف مليار مبلغ إلى تحتاج اإلعمار إعادة" أن مؤكدا"، للسكن قابلة غير لتصبح

 جزئي بشكل دمرت سكنية وحدة ألف 54 من أكثر" أن صحافي مؤتمر خالل سرحان وأضاف
 ".بعد تنته لم واإلحصاء الحصر ملياتع وأن أولية األعداد هذه" أن مؤكدا"، ومتوسط طفيف

 3/9/7041، القدس، القدس
 

 مليون دولر خسائر قطاع الطاقة جراء العدوان على غزة 18"بكدار": 
بكدار خسائر  - طيني للتنمية واإلعمارغزة: قدر الفريق الهندسي في المجلس االقتصادي الفلس
 مليون دوالر. 10قطاع الطاقة في قطاع غزة نتيجة العدوان اإلسرائيلي بحوالي 

جاء ذلك في تقرير حول خسائر قطاع الطاقة الذي أعدته لجنة متابعة وحصر الدمار المكونة من 
 مهندسي بكدار فرع غزة. 

مليون  36ركة توزيع الكهرباء التي قدرت خسائرها بالـ الخسائر موزعة بين ش أن إلىوأشار التقرير 
 مليون دوالر. 71دوالر، وبين محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع والتي قدر التقرير خسائرها بالـ 

العدوان دمر من شبكات البنية التحتية  الضغط العالي والمنخفضب ما  أنوفي التفاصيل، يوضح التقرير 



 مسار األحداث _______________________________________________________________

 79       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

دوالر، تكبدتها شركة توزيع الكهرباء في المناطق الشرقية في القطاع  بيت حانون،  مليون 60تكلفته 
إلى تكبدها خسائر بقيمة  إضافةخزاعة، رفح، البريج، الشجاعيةب والعديد من الشبكات داخل مدن القطاع، 

 مليون دوالر جراء تدمير مخازن الشركة بالكامل بما تحتويه من معدات وأدوات. 71تقدر بـ 
 8/2/4148أليام، رام هللا، ا

 
 مليار دولر 1القتصادية للحرب على قطاع غزة تتجاوز  األوليةماهر الطباع: الخسائر 

واستمرت على  62/4/6370حتى  1/1/6370أتت الحرب الثالثة على قطاع خالل الفترة من 
نسانية كارثية تمر على قطاع غزة. 17مدار   يوم متواصلة في ظل أوضاع اقتصادية وا 

وتجاوز  %01الصادرة من مركز اإلحصاء الفلسطيني  6370وحسب بيانات الربع الثاني من عام 
قطاع غزة إلى  ألف مواطن في 133ألف شخص وفقد أكثر من  633عدد العاطلين عن العمل أكثر من 

 والتيدخلهم اليومي وهو ما يمثل أكثر من ثلث سكان قطاع غزة، هذا باإلضافة الرتفاع معدالت الفقر 
الخاصة  األخيرةبشكل كبير، وأزمة الرواتب  األطفالوانتشار الفقر المدقع وظاهرة عمالة  %13بلغت 

 ار عدة شهور متواصلة.ألف موظف رواتبهم على مد 03بموظفي غزة حيث لم يتقاضى أكثر من 
يوم إلى حرب إسرائيلية شرسة وضروس وطاحنة استهدفت  17وتعرض قطاع غزة على مدار 

البشر والشجر والحجر وحرقت األخضر واليابس دون تمييز وأدت إلى تدمير البنية التحتية لقطاع 
تجاوزت الخسائر الخدمات العامة ونتج عن ذلك خسائر مادية فادحة وبحسب التقديرات األولية فقد 

االقتصادية اإلجمالية المباشرة والغير مباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر االقتصاد الوطني في 
 يوما. 17مليار دوالر تقريبا خالل فترة الحرب التي استمرت  1قطاع غزة بكافة قطاعاته االقتصادية 

يوم وتوقف اإلنتاجية في كافة  17ر ونتيجة إلى الشلل الكامل في كافة مناحي الحياة على مدا
األنشطة االقتصادية وا غالق المنشآت االقتصادية في القطاعات المختلفة  القطاع التجاري، القطاع 
الصناعي، القطاع السياحي، القطاع الزراعي، القطاع الخدماتي، القطاع المصرفيب، فقد قدرت 

با وبناء  على قيمة اإلنتاج اليومي من إجمالي مليون دوالر تقري 1.2اليومية بنحو  األوليةالخسائر 
مليون دوالر  341الناتج المحلى اإلجمالي لكل األنشطة االقتصادية المختلفة أي بإجمالي يقدر بنحو 

 خالل تلك الفترة الحرب.
مليون دوالر سوف يتكبدها االقتصاد حتى استرداد  7763ويضاف إلى ذلك خسائر فادحة تتجاوز 

دي الفلسطيني في قطاع غزة عافيته وهي نتيجة انخفاض الناتج المحلى اإلجمالي النشاط االقتصا
 ، والتي تقدر فترتها بعام كامل على األقل.%03خالل الفترة القادمة بنسبة متوسطة تقدر بنحو 
بحق االقتصاد الفلسطيني والتي أدت إلى "إسرائيل"  هذا باإلضافة إلى المجازر التي ارتكبتها

منشاة اقتصادية من المنشآت  133ة نتيجة للتدمير الكلى والجزئي والحرائق لما يزيد عن خسائر مباشر 
الكبيرة واالستراتيجية هذا باإلضافة إلى العديد من المنشآت المتوسطة والصغيرة والتي تمثل مجمل 

اوز عددها ب والتي يتجوالصناعية والزراعية والخدماتية اقتصاد قطاع غزة في كافة القطاعات  التجارية
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مليون دوالر  103المباشر بما يزيد عن  األوليةمنشأه اقتصادية وتقدر خسائرها  6433ما يزيد عن 
 .6336-6334التي شنت على قطاع غزة في عام  األولىوهي ثالث أضعاف خسائر الحرب 

حيث بلغ  %14كما وانخفضت كمية الواردات إلى قطاع غزة خالل فترة الحرب بنسبة تصل إلى 
شاحنة كانت ترد قبل الحرب الثالثة  613شاحنة يوميا من أصل  731وسط عدد الشاحنات الواردة مت

شاحنة، وتعذر وصول ما يزيد عن  1047وبلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة خالل فترة الحرب 
 شاحنة إلى قطاع غزة. 1626

 األوله منذ اليوم من أكبر القطاعات تضررا من تلك الحرب حيث وأن اإلسكانويعتبر قطاع 
للحرب تعمد االحتالل اإلسرائيلي إلى استهداف منازل المواطنين وبشكل مباشر، مما أدى إلى تدمير 

وحدة سكنية ضرر جزئي  4233وحدة سكنية بشكل كلى، وتضرر ما يزيد عن  73333ما يزيد عن 
المعلومات وحدة سكنية ضرر جزئي بسيط وذلك وفق  01333بالغ لتصبح غير صالحة للسكن و

 اإلسكانالمتوفرة، وبناء على تقديرات وتقييمات خسائر الحروب السابقة الخاصة بأضرار  األولية
مليون دوالر تقريبا،  663الخاص والمباني بحوالي  اإلسكانلقطاع  األوليةوالمباني تقدر الخسائر 

الخاص بالمنازل مليون دوالر إلزالة الركام والردم  733ويضاف إلى ذلك تكاليف تقدر بنحو 
عادة تدويره واالستغالل األمثل له ومن المتوقع أن تستغرق تلك  والمنشآت التي تم تدميرها وفرزة وا 

 الخاصة بذلك. واآللياتوالمعدات  األموالشهر وذلك حسب توفر  74شهور إلى  2العملية من 
زلهم بشكل كلى لمدة تكاليف إيجار مساكن بديلة للذين تدمرت منا اإلسكانكما يضاف إلى خسائر 

مليون دوالر  43ثالث سنوات على أقل تقدير لحين إعادة إعمار منازلهم المدمرة والتي تبلغ قيمتها 
 73مليون والسنة الثالثة  61مليون والسنة الثانية  06 األولىمقسمة على ثالث سنوات في السنة 

 وبوتيرة عالية. بشكل فورى وسريع اإلعمارمليون وذلك في حال بدأت عملية إعادة 
وتعرض القطاع الزراعي  اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني، الثورة السمكيةب لخسائر أولية تزيد عن 

 مليون دوالر نتيجة استهداف االحتالل لألراضي. 133
شخص من الصيادين والعاملين في مهنة  1333وعلى صعيد الثروة السمكية تعطل ما يزيد عن 

كنهم من النزول للبحر بسبب الحرب، وفقدوا دخلهم اليومي الذي يعتمدون علية الصيد نتيجة عدم تم
لتلبية احتياجاتهم اليومية، وتم استهداف وتدمير وحرق عدد كبير من قواربهم الراسية في بحر قطاع 

 غزة، وتم استهداف الميناء وغرف الصيادين ومعدات وأدوات الصيد.
ال تساوي أي  أنهاتعرض لها قطاع غزة إال  التيلفادحة وبالرغم من كل الخسائر االقتصادية ا

وجرحنا البواسل، حيث بلغ عدد الشهداء حتى هذا  األبرارأمام التضحيات التي قدمها شهدائنا  شيء
بحاجة سريعة لصرف المخصصات  اآلنجريح وهم  77333شهيد وأكثر من  6701اليوم 

تأهيل الجرحى، كما نزح خالل فترة الحرب ما والتعويضات الخاصة بهم ووضع برامج خاصة إلعادة 
العامة والكنائس والتي واألماكن والحكومة  األونرواألف مواطن من منازلهم إلى مدارس  033يزيد عن 

 ال تتوفر فيها أبسط شروط الحياة خالل فترة الحرب.
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يره خالل ثمان مليار دوالر إلعادة إعمار ما تم تدم 73وقال إن قطاع غزة يحتاج إلى ما يزيد عن 
 سنوات من الحصار.

 1/2/4148مدونة القتصاد الفلسطيني، 
 
غاثةوتنمية  إعمار إعادةمليار دولر تكلفة  1.4: "بكدار"   غزة وا 

"بكدار" د. محمد  واإلعماراالقتصادي للتنمية أعلن رئيس المجلس  :كامش أبو إبراهيم - البيرة
مليار دوالر، بحيث رصد  1.4وتنمية غزة تصل لـ  إعمار إعادةلعملية  اإلجماليةالتكلفة  أناشتية، 
العاجلة، وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للعدوان بـ  اإلغاثيةمليون دوالر للحاجات  013مبلغ 
مليار دوالر للحاجات التنموية، بما يشمل  3.36ت ميزانية بقيمة مليار دوالر، في حين وضع 0.0

 الميناء ومحطة تحلية المياه وغيره.
عن "خطة تنمية خالل مؤتمر صحفي نظمه أمس "بكدار" في مقره بالبيرة،  ،علن فيه اشتيةأ و 

عادة سة أعوام يمكن أن تتم في غضون خم اإلعمار إعادةعملية  أنقطاع غزة". وبين اشتية،  إعمار وا 
كحد أقصى، في حال رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع بشكل كامل، منوها إلى أن 

مليار دوالر، من ضمنها خمسة مليارات دوالر  1.4تصل إلى  اإلعماراالحتياجات المالية إلعادة 
 الميناء وغيره. إقامة، والبقية ألغراض التطوير، مثل اإلعمارإلعادة 

 1/2/4148ة، رام هللا، الحياة الجديد
 

 مليون دولر خسائر الزراعة بغزة جراء العدوان 111 :وزارة الزراعة
 113بلغت خسائر القطاع الزراعي في غزة جراء العدوان اإلسرائيلي : أحمد عبد العال -غزة 

ن دوالر، وفق إحصاءات رسمية. وشملت األضرار اإلنتاج النباتي والحيواني والتربة والري والثروة مليو 
قالت وزارة الزراعة إن قيمة األضرار والخسائر التي أصابت القطاع الزراعي جراء العدوان و  السمكية.

إن القيمة التقديرية  وقال مدير التخطيط في الوزارة نبيل أبو شمالة مليون دوالر. 113على غزة بلغت 
مليون دوالر، في حين بلغت الخسائر  633لألضرار والخسائر الزراعية غير المباشرة تجاوزت 

وأضاف للجزيرة نت أن األضرار والخسائر في القطاعات الزراعية  مليون دوالر. 313المباشرة 
 لبحري.المختلفة شملت اإلنتاج النباتي والحيواني والتربة والري، وقطاع الصيد ا

 6/2/4148جزيرة نت، ال
 

 مليون دولر خسائر التعليم بغزة جراء العدوان اإلسرائيلي 11وزارة التربية والتعليم في غزة: 
قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، إن قيمة األضرار  األناضول:، هللا عال عطا - غزة

يوما، بلغت  17والخسائر التي لحقت بقطاع التعليم جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة، التي استمرت 
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مليون دوالر. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة األناضول نسخة  عنه، إن قيمة الخسائر شملت  33
 والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األممية "أونروا". المدارس الحكومية،

وتوجه صباح أمس، نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة، بعد نحو 
 أسبوعين من الـتأخير بسبب الحرب اإلسرائيلية.

 763مدرسة حكومية بشكل كامل و 60وأشارت الوزارة إلى أن الحرب اإلسرائيلية، تسببت بتدمير 
 .األونروامدرسة تتبع لوكالة  13أخرى بشكل جزئي، فيما طال الدمار 

 46/2/4148رأي اليوم، لندن، 
 
 الخسائر اإلسرائيلية. 4

 جنود صهاينة منذ بدء العملية البرية 441: قتلنا القسامكتائب 
ب تسعة 1-64أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قتلت يوم االثنين  : غزة

وجرحت العشرات ليرتفع بذلك عدد من قتلتهم منذ بدء العملة البرية قبل أكثر  صهيونيا   عشرة جنديا  
وأكدت الكتائب في بالغ عسكري، أن هذا العدد من الجنود قتلوا  جنود صهاينة. 773 من أسبوع إلى

 في استهداف آلياتهم المتوغلة، وكذلك خالل عمليات خلف الخطوط، والذي يتكتم االحتالل عليهم.
 44/1/4148، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  ن على غزةصحيفة "ذي ماركر": ستة باليين شيكل هي تكلفة الحرب حتى اآل

 على غزة أشارت صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية إلى أن تكلفة الحرب: أسعد تلحمي - لناصرةا
يون دوالرب بل 7.6بليون شيكل   0.6بليون دوالرب، منها  7.1باليين شيكل   2بلغت حتى اآلن 
بليون لتغطية وأضرار مدنية التي تضاهي ضعفي األضرار التي خلفتها عملية  7.4تكلفة عسكرية و

وتابعت أن وزارة الدفاع تطالب وزارة المال بتعويضها الفوري في  شهرا . 63قبل  "عامود السحاب"
يض مضاعف في بليون دوالرب على أن تطالب بتعو  7.0موازنة هذا العام بخمسة باليين شيكل  

 موازنة العام المقبل.
 4/4/4148، الحياة، لندن

 
  شيكل مليار 41 العدوان بسبب خسرت "إسرائيل": الفلسطينيّ  الداخل في إعمار جمعية مدير

مدير جمعية إعمار للتنمية والتطوير االقتصادي في  ،يوسف عواودةأكد  أندراوس: زهير -الناصرة 
مليار شيكل،  72خسرت بسبب العدوان على قطاع غزة ما يقارب  "إسرائيل"ن أ ،الداخل الفلسطيني  

وأن كل دقيقة تمر على هذا العدوان يتكبد االقتصاد اإلسرائيلي فيها نصف مليون شيكل. وتتكون هذه 
في المنطقة  ائر باألساس من التكاليف العسكرية ومن تعط ل النشاط االقتصادي خصوصا  الخس



 مسار األحداث _______________________________________________________________

 83       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

نه لو علم اإلسرائيليين بالحجم الحقيقي للخسائر لقامت ثورة على رئيس الوزراء أ ، وأضافالجنوبية
 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

 41/4/4148ن، رأي اليوم، لند
 
 بغزة قتال يوم لكل اإلسرائيلي للجيش اللوجستية الخسائر ردول  مليون 1.3": معاريف"

 تكب دها التي اللوجستية الخسائر أن عن النقاب، المستوى رفيع إسرائيلي ضابط كشف :الناصرة
 قيمتها بلغت"، الصامد الجرف"بـ والمعروفة غزة قطاع ضد العسكرية عمليته اللخ االحتالل جيش
 ب.أمريكي دوالر مليون 511 على يزيد ما أي  شيكل مليون 515 اآلن حتى

 العتاد تتضمن والتي اللوجستية التكلفة نإ" قوله الضابط عن العبرية" معاريف" صحيفة ونقلت
 نحو أي  شيكل مليون 54 بلغت العسكرية العملية خالل غزة قطاع في القتال من يوم لكل والغذاء

 مليون 511  شيكل مليون 515 إلى للعملية اإلجمالية التكلفة لتصلب، أمريكي دوالر مليون 5.3
، فقط الجنود وغذاء العتاد تكلفة تتضمن المبالغ هذه فإن، للضابط ووفقا  . قوله حسبب"، أمريكي دوالر
 تشغيل تكلفة أو العتاد غيار قطع أو االحتياط لجنود الخدمة أيام عن التعويضات قيمة تشمل وال

 ذكره سبق ما قيمة أن حيث، غزة قطاع على اإلسرائيلي الجو لسالح اليومية والغارات القتالية المعد ات
 ب.أمريكي دوالر مليار إلى مليون 445  شيكل مليارات 5 إلى 1 بين تتراوح

 استهالك أن، اإلسرائيلي الجيش في واللوجستي التكنولوجي سمالق في يعمل الذي الضابط وكشف
 عامود" عملية خالل استهلكه ما مع مقارنة %45 إلى قفز العسكرية العملية خالل الطائرات وقود

 .%45 بلغ السوالر استهالك أن كما، 1551 عام" السحاب
 41/2/7041، برس قدس

 
  أشهر ستة خالل مستوى ألدنى كياألمري الدولر أمام ينخفض اإلسرائيلي الشيكل

 الضفة في الصرافة محالت أصحاب نقيب نائب، الحواري هللا عبد قال: ناضولاأل - هللا رام
 خالل مستوياته ألدنى انخفض، ألمريكيا الدوالر أمام اإلسرائيلي الشيكل صرف سعر إن، الغربية
، %3.45 قدره بارتفاع، شيكل 3.43 نحو، أمس، الدوالر صرف سعر وبلغ .الماضية الستة الشهور
 .شيكل 3.55 من أقل الدوالر صرف سعر بلغ إذ، الحرب اندالع يوم الصرف بسعر مقارنة

 73/2/7041، لندن، العربي القدس

 
 الحرب جراء السياحة قطاع خسائر ولرد مليون 140: "ماركر ذي" صحيفة

 بخسائر مني قد السياحة قطاع إن "إسرائيل" في المتخصصة االقتصادية ماركر ذي صحيفة قالت
 والتي غزة قطاع على "إسرائيل" شنتها تيال األخيرة الحرب خالل دوالر مليون 445 نحو بلغت كبيرة

 بسبب ألغيت قد والمغادرة الوافدة السياحية الرحالت من الكثير أن إلى وأشارت .يوما 45 استمرت
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 القطاعات كافة على ذلك أثر وقد. المقبل العام من األول الربع حتى تمتد قد الحالة هذه وأن، الحرب
لى .بالسياحة المرتبطة  45 بلغت قد الزراعة قطاع في الخسائر أن الصحيفة حتأوض ذلك جانب وا 
، دوالر مليون 345 على الصناعة قطاع في زادت المباشرة غير الخسائر أن وأضافت .دوالر مليون
 خسائر أنها موضحة، جنوبا غزة حدود إلى شماال حيفا من الممتدة المنطقة في مصانع تشمل وهي

 .الحرب بسبب خام مواد نوفقدا والموظفين العمال تغيب عن ناجمة
 البناء قطاع فإن، وغيرها والبناء الصناعيين اتحادات في األبحاث شعبة أعدتها دراسات وحسب

 التي والصواريخ القذائف سببتها أضرار جراء دوالر مليون عشرين نحو بلغت بخسائر اآلخر هو مني
 .غزة على الحرب خالل" إسرائيل" داخل المباني أصابت
 حين في %4 بنسبة أبيب وتل القدس في خاصة المتاجر في المبيعات تراجع إلى ربالح أدت وقد
 .%51 إلى" إسرائيل" جنوب في ارتفعت

  72/2/7041، الدوحة، نت الجزيرة
 

 غزة على الحرب بسبب الكاملة القتصادية اإلسرائيلية الخسائر :تقرير
 ال صيف" عنوان تحت "إسرائيل" في نشر اقتصادي إحصائي تقرير أظهر :خاصة ترجمة - غزة
 التي المقاومة صواريخ بفعل" إسرائيل" بها منيت التي االقتصادية الخسائر حجم" إسرائيل في ينسى
 في الحياة شل في ونجحت، وحيفا ضيرةوالخ والقدس أبيب تل مثل الرئيسية اإلسرائيلية المدن طالت
 .االقتصادية والقطاعات المرافق من العديد

 االقتصاد تكبدها التي الخسائر حجم عن جدا القليل نشرت العبرية اإلعالم وسائل بعض أن ورغم
ب أحرونوت يديعوت  لصحيفة االقتصادي المحلق في نشر الذي الجديد التقرير أظهر فقد، اإلسرائيلي

 .واقتصادها" إسرائيل"ـب لحقت التي الخسائر تلك حقيقة العبرية
 شيكل مليار 3 فقط بلغت اإلسرائيلية االقتصادية الخسائر إن تقول العبرية اإلعالم وسائل وكانت

" الخاصة"بـ تصنف التي الخسائر أن كشف الجديد التقرير لكن، دوالر المليار وربع مليار يعادل ما أي
 ال الخسائر هذه أن إلى مشيرة  ، يوميا شيكل مليون 555 نحو بلغت يرهاوغ والمصانع المطاعم أي

 .والثقافة والرياضة والتعليم األمن التقرير حسب تضم التي الضعف ومجاالت السياحي القطاع تشمل
، شيكل مليارات 4 ،التقرير هذا حسب، اإلسرائيلية األمنية بالمؤسسة لحقت التي الخسائر وبلغت

 بـ أخرى ميزانية جانب إلى، شيكل مليارات 55 بـ الخسائر تلك لتعويض بحاجة جيشال أن إلى مشيرا
 للموازنة العام العجز من سيزيد ذلك أن يعني ما، االحتياط استدعاء خسائر لتعويض شيكل مليار 51

 .1554-1555 لعام اإلسرائيلية
 أن إلى مشيرا  ، العسكرية ةالعملي طول بسبب اإلسرائيلية بالصناعة لحقت كبيرة أضرارا   أن وأوضح
 أدى ما، الحضور على العمال قدرة عدم بسبب أعمالها نشاط في بطيء من عانت الشركات
 فقط البرية العملية انتهاء حتى الخسائر قدرت حيث، األقل على %15 بنسبة اإلنتاج معدل النخفاض
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 الذين الموظفين من %45 تضرر فيما، وحيفا أبيب وتل الجنوب مناطق وشملت شيكل مليار 5.1 بـ
 .بطالة عمال باعتبارهم أمواال   يتسلمون وكانوا العمل عن العاطلين عداد في حينها في أصبحوا
 العملية ببداية مرتبط النمو ذلك وكان %5.4 عند توقف االقتصادي النمو أن التقرير وبين
 العامة الموازنة في لمتوقعا العجز يقفز أن المتوقع من أنه إلى مشيرا، حينها وتوقف فقط العسكرية

 دول من لالستدانة التوجه أو البنوك من لالستدانة "إسرائيل" سيضطر ما ،شيكل مليار 55 من ألكثر
 في األنفاق وخفض جديدة ضرائب فرض خالل من الحقا وتعويضه الكبير العجز لتغطية صديقة
 وارد انخفض حيث، غزة على بالحر  جراء تأثر الخارج إلى التصدير أن التقرير وأظهر .الوزارات
 .%1.35 بـ السلع صادرات انخفضت فيما، %1.14 إلى الخام المواد مدخالت
 من أكثر دفع حيث، المصانع بأصحاب لحقت التي األضرار عن تعويض طلب 3544 ُقدم كما

 تعويضات دفع المقرر من فيما ،مباشر بشكل تضررت التي المصانع ألصحاب شيكل مليون 15
 .لديهم العاملين تعطل عن المصانع هذه أصحاب تعويض إلى ضافةباإل أخرى

 لدى االئتمان بطاقات استخدام عبر المشتريات حجم في ملحوظ انخفاض وجود إلى التقارير وأشار
 في خاصة  ، سنويا المشتريات حجم من شيكل مليار 54 إلى يصل المتوسط أن مبينا، اإلسرائيليين

 مناطق في المشتريات حجم أن تبين حيث، اإلطالق على األضعف يكونس الموسم هذا أن غير، الصيف
 .%5 بنسبة" أبيب تل" المركز في انخفض حين في، العام المعدل عن %4 بنسبة انخفض الجنوب
 في االنخفاض هذا وصل فيما، %15 بنسبة السياحة مدخالت في انخفاض وجود التقرير كدأو 
 والترفيه التسلية مراكز في المداخيل انخفاض بلغ حين في، %45 بنسبة السواحل على الواقعة المدن
 حيث، والمقاهي المطاعم مشتريات في كبير انخفاض هناك أن كما، %55 إلى والموضة %54 إلى
 إلى 5455 تحصيل فقط بمقدوره أصبح يوميا شيكل آالف 4 تحصيل يستطيع كان الذي المطعم أن

 .فقط شيكل 1555
 وانخفض، الوسط في %15و، الجنوب في %14 بنسبة انخفاضا المالبس صناعة شهدت كما
 .فقط يوليو شهر خالل %4.3 إلى الشواغر عدد ارتفع فيما، %4 بنسبة البناء قطاع

 الموظفون وكان الجنوب مناطق في أبوابها أغلقت الشركات من العديد أن إلى التقرير وأشار
 وغيرها المطاعم رواد انخفض حين في، وابهاأب تفتح التي الشركات في الضغط تحت العمالء وكذلك

 على سلبا   أثر ما، تحتاجه ما وتوفير الجديد الدراسي العام ترتيب والمؤسسات المدارس تستطيع ولم
 .الدراسي العام

 .بتعويضهم وطالبوا عمل بدون منازلهم في للبقاء الجنوب في الموظفين من %45 واضطر
 أدى ما، العمال من كبير عدد بتسريح العمل أرباب لوح، االقتصادي الوضع تدهور أعقاب وفي

 يبحثون الذين العمل أرباب لدى %4.3 إلى" الشواغر" الوظائف معروض في ملحوظ انخفاض إلى
 .موظفين عن

 عملية أي الجنوب مدن تشهد ولم جدا كبيرا ركودا، التقرير هذا حسب، العقارات سوق شهد كما
 .%54 بنسبة السيارات سوق مبيعات عتتراج فيما، للعقارات وبيع شراء
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 %45 وبنسبة %35 بنسبة الفنادق عمل انخفض فيما، مختلفة ومهرجانات عالمية حفالت وألغيت
 وخسرت، زيارتهم آخرون ألغى كما" إسرائيل" مختلفة دول من السياح غادر حين في، السواحل على

" كامل شبه انهيار" بأنه التقرير الق كما الوضع وصف يمكن حيث، الشواكل ماليين عشرات الفنادق
 فيما، عام كل عن %14 بنسبة المسافرين عدد انخفض حيث، والسفر الفنادق وعمل السياحة في

 .طائلة بمبالغ بتعويضها الفنادق طالبت
 أوروبية منافسات ضمن تلعب إسرائيلية فرق واضطرت فادحة خسائر الرياضة تكبدت كما

 األموال لدفع اضطرت الفرق أن يعني ما "،إسرائيل" من بدال قبرص في المنافسة الفرق الستضافة
 أماكن وتوفير الجماهير نقل بسبب الفرق هذه تكبدتها التي للكلفة إضافة، المالعب وألصحاب للفنادق

 445 بمبلغ الرياضية الفرق تعويض وبدأ المدن من %45 في اإلسرائيلي الدوري تعطل حين في، لهم
 .شيكل ألف

 ستشتري كانت التي الجماهير فقد أن بعد األموال من الكثير السلة لكرة اإلسرائيلي منتخبال وخسر
 المنتخب اضطر حيث، األوروبية األمم بطولة تصفيات في مبارياته لحضور التذاكر ماليين

" إسرائيل" في تكون أن من بدال الجمهور من قليل عدد أمام قبرص في مبارياته لخوض اإلسرائيلي
 خارج اللعب أن إلى مشيرا  ، المنتخب على بالفائدة يعودون الذين اإلسرائيليين من اآلالف شراتع أمام

 .وغيرها والفنادق الرياضية القاعات واستئجار الطيران رحالت بسبب المنتخب نفقات من زاد" إسرائيل"

 30/2/7041، القدس، القدس
 
 غزة على الحرب خالل اديةالقتص "إسرائيل" خسائر شيكل مليارات عشرة: "يديعوت"

كشف تقرير اقتصادي إسرائيلي حجم الخسائر االقتصادية الكبيرة التي منيت بها : الوكاالت
المحتلة، مشيرة  إلى أن الخسائر  "إسرائيل" بسبب صواريخ المقاومة التي وصلت لجميع المدن

وقال التقرير الذي نشرته  .مليارات شيكل على أقل تقدير 73االقتصادية دون العسكرية بلغت 
صحيفة "يديعوت" العبرية في ملحقها االقتصادي إن تلك الخسائر لحقت "بإسرائيل" نتيجة استهداف 

وكشف التقرير أن الخسائر التي . ضيرة وحيفاوهي تل أبيب والقدس والخ هاالمقاومة للمدن الرئيسية في
مليون شيكل يوميا طيلة فترة  733تصنف بـ"الخاصة" أي المطاعم والمصانع وغيرها بلغت نحو 

الحرب، موضحا أن هذه الخسائر ال تشمل القطاع السياحي ومجاالت الضعف التي تضم حسب 
 .التقرير األمن والتعليم والرياضة والثقافة

مليارات شيكل خالل  3 تقرير بخالف التقديرات اإلسرائيلية السابقة بأن الخسائر بلغتويأتي هذا ال
فترة الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخسائر ستعود على الدولة ألن "إسرائيل" ستضطر 

. من جهة لتعويض خسائرها بفرض مزيد من الضرائب على اإلسرائيليين ما سيؤدي لضعفها اقتصاديا  
مليارات شيكل،  6ت الصحيفة أن الخسائر التي لحقت بالمؤسسة األمنية "اإلسرائيلية" بلغت أخرى كشف

مليارات شيكل، إلى جانب ميزانية أخرى بـ  73مشير ة إلى أن الجيش بحاجة لتعويض تلك الخسائر بـ 
موازنة مليار شيكل لتعويض خسائر استدعاء االحتياط، ما يعني أن ذلك سيزيد من العجز العام لل 76
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ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أضرارا كبيرة لحقت بالصناعة  .6371-6370"اإلسرائيلية" لعام 
في نشاط أعمالها  ءأن الشركات عانت من بط إلى "اإلسرائيلية" بسبب طول العملية العسكرية، مشيرا  

األقل. على  %63بسبب عدم قدرة العمال على الحضور، ما أدى النخفاض معدل اإلنتاج بنسبة 
مليار شيكل وشملت مناطق الجنوب وتل أبيب  7.6وقدرت الخسائر حتى انتهاء العملية البرية فقط بـ 

من الموظفين الذين أصبحوا في حينها في عداد العاطلين عن العمل وكانوا  %23وحيفا، فيما تضرر 
 .يتسلمون أمواال باعتبارهم عمال بطالة

وكان ذلك النمو مرتبط ببداية العملية  %7.1قف عند وبين التقرير أن النمو االقتصادي تو 
العسكرية فقط وتوقف حينها، مشير ا إلى أنه من المتوقع أن يقفز العجز المتوقع في الموازنة العامة 

وشددت على أن الحكومة ستضطر لالستدانة من البنوك أو التوجه ل. مليار شيك 03ألكثر من 
ز الكبير وتعويضه الحقا من خالل فرض ضرائب جديدة لالستدانة من دول صديقة لتغطية العج

وخفض األنفاق في الوزارات. وأظهر التقرير أن التصدير إلى الخارج تأثر جراء الحرب على غزة، 
. %6.37، فيما انخفضت صادرات السلع بـ %6.66حيث انخفض وارد مدخالت المواد الخام إلى 

عن األضرار التي أصابتهم وخاصة أصحاب إسرائيلي طلب تعويض  3344وبحسب يديعوت قدم 
 مليون شيكل بشكل عاجل ألصحاب المصانع كتعويض. 63المصانع ما أدى لدفع الحكومة 

 14/4/4148الدستور، عمان، 
 

 جندياا  27 إلى الحرب خالل الحتالل قتلى عدد يرفع جندي وفاة: اإلسرائيلية اإلذاعة
 في البرية العملية خالل أصيب قد كان إسرائيلي جندي وفاة إسرائيلية طبية مصادر أعلنت: غزة

 .اإلسرائيلية المصادر بحسب جندي ا 41 إلى قتلوا الذين الجنود عدد بذلك ليرتفع، غزة
 يوم توفي المظلين لواء منب، عاما 15  شاليف شاحر الجندي أن ةالعام اإلسرائيلية اإلذاعة وقالت

 أنه وأضافت. بغزة المعارك خالل بها أصيب التي بالجراح متأثر ا بحيفا" رمبام" مشفى في 35/4 األحد
 .جنديا   41 إلى غزة على الحرب خالل االختالل جنود قتلى عدد يرتفع شاليف الجندي بوفاة

 34/2/7041، برس قدس
 
  غزة على العدوان نفقات لتغطية الموازنة في شيكل مليار 7 تقليص تقر اإلسرائيلية حكومةال

 أجل من الوزارات ميزانيات تقليص أمس جلستها في اإلسرائيلية الحكومة أقرت :المحتلة القدس
 ما أي ،لكشي مليار 1 تقليص الحكومة رئيس اقتراح وأقرت، غزة قطاع على العدوان نفقات تغطية
 باستثناء  الوزارات كافة التقليص وشمل .الجيش لوزارة وتحويلها ،الوزارات ميزانيات من %1 يعادل
 والباقي، لكشي مليار 5.4 ـب الجيش وزارة موازنة لزيادة التقليص مبلغ وسيستخدمب، الجيش وزارة

 بـ الجيش وزارة موازنة زيادة الحكومة قرار وتضمن. الجنوب منطقة في األضرار لتعويض سيستخدم
 .الجاري العام من ابتداء، سنويا لكشي مليار 5.4
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 القرار ولقي، محتدما   جدال   وشهدت صاخبة كانت الجلسة أن إسرائيلية إعالم وسائل وذكرت
 .بينيت نفتالي االقتصاد وزير بينهم راءوز  ثالثة معارضة

 4/9/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
 

 آب /أغسطس خالل "إسرائيل" إلى السياح أعداد تراجع نسبة %37: اإلسرائيلي اإلحصاء
األناضول: أظهر تقرير صدر أمس األربعاء عن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي  –هللا رام  
مقارنة  %36/آب الماضي بنسبة أغسطستراجع خالل شهر "إسرائيل"  أعداد السياح الوافدين إلى أن

 بنفس الشهر من العام الماضي.
على قطاع غزة والتي ئيل" "إسرا ويأتي هذا التراجع، بحسب التقرير، نتيجة للحرب التي شنتها

أغسطس/ آب الماضي. وخالل تلك الحرب ُاطلقت من غزة  61يوما وانتهت في  17استمرت 
 .أخرىالمدن اإلسرائيلية، ما دفع بالسياح األجانب إلى تحويل وجهاتهم إلى دول  صواريخ باتجاه

ة  ذي ماركرب ووصف وزير السياحة اإلسرائيلية، عوزي النداو، في تصريح أوردته أمس صحيف
التي أثرت على االقتصاد اإلسرائيلي،  "الضربة الهائلة للسياحة"االقتصادية اإلسرائيلية، هذا التراجع بـ

حتى بعد انتهاء  "إسرائيل"، وحذر الوزير من تواصل تراجع أرقام السياحة في وزادت من حدة التباطؤ.
طلع العام المقبل، مؤكدا  إن خططا  حكومية العملية العسكرية على غزة، سواء خالل العام الجاري أو م
 الستعادة بريق السياحة سيتم تنفيذها في المستقبل القريب.

 44/2/4148لندن،  العربي، القدس
 

 شواهد على جرائم الحرب اإلسرائيلية خالل العدوانثالثاا: 
   منزلا منذ بدء العدوان 441 مرويدغارة  111أكثر من ويشن  خانيونسبيرتكب مجزرتين  الحتالل

بات بالغة، مساء األربعاء، آخرين بينهم إصا 71، وأصيب فلسطينيين مواطنين تسعةاستشهد : غزة
على شاطئ بحر القرارة شمال غرب محافظة خان يونس جنوب  استراحةفي قصف إسرائيلي استهدف 

 6قطاع غزة. وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة في تصريح وصل "الرأي"، بوصول 
 . شهداء إلى مجمع ناصر الطبي عبارة عن أشالء جراء استهداف االستراحة

 أربعةغارة منذ  133قالت وزارة الداخلية بغزة إن االحتالل الصهيوني شن أكثر من من جهتها، 
 .منها استهدفت البنى التحتية %41أيام وحتى اليوم 

 41/1/4148وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 

  دمراا منزلا م 412و شهيداا  24الحتالل يرتكب مجزرة برفح ترفع حصيلة العدوان لر 
قوات االحتالل  ، أنرفحمن القدس و ، 44/1/4148وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، قالت 

عائلة "غنام" في اإلسرائيلي ارتكبت في الساعات األولى من صباح اليوم الجمعة مجزرة جديدة بحق 
 شهداء وعدد من اإلصابات. خمسةحي يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة راح ضحيتها حتى اآلن 
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، عن مراسليها من القطاع، أنه 44/1/4148وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، وأضافت 
قطاع غزة لليوم  بلغ إجمالي عدد المنازل التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي في عدوانه المتواصل على

مما ألحقت أضرارا  كبيرة في  .ب منزال ، ُدم ر معظمها بشكل كامل716على التوالي إلى   الثالث
 الممتلكات، فيما يواصل استهداف األراضي الزراعية في أنحاء متفرقة من القطاع.

 
 جريحاا  4641و شهيداا  441ترفع حصيلة العدوان إلى  أطفال بحق أربعة يرتكب مجزرة الحتالل

ارتكبت قوات االحتالل مجزرة بحق أطفال كانوا يلعبون على شاطئ  محمود أبو راضي: -غزة 
عاماب،  77مز بكر  سنواتب، ومحمد را 73استشهاد إسماعيل محمد بكر   إلى أدىبحر غزة ما 

سنواتب، مشيرة أن طفلين آخرين أصيبا  73سنواتب، وعاهد عاطف بكر   73وزكريا عاهد بكر  
. تشييع جثامينهملمجمع الشفاء الطبي، سارع أهالي العائلة ل هموبعد نقل جثث بالقصف حالتهما حرجة.

 ال األربعة على شاطئ غزة. بحياة األطف أودىوزعم االحتالل انه يحقق "بأمانة" بشأن القصف الذي 
حصيلة الشهداء جراء العدوان  ، أنأفاد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرةمن جهته، 

ب شهيدا  من أطفال 661على التوالي، ارتفعت إلى   77اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 
صابة    ب آخرين بجراح مختلفة.7241ونساء وكبار سن، وا 

 41/1/4148ة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، وكال
 

 يعانون من الصدمة %41" ويعانون من "اضطرابات النوممن أطفال غزة  %26: األورومتوسطي
أجراه خالل اليومين الماضيين  ا  ميداني ا  بحثلحقوق اإلنسان  المرصد األورومتوسطي: أجرا جنيف

ُيعرف  ممامنهم يعانون  %62طفال  من سكان قطاع غزة، ظهر أن  303على عي نة من 
من األطفال الذين شملتهم العينة من "إصابات  %41"، كما يعاني األطفالبـ"اضطرابات النوم لدى 

 هم وجود "تغيرات في الشهية".من %46بالصدمة أو الذهول"، ولوحظ على 
 41/1/418، جنيف، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

 
 جريحاا  1411شهداء و 114في مجزرة حي الشجاعية بغزة ترفع حصيلة العدوان إلى  شهيداا  11

من غزة، أن الناطق باسم وزارة  44/1/4148وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، قالت 
د. أشرف القدرة أفاد أن حصيلة الشهداء جراء العدوان اإلسرائيلي المتواصل على  الفلسطينية الصحة

صابة  شهيدا  من أطفال ونساء وكبار 131على التوالي، ارتفعت إلى  71قطاع غزة لليوم الـ  سن، وا 
ارتقوا في مجزرة "حي الشجاعية"  ا  شهيد 13مختلفة. وأضاف القدرة أن مواطنا آخرين بجراح  3731

شرق غزة معظمهم من األطفال والنساء والمسنين جراء قصف مدفعي مكثف من آليات االحتالل، فيما 
 ريحا .ج 033ال تزال عمليات إخالء الشهداء والجرحة مستمرة وبلغ عدد الجرحى نحو 
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أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم ، 44/1/4148الجزيرة نت، الدوحة، وجاء في 
األحد، أن حصيلة شهداء الغارات اإلسرائيلية  الجوية والمدفعيةب، العنيفة على مختلف أنحاء قطاع 

 أكثرهم سقطوا في حي الشجاعية شرقي غزة. ا  فلسطيني شهيدا   763غزة، بلغت 
 

 الحتالل يستخدم أسلحة فتاكة في عدوانه على غزة تقرير:
وفا: كشفت تقارير صادرة عن مؤسسات محلية ودولية مختلفة، أن االحتالل استخدم في  –رام هللا 

تي استخدمها في الحرب على لبنان عام هجومه على قطاع غزة أسلحة محرمة دوليا، تشبه تلك ال
الناجمة عن سلسلة الغارات  اإلصابات، وهو ما أكده أطباء في مستشفيات القطاع، بأن 6332

 العظم وبتر األطراف. إلىاإلسرائيلية تراوحت ما بين الحروق العميقة التي تصل 
أن  إلىدالئل تشير يسمون أنفسهم فريق "ميديكا"، وجود  إيطاليونوكشف تقرير أصدره خبراء 

 االحتالل استخدم أسلحة محرمة دوليا في غزة، وهذه األسلحة فتاكة وجديدة وغير معروفة.
وجود أعراض جديدة وغريبة بين الجرحى والشهداء  اإليطاليوأظهر التقرير الذي أعده الفريق 

رب األخيرة على الفلسطينيين، وذلك استنادا لتقارير نشرت في عدد من المواقع المتخصصة حول الح
وأشار أن تلك األسلحة تسببت في بتر  غزة، ومقابالت مع عدد من األطباء العاملين في قطاع غزة.

األطراف السفلية بصورة وحشية وغير معروفة وكثيرا ما يطلب األطباء الفلسطينيون مساعدة المجتمع 
صغيرة وغالبا غير مرئية الدولي لفهم أسباب هذه الجرح غير المألوفة والتي تحتوي على شظايا 

 للحرارة العالية باألطراف السفلية. إضافةلألشعة السينية، 
 44/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 من عائلة صيام 44بو جامع وأشهيداا من عائلة  46مجازر مروعة بغزة: 

جامع  وأبومجزرتين جديدتين بحق عائلتي صيام برفح  أمسارتكبت قوات االحتالل  :وفا –غزة 
مواطنا من العائلتين كما وارتكبت ذات المذابح بحق عائلتي  31عن استشهاد  أسفرتفي خان يونس 

الشوكة ، مجزرة جديدة في منطقة أمسنفذت آلة الحرب اإلسرائيلي صباح حيث  القصاص والمغربي.
شهيدا  من عائلة واحدة بينهم عدد من  77شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 

من  شهيدا   62جثامين  أمسوانتشلت الطواقم الطبية صباح  األطفال ورضيع ونحو عشرين جريحا .
تحت ركام منزل لعائلة أبو جامع في أقصى شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة استهدفته 

 بالصواريخ. 72ف أطائرات 
 44/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 .. بتر لألطراف وسرطان لألجساد"الدايم"قنابل "الجزيرة": الحتالل يستخدم بعدوانه على غزة 

قنابل الدايم من األسلحة التي يستخدمها الجيش اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، ومصطلح "دايم" هو 
ب، وتعني متفجرات المعدن الخاملة الكثيفة، وتؤدي Dense Inert Metal Explosiveاختصار السمها  
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جاة فيعيشون إلى قتل ضحاياها عبر بتر أطرافهم بما يشبه عمل المنشار اآللي، أما من تقدر لهم الن
 المسرطن. "التنغستن"معرضين للسرطان بسبب احتوائها على 

وأشار تقرير عن استخدام قنابل الدايم في غزة إلى أن اإلسرائيليين قاموا باستخدام طائرة بدون 
 ب إليصال قنابل الدايم ألهدافها. Skylark IVطيار من طراز  

 44/1/4148الجزيرة نت، الدوحة، 
 

  بلدة خزاعةمجزرة جديدة ب يرتكبالحتالل 
قوات االحتالل اإلسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة خزاعة الحدودية شرق  ارتكبتمحمد الجمل: 

جريح منذ ساعات الفجر األولى في  733وأكثر من  مواطنا   37محافظة خان يونس، حيث استشهد 
 القصف المدفعي والجوي على البلدة، فيما شهدت مناطق واسعة من قطاع غزة تصعيدا   تواصل

إسرائيليا متزايدا، شاركت فيه طائرات ودبابات وبطاريات مدفعية، إضافة إلى زوارق حربية، ما أسفر 
وارتفع عدد شهداء . وأعداد كبيرة من الجرحى، وتدمير منازل ومؤسسات مواطنا   13عن استشهاد 

 على األقل. 130ووصل عددهم منذ بداية العدوان إلى  47إلى  أمس
 48/1/4148األيام، رام هللا، 

 
 "أوتشا": طفل واحدا يقتل كّل ساعة خالل اليومين الماضيين في غزة

، في تقرير له نشر يوم األربعاء، أنه بأوتشا  اإلنسانية الشئون نسيقلت المتحدة األمم قال مكتب
طفال   62فلسطينيا ، بينهم  763وفي غضون العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، قتل أمس أكثر من 

 امرأة. وأضاف التقرير أنه بمعدل طفال  واحدا  يقتل بغزة كل ساعة خالل اليومين الماضيين. 71و
 . األونرواألف نازحا  يقيمون حتى اللحظة بمدارس  771ن عدد النازحين بلغ أكثر من وبين التقرير أ

OCHA office, 23/7/2014 

 
 منذ بدء العدوان على غزةعائلة األورومتوسطي: الحتالل استهدف خمسين 

قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن القوات المسلحة اإلسرائيلية صع دت من  :يفجن
استهدافها للمدنيين الفلسطينيين بالجملة في األيام األخيرة، ودون اتخاذ االحتياطات الضرورية بما 

معظم عائلة فلسطينية اسُتهدفت وقضى كل أو  13يجنبهم آثار الهجمات. منو ها إلى أن هناك نحو 
 673أفرادها منذ بدء الهجوم اإلسرائيلي على غزة، وبلغ عدد الضحايا جراء استهداف هذه العائالت 

أدى  . مشيرا  إلى استهداف االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا  لمنزل عائلة "أبو جامع" بالصواريخ، ماشهيدا  
ه األورومتوسطي "يمثل جريمة منهم من أفراد العائلة، وهو األمر الذي اعتبر  60مدنيا ،  62إلى مقتل 

 حرب مكتملة األركان".
  44/1/4148جنيف،  ،المرصد األورومتوسطيموقع 

 



 ___________________________________________________ لعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةا

 41              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

  في بيت حانون لألونروالى مدرسة إبحق نازحين  الحتالل يرتكب مجزرة
ارتكبت قوات االحتالل مساء أمس جريمة حرب جديدة في مدرسة تابعة : حفتحي صب ا - غزة

لـ"أونروا" وترفع علم األمم المتحدة وُتستخدم مركز إيواء لمئات النازحين عن منازلهم في بلدة بيت 
شخصا  بينهم أربعة أطفال وسيدة وأصيب  71حانون شمال شرقي القطاع. واستشهد نتيجة القصف 

وتركز القصف على مدينة غزة وبلدتي بيت  على األقل في حال الخطر. 63م بينه 633أكثر من 
حانون وخزاعة، وال تزال أعداد كبيرة من سكان البلدة يستغيثون طلبا  إلخالئهم من منازلهم التي 

 تحاصرها قوات االحتالل على األرض، أو من خالل نيران كثيفة.
 41/1/4148، الحياة، لندن

 
 بخان يونسمن عائلة النجار  41 بينهم هيداا ش 44قبل التهدئة.. 

ارتكبت قوات االحتالل مجزرة بشعة بحق عائلة النجار المهجرة من قرية خزاعة هربا : معا -غزة
العائلة ولكن بصواريخ  بيدت، حيث مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة إلىمن القذائف المدفعية 

عشرين شهيدا  إلىارتفاع عدد الشهداء من عائلة النجار  أكدتمصادر طبية  الطائرات هذه المرة.
الطائرات على  اإلصابات. وأغاراتعدد كبير من  إلى إضافةنساء  وأربعةعشر طفال،  أحدبينهم 

 ئل.طبقات ودمرته على من فيه من عوا أربعالمنزل المكون من 
 46/1/4148، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 جريحاا من أفراد الطواقم الطبية في غزة 46شهداء و سبعة
 72أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، أن الطواقم الطبية قدمت سبعة شهداء و رائد الفي: -غزة 

 حا ، خالل أداء مهامها اإلنسانية، منذ بدء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.جري
 41/1/4148، الخليج، الشارقة

 
 جريحاا  6111و 4414إلى  ءشهداال وارتفاع عدد أطفال على أرجوحة العيد عشرةقتل ي الحتالل
العدوان اإلسرائيلي  عدد شهداء ، إلى أنغزة، من 42/1/4148 ،المركز الفلسطيني لإلعالمنشر 

، بينهم عشرات شهداء 7734بلغ  يوما   63المستمر على قطاع غزة منذ  المتواصل على قطاع غزة
دمير المئات من منازل المواطنين فوق ، وتجريحا   2133األطفال والنساء، باإلضافة إلى أكثر من 

 رؤوس ساكنيها.
، إلى أحمد عبد العال ،غزة، نقال  عن مراسلها في 44/1/4148 ،الجزيرة نت، الدوحةوأشارت 

على شاطئ بحر المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق عشرة أطفال عندما قتلتهم دفعة واحدة 
مرة متنزها كان يلهو به عشرات األطفال على أرجوحة في القصف اإلسرائيلي هذه ال، حيث طال غزة

المصادر الطبية أكدت للجزيرة نت وصول عشرة  ساحة بمخيم الشاطئ لالجئين غرب مدينة غزة.
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إصابة، في استهداف من طائرة استطالع لمجموعة األطفال أثناء  01شهداء معظمهم من األطفال و
 لهوهم في متنزه مكتظ باألطفال.

 
 جريح 1111شهيداا و 4411هيداا بقصف مدرسة لألونروا.. وحصيلة العدوان: عشرون ش

من غزة، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت فجر  11/1/4148وكالة سما اإلخبارية، ذكرت 
شهيدا وعدد كبير من الجرحى في  63اء مجزرة جديدة راح ضحيتها حتى األن أكثر من اليوم األربع

وقال ناجون من المجزرة إن مدفعية االحتالل أطلقت قذائفها بشكل  .مخيم جباليا شمال قطاع غزة
عشوائي تجاه مدرسة "أبو حسين" التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" تأوي عدد كبير من 

وقال شاهد عيان أن عددا من الشهداء  .نساء واألطفال النازحين في مخيم جباليا المكتظ بالسكانال
وصلوا مستشفى "كمال عدوان" أشالء مقطعة، فيما تتابع وصول الجرحى وبينهم حاالت حرجة جدا  

 .حد الفصول الدراسية مباشرةأ أصابحد قذائف المدفعية أ أنمؤكدا 
أن آلة القتل اإلسرائيلية تواصل حرب اإلبادة  42/1/4148لين، موقع فلسطين أون وأضاف 

بحق سكان قطاع غزة الذين لم تشفع لهم أيام عيد الفطر السعيد، فقد ارتفعت، مساء اليوم الثالثاء، 
حصيلة العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تموز/ يوليو الجاري، إلى 

 .جريحا، وذلك وفقا  للمصادر الطبية الفلسطينية 1333شهيدا  ونحو  7633
وقال الناطق باسم الوزارة، الطبيب أشرف القدرة، في تصريح: "إن الغارات اإلسرائيلية المتواصلة 

امرأة،  733طفال ، و 641بينهم ما يزيد عن  ا  فلسطيني 7633ة، أدت إلى استشهاد على قطاع غز 
ة، إلى أن القصف اإلسرائيلي المستمر لليوم الثالث والعشرين وأشار في إحصائية شامل". مسنا   11و

 7370طفال ، و 6720فلسطيني، بينهم أكثر من  1333على التوالي، كذلك أدى إلى إصابة نحو 
 مسنا . 646امرأة و
 

 عشرة شهداء في مجزرة صهيونية بحّق عائلة األسطل بخان يونس
ب عشرة مواطنين من عائلة واحدة في قصف لطائرات 1-33خان يونس: استشهد فجر األربعاء  

 االحتالل الصهيوني على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" إن طائرات االحتالل الصهيوني استهدفت 

 عائلة األسطل في مدينة خان يونس ما أدي الستشهاد عشرة من أفراد العائلة.ديوان ل
 11/1/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 فلسطينياا  طفالا  41جندي إسرائيلي يتفاخر بقتل 

طفال فلسطينيا  73دي إسرائيلي يتفاخر بأنه قتل تداولت مواقع التواصل االجتماعي صورا لجن
يوليو/تموز الماضي، وخلف أكثر من  4خالل العدوان الذي يشنه االحتالل على قطاع غزة منذ 

والجندي اإلسرائيلي يدعى ديفد دوفاديا نشر صوره على موقع إنستغرام بالزي العسكري  شهيد. 7033
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لى جانبه سالحه. لدى كثير من المتابعين من مختلف أنحاء العالم،  سخطا  وقد أثارت هذه الصورة  وا 
إلى القول إن الحساب  -وهو متحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية-مما اضطر بول هيرشسون 

رفض االعتذار عن ما نشره،  -في تغريدات له على موقع تويتر-لكن الجندي  مزور وغير موجود.
اإلنترنت، ولكن خبراء في مجال تقنية المعلومات تمكنوا عبر والحقا تمت إزالة كل حساباته عن شبكة 

 أدوات معينة من استرجاع ما نشره وتوثيقه.
 4/4/4148، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الحتالل يرتكب ثالث مجازر في خان يونس قبل التهدئة بساعات

، ثالثـــة مجـــازر بحـــق عوائـــل الفـــرا والبـــريم 4/7اليـــوم الجمعـــة  ارتكبـــت قـــوات االحـــتالل فجـــر :غـــزة
وقعـت حينمـا  األولـىزرة جـوقالـت مصـادر فلسـطينية إن الم والمدني في خان يونس جنوب قطـاع غـزة.

شـهداء  ، فأوقعـت فـيهم ثمانيـةإخـالءهقصفت طائرات االحتالل منزل الفرا في خان يونس أثناء محاولـة 
 من الجرحى. وعدد كبير

صـــاروخ تحــــذيري مـــن طــــائرة  بــــإطالقوأضـــافت المصـــادر أن طــــائرة اســـتطالع قامــــت فجـــر اليـــوم 
بــالخرج مـــن المنـــزل اســتهدفتهم نفـــس الطـــائرة  بـــدأوا أنومـــا  إلخالئــهاســتطالع علـــى منزلــة عائلـــة الفـــرا 

إنــه نقـــل مــن المنـــزل  ةيـــمصــادر طبوقالـــت  بصــاروخين آخــرين لتـــوقعهم جميعــا مـــا بــين قتيـــل وجــريح.
 والنساء. األطفالإصابات جلهم من  6شهداء و 4المستهدف 

ــدة بنــي ســهيال شــرق خــان يــونس  طــائرات االحــتالل منــزلين يعــودان لعــائلتي البــريم  قصــفتوفــي بل
 والمدني، كل على حدا حيث استشهد ستة فلسطينيين على الفور.

 4/4/4148قدس برس، 
 

 400 الر عن يزيد ضحاياها عدد رفح في بشعاأل هي مجزرة يرتكب الحتالل
 اإلسـرائيلي االحـتالل جـيش أن، ةغـز  الهـور أشـرف عـن، 7/2/7041، لنردن، العربي القدس ذكـرت

 مجـزرة أبشـع المتحـدة واألمـم المتحـدة الواليات تهاأعلن التي ساعة 41 لمدة اإلنسانية الهدنة رغم ارتكب
 .والنساء األطفال ضد بالمجازر اتسم الذي يوما 14 قبل العدوان بدء منذ

 وصــول"، العربــي القــدس"لـــ، رفــح مدينــة فــي النجــار يوســف أبــو مستشــفى فــي طبيــة مصــادر وأكــدت
، السـكان وبحسـب لكـن، رفـح مدينـة شـرق المـدفعي القصـف جراء جريحا 545و شهيدا   ثالثين من أكثر
 إلـيهم الوصول من اإلسعاف طواقم تتمكن أن دون، الشوارع في زالوا ما والجرحى الشهداء عشرات فإن

 .المنطقة تلك على العنيف القصف استمرار بسبب
 سلسلة ارتكبت االحتالل قوات أن، غزة من صب اح فتحي عن ،7/2/7041، لندن، الحياة وأضافت

، شـهيدا   14 جثـث انتشـال تـم فيما، وبعدها أمس صباح من الثامنة عند التهدئة انسري بدء قبل مجازر
 آثـار وجدوا إنهم وشهود طبية أطقم وقال. يونس خان مدينة شرق خزاعة بلدة من كاملة أسر بينهم من



 مسار األحداث _______________________________________________________________

 95       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 منــازل فــي جماعيــة إعــدام عمليــات تمــت أنــه يعنــي مــا، الجثــث مــن عــدد علــى الــرأس فــي نــار إطــالق
 .الطبية األطقم من 54 العدوان هذا خالل سقط أنه الصحة وزارة أعلنت كما. البلدة

 45 حــق فــي مروعــة مجــازر االحــتالل قـوات ارتكــاب الصــحة وزارة رصــدت، األخيــرة المجــازر وقبـل
 شـهداء إن الـوزارة وقالـت. متفاوتـة بجـروح آخـرين 444 أصـيب فيمـا، مواطنا   445 خاللها سقط، عائلة

 .العدوان شهداء إجمالي من المئة في 55 يشكلون االحتالل مجازر عائالت
 

 4210 من أكثر والشهداء.. برفح لألونروا مدرسة يقصف والحتالل الشهداء عشرات
 حصيلة أن، الفرنسية الوكالة وعن، غزة في مراسلها عن نقال  ، 3/2/7041، نت الجزيرة نشرت

 تسعة بينهم، شهيدا   54 إلى ارتفعت األحد اليوم غزة قطاع على المتواصل اإلسرائيلي العدوان شهداء
 جنوبي رفح في نازحين تأوي األونروا لوكالة تابعة مدرسة استهدف قصف في وعشرة واحدة عائلة من

 من قواته بعض بسحب بدأ اإلسرائيلي الجيش أن حتاللاال جيش باسم متحدث أعلن بينما، القطاع
عادة غزة  نحو بينهم 5445 من أكثر إلى الشهداء عدد يرتفع الجديدة الحصيلة وبهذه .أخرى نشر وا 

 .جريح 4155 نحو الجرحى عدد بلغ حين في، طفل أربعمائة
 الفلسطينية ةالصح وزارة باسم الناطق أن ذكر قد، 7/2/7041، لين أون فلسطين موقع وكان
 تواصل جراء بجراح أصيبوا أخرين 335و استشهدوا فلسطينيا   551 إن قال القدرة أشرف الطبيب
 .1/4 السبت يوم غزة قطاع في متفرقة أنحاء على العنيفة اإلسرائيلية الغارات
 

 غزة أحداث على غلبييرت النرويجي الطبيب شهادة
 في خصوصا، مأساوي هناك الوضع إن غزة من العائد غلبييرت ماديس النرويجي الطبيب قال
 .القطاع على المفروض والحصار القصف بسبب والطبي الصحي المجال

 المفروض الحصار أن -غزة بقطاع الشفاء مستشفى في يوما 54 قضى الذي- غلبييرت وأوضح
 .الوضع مأساوية من زاد ومصر" إسرائيل" قبل من القطاع على

 يجعل ذلك أن وأضاف. 1551و 1554 عدوان إبان عليه كان مما أسوأ غزة في الوضع إن وقال
نهم، مستحيال والمصابين المرضى إنقاذ  حاجة هناك أن إلى غلبييرت وأشار .ذلك جراء يموتون هم وا 
 عمله أثناء شاهد إنه النرويجي الطبيب قال أخرى جهة من .غزة خارج المصابين لنقل وملحة ماسة

 استهدفها المستشفيات أن وأضاف .وأرجل أطراف دون ومن رؤوس دون من أطفاال الشفاء بمستشفى
 أن غلبييرت ويعتقد .االستيعابية قدرتها خمس فقدت غزة قطاع مشافي أن إلى الفتا ،االحتالل طيران

 أهدافه ومنهجية اإلسرائيلي الجيش يستخدمها التي بلالقنا هو المرة هذه السابقة الحروب عن المختلف
 واتهم .منازلهم فقدوا فلسطيني مليون ربع إن وقال. الكهرباء ومنشآت المدنية والقطاعات المدنيين ضد

 حقوق تحترم ال" إسرائيل" أن إلى مشيرا  ، والمدارس والمستشفيات المدنيين بقصف اإلسرائيلي الجيش
 .األطفال رؤوس وتقطع العبادة ودور والبيوت المدنيين وتقصف اإلنسان

 7/2/7041 الدوحة، نت الجزيرة
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 رفح شرق الفلسطينيين بحق ميدانية إعدامات نفذ الحتالل": برس قدس"لر عيان شهود
 المواطنين من كبير عدد إعدام على االحتالل قوات إقدام محليون وسكان عيان دشهو  كشف :غزة
 الجمعة أمس بها تقدم التي المناطق أن" برس قدس"لـ الشهود وقال. غزة قطاع جنوب رفح شرق

 في بقي من كل بإعدام االحتالل جيش قام والجوي المدفعي القصف ظل في اإلسرائيلي الجيش
 .رؤوسهم على النار بإطالق وذلك منازلهم

 خالل من رفح شرق من انتشالها تم التي الجثث من كبير عدد أن فلسطينية طبية مصادر وأكدت
 .القصف جراء يستشهدوا ولم الرأس في برصاص مصابة كانت المواطنين

 1/1/7041، برس قدس

 
 غزة على عدوانه في الدمار من قدر أكبر إلحداث متفجرة براميل استخدم الحتالل": األيام"

قال مواطنون عادوا إلى منازلهم المدمرة خالل العدوان على قطاع غزة: إن قوات  حسن جبر:
 في مناطق متعددة.االحتالل استخدمت البراميل المتفجرة لتدمير المنازل والمنشآت 

ووفقا لشهادات المواطنين، فان قوات االحتالل استخدمت البراميل المتفجرة التي تحدث دمارا وخرابا 
 كبيرين في مناطق متعددة خاصة في بيت حانون والشجاعية ورفح وبيت الهيا.

في بيت  وأكد المواطن أشرف المصري من بيت حانون لـ "األيام" أنه اكتشف لدى عودته إلى منزله
البرميل المتفجر  أن إلى المنزل، الفتا   أنقاضحانون أول من أمس هيكال  لبرميل متفجر كان تحت 

 في شارع المصر. وأقاربه وأشقائهتسبب في تدمير منزله ومنزل عائلته 
كما استخدمت قوات االحتالل صواريخ جديدة تطلقها طائرات االستطالع وهي ذات طاقة تدميرية 

مترا مثلما  76قادرة على قتل عدد كبير من األفراد في محيط سقوطها بما ال يقل عن  لكنها بسيطة
 في رفح قبل أيام. األونروافعلت في استهدافها للنازحين من بيوتهم في مدرسة 

 1/4/4148األيام، رام هللا، 
 

 بغزة" الدلو"و" اللوح" عائلتي بحق مجزرة يرتكب الحتالل
 ثمانيــةأطفــال أشـقاء، وامــرأة حامـل، وجــرح  ثالثـةفلسـطينيين مــن عائلـة واحــدة، بيــنهم  ســبعةاستشـهد 

األربعاء، إثر غارة استهدفت منزال لعائلة اللوح شرق مدينة ديـر الـبلح وسـط قطـاع  آخرين، صباح اليوم
فلســطينيين  ســبعةالقــدرة، النــاطق باســم وزارة الصــحة فــي غــزة، إن جثــامين  وقــال الطبيــب أشــرف غــزة.
أطفال أشـقاء، وسـيدة وجنينهـا، وصـلت مستشـفى "شـهداء األقصـى"، وسـط قطـاع غـزة، بعـد  ثالثةبينهم 

 آخرين. ثمانيةمقتلهم جراء غارة استهدفت منزلهم، فيما جرح 
، مساء الثالثاء، فلسطينيا   13د قتلوا، وأصيب ق من عائلة الدلو وكان ثالثة فلسطينيين بينهم طفلة

 في سلسلة غارات إسرائيلية جوية ومدفعية استهدفت أنحاء قطاع غزة.
 41/4/4148، فلسطين أون لين
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 ومسّنون ونساء أطفال المصابين من %41و غزة مستشفياتب أطراف بتر حالة 17": الصحة"
العدوان اإلسرائيلي على غزة خل ف "قال وزير الصحة د. جواد عواد، إن : ميسرة شعبان -غزة 

، الفتا  إلى أن الوزارة كانت قد أرسلت وفودا  "عددا  كبيرا  من الجرحى الذين سيعانون من إعاقات دائمة
 ."الوضع في مشافي القطاع مسيطر عليه"وموضحا  أن  قطاع غزة، إلىطبية 

لألسلحة "إسرائيل"  وأكد أخصائي الجراحة في مستشفى العودة الطبيب بكر أبو صفية أن استخدام
 .حالة بتر في مستشفيات غزة 26المحرمة دوليا  أدى إلى وجود أكثر من

خالل العدوان اإلسرائيلي ضد  من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة أن عدد األطفال الذين أصيبوا
المدنيين العزل في قطاع غزة، زاد على ثالثة آالف طفل جريح، حيث بلغت إصابات األطفال 

جريحا ، وكان نصيب  73763في المئة من إجمالي اإلصابات التي تجاوزت  10والمسنين والنساء 
  مسنا . 324، وأما المسنون فبلغ عددهم 7613النساء اللواتي أصبن 

 41/4/4148لمستقبل، بيروت، ا
 

 غزة على العدوان خالل عائلية مجزرة 444 ارتكب الحتالل": الميزان"
سمير طيني، الفلس اإلنسان لحقوق الميزان مركزقال منسق وحدة البحث الميداني  :فتحي صب اح -غزة 
، من بينهم 6300 إلىإن عدد الشهداء الفلسطينيين خالل العدوان على القطاع ارتفع  "الحياة"زقوت لـ
من رجال المقاومة من مختلف  011امرأة، عالوة على  643طفال ، و 040مدنيا ، من ضمنهم  7126

وأشار  غير ميدان المعركة. سقطوا داخل منازلهم أو في أماكن أخرى 733الفصائل الفلسطينية، من بينهم 
 .مجزرة عائلية كان لمدينة رفح النصيب األكبر منها 711إلى أن قوات االحتالل ارتكبت 

 41/4/4148الحياة، لندن، 
 

 غزة في طفالا  410 عن يقل ل ما استشهاد": يونيسيفال"
 قتــل اإلســرائيلي االحــتالل جــيش أن، أمــس"، يونيســيف" للطفولــة المتحــدة األمــم صــندوق أعلــن :امو 
 قطـاع علـى المتواصـلة العدوانية الحرب ضمن، آخرين آالف ثالثة وأصاب، فلسطيني طفل 455 نحو
 .طفال   445 عن يقل ال ما استشهاد إلى الفلسطينية الصحة وزارة بيانات تشير بينما، غزة

 544 إحصـاء تـم إنـه إرنسـايد بيرنيل غزة قطاع في لليونيسيف التابع الميداني المكتب رئيسة وقالت
 .العدد هذا يرتفع أن المتوقع من أن وأضافت، الشهداء ضمن طفال  

 73/2/7041، الشارقة، الخليج
 

 عائلة خالل عدوانها على قطاع غزة تسعينأبادت  "إسرائيل" الصحة: لوزارة إحصائية رسمية
 63أفادت إحصائية رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء يوم األحد، أن : غزة

وأوضحت أن  ع.عائلة فلسطينية أبيدت بكاملها خالل الحرب اإلسرائيلية المتواصلة على القطا
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من أفراد هذه العائالت  133عائلة، أدت بمجملها الستشهاد  63مجزرة بحق  06االحتالل ارتكب 
 التي أصبحت "خارج السجل المدني الفلسطيني" كما جاء في تقرير اإلحصائية.

  41/4/4148القدس، القدس، 
 
 يتيم في غزة بفعل الحرب اإلسرائيلية 4111: "الشؤون الجتماعية"

قالت وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية إن  الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، التي األناضول: 
ية، وقالت اعتماد الطرشاوي، المدير العام للرعاية االجتماع يتيم. 6333يوما خل فت  17استمرت 

يتيم، بفعل الحرب اإلسرائيلية األخيرة، فقدوا والدهم، أو  6333بوزارة الشؤون االجتماعية: "هناك 
إلى أن الوزارات، والمؤسسات المختصة وأشارت  والدتهم، وفي كثير من الحاالت فقدوا االثنين معا".

واستدركت: "هذا  الالزمة لهم". برعاية األيتام، ستواجه "أزمة في استيعاب هؤالء األيتام، وتقديم الرعاية
 ، ويحتاج إلى جهود مكثفة، فنحن نتحدث عن رعاية دائمة جسدية ونفسية".الرقم كبير جدا  

ألف يتيم بفعل العدوان اإلسرائيلي على غزة، أو الوفاة  63ويبلغ عدد األيتام في القطاع، قرابة 
 ية.الطبيعية، وفق إحصائية لوزارة الشؤون االجتماعية الفلسطين

 2/2/4148فلسطين أون لين، 
 
 في غزة باحتمال ارتكاب جرائم حرب "إسرائيل"تتهم  "هيومن رايتس ووتش"

 جرائم ارتكاب الباحتم" إسرائيل" "ووتش رايتس هيومن" منظمة اتهمت: ب ف أ - المحتلة القدس
 حول داخلية جنائية تحقيقات خمس فتح اإلسرائيلي الجيش إعالن من يوم بعد غزة قطاع في حرب

 التي الثالث الغارات في انه بيان في نيويورك ومقرها المنظمة وقالت .فيها تورط يكون قد حاالت
 ".الحرب لقوانين خرق في المدنيين صفوف في بخسائر" تسببت" إسرائيل" فإن بشأنها تحقيقات أجرت

 لوكالة تابعتين مدرستين على منفصلتين قصف حادثتي في تحقيقا  " ووتش رايتس هيومن" وأجرت
 على بصاروخ هجوم إلى إضافة. تموز من 35وب يوليو  تموز من 15 في غزة شمال في األونروا
 .الماضي أغسطس /آب من الثالث في القطاع جنوب رفح مدينة في أخرى مدرسة
 تحقيقات" ووتش رايتس هيومن" أجرت التي الثالث الهجمات من اثنين" في انه المنظمة ضحتوأو 
 كما، مشروع غير بشكل عشوائية كانت أنها أو، عسكرية أهدافا   تستهدف كانت أنها يبدو ال بشأنها
 غير الهجمات" أن المنظمة وأضافت". عشوائية تكن لم إن متكافئة غير رفح في الثالثة الغارة كانت

 ".حرب جرائم تعتبر، بإهمال أو بإصرار أي، عمدا   تنفذ التي المشروعة
 خمس تتناول جنائية تحقيقات بدء األربعاء أعلن الجيش في القانونية الشؤون في مسؤول وقال
 في مدنيون الهيا لجأ المتحدة لألمم مدرسة قصف بينها فيها أخطاء ارتكب الجيش يكون قد حاالت

 أربعة مقتل إلى أدى غزة شاطئ على بقصف وكذلك، قتيال   54 عن أسفر ماب يوليو  تموز 15
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 لم لكنه محتملة جنائية تحقيقات اجل من األخرى القضايا عشرات في يضا  أ الجيش وسينظر. أطفال
 .آب من 3 أو تموز من 35 في القصف يذكر

 44/9/7041، ووتش رايتس هيومن موقع
 

 بالعدوانرابعاا: التحركات الشعبية المنددة 
 ليلية في الضفة رفضاا للعدوان على غزة تظاهراتعشرات اإلصابات خالل 

إسرائيلية مدمرة،  ضفة الغربية لقطاع غزة الذي يواجه حربا  انتصرت ال: فادي أبو سعدى - رام هللا
بسلسلة من التظاهرات على مداخل كافة المدن الفلسطينية، في محاولة لتخفيف  ليال  وانتفضت 

رهاق جيش االحتالل اإلسرائيلي.  الضغط ولو قليال  عن سكان قطاع غزة، وا 
ت اإلصابات في عدة مناطق في الضفة وانطلقت المسيرات واندلعت المواجهات ونتج عنها عشرا

واندلعت مواجهات مع جنود االحتالل في ست ة مواقع بمحافظة ، بلدة قفين قضاء طولكرمأبرزها: 
الخليل، تركزت في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، ومخيم العروب شمال الخليل، إضافة إلى 

 مواجهات ببلدة بيت أمر شمال المحافظة.
 41/1/4148ن، القدس العربي، لند

 
 حيفا مناهضة للعدوان على غزةفي تظاهرة 

بدعوة من الحزب الشيوعي  والجبهة، شارك العشرات مساء يوم الخميس، بالمظاهرة : رازي نابلسي
دان إميل حبيبي في حي وادي المناهضة للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والتي أقيمت عند مي

 النسناس في حيفا.
ورفع المتظاهرون األعالم الحمراء واألعالم الفلسطينية، باإلضافة للعديد من الالفتات المناهضة 
للعدوان اإلسرائيلية والتي ُكتب عليها بالعبرية "األطفال في غزة وسديروت يريدون الحياة" و"أوقفوا 

 العدوان على غزة". 
  41/1/4148، 84عرب 

 
 الفلسطيني الداخل في العربية البلدات في والمواجهات التظاهرات تجدد
تجددت التظاهرات والمواجهات المحلية مع قوات األمن والشرطة مساء الجمعة في عدة : 04عرب 

في الداخل، بعد ساعات من المظاهرة الكبيرة في كفر مندا والتي دعت إليها لجنة بلدات عربية 
 المتابعة العليا وشارك فيها اآلالف ضد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

 44/1/4148، 84عرب 
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 غزة على للعدوان رفضاا  الضفةب مسيرات خالل الفلسطينيين من العشرات ةإصاب
مواطنا  فلسطينيا  بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات باالختناق، مساء الجمعة  70أصيب 

، خالل مواجهات اندلعت مع قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي في عدة مواقع 77/1/6370
 .بية، تضامنا مع قطاع غزةمتفرقة من الضفة الغر 

 44/1/4148، فلسطين أون لين
 

 غزة ضد اإلسرائيلية الحرب بجرائم ينددون األردن مخيمات في الفلسطينيون الالجئون
 اإلســـرائيلي بالعـــدوان األردن مخيمـــات فــي الفلســـطينيون لالجئـــونا نـــدد :الــدين ســـعد ناديـــة - عمــان
 .لوقفه جدي ودولي عربي بتحرك مطالبين، غزة قطاع ضد المتواصل
 حــرب جــرائم" عــدوه مــا، المملكــة مــن متفرقــة أنحــاء فــي المتوزعــة المخيمــات فــي، الالجئــون وشــجب

 ".مطبق ودولي عربي صمت وسط، غزة في الفلسطينيين ضد االحتالل يرتكبها اإلنسانية ضد وجرائم
 43/2/7041، عمان، الغد

 
 على غزة اإلسرائيلي للعدوان استنكاراا  الفلسطينية والرابطة البرلمانية القدس للجنة السويدبتظاهرة 
نظمت لجنة القدس البرلمانية والرابطة الفلسطينية والمجموعة السويدية، تظاهرة في ساحة  :رام هللا

ميدبورياربالتسن وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، شارك فيها العديد من ممثلي األحزاب السويدية 
الفلسطينية وحركات  والمنظمات السويدية الحقوقية والمجتمع المدني، والمئات من أبناء الجالية

التضامن والكثير من السويديين الذي يناصرون قضية الفلسطينية، وذلك استنكارا  للعدوان اإلسرائيلي 
المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة على قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية بشعة راح 

 جريح.ضحيتها حتى اآلن المئات من األطفال والنساء والشيوخ بين شهيد و 
 48/1/4148األيام، رام هللا، 

 
 بوقفة احتجاجية أمام السفارة اإلسرائيلية في بوغوتاالجالية الفلسطينية في كولومبيا تقوم 

لية الفلسطينية والعربية وممثلي منظمات وأحزاب كولومبية بوقفة قام المئات من أفراد الجا: وفا
احتجاجية أمام السفارة اإلسرائيلية في بوغوتا رافعين العلم الفلسطيني وملصقات ويافطات تندد بالعدوان 

 اإلسرائيلية. اإلرهاباإلجرامي على الشعب الفلسطيني وهتفوا بالحرية لفلسطين والخزي والعار لدولة 
الكندية في مقاطعة الكيبيك، مسيرة حاشدة بعنوان: "أوقفوا الحرب  ريـالت من قلب مدينة مونتوانطلق

 على غزة"، تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا.
 48/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 



 مسار األحداث _______________________________________________________________

 101       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 عاليات دعماا لغزةالضفة: أكثر من خمسين إصابة خالل مواجهات مع الحتالل بف
 امتدتواصلت الضفة الغربية فعالياتها الليلية التي : قيس أبو سمرة، فادي أبو سعدى - رام هللا

سرائيلي الدموي المتواصل، فقد نصرة لألهل في قطاع غزة، في وجه العدوان اإل الخميسحتى صباح 
عمت التظاهرات الفلسطينية مدن رام هللا، والخليل، والقدس المحتلة، وبيت لحم وغيرها، تعبيرا  عن 
الغضب لما يجري في غزة. وقالت غرفة العمليات الموحدة في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، 

 03بالرصاص الحي و 1مصابا بجراح منهم فلسطينيا  13لوكالة األناضول، إن طواقمها نقلت نحو 
 بالرصاص المطاطي.

 48/1/4148القدس العربي، لندن، 
 

 شهيدان ومئات اإلصابات بالضفة والقدس بمواجهات نصرة لغزة
 1آخرون غالبيتهم بالرصاص الحي، منها  733 وأصيب فلسطينياناستشهد  :األناضول -رام هللا

بحالة خطيرة والعشرات بحاالت االختناق، خالل تفريق الجيش اإلسرائيلي لمسيرة حاشدة في رام هللا 
 تضامنا مع غزة، حاولت الوصول إلى مدينة القدس، بحسب شهود عيان، ومصادر طبية.

نيفة اندلعت فور وصول مسيرة حاشدة وأوضح الشهود لمراسل األناضول لألنباء، أن مواجهات ع
وأشار  نظمها نشطاء وشارك فيها آالف الفلسطينيين، لحاجز قلنديا الفاصل بين رام هللا والقدس.

الشهود إلى أن الجيش اإلسرائيلي أطلق النار الحي والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، 
صابة والمياه العادمة لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى است آخرين المواطنين  41شهاد فلسطيني وا 

 إصابات بحالة خطرة. 1بجراح منهم 
 41/1/4148القدس العربي، 

 
 الغربية تشتعل غضباا بسبب الدمار في غزة الضفة
الضفة الغربية المحتلة باشتباكات عنيفة بينما يحترق قطاع غزة تشتعل : علي صوافطة - رام هللا

مما يثير شبح اندالع انتفاضة جديدة بعد أن ساد هدوء نسبي لعدة  اإلسرائيليةبين الفلسطينيين والقوات 
 233وخالل ثالثة أيام فقط أواخر األسبوع الماضي استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب نحو  سنوات.

 على القطاع. اإلسرائيليةالعسكرية موجة احتجاجات غاضبة على الحملة  أثناء
حين أوقفت سيارة محملة  محتمال   فتاكا   األحد إنها أحبطت هجوما   أمسوقالت الشرطة اإلسرائيلية 

عبر نقطة تفتيش في الضفة الغربية بينما اندلعت "إسرائيل"  إلىبالمتفجرات خالل محاولتها الوصول 
 أعمال شغب مرة أخرى في القدس الشرقية.

حاجز قلنديا خارج رام هللا ليل الخميس في  إلىمن عشرة آالف فلسطيني في مسيرة  أكثروخرج 
 المظاهرة. إلىمظاهرة منذ سنوات وانضمت عائالت بكاملها  أكبر

 44/1/4148، القدس العربي
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 12 أراضي في غزة صمود لدعم وفعاليات حمالت
 الذي غزة قطاع إلغاثة حمالت الفلسطيني الداخل بلدات أطلقت: وتد محسن محمد - الفحم أم

 لبيك" قبيل من عناوين تحت اإلغاثة حمالت وانطلقت ،يوما   14 منذ مستمر إسرائيلي لعدوان يتعرض
 ".جراحها ضمدوا.. تنزف غزة"و" غزة ألهل والدواء الغذاء"و" غزة يا

 قطاع مع تضامنها عن واإلسالمية الوطنية والقوى السياسية واألحزاب عالياتالف مختلف وعبرت
 .اإلسرائيلي العدوان مواجهة في صموده ودعمها غزة

 3/2/7041، الدوحة، نت الجزيرة
 

 مليون دولر 42ويكبدونها خسائر يومية بر  التجارية اإلسرائيليةالمقدسيون يقاطعون المجمعات 
قررت آالف العائالت الفلسطينية مقاطعة المجمعات التجارية : أسيل جندي - القدس المحتلة

ارية اإلسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة، واتجهت للشراء من أسواق القدس، مما أنعش الحركة التج
وحسب المالحق االقتصادية في الصحف اإلسرائيلية، فإن مقاطعة الفلسطينيين للبضائع  فيها.

 مليون دوالر أمريكي. 66مليون شيكل أي ما يعادل  733اإلسرائيلية تكبد السوق يوميا 
أصبحت تواجه "إسرائيل"  وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بالقدس حجازي الرشق إن

 ا فلسطينيا جديدا على الصعد االقتصادية واالجتماعية مما يشكل هاجسا لها.واقع
بالمقاطعة  منهم اتخذوا قرارا   66شخص مقدسي أظهر أن  733أجري على  وأضاف أن استبيانا  

شيكل  4333ولم يتجاوز معدل بيع المحالت التجارية اإلسرائيلية اليومي  الدائمة للبضائع اإلسرائيلية.
 ألفا يوميا. 13فطر، بينما بلغ في الموسم الماضي في عيد ال

 8/4/4148الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 القسامموجة غضب تعم قطاع غزة تنديداا باغتيال ثالثة من قادة 
والغضب في جميع محافظات قطاع غزة، تنديدا   ميسرة شعبان: سادت حالة من السخط -غزة 

باغتيال االحتالل اإلسرائيلي لثالثة من أعضاء القيادة العليا لـ"كتائب عز الدين القسام"  الجناح 
العسكري لحركة حماسب هم: رائد العطار، ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم، خالل قصف منزل في 

 رفح، جنوب قطاع غزة.
افظة رفح، جنوب القطاع، ومن كل قطاع غزة، بمشاركة كل القوى والفصائل وشيع اآلالف من مح

الفلسطينية ظهر أمس، في موكب جنائزي مهيب، جثامين الشهداء الثالثة، ومن سقط معهم من 
الشهداء. وأنطلق موكب التشييع من أمام مسجد العودة في رفح، حيث رفعت جثامين الشهداء ملفوفة 

على أكف حشود المقاومة، في ظل األعالم الفلسطينية ورايات الفصائل براية "كتائب القسام" 
 الفلسطينية األخرى.

 44/4/4148المستقبل، بيروت، 
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 األقصى تنديداا بجرائم الحتالل في غزة المسجد مسيرة حاشدة في
"وفا": انطلقت عقب صالة الجمعة برحاب المسجد األقصى، مسيرة حاشدة طافت باحات  -القدس 

القدس، إن بوقال شهود عيان  المسجد، إسنادا  ألهالي غزة، وتنديدا  بجرائم االحتالل ضد قطاع غزة.
جرائم المسيرة وهتفوا بشعارات  وطنية ُتحي ي أهالي قطاع غزة، وأخرى تندد ببآالف المواطنين شاركوا 

وكانت جموع المصلين شاركت في  االحتالل ومجازره الدموية المتتالية بحق النساء واألطفال والشيوخ.
 أداء صالة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة عقب صالة الجمعة وقبل المسيرة الحاشدة.

 41/4/4148األيام، رام هللا، 
 

 لنتصار المقاومة بغزةعفوية في الضفة والقطاع ابتهاجاا  ومسيرات احتفالت
عمت مظاهر االحتفال قطاع غزة والضفة الغربية مباشرة بعد بدء سريان وقف إطالق النار بين 

سرائيل، وذلك فرحا بما حملته بنود االت فاق من إنجاز ألغلب مطالب الفصائل المقاومة الفلسطينية وا 
 عن التعليق على االتفاق."إسرائيل"  الفلسطينية، فيما أحجمت

للنار في الهواء وصدحا  بتكبيرات من  كثيفا   وقال مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إن إطالقا  
ساعة السابعة مآذن مساجد غزة انطلق مباشرة بعد اإلعالن عن بدء سريان وقف إطالق النار في ال

 مساء بتوقيت مكة المكرمة  الرابعة بتوقيت غرينتشب.
طالق ألعاب نارية  وذكر مراسل الجزيرة نت في رام هللا عوض الرجوب أن مظاهر االحتفال وا 
انطلقت في الضفة الغربية احتفاء بانتصار المقاومة، وأشارت مراسلة الجزيرة في رام هللا جيفارا البديري 

 ح وانتظار لما بعد االتفاق على وقف إطالق النار ودخوله حيز التنفيذ.إلى وجود ارتيا
 46/4/4148الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 غزة في وانتصار المقاومة تحتفي بوقف العدوان الفلسطينية في لبنان المخيمات

المخيمات الفلسطينية في لبنان شهدت مسيرات ، أن 41/4/4148المستقبل، بيروت، قالت 
طالق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية  إطالقنار ومفرقعات احتفاء بالتوصل التفاق لوقف  وا 

ني في والعدو اإلسرائيلي، واعتبار ذلك "انتصارا للمقاومة في القطاع، وتأكيد لحق الشعب الفلسطي
وقد أفيد في  نتهجها االحتالل.يتحقيق مطالبه المحقة وال سيما رفع الحصار، ووقف سياسة القتل التي 

 الفلسطينية ورايات حماس اإلعالمانطلقت مسيرات عفوية رفعت خاللها  أنه مخيم عن الحلوة،
 .والمقاومة

، 46/4/4148 صيدا،، للقسم اإلعالمي في حماس على فيس بوكالصفحة الرسمية ونشرت 
مدينة صيدا بغزة وبدعوة من حركة حماس والجماعة اإلسالمية بالمقاومة  انتصاربعد إعالن أنه 

ساحة الشهداء، ومن بتجمعت مئات السيارات و خرجت الجماهير الفلسطينية واللبنانية بمسيرة سيارة، 
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من سكان  هائال   تفاعال  ثم جابت المسيرة الضخمة شوارع المدينة تقدمتها أناشيد االنتصار، والقت 
 مدينة.ال

 
 المقاومة وانتصار بغزة النار إطالق وقف باتفاق القدس في واحتفالت مسيرات
ماضية الحتفاالت ومسيرات تصدت قوات االحتالل في ساعة متأخرة من الليلة ال:  بتراب -القدس

 مدينة القدس المحتلة. وأحياءالتضامن مع غزة، التي خرجت في قرى 
وخرجت مظاهرة تأييد ودعم للمقاومة في حي بيت حنينا وشعفاط وبلدة الطور ومخيم شعفاط 

النار في القاهرة، وسرعان ما  إطالقووزعت الحلويات على المواطنين، وذلك بعيد توقيع اتفاق وقف 
حولت المظاهرة إلى مواجهة مع قوات االحتالل، التي استخدمت القنابل الصوتية واألعيرة المطاطية، ت

 بين سكان مخيم شعفاط. اإلصاباتمخلفة عشرات 
وفي قرية العيسوية خرج المئات من األهالي من كبار السن والشبان واألطفال بمسيرة ضخمة داخل 

 تفوا للمقاومة، وأشادوا بصمود أهالي القطاع.القرية، ورفعوا األعالم الفلسطينية وه
شوارع الحي مستفزة السكان،  أحدواندلعت مواجهات في حي واد الجوز بعد انتشار فرقة مشاة في 

 المطاطية داخل حارات وأزقة الحي. واألعيرةالقنابل الصوتية  وألقيت
 .كما اندلعت مواجهات مماثلة في حي عين اللوزة ببلدة سلوان

  44/4/4148مان، الغد، ع
 



 

 

 الثاني الفصل

 الفلسطيني واألداء الموقف
 العدوان خالل
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 العدوان خالل الفلسطيني واألداء الموقف
 

 :حماس: أولا 

 الثمن سيدفع والعدو خطير صعيدت القسام أبناء اغتيال: حماس
 أبنـــاء دعـــت حمـــاس حركـــة أن، غـــزة مـــن، 2/2/7041، لإلعرررالم الفلسرررطينية الررررأي وكالرررة ذكـــرت
 الثــورة فــي واالنخــراط الــوطن نــداء تلبيــة إلــى الفلســطينية والبلــدات والمــدن القــرى فــي الفلســطيني الشــعب
 اغتـــالهم الـــذين القســـام أبنـــاء مـــن مجاهـــدين 4 استشـــهاد الحركـــة ونعـــت .ومقدســـاته الشـــعب عـــن للـــدفاع

 كتائـب أبنـاء مـن عـددا   العـدو اغتيـال إن، زهـري أبو سامي وقال .اليوم فجر رفح محافظة في االحتالل
 .الثمن سيدفع والعدو خطير تصعيد والمقاومة القسام

 باســم النــاطق زهــري أبــو ســامي أن، غــزة مــن، 2/2/7041، لإلعررالم الفلسررطيني زالمركرر وأضــاف
 رغبته في كذبه يعكس مما غزة قطاع ضد تصعيده يواصل الصهيوني االحتالل إن قال ،حماس حركة

ب: 4-4  األحــد، عنـه نسـخة" لإلعـالم الفلسـطيني المركـز" تلقـى مكتـوب تصـريح فـي وأضـاف .بالتهدئـة
 مـن إضـافي شـكل هـو ميـل 3 إلى غزة بحر في بها باإلبحار المسموح المساحة يصتقل االحتالل قرار"

 فــي مــاض   وأنــه التهدئــة فــي بالرغبــة االحــتالل اد عــاءات كــذب علــى ودليــل الصــهيوني التصــعيد أشــكال
 .التصعيد هذا على المترتبة التداعيات كل عن المسؤولية االحتالل زهري أبو وحم ل ".التصعيد

 باسـتمرار الفلسـطيني الشـعب مـع األوضـاع تفجيـر مسـؤولية االحـتالل حكومـة اسحم حركة حم لتو 
 بيـــان فـــي حمـــاس وباركـــت .والخطيـــرة العنصـــرية وسياســـتها المتواصـــلة وانتهاكاتهـــا وجرائمهـــا حماقاتهـــا
 شــــعبنا وانتفاضــــة ثــــورةب 4-4  االثنــــين اليــــوم فجــــر عنــــه نســــخة" لإلعــــالم الفلســــطيني المركــــز" وصــــل

 فـي شـعبنا أبنـاء كـل الحركـة ودعـت .الكرامـة ثـورة فلسـطين وداخـل والقـدس وغـزة فةالضـ في الفلسطيني
 وااللتحـاق الثـورة هـذه فـي واالنخـراط الـوطن نـداء تلبيـة إلـى فلسـطين كـل فـي والبلدات والقرى المدن كل
 .المحاور كل وفي قوة بكل العدو مع واالشتباك ومقدساتنا وكرامتنا شعبنا عن دفاعا   صفوفها في

 

 ية يدعو لتعزيز الوحدة ويشيد بالملحمة البطولية لشعبناهن
 الموقــــف وحــــدة تعزيــــز إلــــى، هنيــــة إســــماعيل حمــــاس لحركــــة السياســــي المكتــــب رئــــيس نائــــب دعــــا

ـــة هـــذه لمواجهـــة شـــعبنا أبنـــاء كـــل بـــين والتعـــاون التنســـيق وتعميـــق وميـــدانيا   سياســـيا   الفلســـطيني  المرحل
 االحــــتالل وجــــه فــــي الصــــامد الفلســــطيني الشــــعب يخوضــــها التــــي البطوليــــة بالملحمــــة مشــــيدا  ، الدقيقــــة

 القيــادي لإلطــار اجتمــاع عقــد ضــرورة" علــى، الثالثــاء اليــوم صــحفي بيــان فــي هنيــة وشــدد .اإلســرائيلي
 موقـــف واتخـــاذ الراهنـــة األوضـــاع لبحـــث عاجـــل كلبشـــ الفلســـطينية للفصـــائل العـــامين لألمنـــاء المؤقـــت

جــراءات موحــد فلســطيني  العربيــة الجامعــة دعــا كمــا ".األرض علــى لشــعبنا داعمــة وخطــوات سياســية وا 
، الفلســـطيني الشـــعب علـــى وآثـــاره العـــدوان لدراســـة طارئـــة اجتماعـــات لعقـــد اإلســـالمي التعـــاون ومنظمـــة
 وأكـد ".اإلسـرائيلي العـدوان جمـاح وكـبح معـه والتضـامن شـعبنا لحماية عملية قرارات اتخاذ" على وحثها
 الــذي الشــامل العـدوان وجــه فــي مضـى وقــت أي مــن أكثـر" الفلســطينية بالمصــالحة حمـاس تمســك هنيـة
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 كافـة وتحمـل الشـراكة إطـار فـي" المصـالحة اتفـاق بحمايـة فـتح حركـة قيـادة وطالـب ".شـعبنا له يتعرض
 وأشـاد ".الفارقـة المرحلـة هـذه فـي الفلسـطيني الـوطني المشـروع حمايـة فـي التاريخيـة المسؤولية الفصائل

 الشـعب أن مؤكـدا  ، 54 الــ عـام المحتلـة واألراضـي والقطـاع الضفة في الفلسطيني الشعب بصمود هنية
 وقدرتـه المسـتمر وعطائه ووعيه الشعب هذا أصالة عن تعبر باسلة بطولية ملحمة" يخوض الفلسطيني

 ".إليه وعودته فلسطين وطنه في حقه تثبيت لصالح والخارجية لداخليةا المتغيرات استيعاب على
 2/2/7041، لين أون فلسطين

 
 فعل طبيعي والقادم أعظم أبو زهري: صواريخ القسام ردّ 

 طبيعـي فعل رد هي القسام صواريخ" أن، حماس حركة باسم الناطق، زهري أبو سامي .د أكد: غزة
 الفلسـطيني المركـز" تلقـى صـحفي تصـريح فـي، زهـري أبـو وقـال ".شـعبنا بحـق الصـهيونية الجـرائم على

 نستســــلم ولــــن تهديــــداتكم ترهبنــــا لــــن: جيــــدا   الرســــالة يلــــتقط أن االحــــتالل علــــى، "عنــــه نســــخة" لإلعــــالم
 ".شعبنا بحق جرائمكم كل توقفوا لم ذاإ أعظم والقادم، جرائمكم على وسنرد، لشروطكم
، غــزة قطــاع ضــد هجماتهــا بتكثيــف المصــغرة الصــهيونية الحكومــة قــرار علــى حمــاس حركــة وعلقــت

 .ذلك لقاء الثمن بدفع االحتالل بتحذير
 لكــم تســمح لــن والمقاومــة، لجــرائمكم يستســلم لــن شــعبنا" بــأن صــرح قــد حمــاس باســم المتحــدث وكــان
 ". بيننا واأليام، الثمن وستدفعون، شروطكم بفرض

 قـــادة تعـــازي خضـــير أبـــو محمـــد الفتـــى الشـــهيد عائلـــة رفـــض زهـــري أبـــو ثمـــن؛ متصـــل ســـياق وفـــي
 .والكرامة العزة في شعبنا سجل إلى يضاف وطني موقف أنه واعتبر، القتلة االحتالل

 2/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 تجرردوا ل حتررى الررزمن يطررول لررن.. للرروراء واعررود تهدئررة مقابررل بتهدئررة للمطررالبين نقررول: مشررعل
 12 أساس على اتفاقاا  يعرض أن يجرؤ فلسطينياا 
 المكتــــب رئــــيس، مشــــعل خالــــد أن، الدوحــــة مــــن، 9/2/7041، الملإلعرررر الفلسررررطيني المركررررز ذكـــر
 تطالــب والغــرب الشــرق مــن للحركــة كثيــرة اتصــاالت ورود عــن النقــاب كشــف، حمــاس لحركــة السياســي
 بــدأ مــن هــو االحــتالل كــون مرفــوض ذلــك أن مؤكــدا  ، الصــواريخ إطــالق ووقــف االحــتالل مــع بالتهدئــة
 والمقاومـة، الحـرب بـدأ من هو الصهيوني االحتالل نأ، اليوم مساء ألقاه خطاب في، وأضاف. عدوانه

ــدفاع فــي الحــق لــه الفلســطيني والشــعب  االحــتالل مــع بتهدئــة للمطــالبين نقــول: وأضــاف. نفســه عــن ال
 ".المسؤولية يتحمل الذي العدو فيها نقاتل كبيرة معركة أمام اليوم نحن.. للوراء عودوا: تهدئة مقابل

 عـن نـدافع أن إال أمامنـا يبـق ولـم الفـرص كـل أعطينـا، علينـا فرضـت الحـرب" أن على مشعل وشدد
 أرضـنا عـن الـدفاع فـي واجبنـا سـنخوض، معنـا كـان هللا ألن الماضـيتين الحـربين فـي انتصـرنا.. أنفسها

 الغـرب؟ جرائمـه علـى فعـل ردة لنـا يكـون أال نتنياهو اعتقد هل: "وتابع ".وحدنا وقفنا ولو لحظة كل في
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 الشــعب انفجــر إذا تســتغربوا ال. الفلســطيني الشــعب بحــق المعــايير ازدواجيــة يمــارس المتحضــر موالعــال
 ".الحائط إلى أوصلتموه أن بعد الصهيوني العدو وجه في الفلسطيني
 أن يجـــرؤ فلســـطيني ا   تجـــدوا لـــن حتـــى الـــزمن يطـــول لـــن" أنـــه علـــى الصـــهاينة ا  بـــمخاط مشـــعل وشـــدد
 إلـــى يقــودكم نتنيــاهوف، العــدوان وقــف علــى أجبروهـــا، قيــادتكم غيــروا ..44 أســاس علــى اتفاق ــا يعــرض
 ".األرض صاحب هو عظيم شعب هناك.. تغييره وعليكم والهزيمة الفشل

 وأضــاف، مســؤولياتها تتحمــل أن إلــى والقطــاع الضــفة فــي المقاومــة فصــائل الفلســطيني القائــد ودعــا
 أو نهـدد ال عادلـة قضـية أصـحاب ألننـا البطولـة نمـ الكثيـر أعطيـتم.. الظـن حسـن عنـد أنـتم هلل الحمـد"

 ".المجرم العدو على ينتصر حتى الميدان في تتوحدوا أن أدعوكم، نتوعد
 معـا تكـون وأن، الملحمـة هـذه أمـام  جهودهـا تنسـق أن السياسـية والقيـادات الفصـائل جميـع دعا كما

 . الصهيوني العدوان أمام شعبنا عن الدفاع معركة في
 وأنـتم فـنحن.. شـعبهم مـع يقفـوا أن األمنية األجهزة وفي الفلسطينية السلطة في اإلخوة" مشعل وحث

 أن لنـا يـأذن الضـفة فـي العـدو يفعلـه ما كل: "وقال"، بيننا يفرق ال الذي العدو وجه في واحد خندق في
 العـــرب لزعمـــاء مشـــعل وطالـــب ".العـــدو مـــع االنتفاضـــة إلـــى طريقـــه يعـــرف شـــعبنا، وجهـــه فـــي ننـــتفض

نســانيته ونخوتــه رجولتــه قــدر علــى يقــدم مــنكم كــل" كلــه العــالم فــي والمســؤولين  فــي نأمــل، ومســؤوليته وا 
 ".ناصرنا هللا ألن أحدا ننتظر لن لكننا، خير ا الحر العالم وفي خير ا األمة

 الشـــعب إلـــى وجههـــا كلمـــة فـــي، أمـــس ،أكـــد مشـــعل أن، 40/2/7041، بيرررروت، السرررفير وأضـــافت
 الثالثـة المسـتوطنين خطـف منـذ اعتقـل اإلسـرائيلي االحـتالل أن" :الدوحـة قطـر عاصـمة من الفلسطيني

 الشــهيد إلــى إشــارة فــي"، حــي وهــو فلســطيني لشــاب المســتوطنين حــرق جانــب إلــى فلســطيني 455 نحــو
 قـــوات اعتقلتـــه الــذي؟"، خضـــير أبــو محمـــد عــم البـــن أمريكــا فعلـــت مــاذا" متســـائال  ، خضــير أبـــو محمــد

 .األمريكية الجنسية يحمل بأنه علما  ، عذبتهو  االحتالل
 الفصـائل وأدعـو، وجهـه فـي ننـتفض بـأن لنـا يـأذن الضـفة فـي العدو يفعله ما" أن على مشعل وشدد

رادة مبــــدع عقــــل لــــديها الفلســــطينية المقاومــــة" أن مؤكــــدا  "، مســــؤولياتها لتحمــــل والقطــــاع الضــــفة فــــي  وا 
 لـم ومـا هتوقعـ مـا منـا سـينال لكنـه عسـكريا   منـا أقـوى ائيلياإلسـر  بـأن جيـدا   واقعنـا نـدرك نحن... حديدية
 ".أنفسنا عن الدفاع سوى أمامنا وليس والعربية الدولية للمبادرات الفرص كل أعطينا" وأضاف ".هيتوقع

 العربيـة لشـعوبنا وأقـول... الحدث وتصنعون النصر تصنعون أنتم القسام ألبناء أقول: "مشعل وختم
 حــك مــا" :قــائال   مشــعل وأضــاف ".تستصــرخكم والضــفة تستصــرخكم وغــزة كمتستصــرخ القــدس العظيمــة
 فـي بمـا، أحـدا   ننتظـر ولـن، أمرنـا جميـع نتـولى نحـن واليوم... أمرك جميع أنت فتول   ظفرك مثل جلدك
 ".خيرا   فيه نأمل الذي، الشقيق ذلك
 
 العدوان مواجهة في الفلسطينية الوحدة تمتين إلى يدعو مرزوق أبو
 الوحـــدة تمتـــين إلـــى مـــرزوق أبـــو موســـى. د حمـــاس حركـــة فـــي السياســـي المكتـــب عضـــو دعـــا: غـــزة

ــــ قـــال التـــي، الصـــهيونية الحـــرب لمواجهـــة الفلســـطينية  ولكنهـــا تمنوهـــا وال طلبوهـــا مـــا الفلســـطينيين أن"ب
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غــالق، والــدمار الحصــار علــيهم فــرض كمــا، علــيهم فرضــت  إخــوانهم يعــاقبهم وكمــا، والحــدود المعــابر وا 
 ".الغير ضغوط استجالب أبرزها مختلفة وبذرائع، مخصصاتهم من بحرمانهم إضافيا   عقابا  

 التواصــل موقــع علــى الرســمية صــفحته علــىب 4-4  األربعــاء يــوم لــه تدوينــة فــي مــرزوق أبــو وقــال
 الحـــرب وهـــذه، وطننـــا ربـــوع كـــل فـــي شـــعبنا مقاومـــة تـــنهض األولـــى للمـــرة"": بـــوك الفـــيس" االجتمـــاعي
 واحــدا   صـفا   لنكـون. المظلـوم والشــعب الـوطن صـفحة إال الصـفحات مــن الكثيـر طـي تسـتلزم المفروضـة

 نســـاء يعلـــم فلســـطين تليفزيـــون يبقـــى أن يعقـــل ال: "وأضـــاف ".واحـــد كجســـد تـــداعينا أحـــدنا اشـــتكى إذا
 علـــى أمنـــي تجـــاوز أي مقبـــول غيـــر. المســـكوب الفلســـطيني الـــدم مســـيرة عنيتـــاب وهـــنَ  ،الطـــبخ فلســـطين
 تقصــفهم أن الغــادر القصــف هــذا تحــت العــاملين غــزة لمــوظفي يجــوز ال كمــا، غيرهــا علــى أو البنــوك
 وال، للعــدوان وتصــديها المقاومــة شــموخ مــن وطنيــا الســخرية يجــوز ال. رواتــبهم مــن بحرمــانهم الســلطة
 ".صفنا من إخراجه ويجب، بيننا يحترم أن، الوضيع الصنف لهذا ينبغي

 نحــن، واالنتصــار التحــدي فــي الثالــث الــدرس العــدو وتلقــين الصــمود إلــى بحاجــة نحــن كمــا: "وتــابع
 .تعبيره حد على"، أعدائنا على أشداء بيننا فيما رحماء نكون أن بحاجة

 40/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز

 
 غزة على تتساقط التي الصواريخ وَتعدّ  تجلس لن سحما": أن أن سي"لر حمدان أسامة

 البقاء للفلسطينيين يمكن ال إنه حماس لحركة السياسي المكتب عضو حمدان، أسامة دبي: قال
 مسؤولة غير الحركة أن مضيفا عليهم، تنهمر التي اإلسرائيلية صواريخال بعد واالكتفاء األيدي مكتوفي

 .الفلسطينية بالحقوق اإلقرار إلى أبيب تل دعا كما اإلسرائيليين، الشبان وقتل خطف عن
 سنوات بعد غزة قطاع في التصعيد عودة حول سؤال على ردا ،CNNمع  مقابلة في حمدان، وقال

 الجانب عليها أقدم أفعاال هذا أن الواضح من االحتالل، انتهاء بعد ستنتهي األمور: "الهدوء من
 الماضية األسابيع خالل الفلسطيني، والشعب الفلسطينية المقاومة من فعل ردود استدعت اإلسرائيلي

 ما باستثناء جرى ما حقيقة أحد يعرف ولم وقتلوا اختطفوا المستوطنين من ثالثة أن إسرائيل زعمت
 غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينيون بدأ النقطة تلك من وانطالقا   ها،نفس إسرائيل تقوله

 ".لهجمات يتعرضون
 خطف عملية تدين أو تؤيد حماس حركة كانت إذا ما حول سؤال على الرد مرارا   حمدان ورفض

 أو يقبل أن ألحد ليس: "قائال   العملية في الحركة ضلوع عدم بتأكيد واكتفى الثالثة، اإلسرائيليين الشبان
 بوضوح الحركة قالت وقد األدلة يقدم أن وعليه اتهامات وجه نتنياهو بنيامين إسرائيل، تقوله ما يرفض
 وواصل ذلك رفض نتنياهو ولكن حولها معلومات لديها وليس الخطف عملية خلف تقف ال أنها

 ".الفلسطينيين على هجومه
 في النار وقف العسكري الجناح من لطلبل حماس في السياسي الجناح يتدخل أن إمكانية وحول

 علينا يتوجب علينا؟ تتساقط التي الصواريخ ونعد نجلس أن نفعل؟ أن علينا وماذا: "حمدان قال غزة
 ".نتنياهو مع ينفع لم األسلوب هذا ولكن سياسية بطريقة ذلك حاولنا وقد شعبنا عن الدفاع



 الموقف واألداء الفلسطيني خالل العدوان _______________________________________________

 111       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 تحترمها لم أنها وبما تحترمها، لم إسرائيل ولكن واحترمناها 6376 عام هدنة هناك كان: "وأضاف
 التزامها إعالن إسرائيل فعلى النار إطالق بوقف رغبة هناك أن لو فلسطيني، فعل رد توقع فعليها
 غير من أنه تفهم أن تفهم أن إسرائيل على. الجديدة الشروط على التفاوض وبدء السابقة بالهدنة
 تتعرض بأنها والعويل الصريخ إلى تسارع ثم بالصواريخ موقصفه الفلسطينيين بقتل تقوم أن المقبول
 ".الفلسطينيين قصف عن التوقف فعليه جادا نتنياهو كان لو سخيف، أمر هذا.. لهجوم

 قال الوجود في "إسرائيل" بحق اعترافها عدم بسبب بحماس "إسرائيل" تنديد من موقفه عن سؤاله ولدى
 ال سياسيا ، مماثلة قضية عن نتحدث نحن ؟..األمر هذا عنيي فماذا بكوبا تعترف ال أمريكا: "حمدان
 اعتراف عن ماذا :الكبير هو السؤال ولكن أرضه، تحتل أنها يعتقد بدولة االعتراف المرء على ينبغي
 ".القدس وعاصمتها والسيادة باالستقالل المتمتعة دولتهم بقيام وحقهم الفلسطينيين بحقوق إسرائيل

 الهجوم اإلسرائيليون واصل إذا: "حمدان قال غزة لقطاع المقبلة األيام هتحمل أن يمكن ما وحول
 بحال أما الفلسطيني، الشعب كل بل فحسب حماس حركة ليس نفسه، عن سيدافع الفلسطيني فالشعب
 الفلسطينيون يعيش أن نقبل لن ألننا ذلك مع فسنتعامل النار إلطالق حقيقي ووقف هدنة إلى التوصل
 ".اإلسرائيلية اتالهجم رحمة تحت

 9/2/7041، أن أن سي
 

 اإلسرائيلية السفارات محاصرة إلى واإلسالمية العربية الشعوب تدعو حماس
 الســــفارات حاصـــرةم إلـــى، واإلســـالمية العربيـــة الشـــعوب، حمـــاس حركـــة دعـــت: األناضـــول - غـــزة

جبار، اإلسرائيلية  .غزة قطاع ضد اإلسرائيلية العسكرية العملية على ردا، الرحيل على السفراء وا 
 عنـه نسـخةب األناضول  مراسل وصل صحفي تصريح في: برهوم فوزي، حماس باسم الناطق وقال
 فـي واإلسالمية العربية والجماهير الشعوب فلتخرج ..ب،  اإلسرائيلي العدوان تواصل ظل في، "األربعاء

، الرحيــل علــى الصــهاينة الســفراء وليجبــروا، مكــان كــل فــي اإلســرائيلية الســفارات ولتحاصــر، الــدول كــل
 مـع الوقـوف" إلـى واإلسـالميين العـرب الزعمـاء كـل، برهـوم وطالب ".ولغزة لفلسطين يقدموه ما أقل فهذا

 ".أرضه عن يدافع من نصرة عن التخاذل وعدم وقضيته الفلسطيني الشعب
 ".غزة قطاع في حرب جرائم من يجري ما إزاء واإلسالمي العربي للصمت مبرر ال:" وقال
، غــزة قطـاع فـي متفرقـة أنحـاء علـى غـارات، اإلثنـين األول أمـس منـذ اإلسـرائيلي الجـو سـالح ويشـن

 ".الصامد الجرف" اسم" إسرائيل" عليها أطلقت عسكرية عملية في
 40/2/7041، لندن، العربي القدس

 
 عدوان الحتالل سيفشلوالعائالت.. و هنية: دماء القادة ليست أغلى من دماء األطفال 

، هنيـة اعيلإسـم حمـاس لحركـة السياسـي المكتـب رئيس ونائب السابق الفلسطيني الوزراء رئيس أكد
 يعيشـه مـا ظـل فـي شـعبنا وسينتصـر أهدافـه تحقيـق فـي سيفشـل غـزة قطـاع على اإلسرائيلي العدوان أن
 .والمقاومة الوحدة من مسبوقة غير مرحلة من
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 حـربكم جـرائم أوقفـوا: لالحـتالل أقـول، "الجمعـة اليـوم فجـر، مكتـوب صـحفي تصـريح فـي هنيـة وقـال
 وعظمـــة التضـــحيات بلغـــت مهمـــا سيتنصـــر وشـــعبنا هدافـــهأ  تحقيـــق فـــي سيفشـــل فعـــدوانكم شـــعبنا ضـــد

 ".والمقاومة الوحدة من مسبوقة غير مرحلة يعيش فهو التهديدات
 دمــاء أن إلــى مشــيرا، باالغتيــال االحــتالل تهديــدات مــن حمــاس قــادة خشــية عــدم علــى هنيــة وشــدد

 التهدئــة اتفــاق لطويــ وقــت منــذ نقــض العــدو" وقــال .والعــائالت األطفــال دمــاء مــن أغلــى ليســت القــادة
 والقــدس الغربيــة الضــفة فــي شــعبنا علــى المســعورة للهجمــة امتــدادا   الحــرب وقــرر التفاهمــات لكــل وتنكــر
 أنفسـنا عـن نـدافع فـنحن العـدوان يوقـف أن وعليـه العـدوان بدأ الذي هو العدو" أن على وشدد ".المحتلة
 ."تواجده أماكن كافة في لشعبنا والمصير الدم وحدة من انطالقا  

 العــالم أذهلــت التــي بالمقاومــة ونفتخــر األبــرار لشــهدائنا وننحنــي بشــعبنا االعتــزاز" عــن هنيــة وعبــر
 ".وأداء   عظمة   واألمة الشعب ظن حسن عند فكانت، العدو مخططات وأربكت

 44/2/7041، لين أون فلسطين
 

 الحرب هذه المرة نوعية فرضها العدو ولن يوقفها إل بشروطناالزهار: 
 إن وقـال، للحـرب حركتـه جاهزيـة ،حمـاس فـي السياسـي المكتب عضو ،الزهار محمود .د أكد: غزة
، الجمعـة، األقصـى لفضائية تصريحات في الزهار وذكر .حاسمة تكون أن يجب اآلن الحقيقة المعركة

 حــدا نضــع أن يجــب: "مضــيفا"، بشــروطنا إال يوقفهــا ولــن العــدو فرضــها، نوعيــة المــرة هــذه بالحــر " أن
 ".شهورا المعركة استمرت لو حتى، غزة وحصاره االحتالل لجرائم

 أن األمـر يعنيـه لمـن ونقـول، وألشـهر أكبـر بـوتيرة الحـرب فـي نسـتمر أن استعداد على نحن: "وتابع
 ".هللا بإذن وسننتصر لها نحن الحرب ..ب  المقاومة مع يقف الفلسطيني الشعب

"، بهـا ترضـى أن لحمـاس يمكـن ال" أحمـر خـط المحـررين اعتقـال إعـادة قضـية أن إلى الزهار وأشار
 ".القضايا هذه مثل لكل نهائي حل يوضع حتى تتوقف لن المعركة" أن على مشددا

 ".مرغما عليها عيوق أن العدو وعلى، نحن نكتبها، جديدة صفحة نصنع نحن: "يقول ومضى
، واإلســالمية العربيــة الشــعوب كــل همــم ستســتنهض اآلن غــزة فــي تــدور التــي المعركــة أن وأوضــح

 .الوطنية الحركة حاضنة هو الفلسطيني الشارع أن نفسه الوقت في مجددا
 يعملـوا وأن، موضـوعية قـراءة الحـرب هذه يقرأوا" أن والسياسة الفكر رجال بدعوة حديثه الزهار وختم

 ".الوسائل بكل الفلسطينية القضية لدعم دينجاه
 40/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز

 
 الرشق: مواقف أغلب األنظمة العربية هزيلة تجاه العدوان الصهيوني

 اإلسـرائيلية الحـرب مـن العربي الموقف الرشق عزت ماسح حركة في السياسي المكتب عضو انتقد
 لعـدم أسـفه عـن ،الجمعـة اليـوم لـه تصريحات في ،الرشق وأعرب"، هزيل" بأنه ووصفه، غزة قطاع ضد

 تجــاه هزيلــة العربيــة األنظمــة أغلــب مواقــف: "وقــال .المقاومــة يــدعم قــوي رســمي عربــي موقــف وجــود
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 أصـدرت أو، شـفة ببنـت تنـبس لـم خرسـاء إمـا فهـي، األعـزل الفلسـطيني شعبنا على الصهيوني العدوان
 العربية العواصم بعض بمواقف جدا سعيدة أنها يالحظ العدو وصحافة إلعالم والمتابع. خجولة بيانات

 .تعبيره حد على"، شعبنا على والعدوان الحرب تطورات مع البارد إعالمها وتعاطي
 السـجيل حجـارة بعـد: "وقال، رعب توازن إيجاد على تهاوقدر  الفلسطينية المقاومة داءأب الرشق وأشاد

 بعقـولهم المقاومـة أبطـال صـناعتها أبـدع التـي الصـهيوني الرُّعـب صـورة لتكتمـل المـأكول العصـف يأتي
 ".بالنصر هللا يأذن حت ى ودمائهم

 44/2/7041، لين أون فلسطين
 

 المقاومة بشروط إل النار إطالق بوقف تقبل لن أنها تعلن حماس
عضو المكتب السياسي لحركة  ، أنالدوحة، من 44/1/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 

حماس عزت الرشق أكد أن حماس لن تقبل بوقف إطالق النار إال بشروط المقاومة. وأوضح الرشق 
نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي  76/1ه اليوم السبت في تصريحات ل

وأشار إلى أن نتنياهو ظهر  "الفايسبوك"، أن نتنياهو يستطيع أن يبدأ الحرب لكنه لن يستطيع وقفها.
في مؤتمره الصحفي تائها ومرتبكا  ومأزوما ، وحيث حاول تطمين الصهاينة وتهدئة مخاوفهم، فإنه 

 قلقا ورعبا. وأضاف: "نتنياهو وجماعته سيلعنون اليوم الذي أتوا فيه إلى فلسطين".زادهم 
الناطق باسم حركة  ، أناألناضول، نقال  عن وكالة 44/1/4148 ،القدس العربي، لندنوأضافت 

وقال برهوم،  حماس فوزي برهوم نفى "وجود أي حديث عن إبرام تهدئة مع إسرائيل في هذا الوقت".
ت لـ"األناضول": "ليس هناك أي تدخالت فعلية ترتقي لدماء الشهداء من أجل الحديث عن في تصريحا

 تهدئة مع إسرائيل".
 

 الشهداء لدماء إساءة عباس تصريحات: حماس
عبـــاس ضـــد المقاومـــة غـــزة: اســـتكرت حركـــة حمـــاس تصـــريحات رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود 

الفلسطينية ووصفها بـ"تجارة الحروب". وقال د. سامي أبو زهـري، المتحـدث الرسـمي باسـم الحركـة، فـي 
أن هـذه التصـريحات هـي  77/1بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة منه مساء يوم الجمعـة 

اف إن حمـاس سـتفرض شـروطها وأض إساءة لدماء الشهداء وخدمة للمواقف المعادية لشعبنا ومقاومته.
 ولن تلتفت ألي مواقف هزيلة.

  44/1/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 نتنياهو خارجية وزير المالكي رياض: مرزوق أبو

وق، وزيـــر خارجيـــة القـــاهرة: وصـــف عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس، د. موســـى أبـــو مـــرز 
مــرزوق بتدوينــة لــه علــى  أبــوالســلطة الفلســطينية، ريــاض المــالكي، بأنــه وزيــر خارجيــة نتنيــاهو. وقــال 
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صفحة الفيس بوك: "رياض المالكي وزير خارجة نتنياهو! يقول: من حـق "إسـرائيل" الـدفاع عـن نفسـها 
، وان نتجنــب بأقصــى درجــة طالمــا اســتمر إطــالق الصــواريخ، والــرد اإلســرائيلي يجــب أن يبقــى مناســبا  

 تقوية حماس. ويختتم بقوله "ال تعليق"  إلىالمدنيين، وأن ال يؤدي 
 44/1/4148صفحة د. موسى أبو مرزوق على موقع الفيس بوك، 

 
 مغامرة ليست المقاومة نأ وتؤكد "مغامرات" عن المصري الحديث تستهجن حماس

 عن "مغامرات"، وقالت إن المقاومة ليست مغامرة. المصري استهجنت حركة حماس الحديث
قال فـي مداخلـة هاتفيـة علـى فضـائية  ، قدالمتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطيكان و 

غامرات تحـاك لخدمـة أغـراض داخليـة ال تصـب إن "الشعب الفلسطيني يدفع ثمن اعتداءات وم :المحور
 في مصلحة المواطن الفلسطيني".

وفــي اتصــال مــع الجزيــرة، اســتهجن مســؤول العالقــات الدوليــة فــي حمــاس أســامة حمــدان تصــريحات 
المتحدث المصري بأن الشعب الفلسطيني "يـدفع ثمـن مغـامرات". وقـال حمـدان إن مـا قامـت بـه حمـاس 

 و الرد على العدوان اإلسرائيلي، مضيفا أن المقاومة ليست مغامرة.وفصائل المقاومة األخرى ه
 44/1/4148 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 غزة على الحرب لمناقشة العربية للوزارة طارئ اجتماع تأجيل عباس طلب تنتقد حماس
 تأجيـــل عبـــاس طلـــب" إنـــه قـــال مـــا برهـــوم فـــوزي حمـــاس باســـم النـــاطق انتقـــد: صـــب اح فتحـــي - غـــزة
 مســـؤولياته عـــن تخليـــا  " واعتبـــره"، غـــزة علـــى الحـــرب لمناقشـــة العـــرب الخارجيـــة لـــوزراء طـــارئ اجتمـــاع
 ".االحتالل على الضغط وتخفيف العربي محيطها عن غزة لعزل ومحاولة، الوطنية

سالمي عربي بتحرك" مبرهو  وطالب  غـزة عـن اإلسـرائيلي الظلـم ورفـع الحـرب لوقـف وعاجل فوري وا 
 منظمـــة" بأنهـــا حمــاس األمريكيـــة الخارجيــة وزارة باســـم الناطقـــة وصــف انتقـــد كمــا ".الفلســـطيني وشــعبنا
 .غزة في المدنيين قتل لمنع التدابير كل اتخذت "إسرائيل" إن وقولها"، إرهابية

 الســـتمرار وغطـــاء إســـرائيل لصـــالح كامـــل وانحيـــاز للحقـــائق قلـــب" أنهـــاب التصـــريحات هـــذه ووصـــف
 ونســاء أطفــال قتــل فــي االحــتالل مــع الشــراكة مربــع فــي أمريكــا ويضــع، شــعبنا علــى اإلســرائيلي العــدوان

 ".غزة
، "إسـرائيل" مـع تضـامنهما ميركـل يالجأن األلمانية والمستشارة هوالند فرانسوا الرئيس إعالن انتقد كما
 لإلرهــاب دعمــا  " شـعبها لحمايــة التــدابير كـل اتخــاذ "إســرائيل" حـق مــن أن وميركــل هوالنـد إعــالن واعتبـر

 االحــتالل سيشــجع العــدو لصــالح كــامال   وانحيـازا   المــدنيين الفلســطينيين قتــل علــى وتحريضــا  ، اإلسـرائيلي
ـــد علـــى ـــدم ســـفك مـــن مزي ـــدول مصـــاف فـــي وألمانيـــا فرنســـا ويضـــع، الفلســـطيني ال  رهـــابلإل الداعمـــة ال

 ".شعبنا ضد االحتالل وجرائم اإلسرائيلي
 43/2/7041، لندن، الحياة
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 المدنيين بين نئويختب بأنهم القسام لعناصر فتح قيادات بعض لتهام يأسف مرزوق أبو
 كتائــب عناصــر بــأداء مــرزوق أبــو موســى حمــاس حركــة فــي السياســي المكتــب ضــوع أشــاد: غــزة
 علـى أوردهـاب 55/4  االثنـين اليـوم لـه تصـريحات فـي وقـال، الفلسـطيني الشـعب عـن الدفاع في القسام

 علـى البـر مـن، صـهيونية إنـزال عمليـة": "الفايسـبوك" االجتمـاعي التواصـل موقـع على الرسمية صفحته
 صــنع  الصـواريخ إطــالق لمواعيـد مسـبوق غيــر عـرض. القســام أبطـال يفشـلها انيةالســود منطقـة شـاطئ

عــدادا   وتــدريبا   تجهيــزا   بالنهــار الليــل واصــلوا. القســام أبطــال مــنب فلســطين فــي  هــم اليــوم لهــذا اســتعدادا   وا 
 ".مالقسا أبطال هم وبيوتهم ونسائهم أطفالهم استهداف تم ولذلك تراهم وال فعلهم ترى. القسام أبطال

 كـل مـن األبطـال المقـاومين كـل فعـل مـن نـتقصأ وال، ذكـره أحـب ال وأنـا الكالم هذا أقول: "وأضاف
 فـــي نيختبـــؤو  وأنهـــم جهـــادهم مـــن واالنتقـــاص القســـام ىعلـــ المبـــرر غيـــر الهجـــوم ولكـــن شـــعبنا فصـــائل
 طيـبالخ طـه مـن الصـادر الهجـوم هـذا فـتح فـي إخواننـا يشـرف فهل. المدنيين وبين والمدارس المساجد
 .تعبيره حد على"، الفرا وبركات نزال وجمال

 41/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 هنية: ل أحد يستطيع تجاوز مطالب شعبنا ومقاومته.. يجب أن ينتهي حصار غزة
أن شـعبنا الفلسـطيني بـات  ،نائـب رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس ،اعيل هنيـةغزة: أكـد إسـم

اليوم أمام مرحلة مهمة مـن مراحـل صـراعنا مـع المحتـل، وفـتح آفـاق حقيقيـة وجـادة ألجيالنـا الفلسـطينية 
 ليكون لها كيانها على أرض فلسطين المباركة.

ب إننـا اليـوم أمـام واجـب 1-70االثنـين  وقال هنية فـي كلمـة وجههـا للشـعب الفلسـطيني مسـاء اليـوم 
الدفاع عن أرضنا وشعبنا ووطننا وكرامتنا، وعن عزتنـا ومسـتقبل أجيالنـا فـي وجـه الحـرب التـي فرضـها 

وأضاف "وها نحن اليوم نرى إبداعات المقاومة ونرى مفاجـآت القسـام وفصـائل  العدو الصهيوني علينا.
 متنا العديد من الرسائل والدالالت".المقاومة الفلسطينية لتحمل لنا ولشعبنا وأل

إلــى وجــود  جــل التــدخل لوقــف العــدوان، مشــيرا  أوأكــد وجــود تحركــات واتصــاالت مــن عــدة دول مــن 
تحرك سياسي ودبلوماسي موازي للعمل المقاومة من قبل قيادة حركة حمـاس والفصـائل إلـى جانـب كـل 

لــيس فــي التهدئــة والعــودة إليهــا إنمــا بــالتزام  المشــكلة أنوشــدد هنيــة علــى  القيــادات العربيــة واإلســالمية.
المشكلة هي في هذا الواقع الـذي تعيشـه  إناالحتالل بها ووقفه للعدوان على الشعب الفلسطيني. وقال 

يعيش  أنينتهي الحصار يجب  أنغزة من حصار مطبق والمعاناة واآلالم من خالل الحصار، فيجب 
 فة الغربية في امن من هذه االستباحة".وليعيش أهلنا في الض كريما   شعبنا حرا  

علـى أن  ، مشـددا  ذريعا   وأكد أن الحصار الذي فرض على شعبنا طيلة السنوات الماضية فشل فشال  
شـعبنا لـم تنكســر إرادتـه أمــام الحصـار ولـم تمنــع سـنوات الحصــار علـى قسـوتها مــن أن تمتلـك المقاومــة 

أن تؤكـد هـذه المقاومـة فـي عرينهـا فـي غـزة أنهــا كـل وسـائل الـدفاع عـن شـعبنا وعـن أرضـنا وعرضــنا، و 
 ملتحمة مع أهلنا في الضفة والقدس وفي كل مكان. 
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ن رجــال المقاومــة والقســام والجهــاد اإلســالمي  وقــال إن "األيــام والشــهور الماضــية لــم تضــع ســدى، وا 
ا ولــم وكــل الفصــائل تثبــت اليــوم أنهــا لــم تكــن فــي غفلــة مــن أمرهــا ولــم تضــيع وقتهــا ولــم تضــع ســالحه

تنشغل بترهات األمور ولم تبتعد بعينها الفاحصة عن واجبها فـي أن تكـون مقاومـة قويـة وفاعلـة وقـادرة 
 على أن تتصدى لمثل هذه الحروب وأن تتصدى لمثل هذا العدوان" 

وأكد هنية أن حماس ال تدافع عن اإلمارة التي كان البعض يسميها وال تدافع عن دولة في غزة، وال 
يانهــا وحــدها، بــل هــي تــدافع اليــوم عــن شــعبها وعــن أرضــها ووطنهــا وقدســها ومقــدرات هــذ تــدافع عــن ك

الشعب ومقدرات هذه األمة، هـذه داللـة يجـب أن يعيهـا الجميـع أن قـوة أي طـرف فـي فلسـطين هـي قـوة 
ـــالعودة واالســـتقالل  ـــم تســـييرها باالتجـــاه الصـــحيح وتحقيـــق تطلعـــات الشـــعب الفلســـطيني ب ـــع إذا ت للجمي

 والدولة وتحرير أسرانا من سجون االحتالل. والحرية 
ونبه إلى أن المقاومة هي مقاومة راشدة ومقاومـة مسـؤولة إلـى جانـب أنهـا قويـة وعنيـدة ولحمهـا مـر 
وال يمكن ألحد أن ال يلبي مطالب الشعب وفصائل المقاومة مهما كانت قوته وقدرته ومهما كان دهاؤه 

تخشــى فــي هللا لومــة الئــم، ولكنهــا مســؤولة وحكيمــة وراشــدة السياســي، هــذه مقاومــة قويــة وشــجاعة وال 
وتتحــرك علــى أســاس الحيلولــة دون أن يحقــق االحــتالل أهدافــه مــن وراء هــذا العــدوان الــذي بــدأه علــى 

 وأطفالنا وعوائلنا وتحميهم من خالل الثبات في الميدان. أبنائناشعبنا ومن أجل أن تحافظ على دماء 
ابقة، قال هينة إن االحتالل الصهيوني تنصـل مـن اتفاقيـة التهدئـة السـابقة وعن اتفاقيات التهدئة الس
حيــث أبقــى علــى الحصــار وألغــى البحــر وألغــى المنطقــة الحدوديــة  6376التــي أبرمــت فــي مصــر عــام 

وشن العديد من الهجمات والقصف علـى الكثيـر مـن مواقـع البنيـة التحتيـة للشـعب الفلسـطيني ثـم تطـور 
عمليــة القتــل واإلعــالن مــن عمليــة الجــرف الهــار وهــو هــار عليــه إن شــاء هللا  ىإلــالموقــف الصــهيوني 

 وليس على شعبنا الفلسطيني القوي بربه ومقاومته وأمته بإذن هللا سبحانه وتعالى.
"يــا أهــل غــزة العــزة يــا مــن وقفــتم فــي كــل ميــدان يــا أعــز  ووجــه هنيــة فــي كلمتــه التحيــة لشــعبنا قــائال  

جانب إخوانكم في كـل فلسـطين، تحيـة لكـم علـى صـبركم وجهـادكم وشـهدائكم الناس وأشرف الناس إلى 
ودمـائكم أنــتم اليـوم تفتحــون صـفحة جديــدة فـي تــاريخ الشـعب واألمــة هـذه األمــة مطالبـة اليــوم فـي شــهر 
رمضـــان المبـــارك أن تقـــف إلـــى جانـــب غـــزة والضـــفة والقـــدس تضـــامنا وفعـــال  سياســـيا  وا عالميـــا  وشـــعبيا  

المسـتوى الرسـمي والشـعبي ألن غـزة اليـوم فـي الخنـدق المتقـدم التـي تـدافع عـن أرضـنا ودبلوماسيا  علـى 
 ووطننا وعن قدسنا إلى جانب أبناء شعبنا".

 48/1/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 حماس: لم نتسلم أي مبادرات رسمية للتهدئة.. وقف إطالق النار قبل "اتفاق تهدئة" مرفوض
أعلن الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري فجر الثالثاء، أن الحركـة لـم تتسـلم حتـى اآلن أي 

علـــى إعـــالن مصـــر طرحهـــا مبـــادرة  مبـــادرات رســـمية مـــن أيـــة جهـــة لوقـــف إطـــالق النـــار. وذلـــك تعليقـــا  
وقال أبـو زهـري فـي بيـان صـحفي، إن مـا يـتم  ل إلى تهدئة مع الكيان اإلسرائيلي في قطاع غزة.للتوص

ترويجـه بشــأن نــزع ســالح المقاومـة "عمــل غيــر خاضــع للنقــاش ونحـن شــعب  تحــت االحــتالل والمقاومــة 
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وشـدد علـى أن "وقـف إطـالق النـار قبـل التوصـل التفـاق  بكافة الوسائل حق  مشروع للشـعوب المحتلـة".
 التهدئة مرفوض ولم يحدث في حاالت الحرب أن يتم وقف إطالق النار ثم التفاوض".
 41/1/4148فلسطين أون لين، 

 
 حماس تحدد شروطها للتهدئة: وقف العدوان ورفع الحصار واإلفراج عن "أسرى األحرار"

قبـل أن  "إسـرائيل"غزة ـ أ ف ب: أكدت حركة حماس الفلسـطينية االثنـين أنهـا لـن تقـوم بالتهدئـة مـع 
توقف الدولة العبرية قصفها لقطاع غزة وتفرج عن األسرى وترفع الحصار عن القطـاع الفلسـطيني مـن 

 جل التوصل إلى وقف إلطالق النار.أ
ب فـــي المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني عـــن حركـــة حمـــاس "هنـــاك وقـــال مشـــير المصـــري وهـــو نائـــ

 اتصاالت عديدة مع حركة حماس بشأن موضوع التهدئة، ولم يقدم لهذه اللحظة مشروع متكامل".
وبحسب المصري فان هذه االستحقاقات ستكون "وقف العدوان الشامل على شعبنا الفلسطيني ورفـع 

 اإلفراج عن أسرانا البواسل في صفقة التبادل". الحصار بما في ذلك فتح معبر رفح، فضال عن
وأضــاف "المقاومــة هــي مقاومــة مشــروعة فــي ميــدان الــدفاع عــن الشــعب الفلســطيني بكــل الوســائل 

 المتاحة، ولن تقف إال إذا فرضت شروطها على المحتل".
ة ملتزمـة أن الحركـ تقـديم إطـار عـام التفـاق، موضـحا   نـه تـم  أبينما أكد قيادي آخر رفيـع فـي الحركـة 

فــي "إســرائيل"  بتنفيــذه أكثــر مــن اتفــاق التهدئــة الــذي أدى إلــى وقــف إطــالق النــار فــي آخــر تصــعيد مــع
وأضـاف "سـنبني  . وقال "لدينا إطار عام لالتفاق ولكننـا لـم نطـرح بنـودا".6376نوفمبر  تشرين الثاني/

ناحيته أوضح المصـري  ومن ونريد المضي قدما، وال نريد الرجوع إلى الخلف". 6376على هدنة عام 
سالمية وغربية" تشارك في المحادثـات للتوصـل إلـى وقـف إلطـالق النـار دون اإلدالء  أن "دوال عربية وا 

 الحركة مستعدة لمعركة طويلة األمد. أنبمزيد من التفاصيل. وأضاف 
 41/1/4148القدس العربي، لندن، 

 
 ةالمصري التهدئة مبادرة رفضها رسمياا  القاهرة تبلغ حماس
 دوت القدس"لـ ومقتضب خاص تصريح في، مرزوق أبو موسى .د قال: أحمد خالد - القاهرة

، [أمس] اليوم هذا القاهرة يزور الذي عباس محمود الفلسطيني الرئيس للقاء طريقه في وهو، "كوم
 على الرسمي حماس حركة رد مصر في اإلخوة سلم نهإ، النار إطالق وقف لتثبيت قاتفا إلى للتوصل
 تم التي المصرية المبادرة قبول عن اعتذرت حماس إن: "مرزوق أبو وقال"، للتهدئة المصرية المبادرة
 ".اإلعالم وسائل عبر طرحها

 رفضت حماس أن ءاألربعا اليوم ظهر بعد، صرح قد زهري أبو سامي، حماس باسم الناطق وكان
 .قبولها عن باالعتذار رسميا   مصر إبالغ تم الحركة داخل التشاور بعد ولكن، المبادرة البداية منذ

 للمبادرة حماس رفض إن: "كوم دوت القدس لـ قالت حماس حركة في وموثوقة مطلعة مصادر
 غير على ماإلعال وسائل عبر طرحها تم حيث، إخراجها وطريقة أسلوب بسبب يأت لم المصرية
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 ما أو، األرض على واألساسية الرئيسية المقاومة ألطراف مصر تجاهل بسبب وال، مصر من المعهود
نما؛ فحسب المقاومة فصائل إذالل محاوالت منه يشي  حيث وخطورة أهمية أكثر موضوعية ألسباب وا 

 هي إسرائيل أن حين في، عليه والمعتدى المعتدي بين والثاني األول البندين في المبادرة ساوت
" العدائية األعمال" مصطلح تكرار وحول". النفس عن مشروعة دفاع حالة في والمقاومة، المعتدية

 من كثير واستغراب استهجان حينه في القى والذي، 1551نوفمبر التهدئة تفاهمات في ورد الذي
 سياقات في المرة ههذ يأتي المصطلح هذا نإ: "المصادر قالت، المقاومة لقوى والداعمين المؤيدين

 شرطا   اليوم أضافت حيث، 1551 نوفمبر تفاهمات في أتت التي الصياغة تلك من أسوأ وصياغات
 ب.األرض تحت  الفلسطيني السلوك بضبط يتعلق المقاومة على رابعا  

 اقتراح بدراسة" إسرائيل"ـل القاهرة من وضمانات وعود هناك تكون أن من المقاومة قوى خشية وعن
 على تشديد وفي ".ومشروعة موجودة التخوفات: " الموثوقة المصادر قالت، غزة من سالحال نزع

 بناء إجراءات حول بندا   تضمنت المبادرة: "ذاتها المصادر أضافت للمبادرة، حماس رفض أسباب
 شيء ألرضها غاشما   محتال   تقاوم التي المقاومة بين توجد ال: "أنه عن المصادر وتحدثت"، الثقة
 اتفاقية توجد حيث اإلسرائيلي والجانب الفلسطينية السلطة بين تكون وهذه، الثقة بناء إجراءات اسمه
 مبادرات هناك يكون حتى العدو هذا مع سالم اتفاقيات أية توقع فلم المقاومة أما، الطرفين بين سالم

 األمنية األوضاع اراستقر  ضوء في والحدود المعابر فتح بند وحول" وبينه بيننا الثقة بناء إلجراءات
؟"، األرض على األمنية األوضاع تستقر متى سيقرر الذي من: " المصادر تساءلت ،األرض على
 أن: "أضافتو  ".الحرب هذه قبل عليه هي ما على غزة أوضاع استمرار على إصرارا  : "ذلك في ورأت

 عن تحدثت والتي، منها الثانية الفقرة في وتحديدا  ، المبادرة ديباجة في جاءت األكبر السياسية الخطورة
 والدماء بالحرب تحقيقه صعبا   كان وهو، 5444 حدود على السالم ومفاوضات الدولية الشرعية قرارات
 .الشكل بهذا يؤخذ أن، الفلسطيني الشعب يقدمها التي التضحيات هذه كل وبعد

 41/2/7041، القدس، القدس
 

 ساعات لخمس إنسانية هدنة ولقب على المقاومة فصائل بين التوافق تم: حماس
 األمم عرض علىب 4-54  الخميس اليوم فجر موافقتها الفلسطينية المقاومة فصائل أعلنت: غزة
 ،زهري أبو سامي .د وقال .إنسانية لحاجات وذلك، اليوم ساعات 4 لمدة ميداني هدوء حول المتحدة
 فصائل بين التوافق تم إنه ،"لإلعالم الفلسطيني المركز" وصل بيان في ،حماس حركة باسم الناطق
 اليوم صباح العاشرة من ساعات 4 لمدة ميداني هدوء حول المتحدة األمم عرض قبول على المقاومة
 .إنسانية لحاجات الثالثة الساعة وحتى الخميس

 42/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 جاهزون لكل الحتمالتو لن نقبل بتهدئة دون رفع الحصار : مشعل
 أكـــد، حمـــاس لحركـــة السياســـي المكتـــب رئـــيس أن، 42/2/7041، ليرررن أون فلسرررطين موقـــع ذكـــر
 علــى نفســه الوقــت فــي مشــددا  ، االحتمــاالت لكــل مســتعدة غــزة قطــاع فــي المقاومــة أن، الخمــيس مســاء
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 رئـيس مـن هاتفيـا   اتصـاال   تلق يـه خـالل مشـعل وأعـرب .القطـاع عن الحصار ورفع العدوان كسر ضرورة
ــد أن فــي أملــه عــن الريجــاني علــي اإليرانــي الشــورى مجلــس ــة تتوح   القضــية دعــم علــى اإلســالمية األم 
 إيــران قدمتــه الــذي الــدعم تنســى ال حركتــه أن إلــى لحمــاس السياســي المكتــب رئــيس وأشــار .ينيةالفلســط
 .العادلة وقضيته الفلسطيني الشعب ومناصرة دعم باستمرار أمله عن معرب ا، الفلسطيني للشعب

 مع حوار في كرر، مشعل أن، عامر أبو عدنان عن، Al-Monitor ،42/2/7041 موقع وأضاف
 .غـزة عـن الحصـار رفـع إلـى يـؤدي ال النـار إطـالق وقـف أي علـى الحركة موافقة عدم ورالمونيت موقع
 العـــدوان وقــف إلـــى تــؤدي ال مبـــادرة أي إن" الدوحــة مــن المونيتـــور مــع هـــاتفي حــوار فـــي مشــعل وقــال
نهاء  ".المصرية المبادرة رفض تم السبب ولهذا. لشعبنا بالنسبة مقبولة تكون لن غزة على الحصار وا 
ر ال" قــائال، غــزة علــى الحــرب فــي مصــر موقــف مشــعل نتقــدا وقــد  تجــاه الســلبي مصــر لموقــف مبــر 
 وهــذا لغــزة الــدائم وحصــاره اإلســرائيلي االحــتالل هــو الخــالف مشــكلة أســاس ان   مشــعل وقــال ".حمــاس
 .النار إطالق لوقف مبادرة أي يستدعي األمر

 هـــذا وليرفـــع غـــزة فـــي المشـــكلة هـــذه أســـاس الـــدولي المجتمـــع ليعـــالج الوقـــت حـــان: "مشـــعل وأضـــاف
 الغربيـة والضفة القدس في إسرائيل تمارسها التي لالنتهاكات حد   ويضع المواطنين عن الظالم الحصار

غــــالق المنــــازل وهــــدم االعتقــــاالت مثــــل -  هــــو المشــــكلة أســــاس ألن   - المــــدني المجتمــــع مؤسســــات وا 
 فـنحن الـدماء سـفك من المزيد أو الحرب دنري ال" ".الفلسطينية األراضي وتهويد والمستوطنات االحتالل
 المســتوطنات ضــحايا نحــن. االحــتالل قــوات قبــل مــن علــيهم ويتعــدى وُيعتقلــون ُيقتلــون الــذين الضــحايا
 ".حصار أو احتالل دون من كريمة حياة نعيش أن نريد. والحصار
 سياســية ابألســب الحــرب علــى بــالتحريض نتنيــاهو بنيــامين اإلســرائيلي الــوزراء رئــيس مشــعل واتهــم
 وذلــك مبــرر أي دون مــن غــزة هــاجم فقــد. الحــرب هــذه بــدأ مــن هــو نتنيــاهو" إن مشــعل وقــال. داخليــة
 .حكومته داخل" عليه المزايدة" يحاولون الذين هؤالء بوجه وليقف داخلية إسرائيلية حسابات بسبب
 المــدنيين ونيســتخدم حمــاس مقــاتلي بــأن اإلســرائيلية االتهامــات أن حمــاس حركــة فــي القيــادي أكــدو 

 عنــدما إســرائيل ترتكبهــا التــي للجــرائم أخالقيــة غيــر ذريعــة هــذه" وقــال. تمامــا   كاذبــة هــي بشــرية كــدروع
 54 كـل قتـل جريمـة مثـل، غـزة قطـاع فـي أصحابها رؤوس فوق المنازل مئات 54 -أف طائرات تدمر

ون حمــاس مقــاتلو. أيــام بضـعة منــذ الــبطش عائلــة أفــراد مــن شـخص  دروع دور عبــونويل بأنفســهم يضــح 
 ".لقتله ال، شعبهم لحماية
 فـي القيـادي قـال، فـتح وحركـة عبـاس محمـود الفلسـطيني الـرئيس مـع المصالحة اتفاق يخص ما في
 لكننـــا، المصـــالحة لتقـــويض يســـعى زال وال نتنيـــاهو كـــان. االتفـــاق بتمزيـــق نيـــة لديـــه لـــيس انـــه حمـــاس
 أوبامـا بـاراك األمريكـي الـرئيس حـث الـذي، مشـعل لسـان علـى جاء ما حسب" وأكثر أكثر بها سنتمسك

، الطبيعــي حقنــا". تخريبــه" إلــى تهــدف محــاوالت أي ومنــع، الفلســطينية المصــالحة اتفــاق" احتــرام" علــى
 أمـا ".حقيقيـة ديمقراطيـة أسـس على الداخلية الوطنية شؤوننا ونرتب نوفق أن، العالم في شعب أي مثل
 المتحـدة الواليـات رئـيس يـدي إن مشعل فقال، النار قإطال وقف على للتفاوض أوباما عرض على ردا
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 مـع مباشـرة التعامـل مـن واشـنطن تمنـع التـي المتحـدة الواليـات فـي" منطقيـة غيـر قوانين" بسبب مكبلتان
 .إرهابية كمنظمة حماس المتحدة الواليات إدراج إلى إشارة في، حماس

 واالعتبــــارات الحســــابات تخــــدم ولكنهــــا، أمريكــــا مصــــالح تخــــدم ال القــــوانين هــــذه: "مشــــعل وأضــــاف
 حمـاس ألن وذلـك، الفلسطينية القضية حل في أمريكا دور فعالية يضعف هذا" أن   مضيفا"، اإلسرائيلية

ـب فلسـطين فـي الرئيسـي المقاومة طرف هي  للتواصـل وسـطاء إلـى اللجـوء المتحـدة الواليـات علـى وتوج 
 لتصـبح الفلسـطيني اإلسـرائيلي الصـراع تجـاه سياسـتها تغييـر علـى المتحـدة الواليات مشعل وحث   ".معنا
 مــن عديــدة مــر ات والعــرب الفلســطينيين علــى الضــغط األمريكيــة اإلدارة حاولــت لقــد: "قــائال  ، توازنــا أكثــر
 توازنـــا أكثـــر لتكـــون الخارجيـــة سياســـتكم غي ـــروا... فشـــلت السياســـة هـــذه ولكـــن  ، إســـرائيل مســـاعدة أجـــل

 ".مالعال عليها يندم لن نتائج وستلمسون
 

 حماس: الهجوم البري على غزة سيدفع ثمنه الحتالل غالياا 
 االحـتالل بـدء عـد ت حمـاس حركـة أن، غـزة مـن، 42/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز ذكرت

ــا   هجومــا الصــهيوني  االحــتالل ثمنهــا وســيدفع العواقــب محســوبة وغيــر يــرةالخط بــالخطوة غــزة علــى بري 
 المركــز" وصــل بيــان فــي حمــاس باســم النــاطق برهــوم فــوزي وقــال .للمواجهــة جــاهزة حمــاس وأن، غاليــا  

 حكومـــة تـــرميم أجـــل مـــن يـــأتي البـــري الهجـــوم إنب 4-54  الخمـــيس اليـــوم مســـاء" لإلعـــالم الفلســـطيني
 .والمتواصلة النوعية المقاومة ضربات جراء المنهارة يةالعسكر  وقيادتها جنودها لمعنويات االحتالل

 إن قالـت حمـاس أن، القـدس مـن حسـن أحمـد عـن، 42/2/7041، لألنبراء رويتررز وكالـة وأضافت
 المتحــدث زهــري أبــو ســامي وقــال ".مروعــة عواقــب" لــه وســتكون" أحمــق" لغــزة اإلســرائيلي البــري الغــزو
 أبـو وحـذر .الفلسـطيني الشـعب وال حماس قيادة يخيف ال البري الهجوم إن لرويترز حماس حركة باسم
 ".األحمق العمل هذا لمثل" مروعة عواقب من نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس زهري
 

 شروط ودون فوراا  المصرية المبادرة بقبول طالبنا عباس الرئيس: مرزوق أبو موسى
 عبـاس محمـود الـرئيس أن حمـاس لحركـة السياسـي المكتـب عضـو مـرزوق أبو موسى .د أكد، لندن
 لبحـــث القـــاهرة إلـــى الـــذهاب ذلـــك بعـــد ثـــم النـــار إطـــالق وقـــف ويريـــد بالكامـــل المصـــرية المبـــادرة يتبنـــى

 اتصـال في الخميس يوم القاهرة إلى زيارته أثناء عباس الرئيس التقى الذي ،مرزوق أبو وقال .الشروط
 تصـب ألنهـا الصـيغة هـذه تـرفض حمـاس حركـة بينها ومن المقاومة فصائل إن ،"اليوم رأي" مع هاتفي
 شـــروط مـــع كامـــل تجـــاوب هـــو" التهدئـــة مقابـــل التهدئـــة" الن اإلســـرائيلي العـــدوان تشـــجيع محصـــلة فـــي

 صـواريخ وتـدمير، التهريـب وقـف هـو نتنياهو به يطالب ما أن ىإل وأشار .له وانتصار نتنياهو بنيامين
 لـه قـال عبـاس الـرئيس أن مـرزوق أبو وكشف .بالكامل مرفوضة شروط وهذه، تصنيعها ووقف حماس
 والقبـول النـار إطـالق وقف يجب ولذلك، أمريكا على نقدر وال إسرائيل هزيمة نستطيع ال نحن" صراحة
 المبعـوث بلـغأ نـهأ" اليـوم رأي" مـع حديثـه في وشدد ".نتفاهم ذلك وبعد تعديالت دون المصرية بالمبادرة
 علـى" إسرائيل" قبل من القطاع احتالل إعادة نفضل نحن" يومين قبل به اجتمع الذي النرويجي الدولي
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، والعمـل والكهربـاء المـاء تـوفر يعنـي االحـتالل الن، الحـالي للعـدوان قبالسا الحصار وضع لىإ العودة
 .المحتلة الدولة مسؤولية من الحياتية األمور هذه رتوفي نأل

 تتعلــق ال عاديــة اتصــاالت ولكنهــا معــه المصــرية الســلطات اتصــاالت وجــود مــرزوق أبــو ينــف ولــم
 التـي الشرسـة المصـرية اإلعالميـة الحمـالت عـن بمـرارة وتحـدث .النـار إطالق لوقف المصرية بالمبادرة

 .حماس حركة على المسؤولية وتضع العدوان من" إسرائيل" وبريء حماس ضد حاليا تشن
 وايـالت أبيـب تـل إلـى ووصـلت حمـاس حركـة أطلقتهـا التي الصواريخ جميع أن" اليوم رأي"لـ وكشف

 .محلية صناعة وعسقالن سدودأو 
 42/2/7041، لندن، اليوم رأي

 
 اا رئيس والسيسي ورفضناها مرسي عهد في النار إطالق مبادرة قبلنا األسباب لهذه: حماس
 قبلـت الحركة إن، مرزوق أبو موسى حماس لحركة السياسي المكتب رئيس نائب قال: البكري كريم
ـرص بببسـ؛ مرسـي محمـد المعزول الرئيس حكم ظل في غزة مع النار إطالق وقف بمبادرة  الوسـيط ح 

 السيسـي الفتـاح عبد الرئيس رعاية تحت الحالية المبادرة افتقدته ما وهذا، معهم التواصل على المصري
شراف  .الداخلية وزارة وا 

"، 1دريــم" فضـائية علـى يعـرض الـذي" مسـاء   العاشــرة" لبرنـامج أجراهـا هاتفيـة مداخلـة خـالل وأضـاف
 عــام النــار إطــالق وقــف دعــاوى صــاحب يكــن لــم، يمرســ محمــد المعــزول الــرئيس أن، الجمعــة مســاء

: قـائال  ؛ لمصـر الدبلوماسـي الـدور ضـرورة علـى وأكـد .المصـرية للمخـابرات تابعـة كانت ولكنها، 1551
سـرائيل وأمريكـا، مصـر إال النيـران إطـالق وقف على قادرة دبلوماسية قناة يوجد ال"  علـى نتفـق ونحـن وا 

 .قال حسبما"، العدائية بالقوى وصفنا ونرفض، اآلن مطروحةال البنود نرفض لكننا، المصري الدور
 المصـــري الوســـيط مـــع علنـــي غيـــر حـــوار إجـــراء بعـــد ولكـــن، المصـــرية للوســـاطة تقـــديره علـــى وشـــدد
 ال: "وتـابع .قوله حد على، كلها األطراف يرضي بما، النيران إطالق لوقف وشروط بنود على واالتفاق
 حــوار لخــوض اســتعداد علــى ولكننــا، المبــادرة رفــض بعــد مصــريال الجانــب وبــين بينــا اتصــاالت توجــد
 .وصفه حسب"، األزمة تلك تنتهي قد دقائق 4 وخالل، النيران إطالق وقف أجل من مباشر

 49/2/7041، مصر، الشروق
 

 اإلسرائيلي العدوان لوقف دولية بمشاركة تركية قطرية اتصالت: حمدان أسامة
 إن" حمــاس بحركــة الخارجيــة العالقــات ملــف مســؤول، حمــدان أســامة قــال: الشــافعي محمــد - لنــدن
 لقطــاع البــري االجتيــاح علــى إقدامــه جــراء، المقاومــة مــن عنيــف فعــل بــرد ســيواجه الصــهيوني االحـتالل

 بمشاركة تركية قطرية اتصاالت هناك أن" األوسط الشرق" معه جرتهأ هاتفي اتصال في وكشف"، غزة
 .غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان لوقف ودولية مصرية

 يعبـأ ال العـدو وأن، المـدنيين تسـتهدف الصـهيوني االحـتالل لهـا لجـأ التـي البريـة العملية أن وأوضح
 علـى تركـز الحملـة كانـت الماضـية أليـاما وخـالل، الفلسطيني الشعب أبناء جانب في البشرية بالخسائر
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 المائة في 54 إن ثقة بكل القول ويمكن، شهيدا 145 عن نتحدث نحن الساعة حتى وباألرقام المدنيين
 العاشــرة دون األطفــال مــن الضــحايا كــان شــحيبر وآل بكــر آل مجــزرة وفــي، والنســاء األطفــال مــن مــنهم
 .العملية تلك لبدء االستراتيجية اتهتقدير  في يوفق لم االحتالل أن مؤكدا، العمر من

 خطـر المدنيين تجنيب على الحرص كان مهما المدنيين ويستهدفون يقتلون اإلسرائيليين أن وأوضح
 قطـاع ضـد البريـة العمليـة توسـيع عـن اإلسرائيلي الوزراء رئيس نتنياهو بنيامين يتحدث وعندما، الموت
 عــن حــديث وكـل، المســلحة المقاومــة علـى الضــغط أجـل مــن، المــدنيين قتـل مــن مزيــد هـو فالهــدف غـزة

 يـوم: "حمـاس حركـة قيـادي حمـدان أسـامة وأضـاف. اإلسـرائيلي للفشـل تغطية إال هو ما حماس مقاومة
 أبنــاء مــن عنيفــة بمقاومــة اصــطدمت القطــاع داخــل إلــى المتجهــة البريــة اإلســرائيلية القــوات كــل أمــس

 بعــدد يعتـرف ولـم جنـوده إصــابات بـبعض لصـهيونيا العـدو واعتــرف، حمـاس لحركـة المسـلحة المقاومـة
 يـزعم اإلسـرائيلي اإلعـالم أن عـن" األوسـط الشـرق"لــ سـؤال علـى ردا   وقـال ".عليهـا مطلعـون ونحن منها
 فـي وسـبق، كـاذب ادعـاء إنـه" لحمـايتهم بشـرية دروعا ويتخذونهم المدنيين بين يختبئون حماس قادة أن

 وادعــــت، بهــــا يحتمــــون المــــدنيون كــــان مدرســــة بقصــــف ليةاإلســــرائي القــــوات قامــــت أن 1551 عــــدوان
 وشـكلت، المدرسـة محـيط من صواريخ إطالق ثم، المدرسة داخل من النيران إطالق جرى أنه" إسرائيل"

ـــذلك تبعـــا المتحـــدة األمـــم  لمنـــازل القصـــف عمليـــات وكـــل، اإلســـرائيلية االدعـــاءات كـــذب أكـــدت لجنـــة ل
". المــدنيين صــفوف فــي اإلصــابات كانــت إنمــا، المقاومــة قــادة مــن أحــد إصــابة تســجل لــم الفلســطينيين

 على يدعمه ما يوجد ال المدنيين بين المقاومة قادة اختباء عن المزعوم اإلسرائيليين حديث" أن وأوضح
 المعركـة أن إلـى مشـيرا، الظـروف كافـة سـتتحدى المقاومـة أن إلـى وأشـار". كـاذب حـديث وهو، األرض
 ".فلسطين شعب" تحرير كةمعر  ولكنها االحتالل ضد ليست

 ادعــــاءات إنهــــا" بــــالقول، الفلســــطينية األنفــــاق تســــتهدف" األوســــط الشــــرق"لـــــ ســــؤال علــــى ردا   وقــــال
 ولكن، األنفاق داخل المقاومة صفوف في إصابات على دليال، اللحظة حتى يقدموا لم ألنهم، إسرائيلية

 جــزء ذلـك ألن، الفلسـطيني للشـعب يـةالغذائ اإلمـدادات وصـول منــع هـو فعـال اإلسـرائيليون فيـه نجـح مـا
ـــى والتضـــييق الحصـــار فـــرض بهـــدف، الفلســـطيني الشـــعب مـــع معـــركتهم مـــن ، الفلســـطيني الشـــعب عل

 مــا الفلســطينية األنفــاق تــدمير إن: "قــائال وتــابع". شــعبها يحاصــر التــي المقاومــة علــى الضــغط وبالتــالي
، الحياة ومتطلبات الغذائية المواد لدخول األساسي المدخل ألنها الفلسطيني الشعب لحياة تدمير إال هو
 ".ويخنقهم ويحاصرهم الناس حياة يدمر يدمرها ومن

، الفلسـطيني الشـعب لصـالح تكـن لـم إنهـا" حمـدان قـال للتهدئـة المطروحة المصرية للمبادرة وبالنسبة
 نحـــن وقلنـــا، اإلعـــالم فــي ظهـــرت مبـــادرة هنـــاك، نرفضــها أو نقبلهـــا حتـــى جـــادة مبــادرة هنـــاك يكـــن ولــم

ذا، اآلن تجري سياسية اتصاالت وهناك، اإلعالم في تظهر مبادرات نقبل ال كفلسطينيين  هذه حققت وا 
 دولـي تحـرك هنـاك، النـار إطـالق وقـف سـيتحقق، النـار إطـالق لوقـف الفلسـطينيين مطالـب االتصاالت
 وقـف موعـد تحديـد ويصـعب، وقـت أسرع في العدوان وقف على حريصون ونحن، تركيا مع واتصاالت

 ".المعتدي اإلسرائيلي الجانب مع أيضا المعادلة ألن النار إطالق
 49/2/7041، لندن، األوسط الشرق
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 حماس تجدد رفضها للمبادرة المصرية بشكلها الحالي بعد دعوة القاهرة مشعل لزيارتها
دعوة لوفد قيادي  -عبر وسطاء-قالت حركة حماس في تصريح صحفي، إن قيادة الحركة تلقت 

برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل إلى زيارة القاهرة لبحث المبادرة المصرية، لكنها أوضحت 
نها ترفضها بشكلها الحالي.  أن موقفها معروف من المبادرة ألسباب موضوعية، وا 

وقال قيادي من حماس للجزيرة إن الحركة منفتحة على أي مبادرة تلبي مطالب المقاومة والشعب، 
لكنها ترفض الدعوة على قاعدة المبادرة بشكلها الحالي. وأضاف أن حماس ال تعترض على أي دور 

 مصري، لكن يجب تلبية مطالب المقاومة والشعب الفلسطيني. 
دة للتعاون مع أي تحرك من أي طرف بما يحقق المطالب وتابع القيادي بأن الحركة مستع

 الفلسطينية المحددة التي تم تسليمها لألطراف المختلفة في األيام الماضية. 
من جانبها نقلت فضائية األقصى التابعة لحماس عن مصادر عربية مساء السبت، أن مشعل 

التي -وذكرت المصادر  ر في غزة.رفض دعوة لزيارة مصر لبحث المبادرة المصرية لوقف إطالق النا
أن الدعوة نقلها إلى مشعل األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي  -لم تسمها الفضائية

وأوضحت المصادر أن مشعل قال إنه إذا تم طرح مبادرة جديدة  لمناقشة الورقة المصرية للتهدئة.
 تستجيب لشروط المقاومة فإن حماس ستدرسها في حينها.

 41/1/4148الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 أبو مرزوق لر"الشرق األوسط": نثق في الجهود المصرية ولم نرفض المبادرة لكن طلبنا إضافات
المكتب السياسي لحركة حماس،  عضووسى أبو مرزوق، م .كشف د: سوسن أبو حسين - القاهرة

عن تفاصيل اللقاء الذي جرى في القاهرة أخيرا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال في حوار 
نما طلبت إضافات  مطول أجرته معه "الشرق األوسط" إن حركة حماس لم ترفض المبادرة المصرية وا 

 كرار االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع.تساعد أهل غزة على العيش بكرامة وعدم ت
وكشف أبو مرزوق عن شروط سابقة حملها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تتحدث عن 

على وضع شروط لوقف "إسرائيل"  نزع أسلحة حماس والمقاومة، وأكد أن جهات أبلغت الحركة عزم
: "نثق في الجهود المصرية المخلصة كما تحدث عن عالقة مصر بحركة حماس وقال إطالق النار.

 وال نريد إحراجها أو حتى تشكيل محاور ضدها".
وقال أيضا إنه إذا دعت مصر خالد مشعل رئيس الحركة لزيارته للحوار حول المبادرة فإنه 
يستجيب. وتابع: "نحن في وقت الشدة نتجاوز أي خالفات وما يهمنا هو قضية الشعب الفلسطيني 

 دخل في الشؤون الداخلية ألي دولة عربية".والتحرير وال نت
وقف الحصار عن وقال أن مطالب حماس وفصائل المقاومة لوقف الحرب هي بشكل موجز، 

كما طلبنا بأن يحترم العدو اتفاقياته في صفقة شاليط وبالتالي ال بد من اإلفراج عن . قطاع غزة
سجناء صفقة شاليط الذين يصل عددهم إلى السجناء الذين جرى اعتقالهم في الضفة الغربية، ال سيما 

. كما طالبنا أيضا بأن على العدو أن يحترم ما تم التوقيع عليه سجينا وأعيدوا إلى االعتقال مجددا   11
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ميال لكل صيادي القطاع وأن يرفع  76وبالتالي يسمح بأن يكون الصيد على بعد  6376في عام 
متر بعيدا عن الحدود وأن يسمح  133والتي تصل إلى نحو المنطقة العازلة التي حرم المزارعين منها 

، ال سيما أن هذه األراضي 6376بعودة هؤالء وأال يطلق عليهم الرصاص، وهو بند موجود في اتفاق 
في المائة من المساحة الكلية. وطلبنا أيضا  76هي األخصب في القطاع ونسبتها من غزة تزيد على 

 دم المنازل وكل األعمال العدوانية.أن تتوقف االغتياالت والقصف وه
الجميع يقول هذا من حقكم ولكن الخالف هو حول أن نوقف إطالق النار أوال ثم نجلس  وأضاف،

للتفاوض حولها. نحن نريد العكس وال نستطيع أن نقبل بوقف إطالق النار قبل تحقيق شروط 
ل وقف إطالق النار، ونقول إنه ال شك أن مصر هي األقدر على التحرك من أج وأكد أنه المقاومة.

ال شيء انتهى، لكن هناك الكثير من الجهود التي يجب أن تبذل ونحن مستعدون من هذه اللحظة 
للحوار حول كل هذه المسائل واالتفاق على هذه المطالب ومن ثم وقف إطالق النار، وبالتالي فإن 

، موضحا  أن ا الباب واستأنفوا الحوارالجهود المصرية مستمرة والباب مفتوح ويا حبذا لو دخلوا هذ
نما طلبت إضافات تساعد أهل غزة على العيش بكرامة  حركة حماس لم ترفض المبادرة المصرية وا 

 .وعدم تكرار االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع
 41/1/4148الشرق األوسط، لندن، 

 
 حماس: أسر القسام للجندي اإلسرائيلي شاؤول انتصار للمقاومة

-63أكدت حركة حماس، أن إعالن كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح للحركة، مساء األحد 
 ، أسر جندي إسرائيلي هو "انتصار كبير للمقاومة وانتقام للشهداء".1-6370

سامي أبو زهري، في بيان صحفي، إن "إعالن القسام أسر أحـد  وقال المتحدث باسم حركة حماس،
 الجنود الصهاينة هو انتصار كبير للمقاومة وانتقام لدماء الشهداء".

 44/1/4148فلسطين أون لين، 
 

 المعابر وفتح الحصار كسر قبل تهدئة ول للقتال وقف ل: مشعل
ــد أن، الدوحــة مــن، 73/2/7041، لإلعررالم الفلسررطيني المركررز ذكــرت  المكتــب رئــيس، مشــعل خال
 اتفـــاق أي عـــن الحـــديث وقبـــل غـــزة قطـــاع عـــن فـــور ا الحصـــار رفـــع إلـــى دعـــا، حمـــاس لحركـــة السياســـي
 . غزة قطاع إلى لبالوصو  اإلغاثة لقوافل والسماح المعابر فتح ضرورة على مشدد ا، للتهدئة
 وقـدمناها، مشـروعة للتهدئـة مطالبــنا إن" األربعاء اليوم مساء عقده صحفي مؤتمر في، مشعل وقال
 لـن" وأضـاف"، بجهـده نرحـب إنجــازها يسـتطيع ومن، وللجميع الفلسطينية والسلطة ومصر وقطر لتركيا

 ونـزع واالسـتيطان االحـتالل نتهـاءا هما، السالح لنزع شرطان وهناك، المقاومة سالح نزع أحد يستطيع
 أخــرى بمبــادرات نســمع بــدأنا للتهدئــة وقطــر تركيــا مــن كــل    مبــادرة بعــد" أنــه إلــى وأشــار ".إســرائيل ســالح
ا"، أحــد دور علــى نعتــرض ال ونحــن  اتصــل مــن هــو كيــري جــون األمريكــي الخارجيــة وزيــر أن موضــح 
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 الوقــت فــي مشــدد ا"، التهدئــة أجــل مــن حمــاس مــع التواصــل منهمــا وطلــب وقطــر تركيــا خارجيــة بــوزيري
 تهدئـة بـأي وستقبل، المقاومة مطالب على االلتفاف" إلى تسعى بمبادرات تقبل ال حماس أن على ذاته

 ".غزة" أهل بإغاثة تسمح إنسانية
 بـل األنفـاق بتجـارة مشـغولة أو نائــمة تكن لم" أنها أثبتت قد المقاومة أن على الفلسطيني القائد وأكد
 من هو نتنياهو أن وبين ".شعبها أجل من وتسهر تخدم وكانت، للمواجهة واإلعداد األنفاق في أبدعت
 ".الطويل ونفسها المقاومة بقوة فوجئ والعدو، "ورطة في أنه شعر أن بعد التهدئة إلى بادر

ـــى وشـــدد ـــدأ مـــن هـــو االحـــتالل وأن، وشـــرف واجـــب الصـــهيوني المحتـــل مقاومـــة" أن عل  المعركـــة ب
 مقاومـة فلدينا العدوان نرد وسوف، المحتل قاوموا ورجال حي شعب غزة وفي، والقدس بالضفة رائمهبج

 ".والعدوان االحتالل يقبلون ال أسود غزة في ..ب  وراشدة عاقلة
 أن ظـــن فهـــو، عدوانـــه علـــى غـــزة فـــي العســـكرية الفصـــائل بـــرد تفاجـــأ العـــدو أن إلـــى مشـــعل وأشـــار
 أن ونتشــرف بهــم ونفخــر عاليــا ارؤوســن رفعــت فالمقاومــة، واهــم ولكنــه ومتعبــة منهكــة غــزة فــي المقاومــة
 .ونموذجا آية وأصبحت القادمة للمرحلة وتصنع تعد كانت أنها أثبتت المقاومة،  ..ب نخدمهم
ذا صــــدقت قالــــت إذا القســــام كتائــــب" إن وقــــال  ســــالح نــــزع أحــــد يســــتطيع ال،  ..ب أوفــــت وعــــدت وا 
 ونحـن، علـيهم وركزنـا والنخبـة والقـادة الجنـود الميـدان فـي واجهنـا" أننا وبين". أحد يكسرها ولن المقاومة
 الصــمود رغــم الضــحية هــو شــعبنا أن علــى وشــدد ".األرض لصــوص وهــم الحقيقيــون األرض أصــحاب

 ".نفسها عن دفاعا   وحاربت سالحها صنعت فغزة، بفوقية معنا أحد يتعامل أن نقبل ولن، "واالنتصار
 الجميـع بجهـود مرحبـا، بالـدخول للقوافـل ُيسـمح وأن العـرب ملـك هـي التي المعابر لفتح مشعل ودعا
نهــاء العــدوان لوقــف ". هللا بــإذن قريبــا وســنحرركم، "وصــلت األســرى رســائل جميــع أن وبــين .الحصــار وا 
 علــى حمــاس أن إلـى ولفــت .الميــداني القـرار ففيهــا غــزة إلـى الــذهاب هللا رام إلــى ذهـب كمــا كيــري ودعـا

 .السلطة إطار من أيضا فتح في اإلخوة والتقينا موحد مقاوم صف ونحن ائلالفص مع اتصال
؛ واحـد طـرف مـن المعركـة مـن االنسـحاب علـى نتنيـاهو إقدام حول الصحافيين أحد سؤال على وردا  

 ".ذلك لقاء أيضا حلولنا لنا" قال
 علـى مشـد دا   ،بـه حل ـت التـي للـويالت تحملـه وقـدرة غـزة قطـاع فـي الفلسـطيني الشـعب بصمود وأشاد

 أهـل نخـذل لـن" وقـال .الحصـار كسـر من بأقل ترضى بأال طالبوها الذين غزة أهل تخذل لن حركته أن
خـواني فأنـا صـمودا   تموتون كنتم إن ...ب  غزة  سـبيل فـي للشـهادة ومسـتعدون نخـذلكم لـن حمـاس فـي وا 
 ".األمانة نخون ال ونحن الحصار بكسر وطالبتمونا أمنتمونا أنتم، ذلك

 غـــزة لنجـــدة ســريعا   تهـــب أن إلـــى اإلنســانية والمنظمـــات والشـــعوب والحكومــات الـــدول، مشـــعل اودعــ
 االحــتالل مــع المفاوضــات مــن االنســحاب إلــى هللا رام فــي الفلســطينية الســلطة، مشــعل ودعــا .ونصــرتها
 والتنســيق المفاوضــات صــفحتي نطــوي أن نريــد.. واحــد صــف فــي نصــطف أن نريــد" قــائال  ، اإلســرائيلي

 قطــاع لنصـرة تهـب   أن المحتلـة الغربيــة الضـفة بأهـالي حمـاسل السياســي المكتـب رئـيس وأهـاب ".ناألمـ
 الضـفة أهـل روح فـي تسـري المقاومـة لتعـود لهـا فانتصـروا لكـم انتصـرت غـزة الضـفة أهل يا" قائال  ، غزة

 ".الوراء إلى عودة دون وللقطاع لنفسها وتنتصر
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ــــــاراي عـــــن، 71/2/7041، الدوحرررررة، الشررررررق وأضـــــافت  المقاومـــــة أن   أكـــــد مشـــــعل أن، أبـوشعــــــر ـ
 التـي هـي وأنهـا اإلسـرائيلي االحـتالل جـيش من أقوى أن ها أثبتت وصبرها وشجاعتها بذكائها الفلسطينية
 .اليوم" إسرائيل" تحاصر
 

 4144أبو مرزوق يكشف الفروقات بين المبادرتين المصررية الحالية و
بو مرزوق وجود فروقات كبيرة أأكد القيادي في حركة حماس موسى  : وكاالتب -القدس المحتلة 

والمبادرة المصرية الحالية لوقف اطالق النار. وفيما يلي البيان الذي نشره أبو  6376بين تفاهمات 
الجتماعي والذي يوضح فيه بعض بنود المبادرة المصرية مرزوق على صفحته على موقع التواصل ا

المبادرة المصرية اليوم هي والمبادرة الحالية: "البعض يدعي بأن بنود  6376واالختالف في تفاهمات 
مرسى ال يزال رئيسا  لقبلت حماس بالمبادرة.. وهذا ويقولون بأنه لو كان  ،6376نفسها بنود تفاهمات 

المصرية الحالية والمبادرة  6376بين تفاهمات  فاالختالفسند له وال واقع،  كالم غير سياسي، وال
 فيها فروقات كبيرة جدا .

الفلسطيني، وملف العالقة مع حماس هو بيد المخابرات العامة ال بد من التذكير بأن الملف  أولا:
صر. في تفاهمات الجهة التي تحكم في م أوالمصرية، بغض النظر عن الرئيس الموجود أو الحزب 

المخابرات العامة المصرية هي التي قادت مفاوضات غير مباشرة بيننا وبين العدو  6376
، أما المبادرة المصرية اليوم فلم تكن نتيجة 6376الصهيوني، وحينها توصلنا إلى تفاهمات 

ية وهذا مفاوضات. وأعلنت في اإلعالم ومن جانب واحد دون رجوع أو تنسيق مع المقاومة الفلسطين
عن قبول المبادرة المصرية بالطريقة التي  اعتذارنا. ونحن من جهتنا أوضحنا وبينا بأن 6376خالف 

على الدور المصري، وأكدنا وال زلنا نؤكد  االعتراض أوخرجت فيها شكال  ومضمونا ، ال يعني الرفض 
ليست مجرد مطالب بأنه ال حل بدون مصر، لكن أي حل يجب أن يلبي حقوق شعبنا، ونقول حقوق و 

 المقاومة والشعب الفلسطيني، هناك حقوق للشعب الفلسطيني بجب أن تلبى.
قراءتنا للمبادرة، أنها جاءت إلحراج حماس ألنه في حال رفضها، سُتحرج حماس وستعطي  ثانياا:

الضوء األخضر لبنيامين نتنياهو لكي يضرب قطاع غزة، وفي حال الموافقة من جانب حماس عليها، 
ذا يعني االستسالم وا عالن هزيمة المقاومة، ألنه حينها، لم يكن بين أيدينا ما يكفي لنفاوض عليه فه

 ونضعه على الطاولة، ووقتها يكون قد خسر الغزيون كل شيء.
والمبادرة المصرية الحالية، في عدوان العام  6376ليس هناك وجه للمقارنة، بين تفاهمات  ثالثاا:
ن وسيط، أما في المبادرة الحالية، فمصر طرحت نفسها كمجرد وسيط، ، كانت مصر أكبر م6376

من ذلك، كما نرفض أن  أكبرومن حيث المبدأ نحن نرفض أن تكون مصر مجرد وسيط، ألن دورها 
 بين الضحية والجالد. الصهيوني أوتساوي مصر بيننا وبين الكيان 

مة بالعدائية، وهذا موقف نرفضه من إن المبادرة المصرية الحالية وصفت أعمال المقاو  رابعاا:
، فمصر لم تصفنا بهذا النعت، لكن نحن وصفنا أعمال 6376األشقاء في مصر، أما في مبادرة 
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العدو الصهيوني تجاهنا بالعدوانية، وهو من وصف أعمال المقاومة تجاهه بالعدوانية، والفرق كبير 
أت  من المصريين، بل من الطرف ، لم ي6376بين الموقفين؛ فوصف أعمالنا تجاه العدو في 

 الصهيوني، بعكس ما حدث هذه المرة.
المبادرة الحالية ربطت فتح المعابر باألمن، في حين أن المنطقة برمتها ليس فيها أمن،  خامساا:

وهذا معناه أال تفتح المعابر على اإلطالق، في حين أن فتح المعابر في المبادرة السابقة لم يتم ربطه 
 بشرط.

، كانت مصر تقف إلى جانب المقاومة، كما أن مصر في حينها قادت 6376في مبادرة  :اا سادس
حملة من أجل وقف العدوان، ورئيس الوزراء المصري هشام قنديل زار القطاع تحت القصف، أما في 
الموقف الحالي، فلألسف الشديد، الموقف مغاير، واإلعالم المصري يشن حملة على المقاومة ويتهم 

في مواجهة الشعب في  "إسرائيل"لـ، وأنها حليفة إسرائيلبمتآمرة مع   الفلسطيني وأنهابقتل الشعب حماس 
 ع فاتورة العدوان مع شعبها.شعبها. وتدفحين أن حماس ومعها فصائل المقاومة، هي من تدافع عن 

ثانيةب، عن جاءت في ديباجة المبادرة  الفقرة ال التييجب الحديث عن الخطورة السياسية  سابعاا:
شرعية دولية تلزم المقاومة، وهذه  وااللتزام بقرارات 7621الشروع بمفاوضات سلمية على حدود 

؛ وكان واعتقاالمسلمات ترفض المقاومة اإلقرار بشرعيتها؛ ودفعت في سبيل رفضها هذا حصارا  وقتال  
أن تدخل البيت  6332 فيما لو اعترفت وقبلت بهذه الشروط بعد فوزها في انتخابات عام بإمكانها

بذلك اآلن يعني أن ما  واالعترافاألبيض، وتفرش لها السجاجيد الحمراء في كل عواصم العالم. 
من خالل  7621بشرعية وجودها على حدود  واعترافوأمريكا أن تأخذه من إقرار "إسرائيل"  عجزت

النار، حال القبول الحصار والحروب المتكررة، مطلوب منا أن نقبل به بمبادرة لوقف إطالق 
، وتفاهمات صفقة األسرى باعتقال 6376والتوقيع؟!. كذلك كان حريا بعد خرق  إسرائيلب لتفاهمات 

المحررين وكالهما اتفاقيتين رعتهما وضمنتهما مصر الدولة والدور، وليس مصر مرسي أو غيره كما 
، مرسى، السيسي؛ وهي كان رئيسها مبارك، طنطاوي أييحلو للبعض القول، فالراعي كان مصر، 

عندما ترعى اتفاق ترعاه كمصر الدولة والدور كبيرة العرب ورئيستهم، لهذا كان حريا  أن توجه كل 
، والذي يضرب بعرض الحائط واالتفاقاتلهذا الكيان الدموي البغيض، ناقض كل العهود  االتهامات

 أول ما يضرب، الضامنين والراعين". 
 41/1/4148عّمان،  الدستور،

 
 روحه سننزع سالحنا نزع يحاول من: لرشقا

 يحـاول مـن:  نقـول المليـون للمـرة" حمـاس لحركة السياسي المكتب عضو الرشق عزت قال: الدوحة
 األحد اليوم" بوك فيس" موقع في حسابه على الرشق تصريحات جاءتو  ب".روحه سننزع.. سالحنا نزع
 أنـــه نتنيـــاهو بنيـــامين العـــدو وزراء لـــرئيس أوبامـــا بـــاراك األمريكـــي الـــرئيس تعهـــد أعقـــاب فـــيب 14-4 

 .قادم حل أي في غزة في المقاومة فصائل سالح نزع على سيعمل
 72/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
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 الكيان هذا معاا  لنحارب اللبنانية الجبهة تفتح أن نأمل: مرزوق أبو
RT - ثانيـة جبهـة بفـتح اللبنـاني" هللا حـزب" يقـوم أن فـي أملها عن حماس حركة أعربت: نوفوستي 
 رئـــيس نائــب مــرزوق أبــو موســـى وقــال .اإلســرائيلية القــوات ضــد غـــزة قطــاع فــي الفلســطينيين ويســاعد

 أن نأمـل تمـوز /يوليـو 14 يـوم نشـرت" نوفوسـتي" وكالـة مـع مقابلـة في حماس لحركة السياسي مكتبال
 .الكثير فعل على قادرة لبنان في المقاومة أن مؤكدا  "، الكيان هذا" معا لنحارب اللبنانية الجبهة تفتح

 79/2/7041، اليوم روسيا
 

 دولية قوات نشر يتضمن أن يجب غزة على العدوان إلنهاء قرار أي: حمدان أسامة
 حركة في الدولية العالقات مسؤول، حمدان أسامة قال: لاألناضو  ،تكين حمزة، يتيم جاد - بيروت

 شـريطة غـزة قطـاع علـى" العـدوان" ءإلنهـا األمـن مجلس عن يصدر قرار أي" تؤيد" الحركة إن، حماس
 هـــذه مـــن" إســـرائيل" وخـــروج، "5444 حزيـــران/ يونيـــو 5 خطـــوط علـــى دوليـــة قـــوات نشـــر" يتضـــمن أن

 .كلها المناطق
 ال" سياسية حربا" تخوض الفلسطينية الفصائل أن، األناضول وكالة مع مقابلة في، حمدان وأضاف

 إلنهـاء" ودوليـة إقليميـة قـوى مـن وبمسـاعدة موحدة مطالب"بـ، غزة في العسكرية الحرب عن ضراوة تقل
 علـى وشـدد، إعالنـه تنتظـر لكنهـا" النصـر خطاب كتبت" الفلسطينية المقاومة إن قائال   ومضى .الحرب

? حمــاس" مواقــف علــى التأكيــد وأعــاد، قبلهــا كمــا يكــون لــن غــزة علــى الحــرب انتهــاء بعــد شــيء كــل أن
 وتــرفض شــعبك بحريــة تطالــب" أن يمكــن ال حيــث" قيمهــا مــع انســجاما" العربــي الربيــع لثــورات المؤيــدة
 .قوله حد على"، أخرى شعوب حرية

ـــدى الصـــواريخ مخـــزون أن علـــى وأصـــر  مـــن هـــزأ لكنـــه"، العســـكرية األســـرار" مـــن يعتبـــر حمـــاس ل
 فـــي الصـــاروخية ترســانتها نصـــف اســتخدمت الحركـــة أن فيهــا اعتبـــروا إســرائيليين مســـؤولين تصــريحات

 ".العدوان" انتهاء بعد بحثه يتم األسير اإلسرائيلي الجندي مصير أن كاشفا، الحالية الحرب
 توافق التيب، المعتقلين عن واإلفراج دولية وضمانات الحصار إنهاء  المطالب هذه أن حمدان وأكد
 جمـع الـذي اللقـاء فـي عليهـا التوافـق جـرى عنـدما وطنية مطالب" أصبحت، المقاومة فصائل بين عليها
 يـوم الدوحـة فـي عبـاس محمـود الفلسـطيني والـرئيس مشـعل خالـد حمـاس لحركة السياسي تبالمك رئيس
"، أوسـلو اتفـاق أسـرى مـن الرابعـة الدفعـة إطـالق التوافـق بـاب مـن إليهـا وأضـيف"، الماضي قبل االثنين

 .5443 قبل اعتقالهم تم فلسطينيا   أسيرا   35 إلى إشارة في
قليميـة عربيـة جهـود هنـاك" أن أيضا   قال حمدان  ،لـذلك" قواعـد ووضـع العـدوان هـذا إلنهـاء ودوليـة وا 
 بالتعـاون األمـر هـذا فـي تـدخلت المتحـدة والواليـات، وتركيـا قطـر منهـا بجـزء قـام الجهـود هذه: "وأضاف

 األدوار بكل رحبنا ونحن، أيضا   المصري الجانب منهم عدة أطراف الخط على ودخل، وتركيا قطر مع
ــــا لكــــن ــــى يوصــــلنا ال ردو  أي أن بوضــــوح قلن ــــا إل ــــا فمــــن، كفلســــطينيين مطالبن ــــى نعتــــرض أن حقن  عل

 ".يقدمه الذي المضمون
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 المقاومـــة ففصــائل، وباإلجمــاع بوضــوح عليهــا الــرد جــرى" أنــه حمــدان أوضــح، المصــرية المبــادرة وعــن
 وال جديــدة صــيغة عـن نبحــث ونحـن: "مضــيفا، قولـه حــد علــى"، جوهريـة اعتبــارات لعـدة" رفضــتها الفلسـطينية

 الصـيغة هـذه تكـون أن أجـل مـن والدوليـة اإلقليميـة األطـراف مختلـف مـن بـدعم مصـر تتبناهـا أن لـدينا مانع
 فلسـطيني وفـد" تشـكيل اقترح عباس محمود الرئيس إن حمدان قالو  ".الجديدة النار إطالق وقف صيغة هي

 الفلســطينية لــبالمطا وعــرض القــاهرة لزيــارة اإلســالمي والجهــاد وحمــاس فــتح مــن شخصــيات 3 مــن مصــغر
 نشــرع أن عنــدها ممكـن المطالــب هـذه علــى توافـق حصــل فــإذا، المصـري الجانــب علـى الفلســطيني والموقـف

نهاء النار إطالق لوقف محددة أفكارا   صياغة في  ".غزة على اإلسرائيلي العدوان وا 
 .دمهع من بشأنه فلسطين اتفاق حدوث تم كان إذا وما، الوفد هذا بشأن أخرى تفاصيل يضف ولم
 شــروط تعــد لــم هــي: "أجــاب، النــار إطــالق لوقــف بشــروطها حمــاس تمســك مــدى حــول ســؤال علــى وردا  
 طــرف بمقــدور يعــد لــم اليــوم انــه واعتقــد، الفلســطينية والقــوى الفلســطيني الشــعب شــروط هــي اليــوم.. حمــاس

جم وطني حوار نتيجة جاءت ألنها الشروط هذه في يتراجع أن فلسطيني قائد أو فلسطيني  ".وطني اعوا 
 4/2/7041، لندن، اليوم رأي

 

 أنفسنا عن الدفاع في الحق ولنا أحداا  نضلل لم: CNN لر مشعل
 ،غزة قطاع في اإلسرائيلي التواجد إن حماس لحركة السياسي المكتب رئيس، مشعل خالد قال: دبي
 اتفاق على توافق ولن لم حماس أن وأضاف .مقبول غير أمر، الهدنة فترة خالل األنفاق وتدميرها

 والذي، بذلك القطري الجانب علم مؤكدا، األنفاق وتدميرها، غزة في إسرائيلية قوات وجود يتضمن هدنة
 .القطري الخارجية وزير طريق عن كيري جون األمريكي الخارجية لوزير حماس شعور نقل

 إسرائيلي تواجد فأي لذا، الهدنة هي الهدنة إن، CNN شبكة مع حصرية مقابلة في، مشعل وأكد
 .الفلسطينية األراضي داخل تعتبر اإلسرائيلية القوات ألن، تصعيدا   يعني القطاع داخل

 عن الدفاع في الحق الفلسطينية للمقاومة: "الدوحة في أجريت التي المقابلة خالل مشعل وأضاف
 الخارجية وزير تضلل لم حماس أن مشعل وأكد ."غزة قطاع داخل اإلسرائيلية القوات ومواجهة، سالنف

 منذ: "وقال ."بشرف يقاتلون الفلسطينيون"فـ، اإلسرائيلي الجانب تضلل ولم، كيري جون األمريكي
 ."عنه مسؤولين سنكون ونحن، موقفنا هو هذا أن الجميع أخبرنا، البداية

 7/2/7041، أن أن سي
 
 لالحتالل من غزة يشمل انسحاباا  المؤقت مرزوق: وقف النار أبو
 المؤقـت النـار إطـالق وقـت إن مـرزوق أبـو موسـى حماس لحركة السياسي المكتب عضو قال: غزة
 بموقع صفحته على مرزوق أبو وذكر .غزة قطاع من صهيونيال االحتالل لجيش انسحابا   يشمل اليوم

 الثامنـة السـاعةب 4-4  الثالثـاء اليـوم" أنب 4-5  االثنـين أمس مساء" بوك فيس" االجتماعي التواصل
 ".القطاع من الظالم لجيش وانسحاب ا النار إلطالق وقف ا سيكون
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 األمثلـة أروع ضـربت لكنهـا، ميروتـد وهـدم، وشـهداء جـراح مـن الحبيبـة غـزة أصـاب ما رغم: "وكتب
 ".واالنتصار والتحدي، والشموخ والفداء، والعطاء والنبل، والثبات الصبر في

 االحـــتالل مـــع النـــار إطـــالق لوقـــف مصـــر بهـــا تقـــدمت دعـــوة علـــى موافقتهـــا حمـــاس حركـــة وأعلنـــت
 .بـه التزامـه المصـري للجانب وأعلن، بها االحتالل قبل أن بعد وذلك، ساعة وسبعين الثنين الصهيوني

 وافقــت حمــاس حركــة إن: "صــحفي تصــريح فــي، للحركــة السياســي المكتــب عضــو، الرشــق عــزت وقــال
 أن علـى، الثالثـاء صـباح مـن 4 السـاعة تبـدأ سـاعة 41 لمدة النار إطالق لوقف مصر من دعوة على
 لمطالـبا أسـاس على تم ذلك أن وأوضح ".التهدئة شروط حول القاهرة في مباشرة غير مفاوضات تبدأ

 .المصري للجانب بتسليمها وقام الفلسطيني الوفد عليها توافق التي.. الفلسطينية
 4/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز

 

  الحقوق على يساوم ولن الفلسطيني الشعب بمطالب متمسك القاهرةب الفلسطيني الوفد: هنية
 إن، حمــاس لحركــة السياســي المكتــب رئــيس نائــب هنيــة إســماعيل قــال: حبــوش مصــطفى مــن ـــ غــزة
 بمطالـــب متمســـك، "التهدئـــة أجـــل مـــن القـــاهرة فـــي مفاوضـــات يخـــوض الـــذي الموحـــد الفلســـطيني الوفـــد

 أصـدره صـحفي بيـان فـي هنيـة وشـدد ".يةالفلسـطين الحقـوق علـى يسـاوم ولن الفلسطيني الشعب وحقوق
 أن علـى، الثالثـاء اليـوم مساء، عنه نسخة" األناضول" مراسل ووصل حماس لحركة اإلعالمي المكتب

 ".السياسة ميدان في عليه تحصل أن يمكن ال حربها في تحقيقه عن إسرائيل عجزت ما"
 قطــر فــي األشــقاء مــع تواصــلناو  عاليــة بمســؤولية السياســية التحركــات كــل مــع تعاملنــا لقــد" وأضــاف

 ".الجائر الحصار ورفع اإلجرامي العدوان وقف أجل من مصر في وفدنا واآلن وتركيا
 أجــل مــن مفاوضــات يخــوض الــذي، القــاهرة فــي الموحــد الفلســطيني للوفــد حمــاس" دعــم عــن وأعــرب
 ".مقاومته ءوأدا الفلسطيني الشعب بتضحيات تليق خاتمة إلى والوصول األمثل السياسي االستثمار
 توحيــد يــؤمن بمــا، الفلســطيني الوفــد أعضــاء بقيــة مــع التوافــق بــروح يتحلــى حمــاس" وفــد" أن واعتبــر
 قــدمتها التــي الكبيــرة التضــحيات تجــاوز عــدم يضــمن بمــا المعوقــات علــى والتغلــب الفلســطيني الموقــف

ـــة وقـــال ".غـــزة ـــدول مصـــر بـــأن قناعـــة علـــى" حركتـــه إن هني  مـــع شـــتركم خنـــدق فـــي تقـــف العربيـــة وال
 الوقــف أظهــره الــذي الــدمار حجــم أن إلــى ولفــت ".غــزة عــن كليــا الحصــار إنهــاء أجــل مــن الفلســطينيين

 أمام كبيرة مسؤولية ويضع، اإلسرائيلية الجرائم تجاه مسؤولياته أمام العالم يضع، النار إلطالق المؤقت
 ".إسرائيل" دمرته ما إعمار إلعادة والمقاومة الفلسطينية الحكومة

 1/2/7041، لندن، العربي دسالق
 

 الحتالل مع التهدئة مباحثات في "المقاومة سالح نزع" طرح مجرد ترفض حماس
، غـزة قطـاع فـي" المقاومـة سـالح نـزع" لطـرح االسـتماع مجـرد رفضـها حمـاس حركة أكدت: ب ف أ
 فـي البـارز القيـادي الرشق عزت وقال .القطاع في دائمة لتهدئة كشرط" إسرائيل" به تطالب الذي األمر
 فـي طـرح أي إلـى نسـتمع أن نقبـل ال كوفـد نحـن" القـاهرة فـي الثالثـاء بـرس فـرانس لوكالـة حماس حركة
 فالشــعب، مخطــئ هــو الطلــب هــذا يطلــب حتــى المعركــة فــي انتصــر أنــه يظــن ومــن، الخصــوص هــذا
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 ومـا التهدئـة علـى إسـرائيل موافقـة" أن الرشـق وأضـاف ".المنتصـرون هـم وصـموده ومقاومتـه الفلسطيني
 والصمود األلم رغم مسدود طريق إلى وصلوا ألنهم جاءت غزة من االحتالل لجيش انسحاب من تالها

 هــو إســرائيل أنجزتــه مــا كــل" أن واعتبــر ".المقاومــة حــول ملتــف شــعبنا أن نؤكــد والصــبر والتضــحيات
 ".المعركة هذه من أهدافه يحقق ولن لم وعدونا المدنيين ضد حرب جرائم

  1/2/7041، القاهرة، األهرام
 

 حلها على نعمل فتح حركة مع خالفات هناك": سي بي بي"لر مشعل
 التـي اإلنسـانية والكارثـة المعانـاة إن، حمـاس لحركة السياسي المكتب رئيس، مشعل خالد لقا: لندن

ن، "إســرائيل" صــنيعة غــزة قطــاع بهــا يمــر  االحــتالل وزراء ورئــيس الضــحية هــو الفلســطيني الشــعب وا 
 علــى أبيــب تــل فــي خصــومه إلرضــاء محاولــة فــي مبــرر دون غــزة ضــد حربــا   خــاض نتنيــاهو بنيــامين
 ".العسكري للخيار اضطرتنا إسرائيل ولكن السلمي بالحل تمسكنا" مضيفا  ، الفلسطيني الدم حساب

 فــي المــدنيين تســتهدف "إســرائيل" أن إلــى، البريطانيــة" يســ يبــ يبــ" عبــر حــواره فــي مشــعل وأشــار
 وينــافق يتفــرج العـالم" مضــيفا، فقــط اإلسـرائيليين الجنــود قتــل علـى بــالتركيز حمــاس قيـام مقابــل عملياتهـا

 ومتمسـكون حلهـا علـى نعمـل فتح حركة مع خالفات هناك: "وتابع ".الضحية على اللوم ويلقى رائيلإس
 ".المصالحة إنجاز في والسير الوطنية بالوحدة
 أن موضـحا، والمـدارس المستشـفيات فـي للصـواريخ منصات بإقامة حماس حركة قيام، مشعل ونفى
 .الصمود ممارسة كيفية نيفلسطي لكل وتترك المقاومة على الناس تشجع الحركة

 2/2/7041، لندن، العربي القدس
 
 ليفني تصريحات على المصرية الحكومة من رسمي برد يطالب مرزوق أبو

 فـــي اإلســـرائيلي حـــتاللاال مــع الفلســـطيني التفـــاوض وفــد عضـــو، حمـــاس حركــة فـــي القيـــادي طالــب
 وزيــرة، ليفنــي تســيبي تصــريحات علــى المصــرية الحكومــة مــن رســمي رد"بـــ مــرزوق أبــو موســى، القــاهرة
 مصــر بــين توافــق وجــود بشــأن، الفلســطينيين مــع المفاوضــات ملــف عــن المســؤولة، اإلســرائيلية العــدل

سرائيل  والبـد، إسـرائيلية مسـؤولة ومـن عالنيـة كانـت التصـريحات هذه" أن وتابع ".حماس حركة لخنق وا 
 ".المصرية الحكومة من أيضا علنيا عليها الرد يكون أن

 9/2/7041، لين أون فلسطين
 

 مشعل: أي هدنة دائمة يجب أن تؤدي إلى رفع الحصار عن غزة ونتنياهو فشل في تحقيق أهدافه
الدوحـة، قـال رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس ، مـن 44/4/4148وكالة قدس بررس ذكرت 

خالـد مشــعل "إن  معركـة غــز ة العظيمـة ستختصــر الـز من، وســتقر ب الشـعب الفلســطيني مـن تحقيــق هدفــه 
ينية حر ة على أرضه"، وأشـار إلـى أن  في التخل ص من االحتالل وحق  تقرير المصير، وقيام دولة فلسط
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الضــفة الغربيــة منــذ بدايــة العــدوان الصــهيوني الضــفة الغربيــة تنــتفض ضــد االحــتالل واالســتيطان، كمــا 
 أن ها تنتفض انتصارا  ودعما  وتأييدا  لغز ة ولشعبها ومقاومتها، التي وصفها بـ"العظيمة".

ب لوكالـة "فـرانس بـرس" أعـاد المكتـب اإلعالمـي 77/4وشد د مشعل في تصريحات له اليوم االثنين  
لــــ حمـــاس توزيعهـــا، علـــى أن  حركتـــه مســـتعدة هـــي وبقيـــة قـــوى المقاومـــة الفلســـطينية للصـــمود فـــي هـــذه 
المعركـــة الميدانيـــة والسياســـية فـــي آن  واحـــد، وقـــال: "نحـــن لـــدينا نفـــس  طويـــل، ولـــدينا قـــدرة عاليـــة علـــى 

إلعــداد، وهــي لــن تنكســر والشــعب لــن ينكســر، ومــا جــرى خــالل االحتمــال، والمقاومــة أعــد ت وأحســنت ا
 شهر كامل في غز ة يدل  على ذلك".

وأك د مشعل أن  رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو يكابر بعد أن فشل جيشه في الميدان العسكري في 
بداعاتها والتفاف الشـعب الفلسـطي ني، مبينـا  عدوانه على قطاع غزة بسبب صمود المقاومة الفلسطينية وا 

أن  نتنياهو اليوم يعاني من أزمة داخلية ويحاول في ميدان التفاوض والسياسة ما عجز عن تحقيقه في 
 العسكري.

وعن مطالبة حماس بمطار ومنفذ بحري في غز ة، قال مشعل: "هذه حقـوق للشـعب الفلسـطيني، وأن 
منع للسفر، غـز ة هـي جـزء مـن  تعيش غز ة بدون حصار وبدون تجويع وتضييق، وبدون إغالق، وبدون

األرض الفلسطينية ليست منعزلة عنها؛ ولكن من حق ها أن يكـون لهـا مينـاء، ومـن حق هـا أن يكـون فيهـا 
 مطار، ويكسر الحصار عنها بال رجعة".

ورح ب مشعل بأي  وسيط يستطيع أن يحقق مطالب الشعب الفلسطيني سواء كـان الوسـيط المصـري 
لــون علــى أحــد، وكــل  مــن يقــد م جهــدا  أو تحر كــا  سياســيا  أو أي  وســيط عربــي، مكــر   را  حديثــه أنهــم ال يعو 

 ستتعامل معه حماس بمسؤولية وبجدي ة، وحسب طبيعة هذا التحر ك.
يــران وحـزب هللا، أوضــح مشـعل أن  هنــاك اتصـاالت قبــل الحــرب  أم ـا عــن االتصـاالت بــين حمـاس وا 

 هم وبين اإليرانيين وحزب هللا.وبعد الحرب على غزة، وجرت االتصاالت بين
، عن  أ ف بب من الدوحة، أن مشعل قال إن المطالبة 41/4/4148رأي اليوم، لندن، وأضافت 

بالمطار والمرافئ "ليست مطالب غير طبيعية هـذه حقـوق مـن حـق الشـعب الفلسـطيني أن يعـيش بـدون 
لمليــوني شــخص بالســفر حصــار تجويــع ومنــع مــن الســفر. مــن حــق غــزة أن تفــتح المعــابر وأن يســمح 

ورأى مشعل أن "الحرب على غزة من أهـم نتائجهـا حتـى  للعالج والدراسة والعمل كباقي شعوب العالم".
أن  وخــتم مؤكــدا   قبــل أن تنتهــي هــو أن رفــع الحصــار أصــبح حاضــرا علــى األجنــدة اإلقليميــة والدوليــة".

 طريقها خطوة خطوة". المصالحة الفلسطينية "لم نستكمل جميع الخطوات لكننا نسير على
 

 عباس الرئيس من بقرار اإلعمار إعادة تتولى وطنية هيئة تشكيل مع نحن: الرشق
 مباحثــات إلــى الفلســطيني الوفــد عضــو حمــاس لحركــة السياســي المكتــب عضــو قــال :وفــا– القــاهرة

 الوطنيــة السـلطة تتـولى أن - الشـراكة قاعـدة علـى - مـانع لـديها لـيس حركتـه" إن الرشـق عـزت التهدئـة
 فـي الرشـق وأكـد .عليه االتفاق يتم ما وتنفيذ غزة إعمار إعادة عباس محمود الرئيس برئاسة الفلسطينية
، واإلســرائيلي الفلســطيني نالجــانبي بــين المباشــرة غيــر المفاوضــات بــدء قبيــل اإلثنــين أمــس لــه تصــريح
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 الهيئــة رئــيس ويكــون عبــاس الــرئيس مــن مشــكلة اإلعمــار إعــادة تتــولي وطنيــة هيئــة تشــكيل مــع نحــن"
 ".ودولي وعربي فلسطيني بقبول تتمتع لها مشهود شفافية وذات ومهنية نظيفة شخصية
 ةالفلســـطيني حكومـــةال أن عـــن األحمـــد عـــزام التهدئـــة مباحثـــات إلـــى الفلســـطيني الوفـــد رئـــيس وأعلـــن
 برعاية تجري التي التهدئة مباحثات في عليه يتفق ما كل تنفيذ ستتولى التي هي أجهزتها بكل والسلطة
 .غزة قطاع على عدوانه خالل اإلسرائيلي االحتالل دمره ما إعمار إعادة عملية وأيضا  ، مصرية

 المسـؤولة وهـي عبـاس محمود الرئيس برئاسة وطني توافق حكومة على اتفقنا نحن" الرشق وأضاف
 اآلن مـن اسـتعداد علـى أننـا الفلسـطينية السـلطة فـي واإلخـوة الـرئيس أبلغنـا ونحـن، اآلن غـزة قطاع عن

 أمــام عقبــة أيــة تــذليل أجــل مــن، الــوزارات ذلــك قبــل ســلمنا ونحــن، مــازن أبــو للــرئيس رفــح معبــر لتســليم
 ".شعبنا حصار

 47/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
 

 نقاط ست على اتفاق إلى األولى جولتها اءانته.. الحتالل مع الفلسطينية المفاوضات في تقدم
 إن قـــــاهرةال فــــي المتواجــــد للتهدئــــة الفلســـــطيني الوفــــد ضــــمن عضــــو قـــــال: قنــــاوي أيمــــن - القــــاهرة
 علــى التوقيــع إمكانيــة إلــى مشــيرا  ، كبيــرة بجديــه تــتم اإلســرائيلي الجانــب مــع المباشــرة غيــر المفاوضــات

 عضــو وأشــار. األخيــرة اللحظــات مفاجــآت مــن تخوفــه أبــدى لكنــه، غــدا   شــامل نــار إطــالق وقــف اتفــاق
 سـيعقد حاسـما جتماعـا  ا أن إلـى، الثالثاء اليوم مساء، له تصريح في اسمه ذكر عدم فضل الذي، الوفد

، عدمـــه مـــن شـــامل اتفـــاق توقيـــع إلمكانيـــة النهائيـــة الصـــورة تظهـــر لكـــي اليـــوم مســـاء مـــن 55 الســـاعة
 غيـر للمفاوضـات غـدا جديـدة جلسة تعقد أن المقرر من فانه المساء هذا التوافق يتم لم إذا أنه موضحا  
 علـى تتركـز المباحثـات أن وأوضـح .اقاالتفـ إلعـالن الغـد جلسـة سـتكون الليلـة االتفـاق تم وأن المباشرة
 مــع النهائيــة المفاوضــات إلــى والمينــاء المطــار فــي البحــث تأجيــل تــم أنــه موضــحا   االتفــاق تنفيــذ آليــات

 .غزة في النار وقف إعالن بعد بها البدء على االتفاق يتم أن المتوقع من التي" إسرائيل"
 :يالتال على وافق اإلسرائيلي االحتالل أن المصدر وأكد
 غزة لقطاع الواصلة المعابر عبر المساعدات وتدفق معابر فتح. 
 غزة في األرض على الفلسطينية السلطة ووجود باألمن بتقدم مرتبط غزة إعمار إعادة. 
 أو الفلسـطينية السـلطة عبـر يـتمب غـزة حكومة موظفي  ورواتب، السلطة عبر األموال تدفق 

 .المتحدة لألمم يتبع صندوق
 متر 355 ستكون لحدوديا الشريط مساحة. 
 السلطة مع المفاوضات في الصيد مساحة توسيع ويتم ميال   4 مسافة على الصيد. 
 دارة الرئاســـة حــرس بتواجـــد رفـــح معبـــر فــتح  عبـــر األفـــراد دخـــول وتســهيل التوافـــق حكومـــة وا 

 .إيريز معبر
 .عليه وافقت بما وتلتزم" إسرائيل" تتقيد أن لضمان أمريكية - مصرية ستكون الضمانات أن وأكد
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 الفلســـطينية الســـلطة مـــع اتفـــاق وفـــق األســـرى مـــن الرابعـــة الدفعـــة عـــن ســـتفرج" إســـرائيل" أن وأوضـــح
 اإلفــراج قضــية تــربط" إســرائيل" تــزال فــال شــاليط صــفقة أســرى أمــا، المفاوضــات لطاولــة العــودة بإمكانيــة

 .غزة في فقدا جنديين جثتي عن باإلفراج عنهم
 43/2/7041، الدوحة، الشرق

 
 أيام خمسة التهدئة تمّدد القاهرة مفاوضات

 انتهـاء مـن دقـائق قبـل أنـه، رويتـرزو  "ب ف أ" وكـالتي عن، 41/2/7041، بيروت، السفير ذكرت
 بـين المباشـرة غير المفاوضات تتجاوز لم، أمس ليل منتصف حتى ساعة 41 امتدت التي التهدئة فترة

ة الهدنة تمديد عتبة القاهرة في واإلسرائيليين الفلسطينيين  .إضافية أيام لخمسة غزة قطاع في الهش 
 فـي إليهـا التوصـل تـم التـي الجديـدة الهدنـة" إن األحمـد عـزام المفـاوض الفلسـطيني الوفـد رئـيس وقال
سرائيل الفلسطينية الفصائل بين غزة قطاع  فـي قـالوا مسـؤولون كـان بعـدما"، مأيـا خمسـة لمـدة سـتكون وا 
 بـدأت، سـاعة 515 لمـدة سـتكون" الجديـدة التهدئـة أن األحمـد وأوضـح .فقط أيام لثالثة إنها سابق وقت

 مــع الخالفيــة النقــاط بعــض لمناقشــة الوقــت مــن لمزيــد حاجــة هنــاك" أن إلــى مشــيرا  ، أمــس ليــل منتصــف
 ".دائم هدنة اتفاق إلى للتوصل إسرائيل

 صــــحفي مــــؤتمر فــــي قــــال األحمــــد عــــزام أن، 43/2/7041، ليررررن أون لسررررطينف موقــــع وأضــــاف
 ووافقنـا، غزة قطاع عن الحصار برفع المتعلقة النقاط من كثير على واتفاق تقدم حصل": قال، بالقاهرة
 بعــض تفاصــيل علــى التفــاهم مــن ولنــتمكن ســائد الهــدوء منــاخ يبقــى حتــى المؤقتــة التهدئــة تمديــد علــى
طــالق المعــابر فــتح خــالل مــن وبحــرا بــرا الحصــار رفــع منهــا، البنــود  بالميــاه البحــر فــي العمــل حريــة وا 

 النقـاط وبعـض، اتفـاق إلى بحاجة مازالت اللمسات بعض هناك" األحمد وأضاف ".الفلسطينية اإلقليمية
 ".التفاهم من مزيد إلى بحاجة زالت ما باألمن المتعلق
 

 القاهرة مفاوضات خالل ملزم نهائي اتفاق فاديلت "باأللفاظ تالعبت" "إسرائيل: "الحية خليل
 المو حـد الفلسـطيني الوفـد عضـو حمـاس لحركـة السياسـي المكتـب عضـو اتهـم: صـب اح فتحي - غزة

 اسـتخدمت التـي والمصـطلحات باأللفاظ بالتالعب" "إسرائيل" الحية خليل اهرةالق في التهدئة لمفاوضات
 المصـري الوسـيط يسـعى ملـزم اتفـاق أي مـن الـتملص أجـل من المباشرة غير واللقاءات الحوارات خالل
 ".واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين بين تحقيقه إلى

 تلبية يضمن باتفاق للخروج يوما   53 استمرت وجادة عسيرة مفاوضات خاض الوفد" إن الحية وقال
نسانية للفلسطينيين وواجب حق وهي الفلسطينية المطالب  مـؤتمر خـالل الحيـة وأكـد. سياسـية وليست وا 
 الوفـد" أن أمـس ظهـر مصـر مـن قادمـا   غـزة قطـاع إلـى وصوله فور الشفاء مستشفى في عقده صحافي

 معانــاة ينهــي جــدي التفــاق التوصــل علــى ومصــمما  ، الفلســطينية المطالــب خلــف موحــدا   يــزال وال كــان
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 إنمــا، ســهال   جانبــا   نفــاوض ال فــنحن، وشــاقة صــعبة" بأنهــا المفاوضــات جــوالت ووصــف ".الفلســطينيين
 ".المماطلة في متمرسا   عدوا  

 أشـكاله بكـل ووقفـه العـدوان كـف فـي تمثلـت التـي األربعـة مطالبـه قـدم" الفلسـطيني الوفد أن وأضاف
 والمــــــدارس والمســــــاجد التحتيــــــة والبنــــــي األراضــــــي واســــــتهداف واغتيــــــاالت توتــــــوغال اجتياحــــــات مــــــن

نهاء، والمستشفيات لزام، ذلك من العدو يتملص أن دون من األبد إلى الحصار وا   يـده برفـع االحـتالل وا 
 بحـرهم مـن الفلسـطينيين منـع في حقه وعدم ملكه ليس شيء وكل وأرضه مياهه في الشعب حقوق عن

عادة ومينائهم عادة، للمالحة مطارهم اءإنش وا   ".المدمرة األماكن كل وبناء غزة إعمار وا 
 الوســيط" أن إلــى مشــيرا  "، الكبيــر"بـــ اتفــاق إلــى التوصــل أجــل مــن المبــذول المصــري الجهــد ووصــف

 باأللفـاظ تالعـب االحـتالل لكـن، متقاربـة صـيغ إيجـاد فـي ونجـح النظـر وجهـات تقريـب حـاول المصري
 ".نهائي التفاق لتوصلا دون حال ما، والمصطلحات

 إلفســاح" الخمــيس األربعــاء ليــل منتصــف مــن اعتبــارا   أخــرى أيــام خمســة الموقتــة التهدئــة تمديــد وعــزا
 الفرصـة" أن معتبرا  "، وخارجه داخله من االحتالل على أكثر الضغط يتم وكي، أكبر لمشاورات المجال

 جـزء نحـن... واألشـالء الدماء من بمزيد نيينمع لسنا: "وقال". العدوان لوقف اتفاق إلبرام قائمة تزال ال
 ولـــيس العـــدوان بلجـــم معنيـــون ونحـــن، أنفســـنا عـــن ودافعنـــا، علينـــا فرضـــت والحـــرب، الشـــعب هـــذا مـــن

 العـدو مـع المواجهـة نجـدد أن، وتواضـع اطمئنـان بكـل، قادرون فنحن علينا فرضت إن لكن، بالمواجهة
 ".عليها كانت مما بأعنف

"، بنـوده تنفيـذ االحتالل إلزام يتم كي" مصر جانب إلى الدولي المجتمع من بضمانات الحية وطالب
 أعطيناهــا التــي الكافيــة المرونــة ولــدينا شــعبنا لــه يطمــح مــا يلبــي ال" اتفــاق علــى التوقيــع عــدم متعهــدا  
 ".الالحقة المفاوضات في إعطائها ويمكن
 أن اعتبــر الــذي المصــري الموقــف الحيــة تبنــى، ومصــر غــزة قطــاع بــين رفــح بمعبــر يتعلــق مــا وفــي

 علــى تســهيالت ســتدخل المصــرية الســلطات أن بــه ُأبلغنــا ومــا، خــالص مصــري فلســطيني شــأن المعبــر"
 ".شعبنا تطلعات من األدنى الحد يحقق بما المعبر في السفر حركة
 
 األول المربع إلى المفاوضات أعادت تعديالت قدم اإلسرائيلي الوفد: مرزوق أبو
 االحــــتالل إن، القــــاهرة فــــي المفــــاوض الفلســــطيني الوفــــد عضــــو، حمــــاس حركــــة فــــي القيــــادي قــــال

 علــى صــفحته علــى تصــريح فــي مــرزوق أبــو وأضــاف .األول المربــع إلــى المفاوضــات أعــاد اإلســرائيلي
 رفــض" ونتنيــاه بنيــامين، اإلســرائيلي االحــتالل وزراء رئــيس أنب، فيســبوك  عياالجتمــا التواصــل شــبكة
 ".األول المربع إلى الوضع أعادت تعديالت اإلسرائيلي الوفد وقدم، المصرية الورقة

 الجـوي بشـقيها الحـرب خـاض فقـد، الداخليـة للتناقضـات أسـير نتنيـاهو" أن، حمـاس في القيادي وأكد
 ".لنفسه وضعها التي أهدافه يحقق ولم، وخسرهما والبري
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 االثنـين غـدا وسـيلتقي، المصـرية للورقـة ودراسـته، مشـاوراته مـن عـاد الفلسطيني الوفد أن إلى وأشار
، ثالثة لمرة تجدد ال وقد" ساعة 15 من أقل لها بقي المؤقتة التهدئة أن إلى منوها  "، المصريين باألخوة"

 ".شعبنا حقوق من أي عن الوفد يتنازل ولن
  42/2/7041، لين أون سطينفل

 
 بقرارنا إل منازلهم إلى يعودوا لن اإلسرائيليون: حماس

 القريبـة اإلسـرائيلية والمستوطنات المدن سكان" إن، زهري أبو سامي حماس حركة باسم الناطق قال
 اإلســـرائيلي الــوزراء رئــيس مــن بقــرار ال حمـــاس مــن بقــرار إال منــازلهم إلــى يعـــودوا لــن غــزة قطــاع مــن

 ".نتنياهو بنيامين
 مضـى، الفلسـطينية للفصـائل دعمـا غـزة قطـاع جنـوبي رفـح مدينـة فـي حركتـه نظمتهـا مسـيرة وخالل

 تتغيـر ال التـي والحقيقـة، انتصـر بأنـه ويقـول، شـعبه علـى ليكـذب نتنيـاهو علينا يخرج: "قائال زهري أبو
، المعركة لهذه نبادر لم نحن، سابقا   قلناه بما نذكر: "وتابع ".انتصرت التي الفلسطينية المقاومة أن هي
 أنها ووعدنا، علينا فرضت لكنها، بالتصعيد معنيين لسنا قلنا تبدأها أن وقبل، اختارتها من إسرائيل لكن
 ".بالمرصاد لهم المقاومة زالت وما وكانت، كذلك كانت وبالفعل، كسابقتها تكون لن

 لكــن، دائــم بشــكل النــار إطــالق لوقــف اتفــاق إلــى التوصــل هــي حمــاس حركــة أولويــات أن وأضــاف
، لنـا مشـرفا اتفاقـا نعقـد أن إمـا: "قـائال ومضى .المفاوضات في المماطلة عن تتوقف أن "إسرائيل" على

 ".االتفاق عدم تحقاقاتالس جاهزا يكون أن العدو وعلى، اتفاق ال أو، لمطالبنا واستجابة
 نــزع تســتطيعوا ولــن أرواحنــا انزعــوا: "قــائال، المقاومــة ســالح نــزع" اســتحالة" عــن زهــري أبــو وتحــدث

 بـل، هنـاك أو هنـا معبـر لفـتح ليست معركتنا: "قائال ومضى ".ولها المقاومة مع فنحن، المقاومة سالح
، والمقدسـات األرض تـدنيس سـتمراروا بالحصـار يقبل لن وشعبنا، فلسطين أرض وكامل القدس لتحرير
 ".األرض وتحرير االستيطان إلنهاء العدة نعد ونحن

 42/2/7041، لين أون فلسطين
 

 نقطرة برأي تقردم أي تحقرق لرم المفاوضرات.. سراعة 71 غرزة فري الهدنرة تمديرد: المفراوض الوفد
 اإلسرائيلي التعنت بسبب

ــــع ذكــــر ــــادي أن، 42/2/7041، ليررررن أون فلسررررطين موق ــــي القي  الوفــــد عضــــو، حمــــاس حركــــة ف
، اإلسرائيلي االحتالل مع اتفاق إلى التوصل نفى، مرزوق أبو موسى ،القاهرة في المفاوض الفلسطيني

 شبكة موقع على صفحته على وقال، تفيد لنب إسرائيل  مماطلة أن مؤكدا، غزة اعقط في دائمة لتهدئة
 حتى التفاق نتوصل لم، الفلسطيني الشارع تربك قد مشاهد أمام نحنب:" فيسبوك  االجتماعي التواصل
 ".صحيح غير نشره تم ما وكل، اللحظة
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 لـــم فـــنحن. رســـمي شـــكلب عنـــة اإلعـــالن ســـيتم التفـــاق الوصـــول يـــتم حينمـــا" :مـــرزوق أبـــو وأضـــاف
 أن وأكـد ".المصـري الوسـيط عنهـا وأعلـن اقترحهـا ،سـاعة 15 ل التمديد تم.. اآلن حتى التفاق نتوصل

 ".منها أي عن نتنازل ولن الفلسطيني لشعبنا حقوق أمام فنحن، تفيد لنب إسرائيل  مماطلة"
 المكتــب ضــوع، الرشــق عــزت أن، غــزة مــن ،49/2/7041، لإلعررالم الفلسررطيني المركررز وأضــاف

 الصـهيوني االحـتالل أن كشـف القـاهرة فـي المفـاوض الفلسـطيني الوفـد عضـو، حمـاس لحركة السياسي
 وأن، عليهــا جديــدة تحفظــات ووضــع النــار إطــالق وقــف اتفــاق فــي عليهــا االتفــاق تــم بنــود ا وفــتح عــاد

 للتوصـل إضـافية سـاعة 15 مـدة والطلـب المصـري التـدخل قبـل االنهيـار وشـك على كانت المفاوضات
 اإلنســانية التهدئــةب، الثالثــاء االثنــين  ليــل منتصــف مــن عشــرة الثانيــة الســاعة عنــد وانتهــت .اتفــاق إلــى
 إلذاعــة تصــريح فــي الرشــق وقــال .اتفــاق إلــى للتوصــل المشــاورات الســتكمال أيــام خمســة اســتمرت التــي

 الوســيط ولكــن ،واالنهيــار التوقــف وشــك علــى كانــت المفاوضــات: "غــزة مــن تبــث التــي األقصــى صــوت
 ".ذلك منحناه وقد، للتهدئة إضافية ساعة 15 الطرفين من وطلب تدخل المصري

 مـن بنـد أي إنجـاز يـتم ولـم، االحـتالل تعنـت بسـبب المفاوضـات واجهـت صـعوبات هنـاك: "وأضاف
 دالبنو  وحتى منه انتهينا واحد بند هناك ليس: "وتابع ".مفتوحة الخيارات وكل اللحظة حتى االتفاق بنود
 ".مضمونها من تفرغها تحفظات عليها ووضع، جديد من وفتحها االحتالل عاد منها انتهينا التي

 الجهــــات وبعــــض االحــــتالل خلفهــــا يقــــف جــــدا كبيــــرة تضــــليل حملــــة هنــــاك أن إلــــى الرشــــق وأشــــار
 حـول تسـرب مـا كـل: "وقـال .االتفـاق بنـود نشر حول والمسؤولية بالحسن يتسمون ال الذين واألشخاص

 ".الفلسطيني شعبنا مشاعر في العدو من وتالعب خاطئ كالم وهذا، بالصحة له أساس ال قاالتفا
 حــول قيــل مــا ولكــن النــار إطــالق وقــف اتفــاق إلــى للتوصــل الصــبر بفــارغ ينتظــر شــعبنا: "وأضــاف

 ".المفاوضات غرف في يجري عما تعبر ال معلومات هي اتفاق إلى التوصل
 يـراوغ صـهيونياا عـدواا نواجـه فـنحن وعسـيرة وشـاقة حقيقية اتصعوب تواجه الموضوعات هذه: "وتابع
 ".المسؤوليات من التهرب يحاول
 االنتهــاء تـم التــي القضـايا فــي جديـدة بشـروط يــأتي يـوم كــل االحـتالل أن الفلســطيني المفـاوض وأكـد

 فيـه لـةجم يضـع أن يحـاول بنـد وكـل، أنجزنـاه إننـا نقـول أن نسـتطيع واحـد بنـد هناك ليس: "وقال، منها
 ".الوقت ويضي ع يراوغ أنه عن ينم الصهيوني الوفد أسلوب: "وأضاف ".مضمونه من تفرغه

 وصــلنا ولكــن المرونــة مــن الكثيــر وأبــدينا الفلســطينية المطالــب حــول موحــد الفلســطيني الوفــد: "وتــابع
 ".الوقت لكسب يراوغ العدو هذا أن حقيقة إلى

 مـا كـل وقـدمنا بـذلنا الفلسـطيني شـعبنا أجـل مـن ننحـ: "حماس لحركة السياسي المكتب عضو وقال
 مــن يمكنــا لعلــهب ســاعة والعشــرين األربــع  الفتــرة هــذه خــالل جهــد ا وســنبذل، مشــرف باتفــاق لنخــرج لــدينا

 .قوله وفق". مناسب ا يراه ما سيتخذ الفلسطيني شعبنا سلوكه على العدو بقي إذا ولكن، االختراق
 القـاهرة فـي المفـاوض الفلسـطيني الوفـد رئـيس أن، 49/2/7041، الدوحرة، نت الجزيرة موقـع ونشر

 بــأي تقــدم أي تحقــق لــم "،إســرائيل" مــع المباشــرة غيــر المفاوضــات إن ،االثنــين أمــس قــال األحمــد عــزام
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 دقيقـة كـل تسـتغل أن ونأمـل، نتفـق ال أو نتفـق إمـا غدا" صحفية تصريحات في األحمد وأضاف .نقطة
ال، قالتفا للوصول التهدئة تمديد في  ".مستمر ستبقى العنف دائرة فإن وا 

 وافـق الـذي التهدئة تمديد مقترح إن -للجزيرة تصريحات في- حماس في القيادي الرشق عزت وقال
 النفــق مــن المفاوضــات إنقــاذ أجــل مــن لحظــة آخــر فــي مصــر مــن بطلــب جــاء الفلســطيني الوفــد عليــه

 التشـويش بغـرض التفاق التوصل عن باءأن ويسرب يماطل" اإلسرائيلي المفاوض أن وأوضح، المسدود
 ".الفلسطيني المفاوض على والضغط الفلسطيني الشعب بمشاعر للتالعب
 الحصـار رفع رأسها وعلى الفلسطيني الشعب بمطالب تشبث الفلسطيني الوفد أن على الرشق وشدد

 ".إنهائه عوض الحصار تنظيم" تحاول -الرشق يضيف-" إسرائيل" أن حين في، غزة عن
 معينــة نقطــة فــي لتقــدم فيهــا التوصــل يــتم مــرة كــل بعــد يبــدي" اإلســرائيلي المفــاوض أن إلــى شــاروأ

 ".أنجز ما تفسد إضافية شروطا يضع أو تحفظات
 
سقاط الضفة في انتفاضة إلطالق حماس من محاولة" إحباط" يزعم" الشاباك"  السلطة وا 

 فــي حمــاس لحركــة خليــة اعتقــل بأنــه، أمــس"، الشــاباك" اإلســرائيلي العــام األمــن جهــاز قــال: هللا رام
 فــي وترمـي عسـكرية عمليــات عـدة وتنفـذ للحركـة عســكرية تحتيـة بنيـة إقامـة تنــوي كانـت الغربيـة الضـفة
 .طينيةالفلس السلطة حكم إسقاط إلى النهاية

 49/2/7041، لندن، األوسط الشرق
 

  السلطة على لالنقالب خططت خلية عن "إسرائيل" زعمته ما صحة ينفي بحماس مصدر
، هللا رام مدينـة في حماس بحركة مصدر الق: األناضول، الريماوي عالء، سمرة أبو قيس - هللا رام
 الســــلطة علــــى لالنقــــالب تخطــــط كانــــت، حمــــاس مــــن خليــــة اعتقالهــــا" إســــرائيل" إعــــالن، االثنــــين اليــــوم

 لوكالـة تصـريحات وفـي ".الفلسـطينية الفصـائل بـين الفرقـة لبـث ومحاولـة هـراء" إلـى هـو مـا، الفلسطينية
 بهـــا تحـــدث التـــي التفصـــيالت معظـــم" أن، اســـمه نشـــر عـــدم فضـــل الـــذي المصـــدر أوضـــح، األناضـــول

 تحــاول وخيبــة، هــراء الســلطة تســتهدف حمــاس مــن عســكرية مجموعــات اعتقــال عــن اإلســرائيلي الجــيش
: المصــدر وتــابع ".اليــوم الماثلــة الوحــدة بعــد الفلســطينية الفصــائل بــين الفرقــة بــث خاللهــا مــن إســرائيل

 كمتهمـين أسـماؤهم وردت الـذين بكيـرات صـالح والشـيخ، الطويـل جمـال والشـيخ، ناصـر رياض القيادي"
 الصــفة علــى ســيطرة عــن الحــديث" أن، المصــدر وأوضــح ".صــرفة دينيــة مجتمعيــة قيــادات هــم، وغيــرهم
 ." القاهرة في الفلسطيني الموقف بوحدة المس له يراد تضليل إال هو ما بالسلطة المس أو الغربية
 لـه نسـب مـا األناضـول لوكالـة تصـريح فـي رناصـ رياض حماس في القيادي عائلة نفت جانبها من

 .السلطة على للهجوم خططت عسكرية لمجموعات ترأسه من
 التـــي االتهـــام الئحـــة وأن الصـــحة عـــن عـــار الحـــديث هـــذا" إن األناضـــول لوكالـــة أشـــقائه أحـــد وقـــال
 ".ذلك حول معلومة يوجد وال مطلقا لذلك تشير ال االحتالل عنها يتحدث

 42/2/7041، لندن، اليوم رأي



 الموقف واألداء الفلسطيني خالل العدوان _______________________________________________

 139       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 مرتين كذب ونتنياهو.. المقاومة سالح نزع حول تفاوض ل: مرزوق أبو
 السياســي المكتــب رئــيس نائــب، مــرزوق أبــو موســى الــدكتور كشــف: حســين أبــو سوســن - القــاهرة

 لوقــف واإلســرائيليين الفلســطينيين بــين القــاهرة ترعاهــا التــي فاوضــاتالم تعليــق أســباب، حمــاس لحركــة
 خــاص حــديث فــي وقــال. التفــاوض عمليــة أثنــاء اإلســرائيلي الوفــد وانســحاب، غــزة قطــاع علــى العــدوان

 لمطالبنــا األدنــى الحــد تحمــل فلســطينية ورقــة مصــر مــن تســلم اإلســرائيلي الوفــد" إن" األوســط الشــرق"لـــ
 ".الرد وننتظر الفلسطيني الشعب حقوق وهي تعديل دون يقبلها أن ويجب

 مــرة، مــرتين واشــنطن علــى" الكــذب"بـــ نتنيــاهو بنيــامين اإلســرائيلي الــوزراء رئــيس مــرزوق أبــو واتهــم
 إسـرائيلي جندي حماس خطف بشأن واألخرى، األخيرة الهدنة خرق مسؤولية حماس حركة حمل عندما

 .غزة على ديدج عدوان وشن الهدنة لوقف ذريعة فاعتبرتها
. المـواطنين وحقـوق الفلسـطيني الشـعب مطالـب علـى إسـرائيل توافـق لـم اللحظـة هذه حتى: "وأضاف

 وجـود وعـدم المعـابر فـتح وتقنـين غـزة قطـاع حصار استمرار هي عنها االبتعاد حاولوا قضية أبرز وأن
 الحصـــار تمراراســ فــي رغبــتهم علـــى دليــل وهــذا. الغربيــة بالضــفة غـــزة اتصــال حتــى أو ومطــار مينــاء
 والمجتمع، الثمن يدفعوا ولم الحجارة من وكومة دماء بركة إلى حولوها هم ولذا الضفة عن غزة وفصل
 ."القيامة يوم إلى هكذا الوضع يظل أن يجب ال ولذا عميقا نوما نائم العالمي والضمير يتفرج الدولي

 وقـــد مصـــر فـــي اإلخـــوة مـــن رغبـــة كـــان التمديـــد: " مـــرزوق أبـــو قـــال ســـاعة 15 الهدنـــة تمديـــد وعـــن
. الفلســطيني الشـعب لمطالـب األدنـى الحـد تعتبـر وهـي تفـاهم ورقـة مصـر سـلمنا كمـا، تريـد لمـا اسـتجبنا
 ورفـض ."السـاعة حتـى عليهـا رد أي يصـلنا ولـم أبيـب تـل إلـى معـه الورقـة هـذه اإلسـرائيلي الوفـد وحمل
 .الهاتف علىو  اإلعالم وسائل في للتفاوض تفاهم ورقة عن الحديث مرزوق أبو

 المقاومة سالح ألن، التفاوض يتم فلن المقاومة بسالح عالقة له الشرط أو المطلب كان لو: "وتابع
ذا االحـــتالل بســـبب ووجـــوده مشـــروع حـــق  ألن متوقـــع شـــيء كـــل ،حـــديث حـــادث لكـــل االحـــتالل زال وا 

 ."دائم انعقاد حالة في الفلسطيني والوفد انسحب اإلسرائيلي الجانب
 74/2/7041، لندن، طاألوس الشرق

 
 هموقتل لالخلي مستوطني أسر عن مسؤوليتها تعلن حماس
 كتائـب وليةؤ مسـ عـن، األربعاء مساء، العاروري صالح حماس لحركة السياسي المكتب عضو أعلن
  .51/4/1555 في المحتلة الغربية الضفة في ةالثالث المستوطنين وقتل أسر عن القسام

 النهـــوض فـــي العلمـــاء دور" بعنـــوان المســـلمين لعلمـــاء العـــالمي االتحـــاد عقـــده مـــؤتمر خـــالل وقـــال
 المسـتوطنين بأسر البطولية العملية عن ولةؤ مس القسام كتائب إن، التركية إسطنبول مدينة في"، باألمة
 اإلسرائيلي االحتالل سجون في لألسرى نصرة جاءت العملية أن العاروري وأضاف .الخليل في الثالثة
 الثالثــة المســتوطنين مبادلــة كــان للعمليــة األساســي الهــدف أن إلــى مشــيرا، الطعــام عــن إضــرابهم خــالل
 .بأسرى

 74/2/7041، لين أون فلسطين
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 مشعل: لن نتراجع عن مطالبنا ومستمرون في المقاومة حتى ننتصر
األناضول: رهـن خالـد مشـعل رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة المقاومـة اإلسـالمية  -أحمد المصري 

بـ"تأكد المقاومة من أن هناك ظرفا حقيقيا يدفع "إسرائيل"  حماس العودة إلى مفاوضات غير مباشرة مع
 الفلسطينية، وعلى رأسها كسر الحصار المفروض على غزة". إسرائيل للتسليم بالمطالب

وجدد مشعل، خالل حوار مطول مع وكالة األناضول، تأكيده على تمسك المقاومة بمطالبهـا، قـائال 
 "لن نتراجع عن مطالبنا الفلسطينية وعلى رأسها كسر الحصار عن غزة".

لـــنفس واألرض"، موضـــحا أن "الشـــعب وأبـــدى اســـتعداد المقاومـــة للقتـــال "حتـــى النهايـــة دفاعـــا عـــن ا
 الفلسطيني يقاتل منذ مائة عام، ولن يتعب من شهر أو سنة أو سنوات".

ونفــى الروايـــة اإلســرائيلية عـــن خــرق حمـــاس للتهدئـــة، معتبــرا أنهـــا "تمــارس الكـــذب مــرة أخـــرى علـــى 
، وبـين أن المجتمع الدولي كما سبق أن خدعته وخرقت الهدنـة قبـل ذلـك بـزعم أن هنـاك جنـديا مختطفـا

 إسرائيل كانت تخطط لخرق التهدئة الغتيال قيادات بالمقاومة، لكنها فشلت".
بشأن تخطيط حماس لالنقالب على السلطة الفلسطينية، واعتبر أن "إسرائيل"  كما نفى مشعل مزاعم

 تصريحات رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو بشـأن ضـرب البنيـة التحتيـة لحمـاس بأنهـا تنطـوي
ووصـف قائـد حمـاس، نتنيـاهو بــ"قاتل  على "مبالغة"، مشيرا إلى أن خسائر الحركة العسكرية "محدودة".

يوليــو/ تمــوز  1فــي غــزة منــذ شــن عــدوانها علــى القطــاع فــي "إســرائيل"  مــا قامــت بــه األطفــال"، معتبــرا  
ن نتنياهو بوصف قيام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي واعتبر مشعل الماضي هو "هولوكوست" حقيقي.

حركة حماس بـداعش بأنـه "يركـب موجـة الحـرب علـى اإلرهـاب لمحاولـة التقـاطع مـع األجنـدة األمريكيـة 
 في محاولة للحد من خسارته".

وجـدد مشـعل التأكيـد علـى عــدم تـدخل الحركـة فـي الشـأن المصــري، وطالـب مجـددا بفـتح معبـر رفــح 
الموقـــف التركـــي والقطـــري تجـــاه القضـــية  الحـــدودي بـــين مصـــر وقطـــاع غـــزة كمعبـــر دولـــي، فيمـــا ثمـــن

الفلسطينية عموما وغزة خصوصا، وقال "نحن ممتنون للموقف التركـي، وشـكرا للشـعب التركـي وللقيـادة 
وبــين أن لقــاءه المرتقــب مــع الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس  يعقــد فــي وقــت الحــق اليــومب  التركيــة".

يـة، وتنسـيق كيـف نتصـدى لملفاتنـا الوطنيـة بموقـف سيركز على تعزيز مسيرة المصـالحة والوحـدة الوطن
 مشترك منسق على قاعدة الشراكة الوطنية التي انطلقنا على أساسها في مسيرة المصالحة.

 44/4/4148وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 

 هنية: حماس أمام اغتيال القادة تصبح أقوى وأصلب مما يتوهم العدو
غـزة: دعـا إســماعيل هنيـة، رئــيس الـوزراء الفلســطيني السـابق، نائــب رئـيس المكتــب السياسـي لحركــة 
 المقاومة اإلسـالمية حمـاس، مصـر إلـى تحميـل االحـتالل المسـؤولية عـن جرائمـه ضـد المـدنيين، مؤكـدا  

 ت القاهرة واتخذ منها غطاء لجرائمه.أن االحتالل هو من أفشل مفاوضا
جاء ذلك في بيان لهنية نعى فيه ثالثة من أبـرز قـادة كتائـب القسـام الـذراع العسـكري لحركـة حمـاس 

ب فـي رفـح جنـوب قطـاع غـزة، وهـم: رائـد العطـار، ومحمـد 4|67الذين تم اغتيالهم فجر اليوم الخمـيس  
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للجميـع أن العـدو يـراوغ ويماطـل وهـو الـذي  معلومـا  وقـال هنيـة: "لقـد أصـبح  أبو شمالة، ومحمـد برهـوم.
أفشل المفاوضات في القاهرة التي رعتها مصر، واتخـذ منهـا غطـاء لجرائمـه الحـرب التـي ارتكبهـا بحـق 
شــعبنا". وأضــاف: "إننــا ننصــح كــل مــن يبــادر إلــى وقــف النــار أن يســجل غــدر المحتــل ونكثــه للعهــود 

 ئم ماثلة أمامه".والمماطلة والتسويف وأن تكون هذه الجرا
أن الشـــــعب  وأكـــــد أن االحـــــتالل يجـــــب أن ينصـــــاع لمطالـــــب الشـــــعب الفلســـــطيني العادلـــــة، مشـــــددا  

 الفلسطيني لن يقبل بأقل من وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل.
ـــادة تعـــود أقـــوى وأصـــلب ممـــا يتـــوهم العـــدو،  ـــاريخ أثبـــت أن حمـــاس وأمـــام اغتيـــال الق ـــال: "إن الت وق

لحركــة مــا رحــل مــن القــادة وتســتمر فــي طريقهــا". وأضــاف: "إذا نجــح العــدو فــي وســرعان مــا تعــوض ا
 اغتيال القادة فقد دفع من قبل ثمنا باهظا وحطم المجاهدون كبرياءه على حدود غزة".

 44/4/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 الرشق يكشف لر"المركز" خبايا مفاوضات القاهرة
ــل عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس عــزت الرشــق االحــتالل الصــهيوني المســؤولية  غــزة: حم 

وقــال  الكاملــة عــن فشــل مفاوضــات القــاهرة، ألن "إســرائيل" لــم تلــب   مطالــب وحقــوق شــعبنا الفلســطيني.
فـي القضـايا والنقـاط التـي تـم االتفـاق عليهـا الرشق في تصريح لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" إنـه "حتـى 

 اشترطت "إسرائيل" إيراد بعض العبارات والجمل التي تفرغ القضايا من جوهرها وجعلها بيد االحتالل.
وحــول هــذا األمــر؛ دلــل الرشــق بمثــال إنهــاء حصــار غــزة، حيــث اشــترطت "إســرائيل" أن يكــون رفــع 

ينية، األمــر الــذي يعنــي أن القضــية كلهــا مرجــأة إلــى الحصــار وفــق آليــة تتفــق فيهــا مــع الســلطة الفلســط
 أسابيع وشهور قادمة.

والسلطة  "إسرائيل"وبخصوص إعادة إعمار غزة؛ قال الرشق، وضعت "إسرائيل" عبارة بالتنسيق بين 
الفلسطينية، ما يعني أنها ستبقى اآلمر الناهي، وأنها لها كلمة الفصل في كل صغيرة وكبيرة تدخل إلى 

 ، وهذا ما ينطبق على قضية الصيد والمساحة المسموح الصيد بها.قطاع غزة
وحــول قضــايا المينــاء والمطــار والعقوبــات المفروضــة علــى أهلنــا فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة عقــب 
حادثة أسر وقتل المستوطنين الثالثة؛ كشف أنه لم يتم االتفاق عليها، مؤكدا أنها كانت موضع خالف 

 ائيل" في كل جوالت التفاوض في القاهرة.شديد، حيث رفضتها "إسر 
وكشف أنه كان هناك محاولة إلنقاذ المفاوضات مـن خـالل إيـراد النقـاط التـي تـم االتفـاق عليهـا فـي 
االتفاق المعلن، وتأجل القضايا غير المتفق عليها  الميناء والمطار والعقوبات في الضفة المحتلةب إلى 

 هرة، بشرط إقرار هذه الشروط من حيث المبدأ.بعد شهر يجري التفاوض حولها في القا
مساومة الوفد الفلسطيني على هذه الشروط والنقاط من  –حسب الرشق–"إسرائيل"  وبالمقابل حاولت

وجـدد الرشـق  خالل وضع سالح وقدرات المقاومة الفلسـطينية للتفـاوض والنقـاش بعـد شـهر فـي القـاهرة.
إيـراد عبـارات  ال للنقـاش، مؤكـدا أن "إسـرائيل" حاولـت مـرارا  للمسـاومة و  أن سالح المقاومة ليس مطروحا  

 مثل سحب سالح المقاومة، وقف تسلح المقاومة، هدم األنفاق، وهذا ما رفضناه وسنرفضه.
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لـيس لنـا  وبشأن تجدد العدوان الصهيوني على غزة، حم ل الرشق االحتالل المسؤولية الكاملة، قـائال  
وأكـــد أن "إســـرائيل" خرقـــت التهدئـــة مـــن خـــالل زعـــم  هـــذه المعركـــة.إال أن نواجـــه المحتـــل وننتصـــر فـــي 

  إطالق الصواريخ حيث الح لها صيد ثمين باغتيال القائد محمد الضيف.
 44/4/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 تفتح الباب ألي مسار سياسي يلبي المطالب الفلسطينيةو  ..وروبيةاأل مبادرة الحماس تتحفظ على 

ـــب ، أن 41/4/4148 ،الجزيررررة نرررت، الدوحرررةنشـــرت  حركـــة حمـــاس اشـــترطت االســـتجابة للمطال
 .ةعلــى غــز  الفلســطينية للعــودة ألي مســار، مشــيرة إلــى أنهــا لــم تغلــق المســار السياســي إلنهــاء العــدوان

وقـال عضـو المكتـب السياسـي لحمـاس موسـى أبــو مـرزوق أمـس إن الحركـة لـم تغلـق المسـار السياســي 
ن المحــدد األساســي هــو االســتجابة لحقــوق الشــعب الفلســطيني. فــي  ،وأضــاف أبــو مــرزوق التفاوضــي وا 

أن حماس ستتعامل مع أي طرف يستطيع ضمان االسـتجابة للمطالـب الفلسـطينية،  ،مقابلة مع الجزيرة
 على أن أي حرب تنتهي بنتيجة سياسية وال توجد حرب مفتوحة. مشددا  

على مشروع قـرار دول أوروبيـة إلـى مجلـس األمـن الـدولي يـدعو لوقـف فـوري إلطـالق النـار  وتعقيبا  
في قطاع غزة ورفع الحصـار عنـه، قـال القيـادي فـي حمـاس إن هـذه المبـادرة فيهـا الكثيـر مـن السـلبيات 

ستجري تقييما ، يضيف أبو مرزوق ،غير أن حماس نية بها ألنها ليست دولة.غير أن حركته غير مع
 للوضع الفلسطيني، ومدى استجابته لمطالب الشعب الفلسطيني. ألي مبادرة أو قرار تبعا  

، أن كفــاح زبــون ،رام هللا، نقــال  عــن مراســلها فــي 41/4/4148 ،الشرررق األوسررط، لنرردنوأضــافت 
مــن أجــل إنهــاء الحــرب علــى  سياســيا   أوروبيــة جديــدة تشــمل مســارا  حركــة حمــاس تحفظــت علــى مبــادرة 

غزة، ويفترض أن تقدم إلى مجلس األمن إلصدار قرار. وقالت حماس بأن أي قـرار مـن مجلـس األمـن 
الدولي سيكون غير ملزم لها إن لم يلـب مطالـب الشـعب الفلسـطيني، وعلـى رأسـها فـك الحصـار ووقـف 

ركـة حسـام بـدران، فـي تصـريح مقتضـب "قـرار مجلـس األمـن غيـر ملـزم وقال الناطق باسم الح العدوان.
 لنا إن لم يلب مطالب الشعب".

وقـال القيــادي فــي الحركــة، مشــير المصــري: "إن أي عـودة للمفاوضــات غيــر المباشــرة مــع االحــتالل 
وأضــاف فــي تصــريح  مرهونــة بالموافقــة المســبقة علــى مطالــب الشــعب الفلســطيني اإلنســانية والعادلــة".

نشره على صفحته على "فيسبوك": "ال مفاوضات مفتوحة مع العـدو الصـهيوني، وال حيـاد عـن مطالـب 
ن أي عـــودة للمفاوضـــات مرهونـــة بعلـــم مســـبق لـــدى الفصـــائل باســـتعداد  الشـــعب الفلســـطيني العادلـــة، وا 

 جح".االحتالل لالستجابة لهذه المطالب، وواهم العدو إذا ظن أن لغة التهرب والمراوغة يمكن أن تن
عضـــو أن ، فتحـــي صـــب اح ،غـــزة، نقـــال  عـــن مراســـلها فـــي 41/4/4148 ،الحيررراة، لنررردنوجـــاء فـــي 

المكتب السياسي لحماس خليل الحية، قال إن الحركة "ستنظر بإيجابية ألي مبادرة دولية تمكن الشعب 
 الفلسطيني من الحصول على حقوقه" في ظل مساع لبلورة قرار مـن مجلـس األمـن لفـرض وقـف النـار.
وأضــاف فــي مقابلــة مــع قنــاة "الجزيــرة" فجــر أمــس، ردا  علــى ســؤال عــن المبــادرات الدوليــة: "فــي حــال 
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تحققــت مطالبنــا فــنحن جــاهزون لنســتجيب لــذلك، علمــا  بــأن هــذه المطالــب معروفــة وواضــحة وال تحتــاج 
 مفاوضات جديدة".

 
 ليها "خنق الرقاب"في إطار عملية ُأطلق ع "إسرائيل"عميالا مع  44المقاومة في غزة تعدم 

فـي إطـار عمليـة ُأطلـق عليهـا "خنـق الرقـاب"، نفـذت المقاومـة الفلسـطينية فـي : فتحـي صـب اح -غزة 
فلسطينيا  متعاونا  مع جهـاز األمـن  74اص في حق قطاع غزة أمس حكم اإلعدام الميداني رميا  بالرص
 مالء داخل فلسطين والتواصل معهم.العام اإلسرائيلي  شاباكب المسؤول عن تجنيد الع

ونشــر ناشــطون صــورا  علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي يظهــر فيهــا مســلحون  ،وتــم اإلعــدام علنــا  
وضـــعت أقنعــــة علـــى وجـــوههم، قبــــل  يرتـــدون مالبـــس مدنيـــة وأقنعــــة ســـوداء يســـحبون أربعــــة مـــواطنين

 إعدامهم.
خالء المراكز الشرطية واألمنية ومراكز التحقيق واالعتقال وتدمير كثيـر  ونظرا  إلى توقف المحاكم وا 
منها، لجأت فصائل المقاومة، خصوصا  حماس، في أوقات سابقة خالل العدوان الحالي على القطاع، 

لقــاء جثــثهم فــي منــاطق االشــتباكات مــع قـــوات  إلــى إعــدام عشــرات العمــالء، مــن بيــنهم نســاء، ســرا ، وا 
االحــتالل، ليــتم نقلهــم إلــى المستشــفيات واعتبــارهم شــهداء، مــن دون كشــف هويــاتهم حرصــا  منهــا علــى 

 سمعة ذويهم وعائالتهم.
وقال موقع "المجد األمني" الذي ُيعتقد أنـه تـابع لحمـاس، علـى حسـابه علـى "فايسـبوك" أمـس إنـه تـم 

 العمالء "بعد ثبوت األدلة والبراهين واعترافهم بما اقترفوه في حق أبناء شعبنا ومقاومته". إعدام هؤالء
  41/4/4148 ،الحياة، لندن

 
 على وثيقة تطالب عباس الذهاب لمحكمة الجنايات تعلن توقيعها حماس

أعلــن عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس موســى أبــو مــرزوق أن حركتــه وق عــت  :الدوحــة ،غــزة
على الورقة التي اشترط رئيس السـلطة محمـود عبـاس موافقـة الفصـائل عليهـا، قبـل ذهابـه للتوقيـع علـى 

 ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية.
 وق الليلة في صفحته على موقع "فيس بوك".جاء ذلك في تصريح نشره أبو مرز 

قــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس عــزت الرشــق، فــي بيــان لــه، إن حركتــه وقعــت علــى و 
رئيس عباس الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لمالحقة قادة العدو كمجرمي حرب علـى الوثيقة تطالب 

 الجرائم والمجازر التي ارتكبوها بحق شعبنا.
 41/4/4148 ،لسطيني لإلعالمالمركز الف

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

لي ن "الدعم الماإقال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس  عمر هواش: –طهران 
والعسكري الذي قدمته إيران لحركة حماس منذ العقد التاسع من القرن الماضي أثر إلى حد بعيد في 
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مضيفا  أن "العالقة حاليا   "دعمها لحركة حماس"تطور المقاومة وانتصارها، وشكر مشعل طهران على 
ة ونبذ الخالفات جيدة جدا " معربا  عن أمله في "وحدة األمة اإلسالمية في التصدي لخطر الصهيوني

 الجانبية والنزاعات الطائفية".
"لدينا عالقات مع  :وقال مشعل من مقره بالدوحة خالل لقاء مع التلفزيون اإليراني بث مساء األحد

إن كال  منا يحارب العدو الصهيوني من  …ب حزب هللا لسنوات طويلة والتزال هذه العالقات قائمة 
 ت جميع الجهود فإن النصر سيكون حليفنا".جبهته ونحن نؤكد أنه في حال توحد

وأكد مشعل على أن "نهاية حرب غزة يجب أن يترافق مع رفع الحصار عن القطاع بكل أنواعه"، 
"إنها ليست مطالب أو شروط، إنها حقوق الشعب الفلسطيني في غزة، نريد لغزة أن تكون حرة،  وقال:

ناء ومطار، وحل مشاكل تحويل األموال إلى داخل أن تفتح جميع المعابر، أن يكون لدينا في غزة مي
غزة، عدم االعتداء على دولة الوفاق الوطني، حل مسألة التواصل بين الضفة الغربية وغزة، وقف 

يقاف اعتقال األسرى المحررين في  واالعتقاالت فيجميع الممارسات العدوانية  الضفة الغربية، وا 
لفلسطينية حققت انتصارا  أمنيا  على إسرائيل حيث وقال مشعل أن "المقاومة ا صفقة شاليط".

العسكرية الخاصة بها بعيدة عن أعين األعداء  وأبقت المقاراستطاعت تطهير فلسطين من الجواسيس 
". وأضاف أن "السنوات المقبلة ستشهد ابتكارات وقدرات جديدة بحيث تلحق بالعدو الصهيوني وعيونه

"المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي لن تصل إلى نتيجة إن لم  وأضاف مشعل أن الهزيمة النهائية".
ن العدو الصهيوني لن يقدم أي تنازل للمقاومة في حال لم يشعر  تتعرض إسرائيل لضغوط المقاومة، وا 

 بأنها تضغط عليه".
"المقاومة الفلسطينية ترحب بأية جهود لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني إلنهاء الحرب إن وقال 
وحمل مشعل مصر مسؤولية فتح معبر رفح  ت هذه الجهود قطرية أو تركية أو مصرية".إن كان

الحدودي، وقال: "إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة إلى فتح المعبر كي تكون غزة مفتوحة 
 على جميع دول العالم، ونأمل أن يتم هذا في القريب العاجل".

 48/41/4148، رأي اليوم، لندن
 

دخرال المعرابر فرتح: غرزة فري "إسررائيل" مرع "شرامل نرار إطرالق وقرف" اتفراق ىإلر التوصرل  مررواد وا 
 البحري الصيد وتوسيع البناء

 أن، ب ف أو  رويتــرز وكــالتي وعــن، غــزة ومــن، هللا رام مــن، 72/2/7041، لنرردن، الحيرراة ذكــرت
 علــى" تفاهمــات" إلــى التوصــل تــم أنــه أمــس أكــد مــرزوق أبــو موســى حمــاس لـــ السياســي المكتــب عضــو
 ".مقاومتنا ولنصر شعبنا لصمود تتويجا  " ذلك معتبرا  ، غزة قطاع في" إسرائيل" مع النار وقف

" إســـــرائيل" إن أمـــــس غـــــزة فـــــي زهـــــري أبـــــو ســـــامي حمـــــاس ســـــمبا النـــــاطق قـــــال، نفســـــه الوقـــــت فـــــي
 سـبعة بعد النار وقف إعالن أن زهري أبو اعتبرو . غزة في النار لوقف اتفاق إلى توصلوا والفلسطينيين

 ".لغزة وانتصار للمقاومة انتصار" القتال من أسابيع
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 أرواح علـــى حفاظـــا  : "فيـــه وجـــاء المصـــرية الخارجيـــة وزارة أصـــدرته بيـــان فـــي التهدئـــة إعـــالن وجـــاء
 الطـرفين مصـر تـدعو، 1551 عام القاهرة وتفاهمات المصرية للمبادرة واستنادا  ، للدماء وحقنا  ، األبرياء

 غـــزة قطـــاع بـــين المعـــابر فـــتح مـــع بـــالتزامن، للنـــار ومتبـــادل شـــامل وقـــف إلـــى واإلســـرائيلي الفلســـطيني
ســرائيل  والصــيد اإلعمــار إعــادة ومســتلزمات يــةواإلغاث اإلنســانية المســاعدات إدخــال ســرعة يحقــق بمــا وا 
 المواضــيع فــي الطــرفين بــين المباشــرة غيــر المفاوضــات واســتمرار، بحريــة أميــال 4 مــن انطالقــا   البحـري
 ".القاهرة بتوقيت السابعة الساعة له حدد الذي النار وقف تثبيت من شهر خالل األخرى
 القيادة موافقة" أمس مساء الفلسطينية دةللقيا اجتماع قبيل تصريح في عباس محمود الرئيس أعلن كما

 بتوقيـتب مسـاء  السـابعة السـاعة مـن ابتـداء ودائـم شـامل نـار لوقـف الشـقيقة مصـر دعوة على الفلسطينية
 أهلنا واحتياجات مطالب تلبية اجل من بالتزامن ذلك يتم أن في األمل" عن وأعرب. ءالثالثا" اليوم القاهرة

 ".العدوان دمره ما كل إعمار لبدء واالنطالق والطبية الغذائية مستلزماتهم كل وتوفير غزة في
 54 فـي... النـار لوقـف المـدة محدد وغير كامل بوقف مصري اقتراح" قبول إسرائيلي مسؤول وأعلن

 ".للنار مشروط وغير مفتوحا   وقفا   دائما   إسرائيل أيدت: "مضيفا  "، يوليوب تموز  من
 .النار إطالق وقف التفاق" الكامل الدعم" أمس ليل األمريكية الخارجية وزارة وأعلنت

 السياســي المكتــب عضــو قــال، غــزة مــن 71/2/7041، لإلعررالم الفلسررطينية الرررأي وكالررة وأضــافت
 وفـق، غـزة قطـاع علـى العـدوان ينهـي اتفـاق على وقع الفلسطيني الوفد إن، الرشق عزت حماس لحركة
 .االحتالل عليها فقوا والتي المصري الجانب قدمها التي المبادرة

 الشـامل النـار إطـالق وقـف يشـمل االتفـاق أن، الثالثـاء اليـوم للجزيـرة تصـريحات في الرشق وأوضح
 االنســـانية المســاعدات ادخــال ســرعة يحقــق بمــا" إســرائيل"و غــزة قطــاع بــين المعــابر فــتح مــع بــالتزامن
 .بحرية اميال ستة من انطالقا البحري والصيد االعمار اعادة ومستلزمات واالغاثية
ــم التــي القضــايا ببــاقي يتعلــق وفيمــا  قــال، واألســرى والمطــار كالمينــاء حولهــا التفــاق التوصــل يــتم ل
 يتعلــق فيمــا وأمــا .النــار إطــالق وقــف تثبيــت مــن شــهر بعــد القضــايا هــذه فــي البحــث ســيتم إنــه الرشــق
 أن إلــى الفتــا  ، رةالقــاه فــي جــرت التــي المفاوضــات ضــمن يكــن لــم أنــه الرشــق أكــد، البــري رفــح بمعبــر
 إعمـال إلعادة العالم من الدعم كل يحتاج القطاع أن إلى ولفت .كامل بشكل مفتوح األصل في المعبر
 أن إلــى مشــيرا  ، ســبتمبر شــهر بدايــة النــرويج لــه دعــت اإلعمــار إلعــادة بمــؤتمر يبــدئ حيــث، القطــاع

 هيئــة ســيتوالها اإلعمــار يةقضــ أن إلــى وأشــار .لإلعمــار دالمــوا مــرور االحــتالل تســهيل هــو المطلــوب
 .التوفق حكومة معها وتتعامل مرسوم عباس محمود الفلسطيني الرئيس بها يصدر وطنية فلسطينية
 ال" إســرائيل" كــون االحــتالل التــزام لضــمان االتفــاق هــذا رعــى الــذي المصــري الراعــي الرشــق ودعــا

 جهـود بـذلت وقطـر وتركيـا مصـر أن وأكـد .االلتـزام هذا لضمان دولي تحالف بوجود مطالبا  ، لها ميثاق
 .العدوان بداية منذ الضعيف العربي الرسمي الموقف من تأسفه مبديا  ، النار إطالق وقف أجل من

 بهــذه انتصــرت التــي هــي المقاومــة وأن، العــالم أحــرار لكــل محســوب االنتصــار هــذا أن علــى وشــدد
 .بها عزل واالحتالل المعركة
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 ا  كبيــر  يا  إسـرائيل مسـؤوال   أن، هللا رام مـن وكـاالت عــن، 72/2/7041، لنردن، العربري القردس وأوردت
 فــي النـار إطــالق بوقـف مصــريا   اقتراحـا   قبلــت" إسـرائيل" إن، رويتــرز لوكالـة الثالثــاء [أمـس] اليــوم أعلـن
 54 فـي بالفعـل المصـري االقتـراح إسـرائيل قبلـت" اسـمه عـن الكشـف عـدم مشـترطا   المسـؤول وقال .غزة
 من مزيدا   المسؤول يذكر ولم، "النار إلطالق مشروط وغير مفتوحا   وقفا دائما   إسرائيل أيدت. يوليو من

 .الوكالة بحسب، التفاصيل
 إلطـالق وقـف إلـى التوصـل تم انه، الفرنسية األنباء لوكالة الثالثاء فلسطيني مسؤول أعلن قد وكان

 عباس محمود الفلسطيني الرئيس هيعلن أن على غزة قطاع في" األمد وطويل ثابت"" إسرائيل" مع النار
 .الفلسطينية للقيادة اجتماع خالل الثالثاء مساء

 فـتح االتفـاق بنود أهم إن لألناضول البطش خالد القاهرة في المفاوض الفلسطيني الوفد عضو وقال
 يف الصيد وحرية اإلعمار إعادة وبدء، والضفة غزة وقطاع" إسرائيل" بين األفراد حركة وحرية، المعابر
 .بحريا   ميال   51 إلى 4 من اإلقليمية المياه

 عليــه عمــل الــذي لالتفــاق العامــة النقــاط، غــزة مــن، 72/2/7041، لنرردن، األوسررط الشرررق ونشــرت
 مـــدى علـــى القـــاهرة فـــي جـــرت مباشـــرة غيـــر محادثـــات خـــالل واإلســـرائيليون الفلســـطينيون المفاوضـــون

 محـــور هـــي التــي تعقيـــدا األكثــر القضـــايا مـــع لالتعامــ علـــى الطرفــان وافـــق االتفـــاق إطــار فـــي .أســابيع
 أخـرى محادثـات عبـر بمينـاء غـزة ومطالـب فلسـطينيين سـجناء عـن اإلفـراج ذلـك في بما، بينهما خالف
 :االتفاق نقاط يلي ما وفي، شهر غضون في تبدأ مباشرة غير
 

 :فورية خطوات
 علـى والمـورتر اريخالصـو  كـل إطـالق وقـف علـى غـزة فـي األخـرى النشطاء وجماعات حماس توافق

 ".إسرائيل"
 .البرية والعمليات الجوية الضربات ذلك في بما العسكرية العمليات كل" إسرائيل" توقف
 بمـا، للبضـائع أيسـر بتـدفق للسـماح غـزة مـع الحدوديـة معابرهـا مـن المزيـد فـتح على" إسرائيل" توافق

 .القطاع إلى اإلعمار إعادة ومعدات اإلنسانية المعونات ذلك في
 .غزة مع حدودها على رفح معبر فتح على مصر توافق منفصل ثنائي اتفاق إطار في

 مـن غـزة حـدود إدارة عـن المسـؤولية تسلم عباس محمود الرئيس بقيادة الفلسطينية السلطة من يتوقع
 .حماس

 يفـ بمـا، الـدوليين المـانحين مع غزة في اإلعمار إعادة جهود تنسيق قيادة الفلسطينية السلطة تتولى
 .األوروبي االتحاد ذلك

 إلـى متـر 355 مـن غـزة قطـاع حـدود داخـل العازلـة األمنيـة المنطقـة تضيق أن" إسرائيل" من ينتظر
 األراضـــي مـــن مزيـــد إلـــى بالوصـــول للفلســـطينيين الخطـــوة هـــذه وتســـمح. الهدنـــة صـــمدت إذا متـــر 555

 .الحدود قرب الزراعية
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 مــع أميــال ثالثــة مــن بــدال أميــال ســتة إلــى غــزة ســاحل قبالــة البحــري الصــيد نطــاق" إســرائيل" توســع
 النطــاق إلــى األمــر نهايــة فــي العــودة الفلســطينيون ويريــد. الهدنــة صــمدت إذا تــدريجيا توســيعه احتمــال
 .ميال 51 وهو الكامل الدولي

 

 :ستبحث التي البعيد المدى قضايا
 عقــب الغربيــة الضــفة يفــ اعتقلــوا الــذين الفلســطينيين مئــات عــن اإلفــراج" إســرائيل" مــن حمــاس تريــد
 أو حمـاس تنـف ولـم. الحـرب فـي نسـبب أمر وهو حزيران يونيو في إسرائيليين شبان ثالثة وقتل خطف

 بـأن الماضـي األسـبوع اعتـرف تركيـا فـي لحمـاس مسـؤوال ولكن. القتل في ضلوعها األمر بادئ في تقر
 .الهجوم نفذت الجماعة
 أسـقطت الـذين الفلسـطينيين المعتقلـين قـدامى عـن جاإلفـرا فـتح حركـة يقـود الـذي عباس الرئيس يريد

 .الفلسطينية والسلطة" إسرائيل" بين السالم محادثات انهيار بعد عنهم اإلفراج فكرة
 جنـود ومتعلقـات أشـالء جميـع غزة في النشطاء جماعات من وغيرها حماس تسلم أن" إسرائيل" تريد

 .الحرب في قتلوا إسرائيليين
 وتــرفض. ومنــه القطــاع إلــى والبشــر البضــائع بنقــل يســمح غــزة فــي بحــري مينــاء بنــاء حمــاس تريــد

 هناك كانت إذا االتجاه ذلك في تقدم تحقيق المحتمل من ولكن. طويل وقت منذ الخطط هذه" إسرائيل"
 .تامة أمنية ضمانات
ـــد ـــدفع لهـــا تســـمح أمـــوال عـــن اإلفـــراج حمـــاس تري ـــا 55 أجـــور ب  والمـــوظفين الشـــرطة رجـــال مـــن ألف
 العــام أواخــر منــذ أجــر أي كبيــر حــد إلــى يتقاضــوا لــم الــذين اإلداريــين العــاملين مــن وغيــرهم نالحكــوميي
 .الماضي
 أغلـق ولكـن 5444 عـام افتـتح الذي غزة في عرفات ياسر مطار بناء إعادة أيضا الفلسطينيون يريد

 ".إسرائيل" قصفته أن بعد 1555 عام
 

 والقدس الضفةب غزة تجربة تكرارل عّدواأ.. يالصهيون القومي األمن نظرية ضربنا: الزهار
 علـىب، 4-14  الثالثـاء اليوم مساء الزهار محمود حماس لحركة السياسي المكتب عضو أكد: غزة
 .غزة قطاع على عدوانه في واستراتيجيا   وعسكريا   وأمنيا   سياسيا   ذريعا   فشال   الصهيوني االحتالل فشل

 القــومي األمــن نظريــة ضــربنا" غــزة مدينــة فــي المقاومــة بانتصــار المحتفلــين مئــات أمــام الزهــار وقــال
 طالـت أن بعـد لهـم الـردع بـل لنـا ردع ال أنـه وأسسـنا عام ا 44 العالم على بها ضحكوا التي الصهيوني
 ".إسرائيل في شبر كل مةالمقاو  صواريخ

 التـي السـجيل حجـارة لـدينا لكـن األمريكيـة واألسـلحة الطـائرات بفضـل عسـكري تفـوق لديهم" وأضاف
 ".االحتالل في وتقتل تدك األخيرة اللحظة وحتى يوما 45 المقاومة وصواريخ مأكول كعصف جعلتهم
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 انعكـاس ولكنـه الصـهيوني الكيـان علـى فقـط لـيس خطيـرة انعكاسـات هـو حدث الذي أن الزهار وأكد
 والقـدس الضـفة فـي غـزة تجربـة تكـرار إلـى داعيا، ينضب ال الذي المقاومة مخزون الغربية الضفة على

 ".التحرير في للشروع أياما   سنعد وعندها"
 ممــا أفضــل ليعــود هــدم بيــت كــل تــرميم األول، رئيســين هــدفين لتحقيــق تحتــاج مرحلــة أمامنــا: "وقــال

 فلسـطين فـي شـبر كـل نصـل أن اسـتطعنا فإننـا اآلخـر الهدف وأما، المقاومة عدوو  عهد وهذا عليه كان
 ".لالحتالل وليس للمقاومة والمستقبل لنا القادمة والمرحلة يغزونا وال نغزوهم مقولة وطبقنا

 ومطارنــا مينائنــا علــى يعتــدي ومــن، أحــد أي مــن إذنــا نأخــذ ولــن وميناءنــا مطارنــا ســنبني" وأضــاف
 بتحريـر المقاومة ووعد عهد على التأكيد الزهار وجدد ".مطاره أخرى مرة ونقصف مينائه على سنعتدي
 التي الدول في الطاقات حشد إلى حماس في القيادي ودعا .الوسائل بكل االحتالل سجون من األسرى

 .المضيفة الدول بأمن العبث دون التحرير جيش نواة لتشكيل الفلسطينيين يقيم
 72/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز

 
 شعبنا تالحم أثبتت والمعركة سياسّياا  وصمدت عسكرّياا  انتصرت المقاومة: حماس

 أن يـوم ،الحـرب تنتهـي أن قبـل عسـكريا   انتصـرت الفلسـطينية المقاومة أن حماس حركة أكدت: غزة
 .الخسائر أفدح العدو وتكب د شعبها عن تدافع صامدة  ، الصهيوني اإلرهاب ترسانة أمام واقفة ظل ت

 وقفــة نقــف" إننــا" نصــره يصــنع شــعب.. واالنتصــار العــزة بيــان" اســم عليــه أطلــق بيــان فــي الحركــة وقالــت
كبار إجالل ، المقاومـة مـع تالحمـه فـي نيالفلسـطي الشعب أظهرها التي والبطوالت الجسام التضحيات أمام وا 
ـــد  بقـــدراتها وفاجأتـــه العـــدو إيـــالم واســـتطاعت، وأهدافـــه أطماعـــه وحطمـــت العـــدوان أفشـــلت المقاومـــة أن ونؤك 

بداعاتها  بفضـل وانتصـرت، العـدو خطـوط خلـف البطوليـة وعمليـاتهم رجالهـا وجـرأة وأنفاقهـا سالحها وتطور وا 
 حمـاس وشـددت ".ومقدسـاتنا أرضـنا تحريـر طريـق علـى لالمحتـ مع صراعنا جوالت من الجولة هذه في هللا

 وعلى، مطالبه وتحق ق، شعبها ثوابت وتحمي مبادئها عن تدافع وهي سياسيا   صمدت المقاومة أن على
ــا   المقاومــة وتفوقــت" مضــيفة، الحصــار إنهــاء رأســها  بالصــوت وتنقــل العــدو جــرائم تفضــح وهــي إعالمي

ـــود علـــى حربهـــا ركـــزت إذ، أخالقيـــا   المقاومـــة انتصـــرت مـــاك، المقـــاومين رجالهـــا إنجـــازات والصـــورة  جن
 ".األبرياء المدنيين باستهدافه الجبان االحتالل جيش فعل كما ال، جيشه وضباط االحتالل
ـــي المـــأكول العصـــف معركـــة أن الحركـــة وبينـــت  وأجنحتهـــا الفلســـطينية المقاومـــة رجـــال خاضـــها الت
، والشــتات الــداخل فــي الفلســطيني شــعبنا خيــارُ  هــي لمقاومــةا أن   أثبتــت واحــد   رجــل   قلــب   علــى العســكرية

 نفسـه الوقـت وفـي. والعسـكرية السياسـية اللعبـة قواعـد وتغيير والر دع القو ة موازين قلب على القادرة وأن ها
 وتحقيق واحدة وراية واحدة كلمة على وتوحيدها األمة وجماهير الفلسطيني شعبنا شمل جمع على قادرة

 وبنـاء عليـه للحفـاظ ونتحـر ك اإلنجـاز هـذا علـى نبني أن اليوم ومسؤوليتنا. والعودة التحرير في تطل عاته
دة نضالية وطنية استراتيجية  ".أساسه على قائمة موح 
هــــة اإلعالمــــي والتشــــويه التحــــريض حمــــالت كــــل   بــــاءت لقــــد: "حمــــاس وقالــــت  المقاومــــة ضــــد الموج 
لوهـا أصـحاُبها وأصـيب، عالــذري بالفشـل غـز ة قطـاع فـي وشـعبنا الفلسـطينية  بخيبــة عليهـا والقـائمون وممو 
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ون، الغاصـب المحتـل مـع الهزيمـة كـأس يتجر عـون وهـم، كبير وذهول عميقة أمل  الخسـران أذيـال ويجـر 
فشال العدوان رد في الباسلة ومقاومته شعبنا نجح أن بعد  ".أهدافه وا 

 الشـــهداء دمـــاء ســـقتها كمـــا، هـــاكل   المباركـــة فلســـطين كـــأرض الطـــاهرة غـــز ة أرض" أن علـــى وشـــددت
ماهـا وعـن عنهـا ودافعـت، والشيوخ واألطفال والنساء الر جال أجلها من وضح ى  عنهـا ورد ت المقاومـة ح 

ــره مــا وبنــاء بناءهــا ســنعيد، العــدوان كيــد  فــي النصــر معــا   صــنعنا وكمــا. ونضــالنا بعرقنــا االحــتالل دم 
 بـإذن الكامـل التحريـر حتـ ى واإلعداد البناء ركةمع في االنتصار معا   سنصنع، المأكول العصف معركة

 التي والصديقة واإلسالمية العربية الدول مواقف عاليا   ونقد ر نثم ن حماس حركة في إن نا: "وتابعت ".هللا
 العـــدوان وقـــف أجـــل مـــن وضـــغطت مطـــالبهم وحملـــت الباســـلة ومقاومتـــه الفلســـطيني الشـــعب مـــع وقفـــت

 ".الفلسطيني شعبال حقوق ودعمت وناصرت الصهيوني
 

 واإلعالمية الحقوقية الفعاليات
 المحـــاكم فـــي قضـــائية دعـــاوى تحريـــك فـــي المســـارعة إلـــى واإلنســـانية الحقوقيـــة المنظمـــات ودعـــت
 ضد حرب جرائم إلى ترتقي مرو عة مجازر ارتكبوا الذين الصهيوني االحتالل قادة ضد الدولية الجنائية
 ".بأكملها عائالت وأبادت، السن وكبار والنساء األطفال من األبرياء المدنيين

 المؤي ـــد الواســع الجمـــاهيري والحــراك واإلعالميـــة السياســية التضـــامنية الفعاليــات كـــل   حمــاس وثمنــت
 واإلســالمي العربــي العــالم أقطــار فــي غــز ة قطــاع علــى الصــهيوني للعــدوان والــر افض الفلســطيني للشــعب
 ضــد االحــتالل جــرائم وفضــح، العادلــة قضــيتنا مــع تفاعــلال مــن المزيــد إلــى ونــدعو، "كافــة العــالم ودول
 ".وأسرانا ومقدساتنا وأرضنا شعبنا

 العــز   وتحي ــة، ألســرانا والحري ــة، لجرحانــا العاجــل والشــفاء، لشــهدائنا والمغفــرة الر حمــة" حمــاس وتمنــت
ام الدين عز   الشهيد كتائب رأسها وعلى الفلسطينية المقاومة ألجنحة والفخار  مواصلة على دا  وعه. القس 
 ".هللا بإذن المبين والنصر والعودة التحرير حت ى االنتصار تلو االنتصار ننجز، الشوكة ذات درب

بــداع المقاومــة مــع الشــعبي الــتالحم" أن أكــدت كمــا  رد   األرض علــى وصــمودهم ووحــدتهم رجالهــا وا 
 علـى مشـددة"، الصـهيوني العـدو علـى االنتصـار وصـنع المعـادالت وغي ـر الر هانـات كـل   وأسقط العدوان

 ومســمع مــرأى تحــت فرضــت غــز ة قطــاع فــي الفلســطيني شــعبنا علــى الظالمــة العدوانيــة الحــرب هــذه" أن
 المحر مـة واألسـلحة القنابـل فيهـا واسـتخدم، وبـرا   وبحـرا   جـوا   بالقصـف الصـهيوني االحتالل وبدأها، العالم
 واألبـراج الزراعيـة واألراضـي والمسـاجد المـدارسو  المنـازل خاللهـا واسـتهدف، يومـا   45 مـدار على دوليا  

 أكثــر ضــحي تها وراح، بأكملهــا عــائالت وأبــاد، العــز ل المــدنيين ضــد المرو عــة المجــازر وارتكــب، الســكنية
 ".والمسنين والنساء األطفال من معظمهم، جريح 55555 عن يزيد وما شهيد 1555 من

 عبــر كبــرى دوليــة قــوى معــه وتعاونــت، االحــتالل نف ــذه الــذي الغاشــم العــدوان هــذا خضــم فــي" وقالــت
، كل ه ذلك خضم في؛ رسمي   عربي وعجز أممي وتواطؤ تخاذل وأمام، لجرائمه والتبرير السياسي الدعم

ـام الـدين عـز   الشـهيد كتائـب رأسـها وعلـى العسـكرية وأجنحتهـا الفلسطينية المقاومة انتصرت  وسـرايا القس 
 وتــردع، العــدوان هــذا وتــرد   الشــعب عــن تــدافع أن رجالهــا وببســالة أوال   هللا بفضــل واســتطاعت..، القــدس
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 خلفهـا ومـن المقاومـة وصـنعت، وأسـير   وجـريح   قتيـل   بـين جنـوده نخبـة ليقع جيشه في وتثخن، االحتالل
 جديـــد مـــن وحط مـــوا، والتضـــحية والبطولـــة الصـــمود مالحـــم غـــز ة قطـــاع فـــي الفلســـطيني شـــعبنا جمـــاهيرُ 
ــــة  الفلســــطيني بالشــــعب المتربصــــين وأحــــالم المتــــآمرين خطــــط وأفشــــلوا، يقهــــر ال الــــذي الجــــيش أكذوب

 ".المأكول العصف معركة في االنتصار معا   ليحق قوا، المقاوم ومشروعه
 الغربيـــة والضـــفة غـــزة فـــي شـــعبنا جمـــاهير أن   المـــأكول العصـــف معركـــة أثبتـــت قـــد" بـــالقول وختمـــت

 قضـــية أجـــل مـــن يعـــيش، واحـــد   جســـد   والشـــتات يـــلوالجل والنقـــب م54 عـــام المحتلـــة واألراضـــي والقـــدس
 ".الوطن أرض إلى العودة وتحقيق والمقدسات والقدس األرض وتحرير المحتل مقاومة هي، واحدة

 71/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز

 
 الدفاع قبل الهجوم خطط تطور المقاومةو  الشامل التحرير لمعركة تستعد غزة: هنية
ـــدين زيـــن عمـــر - غـــزة ـــيس نائـــب قـــال: ال ـــة إســـماعيل حمـــاس لحركـــة السياســـي المكتـــب رئ  إن هني

، غـزة فـي لمعركـة   فقـط لـيس واالسـتعداد الجهاد من طويلة سنين عبر جاد عمل تراكم هو غزة انتصار"
 علــى اإلســرائيلي العــدوان بــدء منــذ لــه ظهــور أول فــي وأشــاد ".واألقصــى لفلســطين ملالشــا للتحريــر بــل
"، القسـام كتائـب فقـط ولـيس المقاومـة فصـائل لكافة حاضنة" كان الذي الفلسطيني الشعب بصمود، غزة
 ".المقاومة لنصر سببا   هللا فضل بعد كان" وأنه

 فيهـــا شـــارك، حاشـــدة جماهيريـــة مســـيرة لخـــال، اليـــوم المقاومـــة نصـــر فيـــه أعلـــن خطابـــا   هنيـــة وألقـــى
 وأضاف .الثالثاء أمس النار إطالق وقف إعالن بعد، غزة بانتصار المحتفلين الفلسطينيين من اآلالف
"، جديــد مــن نحوهــا والمســلمين العــرب مشــاعر وأحيــت لفلســطين االعتبــار أعــادت المعركــة هــذه:" هنيــة
 ".سنوات ثماني مدار على فلسطين في عركةالم تطور منحنى عن كشفت المعركة" أن إلى مشيرا  

 بينمـا، سـريعا   انتصـارا   فكـان السجيل حجارة في أما، الصمود انتصار كان الفرقان حرب في:" وتابع
 أن موضــحا  "، الســجيل حجــارة انتصــار أضــعاف أضــعاف االنتصــار كــان المــأكول العصــف معركــة فــي
 ".المستويات كافة وعلى، وجوا   را  وبح برا  ، أجمع العالم به شهد المقاومة أداء تطور"

 القسـام كتائـب وأن"، الـدفاع خطـط قبـل الهجـوم خطـط فـي تقـدما   شـهد" المقاومـة جهـد تطور أن وأكد
 ".حيفا بضرب وأنهتها حيفا بضرب الحرب بدأت"

 المـــديات وأعطيناهـــا، المقاومـــة قـــوى احتضـــان عـــن يشـــغلنا لـــم الحكـــم" الســـابق الـــوزراء رئـــيس وقـــال
 ".مكان كل في العمالء الحقنا فيما، األمان ومنحناها، اللوجستية واإلحداثيات

 نحـن نفتخـر ولـذلك، جنـب إلـى جنبـا   تعمـل الميـدان فـي كانـت المقاومة فصائل كافة" أن على وشدد
 فـي فلسـطيني ألـف 455 والــ المليـون" قولـه وواصـل ".المقاومـة وفصـائل المقاومـة احتضـنا أننـا غزة في
 مرغـــوا غـــزة حـــدود وعلـــى، لالحـــتالل الطـــولى اليـــد كســـروا الحدوديـــة المنـــاطق وأهـــل، أبطـــاال   كـــانوا غـــزة

 ".غزة دخول من يتمكن لم" االحتالل جيش أن إلى منوها  "، يقهر ال الذي الجيش أسطورة
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 قـــال الــذي، النصــر بحـــي اإليطــالي بــرج فــي شـــقته قصــفت الــذي المـــواطنين أحــد بحــديث واستشــهد
 ألنكــم الجــو مــن بالصـواريخ تقصــفونا، شــبابنا تواجهـوا أن مــن أجــبن نــتمأ" االحـتالل جــيش قــادة مخاطبـا  
 ".الصفر مسافة من يقاتلونكم مقاتلينا لكن جبناء

 وتكبـر وتفـرح تغنـي خرجـت كلهـا غـزة لكـن، بغـزة يحتفـل أحـد يخـرج لـن أنـه ظـن االحـتالل" أن وبـين
 ولكننــا الفطــر بعيــد نهنــئكم لــم" ا  معــ النصــر وعيــد الفطــر بعيــد الفلســطيني الشــعب مهنئــا  "، العيــد تكبيـرات

 ".واألقصى القدس نحو الطريق ترسم صامدة مقاومة وغزة عام فكل، النصر وبعيد به نهنئكم اليوم
 العصــــف معركــــة انتصــــار رمــــوز" هــــم العطــــار ورائــــد شــــمالة أبــــو محمــــد القــــادة مــــن كــــال   أن وذكــــر
 النصـر إال جـزاء لـه ليس" صمودا   صمدوا الذين، الفلسطيني الشعب شهداء جميع جانب إلى"، المأكول
 ".األقصى المسجد في والصالة
 واألســرى والجرحــى للشــهداء التحايــا وعــد د، العربــي واإلعــالم الفلســطيني لإلعــالم تحيــة هنيــة ووجــه

 علــى المقاومــة قيــادات ومنــازل منزلــه اســتهداف علــى وردا   .الفصــائل كافــة مــن الثغــور فــي والمقــاومين
 ".فلسطين أطفال من طفل أي من دم   قطرة ساويي ال بيتي إن" هنية لقا، العدوان أيام مدار

 72/2/7041، لين أون فلسطين
 

 والمطار الميناء وسننتزع.. الرعب توازن معادلة حققت غزة في المقاومة: مشعل
 لحركــة السياســي المكتــب رئــيس أن، الدوحــة مــن، 72/2/7041، لإلعررالم الفلسررطيني المركررز رذكــ
 مشـددا  ، غـزة فـي المقاومـة انتصـار في السبب هي الكبيرة الشعبية الحاضنة أن أكد مشعل خالد حماس
 انـتك بينمـا، جرائمـه علـى رد ا كانـت عملياتهـا وأن، االحـتالل علـى أخالقي ـا انتصـرت المقاومة أن على
 الـوعي وكـي الـردع لنظريـة جديـدا إفشـاال شـكلت المعركـة: "وقال .األبرياء قتل في تتفنن االحتالل دولة

 غـزة في المقاومة أن إلى مشيرا"، يقهر ال الذي الصهيوني الجيش نظرية ضربت والمعركة، الصهيوني
 ".المتبادل المفقود واألمن واأللم الرعب توازن معادلة حققت"

 الدوحـة القطريـة العاصـمة فـيب 4-14  الخمـيس اليـوم مسـاء عقـدة صـحفي مـؤتمر في مشعل وبين
 المــأكول العصـف معركـة أن علـى مشـددا  ، غـزة حـرب فـي موهـوم نصـر عـن يبحثـون االحـتالل قادة أن

 غـزة فـي المقاومة كتائب أن مشعل ورأى .التحرير طريق على مهمة محطة وهي المطـاف نهاية ليست
 والخـارج الـداخل فـي شـعبنا عيـون فـي اليـوم هـي غـزة معركـة فـي صنعته بما لقساما كتائب رأسها وعلى
 وقربتنا األمل عززت غزة معركة إن وأضاف .الفلسطيني والتحرير الدفاع جيش نواة وتمثل األمة ولدى
ـــى واختصـــرت الهـــدف مـــن ـــة بكـــل العمـــل مـــن بـــد وال ومقدســـاتنا واألقصـــى القـــدس إل  الفلســـطينية الطاق

 عســكريا ومتقــدم دوليــا مــدعوم الكيــان أن ونعلــم بعــدونا نســتهين ال: "مشــعل وقــال. ســالميةواإل والعربيــة
 ".القليل على يحصل لن بالقليل يرضى من ألن أحالمنا تقزيم تعني ال الواقعية لكن

 صــراع فــي والتفــوق، الــوعي وكــي الــردع لنظريــة جديــد إفشــال غــزة معركــة أوجــه أبــرز مــن أن ورأى
 األراضــي داخــل الخصــم أرض فــي المعركــة نقــل جانــب إلــى، لالحــتالل المبــادرة زمــام وضــرب اإلرادات
 .االستخبارية قدرته ضعفت وقت في آمنة غير الداخلية جبهته جعل ما المحتلة
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 والرهــان بــه الثقــة وترســيخ المقاومــة لخيــار جديــد مــن االعتبــار أعــادت غــزة معركــة أن مشــعل وأكــد
 تصوير ناحية من صورتها وخسرت، العالم يهود على ثقيال   عبئا   الكيان دولة فيه باتت وقت في، عليه
 واحترام الديموقراطية واحة وأنها تقهر ال دولة نفسها بتصوير القوة ناحية ومن، ضحية أنها على نفسها
 أن ظـــل فـــي الصـــهيونية النفســـية أركـــان مـــن كثيـــرا دمـــرت غـــزة معركـــة أن إلـــى وأشـــار .اإلنســـان حقــوق
 . موهوم لنصر الترويج عن عاجزة قيادتهم فيما بالفشل ونيقر  الصهاينة غالبية

 االحـتالل باطـل مـن أقـوى الفلسـطينية العدالـة وأن، واالسـتيطان االحتالل مع أمن ال أنه على وشدد
 قال؛ النار إطالق وقف اتفاق في للمقاومة مطالب من تحقق ما وبشأن. بالسالح مدججا كان لو حتى

ـــا اجـــزء   حققـــت المقاومـــة" إن مشـــعل  الفلســـطيني والوفـــد المقاومـــة قيـــادة حســـابات ألن مطالبهـــا مـــن مهما
 االحـتالل يرتكبـه الـذي والـدمار الجريمة حجم وبين شعبنا مطالب عن الدفاع أمانة بين تراوحت الموحد
 مطالــب" إن وأضــاف ".للحصــار رفــع مــن تحقــق مــا النتــزاع أدى بمســؤولية التصــرف إلــى دفــع مــا وهــو

 وفــي المطالــب كــل انتــزاع يــتم حتــى نتوقــف ولــن فيــه ماضــون مســار األســرى تبــادلو  والمطــار المينــاء
 ".االحتالل بإنهاء الرئيس المطلب مقدمتها
، الجرحـى وعـالج واإلعمـار اإليـواء فـي والتعجيـل هـدم مـا بنـاء فـي بالمسـارعة مشـعل تعهد ذلك إلى
 واجـب كـذلك وهو، بذلك للقيام واحد صفا معها نقف التي الوفاق حكومة وواجب واجبنا" ذلك أن مؤكدا
ســـالمي عربـــي  أحســـنوا الـــذين" غـــزة قطـــاع فـــي جميعـــا   والمقاومـــة الفصـــائل قـــادة وحيـــا ".الحـــر والعـــالم وا 

ـــوا فيهـــا النصـــر وصـــناعة للمعركـــة االســـتعداد ـــى مشـــيرا"، ذلـــك ســـبيل فـــي الكثيـــر وتحمل  اإلعـــداد أن إل
ــا اســتمر االحــتالل لمعركــة والتجهيــز  التنفيــذ فــي احترافيــا تخطيطــا وتضــمنت عةالســا مــدار وعلــى أعوام 
 وجـــرى الفلســـطينيين المقـــاومين نخبــة أمـــام تصـــمد لــم االحـــتالل جـــيش نخبــة أن إلـــى ولفـــت .والجاهزيــة

ـــاءتهم عـــدم كشـــف ـــة الوحـــدة رســـوخ غـــزة ونصـــر العظيمـــة المقاومـــة إبـــداعات مـــن إن وقـــال .كف  الوطني
 تفاهمـــات تقـــويض كـــان للعـــدوان ساســـياأل الهـــدف أن رغـــم، والشـــعب األرض ووحـــدة الشـــعبي والـــتالحم
 . الوطني الوفاق حكومة تشكيل
"، أعــوام ســبعة مــن أكثــر اســتمر حصــار فشــل بعــد علينــا فرضــت غــزة علــى الحــرب" أن مشــعل وأكــد
 علــى هــزيمتهم بعــد موهــوم نصــر عــن العــدوان مــن يومــا 45 بعــد يبحثــون االحــتالل قــادة أن إلــى مشــيرا
 .الفلسطينية المقاومة أيدي

 رفــع صــور وتكــريس واإليــواء اإلعمــار وســرعة إغــاثي برنــامج فــي اإلســراع إلــى مشــعل دعــا لــكذ إلــى
 معبـر فـتح علـى مصـر وحـث. ذلـك لتحقيـق الضـمان هـو المقاومـة سـالح أن علـى مشـددا، غزة حصار

 مـن انطالقـا ملفاتهـا بكـل المصـالحة إتمام سرعة إلى دعا كما .واإلخوة الجوار واجب ذلك باعتبار رفح
 فــي كمــا غــزة فــي الوفــاق حكومــة عمــل وســرعة، السياســي والقــرار والســالم الحــرب فــي الشــراكة قاعــدة
 باعتبارهــا مقــدس وســالحها المقاومــة" أن علــى مشــعل وشــدد .مســؤولياتها كافــة وتحمــل الغربيــة الضــفة
 يالـداخل والسياسـي التجـاذب دائـرة فـي إلدخالـه مجـال وال للتحرير وطريقه الحامي ودرعه الشعب أيقونة
 ".وسالح مقاومة بدون سياسية فال

 .مقاومتها وتعزيز نصرها غزة مشاركة إلى واإلسالمية العربية األمتين ودعا
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 تقـف ال غـزة ومعركـة واالسـتيطان االحـتالل هـو الصـراع جـوهر" إن مشـعل قال؛ للغرب رسالته وفي
 العـالم فـي احـتالل آخـر وانتهـاء لهـم مسـتقلة دولـة هـو للفلسـطينيين الـرئيس والمطلـب الحصـار رفع عند
ن  ".بالقوة سينتزعونه بالسياسية ذلك من تمكينهم يتم لم وا 

لـى الالتينيـة أمريكا ودول العالم وأحرار األمة دول إلى الشكر ووجه  بـن تمـيم الشـيخ وأميرهـا قطـر وا 
 .المرزوقي المنصف عبد التونسي والرئيس أردوغان طيب رجب التركي والرئيس حمد

 انتزعـت الفلسـطينية المقاومة إن قال مشعل خالد أن، 72/2/7041، الدوحة، تن الجزيرة وأضافت
". بـالتراب جيشـها أنـف ومرغـت" غزة في عليها" إسرائيل" فرضتها التي األخيرة الحرب في كبيرا انتصارا
 .والجوار األخوة واجب عليها يمليه بما رفح معبر بفتح المصرية القيادة وطالب
عــداد مضــت ســنوات خــالل متواصــل عمــل نتيجــة جــاء هــذا ةالمقاومــ إنجــاز إن وقــال  للحظــة جيــد وا 
 مواجهة في المقاومة استخدمتها التي الرئيسية االستراتيجية وهي- األنفاق حفر أن إلى ولفت. المعركة
 .كبير لمجهود احتاج -إسرائيل

، واإلعــداد والتخطــيط التــدريب فــي يبــدعوا أن يمكــنهم العــرب أن أثبتــت األخيــرة الحــرب أن وأضــاف
 .يفكرون وال يبدعون وال يصنعون ال العرب أن فكرة وأنهت

، الرعــب تــوازن معادلــة حققــت إنهــا قــال"، المــأكول العصــف معركــة" األخيــرة المعركــة إنجــازات وعــن
 .المتبادل واأللم، المتبادل المفقود واألمن
" والـردع الـوعي كـي" وهـي يعـالون موشي اإلسرائيلي الدفاع وزير نظرية األخيرة المعركة أفشلت كما

 .جراحاته رغم المقاومة ودعم غزة في الشعب فصمدب، والبيوت األطفال استهداف خالل من 
 العقــول صــراع فــي والتفــوق، اإليــرادات صــراع فــي فلســطينيا تفوقــا أثبتــت األخيــرة الحــرب أن وأضــاف

 "،إسـرائيل" لـدى العاليـة راتيةاالسـتخبا القـدرة المقاومـة حطمـت كمـا. واإلبـداع المفاجـأة وعنصر واألدمغة
 .عمياء شبه أجهزتها فأصبحت
 الخاطفـة بالحروب القيام على القدرة عندها تعد لم األخيرة حربها بعد" إسرائيل" أن إلى مشعل ولفت

 .يوما 45 األخيرة الحرب استغرقت حيث، سابقا العرب على تشنها أن اعتادت التي
 جديــد مــن األفــق وفتحــت، عليــه والرهــان المقاومــة لخيــار االعتبــار أعــادت األخيــرة الحــرب إن وقــال
 للقيـام واإلسـالمية العربيـة األمتـين وطالـب، للقـدس الوصـول هدف من وقربت، فلسطين تحرير لمشروع
 .ذلك تجاه بواجبهما

 والمظلوميــة الضــحية صـورة، صــورتها" إسـرائيل" خســرت أن األخيـرة الحــرب إنجـازات مــن أن واعتبـر
" إسـرائيل" فارتكبـت. بالديموقراطية المسنودة المقتدرة القوة وصورة، الحقيقية اإلجرامية صورتها وانكشفت
 .النازية المحرقة في القرن هتلر أدولف األلماني الزعيم به قام ما تفوق غزة في محرقة

 لحســــاباتها تعمــــل وهــــي علــــيكم تكــــذب قيــــادتكم إن" لإلســــرائيليين متوجهــــا مشــــعل قــــال كلمتــــه وفــــي
نمــا نصــرا لكــم تصــنع ولــن، واالنتخابيــة حزبيــةوال الشخصــية  ال وأنــتم، هزيمــة إلــى هزيمــة مــن ســتنتقل وا 
 وتوعـــد". والمقاومـــة الصـــراع فسيســـتمر واســـتيطان احـــتالل هنـــاك دام مـــا وأنـــه، الصـــراع جـــوهر تـــدركون
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، لمالعـا يهـود إلـى رسـالة ووجـه .غـزة فـي ارتكبـت التي الجرائم جراء اإلسرائيلية القيادات بمالحقة مشعل
 ".واالستيطان والعدوان االحتالل مع المشكلة ولكن، دينكم بسبب نعاديكم ال نحن" بالقول

 واجـب يمليـه مـا وهذا، مصري فلسطيني معبر أنه إلى مشيرا، رفح معبر بفتح مصر مشعل وطالب
 .واألخوة الجوار
يــران ودانوالســ وماليزيــا وعمــان والكويــت والجزائــر وتــونس وتركيــا قطــر مشــعل شــكر كلمتــه وفــي ، وا 
 كمــا، غــزة علــى العــدوان تجــاه المميــز بموقفهمــا وصــفه لمــا أفريقيــا وجنــوب الالتينيــة أمريكــا دول وشــكر
 .الحرب أنهت التي للمفاوضات احتضانها على مصر شكر

 أجــل مــن والعمــل وفلســطين غــزة تجــاه بــواجبهم بالقيــام وحكومــات شــعوبا   والمســلمين العــرب وطالــب
 .ألهلها الحقوق تعيد التي الفاصلة للحرب االستعداد على وحثهم .واألقصى القدس تحرير
 
  الكيان مع المباشرة غير المحادثات لستكمال لشهر التهدئة: لغزة زيارته خالل مرزوق أبو
 ســُتجرى التــي المباحثــات إن   مــرزوق أبــو موســى حمــاس لحركــة السياســي المكتــب عضــو قــال: غــزة
 مـع المباشـرة غيـر المحادثـات السـتكمال بـل جديـدة بتهدئـة للبـدء ليسـت هـي اآلن من شهر بعد بالقاهرة
 .اآلن عليه مما أفضل نار إلطالق وقف من نرضاه لما للوصول الصهيوني الكيان

 مســـاء رفـــح معبـــر عبـــر غـــزة قطـــاع وصـــوله فـــور عقـــده صـــحفي مرمـــؤت خـــالل مـــرزوق أبـــو وشـــدد
 والحـــد" زمنـــي ســـقف لهـــا لـــيس مصــرية برعايـــة   المباشـــرة غيـــر المفاوضـــات أن علـــىب 4-14  الخمــيس
 ".المفاوضات في الصهاينة مماطلة نعلم ونحن، أحد يضعه لم األقصى
، والميـدان األرض علـى حقيقياـا تغييـر ا نـتلمس أن من بد ال: "قال؛ االتفاق نتائج تلمس توقيت وحول
 تــم مــا بنــاء مــن نــتمكن وحتــى، األيــام أول مــن ولــيس، األيــام مقبــل فــي وســترون واجبنــا فهــو واإلعمــار

 ".لسنوات يحتاج األمر فهذا هدمه
 بعـد ظلم من وقع ما خاصة، بالضفة ومطالبنا ومطار ا ميناء نأخذ ولم، نريد ما كل أخذنا: "وأضاف

 ".أخرى وقضايا هي فيها البت تأجيل تم ألنه، بها ألحقت يالت واإلجراءات 51/4
 واحـد ا شـرط ا يحققـوا لـم وزمرتـه نتنيـاهو بنيامين الصهيوني الوزراء رئيس أن على مرزوق أبو وشدد

 تطـــوير وال، العســـكرية القـــدرات يحـــددوا ولـــم، منـــه ويحـــدوا المقاومـــة ســـالح يخلعـــوا لـــم،  شـــروطهم مـــن
 ب.االستسالم راية وال، األنفاق هدم وال، السالح

 فـال، الطيـران معركة في القيم بميدان انتصرنا نقول لكن، البرية المعركة في انتصرنا صحيح" وتابع
 ".والشيخ والمرأة الطفل قتل نصر ا يعد

 يعتقد فنتنياهو، العدة تعد" ألن المقاومة فصائل داعي ا، فاصلة هي المعركة هذه أن مرزوق أبو وعد  
 ".دائمة هدنة وليست جولة وهذه، قصيرة الهدنة

 بـأن نسـمح ولـن، عليـه كانـت مما وبأحسن، ثانية مرة نفسها تبني أن للمقاومة بد ال" أنه على وشدد
 الصـعوبة مـن، فيـه ظهـرت الـذي والمسـتوى، المعركـة بهـذه عليهـا كانـت ممـا أدنـى القادمة الجولة تكون
 ".بذلك نقبل لن، المستوى لهذا العودة
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 ومحمـد، شمالة أبو ومحمد، العطار رائد القادة الشهداء منازل على وصوله فور وقمرز  أبو وتجول
 الشـهداء ذكـرى سـتبقى: "وقـال، القتـال فـي فـذة جيـوش مـن أسسوه وما، المشرف بتاريخهم وأشاد، برهوم
 ".مطلق ا تغيب ولن، الكون كل وفي فينا حية

، بعــد تنتــه   لــم ســجال فــالحرب، معنويــةال والــروح الشــهداء عوائــل مــن طاقتنــا لنســتمد جئنــا" وأضــاف
 الرجــال وآالف، مطـاردتهم تـم ممـا أكثـر وطـاردوهم، مـنهم نــالوا ممـا أكثـر الكيـان مـن نـالوا القـادة فهـؤالء
 ورجــاال االستشـهاديين نمتلـك ونحــن، شـعبنا لقتـل طــائرات سـوى يملـك ال فهــو، الكيـان يطـاردون سـيظلوا
 ".صفر مسافة من يقاتلون

 72/2/7041، لإلعالم يالفلسطين المركز
 
  الفلسطينية الوحدة تخدم ول توتيرية عباس تصريحات": برس قدس" لر مرزوق أبو
 بحكومة يسمى مال وجود ال أنه مرزوق أبو موسى حماس لحركة السياسي المكتب عضو أكد: غزة
 تصـــريحات علـــى رد ا" بـــرس قــدس"لــــ خاصـــة تصـــريحات فــي مـــرزوق أبـــو وقـــال .غــزة قطـــاع فـــي الظــل

ـــرئيس  الوحـــدة تخـــدم ال عبـــاس محمـــود الـــرئيس تصـــريحاتب: "4|14  الخمـــيس أمـــس مســـاء عبـــاس لل
 الـرئيس هفيـ يفكـر أن يجب المسار هذا، نتائجها تخدم وال علينا ُفرضت التي المعركة تخدم وال الوطنية
 فــي واحــد وفــد فــي الفلســطينيون يتوحــد مــرة ألول أنــه ذلــك، أخــرى مــرة فيــه للحــديث يعــود أن قبــل مــرتين
 فيـه تفـرح وقـت وفـي، اإلنجـاز هـذا يمـزق أن يريـد عبـاس محمـود الـرئيس اليـوم، إنهائها وشروط الحرب

 ".البهجة ليخفي مجددا الخالفات هذه يضع بنصرها غزة
 فــي هللا الحمـد رامــي حكومـة تعمــل مـن أحـد يمنعــه فلـم، حســاباته يراجـع أن يجــب الـرئيس: "وأضـاف

 اســتالم فــي هــي غــزة فــي المشــكلة، الــرئيس عليــه ووافــق هللا الحمــد رامــي اســم اقترحــت الــذي وأنــا، غــزة
 راتبــا يأخــذ وهــذا، المــواطنين بــين التمييــز ويحــاولون ذلــك فــي يتلكــأون هــم، لألمــور هللا الحمــد حكومــة
 رئــيس مــن تصــدر وحــين، جديــد مــن الســاحة تــوتر التــي هــي الخاطئــة السياســات هــذه، ذيأخــ ال واآلخــر
 الشــــعب مصــــالح وضــــع مــــن بــــد ال إذ، محلــــه غيــــر فــــي الكــــالم هــــذا أن أعتقــــد، فــــتح ورئــــيس الســــلطة

 ".الضيقة الحزبية المصالح فوق الفلسطيني
 أسـفه عـن وأعـرب، فـتح حركـة ضد قرار أي اتخذت قد غزة في المقاومة تكون أن مرزوق أبو ونفى
 يــتم لــم: "وقــال، غــزة فــي الفلســطيني القضــاء أعــدمهم الــذين العمــالء عــن عبــاس محمــود الــرئيس لــدفاع
 الحــديث وهــذا، المواقــع كــل فــي موجــودة فــتح، عليهــا التضــييق أو فــتح بعــزل غــزة فــي قــرار أي اتخــاذ

 المقاومـة خاصـرة فـي شـوكة انواكـ بحقهم اإلعدام حكم إنزال تم الذين العمالء أما، له مكان ال التوتيري
 ال أن أرجـو، قادتـه اسـتهداف وتـم مدارسـه وقصـفت الفلسـطيني الشـعب أبنـاء مـن المئـات مات وبسببهم
 ".الوضع هذا في فتح يضع ال وأن العمالء عن الدفاع في الرئيس يتورط

 الطويل خالتاري صاحبة فتح يضع وال معه التعامل في الرئيس يحذر أن يجب الكالم هذا: "وأضاف
 وقـف وفـي للعـدوان التصـدي فـي شـريكة فـتح كانت فقد، كذلك تكون أن من أكبر فتح، المكانة هذه في

 ".المنظمة ورأس السلطة لرأس يجوز ال كالم هذا، النار إطالق
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 الوحــــدة ومصـــير، لوحـــده يقـــرر أن لفصــــيل يمكـــن ال فإنـــه موحـــدة قيــــادة هنـــاك ماكنـــت إذا: "وتـــابع
 مهامهـا تمـارس بـأن هللا الحمـد رامـي لحكومـة يـوعز أن وبإمكانـه، عباس الرئيس بيد مرهون الفلسطينية

 علـى لتكـون تسـارع ال لمـاذا؟ اآلن السـلطة هـي فـأين، بالسلطة المرتبطة اإلعمار إعادة ومنها، غزة في
 غيـر وأسـلوب الخطـاب هـذا غيـر خطـاب إلـى كبيـرة بحاجـة نحـن؟ غـزة فـي النـاس آالم وتضمد األرض

لى األسلوب هذا  ". نوايا حسن وا 
 حكومــة غيــاب هــو بســيط لســبب، غــزة فــي ظــل حكومــة وجــود مــرزوق أبــو نفــى آخــر صــعيد علــى
: مــرزوق أبــو أضــاف، وقادتهــا حمــاس لحركــة عبــاس وجههــا التــي االتهامــات وحــول ".الــوطني التوافــق

 .لقا كما"، التخوف كل إللغاء التوافق واستمرار االتهامات ترك تقتضي الوطنية المسؤولية"
 79/2/7041، برس قدس

 
 اإلسرائيلي العدوان من المتضررين لمساعدة غيرها أو التوافق حكومة تنتظر لن :حماس

 رئـــيس تصـــريحات علـــى ردا، يزهـــر  أبـــو ســـامي الحركـــة باســـم النـــاطق قـــال: زبـــون كفـــاح - هللا رام
 أمـام متفرجين ونقف ممتلكاته وتدمر شعبنا يقتل أن ننتظر ال نحن: "عباس محمود الفلسطينية السلطة
 ".ومنعناها عملت التوافق حكومة وهل، ظل حكومة أحد عنا يقول ال حتى معاناته

ـــواء بمراكـــز يوجـــدون غـــزة ســـكان مـــن اآلالف مئـــات: "وأضـــاف ـــة فبظـــرو  المـــدارس فـــي اإلي  حياتي
 وقدمت عملت هي وهل؟ هؤالء من التوافق حكومة فأين، الوضع هذا يستمر أن نقبل ال ونحن، صعبة
 لمســاعدة غيرهــا أو التوافــق حكومــة تنتظــر لــن" حركتــه أن زهــري أبــو وأكــد؟". منعتهــا وحمــاس شــيئا لهــم

 أن يريــد مــن: "فامضــي"، معانــاتهم مــن للتخفيــف جهــدا تــدخر ولــن، اإلســرائيلي العــدوان مــن المتضــررين
 ".فليعتبرها ظل حكومة شعبنا مساعدة يعتبر

 30/2/7041، لندن، األوسط الشرق
 

 غزة إعمار عن المسؤولة هي الوطني التوافق حكومة: الحية خليل
 التوافـــق حكومـــة إن  ، حمـــاس لحركـــة السياســـي المكتـــب عضـــو الحيـــة خليـــل قـــال: األناضـــول -غـــزة

 وأن"، دمــار" مــن اإلســرائيلية الحــرب خلفتــه مــا وبنــاء غــزة قطــاع إعمــار عــن المســؤولة هــي، الفلســطينية
 الحــرب انتهــاء بعــد جمعــة أول فــي لــه خطبــة فــي، حيــةال وقــال .لهــا ســندا وتكــون، خلفهــا ســتقف حركتــه

 الوفــاق مــن جديــدة مرحلــة فــي الفلســطينيين إن  ، يومــا "45"لـــ مــتدا والتــي، غــزة قطــاع علــى اإلســرائيلية
عادة، والثبات، االنتصار خيار على، الوطني  .اإلعمار وا 

 الحربيــــة المقــــاتالت دمرتـــه الــــذي"، المــــرابطين" مســـجد أنقــــاض علــــى، الجمعـــة خطبــــة الحيــــة وألقـــى
، الحرب بعد جمعة أول في ،هنا اليوم نحن: "وأضاف .غزة مدينة شرق الشجاعية حي في، اإلسرائيلية

، ننتصر أو، ننتصر أن:" وهي، خيارات ثالثة سوى، الفلسطينيين أمام خيار فال، االنتصار جمعة إنها
 فـي تتمثل، اإلسرائيليين خيارات أن إلى مشيرا"، التحرير"و" النصر" درب في قدما للمضي"، ننتصر أو

، الـوطني الوفـاق مـن جديـدة مرحلـة أمـام طينيينالفلسـ أن الحيـة وأكـد .فلسـطين عـن الرحيـل أو، الهزيمة
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، االنقسـام آثـار كافـة مسـح اإلسـرائيلي فالعـدوان، جديـدة مرحلـة أمـام نحـن، الحـرب بعد: "وتابع .والوحدة
عــادة والثبــات االنتصــار خيــار علــى نتوحــد واليــوم  ال تحــب ال إســرائيل أن نــدرك أن ويجــب، اإلعمــار وا 
 ".المدنيين واستهدفت، األطفال قتلت لقد، فلسطيني أي وال، جهاد وال جبهة وال، حماس وال فتح حركة

 30/2/7041، لندن، العربي القدس
 

 "قيمة له ليس" سالحنا لنزح دولي قرار أي :حماس
 نزع يستهدف دولي مشروع أي إن، تالسب اليوم مساء، حماس حركة قالت :كوم دوت القدس ـ غزة
، زهري أبو سامي وأضاف ".الدولي القانون مع يتعارض ألنه قيمة له ليس"  غزة قطاع في سالحها
 له ليس المقاومة سالح نزع يستهدف دولي مشروع أي" أن، صحافي بيان في الحركة باسم الناطق
 المطلوب" أن زهري أبو واعتبر ".ذلكب يسمح لن شعبنا وألن الدولي القانون مع يتعارض ألنه قيمة
نما الفلسطيني الشعب سالح نزع ليس  تزويده من األمريكية اإلدارة ومنع االحتالل سالح نزع وا 

 ".والنساء األطفال قتل في يستخدم الذي بالسالح
 30/2/7041، القدس، القدس

 
 :فتح: ثانياا 
 لحتالل تزرع عوامل النفجار الشامل في المنطقةاألحمد: حكومة اعزام 
 حكومـة إن، األحمـد عزام الوطنية العالقات ومفوض فتح لحركة المركزية اللجنة عضو أكد: هللا رام

 بحـــق العدوانيـــة ممارســـاتها عبـــر المنطقـــة فـــي الشـــامل جـــاراالنف عوامـــل تكـــريس علـــى تعمـــل االحـــتالل
 .األوضاع إليه تؤول قد ما مسؤولية إياها محمال  ، بأكمله الفلسطيني الشعب
 فــي يجــري مــا" :الفضــائية عــودة قنــاة عبــر السياســة حــال برنــامج ضــمن لــه حــوار فــي األحمــد وقــال
 اختفـاء قضـية مـن اتخـذت والتي، اللاالحت حكومة لدى أهداف عن ناتج لألحداث تصعيد من المنطقة

 عــن األنظـار وحــرف، الفلسـطيني الشــعب بحـق المســتمر عـدوانها لممارســة ذريعـة، الــثالث المسـتوطنين
: وأضــاف ".الســالم تحقيــق دون تحــول كــي األوضــاع وتــوتير، المفاوضــات لوقــف المتعمــدة ممارســاتها

 الشرسـة المسـتوطنين واعتـداءات االحـتالل حكومـة بـه تقـوم مـا علـى فعل ردة الفلسطينية الشعبية الهبة"
 والـذين، القـدس مدينـة في وخصوصا الفلسطينيين الشبان لصمود تنحني والهامات، بحقهم تمارس التي
 االحـتالل حكومـة تسـتخدمها التـي األسـاليب األحمد ووصف ".االحتالل همجية أمام تحدي وقفة يقفون

، الضــحية بــدور الظهــور ومحاولتهــا ادعاءاتهــا زيــف شــفك العــالم أن مؤكــدا، بالفاشــلة أهــدافها لتحقيــق
 .المنطقة في األوضاع توتر مسؤولية الفلسطيني والشعب القيادة تحميل إلى المستمر وسعيها

 إفشــال علــى لتعمــل الــثالث المســتوطنين اختفــاء لحادثــة االحــتالل حكومــة اســتغالل كيفيــة إلــى وأشــار
 التــي الهســتيريا حالــة عــن تعبــر العدوانيــة االحــتالل مــةحكو  إجــراءات بــأن موضــحا، الوطنيــة المصــالحة
 الـــذي الجمـــاعي العقـــاب مـــن الغايـــة عـــن متســـائال، الـــوطني التوافـــق حكومـــة إعـــالن بعـــد نتنيـــاهو أصـــابت
 محمـود الـرئيس بحـق نتنيـاهو ادعـاءات واعتبـر ؟بأكملـه الفلسطيني الشعب بحق االحتالل حكومة تمارسه
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 عــن األنظــار حــرف فــي محاوالتــه فشــل مــدى يعكــس دلــيال  ب، لوماســيالدب اإلرهــاب  يمــارس بأنــه عبــاس
 .الجبارة عباس محمود الرئيس جهود مثمنا  ، الدولية عزلتها من والخروج، الهمجية حكومته ممارسات
 مـــع، الفلســـطيني للشـــعب الحمايـــة تحقيـــق فـــي دورهـــا تواصـــل الفلســـطينية القيـــادة بـــأن األحمـــد وأفـــاد
 لمطالبــة الــدول غالبيــة اســتجابة إلــى مشــيرا  ، الحــرب مجرمــي لمالحقــة دوليــةال للمحــاكم التوجــه إمكانيــة
 .الفلسطيني الشعب بحق العدوانية ممارساتها عن والتوقف االحتالل حكومة على الضغط منها القيادة

 محــاوالت مواجهــة فــي الفلســطيني الشــعب يقظــة ضــرورة إلــى األحمــد لفــت المصــالحة ملــف وحــول
، عليــا وطنيــة مصــلحة المصــالحة بــأن مشــددا  ، المصــالحة اســتمرار لعرقلــة ازيــةاالنته االحــتالل حكومــة
 حركتـي بـين مـا الثنائيـة االتصـاالت اسـتمرار إلـى مشيرا  ، االحتالل غطرسة لمواجهة األساسية والوسيلة

 حكومــة عنجهيـة أمـام نفسـه عـن الـدفاع فـي الفلسـطيني الشـعب حـق علـى األحمـد وشـدد .وحمـاس فـتح
 الحملــة أمــام والصــمود المتصــاعد العــدوان مواجهــة فــي الوطنيــة الوحــدة أهميــة علــى دامشــد، االحــتالل
 .الفلسطينية القضية لتصفية مبيتة أهداف تحقيق إلى والساعية االحتالل لحكومة الشرسة

 2/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
 

 سيستسلم الفلسطيني الشعب أن ظن إذا واهم نتنياهو: فتح
 بنيـــامين اإلســـرائيلي الـــوزراء رئـــيس إن، "القواســـمي أســـامة، فـــتح حركـــة باســـم المتحـــدث قـــال: هللا رام
 أو، البيضـاء الرايـة يرفـع أن اللحظـات مـن لحظـة في يمكن الفلسطيني الشعب أن ظن إذا واهم نتنياهو
 ينتهجهــا التــي الواقــع األمــر لسياســة يرضــخ أن أو، السياســية إلمالءاتــه أو، ســرائيلياإل للعــدوان يستســلم
 األنبــــاء وكالــــة بثتــــه اليــــوم مســــاء صــــحفي بيــــان فــــي، القواســــمي وأضــــاف ".والتهويــــد االســــتيطان عبــــر

 رؤوس علـــى البيـــوت وهـــدم، والنســـاء لألطفـــال قتـــل مـــن نتنيـــاهو يرتكبهـــا التـــي الجـــرائم أن، "الفلســـطينية
رادة وصـالبة قـوة سـتزيدنا غـزة لقطـاع شـامل وتـدمير، اساكنيه  طاقتنـا بكامـل وسـنعمل، وطنيـة ووحـدة وا 
 ".ومستدام دائم بشكل الوطني عملنا في أساسية كركيزة الوطنية الوحدة لتمتين

 نـرد فـتح حركـة فـي فإننا، االنقسام تكريس هو العدوان أهداف أحد كان إذا أنه نتنياهو ليعلم: "وتابع
 ".األحوال من حال بأي عنها رجعة وال ،لدينا ثابتة استراتيجية هي الفلسطينية الوطنية حدةالو  بأن

 بـــل، بعينـــه فصـــيال يســـتهدف ال الفلســـطيني الشـــعب علـــى العـــدوان إن: "فـــتح باســـم المتحـــدث وقـــال
ننا، الفلسطيني الكل يستهدف  لمجابهـة وسـنتوحد، وشـيوخنا ونسـائنا أطفالنـا ألشـالء سننتصر فتح في وا 
 ".العالم في مكان كل في اإلسرائيليين الحرب مجرمي

 40/2/7041، الدوحة، الشرق
 

 شعبنا لحماية دولية قوات إرسال تحقيق أجل من تبذل كبيرة جهود: شعث
 خالل، فتح حركة في الخارجية العالقات مفوض، شعث لنبي قال: سعدى أبو فادي - هللا رام
 السكوت يمكن ال غزة قطاع في جرائم من االحتالل يرتكبه ما أن، أمس، هللا رام في صحافي مؤتمر
 .العدوان استمر حال في المتحدة األمم مؤسسات من آخر لعدد ستنضم فلسطين أن إلى مشيرا  ، عليها
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 آخر على وأطلعهم، الغربية الدول من وسفيرا   قنصال   ينأربع من بأكثر التقى قد شعث وكان
 .التوالي على التاسع لليوم غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان تواصل ظل في الميدانية التطورات

 سيلتقي انه وقال، أمس القاهرة وصل الذي عباس محمود الرئيس زيارة برنامج عن شعث وتحدث
 ووزير، العربي نبيل العربية الدول لجامعة العام واألمين، السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس

، مرزوق أبو موسى حماس لحركة السياسي المكتب رئيس ونائب، شكري سامح المصري الخارجية
 .العدوان إنهاء لتثبيت، العربي والخليج تركيا إلى سيتوجه ثم ومن، النار إطالق وقف إلى للتوصل
 والتوجه، شعبنا لحماية دولية قوات إرسال تحقيق أجل من ذلتب كبيرة جهودا" هناك أن شعث وأضح
 دعم أكبر لتوفير القيادة سعي" إلى مشيرا"،  غزة قطاع على العدوان وقف على للتأكيد األمن لمجلس
 واإلعمار للحياة استعادة فترة يكون أن النار إطالق لوقف نريد" وأضاف. غزة القطاع في لشعبنا

 ".إسرائيل إليه تسعى ما هو تحقيقها وعدم، االنتصار تعني التي غزة في الوحدة وتحقيق واإلغاثة
 42/2/7041، لندن، العربي القدس

 

  : العدوان على غزة مخطط ومحضر له مسبقاا "ثوري فتح"
 غـزة قطـاع علـى اإلسـرائيلي العـدوان أن، فتح لحركة لثوريا المجلس أكد: سعدى أبو فادي -هللا رام

ـــة والضـــفة ـــوطني الوفـــاق حكومـــة إعـــالن بعـــد خاصـــة، مســـبقا   ومعـــد مخطـــط، الغربي نجـــاز ال  الوحـــدة وا 
 مـن فشلها مسؤولية اإلسرائيلية الحكومة وتحميل المفاوضات توقف بعد وكذلك، الفلسطينية والمصالحة

 وقيادتــــه الفلســـطيني الشـــعب إرادة لكســـر يائســـة محاولـــة فــــي يـــأتي انالعـــدو  نأو ، المختلفـــة العـــالم قبـــل
ـــه الحكيمـــة ـــة، الباســـلة ومقاومت ـــرار لنـــزع ومحاول ـــذي، المســـتقل الق نهـــاء الوطنيـــة بالمصـــالحة تمثـــل ال  وا 
 فصــــائلها بكــــل الباســــلة الفلســــطينية للمقاومــــة وتقــــديره اعتــــزازه عــــن عبــــر فــــتح" ثــــوري" وعبــــر .االنقســــام
 المقاومـــة لوســائل النــوعي التطــور وكــذلك، اإلســرائيلي العـــدوان علــى القــوي الــرد فــي ودورهــا وأجنحتهــا
 .فلسطينية ردع استراتيجية لبناء محاولة في، النفس عن والدفاع

 مجمــل، شــعث ونبيــل، اشــتيه محمــد للحركــة المركزيــة اللجنــة عضــوي بحضــور المجلــس واســتعرض
 ضــد والمواجهــات المســيرات وكــذلك، الفلســطينية ةالقيــاد بهــا قامــت التــي والتحركــات والقــرارات الخطــوات
 خاللهـا من الشمالية المحافظات في شعبنا أبناء عبر التي" الهمجي العدوان وضد اإلسرائيلي االحتالل

 غــزة قطــاع علــى اإلســرائيلي العــدوان أن المجلــس واعتبــر ".القطــاع فــي ألهلنــا ودعمهــم تضــامنهم عــن
 مـرورا   الشـمالية المحافظات ومخيمات وقرى مدن وبقية والقدس يلالخل استهدف الذي للعدوان استكماال  
 فصـيال   يسـتهدف ال العـدوان هـذا فـإن وبالتـالي، خضـير أبـو محمـد للطفـل البشـعة والحرق القتل بجريمة
 .وفصائله وقيادته الفلسطيني الشعب كل يستهدف بل معينة جهة أو معينا  

 42/2/7041، لندن، العربي القدس
 

  "المصرية المبادرة" تطبيق تأخير وراء خاصة مصالح لها إقليمية جهات: داألحم عزام
 وراء الرئيسـي السـبب أن عـن النقـاب األحمـد عـزام فتح لحركة المركزية اللجنة عضو كشف: هللا رام

 أن دون، بهـــا خاصـــة ومكاســـب مصــالح لتحقيـــق إقليميـــة جهـــات هــي المصـــرية المبـــادرة تطبيـــق أخيرتــ



 ___________________________________________________ لعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةا

 545              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

" مــوطني" إلذاعــة 4|13 األربعــاء يــوم لــه تصــريحات فــي األحمــد وأشــار. باالســم الجهــات هــذه يســمي
 الفلســـطينية المطالـــب كافـــة حمـــل كيـــري جـــون األمريكـــي الخارجيـــة وزيـــر أن إلـــى، المحليـــة الفلســـطينية

 ســيعود اإلســرائيلية الحكومــة مــن موافقـة هنــاك كانــت حــال وفــي اإلسـرائيلي الجانــب علــى اليــوم هالعرضـ
 األســــرى كافــــة عــــن الفــــوري اإلفــــراج تتضــــمن الفلســــطينية المطالــــب إن: "وأضــــاف. القــــاهرة إلــــى كيـــري

 عــن الحصــار ورفــع، القــدامى األســرى مــن الرابعــة الدفعــة عــن واإلفــراج شــاليط صــفقة ضــمن المحــررين
 .تعبيره حد على"، المطالب هذه لكافة األرضية هي المصرية المبادرة وان، كامال رفعا ةغز 

 73/2/7041، برس قدس
 

 القيادي في فتح مروان البرغوثي يدعو إلى دعم شعبي وسياسي للمقاومة
، مروان البرغوثي، إلى ةسجون اإلسرائيليالاللجنة المركزية لحركة فتح، والمعتقل في  دعا عضو

إسرائيلية، وااللتفاف الكامل  تحرك شعبي ووطني وسياسي لمساندة ونصرة قطاع غزة الذي يواجه حربا  
حاميه وطالب، في بيان عبر م حول خيار "المقاومة" الشاملة وتفعيلها في كافة األراضي الفلسطينية.

وأضاف  اليوم الثالثاء، بـ"تعزيز وحماية حكومة الوفاق الوطني"، داعيا إلى نقلها للعمل في غزة.
البرغوثي: "يجب التسريع في عقد اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية في أي مكان يسمح 

الل إعادة فتح للجميع بالمشاركة فيه، واإلصرار على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة من خ
وتشغيل المطار والميناء وفتح المعابر البرية في كافة االتجاهات وعلى مدار الساعة ودون قيود". كما 
دعا إلى "إعادة الحياة للنظام السياسي الفلسطيني وتحريره من حالة العجز والفشل وتفعيل المؤسسات 

دة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية المعطلة والمشلولة لتعزيز المشاركة الوطنية". وطالب بـ"إعا
كافة بما يخدم خيار الصمود والمقاومة" وأشار إلى أن "خيار المقاومة كان وسيظل الخيار الذي يلتف 

 حوله شعبنا والكفيل بمواجهة االحتالل واالستيطان والطريق لنيل الحرية والعودة واالستقالل".
 .لى "تخصيص صندوق خاص إلعمار غزة"لعالم إودعا القيادي في فتح الدول العربية ودول ا

 42/1/4148فلسطين أون لين، 
 

 مرفوض أمر المقاومة سالح بنزع غزة إعمار إعادة بربط اإلسرائيلي الشتراط: زكي عباس
 أهميـة" زكـي عبـاس فـتح لحركـة المركزيـة اللجنـة عضـو أكـد: بوكـاالت ، الـدين سـعد اديـةن - عمان

 لرفـع المتحـدة األمـم إلـى األردن بـه تقـدم الـذي األردنـي المشـروع] غزة عن الحصار لرفع األردني القرار
 اللتـزاما اآلن المهـم" إن، المحتلـة فلسـطين مـن" الغـد"لـ، وقال ".نفاذه وضرورة[، غزة قطاع عن الحصار

 المعــابر وفــتح الحصــار برفــع المحقــة الفلســطينية للمطالــب واالســتجابة النــار إطــالق بوقــف اإلســرائيلي
 ".بحريا   ميال   51 الصيد بإتاحة المتعلقة المسائل وتنفيذ، اآلمن والممر

 لعقــد االســتعداد ظــل فــي"، غــزة إعمــار إعــادة مشــروع لبحــث يمهــد الشــروط تلــك تطبيــق" أن وأضــاف
 مليـار 5–3 إلـى بالحاجـة تقـديرات وسـط أوسـلو فـي المقبل سبتمبر /أيلول مطلع للمانحين وليد مؤتمر
 المقاومـة سـالح بنـزع غزة إعمار إعادة بربط اإلسرائيلي االشتراط" أن إلى ولفت .الخصوص لهذا دوالر
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نما، بحثه يمكن وال كليا   مرفوض أمر قامة االحتالل إنهاء عند فقط يتم وا   المسـتقلة سـطينيةالفل الدولة وا 
 ".الالجئين عودة وحق القدس وعاصمتها 5444 العام حدود على

 يمكـن وبالتـالي السـالح منزوعـة باعتبارها الغربية الضفة تجربة لتكرار االحتالل مساعي" من وحذر
 مسـتمرة المقاومة" أن على وشدد ".فيها المجازر وارتكاب مواطنيها على واالعتداء أراضيها استباحة له

ــــة الضــــفة فــــي ــــى غــــزة وقطــــاع الغربي ــــة الحقــــوق وتحقيــــق االحــــتالل إنهــــاء حــــين إل  الفلســــطينية الوطني
 مرتكبــي بمســاءلة يســمح الــذي رومــا ميثــاق وتوقيــع الهــاي إلــى الفلســطيني الــذهاب" وأكــد ".المشــروعة

 ".ومحاكمتهم اإلسرائيليين من الحرب جرائم
"، االحـتالل سـلطات مـع العالقـات فـي الماضـي ىإلـ العـودة بعـدم الفلسـطينية القيـادة قرار" إلى ولفت
 ومتابعــة األمنــي التنســيق ووقــف المفاوضــات اســتئناف عــدم تتضــمن الفلســطينية الخطــة" أن إلــى مشــيرا  
 ".الفلسطيني للشعب دولية بحماية المتحدة لألمم الفلسطيني الطلب

 2/2/7041، عّمان، الغد
 

 لت لتعزيز النقساملن نتنازل عن حقوقنا وهناك محاو : عزام األحمد
 القـاهرة إلـى الفلسـطيني التفـاوض وفـد رئـيس أكـد: والوكاالت البيان، القاهرة ،الهنود أبو أكرم – دبي
 على مشددا  ، الفلسطينية المطالب بشأن لييناإلسرائي من نهائيا   ردا   ينتظرون أنهم" البيان"لـ األحمد عزام
 عــن أنملــة قيــد التنــازل دون" غــزة أطفــال إنقــاذ أجــل مــن، الــزمن مــع الســباق مرحلــة فــي الــدخول تــم أنــه

 االنقسـام لتعزيـز أطـراف مـن محـاوالت هنالك بأن منوها  "، القاهرة تتبناها التي الفلسطيني الشعب حقوق
 األمريكي المبعوث يجريها للقاءات صحة ال أنه هاتفي اتصال خالل" البيان"لـ األحمد أكدو  .الفلسطيني

 ".المخابرات مدير خاصة، فقط المصري الوسيط مع تلتقي واشنطن" وقال، الفلسطيني الوفد مع
، المفاوضــات نتــائج شــأن فــي جديــد أي أمــس ليــل مــن متــأخر وقــت حتــى يوجــد ال أنــه األحمــد وأكــد

 أن منــذ" وأوضــح"، بهــا تقــدم التــي المطالــب ورقــة علــى الــرد ينتظــر دالموحــ الفلســطيني الوفــد أن" وأكــد
 الــذي اإلســرائيلي الوفــد إلــى ســلمها بــدوره الــذي المصــري الوســيط إلــى الفلســطينية المطالــب ورقــة ســل منا
 عودتـه انتظـار وفـي، أبيـب تـل إلـى ثـم ومـن جديد من القاهرة إلى قدم ثم ومن، أبيب تل إلى عاد بدوره
، غــزة أطفـال إنقـاذ أجـل مـن، الـزمن مـع سـباق فـي نحـن": "البيـان"لــ األحمـد وقـال ".الـرد تسـليم أجـل مـن

 للشـــعب حقـــوق وهــي، كاملـــة القــاهرة تتبناهـــا التــي مطالبنـــا عـــن أنملــة قيـــد التنــازل ودون بكبريـــاء ولكــن
 نــتوكا. الفلســطيني الوفــد رئاســة مــن باالنســحاب تهديــده عــن تحــدثت التــي التقــارير نافيــا  "، الفلســطيني

 أن وأضـاف. النقـاط بعـض علـى حمـاس إصـرار بسـبب باالنسـحاب هـدد األحمـد أن عن تحدثت تقارير
 كمــا، فصــائل وفــد مــع تتعامــل وال، الفلســطينية الشــرعية يمثــل لكونــه، فلســطين وفــد مــع تتعامــل القــاهرة"

قليمية حزبية إعالم وسائل بعض تحاول  أن على وشدد". الموحد الوفد ضمن من بعينه حزب مساندة وا 
، موحـدون أننـا نؤكـد لكننـا" وأضاف"، وتعزيزه االنقسام إبقاء أجل من تعمل، متآمرة إعالم وسائل هناك"

 ".منفردة بالمفاوضات مباشرة عالقة لها حماس" أن هنا مؤكدا  "، واحدة كلمة هنا ولنا
 2/2/7041، دبي، البيان
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 هافي عضويتها وتعليق هاعن" المسلمين اإلخوان" عباءة بخلع حماس طالبي محيسن جمال
 بخلـع حمـاس حركـة محيسـن جمـال لفـتح المركزيـة اللجنـة عضو طالبت: سرحان أبو وليد - هللا رام
 فقــط الفلســطينية المقاومــة ثــوب وارتــداء، اعــةالجم عــن نفســها وتمييــز عنهــا" المســلمين اإلخــوان" عبــاءة
 اإلخـوة نطالـب نحـن: "أمـس ،صـحافية تصـريحات فـي ،وأضاف .وطني تحرير حركة هي الحركة كون
 فــي عضــويتهم يعلقــوا أن لهــم وممكــن، المســلمين اإلخــوان حركــة عــن أنفســهم يميــزوا بــأن حمــاس فــي

 أن   يتكشـف يـوم كـل أن   السـي ما، العربية نطقةالم في المسلمين لإلخوان العدائي الموقف أمام، الجماعة
 المنطقة على التآمر بموضوع، األمريكيين مع الخط في داخلة كانت المسلمين لإلخوان العالمية القيادة
 ".العربية

ــم، العربيــة الشــعوب خلفهــا ومــن، المســلمين اإلخــوان حركــة" أن   علــى محيســن وشــدد  موقفهــا يكــن ل
 التنديـــد مســـيرات خرجـــت حـــين فـــي، غـــزة قطـــاع فـــي ارتكبـــت التـــي لمجـــازرا تجـــاه المطلـــوب بالمســـتوى
 .قوله حد على"، الغربية العواصم كل في اإلسرائيلي بالعدوان

 42/2/7041، عّمان، اليوم العرب

 
 الحصار إلسقاط وبراا  وجواا  بحراا  غزة حرية على اإلصرار المطلوب :البرغوثي مروان

 وأبنــاء شــعبنا أبنــاء كافــة البرغــوثي مــروان األســير، فــتح لحركــة المركزيــة اللجنــة عضــو دعــا :هللا رام
 ومـن األسـرى وعـذابات الشـهداء لـدماء وفـاء الشـاملة المقاومـة بخيـار التمسـك إلـى خصوصـا   فتح حركة
 .واالستقالل الحرية في شعبنا الآم تحقيق أجل

 يريــد ال جبانــا   احــتالال   نواجــه إننــا االحــتالل ســجون داخــل مــن أمــس لــه رســالة فــي البرغــوثي وأكــد
 االحـتالل هـذا نأو ، عبيـدا   الفلسـطينيين مـن يجعـل وسـالما  ، واالسـتيطان واألمن األرض يريد بل السالم

 .وعسكريا   وماديا   وسياسيا   واقتصاديا   ماليا   نالثم وباهظ خاسر مشروع إلى يتحول لم ما يرحل لن
 أن يـدرك عنـدما إال يرحـل ال واالحتالل، الحرائق تشتعل عندما إال وفاعلية بقوة يتحرك ال العالم إن
 خاصــة الفاعلــة المقاومــة غيــاب مــن مســتفيد وهــو، واهــن احــتالل وهــو، لــه مســتقبل ال وان بــاهظ الــثمن
 بكــل الفلســطيني السياســي للنظــام والعجــز والضــعف االنقســام حالــة ومــن، األخيــرة ســنوات العشــر خــالل
 فـي المقاومـة وفصـائله شـعبنا خاضـها التي الجديدة الكرامة معركة جاءت فقد اإلطار هذا وفي، إفرازاته
 واألسـلحة الجديدة التكنولوجيا أنواع بكل المدجج جيشه وعجز العدو هشاشة لتكشف الحبيب غزة قطاع

 قياديـــا   أداء قـــدمت التـــي المقاومـــة وثبـــات صـــمود أمـــام فاشـــال   عـــاجزا   الجـــيش هـــذا قـــفو  فقـــد، المتطـــورة
 وقـد، أهدافـه تحقيـق وفـي عدوانـه فـي ويفشـل يتخـبط وجعلـه بالـذهول الصـهيوني الجيش أصاب احترافيا  
 بـه وننـادي مـرارا   عليـه أكـدنا الـذي األمـر، وجـدارتها المقاومـة خيـار وصـواب صـحة المعركـة هذه أكدت
 .لها اإلمكانيات وحشد الشاملة والمقاومة والدبلوماسي السياسي العمل بين الخالق الجمع وهو ا  دوم

 وفق، شاملة مقاومة أوسع في واالنخراط سواعدهم عن الفتحاويون يشمر نأل الوقت حان لقد: وقال
 فـي الكبـرى المعركـة مـن االسـتفادة المطلـوب أن كمـا، الهـدف تحقـق والتـي المناسبة واألشكال األساليب



 الموقف واألداء الفلسطيني خالل العدوان _______________________________________________

 163       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 هــذه ولتشــكل، والحصــار االحــتالل إلســقاط وبــرا   وجــوا   بحــرا   غــزة حريــة علــى اإلصــرار خــالل مــن غــزة
 .االستقالل وتحقيق الوطن ووحدة الوطني كفاحنا لمواصلة رافعة المعركة
 غـزة إلـى عملهـا ونقل ومساندتها جديدة بكفاءات واستكمالها الوطني الوفاق حكومة تعزيز إلى ودعا

 تفعيـل وكـذلك، اإلعمـار ومعركـة المؤسسـات توحيـد معركـة لقيادة القادمة األشهر خالل هناك اجدهاوتو 
 انتخابــــات إلجــــراء والتحضــــير، والشخصــــيات الفصــــائل كافــــة بمشــــاركةب ف.ت.م  لـــــ القيــــادي اإلطــــار
 مواجهــة علــى قــادر جديــد فلســطيني سياســي نظــام لبنــاء الــوطني المجلــس ولعضــوية ورئاســية تشــريعية

 .النظام هذا وعجز ضعف تبين أن بعد الكبرى تحدياتال
 فـتح حركـة روح هـي المقاومـة وان مقاومـة وحركـة وطنـي تحـرر حركـة هي فتح حركة أن على وأكد
 .الجوهري المضمون هذا من الحركة إلخراج محاوالت أية أحدا تنفع ولن ،واستمرارها وجودها وسبب

 74/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
 

 الحتالل إلنهاء الفلسطينية للقيادة خطة: شعث
 حاليـا   تناقشـها نقـاط أربـع مـن خطـة عـن شـعث نبيل فتح لحركة المركزية اللجنة عضو كشف: بقنا 

 األمـن مجلـس إلـى عبـاس مـودمح الفلسـطيني الرئيس بتوجه تبدأ الخطة أن موضحا  ، الفلسطينية القيادة
 واالنسـحاب اإلسـرائيلي االحـتالل إلنهـاء زمنيـا   سـقفا   يحـدد طلـب لتقـديم، المقبـل الشـهر منتصـف الدولي

  سيتوجه، زمني سقف تحديد المعنية األطراف رفضت حال في إنه، شعث وقال .5444 عام حدود إلى
 المســـؤولين ولمحاكمـــة، جنيـــف باتفاقيـــات "إســـرائيل" إللـــزام الدوليـــة الجنايـــات محكمـــة إلـــى الفلســـطينيون

 .يعلون موشيه الحرب ووزير نتنياهو بنيامين االحتالل وزراء رئيس رأسهم وعلى" اإلسرائيليين"
ـــة النقطـــة أن وأضـــاف ـــل الخطـــة هـــذه فـــي الثاني  التوافـــق حكومـــة لتجســـيد صـــيغة عـــن بالبحـــث تتمث
، غـزة قطـاع إعمـار إعـادة لتسـهيل ملـةالكا حمـاس حركة بمشاركة، واحدة حكومة تصبح كي الفلسطينية

 مـن والخروج الدخول آليات وضع أجل من القاهرة في المفاوضات باستكمال فتقضي الثالثة النقطة أما
 القـاهرة فـي سـيعقد الـذي المـانحين لمـؤتمر باإلعـداد تتعلـق الرابعـة النقطة أن شعث وأوضح. غزة قطاع
 النقـاش قيـد زالـت مـا الخطـة هـذه إن وقال، غزة في إلعمارا إعادة لمناقشة دولية برعاية، المقبل الشهر
  .الفلسطينية القيادة أعضاء بين

 79/2/7041، الشارقة، الخليج

 
 المتابعة قيد العدوان خالل فتح نشطاء على والعتداءات الجبرية اإلقامات: شهال أبو

 الجبريـة اإلقامـات إن، غـزة قطـاع فـي فـتح حركـة قيـادة عضـو شـهال أبـو فيصل .د قال :جبر حسن
 قيـد زلـت مـا فـتح حركـة فـي وأعضـاء كـوادر ضـد حمـاس مـن نشـطاء نفـذها التـي الجسـدية واالعتداءات

 .القانون تتجاوز تيال الجرائم هذه على معاقبتهم إلى الوصول من بد وال المتابعة
 علــيهم وأطلقــت االعتــداءات إلــى تعرضــوا مــن حقــوق فــي تتســامح لــن فــتح حركــة أن شــهال أبــو وأكــد
 فــي نشــطاء لكــونهم فقــط منــازلهم فــي علــيهم الجبريــة اإلقامــات وفــرض المبــرح للضــرب وتعرضــوا النــار
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 أعلــى مــع تحــدثت تاالعتــداءا هــذه تنــامي ومنــذ فــتح أن إلــى وأشــار .عــاديين مــواطنين أو فــتح حركــة
 حمـاس أن مؤكـدا  ، فـوري بشـكل االعتداءات هذه بوقف وطالبتها حماس حركة في السياسية المستويات

 .األمر بهذا تعليمات أي وجود عدم الوقت ذلك في أبلغتهم
 وخليـل حمـاس لحركـة السياسـي المكتب رئيس نائب مرزوق أبو موسى مع شخصيا   تحدث انه وأكد
 وجــود أنكــر وجمــيعهم الحركــة فــي آخــرين مســؤولين ومــع أيضــا   للحركــة سياســيال المكتــب عضــو الحيــة

 فـي لكـن العمـل هذا تنكر السياسي المستوى على حماس حركة كانت، وقال .الخصوص بهذا تعليمات
 أو فتح حركة نشطاء من عضو 155 من أكثر إلى وصلت حتى التنامي في الظاهرة استمرت الميدان

 .رفيعة برتب ضباطا أحيانا االعتداءات طالت حيث األمنية جهزةاأل في السابقين األعضاء
 انتهــت الظـاهرة أن إلـى، غــزة علـى العـدوان لوقـف القــاهرة محادثـات فـي شـارك الــذي شـهال أبـو ونـوه
 .للقانون يخضعوا أن ويجب تتوقف لن ارتكبها من ومعاقبة بمحاكمة المطالبة لكن العدوان بانتهاء

، واإلسـالمية الوطنيـة والفصـائل القـوى بـين سـليمة غير لعالقة تؤسس اتالممارس هذه أن إلى ولفت
 .ال أو الخصوص بهذا تعليمات هناك كان إن معرفة ضرورة إلى منوها  

 والمواسـير بالعصـي والضـرب األقـدام علـى النار إطالق فتح حركة نشطاء ضد االعتداءات وشملت
، بهـم العمالـة تهـم إلصـاق محـاوالت جانـب إلى زلالمنا في الجبرية اإلقامات فرض جانب إلى الحديدية
 إطـالق أو للضـرب تعرضـوا الـذين النشطاء بعض أن وأكد .كبيرة معنوية أضرارا   بهم ألحق الذي األمر
 مستشـفى إلـى الحكوميـة المستشـفيات مـن تـنقلهم أن الحركـة اضـطر مـا، عالجهـم رفـض يـتم كـان النار

 .صحتهم على واالطمئنان عالجهم ليتم القدس
 79/2/7041، هللا رام، األيام

 
 للقطاع اإلعمار بإعادة الفوري والبدء التهدئة تثبيت على تؤكد فتح مركزية

 النـار إطـالق وقـف اتفاق تثبيتو  احترام إلى، أمس فتح لحركة المركزية اللجنة دعت": وفا" ـ هللا رام
 بعــد، ردينــة أبــو نبيــل الحركــة باســم المتحــدث وقــال .غــزة قطــاع ضــد للعــدوان حــد لوضــع "إســرائيل" مــع

 النــار إطــالق وقــف تثبيــت احتــرام إن: عبــاس محمــود برئاســة هللا رام فــي لفــتح المركزيــة اللجنــة اجتمــاع
 وقدم الويالت شعبنا خاللها عانى يوما   45 من ألكثر استمر الذي الفلسطيني الدم شالل وقف" يضمن
 ".المهدمة البيوت آالف عشرات إلى باإلضافة، والجرحى الشهداء من اآلالف

 :يلي ما على تؤكد فتح لحركة المركزية اللجنة فإن النقاش ضوء وعلى أنه ردينة أبو وأعلن
 فـي شـعبنا أبنـاء ضـد ئيلياإلسـرا للعـدوان حـد لوضـع النـار إطـالق وقف وتثبيت احترام ضرورة :أولا 
 شـــعبنا خاللهـــا عـــانى، يومـــا   45 مـــن ألكثـــر اســـتمر الـــذي الفلســـطيني الـــدم شـــالل ووقـــف، غـــزة قطـــاع

 .المهدمة البيوت فآال عشرات إلى باإلضافة، والجرحى الشهداء من اآلالف وقدم الويالت
 وتــدفق غــزة قطــاع فــي أهلنــا معانــاة تخفيــف أجــل مــن والُســبل الوســائل وبكافــة الفــوري العمــل :ثانيرراا 

عـــادة المســـاعدات  الداخليـــة الظـــروف تهيئـــة علـــى والعمـــل، اإلســـرائيلية الحـــرب آلـــة دمرتـــه مـــا إعمـــار وا 
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 فــي المقبــل أول تشــرين شــهر فــي عقــده المزمــع غــزة إعمــار إلعــادة المــانحين مــؤتمر إلنجــاح والخارجيــة
 .المتحدة األمم رعاية وتحت الفلسطينية القيادة من بطلب مصر

 حمـاس حركـة بـه قامـت الـذي األسـود بـاالنقالب بدأت التي المريرة االنقسام تجربة ضوء على :ثالثاا 
 لشـعبنا العليـا المصلحة على الحرص من وانطالقا  ، المستمرة شعبنا معاناة ضوء وعلى 1554 عام في

 قـرار هـو لسلموا الحرب قرار أن على تؤكد المركزية اللجنة فإن، واالستقالل بالحرية وأهدافه الفلسطيني
 الشــعب تمســك علــى تؤكــد كمــا، بــه االنفــراد فصــيل أي حــق مــن لــيس وأنــه، فصــائليا   قــرارا   ولــيس وطنــي

 .المستقل الفلسطيني الوطني بالقرار الشرعية وقيادته الفلسطيني
ــثمن :رابعرراا   تحقيــق أجــل مــن، الشــقيقة مصــر وتبــذلها بــذلتها التــي والجهــود الــدور المركزيــة اللجنــة ُت
نهـاء التهدئـة وتثبيـت  الــرئيس مـن بطلـب جــاءت التـي مبادرتهـا خــالل مـن غـزة قطــاع فـي أهلنـا معانــاة وا 
 أســهمت التــي والصــديقة الشــقيقة الــدول جميــع دور تُــثمن كمــا، شــعبنا أبنــاء دمــاء لحقــن عبــاس محمــود
ـــك الهـــدف هـــذا تحقيـــق فـــي وُتســـهم ـــة السياســـية والمســـاعدات الـــدعم قـــدمت التـــي وتل  والتموينيـــة والمالي

 .الفلسطيني شعبنا لجماهير
 وجمـع الشـقيقة العربية للدول الداخلية بالشؤون التدخل عدم مبدأ على المركزية اللجنة تؤكد :خامساا 

ـــدول ـــل، األخـــرى ال ـــه الفلســـطيني الشـــعب فـــإن وبالمقاب  تـــدخل   أي تامـــا   رفضـــا   يرفضـــان الوطنيـــة وقيادت
 دم اسـتخدام الخصـوص وجـه علـى ويرفضـون، تقلالمسـ الـوطني وبقرارنـا، الفلسـطينية الداخلية بالشؤون
ـــة الوطنيـــة وقضـــيتنا شـــعبنا ـــات مـــن أي فـــي، العادل ـــة اإلقليميـــة التجاذب  فـــي األخـــوة تـــدعو كمـــا، والدولي

 لهويتهـــا انتمائهـــا وتغليــب العليـــا الوطنيــة الفلســـطيني الشـــعب مصــلحة إعـــالء إلــى الفلســـطينية الفصــائل
 .اتووالء انتماءات من عداها ما على الوطنية

 30/2/7041، هللا رام، األيام
  

 الوفاق وحكومة المصالحة نجاح أمام خطيرة عقبة حماس تجاوزات: فتح مركزية
 بتحية، السبت اليوم ءمسا، خاص بيان في فتح لحركة المركزية اللجنة توجهت :وفا - هللا رام
 في وصمودهم تصديهم على غزة قطاع في الحركة ومناصري ومناضلي وكوادر لقيادات وا عزاز تقدير
 صبرهم على وتقدير وتحية، يوما   45 امتداد على تواصل والذي الهمجي اإلسرائيلي العدوان وجه

 وقت في واالنتهاكات رائمالج بشعأ بحقهم ارتكبت التي المسلحة حماس مليشيات لممارسات وتحملهم
 .منهم احد بين تميز وال غزة قطاع في بأهلنا تفتك اإلسرائيلية الحرب آلة كانت

 على الرصاص بإطالق العدوان خالل حماس مليشيات إقدام العبارات بأشد المركزية اللجنة وأدانت
 وتكسيرهم برحالم بالضرب عليهم واالعتداء فتح حركة وأعضاء كوادر من العشرات وأجساد أرجل
 من أكثر على الجبرية اإلقامة وفرض، ونابلس والخليل هللا رام مستشفيات في للعالج بعضهم وصل

 على ذلك خطورة مدى حماس إدراك من بالرغم منازلهم في الحركة وأعضاء كوادر من ثالثمائة
 .اإلسرائيلي والقصف العدوان ظل في أسرهم وحياة حياتهم
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 كوادر من السياسيين المعتقلين بقاء على حماس إلصرار الشديد تنكارهااس عن اللجنة أعربت كما
 للقصف مباشرا   هدفا   تعتبر التي السجون هذه إخالء من بالرغم سجونها في فتح حركة ومناضلي
 لتمادي أسفها عميق عن وأعربت .السكني زكي المناضل األخ المعتقلين هؤالء مقدمة وفي، اإلسرائيلي

 في أهلنا شرائح معظم تمس وبدأت الحدود كل ممارساتها تجاوزت عندما خصوصا   حماس حركة
 التي والدوائية الغذائية المساعدات على المختلفة وأجهزتها حماس سيطرت عندما وذلك، غزة قطاع
 على بتوزيعها إما وقامت والصديقة الشقيقة الدول ومن الغربية الضفة من المعابر عبر تأتي كانت

 .السوداء السوق في بيعها أو المساجد في الدعوة جهاز لخال من جماعتها
 يقوم الوطنية الوحدة يريد من وأ اإلسرائيلي العدوان مواجهة يريد من هل المركزية اللجنة وتساءلت

 تقوم أن الوطني الوفاق لحكومة يريد ومن؟ الوطنية تقاليدنا عن البعد كل البعيدة الممارسات بهذه
 به قامت الذي باالعتداء يقوم اإلسرائيلية الحرب آلة دمرته ما إعمار وا عادة زةغ أهل إغاثة في بدورها
 لممارسة الوطني الوفاق لحكومة كممثل ذهب عندما عواد جواد الصحة وزير على حماس مليشيا
 وكيل 14 من مكونة ظل حكومة على اإلبقاء على ويصر؟ العدوان بداية في القطاع في مهامه

 .الوفاق لحكومة كبديل تالوزارا في يتحكمون
 30/2/7041(، وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 اإلعمار تعيق أل حماس وعلى جرائمها على "إسرائيل" محاسبة معركة بدأنا: فتح
 لمحاســبة سياســية معركــة بصــدد نحــن" عســاف أحمــد فــتح حركــة باســم المتحــدث قــال: وفــا – هللا رام
 وطنيـة وحدة تتطلب المعركة هذه" أن على مشددا"، اإلنسانية ضد جرائمها على االحتالل دولة حكومة
 ".اإلقصاء وعدم المشاركة عمادها

 واإلمســاك، جــذورها ىإلــ األمــور إعــادة علــى ويعمــل السياســي هجومــه يواصــل الــرئيس أن" :وأوضــح
نهـــاء االســـتقالل هـــو الحقيقـــي فالنصـــر، المبـــادرة بزمـــام  بـــأن الـــرئيس قـــول" أن إلـــى مشـــيرا  "، االحـــتالل وا 
 ال، االحتالل لمجابهة خلفه الفصائل كل مع تتوحد أن ويجب، الفلسطيني الشعب من جزء هي حماس

 ".الفلسطيني للشعب هاما   نصرا   سيحقق الذي السياسي التحرك هذا أمام عقبة تكون أن
طــالق القــدس تحريــر هــو الحقيقــي للنصــر وتعريفنــا، األخيــرة قبــل المحطــة فــي نحــن: "وأكــد  حريــة وا 
زالـة األسـرى  عــدوان بوجـه شـعبنا ألبنـاء وصـبر صـمود هـو جــرى ومـا، الالجئـين وعـودة المسـتوطنات وا 
 شــعبنا تــزج وال، وصــلتهاب والقــدس، فلســطينية وطنيــة حركــة أنهــا فــتح يميــز مــا أن" موضــحا  "، إســرائيل
 ".الشريف القدس بعاصمتها 44 ال أراضي على فلسطين دولة قيام فهدفها، إقليمية بتحالفات
 هـذه اسـتخدام ألحـد مسـموحا ولـيس، العلنـي للمـزاد ليسـت الفلسطينيين األطفال دماء أن" على وشدد
 ".مـــا دولـــة إلـــى حـــرب كـــل بعـــد حمـــاس تفعـــل كمـــا االنتصـــارات بإهـــداء، اســـتثمارها أو الطـــاهرة الـــدماء
 حمـاس فـرض إلـى متطرقـا، للقـانون واالحتكـام غـزة فـي يجـري فيمـا وطنيـة تحقيق لجنة بتشكيل وطالب
طــالق الجبريــة اإلقامــة  تنفــذ الضــفة فــي الشــرطة بينمــا، ســجونها فــي وزجهــم فــتح مناضــلي علــى النــار وا 
ـــانون ســـلطة أوامـــر ـــراق عـــن وتحـــدث ".الشـــرعية الق ـــم نونلقـــا حمـــاس ومخالفـــة اخت ـــه المحـــددة العل  ألوان
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طالق الجبرية إقاماتها واستنكار حماس تجاوزات عن الحديث البعض اعتبار من مستغربا  ، ومقاييسه  وا 
 !.إعالميا   تصعيدا   المواطنين على النار

 7/9/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
 

 وتفصيالا  جملة مرفوضة غزة قطاع على حماس وصاية :"اليوم العرب"لر نينيالع أبو
 نـينيالع أبـو سـلطان فـتح لحركـة المركزيـة اللجنة عضو كشف: سرحان أبو وليد اليوم العرب هللا رام
 األمنيــة واألجهـزة الســلطة عـودة علـى وصــية تكـون أن تحــاول حمـاس بـأن" اليــوم العـرب" مــع حـوار فـي

 اتفـاق وفـق للقطـاع تـذهب لـن الفلسـطينية الرئاسـة حـرس قـوات أن علـى مشـددا  ، غـزة لقطاع الفلسطينية
 وصــاية" أن علــى العنــين أبــو وشــدد. عليــه وصــايتها علــى حمــاس أصــرت مــا إذا، النــار إطــالق وقــف

ـــى حمـــاس ـــة مرفوضـــة غـــزة قطـــاع عل ـــو وأشـــار ."وتفصـــيال   جمل ـــى العنـــين أب ـــى أنـــه إل  الفلســـطينيين عل
 عـن فعلي بشكل حماس حركة وتخلت الداخلي االنقسام انتهي فعال   ما إذا ليتضح مقبلة أليام االنتظار
 عــن بعيــدا   القطــاع إلدارة الحمــد رامــي .د برئاســة الــوطني التوافــق حكومــة لمصــلحة غــزة علــى ســيطرتها
 وشــدد .غــزة قطــاع علــى اإلســرائيلي العــدوان انتهــاء بعــد وخاصــة، فرضــها تحــاول التــي حمــاس وصــاية
 دور ممارسـة عـن تخليهـا خالل من عملي بشكل الوطني التوافق بحكومة حماس اعتراف عدم أن على

نهاء الوطنية المصالحة مستقبل يهدد، غزة على المسيطر الظل حكومة  .الداخلي االنقسام وا 
 بشـأن اتخاذهـا الوطني افقالتو  حكومة تعتزم إجراءات أي يشترطون حماس في قيادات بأن وأوضح

 بشــأن عليــه االتفــاق تــم لمــا مخــالف أمــر وهــذا" متابعــا، الحركــة مــع بالتشــاور تــتم أن يجــب غــزة قطــاع
 أن إلـى مشـيرا"، الـوطني التوافـق حكومـة لمصـلحة غـزة قطـاع علـى المطلقـة سـلطتها عـن حمـاس تخلي

 عــامال ســيكون وهــذا بــه قبــلن لــن هــذا" مضــيفا"، غــزة علــى المطلقــة للســيطرة مســاعيها تواصــل حمــاس
سكان غزة قطاع إعمار إلعادة وأعمالها مسؤولياتها الوطني التوافق حكومة لممارسة معوقا  المواطنين وا 
 ".مأساوية أوضاعا ويعيشون بيوتهم دمرت الذين

دخـال غـزة فـي اإلعمـار بإعـادة يقبلـوا لن الدوليين المانحين أن إلى وأشار  والطبيـة اإلغاثيـة المـواد وا 
 أعلنتــه الــذي النــار إطــالق وقــف اتفــاق أن إلــى منوهــا، حمــاس حركــة ســلطة أو وصــاية تحــت غيرهــاو 

عــادة غــزة عــن المســؤول أن إلــى واضــح بشــكل يشــير غــزة علــى العــدوان لوقــف مصــر  كجهــة إعمارهــا وا 
 .عباس محمود بالرئيس ممثلة الفلسطينية السلطة هي فلسطينية

 7/9/7041، عّمان، اليوم العرب
 

 شكل لجنة لبحث مستقبل العالقة مع حماستفتح  :عساف
فادي أبو سعدى: أكد أحمد عساف، الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية، أن  - رام هللا

زة، بينما كانت حركة الحركة عضت على الجراح وقت العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غ
طالق النار على  333حماس تفرض اإلقامة الجبرية على  كادر فتحاوي، ولدينا أسماؤهم جميعا ، وا 

وتساءل عساف في تصريح لـ"القدس  أرجل آخرين، والكثير منهم وصل إلى مستشفيات رام هللا للعالج.
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عب الفلسطيني؟. وقال إن قرار العربي".. لماذا؟.. هل من يريد وحدة وطنية يسعى إلقصاء نصف الش
رئيس المكتب السياسي  ،حركة فتح كان في البداية عدم الحديث لإلعالم، وتحدثنا إلى خالد مشعل

 لحركة حماس في الدوحة، ولقادة حماس اآلخرين، ووعدوا بعالج الموضوع، لكن شيئا  لم يحدث.
عمار قطاع غزة، لعدم القدرة واألخطر كما يقول عساف هو الخشية من عدم القدرة على إعادة إ 

على إقناع المجتمع الدولي، الذي سيحضر لمؤتمر إعادة اإلعمار في القاهرة، أن هناك حكومة 
 61فلسطينية موحدة برئاسة رامي الحمد هللا خاصة وأن من يدير القطاع هي حكومة ظل مكونة من 

مسؤولية  "إسرائيل"ية، تتحمل فيها وكيل وزارة من حركة حماس، وبالتالي نحن مقبلون على كارثة حقيق
 تشريد مئات آالف الغزيين، وتتحمل فيها حماس مسؤولية إعاقة إعادة اإلعمار.

وأكد عساف تشكيل لجنة فتحاوية للحوار مع حماس، ووضع األمور في نصابها الصحيح بعد كل 
نية الحقيقية مع حماس، هذه التطورات، وبرنامج عملها مكون من أربع نقاط رئيسية، أولها الوحدة الوط

وثانيها قرار الحرب والسلم، وثالثها عمل حكومة الوفاق وتوسيعه ليشمل قطاع غزة، ورابعها الشراكة 
السياسية الحقيقية مع حماس، خاصة في ظل تناقض بين تصريحات مشعل لإلعالم األمريكي التي 

قادة حماس في غزة ال  ، وتصريحات صادرة عن7621أعلن فيها القبول بدولة على حدود عام 
 يعترفون ذلك.

 6/2/4148القدس العربي، لندن 
 

 منفرداا  سالم اتفاق عقد أو حرب خوض يقرر أن سياسي لفصيل يمكن ل: اشتية محمد
 ال أنـت: "اشـتية محمـد الـدكتور لحركـة المركزيـة اللجنـة عضـو قـال: هيمإبـرا  كامـل - المحتلـة القدس
 أن إمـا، فالحكومـة، البلـد إدارة سـأتولىب حماس أي  وأنا فقط الرواتب ادفعي للحكومة تقول أن تستطيع

 الحـرب خـوض وحـده يقـرر أن سياسـي لفصـيل يمكـن هـل: "اشـتية وقـال ".شـيء ال أو، شـيء كل تفعل
 فـي كبـرى وطنية مسائل هذه، إسرائيل مع سالم اتفاق يعقد أن سياسي لفصيل نيمك وهل، إسرائيل مع

 ".عليها االتفاق ويجب، جماعي قرار إلى حاجة
 2/9/7041 عمان، الرأي

 
 عزام األحمد: لن ُيدفع مليم لغزة دون وجود "سلطة شرعية"

وكاالت: حسمت حركة فتح أمس موقفها من أزمة رواتب مـوظفي غـزة، ال ،نادية سعد الدين -عمان
وقالـــت بلســـان مســـؤول ملـــف المصـــالحة فـــي الحركـــة عـــزام األحمـــد فـــي تصـــريح أمـــس، إن "ال حكومـــة 

 التوافق الوطني وال السلطة ملزمتان بدفع رواتب موظفي غزة".
وأضـاف األحمـد فـي تصـريحاته أنـه  ى نقطة البداية، إلـى االنقسـام".واتهم حماس بأنها "عادت بنا إل

"يشعر باأللم حينما يستمع لتصريحات بعض قيادات حمـاس عنـدما يقومـون بتقـزيم القضـية الفلسـطينية 
  ".6331إلى قضية رواتب لعدة آالف قامت الحركة بتعيينهم بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة العام 

م كــان غيــر شــرعي مــن قبــل حكومــة غيــر شــرعية"، فيمــا "نــص  اتفــاق القــاهرة علــى واعتبــر أن "تعييــنه
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تشـــكيل لجنـــة إداريـــة قانونيـــة مـــن قبـــل الحكومـــة الشـــرعية لتقـــوم بـــالنظر فـــي ملفـــات المـــوظفين وواقـــع 
 المؤسسات في غزة".

ن وأوضــح أن "الحكومــة قامــت بتشــكيل اللجنــة اإلداريـــة القانونيــة، وتضــم خبــراء مــاليين وفنيــين ومـــ
 الوزارات"، مشيرا  إلى أن "عملها يحتاج إلى أربعة أشهر كما نص اتفاق القاهرة".

أو لحماس فرض إرادتها على الحكومة"، مؤكدا  أن "الفيصل هـو نـص اتفـاق  وأكد أنه "ال يحق لفتح
 القاهرة".

وعن تصريحات الرئيس عباس األخيـرة حـول حكومـة الظـل التـي تحكـم فـي القطـاع، أوضـح األحمـد 
ن "إحدى النقاط التي لها عالقة بالشراكة هي قضية بسط الحكومـة الفلسـطينية سـيطرتها الكاملـة علـى أ

وتابع أنه "في حال عدم بسط السلطة سيطرتها على  قطاع غزة كما في الضفة الغربية".مؤسساتها في 
تمرت القطــاع، وفــق مــا نــص عليــه اتفــاق الشــاطئ، فــإن حركتــه ســتكون فــي حــل مــن االتفــاق، إذا اســ

 األمور بحاجة إلى موافقات وأذونات كما يحصل اآلن من أي فصيل كان". 
وحول مدى تأثير اإلشكاليات بين حركتي فتح وحماس على موضوع إعادة اإلعمار في قطاع غزة، 
أشار األحمد إلى أن "مؤتمر المانحين في القاهرة لن يدفع "مليما " واحدا  لقطاع غـزة بـدون وجـود سـلطة 

 ترف بها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".شرعية مع
"، موضحا  أنـه "لـم ُيـدفع أي 6336وقارن في ذلك "بمؤتمر المانحين الذي عقد في شرم الشيخ عام 

 مليار دوالر تم إقرارها بسبب عدم وجود حكومة شرعية". 0.4دوالر واحد من أصل 
 2/2/4148الغد، عّمان، 

 
 خيانة الفلسطينية الشرعية إطار خارج "إسرائيل" مع التفاوض: فتح

 باسـم المتحـدث أن، هللا رام مـن، 44/9/7041، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة ذكرت
 حـــول مـــرزوق أبـــو موســـى سحمـــا حركـــة فـــي القيـــادي تصـــريحات إن قـــال، عســـاف أحمـــد فـــتح حركـــة

ـــه اســـتعداد ـــة مـــع المباشـــر التفـــاوض حركت ـــم، اإلســـرائيلي االحـــتالل دول ـــى مشـــيرا  ، أحـــدا   يفـــاجئ ل  أن إل
 لـم ودوليـين إقليميـين وسـطاء خـالل مـن إسـرائيل مـع المباشـرة وغيـر المباشرة السرية حماس مفاوضات"

، خيانـــة هـــو الفلســـطينية الشـــرعية إطـــار خـــارج "إســـرائيل" مـــع التفـــاوض أن عســـاف وأكـــد ."يومـــا   تنقطـــع
 ذروة ذلــك يمثــل أال؟ منفــردا   "إســرائيل" مــع فلســطيني سياســي فصــيل كــل يتفــاوض متــى منــذ: متســائال  
 ؟.السياسي وموقفه الفلسطيني الشعب وحدة تفتيت في واإلمعان الخيانة

ـــادي أن، 47/9/7041، هللا رام، الجديررردة الحيررراة وأضـــافت ـــو محـــاز . د الســـفير فـــتح بحركـــة القي  أب
 مفاوضـات تـدير حمـاس إن حيـث مفاجـأة تشـكل ال مـرزوق أبـو موسـى .د تصـريحات أن اعتبـر ،شنب
 للتنســـيق اتفــاق حــول التســـريبات مــن الكثيــر تــدحرج 1554 ســـنة وفــي ســنوات عـــدة منــذ "إســرائيل" مــع

 . إعالن دون "إسرائيل"و حماس بين التهدئة أو األمني
 الحصار ورفع اإلعمار إعادة يعيق قد غزة يف واقع أمر حكومة وجود: فتح مركزية
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 السياسـية الخطـة فـي قـدما المضـي علـى اإلصـرار فـتح لحركـة المركزيـة اللجنة أكدت :وفا – هللا رام
قا االحــتالل إلنهــاء عربيــا المدعومــة  علــى الشــريف القــدس وعاصــمتها المســتقلة الفلســطينية الدولــة مــةوا 

 وعضـو، فـتح حركـة باسـم الرسـمي النـاطق أكـدو  .الضـغوط أو التهديدات كانت مهما 5444 عام حدود
 رام فـي الرئاسـة بمقر، عباس محمود برئاسة أمس للجنةا اجتماع خالل ردينة أبو نبيل المركزية لجنتها

 واليتهــا بســط خــالل مــن، غــزة قطــاع فــي بعملهــا القيــام مــن الــوطني الوفــاق حكومــة تمكــين ضــرورة، هللا
 الــذي شــعبنا عــن المعانــاة ورفــع، القــاهرة فــي عليــه اتفــق مــا وفــق وجــه أكمــل علــى بواجباتهــا تقــوم حتــى

 حكومـة وجـود ظـل فـي غـزة قطـاع فـي الحـالي الوضـع أن إلـى ردينـة أبـو وأشـار .والـدمار للقتـل تعرض
 والعمــل الكامــل الــدعم علــى مؤكــدا، الحصــار ورفــع اإلعمــار إعــادة يعيــق قــد، ضاألر  علــى واقــع أمــر

 .إلنجاحها المتواصل
 47/9/7041، هللا رام، الجديدة الحياة

 
 غزة في أهلنا هجرة بتسهيل العظمى الخيانة يرتكب حماس أمن جهاز: عساف أحمد
 موقــف باتخــاذ الوطنيــة وقــواه شــعبنا جمــاهير، عســاف أحمــد فــتح حركــة باســم المتحــدث دعــا :هللا رام
 إلـــى وقــذفهم األنفـــاق عبــر غـــزة قطــاع فـــي أهلنــا تهجيـــر تســهيل فـــي حمــاس مـــن المتــورطين مـــن حــازم

 حـديث أي، عساف وتساءل .والنساء األطفال من فلسطينيا   54 خاللها قتل والتي، البحر في المجهول
 والتهريـــب واألختـــام الســـفر جـــوازات تزويـــر فـــي مســـتمر منـــياأل وجهازهـــا حمـــاس تدعيـــه المقاومـــة عـــن

 يستسـهل مـن أن مؤكـدا  ، الـدوالرات من حفنة مقابل األنفاق عبر القطاع في أهلنا تهجير في والمساهمة
 ليواجهــوا البحــر عــرض إلــى ويقــذفهم أحيــاء وهــم شــربالب اليــوم يتــاجر الفلســطيني وبالــدم بالــدين المتــاجرة
 بالخيانـــة حمـــاس أمـــن بـــه يقـــوم مـــا عســـاف ووصـــف .أخالقـــي وازع أي غيـــر ومـــن ضـــمير بـــال المـــوت
 دولـة سـعت طالمـا التـي اإلسـرائيلي والتهجيـر" الترانسـفير" مخطـط رخيصـة وبطريقـة ينفـذ ألنه، العظمى
 من خاللها حذر لطالما الذي للرئيس، والمسؤولة كيمةالح بالسياسة عساف وأشاد .تنفيذه إلى االحتالل

 في أهلنا دفعه الذي الثمن إلى مشيرا  ، لها باهظا   ثمنا   الفلسطيني الشعب بدفع محسوبة غير مغامرة أي
 لــوال الضــفة فــي يحصــل أن كــاد مــا والــى، الفلســطيني بالــدم ومتاجرتهــا حمــاس مغــامرات بســبب، غــزة

 .باألساس الضفة يستهدف كان الذي اإلسرائيلي المخطط أفشلت تيوال، للرئيس الحكيمة السياسة
 41/9/7041، هللا رام، الجديدة الحياة

 

 :الجهاد: ثالثاا 
 الجهاد: الحتالل أعلن الحرب وعليه انتظار النتائجحركة 
 أبنــاء مـن مواطنــا 55 مـن ألكثـر الصــهيوني الكيـان اغتيــال إن" اإلسـالمي الجهـاد حركــة قالـت: غـزة
 بـدأت وكمـا، غـزة قطـاع علـى حرب ـا وأعلنـت شـنت أنهـا يعنـي سـاعات 4 من أقل في الفلسطيني الشعب

 فــي شــهاب داود الحركــة باســم المتحــدث وأكــد ".النتــائج تنتظــر أن عليهــا غــزة علــى والحــرب التصــعيد
 ســرايا" العســكري وذراعهــا الجهــاد حركــة أنب، 4-4  االثنــين للحركــة مواقــع نقلتهــا صــحفية تصــريحات
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 وأوضــح ".اإلســرائيلي العــدوان ومواجهــة للــرد، صــفوفهم فــي العامــة والتعبئــة العــام النفيــر أعلنتــا" القــدس
 ".الشرسة الصهيونية الحملة ظل في" يينالفلسطين وحماية بالدفاع ملتزمة تزال ال المقاومة أن شهاب

 2/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 رفح أو غّزة من أغلى ليست وهي أبيب تل قصفنا: البطش خالد
"، األخبار" مع حوار في"، اإلسالمي دالجها" حركة في الخارجية العالقات مسؤول البطش خالد قال

 فـي مشـروع حقنـا شـيء كـل قبـل: "غـزة علـى اإلسـرائيلي العـدوان خـالل أبيـب تـل قصف عن حديثه في
، الثقيـل العيـار مـن هجمـات االحـتالل نفـذ بعدما جاء قرارنا. المحتلة فلسطين مدن من أي في المقاومة
 مـن والمسـاجد العبـادة دور ويقصـف عـين مـرأى علـى المجازر ويرتكب المدنيين بيوت يستهدف فعندما
 ."الهيا بيت من أو رفح أو غزة من أغلى ليست وهي، أبيب تل قصفنا، نعم. بقوة نرد أن الواجب

 رد هنـاك يكـون أن يسـتدعي فهـذا، مسـتمرا   العـدوان دام مـا: "الـبطش قال التهدئة عن الحديث وحول
 للحيـاة وفقـدانا غـزة فـي حصـارا ويعـاني االحـتالل تحـت شـعبا   نـزال ال، وخاللـه ذلك قبل نحن. ومجابهة
، مقاومـة موقـف هـو الموقف ".إسرائيل" وقيود، المستوطنين هجمات بسبب، والقدس الضفة في الكريمة

 ولـيس، تهدئـة عـن الحـديث يمكـن الحصـار ورفـع بـالتوازي األماكن كل في جرائمه العدو أوقف إذا لكن
 أن بــين فــرق هنــاك: "قــال، صــواريخ إطــالق عــن الجهــاد نإعــال تــأخر وحــو ."1551 شــروط مــن بأقــل
، أمــس مــن أول ليلــة حتــى تعلــن لــم اإلســالمي للجهــاد العســكري الجنــاح القــدس ســرايا، تعلــن وأن تطلــق
 اختيــار مالحظــة مــع، العمــل هــذا وتنفيــذ العمــل عــن اإلعــالن بــين فــرق هنــاك، القســام كتائــب وكــذلك
 ."ودقيقين واضحين ننكو  أن يجب، لإلعالن المناسب التوقيت
 إسـرائيلي تصـعيد أي علـى الـرد فـي" اإلسـالمي الجهـاد" قـرار أن صـحيح هـل: سؤال عن جوابه وفي
 رد. الطريقـــة بهـــذه الحـــديث المنطقـــي غيـــر ومـــن، صـــحيح غيـــر هـــذا: "الـــبطش قـــال ؟بــــحماس مرهـــون

 علــى مــا وعليهــا مــةمقاو  حركــة فــاألخيرة، حمــاس مــن بقــرار ال وعدوانــه االحــتالل ببقــاء مــرتبط" الجهــاد"
 وتقديره بقناعاته مرتبط" اإلسالمي الجهاد"و، المشروعة الردود دائرة في جميعا نعمل. األخرى الفصائل
 ."القرار سيد هو الموقف تقدير. الفلسطيني الشعب مصلحة من انطالقا للموقف

 وهـي، حاضـر غائـب السـلطة: "الـبطش قـال: يجـري مـا اتجاه الفلسطينية السلطة لدور تقييمه وحول
 لكـــنهم أشـــقاؤنا هـــم، فيـــه نفســـه يضـــع أن ألحـــد ينبغـــي ال موضـــع فـــي نفســـها ووضـــعت، شـــعبها ظلمـــت
 عالقـة ال كأنه... أيضا االحتالل مع هم وال، والشعب المقاومة مع هم ال. صندوق في أنفسهم وضعوا

 األمـــم إلـــى هالتوجـــ عليهـــا كمـــا، األمنـــي التنســـيق بمنـــع قـــرارا تتخـــذ أن الســـلطة علـــى يجـــب!، بأحـــد لهـــم
سرائيل أمريكا تجامل اللحظة حتى هللا رام. الدولية والمنظمات المتحدة  أمـر وهـو، شعبنا حساب على وا 
ذا، مستغرب  ."تلقائي تحلل حالة في ألنها الضفة في فستندثر، الطريقة هذه في استمرت وا 

 9/2/7041، بيروت، األخبار
 
 والضامنين الكفالء عن يقال ما كل سقطتأ المعركة هذه.. للتهدئة اتصالت ل": الجهاد"
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ـــ العــام األمــين نائــب أكــد: حصــب ا فتحــي - غــزة  أي اآلن حتــى يوجــد ال" أنــه النخالــة زيــاد" الجهــاد"ل
 حــديث يوجــد وال، إعالمــي حــديث تهدئــة عــن يشــاع مــا وكــل، ئــةالتهد خصــوص فــي جديــدة اتصــاالت

 ليسـت الميدانيـة الظروف" أن أمس غزة في للحركة اإلعالمي المكتب وزعه تصريح في واعتبر". جدي
 أصـبح الـذي 1551 عـام النار إطالق وقف اتفاق وفق حل عن يتحدث الجميع أن خصوصا  ، ناضجة
 ".يلتزمه لم ائيلياإلسر  كون الزمن عليه وعفا ظهورنا خلف

 أي، والضــامنين الكفــالء عــن يقــال مــا كــل أســقطت المعركــة هــذه" إن وقــال، مصــر قنــاة مــن وغمــز
 اتفـاق أي مالمـح سيرسـمون مـن هـم ورجالها، الضامن هي وحدها فالمقاومة، النار إطالق لوقف اتفاق
 اتفـــاق أي عـــن الحـــديث يمكننـــا وال، الـــدم مـــن شـــالال   يـــدفع المـــرابط الصـــامد شـــعبنا" أن وأضـــاف". قـــادم

 آفاقـا   فتحـت المعركة وهذه، المقاومة صنعته جديد وأفق جديدة مرحلة في ونحن، غزة في أهلنا يحاصر
 ".ذلك وفق نتصرف أن وعلينا، شعبنا أمام واسعة

 43/2/7041، لندن، الحياة

 
 "الجهاد": نرحب بدور مصر لكن طرح مبادرات التهدئة ل يتم عبر اإلعالم

األناضــول: أعــرب قيــادي بــارز فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي، مســاء اليــوم  -مصــطفى حبــوش -غــزة
االثنين، عن ترحيب الحركة ودعمها للجهد والدور المصري، لوقف إطالق النار في غزة، لكنه قال في 

 اته إن " إعالن المبادرات ال يتم عبر اإلعالم وهناك عناوين معروفة للمقاومة".الوقت ذ
ــــادي فــــي حركــــة الجهــــاد اإلســــالمي فــــي تصــــريح صــــحفي وصــــل مراســــل  ــــبطش القي ــــد ال وقــــال خال
"األناضول" نسـخة عنـه، تعقيبـا علـى المبـادرة التـي طرحتهـا مصـر لوقـف إطـالق النـار فـي قطـاع غـزة: 

والدور المصري، لكـن إعـالن المبـادرات ال يـتم عبـر اإلعـالم وهنـاك عنـاوين "نحن نرحب وندعم الجهد 
وأضــاف الــبطش أن "هــذه المعركــة مــع االحــتالل الصــهيوني فارقــة ويجــب أن تبنــى  معروفــة للمقاومــة".
: "يجــب إنهــاء الحصـار كأســاس ألي تحـرك لوقــف إطـالق النــار فــي ومضــى قـائال   عليهـا أشــياء كثيـرة".
طالمـا لـم يعتـرف العـالم بحقـوق الشـعب "إسرائيل"  على رفض حركته ألي تهدئة معقطاع غزة"، مشددا 

 الفلسطيني ويتم رفع الحصار عن غزة.
 48/1/4148رأي اليوم، لندن، 

 
 التهدئة لقيادة األول الدور لها ومصر األساسي" التهدئة" شرط نهائياا  الحصار رفع: النخالة

 عــام التهدئــة اتفــاق" إن، النخالــة زيــاد الحــاج اإلســالمي الجهــاد لحركــة العــام األمــين نائــب قــال: غــزة
 المـــدن كافـــة ونقصـــف متقدمـــة مرحلـــة فـــي ونحـــن أفضـــل وضـــعية فـــي فالمقاومـــة خلفنـــا أصـــبح م1551

 معينـة تهدئـة إلى التوصل وتريد كبير مأزق في وهي األول اليوم من تصرخ بدأت يلإسرائ، الصهيونية
 فضـــائية علـــى خـــاص لقـــاء فـــي النخالـــة وأضـــاف ".اآلن حتـــى التهدئـــة حـــول ومحـــدد واضـــح شـــيء وال

 وهــذا غــزة قطــاع حصــار ينتهـي أن بتهدئــة والقبــول ضــرباتها لوقـف األساســي المقاومــة شــرط" :الميـادين
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 كــل تمتلــك وهــي والتهدئــة الحــوار عمليــة تقــود بــأن األول الــدور لهــا مصــر أن" :بعوتــا ".أساســي شــرط
 بعيــدا   الحــوار فــي نــذهب لــن ..غــزة علــى العــدوان لوقــف المطلــوب بــدورها تقــم لــم مصــر". لــذلك األوراق
ـــاح أساســـية وهـــي مصـــر عـــن  غيـــرت المقاومـــة صـــواريخ أن وأشـــار. "غـــزة علـــى الحصـــار إنهـــاء ومفت

 هـم الميدان في المقاتلون ..القادم االتفاق طبيعة سترسم التي هي الميدان في المقاومة قدرة" : المعادلة
، فلسـطين علـى عـدوانها ثمـن تـدفع أن" إسـرائيل" علـى يجـب أنـه ولفـت ".المقبلـة المرحلـة سيرسـمون من

 .عدوانه خالل اإلسرائيلي االحتالل دمره بيت كل ستبني الفلسطينية المقاومة أن مشيرا  
 41/2/7041، اإلخبارية سما وكالة

 
 والضحية الجالد بين ساوت المبادرة: للتهدئة المصرية المبادرة ترفض الجهاد حركة
 المبادرة رفضها أعلنت مياإلسال الجهاد حركة أن، غزة من، 44/2/7041، القدس، القدس ذكرت
 لوقــف يبــذل جهــد أي مثمنــة، "إســرائيل"و غــزة فــي المقاومــة فصــائل بــين النــار إطــالق لوقــف المصــرية
 المصــري الجانــب أبلغنــا" الثالثــاء اليــوم لهــا بيــان فــي الحركــة وقالــت .الفلســطيني الشــعب علــى العــدوان
 ".فيهــا تستشــر لــم التــي المقاومــة وشــروط شــعبنا حاجــات تلبــي ال التــي المبــادرة هــذه قبــول بعــدم موقفنــا

 كـــل مـــع جنـــب إلـــى جنبـــا  ، عملياتهـــا ستواصـــل القـــدس وســـرايا، لنـــا ملزمـــة غيـــر المبـــادرة هـــذه" وأضـــافت
 ".اإلسرائيلي العدوان مواجهة في شعبنا عن دفاعا  ، العسكرية واألجنحة الفصائل

 الجهـاد لحركـة العـام األمين نائب أن، غزة من، 41/2/7041، ملإلعال يالفلسطين المركز وأضاف
 بـــين ســـاوت لكونهـــا المصـــرية المبـــادرة رفضـــت حركتـــه إن قـــال، النخالـــة زيـــاد فلســـطين فـــي اإلســـالمي

 فضـال  ، واحـدة دقيقـة يتوقـف ولم، هوادة بال مستمر غزة على العدوان أن إلى إضافة  ، والضحية الجالد"
 الليلـــة متلفـــز تصـــريح   فـــي نخالـــةال ورحـــب". أساســـي بشـــكل الحصـــار إنهـــاء علـــى تـــنص لـــم كونهـــا عـــن

 المصــري الجانــب مــع تواصــل علــى نحــن" قــائال  ، بنودهــا وتحســين المبــادرة لتطــوير جهــد بــأي الماضــية
 إدارة مســتوى علــى كانــت مصــر مــع االتصــاالت أن إلــى مشــيرا  "، المبــادرة تطــوير أجــل مــن وسنســعى
 أن فـي لـدينا مـانع ال" أنـه أكد لكنه ،وتركيا قطر مع اتصاالت وجود عدم إلى ولفت .العامة المخابرات

 النهايـة فـي لكننـا، وراءهـا تقـف التـي الجهـة عـن النظـر بغـض شـعبنا صـالح في تكون مبادرة أي ندرس
 ".فيها األساسي الالعب مصر تكون ال مبادرة ألي نجاح فال، ودورها القاهرة تجاوز بعدم محكومون
 القـاهرة تـتفهم أن ونأمل، مبادرتها لتطوير مصر امأم مفتوحة زالت ال الطريق أن مجددا   أؤكد" وقال
ذا. الفلسطيني الموقف  ".بذلك سنفكر أخرى لدولة دعينا إن أما، سنذهب للقاهرة دعينا وا 
 

 ترفض أي تهدئة طويلة األمدداود شهاب: "الجهاد" 
 إن"، الحيـاة"لـ شهاب داود غزة في اإلسالمي الجهاد حركة باسم المتحدث قال: احصب فتحي - غزة
 الصــراع إدارة إطــار فــي تكتيــك أنهــا علــى التهدئــة إلــى وتنظــر، األمــد طويلــة تهدئــة أي تــرفض" الحركــة
" شـرطين أهـم" أن علـى شـهاب وشـدد ".أكثر أو جولتين أو بجولة ينتهي ال الذي، االحتالل مع الطويل
 فيـه بمـا، عنـه كـامال   الحصـار ورفـع، القطـاع علـى فـورا   العـدوان وقف" هما، تهدئة إلى للتوصل كةللحر 
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، الحدوديـــة المنـــاطق فـــي للمـــزارعين العمـــل وحريـــة، كافـــة المعـــابر عبـــر والبضـــائع األفـــراد حركـــة حريـــة
 وحـــول". أعمـــالهم مزاولـــة مـــن مـــنعهم أو اعتقـــالهم أو علـــيهم النـــار إطـــالق وعـــدم البحـــر فـــي والصــيادين
 هـــي بهـــا نثـــق ضـــمانة أكثـــر" أن شـــهاب اعتبـــر "،إســـرائيل" مـــع تهدئـــة اتفـــاق ألي المطلوبـــة الضـــمانات

 ".المقاومة وسالح، اإلشادة ويستحق ولحمه بدمه ضحى الذي الفلسطيني الشعب
 دخلــت حــال فــي" أنــه علــى مشــددا  "، بمصــر الحركــة ثقــة" وأكــد، دوليــة ضــمانات أي شــهاب ورفــض

". أخـرى جهـة أي مـن ضمانات إلى بحاجة ولسنا تماما   بها نثق فإننا، ومختلف يحقيق شكل في مصر
 غـزة قطـاع فـي العنـف أعمـال إليقـاف الملحـة الضرورة أكد شكري سامح المصري الخارجية وزير وكان

 األزمـــة إلنهـــاء مكثفـــة جهـــودا   تبـــذل مصـــر أن إلـــى مشـــيرا  ، األبريـــاء المـــدنيين دمـــاء إلراقـــة حـــد ووضـــع
صـابة شخصـا   135 مـن أكثـر استشـهاد بعـد القطـاع فـي اإلنسـانية  الفلسـطينيين مـن 5455 مـن أكثـر وا 
 قبـول خالل من المسؤولية مستوى إلى باالرتفاع الفلسطينية األطراف المصري الوزير وطالب. األبرياء
 .ممكن وقت أسرع في المبادرة

 42/2/7041، لندن، الحياة
 

نهاخالد   ء الحصار وفتح المعابر وميناء غزة ومطارهاالبطش: مطالبنا وقف العدوان وا 
 قطـاع فـي اإلسـالمي الجهـاد قـادة احـد الـبطش خالـد قـال: الهـور اشـرف ،الصـالح علـي، غـزة -لندن

 المطالـب محـدودة نخوضـها التـي المعركـة" لنـدن مـن" العربي سالقد" معه أجرته هاتفي اتصال في غزة
 الــبطش وحســب". عــنهم المعانــاة ورفــع المــواطنين حيــاة تســيير وهــدفها واضــحة شــروطنا وان واألهــداف

 والقـدس الغربيـة الضـفة عن بل فحسب غزة عن ال العدوان وقف"بـ تتمثل المطالب أو الشروط هذه فإن
نهاء، المحتلتين " إسـرائيل" مطلب عن يشاع وعما". ومطارها غزة ميناء وفتح، المعابر تحوف الحصار وا 
 وحـول ".كفـر عنـه والحـديث بدعة هذا.. فيه النقاش مرفوض أمر هذا" بحزم رد المقاومة سالح بسحب
 مــا هــذا" ضــاحكا الــبطش قــال األقصــى المســجد فــي بالصــالة للفلســطينيين الســماح عــن يتحــدث مقتــرح
 زادت إذا إال األقصـى فـي الصـالة مـن الممنـوعين الغربيـة الضـفة فـي أهلنـا صيخـ الكـالم لكـن به نأمل

 ".عاما الخمسين عن أعمارهم
 42/2/7041، لندن، العربي القدس

 
 المعركة نهاية سيرسم المقاومة أداء: النار إطالق وقف اتفاق نضوج عدم يؤكد شّلح
 لبلـورة األمـور تنضـج لـم، اآلن حتـى" أنـه شـل ح رمضـان" اإلسـالمي الجهـاد" لحركـة العـام األمين أكد
 أي يبـذل لـم" أنـه مؤكـدا  "، غـزة قطـاع علـى عدوانـه فـي اإلسـرائيلي االحـتالل مع نار إطالق وقف اتفاق
 للتوصــل إمكانيــة عــدم" هنــاك أن ومعتبــرا  "، العــدوان وقــف لــىإ التوصــل بهــدف البدايــة منــذ حقيقــي جهــد
 ".مصر دون من اتفاق إلى

 أداء هـــو المعركـــة هـــذه نهايـــة سيرســـم الـــذي" أن علـــى"، الميـــادين" قنـــاة مـــع مقابلـــة فـــي، شـــلح وشـــدد
 هللا رام فـــي الســـلطة بمثلـــث المـــرتبط، المعبـــر حساســـية تجاوزنـــا إذا" أنـــه مؤكـــدا  "، الميـــدان فـــي المقاومـــة
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 أسلوب اعتمد 1551 العام في بأنه مذكرا  "، اتفاق توقيع إلى نصل أن فيمكن، ومصر غزة في وحماس
 .اإلسرائيلي العدو به يلتزم لم الذي، بالهدنة التدر ج

ه ذا، خاسـر الرهـان فهـذا الطريـق اختصـروا: "بـالقول المقاومـة سـالح نفاذ على المراهنين إلى وتوج   وا 
"، المنطقـة علـى بشـرارتها ترمـي اللهـب مـن كتلـة إلـى سـيتحول غـزة في بارودال فبرميل العدوان يوقف لم

"، بأكلمهـا المنطقـة تاريخ مسار سيعدل غزة وقطاع التفاصيل من أكبر أفق صنعت المقاومة" أن مؤكدا  
 فســـيتكبد أكثـــر غـــامر إذا والـــذي االحـــتالل يظـــن ممـــا بكثيـــر أكبـــر المقاومـــة إمكانـــات" أن علـــى مشـــددا  
 ".والصديق العدو فاجأت الفلسطينية المقاومة" أن إلى ومشيرا  "، كبيرة خسائر

 الجـيش" أن معتبـرا  "، كبيـرة خسـائر فسيتكبد أكثر اإلسرائيلي االحتالل كيان غامر إذا" أنه من وحذ ر
 منـذ تحقـق المعادلـة قلـب" أن علـى مشـددا  "، غـزة مسـتنقع فـي وغـرق حتفـه إلـى برجليـه ذهـب اإلسـرائيلي

 ".أبيب تل قصف تم حين الحرب يف األول اليوم
 أن إلـى مشـيرا  "، الصـراع هـذا تـاريخ فـي مسـبوقة غيـر معركـة" تخـوض الفلسـطينية المقاومة أن ورأى

 ".االحتالل كيان مدن كل فيها استهدفت التي األمة تاريخ في األولى هي المعركة هذه"
ــد موقــف بلــورة" إمكانيــة إلــى فأشــار، العــدوان لوقــف اتفــاق إلــى التوصــل لناحيــة أمــا  الســاحة فــي موح 

 التنـازل يمكـن ال الـذي األدنـى الحـد" أن علـى مشـددا  "، المصـرية الورقـة مـع التعـاطي عنوانه الفلسطينية
نهـــاء المعـــابر وفـــتح غـــزة عـــن الحصـــار رفـــع هـــو عنـــه  نفــــوس فـــي األمـــل ســـيبعث الـــذي، الحصـــار وا 

 حمـاس مـع توافقنـا وقـد الكثيـر لنـا عنـيت فلسـطيني دم فيهـا ويسـفك تمـر دقيقـة كـل: "وقال ".الفلسطينيين
 ".المقاومة شروط تنفيذ دون النار إلطالق وقف ال محددة لساعات هدنة على

 مـــع مصـــري تيـــار ألي داخليـــة مشـــكلة أي بـــين الفصـــل القـــاهرة مـــن المطلـــوب أن علـــى شـــل ح وشـــدد
 أن مؤكــــدا  ، "اإلســــرائيلي العــــدو مــــع مشــــكلتنا ولكــــن القــــاهرة مــــع ليســــت مشــــكلتنا" ألن فلســــطين قضــــية

 خطابـــــاتهم فــــي يراعــــوا أن حمــــاس قـــــادة علــــى متمنيــــا  "، واالصــــطفافات المحـــــاور كــــل فــــوق فلســــطين"
 .الفلسطينية الخصوصية
 المصـرية الورقـة مـع التعـاطي عنوان تحت الفلسطينية الساحة في الموقف توحيد إمكانية إلى وأشار

 موقــف وأخــذ الوســيط دور لعــب عــدم إلــى عبــاس محمــود الفلســطيني الــرئيس داعيــا  ، جديــدة أفكــار لبلــورة
 نتفــاوض ذلــك بعــد ثــم النــار نوقــف لــي قــال قــد وهــو الفلســطيني الكــل مــن كجــزء التحــدث وأن تــاريخي
 حمــاس وأن تركــي -قطــري مســار وجــود عــدم" مؤكــدا  ؟"، خرجــت بمــاذا، تفــاوض وأنــت ســنة 15 فأجبتــه
 ورقة بعد أنجزت لقطر سلمت التي ةالتهدئ ورقة أما الفلسطينية السلطة ودور مصر دور على حريصة
 والمشـكلة اإلسـرائيلي العـدوان هـي األولـى مشـكلتين أمام نحن" ومضيفا  "، لها بعد ما في وسلمت القاهرة
"، للبوصــلة تصــويب هــو اآلن يجــري مــا" أن علــى شــل ح وشــدد ".حمــاس مــن القــاهرة موقــف هــي الثانيــة
 ".فلسطين فعلت ما مثل األمة هذه في اإلجماع يحقق أن يمكن شيء ال" أن معتبرا  
ذ ه، ويركع يدجن أن يمكن ال الغربية الضفة في الفلسطيني الشعب أن على شدد وا  : قائال   إليهم توج 

. غـزة فـي رسـمتها التي المقاومة هي الدولة فطريق فلسطيني انتداب سلطة إلى أوسلو سلطة تحولوا ال"
ذا  إدارة فــي للمشــاركة جــاهزون فــنحن بالكامــل رةمحــر  منطقــة غــزة أن وتعلــن ســتقف المقاومــة كانــت وا 
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ذا. غـزة  نحــن األرض اسـتعادة طريـق نسـلك وأن الفلسـطيني الحـق علــى اإلصـرار هـي السياسـة كانـت وا 
 االحـتالل كيـان يستطيع لن، اليوم، النصر ملحمة يشهد الذي الجيل: "قائال   وأردف ".المعادلة في دائما  
ـــل فيمـــا وجهـــه فـــي يقـــف أن ـــذي الجي ـــان ضـــد االنتصـــار المعركـــة يقـــود مـــن هـــو 44 هزيمـــة رأى ال  كي

 ".اآلن االحتالل
 نصـر حسـن السـيد للحـزب العـام األمين اتصال بعد خاصة"، هللا حزب" مع العالقة موضوع في أما

 والفلســـطينية اللبنانيـــة المقاومــة بـــين العالقــة" أن األخيـــر أكــد فقـــد، غــزة فـــي التطــورات لبحـــث بشــل ح هللا
 أرســل، تمـوز حـرب فـي أنـه عـن وأعلـن .غـزة علـى العـدوان خـالل هللا نصـر لقائـه عـن كاشـفا  "، تاريخيـة

 ".أبيب تل بقصف يبادروا أال طالبا   اللبنانية المقاومة قيادة" إلى
 بـــين، الفصــل الكبيـــر السياســي بعقلهـــا، اســتطاعت ةســـوري" أن شــل ح فـــرأى، الســوري الملـــف فــي أمــا
 دمشـق" أن إلـى مشيرا  "، اإلسالمي والجهاد حماس أمام مشقد أبواب وفتحت المسلمين اإلخوان جماعة
 العـــدوان مـــع األولـــى مشـــكلتين أمـــام نحـــن: "قـــائال   وخـــتم ".فلســـطين تحتضـــن لنـــا باحتضـــانها أنهـــا تعلـــم

 على عربيا   وتآمرا   عربيا   خذالنا   هناك" أن إلى مشيرا  "، حماس من القاهرة موقف هي والثانية اإلسرائيلي
 ".للمنطقة خيرا   تريد وال العدوان في شريكة أمريكا فيما غزة

 77/2/7041، بيروت، السفير
 

 المعركة هذه في سينتصر الفلسطيني الشعبو .. سالحها على تساوم لن المقاومة: شلح
 المقاومـــة أن اإلســـالمي الجهـــاد لحركـــة العـــام األمـــين شـــلح عبـــدهللا رمضـــان .د أكـــد - معـــا -غـــزة

 لهـــذا الحصـــين الـــدرع هـــي ســـتظل نفســـها وطـــول وشـــجاعتها بإبـــداعاتها العـــالم أذهلـــت التـــي الفلســـطينية
 إننـا: "اليـوم فجـر متلفـزة كلمـة فـي وقـال .سـالحها علـى تسـاوم لـن وأنها الجميع عنه تخلى الذي الشعب

 العظــــيم جهــــادكم واعتــــزاز فخــــر بكــــل نتــــابع هــــذا والشــــهادة والبطولــــة الصــــمود عيــــد مــــةالمقاو  عيــــد فــــي
 مــن ســطرتم مــا ونتــابع المجــرم الصــهيوني العــدو يشــنه عــدوان أبشــع مواجهــة فــي المشــهودة وصــالبتكم

 ".معه المرير صراعنا تاريخ في الدروس أقسى وجنراالته العدو تلقنون وأنتم مالحم
، وثبـاتكم بصبركم فإنكم والدولي اإلقليمي والتواطؤ التآمر وضراوة دوانالع شراسة رغم شلح وأضاف

 أذهلــت التــي المقاومــة هــذه وأن ينتصــر وأن البــد العظــيم الشــعب هــذا أن علــى القــاطع الــدليل تقــدمون
 عنــه تخلــى الــذي الشــعب لهــذا الحصــين الــدرع هــي ســتظل، نفســها وطــول وشــجاعتها بإبــداعاتها العــالم
 ".هلل إال يركع ال شعب مقاومة ألنها تستسلم ولن، سالحها على تساوم لن وأنها، الجميع

 مصـــطفى علـــى أبـــو وكتائـــب الـــدين صـــالح الناصـــر وألويـــة القـــدس وســـرايا القســـام أبنـــاء يـــا" :وتـــابع
 بـين الفطـر بعيد احتفالكم إن والفصائل الكتائب وكل الوطنية المقاومة وكتائب األقصى شهداء وكتائب
 التهافــت ظــل وفــي الهمجــي العــدوان نيــران مرمــى وتحــت الحصــار قلــب وفــي هدمــةالم البيــوت أنقــاض

 األســطوري صــمودكم يجســدها التــي واألهــداف بالمبــادئ وتمســكنا يقيننــا يعــزز إنمــا، المريــر والخــذالن
 ولقـد والمتـآمرين األعـداء أهـداف كـل العنيـدة صـخرته علـى تـتحطم الـذي الصـمود وهـذا النظير المنقطع
 وصـــنعتم واألخالقيـــة واالســـتراتيجية والسياســـية واألمنيـــة العســـكرية المســـتويات كـــل علـــى العـــدو أفشـــلتم
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 المنطقة مستقبل على بل قضيتنا مستقبل على كبير أثر لها سيكون والرعب والردع للقوة جديدة موازين
 ".النصر ساعة اقتربت كلما األلم وزاد الضغط زاد كلما" :وأردف ".والعالم

 72/2/7041، يةاإلخبار  معاا  وكالة
 

مكانات وراءنا أصبحت الحرب": الحياة"لر النخالة  ومشجعة قائمة اتفاق إلى التوصل وا 
 الحـرب" إن النخالـة زيـاد" مياإلسـال الجهـاد" لحركـة العـام األمـين نائـب قـال: يـونس محمد - لقاهرةا
 وأضـاف". مشـجعة"و" قائمـة" الجاريـة القـاهرة محادثـات في دائم اتفاق إلى التوصل وفرص" وراءنا اآلن

 إلـى التوصـل إال المرحلـة هـذه فـي أمامنـا خيـار يوجـد ال: "أمـس" الحيـاة" إلـى خـاص حـديث فـي النخالة
 نشـأ الـذي الشـديد الـدمار هـذا. جديـدة حيـاة بللشـع نقدم حتى الوضع هذا من الخروج نريد نحن. اتفاق
 ".تتابع أن يجب حالجرو  وهذه ُيعالج أن يجب الحرب خالل

 بـين العالقـة مسـتقبل وعـن ".اتفـاق إلـى ذاهبـون أننـا اعتقـد لـذلك، اآلن أولويتنـا هـذه" أن النخالة وأكد
 لعالقـات األبـواب تفتحـ لقـد، للجليـد كسر هناك: "النخالة قال االتفاق ضوء على حماس وحركة مصر
 ".الفلسطيني الشعب مصلحة أجل من أفضل مناخات إيجاد وعلينا، حسنة

: النخالـة زيـاد قـال أيام عشرة نحو استمرت التي القاهرة مفاوضات في حصل الذي التقدم شأن وفي
 لكن، تماما   نريد ما نحقق لم العام وبالمجمل، تلك أو النقطة هذه في المفاوضات بداية منذ تقدم هناك"

ـــا األقـــل علـــى ـــى حافظن ـــا  ، المقاومـــة ســـالح عل ـــا وثاني ـــى حافظن ـــداني العســـكري الوضـــع عل ـــى، المي  وعل
". الفلسـطيني الشـعب علـى ومقبولـة معقولـة بانجـازات الحـرب هـذه مـن خرجنـا لـذلك، الشعبية المعنويات
 المفاوضـات وفـي العسكري المستوى على نسبيا   معقولة انجازات حققنا إننا نقول أن نستطيع: "وأضاف

 ".المفاوضات في مركزية نقطة وهذه، الشعب على الحصار إنهاء يضمن بما
، جانبــه يــؤمن ال العــدو أيضــا   لكــن: "قــائال   واســتدرك" اآلن وراءنــا أصــبحت الحــرب" أن النخالــة وأكــد

، غـزة مـن أطلقـت صواريخ إن إسرائيل قالت أمس فمثال  . القضايا بعض إسرائيل تفتعل أن الممكن فمن
 تخــرج أن تريــد المقاومـة فصــائل" أن وأضــاف ".للنـار وقــف مــن إليـه التوصــل تــم مـا تعرقــل أن وحاولـت

، إضـافية ظروفـا   توجـد أن ويمكـن العـدوان بـدأ مـن هـي إسـرائيل. جديـدة مرحلـة إلـى وتـذهب الحـرب من
". الفلســطيني الشــعب وحــدة ويضــمن علــى يحــافظ بمــا النــار إطــالق بوقــف نتمســك أن واجبنــا مــن لكــن
ذا، أساسي موضوع هذا: "وقال  ".سنقاتل القتال علينا فرض وا 

 ضـوء على وحماس فتح بين بخاصة، الفلسطينية الفصائل بين السياسية الشراكة مستقبل شأن وفي
ع االتفـــاق أن أعتقـــد: "النخالـــة قـــال المرتقـــب االتفـــاق  مشـــاركة إيجـــاد ألنـــه السياســـية الشـــراكة علـــى يشـــج 
يجـاد الوحـدة لتحقيـق كبيـر جهـد، االتفـاق علـى التوقيـع مرحلـة بعـد، أمامنا ونسيك أنه واعتقد، للجميع  وا 
 سـيكون أنـه أعتقد ألنني عقبات هناك تكون ال حتى جهودا   سنبذل: "وأضاف". ذلك إلى تؤدي مناخات
 بخاصة، ذلك أو األمر هذا مسؤولية يتحمل من مثل الصالحيات بعض على والنزاع المشكالت بعض
 ".الحكومة ودور السلطة دور وحول، اإلعمار دةإلعا بالنسبة
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 أثنــاء ســادت التــي تلــك مثــل موائمــة مناخــات إيجــاد يتطلــب المشــكالت هــذه علــى التغلــب إن وقــال
 التـي الجهـود هـذه على مشكورة وهي، العدوان كبح في مهما   دورا   لعبت مصر: "وأضاف". المفاوضات

 مناخـا   توجـد وأن، الفصـائل تجمـع أن اسـتطاعت إذ، بيالعر  الوضع من المعقدة المرحلة هذه في بذلتها
 ".لمصر مقدر كبير جهد وهذا، عاما   وطنيا  

 44/2/7041، لندن، الحياة

 
 تتحفظ عن انضمام فلسطين للجنايات الدولية "الجهاد"

" الرئيس اإلسالميأبلغت حركة "الجهاد : محمد المكي أحمد ،يونس محمد -الدوحة  ،رام هللا
عضوية محكمة الجنايات الدولية خشية استغاللها لمالحقة  إلىمحمود عباس تحفظها عن االنضمام 

هذه المحكمة خشية "استغاللها من  إلىوجاء تحفظ "الجهاد" على االنضمام  قادة المقاومة وناشطيها.
ضاف أقة المقاومة" وفق ما قال عضو القيادة السياسية للحركة خالد البطش. و قوى االستعمار لمالح
المؤسسات الدولية، ومن بينها محكمة الجنايات الدولية، تخضع لسيطرة القوى  أنلـ"الحياة": "معروف 

سرائيل، وهي مؤسسات ال تنصف الشعوب الواقعة تحت االحتالل  وأوروبااالستعمارية مثل أمريكا  وا 
نماهاد، واالضط هذه المحكمة  أنرأينا يوما  ما  إذاتغطي على جرائم المستعمرين". وتابع: "لكن  وا 

 ليها".إني، فإننا حتما  سندعم االنضمام تنصف الشعب الفلسطي
 48/4/4148الحياة، لندن، 

 
 للتفاوض نطرحه لم المقاومة سالح: شّلح
، الفلسطينية المقاومة أن شل ح هللا عبد رمضان الفلسطينية اإلسالمي الجهاد لحركة العام األمين أكد

 غيـر المفاوضـات جـدول علـى السـالح نـزع بنـد إدراج تامـا   رفضـا   رفضـت وأنهـا سـالحها عـن تتخلى لن
 في أمس عقده صحافي مرمؤت خالل"، السفير" سؤال على ردا   وقال .القاهرة في" إسرائيل" مع المباشرة
 مباشـرة غيـر المفاوضـات هـذه لكـن. المفاوضـات علـى بتاتـا   مطـروح غيـر السالح موضوع" إن، بيروت
 هـــذه يضـــع أن للعـــدو يقـــل لـــم الفلســـطيني الطـــرف أن موضـــحا  "، مطالبنـــا لنـــا ونحـــن مطالبـــه لـــه والعـــدو
 ".ضوعالمو  هذا مناقشة نرفض له قلنا" بل المؤجلة البنود جدول على المسألة

 عــن الــدفاع موقــع فــي كنــا ونحــن الحــرب بــدأ مـن هــو العــدو" أن أولهــا خمــس نقــاط علــى شــل ح ورك ـز
 وفاجـأت العـدو فاجـأت التي هي المقاومة إن بل... تفاجئنا لم لكنها علينا مفروضة حربا   كانت. النفس
 ".بقدراتها العالم

 الحـرب هـذه أن" إسـرائيل" ادعـت حيث حماس بحركة االستفراد في العدو بفشل تتعلق الثانية النقطة
 بالفعل لنثبت، األولى اللحظة من، الميدان إلى نزلنا المقاومة قوى وكل نحن" قائال  ، حماس على حرب
 العـدو هـذا يسـتفرد أن وممنـوع. حمـاس علـى وليسـت كلـه الفلسـطيني الشعب على حرب إنها القول قبل
 ".األرض وجه على فلسطيني إنسان بأي بل فصيل بأي
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 بــين حربــا   ليســت أنهــا نــدرك تجعلنــا التــي" القــوى بمــوازين الثالثــة النقطــة الفلســطيني القيــادي وحــد د
 عســكرية ترســانة وأضــخم القــوة جبــروت كــل يملــك كيــان شــن ها حــرب هــذه. متكــافئين جيشــين أو كيــانين
 شــامال   حصــارا   يعــيش أعــزل شـعب ضــد، الشــامل الــدمار أســلحة يجـر ب، العــالم فــي الجيــوش أقــوى وأحـد
 لـــتقض   العـــدة فأعـــدت والتصـــميم بالمثــابرة القـــوة ميـــزان عـــد لت المقاومــة" أن شـــل ح واعتبـــر ".ســـنوات منــذ

 كيانــه عمــق فــي العــدو تــدك الصــواريخ كانــت حيــث المعركــة هــذه فــي يتــألم وجعلتــه الكيــان هــذا مضــجع
 بانتصـار تشـكك نوالثام والسابع والسادس الخامس طوابير من سنسمع: "شل ح وختم ".لحظة آخر حتى

 ومـا العـدو يملـك مـا بحقيقـة معرفـة وبكـل تواضـع بكـل االنتصـار عـن نتحـدث نحـن. الفلسـطيني الشعب
 الميـزان فـي أننـا نعـرف ألننـا انتصـرت غـزة أن المقاومـة قيـادة أعلنـت، االنتصـار بيـروت فـي هنا. نملك

 ".يتوقعه العدو يكن لم ما صنعنا العسكري
 72/2/7041، بيروت، السفير

 
 "طليقة" المقاومة فيدُ  األخير بالتفاق الحتالل يلتزم لم إن  : البطش

 الموحـــد الفلســـطيني الوفـــد وعضــو، اإلســـالمي الجهـــاد حركــة فـــي القيـــادي أكــد: ســـنونو نبيـــل - غــزة
 متبـادل، "غـزة فـي النـار إطـالق وقـف اتفـاق أن، الـبطش خالـد، القاهرة في النار قإطال وقف لمباحثات
ذا، ومتـزامن  وقــال ".اإلسـرائيلية الجـرائم علـى بـالرد تباشـر أن حقهــا مـن المقاومـة فـإن إسـرائيل نقضـته وا 

 هـــذا المقاومـــة تحتـــرم، باالتفـــاق متبـــادل التـــزام هنـــاك كـــان إذا: "اليـــوم"، فلســـطين"بــــ خـــاص تصـــريح فـــي
ن، االلتزام  أن وأوضـح ".وطليقـة حـرة يـدها فالمقاومـةب االحـتالل قبـل مـن  متبادل التزام هناك يكن لم وا 
لت" والمطار الميناء قضية  بتلبيـة االحـتالل حكومـة تلتـزم لـم إذا: "مضيفا  "، الشهر هذا خالل للبحث ُأجِّ

 سنضــعه المصــري الراعــي كفهنــا، غــزة فــي ومطــار مينــاء بتشــييد والمقاومــة الفلســطيني الشــعب مطالــب
 إذا إسـرائيل: "وأكمـل ".إسـرائيلي خـرق أي علـى تـرد أن ويمكنهـا قويـة مازالـت المقاومـة يـد ولكن، شاهد ا
 ".تفعله أن بإمكانها وما عليها ما تعرف والمقاومة، حرة فهي باالتفاق تعبث أن أرادت

 79/2/7041، لين أون فلسطين
 

 سطينفل لتحرير الشعبية لجبهةا: رابعاا 
 الحتالل مع األمني والتنسيق المفاوضات وقف إلى السلطة تدعو" الشعبية"

 بـأن فـؤاد أحمـد أبـو فلسـطين لتحريـر الشـعبية للجبهة عامال األمين نائب صرح: صب اح فتحي - غزة
 لمواجهـة الشـتات بلـدان وفـي الـوطن داخل الجاهزية رفع تستدعي... شعبنا ضد اإلجرامية االعتداءات"
، عباس موقف وانتقد ".الفلسطينية القضية تصفية وأهمها النازية االعتداءات هذه من العدو يستهدفه ما

 تمــام واضــحة سياســية مواقــف اتخــاذ فــي الفلســطينية القيــادة تتــأخر أن محتمــل ديعــ لــم" أنــه علــى مشــددا  
". مبـرر أو سـبب أي تحـت ليهـاإ العـودة وعـدم، والعلنيـة منهـا السـرية، المفاوضـات وقـف منها، الوضوح

 التنفيذية اللجنة عن يصدر سياسي بقرار ذلك عن ويعلن، العدو مع األمني التنسيق وقف"بـ طالب كما
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". الفلسـطينية التحريـر منظمـة تفعيـل للجنـة اجتمـاع عقـد إلـى فـورا   الـدعوة" إلـى إضـافة"، عباس والرئيس
 دون مـــن جميعـــا   الفصـــائل فلتجتمـــع، االنتفاضـــة إعـــالن والمنظمـــة الســـلطة بإمكـــان يكـــن لـــم إذا: "وقـــال

، بيــده خــذتأ قيــادة وينتظــر جــاهز العظــيم فالشــعب، االنتفاضــة بــانطالق السياســي القــرار وتعلــن اســتثناء
 ".االستراتيجي الخيار هي المسلحة والمقاومة االنتفاضة" أن على مشددا  "، وتقوده

  2/2/7041، لندن، الحياة
 

 : المبادرة تسيء للمقاومة الفلسطينيةترفض المبادرة المصرية "الشعبية"
عضـــو المكتـــب السياســـي أكـــدت لــــ"الجبهة ، أن 44/2/7041، المركرررز الفلسرررطيني لإلعرررالمذكـــر 

ــــادرات للتهدئــــة مــــع االحــــتالل  ــــَق أي مب ــــم يتل ــــدة جــــرار بــــأن فصــــيلها ل ــــر فلســــطين" خال الشــــعبية لتحري
طينية اإلسـرائيلي، وأن كــل مـا يطــرح علــى السـاحة عــن المبــادرة المصـرية لــم تســمع عنـه الفصــائل الفلســ

وشد دت جرار في تصريحات لـ"قدس برس" أدلت بهـا الثالثـاء،  اإلعالم، وفق تأكيدها. وسائلسوى من 
علـى الشـعب الفلسـطيني و"عـدم  اإلسـرائيليعلى أن أي مبادرة للتهدئة يجـب أن تتضـمن وقـف العـدوان 

نجازا تهـا واسـتثمارها علـى المساواة بين الضحية والجالد"، إلى جانب ضـمان حمايـة المقاومـة الوطنيـة وا 
الصـــعيد السياســـي"، معتبـــرة أن مـــا يطـــرح فـــي اإلعـــالم حـــول المبـــادرة المصـــرية ال يمثـــل الحـــد األدنـــى 

 لشروط ومتطلبات الفلسطينيين ويسيء لمقاومتهم، حسب تقديرها.
واعتبرت أن أي تهدئة مع االحتالل فـي مفهومهـا العـام تعب ـر عـن سياسـة ضـارة بالفلسـطينيين، ذلـك 

تعرضون العتداءات من قبـل جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي وُتسـتخدم ضـدهم أسـلحة محرمـة دوليـا ، أنهم ي
نما فصائل مقاومة تحاول حماية شعبها من  عدا عن كون الحديث ال يدور حول جيش مقابل جيش، وا 

 جرائم االحتالل، مشددة على أن المطلوب هو وقف العدوان اإلسرائيلي بشكل واضح.
الفلسطيني إلى إطـالق مبـادرة عربيـة لـدعم المـواطنين الفلسـطينيين  التشريعي ودعت عضو المجلس

وصـــمودهم وتـــوفير الحمايـــة الالزمـــة لهـــم، إلـــى جانـــب ضـــمان رفـــع الحصـــار عـــن قطـــاع غـــزة ووقـــف 
 االعتداءات اإلسرائيلية ضد سكانه الفلسطينيين.

، قائلـة : "ال بـد مـن اسـتثمار وحذرت جرار، من العودة إلى النقطة األولى لما قبـل العـدوان علـى غـزة
سياسي إلنجازات المقاومة على األرض، وهذه فرصة أمام الشعب الفلسطيني الذي جر ب كل الخيارات 

 على المفاوضات التي استغلها االحتالل في االعتداءات على غزة". ارتكزتالسياسية التي 
جبهــة الشــعبية لتحريــر ال مــن غــزة، أن فتحــي صــب اح، عــن 41/2/7041الحيرراة، لنرردن، وأضــافت 

فلســـطين أعلنـــت رفضـــها التهدئـــة، وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي "الشـــعبية" فـــي بيـــان إن "أحـــدا  لـــم يستشـــر 
الفصـائل"، مضـيفا  أنـه "لـم يصـدر أي قـرار عـن أي مؤسسـة فلسـطينية بالموافقـة علـى المبـادرة، ولـم يـتم 

دة الفلســـطينية، وال علـــم ألي فصـــيل بحثهـــا فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، أو القيـــا
 فلسطيني بها".

 "الشعبية" تدعو جماهير قطاع غزة إلى النزول للشارع رفضاا للعدوان وتحدياا آللته الحربية
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وجهـت "الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين" نـداء إلـى الشـعب الفلسـطيني أمـس فتحـي صـب اح:  -غزة 
قالت فيـه إن "الفاشـيين الصـهاينة الجـدد توهمـوا أنهـم بعـدوانهم الشـامل علـى قطـاع غـزة وارتكـابهم أبشـع 

علــى رؤوس أصــحابها، ســيتمكنون مــن فــرض االستســالم علــى شــعبنا  اآلمنــةالمجــازر، وتــدمير البيــوت 
ودعــت جمــاهير القطــاع إلــى "النــزول  فــع الرايــات البيضــاء، أو كســر شــوكة المقاومــة".الفلســطيني أو ر 

للشارع رفضا  للعدوان، وتحديا  آللته الحربيـة"، مطالبـة أهـالي القطـاع، خصوصـا  القـاطنين فـي المنـاطق 
م". الحدوديــة المحاذيــة، "بعــدم االســتجابة لإلشــاعات ورســائل االحــتالل التــي تطلــب مــنهم مغــادرة منــازله

كما طالبت بـ"تشكيل قيادة وطنية موحدة ميدانية هدفها المباشر تصعيد االشتباك الشـامل مـع االحـتالل 
الصــهيوني فــي كــل المواقــع والمنــاطق الفلســطينية، ودعــوة فصــائل المقاومــة إلــى االســتمرار فــي ضــرب 

 المغتصبات والمواقع العسكرية الصهيونية بالصواريخ والقذائف".
  42/2/7041، الحياة، لندن

 
 "الشعبية" تستنكر مجزرة حي الشجاعية

فتحي صب اح: أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن "جرائم االحتالل لن تمر مـن دون  -غزة 
ن اإلســـرائيلي ضـــد شـــعبنا عقـــاب، وســـيبقى خيارنـــا مقاومـــة حـــرب اإلبـــادة الصـــهيونية التـــي يشـــنها الكيـــا

 ومقدراته، ولن ُتعلي سوى راية الصمود والمواجهة والمقاومة".
بيـــان قيـــادة منظمـــة التحريـــر والســـلطة إلـــى "االنضـــمام إلـــى محكمـــة الجنايـــات  فـــيودعــت "الشـــعبية" 

ـــة االحـــتالل وقواتـــه الفاشـــية علـــى جـــرائمهم فـــي حـــق الشـــعب الفلســـطيني،  ـــة قـــادة دول ـــة، ومالحق الدولي
 اع في توحيد الموقف الفلسطيني في التعامل مع العدوان سياسيا  وميدانيا ".واإلسر 

 44/1/4148الحياة، لندن، 
 

 ترفض أي "تهدئة" ل تضمن انسحاب الجيش اإلسرائيلي"الشعبية" 
لتحريــــر فلســـطين رفضـــها أي "تهدئـــة إنســــانية" ال تضـــمن انســـحاب جــــيش  الشـــعبيةأعلنـــت الجبهـــة 

وقالت في بيان على لسان عضـو مكتبهـا السياسـي جميـل مزهـر إن "إعـالن  اإلسرائيلي من قطاع غزة.
إسرائيل عن تمديـدها للهدنـة هدفـه االلتفـاف علـى مطالـب المقاومـة"، مضـيف ا: "ال هدنـة وال تهدئـة بـدون 

".االستجابة لمطالب ا  لمقاومة وعلى رأسها وقف العدوان وفك الحصار بشكل  كامل 
 41/1/4148فلسطين أون لين، 

 

 واحد جانب من اإلسرائيلية التهدئة بيان ترفض" الشعبية"
 مســؤول"، فلســطين لتحريــر الشــعبية بهــةلجل السياســي المكتــب عضــو رفــض: صــب اح فتحــي - غــزة
ـــل القطـــاع فـــي فرعهـــا ـــان فـــي مزهـــر جمي ـــة بي ـــر. واحـــد جانـــب مـــن اإلســـرائيلية التهدئ  إعـــالن" أن واعتب

 مطالـب علـى االلتفـاف هدفـه، سـاعة 15 وبعـدها، ساعات أربع الهدنة تمديده عن الصهيوني االحتالل
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 دون مـــن تهدئـــة وال هدنـــة ال" أنـــه علـــى ا  مشـــدد"، مصـــيدة إلـــى الفصـــائل وجـــر، شـــعبنا ودمـــاء المقاومـــة
 ".كامل بشكل القطاع عن الحصار وفك العدوان وقف رأسها وعلى، المقاومة لمطالب االستجابة

  72/2/7041، لندن، الحياة
 

 لر"الشعبية" كايد الغول يحذر من الفخ السياسي لمؤتمر باريس السياسيعضو المكتب 
عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين كايـد الغـول مـن  حذرقدس برس:  -غزة 

فخ سياسي قال بأنه "يجري نصبه اآلن للمقاومة الفلسطينية من خالل بوابة مؤتمر باريس الدولي الذي 
 تجاوز حدود البحث عن حل لوقف اطالق النار".جرى باألمس، والذي ي

ب لقنـــاة "الجزيـــرة "، أعـــاد القســـم اإلعالمـــي للجبهـــة 66/1وقـــال الغـــول فـــي تصـــريحات لـــه الثالثـــاء  
المســرح الـدولي بهــدف  إعـدادالشـعبية نشـرها: "إن االجتمــاع الـذي عقــد فـي بــاريس بـاألمس هـو محاولــة 

ب الفلسطيني في مجرى سياسي خطير، كمـا جـرى إبـان فيه المقاومة والشع يدخلونتمرير حل سياسي 
نجازا  أسس إلنهاء االحتالل  7641عام  األولىاالنتفاضة  التي حقق فيها الشعب الفلسطيني صمودا  وا 

قامة الدولة الفلسطينية، لكنه تم احتـواء مفاعيـل االنتفاضـة ونتائجهـا مـن خـالل الـدعوة لمـؤتمر مدريـد  وا 
يين في مجرى سياسي هدفـه إنهـاء حقـوقهم، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن النتـائج الذي ادخلوا فيه الفلسطين

، وهنــاك خشــية مــن تكــرار ذات الســيناريو بعــد صــمود اآلنحتــى  وأوســلوليهــا منــذ مدريــد إالتــي وصــلنا 
الــدولي واجتمــاع بــاريس الــذي هدفــه أوال  نــزع ســالح  التحــركالشــعب وأداء المقاومــة البطــولي مــن خــالل 

ر قـــدراتها لتجريـــد شـــعبنا مـــن القـــدرة علـــى مواجهـــة االحـــتالل عســـكريا ، وبالتـــالي وضـــع المقاومـــة وتـــدمي
 الفلسطينيين جميعا  في مجرى سياسي شبيه بأوسلو، أو أسوأ منه".

 42/1/4148قدس برس، 
 

 األوروبية حول غزة محاولة خبيثة لتهريب المعتدي اإلسرائيلي المبادرة"الجبهة الشعبية": 
"الجبهة الشـعبية لتحريـر فلسـطين" أن المشـروع األوروبـي المقـدم إلـى مجلـس األمـن  هللا: اعتبرترام 

 وأعربــت ب".حــول غــزة، مــا هــو إال "محاولــة خبيثــة لتهريــب المعتــدي اإلســرائيلي مــن المحاســبة والعقــا
ب، عــن "اســتهجانها وخيبــة أملهــا فــي تعامــل أعضــاء مجلــس 4|63الجبهــة فــي بيــان لهــا اليــوم الســبت  

 األمن الدولي مع العدوان اإلجرامي، الذي شنته دولة االحتالل اإلسرائيلي وقواتها على قطاع غزة".
 41/4/4148، قدس برس

 

 : مجموعة مشبوهة تقتل مناضالا تاريخياا "الشعبية"
أصــدرت "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين" بيانــا  أمــس، وصــفت فيــه قيــام "مجموعــة مشــبوهة" بقتــل 

جباليا، بـ"الجريمة البشعة التي ال يمكن أن تمر مرور الكـرام"، مؤكـدة  معسكرالمناضل فواز كالب في 
 القتلة لينالوا المحاكمة العادلة على جريمتهم التي اقترفوها. أنها ستالحق
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واعتبــرت الجبهــة أن "جريمــة قيــام مجموعــة مــن المشــبوهين باســتغالل اســتمرار العــدوان الصــهيوني 
على القطاع الغتيال مناضل كر س حياته منذ نعومـة أظـافره فـي مقاومـة االحـتالل، ومالحقـة العمـالء، 

لجميع مسؤوليته في مالحقة الجماعـات المارقـة والخارجـة عـن القـانون والتـي يؤكد على ضرورة تحم ل ا
 تتستر بالعدوان الستمرار جرائمها واستهداف المناضلين".

 46/4/4148، السفير، بيروت
 

 فلسطين لتحرير الديمقراطية الجبهة: خامساا 
  ي "الديموقراطية": انسجام وارتياح بين السلطة ومصر للعدوان على غزةقيادي ف

: أكد عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين" وأمـين سـرها فـي طوبـاس رام هللا
مسلماني، وجود حالة من االنسجام واالرتياح لـدى السـلطة الفلسـطينية وقيـادة مصـر الحاليـة تجـاه بسام 

وأشار فـي تصـريحات لــ"قدس بـرس" إلـى أن "السـلطة الفلسـطينية ومصـر  اإلسرائيلي على غزة. العدوان
م المســلمين فـــي مصــر، ومـــن ثــم هـــد اإلخـــوانتعــيش حالــة مـــن االنســجام وحالـــه مــن االرتيـــاح بإســقاط 

معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وتشديد الحصار على القطاع، في الوقـت الـذي  وا غالق، األنفاق
، وكـل إرهابيـةهـدف إلـى تجـريم حركـة حمـاس، واعتبارهـا منظمـه  سياسيا   كان يشن فيه الطرفين هجوما  

المقاومـــة  وأشـــاد بالتنســـيق العـــالي الـــذي يشـــهده القطـــاع بـــين فصـــائل ذلـــك كـــان مقدمـــة لهـــذا العـــدوان".
والشعب واألجهزة األمنية والدفاعية المختلفة هناك، في إشارة إلى أن التخطيط والوعي الوطني والثوري 

 المقاوم هناك. وطالب القيادي الفلسطيني السلطة "بقرار عاجل لوقف التنسيق األمني مع االحتالل".
 47/2/7041قدس برس، 

 

 غزة قطاع على والبحري والجوي البري لحصارا بفك مربوط التهدئة اتفاق": الديمقراطية"
 التهدئة بين الربط" على بيان في" فلسطين لتحرير الديمقراطية الجبهة" شددت: صب اح فتحي - غزة
 األمـم مـن دوليـة ضـمانات مـع، غـزة قطـاع علـى والبحـري والجـوي البـري الحصـار وفـك، الجـانبين على

قليميـــة عربيـــة وضـــمانات... القطـــاع عـــن الحصـــار لفـــك العضـــوية الدائمـــة الخمـــس والـــدول المتحـــدة  وا 
 والضــفة القــدس فــي واالغتيــاالت االعتقــاالت سياســة ووقــف، الحصــار فــك مــع التهدئــة معادلــة لتطبيــق

 ".المحتلة الفلسطينية
  42/2/7041، لندن، ةالحيا

 
 مجزرة حي الشجاعية تستنكر ""الديموقراطية

 دانـــت الجبهـــة الديموقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين مـــا وصـــفته "المجـــزرة البشـــعةأفتحـــي صـــب اح:  -غـــزة 
لخطــوط الحمــر". وأشــارت إلــى أن قــوات حــرب كبــرى تتجــاوز كــل ا وجريمــة... [مجــزرة حــي الشــجاعية]

ودعــت "الجبهــة  االحــتالل "تصــعد مــن عــدوانها البــري باســتهداف مباشــر للمــدنيين فــي القتــل والتهجيــر".
 لتحريــر فلســطين" فــي بيـــان قيــادة منظمــة التحريــر والســـلطة إلــى "االنضــمام إلــى محكمـــة الديموقراطيــة
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ــــة االحــــتالل و  ــــة قــــادة دول ــــة، ومالحق ــــات الدولي ــــي حــــق الشــــعب الجناي ــــى جــــرائمهم ف ــــه الفاشــــية عل قوات
 الفلسطيني، واإلسراع في توحيد الموقف الفلسطيني في التعامل مع العدوان سياسيا  وميدانيا ".

 44/1/4148الحياة، لندن، 
 

 أي "تهدئة" ل تضمن انسحاب الجيش اإلسرائيلي ترفض ""الديموقراطية
أعلنــت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين رفضــها أي "تهدئــة إنســانية" ال تضــمن انســحاب جــيش 

قالـــت فـــي بيـــان إنهـــا "لـــن تقبـــل بتهدئـــة إنســـانية بـــدون انســـحاب القـــوات و اإلســـرائيلي مـــن قطـــاع غـــزة. 
 اإلسرائيلية وعودة النازحين لبيوتهم".

 46/1/4148ن أون لين، فلسطي
 

 واحد جانب من اإلسرائيلية التهدئة بيان ترفض" الديمقراطية"
 تهدئـة "إسـرائيل" إعالن بيان في" فلسطين لتحرير الديمقراطية الجبهة" اعتبرت: صب اح يفتح - غزة
 اسـتجابتها الـدولي المجتمع أمام اإلظهار هدفها مكشوفة مناورة" واحد طرف من ساعة 15 مدة إنسانية

 ".عدوانها تواصل هي بينما الفلسطينيين للمدنيين اإلنسانية المعاناة من للتخفيف واستعدادها
  72/2/7041، لندن، الحياة

 

 فاوضاتمسؤولية انهيار الهدنة وتعطل الم الحتالل"الديمقراطية" تحمل 
حملــت "الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين" االحــتالل اإلســرائيلي مســؤولية عــدم التمديــد  رام هللا:

فاوضـات غيـر المباشـرة في قطاع غزة، بسبب التعنـت الـذي أبـداه وفـد تـل أبيـب فـي الم اإلنسانيةللهدنة 
وأكـــد النـــاطق باســـم الجبهـــة فـــي بيـــان تلقتـــه "قـــدس بـــرس" الجمعـــة  التـــي تشـــهدها العاصـــمة المصـــرية.

أن مــا قدمــه الوفــد الفلســطيني الموحــد مــن مطالــب فــي الورقــة الفلســطينية "هــي حقــوق مشــروعة ال  4/4
حـق شـعبنا الفلسـطيني فـي قطـاع وال مـن الناحيـة القانونيـة لضـمان  اإلنسـانيةجدال فيها ال مـن الناحيـة 

عـادة  إصـالحغزة في العيش بكرامة وطنيـة وأمـان واسـتقرار واسـتعادة حياتـه الطبيعيـة، بعـد  مـا  إعمـاروا 
ورفـض تـل  اإلسـرائيليدمره العـدوان الغاشـم". واعتبـر النـاطق باسـم الجبهـة فـي هـذا السـياق أن "التعنـت 

 رار للعدوان بأشكال أخرى".أبيب المطالب الفلسطينية المحقة ما هو إال استم
 2/2/7041قدس برس، 

 

 مقاطعة البضائع اإلسرائيلية إلى سياسة ثابتة تحويل"الديمقراطية" تطالب 
تحريـر فلسـطين" علـى ضـرورة تحويـل مقاطعـة شد د ناطق رسمي باسم "الجبهة الديمقراطية ل: رام هللا

منتجات المستوطنات اإلسرائيلية، وكذلك المنتجات اإلسرائيلية بشكل عام، إلى "سياسـة ثابتـة تلتـزم بهـا 
وقــوانين واضــحة وصــريحة، كمــا تلتــزم بهــا الحركــة الشــعبية الفلســطينية  تاجراءإبــالســلطة الفلســطينية 

 قاطعة إلى سلوك دائم".وقواها السياسية في مبادرات تحول الم
 47/2/7041قدس برس، 
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 حكومة وحدة جديدة تشكيل"الديمقراطية" تدعو إلى 
"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تمسكها بالوفد الفلسطيني الموحد إلى مفاوضات القاهرة  تأكد

ته ووحدة مواقفه"، كما أكـدت علـى تمسـكها "بالـدور الـذي تلعبـه القـاهرة فـي اإلشـراف علـى وحد وصون"
دارتها". ودعت "الديمقراطية" في بيان لها اليوم األحد، إلى "تطوير المبادرة  المفاوضات غير المباشرة وا 

الفلسـطيني المصرية، بما ينسجم مع الورقة الفلسطينية بما حملته من مطالب وحقـوق مشـروعة للشـعب 
 قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة". في

وحذرت في الوقت ذاته من "خطورة لعبة المسارات البديلة، ولعبة إدخال القضية الفلسطينية وحقـوق 
الشــعب الفلســـطيني فـــي المزايـــدات اإلقليميـــة"، مشـــيرة إلـــى أن "مثـــل هـــذه السياســـة مـــن شـــأنها أن تلحـــق 

نيــــة الفلســــطينية، وأن تضــــعف إرادة الوحــــدة الفلســــطينية التــــي تجلــــت فــــي بالقضــــية الوط فادحــــا  ضــــررا  
 الميدان، وفي الوفد الفلسطيني الموحد إلى القاهرة، وفي حكومة التوافق الوطني".

ودعــت الجبهــة، حكومــة التوافــق الــوطني برئاســة رامــي الحمــد هللا إلــى "اإلســراع بتحمــل مســؤولياتها 
الشـعب الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة"، مشـددة علـى "أهميـة الشـروع بـإدارة اإلدارية والخدمية واألمنية نحـو 

حــوار وطنــي مــن أجــل إعــادة تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة فلســطينية، تضــم شخصــيات سياســية، ممثلــة 
للتيــارات الرئيســية فــي الحالــة الوطنيــة الفلســطينية وكفــاءات وطنيــة، تتحمــل مســؤولياتها فــي إدارة الشــأن 

الفلســطينية، بمــا فيهــا قطــاع غــزة وعلــى ضــوء النتــائج المتوقعــة للمفاوضــات  طةالســلالعــام، فــي منــاطق 
 غير المباشرة في القاهرة".

 42/2/7041، فلسطين أون لين
 

 اإلعالمي مع غزة بالتضامن"الديموقراطية" تشيد 
ديموقراطيـة لتحريـر فلسـطين" ضـم: علـي فيصـل ومحمـد خليـل وسـامر منـاع، ال الجبهةزار وفد من "

 رئيس المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.
وحســب بيــان للجبهــة، فقــد شــكر الوفــد لإلعــالم اللبنــاني وقفتــه المعهــودة فــي التضــامن مــع الشــعب 

ضـــة للعـــدوان، داعيـــا ألن يكـــون العمـــل الفلســـطيني ومـــع قطـــاع غـــزة فـــي صـــورة تضـــامنية موحـــدة وراف
 مقدمة لتضامن عربي على المستويين الرسمي والشعبي. الموحداإلعالمي العربي 

مــن دول العــالم إجــراءات تضــمن وقــف العــدوان"، مؤكــدا "أن إســرائيل لــم  المطلــوبواعتبــر الوفــد "أن 
طـق التهدئـة مقابـل التهدئـة تكن جدية منذ بداية المفاوضـات فـي القـاهرة"، محـذرا مـن خطـورة تكـريس من

 بعد فشل إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها في عدوانها".
 44/4/4148المستقبل، بيروت، 

 

 جداا  شاقة ستكون المقبل الشهر معركتنا": 12 عرب"لر الكريم عبد قيس
 الفلسـطينية التحريـر لمنظمـة التنفيذيـة اللجنـة عضـوب، ليلـى أبـو  الكـريم عبـد قيس قال: حامد ميلج

 أمــام إن، الديمقراطيــة للجبهــة السياســي المكتــب وعضــو القــاهرة فــي التهدئــة لمفاوضــات الوفــد وعضــو
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 اياالقضـــ بكافـــة تتعلـــق القـــاهرة فـــي قاســـية ومفاوضـــات النـــار إطـــالق وقـــف مـــن شـــهر بعـــد الفلســـطينيين
 أن "54 عـرب"لــ ليلـى أبـو وأضـاف .غـزة عـن كليـا الحصار ورفع الفلسطينية المقاومة بمطالب قةعلالمت

 مؤكـدا  ، النـار إطـالق وقـف اتفـاق على الفلسطينية والحركات الفصائل كافة بين فلسطينيا   إجماعا   هناك
 الشهر ستبدأ التي فاوضيةالت المعركة أن إلى مشيرا  ، نجاح نصف يعتبر تم ما أن على ذاته الوقت في

 الجانـب أن علـى ليلـى أبـو وشـدد .جـدا   شاقة ستكون الفلسطينية والحقوق المطالب سائر لتحقيق المقبل
 وحـدتنا خـالل مـن التصـدي فـي نجحنـا إننـا" كمـا ،السياسـية وأهدافـه العـدوان إحباط في نجح الفلسطيني
 ".العدوان هذا ردع إطار وفي التصدي هذا إطار في تعززت التي الوطنية

 إنهـــاء إلـــى تقـــود وطنيـــة خطـــة علـــى العمـــل ضـــرورة إلـــى دعـــا الـــذي ةالفلســـطيني القيـــادة بيـــان وحـــول
 المجتمــع دفــع هــدفها مفصــلة خطــة بلــورت هــي األساســية الفكــرة إن الفلســطيني القيــادي قــال، االحــتالل
ب يونيـــو  حزيـــران نمـــ الرابـــع فـــي المحتلـــة الفلســـطينية األراضـــي مـــن وخروجـــه االحـــتالل إلنهـــاء الـــدولي
 .االحتالل جالء تكفل محددة زمنية فترة خالل، القدس فيها بما 5444
 للمجتمـع توجههـا إخفـاق حالـة فـي جديـة خطوات سلسلة ستتخذ الفلسطينية القيادة إن ليلى أبو وقال
 هــذه بــين ومــن، االحــتالل إنهــاء مطلــب تحقيــق فــي "إســرائيل" وتعنــت، األمــن مجلــس فيــه بمــا الــدولي

 ."إسرائيل" مع الفلسطينية السلطة عالقة طبيعة في النظر إعادة طواتالخ
 ننحنــي أن بــد ال أوال  : قــال، هائــل الــدمار حجــم وأن خاصــة االحــتالل دمــره مــا إعمــار صــعيد وعلــى

 مـا بكـل خاللهـا من قاومنا والتي، علينا فرضت التي المعركة هذه في سقطوا الذين الشهداء أرواح أمام
ن الخبيثة األهداف اوأحبطن، نستطيع  اإلعمـار عمليـة لبـدء اتفـاق هنـاك، اآلن .بـاهظ بـثمن ذلـك كان وا 

 عشــرات يمكــن بمــا فــورا تبــدأ أن المفتــرض مــن العمليــة وهــذه اإلنســانية المؤسســات ســائر مــع غــزة فــي
 .كانت كما بها العودة من يمكنهم ما أو وترميمها إليها للعودة منازلهم دمرت الذين من اآلالف
 هنـــاك يكـــون أن المتوقـــع ومـــن أمـــوال وتجنيـــد تعبئـــة إلـــى بحاجـــة فهـــي الشـــاملة اإلعمـــار مليـــةع أمـــا
 فقـط لـيس غـزة إعمـار عـادةإ  فـي للبحـث، النـرويج برئاسـة القاهرة فيب أكتوبر  األول تشرين في اجتماع

 .أيضا   السابقة اعتداءاتها خالل" إسرائيل" دمرته ما إنما الحالي العدوان دمره ما
 72/2/7041، 12 عرب

 

 الرسمي الفلسطيني األداء: سادساا 
  الفلسطيني الشعب بحقّ  المرتكبة "اإلرهابية الجرائم" في دولية تحقيق بلجنة يطالب عباس

 بان المتحدة لألمم العام األمين إلى رسالة أمس عباس محمود الرئيس وجه: يونس محمد - هللا رام
 أبناء بحق المرتكبة" اإلرهابية الجرائم" في للتحقيق دولية تحقيق لجنة بتشكيل فيها طالبه مون كي

 إلى يلجأ قد انه إلى لمح كما، حيا   خضير أبو محمد الفتى حرق جريمة خصوصا  ، الفلسطيني الشعب
 مقر في للصحافيين عباس وقال .الفلسطينيين ضد الجرائم مرتكبي لمالحقة الدولية الجنايات محكمة
 لمن نقول: "سيري روبرت القدس في المتحدة األمم ممثل لىإ الرسالة سلم نأ بعد هللا رام في الرئاسة
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 كي المحكمة إلى تذهب أن تريد ال دمت فما، الجرائم ارتكاب عن يكف أن عليه، المحاكم يخشى
 ".كافة المحاكم أنواع إلى تأخذك أن شأنها من جرائم ارتكاب عدم هو فاألساس، تحاكم

، المحتلة الفلسطينية األراضي في الفلسطيني للشعب دولية حماية بتوفير المتحدة األمم وطالب
 العام من األول النصف خالل المئة في 55 بنسبة ةاالستيطاني الجماعات إرهاب ارتفاع إلى مشيرا  
 جباية" مجموعة خصوصا  ، المجموعات هذه مالحقة ترفض اإلسرائيلية الحكومة أن واكد. الحالي
 .إرهابية كجماعة" الثمن

 2/2/7041، لندن، الحياة
 

 لوقف العدوان على شعبنا الدولية المنظمات : سنتوجه لكلّ عباس
دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أبناء شعبنا الفلسطيني للتماسك والصبر والوحدة،  :رام هللا

سنتوجه إلى كل المنظمات "وقال في كلمة متلفزة وجهها لشعبنا، الليلة،  فالنصر قريب بإذن هللا.
أجل إيقاف هذا العدوان، والحكومة ستوفر أقصى ما تستطيع من احتياجات  والمؤسسات الدولية من 

 ."إنسانية وغيرها ألبناء شعبنا، وبالذات في القدس وقطاع غزة
آن األوان ألن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة الرباعية الدولية، ومجلس األمن الدولي "وأضاف 

 ."ه المجازر ضدنا لم تتوقف طيلة سنوات االحتاللمسؤولياته في تأمين الحماية الدولية لشعبنا، فهذ
يتعرض أهلنا في قطاع غزة إلى عدوان  إسرائيلي مبيت  وغاشم، وهو حلقة في وقال عباس: 

طالق  السياسة التي انتهجتها هذه الحكومة اإلسرائيلية باستمرارها في االستيطان في الضفة الغربية وا 
فشال كل 6370و 6373لمواطنين الفلسطينيين خالل عامي يد مستوطنيها، وقتل أعداد  كبيرة من ا ، وا 

الجهود الدبلوماسية والسياسية، مما وضعها في عزلة  دولية، وال ننسى الجريمة البشعة بحق الطفل 
 الشهيد محمد أبو خضير، واالعتداء الهمجي والال إنساني بحق الطفل طارق أبو خضير.

ب المجتمع الدولي بها، صع دت الحكومة اإلسرائيلية من منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني وترحي
وكنت  "إسرائيل"، خطابها ضد القيادة الفلسطينية، مع أننا بهذا القرار اخترنا الوحدة ونسعى للسالم مع

واضحا  أن غزة جزء  من األرض الفلسطينية المحتلة، وأن شعبنا واحد، وأن إنهاء االنقسام والمصالحة 
 ذا كان هناك شريك إسرائيلي.ليست ضد السالم إ

كنت على تواصل مع مختلف األطراف طيلة األيام الماضية، إقليميا  ودوليا ، وبشكل  خاص مع 
الفصائل الفلسطينية وقيادات حركة حماس، محذرا  ومنبها  إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تريد جر األمور 

 استمرار التهدئة وضد التصعيد.إلى دائرة العنف، وكان كل من تحدثت معه يكرر أنه مع 
ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ليس حربا  بين جيشين، فالشعب الفلسطيني 
شعب  أعزل، شعب  يعيش تحت االحتالل، وقد آن األوان ألن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة  

لحماية الدولية لشعبنا، فهذه المجازر الرباعية الدولية، ومجلس األمن الدولي مسؤولياته في تأمين ا
 ضدنا لم تتوقف طيلة سنوات االحتالل.
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سنتوجه إلى كل المنظمات والمؤسسات الدولية من أجل إيقاف هذا العدوان، والحكومة ستوفر 
 أقصى ما تستطيع من احتياجات  إنسانية وغيرها ألبناء شعبنا، وبالذات في القدس وقطاع غزة.

 4/1/4148علومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والم
 

 تطالب بوقف فوري للعدوان اإلسرائيلي على غزة حكومة التوافق الفلسطينية
ية المتواصلة بحق الشعب بشدة الجرائم اإلسرائيل حكومة التوافق الفلسطينيةرام هللا: استنكرت 

الفلسطيني األعزل، وآخرها الغارات المتواصلة على قطاع غزة التي استهدفت إحداها منزل عائلة 
كوارع في خان يونس، ما أدى الستشهاد عدد منهم بينهم أطفال، مطالبة بالتدخل الفوري لوقف هذا 

لحكومي، إيهاب بسيسو من خطورة وحذر المتحدث باسم الحكومة، مدير المركز اإلعالمي ا العدوان.
هذا التصعيد في العمليات العسكرية اإلسرائيلية، الذي سيؤدي إلى مزيد من الدمار على الشعب 

 الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان، وتوفير الحماية للفلسطينيين.
افة الوسائل المشروعة التي حددها وأكد بسيسو أن من حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم بك

 القانون الدولي، بما في ذلك ما أكدته القيادة، حول التوجه إلى المحاكم الدولية لمالحقة القتلة.
 2/1/4148األيام، رام هللا، 

 
 اإلسرائيليعلى العدوان  لردّ للجلسة طارئة  "البرلمان العربي"المجلس الوطني الفلسطيني يدعو 

لى عقد جلسة طارئة لالتحاد البرلماني العربي والبرلمان إدعا المجلس الوطني الفلسطيني : عمان
لالن  أودىالذي  العربي لتدارس سبل الرد على العدوان اإلسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني

وطالب رئيس المجلس سليم الزعنون في تصريح صحافي الليلة  صابة العشرات.ا  شخصا و  71بحياة 
التدخل الفوري  إلىالماضية وحصلت "الدستور" على نسخة منه دول العالم والمؤسسات الدولية 
 المحتلة. والعاجل لوقف االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة

 2/1/4148الدستور، عمان، 
 

 الفلسطيني شعبنا بحقّ  تمارس جماعية إبادة هو بأكملها لعائالت قتل من يجري ما: عباس

 شعبنا على حرب هو حاليا   فلسطين في يحصل ما إن، أمس، عباس محمود الرئيس قال: هللا رام
 واالعتداء المحافظة بحصار الخليل في بدأت الحرب هذه أن مشيرا  ، صعبة ستكون القادمة واأليام
 أنحاء وباقي غزة إلى امتدت واآلن، خضير أبو محمد الفتى بقتل للقدس انتقلت ثم، سكانها على

 في التحرك يجري أنه، الفلسطينية القيادة جتماعا مستهل في له كلمة في عباس وأضاف .فلسطين
 مع الحديث بي نها، الفلسطيني الدم شالل ووقف اإلسرائيلي العدوان وقف أجل من اتجاه من أكثر

 التونسي والرئيس، مون كي بان المتحدة لألمم العام واألمين، السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس
 شعبنا بحق تمارس جماعية إبادة هو بأكملها لعائالت قتل من يحدث ما أن وأكد .المرزوقي المنصف
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 وعلينا الفلسطيني الشعب ضد بل آخر فصيل ضد أو حماس ضد ليست الحرب هذه إذ، الفلسطيني
 .صعبة أياما وستكون المقبلة األيام في يجري أن يمكن وما األيام هذه يجري الذي في كلمتنا نقول أن

نما فقط نفسها عن تدافع ال" إسرائيل" أن نعرف جهتنا من نحن  مشروعها وهو االستيطان عن تدافع وا 
 معنا السياسي الحل مسألة أن ونعتبر نراه الذي السياسي الوضع في اآلن ندخل أن نريد وال، األساسي

 أين إلى نعرف أن علينا ولكن سنفاوض ذلك مع ولكن، مستحيال   يكون قد نظرهم وجهة من أمر هنا
 .اإلسرائيلية ةالسياسي هذه ستذهب

 40/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
 

 في غزة البرية العملية على صادقت اإلسرائيلية الحكومة: عباس
 وحتى ،الدمار من القطاع ةلحماي وبذلناه إال جهدا   نترك لم إننا عباس محمود الرئيس قال :هللا رام
 المهم ،بالعدوان البادئ من أو يخسر أو يكسب من المهم فليس ،األهم هو وهذا ،دم قطرة أي نحقن
 ،القدس فعاليات من وفدا   هللا رام في استقباله لدى ،وأضاف .الدم وشالل العدوان هذا ننهي كيف هو
 عام اتفاق وهناك ،النار إطالق فوق على نلح نحن لذلك ،الفلسطيني الشعب عن مسؤولون نحن

 .الدماء حقن أجل من ليهإ الرجوع ويجب ونباركه باركناه ولكن ،فيه طرفا   نكن لم ونحن ،1551
 ما على يحترق اإلنسان ألن ،العدوان لوقف العالم دول جميع مع مكثفة اتصاالت في نحن: وتابع
 ؟الدمار عليها مكتوب هل ،عدوان يجري ثالثة أو عامين فكل ،غزة في يجري

 لن إننا لهم نقول ولكن ،وبالدنا أرضنا من إخراجنا التصرفات بهذه يريدون هم: قائال   وأضاف
 أن وسالح صاروخ عندك إذا يعني ،بالكلمة وسنحارب سنصمد ولكننا ،سالح لدينا يوجد وال ،نرحل

 .لآلخرين مزعج حضاري بأسلوب وسنحارب ،استسلم لن ال ،استسلم
 البرية العملية على صادقت اإلسرائيلية والحكومة ،ماحق غزة قطاع على الجاري وانالعد إن ،وقال

 في الحدودية المناطق سكان بإبالغ االحتالل قيام إلى باإلضافة ،ساعات خالل تبدأ أن يمكن التي
 .القطاع ضد عسكرية بعملية للقيام غزة داخل نحو والتوجه بيوتهم بترك غزة

 اتصاالت فبدأنا ،شعبنا أبناء ضد شيء أي وقوع دون الحيلولة هو بدايةال منذ واجبنا: واستطرد
 .حل إيجاد أجل من دائم اجتماع حالة في والقيادة ،األطراف جميع مع مكثفة

 عائلة إلى وتطرق ،الجرحى ومئات ،الشهداء عشرات سقط اآلن فحتى ،الثمن ندفع نحن ،وأضاف
 وراء االنجرار عدم ويجب ،أنفسنا حماية علينا يجب: وقال. كوارع عائلة وكذلك استشهدت التي حمد

 من أكثر فيها النجاح نستطيع والتي ،سياسيا   الدولية الساحة في نعمل أن يجب ونحن ،العنف
 هي وما ،النتيجة ما الطريقة بهذه ولكن ،أحدا   أنتقد أن أريد ال أنا: وتابع .العسكرية الصدامات
 عام فكل ،محتمل غير الوضع هذا ،المتكافئ غير القتال افإيق على حريصون نحن لذلك ،الحصيلة

 .بالتعمير ونبدأ البلد تدمر عامين أو
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 وبالسياسة ،والحكمة بالعقل لهدفنا نصل أن نستطيع نحن"و.. االحتالل قبل من إجرام هناك: وقال
 قناح على وسنحصل ،أرضنا من واحد بسنتمتر التفريط وبدون استسالم أو تنازل بدون الصحيحة

 ". هللا بإذن الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية دولتنا بإقامة
 40/2/7041، وفا، الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 كشعب ول كبشر معنا تتعامل ل" إسرائيل"و... شعبنا بدم المتاجرة أقبل ل: عباس

 العدوان خالل األول اهتمامه إن، الجمعة أمس مساء، عباس محمود، الفلسطيني الرئيس قال
 شرارة أطلق عمن النظر بغض الناس إلنقاذ الوسيلة إلى الذهاب هو غزة قطاع على اإلسرائيلي

 الجمعة أمس مساء بثتها الميادين قناة مع بلةمقا في عباس وطالب .وقفها كيفية بل األولى الحرب
 والعودة العدوان وقف هو األول المقام في المهم أن مبينا   ..ب الدماء حقن أجل من فورا   القتال بوقف
 وأنا يومين خالل األمن مجلس في ستتخذ قرارات هناك: "وأضاف .1551 عام التهدئة اتفاقية إلى

 المصري الرئيس هم إليهم توجه من أول أنه إلى مشيرا  "، …نممك وقت أسرع في القتال وقف أتمنى
 .تعبيره حسب، العربية الجامعة وبعدها مباشرة بوضعنا معنيين ألنهم واألردن السيسي الفتاح عبد
 أقبل وال الصبر منهم وطلبت معهم تحدثت وأنا شهداء 4 خسرت غزة في عائلة أقل: "عباس وتابع

 علينا وتعتدي، كشعب وال كبشر معنا تتعامل ال إسرائيل الشديد لألسف": وقال". شعبنا بدم المتاجرة
 ". أقل وال أكثر ال الدولي بالقانون فقط أنفسنا عن ندافع ونحن

 47/2/7041، 12 عرب
 

 عباس يسلم مبعوث األمم المتحدة رسالة لوضع فلسطين تحت الحماية الدولية
الرئيس  ، أناألناضولنقال  عن وكالة  رام هللا من 48/1/4148القدس العربي، لندن،  ذكرت

الفلسطيني محمود عباس سل م األحد، رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية لألمين العام لألمم المتحدة 
طينية روبرت سيري، تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب بان كي مون، عبر ممثله في األرض الفلس

وأكد عباس في كلمة قصيرة له خالل تسليم الرسالة في مقر الرئاسة بمدينة رام  الفلسطيني وأرضه.
هللا، أن القيادة الفلسطينية قررت الطلب رسميا من األمم المتحدة توفير الحماية الدولية لشعب وأرض 

 القيادة الفلسطينية في انعقاد دائم لمتابعة التطورات. فلسطين، مشيرا إلى أن
وأضاف أن "الوضع لم يعد يحتمل الصبر أكثر من هذا، فإسرائيل أوغلت في كل شيء، وال بد من 
إيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني الذي بدأ في الخليل  جنوب الضفة الغربيةب ثم في مدينة 

في غزة، وهو وضع لم يعد يحتمل وعليه  فة الغربية، وأخيرا  القدس  وسط الضفةب، ثم في باقي الض
، وطلب : هناك قرارات اتخذتها القيادة الفلسطينية ستعلن قريبا  وتابع الرئيس قائال   أرسلنا هذه الرسالة".

 الحماية الدولية للشعب واألرض الفلسطينية هو أول هذه القرارات.
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، أن كفاح زبون نقال  عن مراسلها رام هللامن  48/1/4148الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو مركزية حركة فتح، قال 
إن الرئيس عباس أرسل لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمس، رسالة رسمية يطلب فيها 

 فوري.توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل 
 

 اإلنسانيةهو جريمة ضد  "إسرائيل"لى إالمتحدة: كل صاروخ يطلق من غزة  باألممممثل فلسطين 
الصواريخ التي تطلق من قطاع المتحدة  األممخريشة ممثل فلسطين في  إبراهيموصف  :رام هللا

ن  الصواريخ التي إوقال خريشة خالل مداخلة عبر تلفزيون فلسطين . اإلنسانيةنها جرائم ضد أغزة ب
 الدولية.وهي موجهة ضد المدنيين وهذا يخالف القوانين  إنذارتطلق من غزة تطلق دون سابق 

 إلىكانية توجه فلسطين مإجاءت ردود خريشة بعد سؤال مذيعة تلفزيون فلسطين حول مدى 
ن أوضح خريشة أو  الفلسطيني،على الوضع  تأثيرهمحكمة الجنايات في ظل القانون الدولي ومدى 

مام أمام العالم تطلق صاروخ تحذيري قبل استهداف منازل المواطنين في غزة لتكون أ "إسرائيل"
 .المجتمع الدولي بريئة

 48/1/4148، غزة، دنيا الوطن
 

 بادرة المصرية للتهدئة ويثمن جهود مصر لحماية الشعب الفلسطينيعباس يرحب بالم
رام هللا: رحب الرئيس محمود عباس بالمبادرة المصرية للتهدئة. وثمن الجهود التي بذلتها جمهورية 

على  ودعا جميع األطراف إلى االلتزام بهذه المبادرة حفاظا   لحماية الشعب الفلسطيني. مصر العربية
دماء شعبنا والمصالح الوطنية العليا، مطالبا بأن تمهد هذه المبادرة لجهد سياسي إلنهاء االحتالل 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة.  وا 
 48/1/4148وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 المقاومة ستهدافل عمالءل محاولتال من العديد أحبطنا :غزة في الداخلية
 شعبنا يستهدف جبان عمل أو غدر أي أن" المشبوهين"بـ وصفتهم من غزة في الداخلية وزارة حذرت

 ".الداخلية وجبهتنا تناومقاوم
 سيواجه غدر أو جبان عمل أي إن، الثالثاء للوزارة بيان   في البزم إياد الوزارة باسم الناطق وقال

 أيام خالل الداخلي األمن جهاز أن البزم وأكد .القانون وفق العقوبات أقصى بهم وسينزل قوة بكل
 من العديد وأحبط تحركاتهم ورصد ءوالعمال المشبوهين من عدد ومالحقة بمتابعة قام العدوان

 وكافة الداخلي األمن جهاز أعين أن إلى وأشار .ومقاومتنا شعبنا استهدفت التي الغادرة المحاوالت
 .الداخلية الجبهة وحماية األمن لحفظ غزة قطاع مناطق بجميع منتشرة عناصره

 41/2/7041، لين أون فلسطين
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 لدماء الشعب الفلسطيني في غزة طالق النار حقناا والسيسي يتفقان على العمل لوقف إ عباس
التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في  :القاهرة

مصر الجديدة بالقاهرة، وناقشا باستفاضة األحداث الجارية في قطاع غزة  مقر الرئاسة المصرية بحي
 والتطورات األخيرة في سائر األرض الفلسطينية المحتلة.

ووفق بيان مشترك صدر عن االجتماع، فقد اتفق الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري إلطالق 
واح والمقدرات وذلك استنادا  إلى المبادرة النار حقنا لدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصونا  لألر 

 .6376عام  بشأن تفاهماتوما تناولته  إجراءاتالمصرية وعلى أساس ما تضمنته من 
 أبناءالمعاناة عن  ممكن لتخفيفوأضاف البيان: كما اتفق الرئيسان على ضرورة بذل كل جهد 

معابر اإلسرائيلية وضمان حرية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خالل العمل على فتح ال
 باقيبحث  إلىحركة األفراد والبضائع وعدم استهداف المدنيين، السيما في المناطق الحدودية، إضافة 

النار، وذلك في محادثات تجري في القاهرة مع كل طرف على حدة  إطالقالقضايا فور تثبيت وقف 
اللقاء مبادرته بشأن وجوب العمل على وتابع: كما طرح عباس خالل  للعمل على تحقيق التهدئة.

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تمهيدا  لتحقيق السالم القائم على أساس دولتين على حدود 
حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه لهذه المبادرة اتساقا  مع ما تم  7621الرابع من يونيو 

 ربية.االتفاق عليه على مستوى جامعة الدول الع
وذكر البيان أن الرئيسين أكدا بشكل خاص على ضرورة العمل على الدعوة لعقد مؤتمر للمانحين 

 في مؤتمر شرم الشيخ. إقرارهللبدء في إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري وذلك استكماال  لما تم 
 41/1/4148، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 النار إطالق لوقف مصرية مبادرة تقديم منه وطلبت تينمر  بالسيسي اتصلت: عباس
 تدهور من البالغ قلقه عن التعبير، عباس محمود فلسطين دولة رئيس جدد: وفا – القاهرة
 .برية عملية في الشروع "إسرائيل" وا عالن، اإلسرائيلي العدوان استمرار نتيجة غزة قطاع في األوضاع
 إننا: القاهرة في قامتهإ مقر في الليلة المصريين والمثقفين اإلعالميين مع لقائه خالل الرئيس وقال

 برية بعملية االحتالل قوات ستقوم دقائق قبل وصلتنا التي األخبار وآخر جدا   صعبة مرحلة في نمر
 األمور تعقد سوف إنها لهم أقول وأنا، اإلسرائيلي "الكابينيت" أقره ما على بناء ذلكو  غزة قطاع في

 غزة قطاع على الحرب بدأت أن منذ أنه وذكر .شيء أي تفعلوا ال أن فعليكم، الناجحة والمساعي
 .للدماء حقنا، االقتتال وقف محاولة منهم وطلب األمريكية باإلدارة اتصل

 مبادرة تقديم منه وطلبت مرتين السيسي الفتاح عبد العربية مصر وريةجمه برئيس اتصلت: وتابع
 حل إليجاد تبادر أن مصر من طلبنا الذين ونحن بطلبنا وهي الماضي االثنين أعلنت التي مصرية

 .حماس مع مشاكل تواجه مصر أن معرفتنا رغم
، والمطالب الحوار يبدأ ةساع 15بـ الوقف وبعد أوال   النار اطالق وقف على تنص المبادرة إن وقال
 المبادرة بين بالمقارنة وقمنا، لتطبيقه 1551 اتفاق وذكر والتفاوض العمل وقف هي المبادرة وخالصة
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 لقائي نأ وأضاف ؟.ناآل بها نقبل ال فلماذا، إطالقا   تذكر فروقا   نجد لم 1551 في اعلن الذي واالتفاق
 بالواجب يقوم بأن يريد أنه وأبلغنا، المبادرة فاصيلت معه وبحثنا مهما كان اليوم السيسي الرئيس مع

 .الكبيرة مصر من عليه اعتدنا الذي
 42/2/7041، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 عبد ربه: فشلنا في المفاوضات وغزة تدافع حالياا عن المشروع الوطني الفلسطيني

ب: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه .ب.ف. أ -رام هللا 
للشعب  انكسار غزة "انكسارا   "عن المشروع الوطني الفلسطيني"، معتبرا   أمس إن غزة تدافع حاليا  

 ربه في مقابلة مع تلفزيون فلسطيني محلي أمس "هذا ليس موقفا  وقال عبد  الفلسطيني بكامله".
"أن انتصار غزة على  ، بل الموقف الذي ينسجم مع المصالح الوطنية الفلسطينية"، مضيفا  انفعاليا  

الحصار، هو بارقة أمل النتصار الفلسطينيين على الحصار وعلى االستيطان". وقال عبد ربه في 
سطينيين من المفاوضات مع اإلسرائيليين "فشلنا في المفاوضات وفشلت إشارة إلى خيبة أمل الفل

وتابع "هناك  ، وفشلت كل محاوالت وقف االستيطان".أخرىالمفاوضات فشال ذريعا ولن تعود مرة 
معركة صمود وطني وعلى المحتل اإلسرائيلي أن يكف يده عن غزة" مضيفا "هذه المواجهة تعبر عن 

ضد التحليالت  أناوقال عبد ربه " لسطيني أينما تواجد، وليس للغزيين فقط".المصالح الحقيقية لكل ف
ودولية"، مضيفا "المؤامرة الحقيقية هي ما  إقليميةالتي تحاول ربط ما يجري بمشاريع ومؤامرات 

يتعرض له الغزيون والفلسطينيون ككل، من حصار في ثالث حروب طوال السنوات السبع الماضية، 
 ب تعود األمور إلى ما كانت عليه، حصار وتجويع، ومحاولة إذالل وطني".وكلما انتهت حر 

 41/1/4148الغد، عمان، 
 

 عشراوي: أرفض تحميل حماس المسؤولية وهي جزء من الشعب
ضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فادي أبو سعدى: رفضت حنان عشراوي، ع - رام هللا

االتهامات واألصوات التي تعالت ضد حركة حماس وتحميلها مسؤولية ما يجري في القطاع، وقالت: 
"إن حركة حماس جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني وهي إحدى المكونات الوطنية والمجتمعية 

طالق سراح الفلسطينية، وان وقف االستيطان، ورفع الحصار وتوسيع م ساحة الصيد، وفتح المعابر وا 
األسرى وغيرها هي شروط فلسطينية قائمة لم تتغير، ومن يتحمل مسؤولية تدهور األوضاع في دولة 
فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة هي حكومة نتنياهو المتطرفة ومخططاتها المدروسة للقضاء 

ريس فصل قطاع غزة المحتل عن باقي الوطن على الوجود الفلسطيني والنظام السياسي برمته، وتك
 وقتل المشروع الوطني الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وممارسة حق تقرير المصير".

ترتكب هذه المجازر تحت حماية وغطاء دولي، خاصة من الواليات المتحدة، "إسرائيل"  وأكدت أن
 "إسرائيل". شية، وقد آن األوان لرفع هذه الحصانة عنوبعض الدول األوروبية، لهذا تتعامل بهذه الوح

ودعت عشراوي مصر إلى استضافة اجتماع عاجل لإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بمشاركة 
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حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، من أجل تفعيل وتطوير منظمة التحرير واالتفاق على موقف وطني 
 موحد يمثل الكل الفلسطيني.

 44/1/4148ربي، لندن، القدس الع
 

 غزة عن الحصار ورفع العدوان وقفب يطالبان ومشعل عباس

 الدوحة القطرية بالعاصمة إقامته مقر في، عباس محمود الرئيس استقبل: وكاالتال - الدوحة
 الجهود استعراض االجتماع خالل وجرى. مشعل خالد حماس ةلحرك السياسي المكتب رئيس، أمس

 استمرار على التوافق وتم، غزة قطاع في شعبنا على اإلسرائيلي العدوان لوقف الجارية واالتصاالت
 وجهود المصرية الجهود خالل من وذلك، العدوان وقف أجل من الخطوات من مزيد وعلى التشاور
 .واألصدقاء األشقاء
 العدوان وقف ضرورة على التأكيد تم إنه، ردينة أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق وقال

 .الفلسطيني للشعب العليا الوطنية األهداف وتحقيق، فورا   اإلسرائيلي
 77/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة

 
 لغزة طارئة معونات شيكل مليون 34 خصصت الحكومة

 برئاسة، أمس، هللا رام في عقدها التي الطارئة جلسته خالل، الفلسطيني الوزراء مجلس أكد: هللا رام
 احتياجات لتلبية إمكانياتها كل ووضع، طاقاتها كامل الحكومة تجنيد، هللا الحمد رامي، الوزراء رئيس

 اإلسرائيلي العدوان مواجهة في صمودهم ودعم، تهممعانا من والتخفيف، غزة قطاع في المواطنين
 لتقديم والدولية العربية الجهات كافة مع الجهود كل وبذل، الممكنة والوسائل السبل بكل، المستمر
، غزة لقطاع شيكل مليون 14 بقيمة طارئة مالية معونات تخصيص المجلس وقرر .والمساندة الدعم
 الذين وكذلك، منازلهم دمرت الذين النازحين المواطنين اثةوا غ لدعم شيكل مليون 55 مبلغ وتقديم
 .غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان بسبب بيوتهم من النزوح على أجبروا

 الفلسطيني للشعب الدعوة موجها، غزة قطاع إلغاثة خاصا   صندوقا   أسست الحكومة أن إلى وأشار
 واإلسالمية العربية للدول الدعوة وجه كما، الصندوق هذا خالل من للتبرع تواجده أماكن كافة في

 .غزة إلغاثة الصندوق خالل من الدعم لتقديم الصديقة والدول
 رواتب من %5 نسبة اقتطاع، العموميين العاملين نقابة مع مشاورات بعد، المجلس وقرر
 .غزة قطاع إغاثة صندوق حساب في تودع أن على، تموز شهر عن العام القطاع في الموظفين

 الوطنية والمؤسسات الدولية والمنظمات الحكومة بين مشتركة عمليات غرفة تأسيس إلى فتول
 .غزة في للمواطنين اإلنسانية اإلغاثة تقديم لتنسيق اإلنساني المجال في العاملة

 44/1/4148األيام، رام هللا، 
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جهاض الوطنية قضيتنا تدمير اإلسرائيلي العدوان لهذا الرئيسي الهدف :عباس  المصالحة وا 
 ينعم ولن، هلل إال يركع لن وشعبنا.. نغفر ولن ننسى لن" عباس محمود الرئيس قال :وفا – هللا رام
 كل في فلسطين وأطفال والضفة والقدس غزة أطفال بهما ينعم لم ما واألمن باالستقرار العالم في أحد

، أمس مساء، هللا رام في الرئاسة بمقر، القيادة اجتماع افتتاح خالل ألقاها كلمة في، وأضاف ."مكان
 ".لقدير نصرهم على هللا وأن ظلموا أنهم يقاتلون للذين أذن: "الكريمة باآلية أختتمها
نهاء الوطنية دةبالوح القيادة تمسك كلمته في عباس الرئيس وأكد  لن: "الرئيس وقال، االنقسام وا 
 أبناء ضد الجرائم مرتكبي كل وسنالحق، العدوان لوقف مكان ألي وسنذهب، مسؤولياتنا عن نتخلى
 نحن: "عباس وأضاف ".وعقاب محاسبة دون من الجرائم هذه تمر أن دون، الزمن طال مهما شعبنا
، والغطرسة والحديد النار قوة من أقوى هو ما نملك لكننا ،والمدفعية الطائرات قوة نملك ال أننا نعلم
 عمد تاريخي حق وهو، بلغت مهما قوة تمحوه ال حق أصحاب فنحن والعدل الحق قوة نملك

 هذه في الخالفات ونبذ للتعاضد الجميع أدعو لذلك، وتماسكنا وحدتنا نملك نحن، الجسام بالتضحيات
 وندرك الضيقة الحزبية الفصائلية عن واالبتعاد الوطنية ؤوليةبالمس جميعا والتحلي العصيبة اللحظات

جهاض الوطنية قضيتنا تدمير اإلسرائيلي العدوان لهذا الرئيسي الهدف أن  ".المصالحة وا 
نهاء الوطنية بالوحدة متمسكون أننا شعبنا ألبناء نؤكد إننا ، الوطني الوفاق وحكومة، االنقسام وا 

 مكان لكل وسنذهب، مسؤولياتنا عن نتخلى ولن والدولية اإلقليمية وتحركاتنا اتصاالتنا وسنواصل
 طال مهما شعبنا أبناء ضد الجرائم مرتكبي كل وسنالحق، المشروعة حقوقنا وانتزاع العدوان لوقف
 إخراج ضرورة على مجددا   أكرر إنني .وعقاب محاسبة دون من الجرائم هذه تمر أن دون، الزمن

 دم نقطة فإن، بمكيالين الكيل سياسة إتباع عن والكف كانت أيا   تجاذبات أي من الفلسطينية القضية
 .العالم هذا في شيء كل من عندنا أغلى فلسطيني طفل من واحدة

 73/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
 
 لتحقيقه طاقتنا كل وسنكرس بأكمله الشعب مطالب العدوان بوقف غزة مطالب: "التحرير منظمة"

 هي أشكاله بكل الحصار ورفع العدوان بوقف غزة مطالب إن الفلسطينية القيادة قالت: هللا رام
 أجل من اتهاطاق كل الفلسطينية القيادة تكرس الذي الهدف وهي، بأسره الفلسطيني الشعب مطالب
 تاله، عباس محمود الرئيس برئاسة عقدته اجتماع عقب عنها صدر بيان في القيادة وأشادت .تحقيقه
، لشعبنا العظيم بالصمود، الليلة، ربه عبد ياسر الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين

ن، المتواصلة ئموالجرا المذابح يرتكب الذي االحتالل جيش ضد الباسلة وبالمقاومة  بأسره شعبنا وا 
 كل في ينزف الذي المقدام وشعبها هاشم غزة مع جنب إلى جنبا بصالبة يقف وخارجه الوطن داخل
 .الفلسطيني الوطني والمشروع الشعب وحقوق الفلسطيني الوطن عن دفاعا ساعة

 اإلطار خالل من الفلسطيني الوطني العمل لقادة فوري اجتماع عقد إلى الفلسطينية القيادة ودعت
 تحت الوطني الصف وحدة تعزيز أجل من، القاهرة في الفلسطينية التحرير لمنظمة المؤقت القيادي

 .الفلسطينية التحرير منظمة لواء
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 وحامية لفلسطين سندا   دائما   كانت التي الشقيقة مصر بأن ثقتها الفلسطينية القيادة وأكدت
 ووحدة، الفلسطينية الوطنية القوى لوحدة رعايتها ستواصل واالستقالل الحرية في الوطني لمشروعها

، فورا ضدها العدوان وقف عبر البطلة غزة نزيف وقف أجل من الفلسطيني الوطني والموقف القرار
لى واحدة مرة الحصار من غزة تتخلص حتى بأكملها الوطنية مطالبها وتلبية  .األبد وا 

 إطار في المستويات كل على المشترك والعمل يقالتنس ومواصلة الجهود استمرار أهمية وأكدت
 .والوحيد الشرعي ممثلنا الفلسطينية التحرير منظمة لواء تحت الفلسطينية الوطنية الوحدة تعزيز

 وقوفنا عن تعبيرا   متواصل شعبي تحرك أوسع إلى العظيم شعبنا جماهير الفلسطينية القيادة ودعت
جرامه العدوان جيش ضد اسلةالب ومقاومتها، البطولة غزة مع الثابت  على نحن: وقالت، المتواصل وا 

 بأن الغزاة يعرف حتى الوسائل لجميع ودعمها معها شعبنا كل التفاف ظل في تنكسر لن غزة بأن ثقة
 ولن وحدها غزة يترك لن وخارجه بأكمله الوطن داخل وقواه وفصائله فئاته بجميع العظيم شعبنا كل

 .بها ستفردي بان المجرم للعدوان يسمح
 77/2/7041، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 النار إلطالق وقف متطلبات مناقشة خاللها تتم يامأ لعدة نسانيةإ هدنة عالنإ فكرة تقترح السلطة

 مناقشة خاللها تتم أيام لعدة إنسانية هدنة إعالن فكرة أن يبدو: وكاالت"، األيام" - هللا رام
 قبل من المطروحة والهدنة .الماضية ساعة 15 الـ خالل زخما اكتسبت النار إلطالق وقف متطلبات
 حماس موقف معرفة ظاربانت القيادة وكانت، المصرية المبادرة على وتبني ترتكز الفلسطينية القيادة
 .لحماس السياسي المكتب رئيس مشعل لخالد الصحافي المؤتمر عنه عبر ما وهو الماضية الليلة

 .هللا رام مدينة في الرئاسة مقر في، األمريكي الخارجية وزير، أمس، عباس الرئيس واستقبل
، للصحافيين ريحاتتص في عريقات صائب الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو قال

 ورفع النار إطالق وقف تحقيق بين التوازن إيجاد وجوب على ركز، كيريو  عباس بين اللقاء إن
 والصواريخ النيران األول شقين من" إسرائيل" تشنها التي الحرب: وأضاف .غزة قطاع عن الحصار
، والشيوخ والنساء األطفال من هم الضحايا من %44 أن لكيري عباس الرئيس أكد وهنا، والدبابات

 دفاعا ليست أنها كما، الفلسطيني شعبنا على حرب هذه حماس أو غزة قطاع على حربا ليست فهذه
 .وعدوان استيطان عن دفاع بل النفس عن

، الحصار رفع من بد ال وهنا غزة على الحصار باستمرار يتمثل الثاني الشق أن عريقات وبين
 مصر في واألشقاء، المعنية األطراف جميع مع جهودا يبذل هأن للرئيس أكد كيري الوزير أن مؤكدا
 إلى سيتوجه أنه كما، مون كي بان المتحدة لألمم العام األمين مع، الليلة هذه للقاهرة سيعود أنه كما

 عبد بن هللا عبد السعودي العاهل للقاء والسعودية الثاني هللا عبد الملك األردني العاهل للقاء األردن
 ووقف، النيران وقف خالل من غزة قطاع على العدوان وقف هو المطلوب التوازن أن كدوأ .العزيز

 .شاليط صفقة من األسرى عن اإلفراج وكذلك، الصيادين ومنع المعابر وا غالق الحصار
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 نجاح أن إلى الفتا  ، النار إطالق لوقف طرحها تم وأفكارا   جدية أمورا   هناك أن" على عريقات وشدد
 وقف أوال   نقول كأن التتالي أسلوب باتباع ليس وذلك، الجانبين بين التوازن على مديعت أفكار أي

 وباقي الحصار ورفع النار إطالق وقف بالتوازي العمل يجب، المطالب تحقيق ثم النار إطالق
 في سواء إسرائيل على ترتبت التزامات هي بل ذاك أو الفصيل هذا وليس شعبنا مطالب هي المطالب
 آلية هناك يكون أن رسميا   طرحنا": قال، بالضمانات يتعلق وفيما ".الموقعة االتفاقيات أو تالتفاهما
 خشيته عن وعبر ."منه جزءا أخرى وأطراف ومصر األمريكية المتحدة الواليات تكون وتدقيق مراقبة
 من هي" لإسرائي" أن مؤكدا  ، ةيتكتيك موافقة المصرية المبادرة على" إسرائيل" موافقة تكون أن من

 لمجرد حربا   ليست اإلسرائيلية الحكومة حرب وأن، المسؤولية يتحمل من وهي مبرر دون الحرب بدأت
 .الدولتين حل وخيار والوحدة الوطني المشروع تدمير في يكمن سياسي هدف لها بل الحرب

 48/1/4148األيام، رام هللا، 
 

 شيكل يونمل 44 إلى لغزة الطارئة المعونات ترفع التوافق حكومة
 الطارئة المالية المعونات قيمة رفعت إنها، الوطني التوافق حكومة قالت": وفا" - هللا رام

 في األهالي صمود لدعم الوطني واجبها ضمن وذلك، شيكل مليون 44 إلى غزة لقطاع المخصصة
 العربية الجهات كافة مع باالتصاالت استمرارها الى باإلضافة، اإلسرائيلي العدوان مواجهة في، ةغز 

 محطة بتزويد قامت أنها، أمس، أصدرته بيان في الحكومة وأوضحت .والمساندة الدعم لتقديم والدولية
، القطاع في لتعم التي الوحيدة المحطة وهي، وقود لتر ألف 345 بـ غزة قطاع في الكهرباء توليد

 الوقود توفير في الحكومة لمساعدة المالي الدعم لتقديم واإلسالمية العربية الدول جميع وناشدت
 العدوان ظل في عملها استمرار لضمان شيكل مليون 1 بقيمة وقود إلى يوميا تحتاج حيث؛ للمحطة

 .غزة في التحتية البنية استهداف واستمرار اإلسرائيلي
 74/2/7041 ،هللا رام، األيام

 

 "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم حربعلى  المحكمة الجنائية الدولية إلىالسلطة ترفع شكوى 
 الدولية الجنائية المحكمة إلى ىشكو  رفع أنه باريس في، أمس، ديفير جيل الفرنسي المحامي أكد
 .غزة في اإلسرائيلي العدوان في" حرب جرائم" ارتكاب بتهمة الفلسطيني العدل وزير باسم

 الحرب جرائم" تستهدف، بنسودا فاتو الدولية الجنائية المحكمة مدعية لدى رفعت التي الشكوى وهذه
 إطار في، فلسطين في 1555 تموز/ويوليو حزيران/ يونيو في اإلسرائيلي االحتالل جيش ارتكبها التي

 .صحفي مؤتمر في ديفير قال كما"، الصامد الجرف" سمي الذي العدوان
، جديدة جرائم ارتكاب يشهد يوم كل، "والعربية اإلنجليزية إلى ترجم ثم تاله بيان في المحامي وأكد
 وال األطفال ال، شيئا   ترمونيح ال" اإلسرائيليون" الجنود. الضحايا من %45 من أكثر المدنيون ويشكل
 وأكد". الفلسطيني الشعب ضد عسكري هجوم إنه. المتحدة األمم ومدارس والمستشفيات النساء

 1551 الثاني تشرين/نوفمبر في حصلت التي فلسطين أن لو حتى الشكوى قبول يمكن أنه المحامي
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 تأسست التي روما وثيقة توقع لم، المتحدة األمم في عضو غير مراقبة دولة بها االعتراف على
 العدل وزير إن ديفير جيل وقال. أيضا  " إسرائيل" توقعها ولم. الدولية الجنائية المحكمة بموجبها

 وما 1554 الثاني كانون/يناير 15 في الدولية الجنائية المحكمة بصالحية اعترف السابق الفلسطيني
 العدوان حول تحقيق إلجراء شكاوى الفترة تلك في ورفعت". المفعول ساري" االعتراف هذا زال

 ".السياسية المناورات" بسبب فشلت لكنها، غزة ضد" المصبوب الرصاص" المسمى اإلسرائيلي
 71/2/7041، الشارقة، الخليج

 
 لغزة الضفة من طبية ومستهلكات أدوية شاحنة 47 تسيير عن يعلن الفلسطيني الصحة وزير

 باألدوية المحملة الشاحنات من قافلة تسيير عن عواد جواد الفلسطيني الصحة وزير أعلن: بقنا 
 أمس بدأنا" صحفي مؤتمر في، عواد وقال. غزة قطاع في الوزارة لمستودعات الطبية والمستهلكات

 العمليات لغرف طبية تجهيزات من يلزم ما بكل محملة شاحنة 51 من تكونت جديدة قافلة بتسيير
 ".السريعة اليومية العناية وأقسام والطوارئ اإلسعاف وأقسام

 72/2/7041، الشارقة، الخليج
 

 للبحث مع القيادة المصرية في وقف العدوان" الجهاد"عباس يشكل وفداا يضم حماس و
 كشـــفت مصـــادر فلســـطينية مطلعـــة عـــن أن وفـــدا  : أحمـــد الغمـــراوي ،كفـــاح زبـــون - القـــاهرة ،رام هللا

من أجل التوصل إلى صيغة  يضم ممثلين عن حركتي حماس والجهاد سيتوجه إلى القاهرة قريبا   رئاسيا  
المبـــادرة المصـــرية لوقـــف العـــدوان علـــى غـــزة، وأن هـــذا الوفـــد ربمـــا ســـيكون برئاســـة متفـــق عليهـــا بشـــأن 

 محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أو عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح.
يضـم ممثلـين عـن حركتـي حمـاس والجهـاد  رئاسـيا   وقال القيادي في حركة فتح أمـين مقبـول إن وفـدا  

اهرة. وأكد لـ"الشرق األوسط" أن "تشكيل الوفد يـأتي مـن بـاب الحـرص علـى وقـف نزيـف سيتوجه إلى الق
الدم الفلسطيني، والتدمير والدمار في غزة وتكوين موقف فلسـطيني واحـد يـؤدي إلـى رفـع الحصـار عـن 

 القطاع دون تدخالت إقليمية والدخول في حسابات ال تخدم القضية الفلسطينية".
دة الفلسطينية متمسكة بالموقف والدور المصريين وهي واثقة بأن مصـر قيـادة وقال مقبول: إن "القيا

 وشعبا وحكومة معنيين بوقف العدوان على غزة ووقف الدم الفلسطيني".
  42/1/4148 ،الشرق األوسط، لندن

 
 مسؤولياتها بتحمل المتحدة األمم ويطالب" إنسانية كارثة منطقة" غزة قطاع يعلن عباس

وطالب  أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم األربعاء، قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية.
يع ما يلزم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، بتحمل مسؤولياته مع المجتمع الدولي، واتخاذ جم

نسانية، وذلك للوقوف عند االحتياجات الملحة ألهلنا في إغزة كمنطقة كارثة  إلعالن إجراءاتمن 
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المتحدة لتقديم المساعدات العاجلة  لألممالقطاع، بما فيها حث الوكاالت والمؤسسات الدولية التابعة 
 اإلسرائيلي الغاشم. العدوان إثرالتي يشهدها القطاع على  اإلنسانيةفي ظل حالة الطوارئ 

على ضوء الدمار والمعاناة التي ال تحصى، فقد قررُت "وقال في رسالة رسمية بعثها لألمين العام، 
لتحمل مسؤولياتكم على النحو المبين في ميثاق  أدعوكم فإننيعالن قطاع غزة منطقة كارثة، وعليه إ 

طوارئ اإلنسانية في قطاع غزة. وأحثكم منه، وتطبيقها على حالة ال 66األمم المتحدة، وخاصة المادة 
على اتخاذ جميع التدابير الالزمة والمتاحة للوقوف على االحتياجات الملحة لهذا الجزء العزيز 
المحاصر من وطننا فلسطين. وفي هذا الصدد، أدعو إلى استخدام كافة األدوات المتاحة داخل 

الزمة للشعب الفلسطيني، أثناء هذه األزمة منظومة األمم المتحدة، لتقديم اإلغاثة والمساعدة ال
 ."اإلنسانية الخطيرة

 11/1/4148وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 المقبل / سبتمبرمحمد مصطفى: مؤتمر إلعادة إعمار قطاع غزة في النرويج في أيلول
، االقتصاد ووزير الوزراء رئيس نائب، مصطفى محمد .د كشف: أرناؤوط الرؤوف عبد - القدس

 مؤتمر عقد على الدولية األطراف مع مبدئيا   اتفقت الفلسطينية السلطة أن عن" األيام"لـ النقاب
 .غزة قطاع إعمار ةإلعاد المقبل أيلول من األول في النرويج في أوسلو في للمانحين
 .د برئاسة للمؤتمر لإلعداد وزارية لجنة بتشكيل المؤتمر لهذا التحضير الحكومة بدأت وقد

 االجتماعية الشؤون ووزير واإلسكان العامة األشغال ووزير والتخطيط المالية وزير وعضوية مصطفى
 مؤسسة 55 فيها فنية لجنة هناك، "مصطفى .د وقال المياه سلطة ورئيس الطاقة سلطة ورئيس

 ".الالزمة والتقارير للمؤتمر اإلعداد في ستشارك
 1/4/4148األيام، رام هللا، 

 
 غزة إعمار على لإلشراف لجنة تشكل الفلسطينية الوفاق حكومة

 على لإلشراف وزارية لجنة تشكيل الثالثاء الفلسطينية اقالوف حكومة قررتب: أ ب د  - هللا رام
 .النطاق واسع إسرائيلي لهجوم تعرضه من يوما   14 بعد غزة قطاع إعمار إلعادة التحضير جهود

 لإلنعاش الالزمة الخطط إعداد على ستشرف المشكلة اللجنة إن، لها بيان في، الحكومة وقالت
 لحشد، القادم الشهر مطلع عقده المقرر المانحين لمؤتمر عدادواإل، غزة قطاع إعمار إلعادة المبكر
 .الحكومة موازنة ودعم، اإلعمار إعادة لجهود الالزم الدعم

 1/2/7041، لندن، العربي القدس
 

 غزة دعم في األولى اليد صاحبة قطر: الفلسطينية الحكومة في األشغال وزير

 أن، الحساينة مفيد الفلسطينية الحكومة في واإلسكان األشغال وزير أكد   :السوافيري محمد -غزة
 القطرية المساعدات أن مبينا  ، غزة قطاع أهالي ومساندة دعم في األولى اليد صاحبة هي قطر دولة
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 مراسل مع خاص حوار   في الحساينة وقال .القطاع في الفلسطيني المواطن يالمسه ما أكثر هي
 تقدمه ما في الخارجية المساعدات كل وعلى الحكومة على تقدمت قطر" أن: غزة في" الشرق"

 .الفلسطيني كالشعب حصار حالة تعيش الزالت الحكومة أن مبينا  "، غزة قطاع في للمواطنين
 الشعب أبناء إلى والمساعدة العون يد تقديم في قطر حذو تحذو أن إلى العربية الدول الوزير ودعا

 .لها مثيل ال بغزة الصمود حالة أن مؤكدا  ، غزة في الفلسطيني
 الالزمة بالمعدات الفلسطينية الحكومة بدعم العربية الدول، الحساينة الوزير طالب، أخرى جهة من

زالة غزة قطاع إعمار إعادة أجل من  . اإلسرائيلي ربريالب العدوان خلفه الذي الدمار وا 
 2/2/7041، الدوحة، الشرق

 
 هزيل اتفاق من أفضل اتفاق بدون العودة: الفلسطيني التشريعي رئاسة
ن "يعود الوفد قالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إنها تفضل أ: وكاالتالو  ،04عرب 

 الفلسطيني المفاوض بالقاهرة بدون اتفاق على أن يبرم اتفاق هزيل ال يلبى طلبات شعبنا ومقاومته".
وشددت الرئاسة في بيان، اليوم األربعاء، على أنه "ال يمكن القبول باتفاق هش بعد ارتقاء آالف 

ضي الزراعية"، مؤكدة أن "الشعب الشهداء والجرحى وتدمير المنازل والمساجد والمصانع وتجريف األرا
الفلسطيني وبعد كل هذه التضحيات الجسام لن يقبل مطلقا  بفرض اإلمالءات والشروط عليه مهما 

وجددت مطالبتها للوفد الفلسطيني  بلغت ومن أي طرف كان، وهو يطالب فقط بتنفيذ شروط المقاومة".
الشعب الفلسطيني"، وأن "الشعب الفلسطيني المفاوض بالقاهرة على "ضرورة التمسك بشروط المقاومة و 

 يرفض وبشدة التوقيع على اتفاق ضعيف وهش ال يلبي شروط المقاومة".
بداعات مقاومتنا التي هزت قادة وجنود الكيان  وقال البيان إن "غزة انتصرت بصمود أبناء شعبنا وا 

لتي عادت وبقوة لتأخذ مكانتها أن انتصار غزة هو انتصار للقضية الفلسطينية ا إلىاإلسرائيلي، مشيرة 
 الحقيقة على الصعيد الدولي والعربي".

 41/4/4148، 84عرب 
 

  حزبية مصالح مقابل شعبنا بأبناء بالتضحية ألحد نسمح لن: الضميري
ـــة الضـــفة فـــي األمنيـــة األجهـــزة اســـمب الرســـمي النـــاطق قـــال: الخليـــل ـــواء، المحتلـــة الغربي  عـــدنان الل
 االحتكــاك لــيس ودورهــا اإلســرائيلي االحــتالل ضــد موجهــة الشــعبية الفلســطينية المقاومــة إن، الضــميري
 بعــــدم، الفلســــطينية للســــلطة التابعــــة األنبــــاء وكالــــة نشــــرتها تصــــريحات فــــي وطالــــب .األمنيــــة بـــاألجهزة
 تبنــي علــى توافقــت الفلســطينية الفصــائل" قــائال  ، بهــا االحتكــاك أو الضــفة فــي يــةاألمن لألجهــزة التعــرض

 الـذين كأولئـك األمـن دور علـى المـزاودة أو التشـكيك ألحـد يحـق وال، القـاهرة في الشعبية المقاومة خيار
 .تهتصريحا وفق"، بالسوء لها والتعرض األمنية باألجهزة االحتكاك عبر إال تتم ال المقاومة أن يظنون
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 أطفال ترك نريد ال" قائال  ، المواطنين أرواح على الحفاظ هو وواجبها األمنية األجهزة مهمة أن وأكد
 بأبنــاء بالتضــحية ألحــد الســماح يمكننــا وال، بــالمميزات يــنعم يرســلهم الــذي فيمــا الضــحية ليكونــوا شــعبنا
 .قوله حد على"، خرآ عدوا   لدينا وليس االحتالل هو فعدونا؛ حزبية أهدافا   ليحقق بشعبنا

 44/2/7041، برس قدس
 

  أحد محلها يحل أن نقبل أو مصر عن نحيد ولن المصرية بالمبادرة متمسكون: عباس
 في والتدمير والدم القتال وقف اآلن نايهم ما أهم" إن عباس محمود فلسطين دولة رئيس قال: وفا
 معه يفيد ال والتدمير، السابقة الحروب في يحدث لم الحرب هذه في حصل ما ألن، غزة قطاع

 ."البناء إلعادة كله الركام إزالة يجب بل، والتصليح اإلصالح
 تمسك، هللا رام بمدينة الرئاسة مقر في، السبت يوم مساء، القيادة اجتماع بمستهل كلمته في وأكد
نما وسيطا ليست مصر" أن على مشددا، وبمصر المصرية بالمبادرة القيادة  وسنستمر، طرف وا 

 ."أحد محلها يحل أن نقبل ولن عنها نحيد ولن بها بالتمسك
 الذهاب عن الماضية الجلسات في تحدثنا نحن: "قال الدولية للمنظمات الذهاب عن حديثه وفي

 باستثناء جميعها الفلسطينية التنظيمات إنه، يقولون كما إشاعات ليست ذهوه وفعال  ، الدولية للمنظمات
 إن يقول لمن أقول وبالتالي، المحاكم هذه إلى الذهاب أجل من عريضة أو ورقة على وقعت بعضها

 يتحدث أن يريد الذي لكن، الرسالة على أوقع أنا، العريضة على أوقع ال أنا، يوقع لم "مازن أبو"
 .يوقع لم ومن وقع من ليتحدث الجرأة لديه تكون أن، يوقع ال ومن وقع من ويقول

 41/2/7041، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 غزة موظفي رواتب عن "الفيتو" زوال تعلن الفلسطينية الحكومة
 رئيس نائب نأ، غزة قطاع في الفلسطينية الحكومة في مسؤول عن نقل: الهور أشرف - غزة
 وقال. غزة موظفي رواتب ملف على" فيتو" هناك يعد لم نهأب أبلغهم، عمرو أبو زياد .د الوزراء
 في الوزارات بوكالء عمرو أبو جمع الذي اللقاء نأ سعد أسامة الوزراء لمجلس العام األمين مساعد

 ".ومثمرا   إيجابيا" انك غزة
، التوافق حكومة من فلسطيني وزير أول وهو، أيام قبل الضفة من قادما   غزة إلى عمرو أبو ووصل

 .الماضي يونيو/ حزيران في تشكيلها منذ غزة يصل
 كان الذي" الفيتو" نأ للوكالء أكد عمرو أبو نأ" الحكومية الرأي" لوكالة تصريح في سعد وأضاف
 ال نهإ قوله عمرو أبو عن سعد ونقل". موجودا   يعد ولم انتهى غزة موظفي رواتب عدف على موضوعا  

 .بالموضوع اطالع على األوروبي االتحاد نأو  الموظفين رواتب دفع دون يحول عائق أي يوجد
 فرصة أقرب خالل الرواتب وصرف األموال تحويل سيجري نهأ إلى الوزراء رئيس نائب ولفت
، بغزة الوزارات مع وواضحا   دائما   وتواصال تشغيلية موازنات طلبوا الوكالء نأ إلى سعد وأشار .سانحة
 .للحل طريقها في األمور هذه نأ على عمرو أبو تأكيد ناقال  
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 عميقة كانت الوكالء مع جلسته نأو ، جديدا   واقعا   أفرزت" غزة على الحرب نأ عمرو أبو واعتبر
يجابية  ستصرف الحكومة نأ إلى عمرو أبو لفت إذ، عماراإل إعادة موضوع مناقشة وجرى". وا 

 .تأويهم بيوت استئجار من يتمكنوا حتى، بيوتهم قصفت الذي للمواطنين عاجلة مالية مساعدات
يصال إيجاد على تعمل الحكومة نأ إلى عمرو أبو وأشار  ستصل، وخيام"، المتنقلة المنازل" وا 

 .العدوان اءجر  منازلهم هدمت من إليواء غزة لقطاع أيام خالل
 سيقوم نهأ إلى الفتا  ، عباس محمود الفلسطينية السلطة رئيس من بتكليف تأتي زيارته نأ وأوضح

 .عليه اتفق ما كل لمتابعة، غزة لقطاع أخرى بزيارة
 42/2/7041، لندن، العربي القدس

 
 بغزة فتح عناصر باستهداف حماس تهمي الضميري عدنان
اتهم الناطق باسم األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية اللواء عدنان : صادق ميرفت -هللا رام 

طالق النار عليهم خالل  الضميري حركة حماس باستهداف عناصر من حركة فتح في قطاع غزة، وا 
لقاء مع الصحفيين في رام هللا ظهر الثالثاء، إن  العدوان اإلسرائيلي على القطاع. وقال الضميري في

حماس أطلقت النار على عدد من عناصر فتح بسبب عدم التزامهم باإلقامة الجبرية التي فرضت 
عليهم أثناء المعركة، وذكر أن تسعة من هؤالء يتلقون العالج في مستشفيات الضفة الغربية ومعظمهم 

 ثبات ذلك أمام لجنة تحقيق فلسطينية.أصيبوا في أرجلهم، وأبدى استعداده إل
وشن  المسؤول األمني الفلسطيني هجوما على حركة حماس، وقال إنها لم تمنح الفرصة لحكومة 

كما منعت المحافظين المعينين من الرئيس محمود عباس من العمل، وأضاف أن  ،الوفاق الوطني
ع نقل معدات وقوات من الدفاع واتهم الحركة بمن "هناك حكومة ظل تعمل على األرض في غزة".

المدني في الضفة الغربية للمساعدة في رفع الركام الناجم عن القصف اإلسرائيلي في غزة، وقال إن 
 رد حركة حماس عن هذه "التجاوزات" كان "لعدم السيطرة على األرض".

بل يتم  وقال الضميري إن المساعدات التي تذهب إلى غزة ال توزع بشكل عادل على المحتاجين،
 "بتصحيح هذا المسار والتعامل معه على أرضية وطنية وليست حزبية". توزيعها بشكل حزبي، مطالبا  

إن السلطة الفلسطينية تقدمت إلنقاذ حماس من تداعيات العداء مع الدولة  الضميريقال و 
ي عبد المصرية، عبر تشكيل وفد مفاوضات موحد سبقه طلب من القيادة الفلسطينية للرئيس المصر 

 الفتاح السيسي بتقديم مبادرة لوقف إطالق النار في األيام األولى من العدوان على غزة.
وبحسب الضميري، فإن الضفة الغربية شاركت غزة المقاومة بأشكال أخرى ولم تقف متضامنة 
فقط، ولكن "في شكل مقاومة مشروع ومتفق عليه"، وشدد على أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون 

 ن قيادة شرعية ممثلة للشعب وليس من حزب".م
على التقارير اإلسرائيلية التي أشارت إلى الكشف عن اعتقال خلية لحركة حماس خططت  وردا  

 لالنقالب على السلطة الفلسطينية، قال الضميري للجزيرة نت "هذه قصة لم تعد تنطلي على أحد".
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توقيت اإلعالن بعد تشكيل وفد فلسطيني موحد عن  وأضاف أن الشاباك هو مصدر التقرير، متسائال  
 لمفاوضات التهدئة، وقال إن االحتالل يستهدف الوحدة الفلسطينية منذ تشكيل حكومة الوفاق.

 42/4/4148، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الحتالل إلنهاء دولياا  التحرك يبحث ومشعل وعباس تميم بين ثان لقاء

 الرئيس أن، أحمد المكي محمد مراسلها عن نقال   الدوحة من 73/2/7041، لندن، الحياة ذكرت
 مع ثانية محادثات جولة بعد القاهرة إلى وغادرها، أيام 3 استمرت للدوحة زيارة اختتم عباس محمود
. مشعل خالد حماس لحركة السياسي المكتب رئيس فيها شارك نيثا آل حمد بن تميم الشيخ قطر أمير
 .اليوم السيسي الفتاح عبد الرئيس مع يجتمع أن المقرر ومن

 لم: "وقال، الوفد وحدة على" الحياة" إلى حديث في االجتماعات في شارك فلسطيني مصدر وشدد
 كلهم والموجودون، عباس برئاسةب سوحما السلطة  الطرفين يضم فلسطينيا   وفدا   كان، ثالثيا   لقاء يكن
نهم، الفلسطيني الرئيس هو عباس إن قالوا  إلى وأشار. "مظلتها تحت ويعملون الحكومة يدعمون وا 

 الدولي الفلسطيني والتحرك، بها والتمسك الفلسطينية الوحدة تعزيز تخص عدة قضايا في البحث"
نهاء االحتالل ءإنها شأن في مسؤولياته الدولي المجتمع لتحميل المنتظر  الحروب هذه كل مصدر وا 
 احتالل وجود بلب، الحرب  المسألة بدأ أو النار وقف خرق من ليست هي المسألة ألن، والمشاكل

 الدولي الفلسطيني التحرك" أن مضيفا  ، "حربين بين الموجود للنار وقف هو النار وقف أن أي، دائم
 ".الفلسطينية الدولة إقامة موضوع سيشمل

 هي، بينهما منفصلة محادثات تحدث لم: "فقال، ومشعل عباس محادثات نتائج أبرز عن وسئل
، بها والتمسك الفلسطينية الوحدة تعزيز إلى تؤدي التي القضايا تناولت قطرية - فلسطينية محادثات

 -الفلسطينية المحادثات في  الموحد الفلسطيني الوفد أداء في للنظر ملفت بشكل شوهد ما غرار على
 الفلسطيني الوفد: "فأجاب، المفاوضات استئناف قرب إلى مؤشرات هناك كانت إن وسئل ب.اإلسرائيلية

 هو اإلسرائيلي الوفد، ينسحب لم وفدنا ألن، ذلك المصري الراعي يطلب عندما للقاهرة للذهاب مستعد
ذا، انسحب الذي  وزير يزور أن وقعيت: "مضيفا  "، التهدئة خرقوا الذين وهم، للمفاوضات سنعود عاد وا 

 ".أيام خالل وفلسطين إسرائيل كيري جون األمريكي الخارجية
 الوحدة تعزيز شأن في مستمرا   موقفها زال وما حريصة البداية منذ قطر: "الفلسطيني المصدر وقال

 إعادة عملية في دور لها وسيكون، غزة إغاثة مجال في والمادي السياسي الدعم وتقديم الفلسطينية
، جديد ال: "رد، ومشعل عباس بين جديدا   الدوحة محادثات حملت وهل". دولي بجهد الحقا   اإعماره

 الشعب دعم في مستمرة والدوحة، وقطر فلسطين بين متميزة عالقات إطار في تمت المحادثات
 ".اإلغاثة مجال في وماديا   سياسيا   الفلسطيني

 لحماس السياسي المكتب ورئيس باسع الرئيس أن، 77/2/7041، الدوحة، نت الجزيرة وأضافت
 .الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء زمني جدول لوضع المتحدة األمم دعا مشعل خالد
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 ممكنة سرعة بأقصى النهائي للحل الوصول وآلية تفاصيل على السيسي مع اتفقت: عباس
 عبد المصري الرئيس مع امس اجتماعه خالل بحث انه عباس محمود الرئيس أكد": وفا" - القاهرة

 .الفلسطينية للقضية النهائي الحل موضوع طرح مسألة السيسي الفتاح
؟؟ بعد ماذا: ووه جدا مهم هو بحثناه الذي الموضوع: اللقاء بعد للصحافيين تصريحات في وقال

 طرح من بد ال؟ غيرها أو الغربية الضفة أو غزة على جديدا عدوانا ننتظر سنتين كل في سنستمر هل
 يطرح وكيف يكون وكيف الحل هذا معالم على السيسي الرئيس مع واتفقنا، واضح بشكل النهائي الحل
 هي مصر إن: الرئيس وقال. ممكنة سرعة بأقصى الحل هذا إلى الوصول أجل من األطراف بقية مع

نها، غزة قطاع في النار إطالق ووقف التهدئة لبحث الراعية الوحيدة  الفلسطيني للوفد الدعوة ستوجه وا 
 إلى للعودة، حماس حركة ذلك في بما األطياف كل يشمل الوفد وهذا، األحمد عزام برئاسة

، بعد فيما الطاولة على وضوعةالم أو المطلوبة القضايا باقي ومناقشة طويلة تهدئة لبحث المفاوضات
 .األول همنا هو وهذا، اآلن يحصل الذي والقتال النزيف هذا نوقف أن جميعا وعلينا

: السيسي لقائه عقب شكري سامح المصري الخارجية وزير مع مشترك صحافي مؤتمر في وقال
 مفاوضات ستأنفن أن هو األساس هدفها جدا هامة زيارة وكانت، السيسي الرئيس بلقاء تشرفنا إننا

 اإلصابات من مزيدا لنتفادى، أيام بضعة قبل توقفت والتي ممكن وقت أقرب في مصر في التهدئة
 . ممكن وقت أقرب في يكون أن ونأمل، والتدمير والشهداء والتضحيات
، العربي نبيل العربية للجامعة العام األمين مع سنتحدث واليوم العربية الدول مع تحدثنا: وأضاف

 .األمريكان مع واضح بشكل فيها نتحدث سوف التي الرؤية لبلورة وقطر األردن في كنا أيام وقبل
 مزيد إلى تؤدي التي العدائية األعمال ووقف الدم شالل وقف هو اآلن يهمنا ما إن: الرئيس وقال

 يسول، دولية برعاية غزة في واإلعماري اإلنساني الدعم يبدأ أن يجب تتوقف وعندما، التضحيات من
 المطالب بكل ليتحدثوا الهدنة لتثبيت األطراف تجلس أن يمكن ذلك بعد ثم، ذلك في مانع أي لدينا
 .الحقا   تأتي المطالب ذنإ.. الطاولة على يضعونها التي

 دولة وأصبحنا المتحدة باألمم مراقب دولة على 1551-55-14 في حصلنا عندما: الرئيس وقال
 أي 5444 عام احتلت التي الفلسطينية األرض أن بمعنى، يالدول القانون حسب االحتالل تحت
 التي الصفة هذه ذلك ضوء وعلى، االحتالل تحت محتلة دولة ارض هي وغزة والقدس الغربية الضفة
 هذه بتفعيل وبدأنا، دولية معاهدة أو منظمة 54 على التوقيع خالل من معالمها بتطبيق بدأنا أخذت

 واآلن، فورا االنعقاد في دولة 543 وهي جنيف في المعنية السامية فاألطرا دعوة خاصة، االتفاقيات
 من يحصل وما االحتالل وذيول االحتالل موضوع مناقشة اجل من الموضوع هذا في تمشي الماكينة
 .االحتالل هذا خالل

 الجنايات محكمة فيها بما منظمة 54 باقي وعندنا معاهدة 54 على وقعنا بالفعل إننا: "وأضاف
 ذلك على الموافقة بل بذلك علم على يكونوا أن الفلسطينية التنظيمات في إخواننا طالبنا ونحن، ليةالدو 
 الموضوع هذا إنهاء بصدد نحن واآلن، جميعا نتحملها أن وعلينا نتائج االنضمام لهذا ألن، أيضا  
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 التعاون ومنظمة العربية الجامعة عن الصادرة القرارات وفق الدولية المنظمات هذه كل إلى لنتكلم
 ".اإلسالمي
 في عقد باتفاق تم الفلسطينية الفلسطينية المصالحة اتفاق نأ: الرئيس كدأ بالمصالحة يتعلق وفيما
 تشكيل: هما أساسيين بندين تشمل المصالحة أن على ينص االتفاق وهذا، القاهرة في وعمد الدوحة
 حكومة شكلنا وبالفعل، أشهر 4 خالل واالنتخابات، التكنوقراط المستقلين من وطني وفاق حكومة
 أن موضحا  ، أيضا الوزراء رئيس نائب إلى باإلضافة غزة قطاع في منهم أربعة، وزيرا 54 من مكونة

 برنامجها هو وما الشكلية الناحية من الحكومة هذه على تساؤالت لها كانت األمريكية الحكومة
 وكل، أوروبا دول كل عليها وافقت كما ومةالحك هذه على وافقت هذا بكل علمت وعندما، السياسي

 ألسبابها زالت وما، الحكومة بهذه تعترف أن رفضت حيث "،إسرائيل" دولة إال معها تتعامل الدول
 تمثيل لها الفلسطينية األرض تكون أن تريد وال الوطنية الوحدة تريد وال بها االعتراف تريد ال الخاصة
 .ترفضها وبالتالي وطنيا وموحد جغرافيا موحد

 إنما، فحسب وبينهم بيننا ليس تماما األجواء تعكرت األخيرة األحداث بدء فور، الرئيس وأضاف
 كل تُبحث ثم، مريح وقت في تهدئة هناك تكون أن الحرص كل حريصون نحن ولذلك، دوليا تعكرت
 االنشقاق من سنوات 4 خالل ألنه، المصالحة وتفعيل الوطني الوفاق حكومة تفعيل ومنها القضايا

 4الـ خالل جرى ما كل لنعالج وطويل معمق بحث إلى األمور تحتاج واالنفصال االنقالب ومن
 .كبيرين ومال جهد إلى تحتاج وهذه، سنوات

 في الوحيدة المبادرة هي المصرية المبادرة بأن حماس حركة مع تم الحديث أن" إلى الرئيس وأشار
 انه ابلغونا بل بهذا اقتنعوا وهم مصر إال الواجب بهذا القيام تستطيع ُأخرى جهة توجد ال وانه، الميدان

 التي هي مصر" أن مؤكدا  "، المفاوضات لهذه الراعية الدولة هي مصر تكون بأن، لديهم مانع ال
 في بما األطياف كل يشمل الوفد وهذا، األحمد عزام برئاسة الفلسطيني للوفد الدعوة ستوجه أو سترعى

 أو المطلوبة القضايا باقي ومناقشة طويلة تهدئة لبحث المفاوضات إلى ودةللع، حماس حركة ذلك
 وهذا اآلن يحصل الذي والقتال النزيف هذا نوقف أن جميعا   وعلينا، بعد فيما الطاولة على الموضوعة

 ".األول همنا هو
 71/2/7041، هللا رام، األيام

 
 حماس يد على غزة عقطا في "العشوائية اإلعدامات"بر وصفته ما ترفض السلطة

 غزة قطاع في "العشوائية اإلعدامات"بـ وصفته ما الفلسطينية الرئاسة أدانت: زبون كفاح - هللا رام
 . "إسرائيل" عم "متعاونا" 54 إعدام على الحركة إقدام بعد، حماس يد على

 أسبابها في المطعون اإلعدامات هذه" إن، الفلسطينية الرئاسة عام أمين الرحيم عبد الطيب وقال
 مرفوضة فهي وبالتالي، العادلة المحاكمات ضمانات تكفل التي المحاكم وخارج القانون خارج تنفذ

 وأضاف. "التلفزة شاشات لىع وقائعها نرى تكفيرية تنظيمات به تقوم بما وتذكرنا، شعبنا من ومدانة
 غزة في الفصائل أن وزعمت، القانون وفق تمت اإلعدامات هذه بأن الترويج حاولت حماس حركة" أن
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 قانون أساس على بارد بدم اإلعدامات هذه تمت فقد، بالمطلق صحيحا ليس هذا إن.. بذلك علم على
 ."ضدها فهو معها ليس من أن وهو، حماس

 71/2/7041، لندن، األوسط الشرق
 

 حماس بيد والقرار ميتة تولد المقاومة شروط تلبي ل مبادرات أي: بحر
 تلبي ال دولية مبادرات أي أن، بحر أحمد باإلنابة التشريعي المجلس رئيس أكد": وكاالت" -غزة
 أية إن" صحافي بيان في بحر وقال .ميتة تولد الفلسطيني الشعب أبناء وتطلعات اومةالمق شروط
 ستفشل الفلسطيني الشعب وطموحات المقاومة شروط تلبي ال دولية مقترحات أو مبادرات أو قرارات

 .يقرر من وهي شعبنا انتخابات في باألغلبية فازت حماس حركة أن مؤكدا  "، معها التعاطي يمكن وال
 الظلم ورفع واإلنسانية العادلة الفلسطيني الشعب لمطالب االستجابة إلى الدولي المجتمع عاود

 يتطلع الفلسطيني الشعب أن على مشددا  ، العالم شعوب كباقي كريمة حياة ليعيش عنه والحصار
 ووجعنا معاناتنا سبب الصهيوني االحتالل" مضيفا، االحتالل من والخالص واالستقالل للحرية
 ".واإلرهابي الغاصب المحتل هذا من للخالص عدونافسا

 71/2/7041، هللا رام، األيام
 

 "إسرائيل" ال مفاوضات غائمة معو ...غزة في النار إطالق وقف لتفاق التوصل يعلن عباس
 من اعتبارا النار إلطالق وقف إلى التوصل عن، عباس محمود فلسطين دولة رئيس أعلن :هللا رام
 عن أعلن أن أود"، اليوم مساء، متلفزة كلمة في عباس وقال .الثالثاء اليوم مساء من السابعة الساعة
 مساء 4 الساعة من ااعتبار  والدائم الشامل النار إطالق لوقف الشقيقة مصر دعوة على القيادة موافقة
 كل وتوفير غزة قطاع في أهلنا واحتياجات متطلبات تلبية على العمل ذلك وبعد، فلسطين بتوقيت

 ."يحتاجونها التي الطبية والخدمات المستلزمات
 والرئيس العربية مصر لجمهورية الفلسطيني والشعب القيادة شكر أعبر عن أود" :عباس وأضاف

 ."هناك الدم شالل ووقف غزة قطاع على العدوان لوقف صلةالمتوا الجهود على السيسي
، ممكن وقت بأسرع المواد هذه إرسال لسرعة المتحدة واألمم الدولي المجتمع أناشد": عباس وتابع
 موحدين لننطلق موحدا وطنا معا ونبني الجراح هذه لتلتئم ومعا، وأطفالنا وشيوخنا نسائنا على ونترحم

قامة االحتالل إنهاء أجل من  وأوجه، الشريف القدس وعاصمتها 44 الـ حدود على الفلسطينية الدولة وا 
 القيادة أمام سنضع إننا" عباس قالو  ."النار إطالق وقفت تفاهمات ودعم ساهم من وكل للقيادة الشكر
 ."الدولي والمجتمع األشقاء مع فيه التشاور في وسنستمر، الفلسطينية القضية لحل رؤيتنا

، هللا رام بمدينة الرئاسة مقر في، الثالثاء اليوم مساء، القيادة اجتماع مستهل في بكلمته وأضاف
 مفاوضات في الدخول أما، الياء إلى األف من ومعلومة ومحددة جدا واضحة الرؤية تكون أن يجب"

 ."فيه نستمر أن يمكن ال أمر غائمة
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 الدول من أو هنا من سواء انالعدو  خالل غزة في ألهلنا قدمت التي المساعدات" أن إلى وأشار
 المواد كل انهمار من بد وال يكفي ال هذا كل لكن، ومهم جيد أمر غزة في أهلنا بإغاثة سارعت التي

، التعليم من ذلك بعد ثم، الكهرباء ومن، الماء شرب ومن العيش من الناس يتمكن حتى المطلوبة
 تعرضت تكن لم إذا بالعائالت لةمشغو  والمستشفيات، بالعائالت مشغولة المدارس كل أن حيث

 يحتاج ذلك" كل أن عباس وأكد ."العبادة وأماكن والمستشفيات المدارس شمل التدمير ألن للتدمير
 ."غزة قطاع في أهلنا أصاب الذي الكبير الجرح ألم من لنتمكن سريعة لمواقف
 في أهلنا ضد" رائيلإس" وتمارسه مارسته الذي الهمجي العدوان على والخمسون الواحد اليوم يمر
لى شهيد ألفي من أكثر إلى الشهداء عدد ارتفع المدة هذه وفي، غزة قطاع  جريح آالف 55 من أكثر وا 

 أغلب وفي تمييز دون واالعتداء الهجوم زال ال اللحظة هذه حتى ولألسف، البيوت آالف وعشرات
 عشرات فإن الجميع يعرف اوكم العدوان لهذا األولى الضحية والمدنيون األبرياء يكون األحيان
 .بالكامل أبيدت عائلة ستين من أكثر إلى تصل قد العائالت
 بعد وبخاصة القتال وقف أجل من الممكن وغير الممكن الجهد كل نبذل أن لنا بد ال كان هنا ومن

 العودة أجل من المكثف جهدنا واستمر وفدنا وعاد المفاوضات من اإلسرائيليون انسحب أن
 المصرية بالمبادرة قبولنا نعلن أن من اللحظات هذه في اليوم تمكنا وبالفعل .أخرى رةم للمفاوضات

 التي والعمرانية والغذائية والطبية اإلنسانية بالمواد القطاع تزويد مع متزامن الوقف هذا، القتال بوقف
 .الطاولة على ستوضع التي الطلبات كل على حديث هناك سيكون بعد وفيما، يحتاجها

 الساعة إن وقلنا، المفاوضات إلى للعودة الوصول من فقط دقائق وقبل اآلن الجهود رتأثمو 
 للقاهرة ممكنة فرصة أقرب في الوفدان ويعود، للقتال كامل توقف هنالك سيكون، اآلن أي، السابعة

 .الجهود هذه الستكمال
 ترضي لصيغة وصوللل طويلة فترة منذ جهودها معنا بذلت التي لمصر الكامل التقدير على نؤكد

 كيري جون أن نذكر أن المفيد من ولعل، هذا في أسهمت قطر دولة أن أيضا   ونؤكد، األطراف كل
 الجهات لكل الشكر كل، الغرض هذا تحقيق أجل من معنا دائم اتصال على وكان معنا جهودا بذل
 ألن، غزة لقطاع لوبةالمط المواد فورا   سترسل التي المتحدة لألمم والشكر، الجهود هذه بذلت التي

 .أحد بال على يخطر أن يمكن ال هناك المأساوي الوضع
 وبحثنا، الدوحة في حماس قيادة مع بحثناه الذي األساس الموضوع هو القتال وقف موضوع كان
 الوفاق حكومة تتمكن بحيث، الوطنية المصالحة وتمكين تركيز وهي مهمة أخرى مواضيع أيضا

 إليها سعينا التي األهداف من هدف هو هذا ولكن وجهد لوقت بحاجة هذا، هابأعمال القيام من الوطني
 .الوطني الوفاق حكومة وتشكيل المصالحة عن تحدثنا منذ

 يحتاجون التي بالمواد أهلنا لتزويد جهد كل نبذل كنا يوما 45 من أكثر طالت التي الفترة هذه في
 الشعب يحس بأن جدا جيد شيء وهذا هاتوالج المؤسسات كل من حصل وهذا، هنا من سواء إليها

 لكن. غزة قطاع في ألهلنا والمساعدات المعونات إلرسال سارعت التي الدول ننكر وال، إخوانه بمأساة
 الماء الشرب من العيش من الناس يتمكن حتى الطلوبة المواد كل انهمار من بد وال يكفي ال هذا كل
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 مشغولة والمستشفيات، بالعائالت مشغولة المدارس كل نأ حيث التعليم من ذلك بعد ثم الكهرباء من
 كل، العبادة وأماكن والمستشفيات المدارس شمل التدمير ألن للتدمير تعرضت تكن لم إذا، بالعائالت

 .غزة قطاع في أهلنا أصاب الذي الكبير الجرح ألم من لنتمكن سريعة لمواقف يحتاج هذا
-1554 في حروب 3 لـ تعرض بالذات غزة قطاع؟ دبع ماذا وهو، سنتناوله آخر موضوع هناك

لى، سنتين أو سنة بعد أخرى حرب نتوقع هل، 1555و 1551و 1554  بدون القضية ستبقى متى وا 
 والمجتمع األشقاء مع فيه التشاور في وسنستمر الحل لهذا رؤيتنا القيادة أمام سنضع نحن، حل

 أما، الياء إلى األف من ومعلومة جدا ةومحدد، جدا واضحة الرؤية تكون أن يجب لكن، الدولي
 .فيه نستمر أن يمكن ال أمر غائمة مفاوضات في الدخول

 71/2/7041، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 غزة في ظل حكومة حماس لدى: عباس
 الفلسطينية الدولة بإقامة المتمثل السياسي الحل إن عباس مودمح الرئيس قال :معا، وفا– هللا رام
، القائم للصراع الجذري الحل هو الشرقية القدس وعاصمتها 5444 عام حزيران من الرابع حدود على

 األرض كل في وعدوان، غزة قطاع في حرب شكل على، عامين كل الفلسطينية المأساة تتكرر ال كي"
 أن أمس مساء، ومعا وعودة فلسطين قنوات به خص متلفز لقاء في عباس وأضاف ".الفلسطينية

ما، حل يوجد ال أو حل هناك يكون أن فإما، سنتين كل لمذبحة مستعد غير الفلسطيني الشعب  حل وا 
 هذا يستمر بأن نقبل لن أننا كما، ننتظر ونحن سنة 15 منذ نحن، فال المماطلة أما، ال أو سياسي
 .لمحتلةا القدس في الخطير الوضع

 توزيع مسؤولية ستتولى التي هي الوطني الوفاق وحكومة، الوطنية السلطة أن على وشدد
طالق، اإلغاثة ومواد، المعونات  المؤسسات مع والتنسيق التعاون عبر ،اإلعمار إعادة عمليات وا 
 حمراأل الهالل وجمعية"، األونروا" الالجئين وتشغيل الغوث وكالة ومنها، والفلسطينية الدولية

 .المتحدة األمم رقابة تحت تكون أن في مانع ال وأنه، الفلسطيني
 ثلث قلنا وكما، غزة في الرهيبة الكارثة لكن، يعاني مكان كل وفي والضفة غزة في شعبنا: "وأردف

 نعمل وأن، معاناتهم من للتخفيف نستطيع ما كل نفعل أن وواجبنا الشوارع في يعيش غزة في الشعب
 فصيل بيد ليس والسالم الحرب قرار" أن وأكد ".أخرى مرة المذابح تتكرر وأال دتهملمساع المستحيل

نما واحد ذا، القيادة بيد وا   وحدها فلتتصرف بيدها والحرب السلم قرار يكون أن تريد حماس كانت وا 
 ،واحدة وبندقية واحدة بسلطة إال نقبل ولن، سنوات 4 منذ االنتخابات على أصر أنا: "وأضاف". اذا  

 ".فوضى ستكون واال السلطة بيد والحرب السلم وقرار
 غزة في ظل حكومة حماس لدى: "وضوح بكل عباس قال غزة قطاع في الداخلي الوضع وبشأن

ذا، وزارات وكالء ولديها  قادم واالمتحان، الوطنية الوحدة استمرار سيهدد هذا فان األمر هذا استمر وا 
 سنعرف ولكننا، االنقسام إلنهاء أشهر إلى يحتاج بل بسرعة يسل األمر أن اعرف أنا: "وتابع". قريبا
ذا، غزة إلى المساعدات فيه تدخل يوم أول من  محدد كالم وهذا ال أم للناس المساعدات تصل كانت وا 
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" ستمنعها جهات هناك أن أم غزة في وتعمل تحكم أن الوطني التوافق حكومة تستطيع هل، وصريح
 .غزة دخل حين االعتداء إلى الصحة روزي تعرض إلى بمرارة وأشار

 اإلقامة تحت األخرى الفصائل وكوادر فتح حركة كوادر وجود عن مشعل خالد مع تحدث انه وقال
، إجرام بأنه الشوارع في واإلعدام النار اطالق وصف كما، األرجل على النار واطالق غزة في الجبرية
 وسكتت تحملت السلطة وان، أحد مع لتشاورا دون من وحدها وأعدمت حاكمت حماس أن إلى مشيرا  
يقاع محاكمتهم الحري من كان عمالء هناك كان لو وانه، خطر في كان كله البلد ألن  عليهم الحكم وا 
 هذه في حماس قيادة مراجعة تمت انه إلى مشيرا  ، الطريقة بهذه الشوارع في ليس ولكن إعدامهم أو

 ".الصحيح للعمل بداية هذا يكون أن منىأت: "يقول واردف كاملة وبمفاتحة الخروقات
 79/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة

 
 للنقاش الفلسطيني: نزع سالح المقاومة ليس مطروحاا  الخارجيةوزير 

ن نزع سالح المقاومة إالفلسطينية، رياض المالكي، ناضول: قال وزير الخارجية في السلطة األ
ا للنقاش في المفاوضات، المزمع إجراؤها بين الفلسطينيين و  ."إسرائيل"الفلسطينية في غزة ليس مطروح 

جاء ذلك في معرض إجابة الوزير الفلسطيني عن سؤال ألحد الصحافيين أمس، في العاصمة 
نزع السالح من غزة، في المفاوضات التي ستجري الشهر  "إسرائيل"، عن رأيه بطلب انقرهالتركية 

القضايا، التي ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات،  أنوأوضح المالكي  المقبل بين الجانبين.
عادة إعمار المطار والميناء وقطاع غزة. وزار المالكي إهي  نهاء المجازر، ووقف إطالق النار، وا 

 إلى تركيا، برفقة مساعد وزير الصحة التركي، آغاه قفقاس، معربا   الجرحى الفلسطينيين، الذين نقلوا
 عن شكره لتركيا للدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني.

 42/4/4148القدس العربي، لندن، 
 

 الحرب إطالة مسؤولية حماس يحّمل عباس
 الحـــرب أمــد إطالـــة عــن المســـؤولية حمــاس حركــة عبـــاس محمــود لفلســـطينيا الــرئيس حمــل: هللا رام

 مقابلـة خـالل عبـاس وأكـد .الضـحايا عـدد ارتفـاع تفـادي باإلمكان كان وأنه، غزة قطاع على اإلسرائيلية
، النـار إطـالق وقـف قبـل أوال المطالـب مناقشـة على أصرت حماس أن، الجمعة" فلسطين تلفزيون" بثها
 أن فإما، سنتين كل لمذبحة مستعد غير الفلسطيني الشعب" أن وأضاف .العنف أمد إطالة إلى أدى ما

ما، حل يوجد ال أو حال   هناك يكون  ونحـن سـنة 15 منـذ نحـن، فـال المماطلـة أمـا، ال أو سياسي حل وا 
 ".المحتلة القدس في الخطير الوضع هذا يستمر بأن نقبل لن أننا كما، ننتظر

 هــي إســرائيل أن يعقــل ال: "مضــيفا  "، المســتقلة الفلســطينية الدولــة ةإقامــ ضــرورة" علــى عبــاس وشــدد
، التهدئــة اتفــاق إلــى التوصــل لتــأخر حــزين إنــه وقــال". الحــدود معروفــة غيــر العــالم فــي الوحيــدة الدولــة
 ولــدينا، عقوبتــه مــن تفلــت لــن ارتكبتــه الــذي اإلجــرام هــذا وأن، العقــاب مــن تفلــت لــن إســرائيل: "مضــيفا  
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ـــادة ولكـــن، بـــالحرب لـــيس، وســـائلنا  وأن خاصـــة، اآلن بعـــد الجـــرائم وهـــذه العـــدوان هـــذا تتحمـــل لـــن القي
 .اإلنسان لحقوق جنيف اتفاقيات في اآلن عضو فلسطين

 بشأن اتفاق إلى الفلسطينية والفصائل" إسرائيل" توصل من قليلة أيام بعد عباس تصريحات وجاءت
 .ا  يوم 45 استمر الذي العدوان عقب األجل محددة غير هدنة

 34/2/7041، عمان، الغد

 
 واحد ونظام واحدة بسلطة إل نقبل لن: عباس

 واحد، ونظام واحدة سلطة هناك يكون أن يجب إنه عباس محمود فلسطين دولة رئيس القاهرة: قال
 مع لقائه في وأكد الشكل". وبهذا اآلن هو كما حماس حركة مع الوضع يستمر أن نقبل و"لن

 كما الوضع يستمر أن نقبل لن "أننا بالقاهرة، إقامته مقر في الليلة، المصريين، والمثقفين اإلعالميين
 فهناك الشكل، بهذا غزة في وضعهم استمر إذا شراكةب حماس  وبينهم بيننا يكون أن نقبل ولن هو،

 أن تستطيع ال الوطني الوفاق وحكومة البلد، تقود التي هي رةوزا وكيل 61 من مكونة ظل حكومة
 الواقع". أرض على شيئا تفعل

 الفلسطينية، األرض في األوضاع مستجدات آخر على المصريين عباس اإلعالميين وأطلع
 ألنهم قتلوا شابا 763 من أكثر أن وبين .اإلسرائيلي العدوان جراء غزة قطاع في شعبنا أبناء ومعاناة

 التي الميدانية اإلعدامات إلى باإلضافة بها، أبلغوا التي الجبرية باإلقامة يلتزموا ولم التجول منع لفواخا
 إلى ينتمون الذين الشهداء عدد أن إلى الرئيس وأشار .شخصا 03-33 وعددهم العدوان، أثناء نفذت
 شهيدا . 427 فتح من استشهد الذي بينما فقط، شهيدا 13 بلغ غزة على العدوان في حماس
 ما كل عن والمسؤولة غزة، قطاع في شعبنا على المعتدية وهي المسؤولة هي إسرائيل "أن وأكد
 هناك حيث لتضربها، األبراج تختار أخذت يومين آخر وفي قتلت، التي هي إسرائيل وبالطبع يجري،

 الفلسطيني". الشعب ضد الدفين الحقد من نوع
 لحركة السياسي مكتب ورئيس قطر وأمير الرئيس بين دار الذي المحضر بصحة يتعلق وفيما
-43 نسبته ما "إن سيادته قال اللبنانية، األخبار جريدة على نشر الذي قطر، في مشعل خالد حماس

 ولكن بمحاضرنا، مقارنته وتم اللبنانية لألخبار تسريبه تم كيف لنا علم ال ولكن صحيح، هو 63%
 ولن لم وهذا المصالحة، ضد والسعودية واألردن مصر إن قلت إنني وهو صحيح غير هو واحدا   بندا  

نني إطالقا   لساني على يخرج  الكالم". هذا أقول أن يمكن ال وا 
 في لوضعهم هو األحد اليوم صباح القاهرة في العرب الخارجية وزراء مع لقاءه إن سيادته وقال
 في مفصال تقريرا سنقدم "أننا دتهسيا مضيفا المفاوضات، حول برأيهم واألخذ الهامة األوضاع صورة

 وبالفعل تقليدي، غير وجوابا الخطوات من مجموعة لدينا "يوجد: وقال .األحد" غدا العربية الجامعة
 ذلك". من أكثر االحتالل على نصبر نعد لم ألنه الشهر هذا سيكون الجواب هذا
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 الدول ستتخذها التي قبلةالم الخطوات على موافقة هناك يكون أن يهمني ما "كل: الرئيس وأضاف
 بين كالمها تغير ألنها كثيرا عليها أعول ال حماس حركة ولكن الفلسطينية، التحرير ومنظمة العربية
 واألخر". الحين

 6/2/4148والمعلومات الفلسطينية، وفا  األنباءوكالة 
 

 القاهرة في العرب الخارجية وزراء مجلس في حماس على هجوماا  يشن عباس

 706حماس في كلمة افتتاح الدورة حركة عباس محمود هاجم الرئيس : أشرف الهور -رام هللا
لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، وبسبب ذلك قرر أحمد ولد تكدي، وزير الخارجية 

ذي ترأس بالده الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، تحويل الجلسة العامة إلى الموريتاني ال
الجلسة مغلقة،  وأعلنيسترسل الرئيس عباس في هجومه، قاطعه رئيس الجلسة  أنوقبل  .مغلقة

 .وطالب وسائل اإلعالم بمغادرة القاعة
ة موضوعات، األول ما حدث في واستهل عباس كلمته بالقول "نحن اليوم نريد أن نتكلم في ثالث

غزة والحرب الغاشمة على قطاع غزة، حاولنا أكثر من مرة إثر االنقالب في غزة، تلك المحاوالت التي 
لم تنجح ولعل أهم هذه المحاوالت ما جرى في المملكة العربية السعودية والكعبة المشرفة  في ما 

 .ل أن نجري هذه المصالحة"ب، كما ذهبنا من أج6332اصبح يعرف باتفاق مكة لعام 
وُهنا وضع أحد موظفي الجامعة ورقة أمام الرئيس الفلسطيني، الذي قال له بدوره "كيف أقول لهم 

 ." فرد الرئيس الفلسطيني نعم ".نسكر  نغلقب؟، فأجاب الرجل "إذا ما بدك.
لمراقبين نطلب من ا"وُهنا توجه الرجل إلى رئيس الجلسة، الذي وجه حديثه لوسائل اإلعالم 
 ."الدوليين والصحافة الخروج من القاعة.. نطلب من الضيوف والصحافة الخروج

 4/2/4148القدس العربي، لندن 
 

 غزة في حماس لموظفي موالأ يأ دفع عواقب من حذرتنا" العالم دول كل: "هللا الحمد

 مع مقابلة في هللا الحمد رامي الوفاق حكومة رئيس قال: ب.ف.أ ،البكري نفوذ – غزة ،هللا رام
 من للموظفين الرواتب ودفع األمن بالخصوص بينها كثيرة مشاكل هناك إن، أمس برس فرانس وكالة
 فيما. الماضي حزيران في بشأنها فقالتوا تم التي الوفاق حكومة عمل تعيق، الوظائف وتداخل حماس
 بالوزارات عملهم أماكن إلى بالعودة الوطنية السلطة لموظفي السماح بعدم" غزة موظفي نقابة" هددت

 .حماس حركة وظفتهم من رواتب مشكلة حل بعد إال والمدارس
 كشفو "، السباحة مني ومطلوب قدماي وكذلك مربوطتان يداي" بقوله ذلك على هللا الحمد وعلق

ب الموظفين رواتب  دفع حال في انه الفلسطينية األراضي في العاملة والبنوك الحكومة تحذير تم" انه
 ".الحكومة مقاطعة سيتم غزة في السابقة حماس لحكومة
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 يحذر لم أحد يتبق ولم العالم دول كل" أجاب، الحكومة حذرت التي الجهات عن سؤال على وردا  
 المقاطعة حال في انه مضيفا" الفلسطيني والشعب الحكومة مقاطعة سيتمف األموال هذه دفعت إذا انه
 ".العام الفلسطيني الوضع تهدد كبيرة إلشكالية سيتعرض الفلسطيني المصرفي النظام فان"

 شبه وهناك اإلشكالية هذه لحل دولية باتصاالت أقوم، التهديدات رغم" انه أكد هللا الحمد إن غير
 حكومة موظفي دراجإ نأ وأكد". الدفعات هذه بإيصال لتقومب يحددها لم  لثةثا جهة دخول على تفاهم

 العمل من الحكومة تمنع التي المشاكل أهم من" الفلسطينية السلطة موظفي قائمة على السابقة حماس
 ".الرئيسية المشكلة هي بل، غزة قطاع في

 قيامه عدم حال في هناك إلى الحضور بعدم غزة قطاع من تهديدات تلقى انه هللا الحمد قال كما
 غزة إلى هللا رام من توجه حينما الصحة وزير على االعتداء حادثة إلى وأشار. الرواتب مشكلة بحل
 .رفح معبر من دخوله بعد عليه االعتداء وتم، غزة في األخيرة الحرب خالل

 في غزة قطاع لىإ شيرالشخ خولة والتعليم التربية وزيرة سيرسل نهإ ذلك مع قال هللا الحمد نإ غير
 التعامل يتم أن في أمله عن معربا، القطاع في الجديد الدراسي العام الفتتاح، أيلول من عشر الرابع
 الحكومة قدرة عدم في الرئيسية المشكلة بأن هللا الحمد كدأو  .القطاع في الوزارة موظفي قبل من معها
 لنا نأ تمنىأ" وقال لموظفيها بتوفيرها حماس حركة تطالب التي بالرواتب تتعلق غزة قطاع في العمل
 في مشكلة هناك، ذلك لىإ ضافةا  و ". الحكومة سيطرة خارج لكنها، المشكلة هذه حل على القدرة

 يعمل نهأ إلى مشيرا   حماس حركة من هائل عدد توظيف خلقها التي المناصب تعدد وعملية، الوزارات
 .اإلدارية المناصب لتوزيع ودمج الوزارات هيكلة إعادة على اآلن
 في الحال هو كما غزة قطاع في ريحيةأ بكل العملب عباس محمود  والرئيس أريد ناأ" ضافأو 

 هناك" وقال". الوزير من تعليماتها الوزارات تتلقى نأو ب، ذلك من  نمكن نأ نريد لكننا، الغربية الضفة
 ".السابقة حماس حكومة وزراء من تهمتعليما يتلقون اليوم لغاية زالوا ما الوزارات مختلف في موظفون
 الوزراء خالل من غزة قطاع بالفعل يدير جسم وهو، "غزة في يعمل جسم وجود هللا الحمد ويؤكد
 ".العامين والمدراء السابقين
 نإ" هللا الحمد قال، الداخلية وزير منصب يشغل هللا الحمد أن خاصة، منيةاأل القضايا يخص وفيما

 ثم، شهور أربعة لمدة حاله على األمن يبقى بأن وغامض صعب بند على تااتفق وحماس فتح حركة
 عضوا 54 من عليا أمنية لجنة تشكيل على نص الذي القاهرة اتفاق هي األمنية المرجعية إن قالوا

 لغاية تشكل لم للجنةا" وقال ".اآلن لغاية تعمل ولم تشكل لم اللجنة هذه لألسف لكن، مصرية برعاية
 تم ما حسب الحكومة" ضافأو ". غزة إلى توجهأ نأ لي فكيف، واضح غير منياأل والوضع اآلن

 الحكومة إعالم وتم، بالكامل منياأل الموضوع عن تحييدها تم الفلسطينية الفصائل بين عليه االتفاق
 الشأن بهذا سؤال على رده وفي ".القاهرة اتفاق حسب أمنية لجنة اختصاص من األمني الوضع أن
 فان األمنية لألجهزة مراجعتي عند ولكن، وغزة الغربية الضفة في تحدث االعتقاالت" هللا الحمد قال

 ".اعتقاالت يوجد فال ذلك غير أما، بالسالح والتجارة امتالك أساس على تتم االعتقاالت
 2/9/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
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 الموقف واألداء اإلسرائيلي خالل العدوان
 

 ةسياسيالمواقف ال أولا:
 الخليل وضرب حماس الوصول لمنفذي عملية " أهمهاإسرائيل"أمام  مهماتنتنياهو: هناك ثالث 

في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، الثالثاء، أكد كل من رئيس الحكومة اإلسرائيلية : ـرب04عــ
في الضفة الغربية  ستواصل ضرب حركة حماس"إسرائيل"  ووزير األمن ورئيس أركان الجيش على أن

وقطاع غزة، كما ستواصل األجهزة األمنية عملية البحث عن منفذي عملية الخليل، والتي اختطف 
 وقال نتنياهو إن هناك ثالثة مهمات أمام خاللها ثالثة مستوطنين، عثر على جثثهم يوم أمس.

لى كل من تعاون معهم. "إسرائيل"،  أولها الوصول إلى منفذي العملية، وا 
المهمة الثانية، بحسب نتنياهو، فهي مواصلة ضرب حركة حماس وبناها التحتية في الضفة  أما

 الغربية، مشيرا إلى أن أجهزة أمن االحتالل أغلقت مؤسسات وهدمت منازل في الضفة.
ستواصل العمل ضد حركة حماس في قطاع غزة. "إسرائيل"  وعن المهمة الثالثة، قال نتنياهو إن

اصل تشجيع عمليات االختطاف، وأنها مسؤولة عن إطالق الصواريخ باتجاه وأضاف أن حماس تو 
المستوطنات في الجنوب، مضيفا أن الجيش يعمل في األيام األخيرة ضد أهداف لحركة حماس في 

ستوسع المعركة ضد حركة حماس في حال اقتضت الضرورة، "إسرائيل"  وقال نتنياهو إن قطاع غزة.
 صل دفع الثمن.وأنها ستدفع الثمن، وتوا

وتحدث وزير األمن موشي يعلون في المؤتمر الصحفي، وشكر بداية الجيش وقيادته والشرطة 
والشاباك الذين عملوا في األيام األخيرة في البحث عن المستوطنين، وال يزالون يبحثون عن منفذي 

 وليتهم.وبحسب يعلون فإن عمل الشاباك منع منفذي العملية من اإلعالن عن مسؤ  العملية.
وقال إن الجيش سيواصل ضرب حركة حماس، بالتزامن مع بذل الجهود االستخبارية على نطاق 

وأشار في هذا السياق إلى اعتقال المئات من عناصر حركة  واسع للوصول إلى منفذي العملية.
ن على أن األجهزة األمنية ستواصل العمل ضد الحركة في كل زما حماس في الضفة الغربية، مؤكدا  

وفي حديثه عن إطالق الصواريخ من قطاع غزة، قال يعلون إن الجيش  ومكان، وأنها ستدفع الثمن.
سيواصل استهداف كل من يشوش مجرى الحياة في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، على حد 

 تعبيره. ودعا إلى االعتماد على الجيش وأجهزة األمن باعتبار أنها "تقوم بعمل جيد".
ر رئيس أركان الجيش بني غنتس إلى عمليات البحث عن المستوطنين في األسابيع من جهته أشا

وقال إن  األخيرة، الفتا إلى أن عمليات البحث عن منفذي العملية ال تزال متواصلة وعلى نطاق واسع.
مرحلة انتهت بالعثور على جثث المستوطنين الثالثة، وأن العمل يتواصل في الضفة الغربية ضد 

كما أشار إلى قيام جيش االحتالل بعشرات الهجمات على  س وناشطيها وبناها التحتية.حركة حما
قطاع غزة، مضيفا أنه وبالتنسيق مع المستوى السياسي، فإن الجيش يواصل العمل المطلوب منه في 

 كل ساحة، وبكل القوة المطلوبة.
 4/1/4148، 84عرب 
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 لرد بالقوات البريةإما وقف الصواريخ أو ا :نتنياهو: خياران في غزة
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إمامه خيارين في : أرناؤوطعبد الرؤوف  -القدس 

 بالقوات البرية. قطاع غزة ال ثالث لهما إما وقف إطالق الصواريخ من القطاع أو الرد
لدينا خياران: األول هو أن يتوقف "ونقل عوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو عن األخير قوله: 

إطالق النار على بلداتنا في الجنوب وعندئذ ستتوقف عملياتنا والهدوء الذي ساد منذ عمود السحاب 
وأضاف جندلمان  ."ب يستمر6376 عملية عسكرية شنتها تل أبيب على غزة في نوفمبر/تشرين ثاني 

 عن نتنياهو في حفل استقبال أقامه السفير األمريكي لدى في تغريدات على حسابه في  تويترب نقال  
الخيار الثاني هو استمرار "دانيال شابيرو في منزله لمناسبة عيد استقالل الواليات المتحدة: "إسرائيل" 

تنا المعززة المنتشرة في الميدان. أمن مواطنينا أهم من إطالق النار على الجنوب وعندئذ سترد بقوة قوا
قوات األمن تواصل التحقيق في خلفية القتل الصادم للفتى الذي تم "وأشار نتنياهو إلى أن ". كل شيء

العثور على جثته في غابة في القدس، أمس، وأيا كانت الخلفية فإننا ندين عملية القتل وسنقدم 
سنواصل البحث عن المسؤولين عن قتل "وأضاف:  ".إلى القضاء المسؤولين عن هذه الجريمة

 ."ليين الثالثةب جلعاد وايال ونفتالي وسنلقي القبض عليهمي المستوطنين اإلسرائ
 1/1/4148، رأي اليوم، لندن

 
  ليبرمان: التهدئة مع حماس خطأ فادح... مشعل وهنية هدف شرعي لر"إسرائيل"

ليبرمان انضم  أفيجدورأسعد تلحمي، أن وزير الخارجية  عن، 1/1/4148الحياة، لندن،  ذكرت
إلى زعيم "البيت اليهودي" المتطرف الوزير نفتالي بينيت في المطالبة بعملية عسكرية واسعة في 

لتي تنقل إلى حركة حماس لوقف النار "خطأ فادحا "، وأضاف أن مقاربة القطاع. واعتبر الرسائل ا
"الهدوء يقاَبل بالهدوء" مرفوضة عليه وعلى حزبه "إسرائيل بيتنا"، وأنه "من غير الممكن أنه بعد أن تم 
خطف وقتل ثالثة إسرائيليين وبعد أسبوعين من سقوط القذائف الصاروخية، تتبنى إسرائيل مثل هذه 

وأردف أن المطلوب اآلن هو إبادة البنى التحتية لإلرهاب  ة وتتهرب من مواجهة المشكلة".المقارب
ومصانع إنتاج الصواريخ التي بات مداها يصل إلى مدينة نتانيا شمال تل أبيب. وزاد أن تنفيذ تدمير 

اجها تحت هذه الصواريخ ال يمكن أن يتحقق فقط بالضربات الجوية "ألن غالبية هذه الصواريخ يتم إنت
المدارس والعيادات الطبية والمساجد" وعلينا أن نضع أيدينا على كل هؤالء الذين نفذوا االختطاف 

 وقتل األوالد، بمن فيهم إسماعيل هنية وخالد مشعل".
، عن وديع عواودة، أن ليبرمان حمل على رئيس 1/1/4148القدس العربي، لندن، وأضافت 

ل نحو التهدئة مع حماس، اذ نقل عنه قوله إن "الصمت يقابل حكومته بنيامين نتنياهو الذي يمي
 بالصمت". وهذا ما اعتبره ليبرمان خطأ فادحا.

هنية وخالد مشعل  إسماعيلوخالل زيارته لمدينة سديروت جنوب شرق غزة أمس قال ليبرمان إن 
 منتهج منهدف شرعي كما هو الحال مع خاطفي المستوطنين. وأكد أن حزبه يعارض هذا التوجه ال
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موقف "الهدوء مقابل الهدوء". بعد خطف "إسرائيل"  قبل نتنياهو. وقال إنه من غير المعقول أن تعتمد
طالق الصواريخ على النقب. وتابع القول "بدال من مواجهة المشكلة يتم ترحيلها".  وقتل المستوطنين وا 

ه ضد أن "تقرر ، عن حلمي موسى، أن ليبرمان قال إن5/7/4102السفير، بيروت، ونشرت 
حماس متى تزيد اللهيب ومتى تقلصه". ودعا إلى تدمير أنفاق حماس في قطاع غزة التي تستخدم 
لـ"اإلرهاب"، قائال إن "مصانع إنتاج حماس موجودة تحت المدارس، العيادات والمساجد، وواجب 

هدوء مقابل هدوء تدميرها". وأكد أنه يجب عدم "منح حماس قدرة السيطرة على الوضع" وأن مقاربة "
 خطأ خطير".

 
 السيناريوات المحتملة في حال سقوطهالبيد: حماس أضعف من أي وقت ويجب بحث كافة 

س الوزاري المصغر للشؤون قال وزير المالية اإلسرائيلي وعض المجل: وكاالت -أحمد رمضان 
حركة حماس تعلم أننا لن نتنازل حتى نصل إلى هدوء "السياسية واألمنية  الكابينيتب يائير لبيد، إن 

يجب "وأنه  "حماس أضعف من أي وقت مضى"واعتبر لبيد في تصريحات إذاعية أن  ."في الجنوب
 ."اغ الذي سيحدثه تطور كهذابحث كافة السيناريوات المحتملة في حال سقوطها ومن سيعبئ الفر 

إسرائيل عازمة على إعادة الهدوء إلى الجنوب ولن تسمح لحماس بتحديد قواعد "وقال لبيد إن 
ال "ورفض لبيد إعطاء تفاصيل حول طبيعة العمليات العسكرية ضد القطاع، لكنه هدد بأنه  ."المواجهة

 ."أحد في قيادة حماس محصن من المساس به
 2/1/4148 بيروت، المستقبل،

 
 اغتيال هنية والزهارعلى الحكومة اإلسرائيلية كاتس: يجب 

قال وزير المواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس أنه  ة:ترجمة خاص -القدس دوت كوم  -غزة 
عادة يجب على الحكومة اإلسرائيلية اغتيال ق يادات حماس وخاصة  إسماعيل هنية ومحمود الزهار وا 

 غزة إلى العصر الحجري لكي ال تمتلك هذه القدرات الصاروخية التي تزداد يوما بعد يوم.
 41/1/4148القدس،  القدس،

 
 ومعقدة صعبة تنتظرنا زالت ما التي .. والمعركةنتنياهو: وقف النار غير وارد اآلن

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، أن كفاح زبون، عن 44/1/4148لندن،  األوسط، الشرقذكرت 
وحماس غير وارد في هذه المرحلة، وليس "إسرائيل"  بنيامين نتنياهو قال إن وقفا إلطالق النار بين

نه سيواصل الهجوم على غزة من أجل ضرب قدرات الحركة اإلسالمية على جدول أع مال حكومته، وا 
ونفى نتنياهو خالل اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست  البرلمانب، عقد داخل  هناك.

 قاعدة "كيرياه" العسكرية في تل أبيب، وجود اتصاالت لتثبيت تهدئة بغزة في هذه المرحلة.
 .نتنياهو وسط مؤشرات متزايدة على نية "إسرائيل" اجتياح قطاع غزة بريا  وجاء حديث 
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وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد تحدث إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند، والمستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل، ووزير الخارجية األمريكي جون كيري، ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء 

لهم إن أي دولة ال يمكن أن تصمت على إطالق صواريخ على  سؤولين آخرين قائال  الكندي، وم
 مواطنيها. وقال مكتب نتنياهو: "إن كافة الدول دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

عملية الجرف الصامد "نتنياهو قال، إن ، أن 44/1/4148القاهرة،  اليوم، المصريوأضافت 
ط  ."لها، إال أن هناك مراحل أخرى ما زالت تنتظرنا الحق ا تجري حتى اآلن كما خط  

وأضاف نتنياهو، في ختام جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية حول عملية 
ضربنا حتى اآلن حماس والعناصر اإلرهابية ضربة قاسية، وسوف تزداد الخسائر، ": "الجرف الصامد"

 ."فيس بوك"، حسبما أفاد في صفحته على "ملية أكثرالتي تلحق بهم كلما استمرت الع
أحبط وجهاز الشاباك وباقي األجهزة األمنية حتى اآلن "ولفت إلى أن جيش االحتالل اإلسرائيلي 

بصورة ناجحة العديد من المحاوالت للقيام باعتداءات تخريبية ضد المواطنين اإلسرائيليين، غير أن 
 ، حسب قوله."بة ومعقدةالمعركة التي ما زالت تنتظرنا صع

 
  مليون إسرائيلي في مرمى صواريخ المقاومة 1.1وزارة الخارجية اإلسرائيلية: 

، إن اإللكترونيقعها قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في تقرير على مو : أحمد رمضان -رام هللا 
ماليين إسرائيلي، باتوا اآلن في مرمى الصواريخ المنطلقة  3.1أي قرابة  إسرائيل، من سكان 03%"

 ."من غزة
 44/1/4148بيروت،  المستقبل،

 
 : حماس ترتكب جريمة حرب مزدوجةي لدى األمم المتحدةسرائيلالسفير اإل

قال السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة رون بروسور لمجلس : ميشيل نيكولز -األمم المتحدة 
زالة يين في حين تنفذ عملية عسكرية "إلالمدن إيذاءتتخذ تدابير كبيرة لتجنب  "إسرائيل"األمن إن 

"تحذر قوات الدفاع اإلسرائيلي  وأضاف ".العسكريةالتهديد الذي تمثله حماس بتفكيك بنيتها 
الفلسطينيين في غزة من الضربات الوشيكة. في نفس الوقت توجه حماس أولئك المدنيين ليقفوا على 

وتابع "انهم يرتكبون جريمة حرب مزدوجة: استهداف المدنيين  ".أسطح المباني والعمل كدروع بشرية
 ."دنيين الفلسطينييناإلسرائيليين مع االختباء وراء الم

 41/1/4148لألنباء،  رويترز وكالة
 

 للمالجئ إسرائيلي ماليين 4 نزول على الصبر يمكن ل: ليبرمان
ـ إسرائيلب الصبر على بقاء دور ليبرمان، أنه "ال يمكن لجقال وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي أفي

 بنشر بطارية ثامنة من قيامهماليين إسرائيلي إلى المالجئ". بينما أعلن جيش االحتالل عن  1نزول 
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وأضاف في مقابلة مع القناة العاشرة اإلسرائيلية، مساء  منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ.
يجب أن تقوم به لجلب األمن لمواطنيها، هذا ، أن "على إسرائيل القيام بما 6370-1-77الجمعة 

 الهدف يالقي دعما دوليا".
وعن وجهة نظره في كيفية وقف صواريخ المقاومة الفلسطينية، قال "يجب القيام بكل ما يجب من 
أجل الوصول إلى حالة ال يمكن بعدها عودة إطالق الصواريخ على إسرائيل حتى لو كان ذلك بعد 

عملية برية على قطاع غزة، قال ليبرمان إن "موقفي من هذه العملية معروف وعن دعمه ل عاما". 71
في كافة المناقشات التي تجرى على مستوى المجلس الوزاري المصغر وفي كل المستويات السياسية، 

 يجب أن نذهب في عملياتنا ضد حماس حتى النهاية، هذا هو سلوك الدولة الطبيعية".
 44/8/4148فلسطين أون لين، 

 
 غزة على الحرب بوقف يطالبان ميرتس حزب رئيسةو  ديسكين
 زهافا ميرتس حزب ورئيسة، ديسكين يوفال السابق الشاباك جهاز رئيس طالب: وكاالت - القدس
 .غزة على اإلسرائيلية الحرب وقف، سأم ظهر غالئون
 – اإلسرائيلي للصراع حل إليجاد، عبرية إعالم وسائل نشرته صحافي تصريح في ديسكين عاود

 هذا وأتذكر أعرف" مضيفا. طرف أي تفيد وال بالبائسة وصفها الذي الحال هذا ووقف، الفلسطيني
 ".الجميع على يسيطر الذي اإلحباط من الشعور
 عباس محمود بالرئيس لالتصال نتنياهو امينبني اإلسرائيلي الوزراء رئيس، غالئون دعت جهتها من
 موقف لتعزيز تهدف الخطوة هذه مثل أن معتبرة  . حماس مع النار إطالق لوقف وساطة بجهود والبدء
 حماس محو الهدف كان إن" وأضافت .النار إلطالق وقف وتحقيق غزة قطاع في فتح وحركة عباس
 ".مازن أبو لتمكين نعمل أن يجب نحنو ، الحكم سيتولى منها أسوأ سيكون آخر تنظيما فإن

 43/2/7041، هللا رام، األيام
 

 النار إطالق لوقف دوليةال دعواتال رفضوأ.. ةغز  على العملية ستنتهي متى نعلم ل: نتنياهو
 اإلسرائيلي الوزراء رئيس أن، زبون كفاح عن، 41/2/7041، لندن، األوسط الشرق تذكر 
 الحكومة جلسة مستهل في مضيفا  ، غزة في المعركة ستنتهي متى يعرف ال إنه، قال نتنياهو بنيامين

 قطاع في العاملة اإلرهاب منظمات وسائر حماس ضد صارمة عسكرية معركة نشن نحن" اإلسرائيلية
 بالقصف اإلسرائيلية المدن على االعتداء اختارت حماس" وَأضاف. "فرويدا رويدا تزداد ةوبقو  غزة

 في باالختباء والقسام حماس قيادة نتنياهو واتهم. "بقوة سنرد ونحن والعشوائي المكثف الصاروخي
قامة المساجد ، لألطفال رياض قرب ومقرات المستشفيات أقبية في والذخيرة لألسلحة مستودعات وا 
 فإن وعليه، السكان لهؤالء الويالت ويجلب بشرية كدروع غزة قطاع سكان يستخدم العدو" مضيفا
 وتابع. "لذلك تأسف إسرائيل أن حين في، بالمدنيين مس أي مسؤولة تتحمل التي هي حماس حركة
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 وهم إسرائيل سكان لحماية للصواريخ المضادة المنظومات نستخدم أننا هو وحماس إسرائيل بين الفرق"
 ."لهم التابعة الصواريخ مستودعات لحماية غزة قطاع سكان يستخدمون
 دولية دعوات رفض نتنياهو أن، عمار حسن عن، 43/2/7041، لألنباء رويترز وكالة وأضافت

 قناة مع مقابلة خالل غزة على "إسرائيل" تشنها عسكرية حملة عن دفاعه مع النار إطالق لوقف
 اإلسرائيليين مع التعاطف إبداءب إس.بي.سي  محطة مع مقابلة في نتنياهو والتمس .أمريكية تلفزيونية
 وقال .التلفزيونية المقابلة خلفية في إنذار صافرات دوت بينما حماس صواريخ حصار تحت الواقعين

 بمقدورنا إن اآلن لنا يقال الدقائق مرور ومع قصف من تحذير هناك كان المقابلة هذه بدأنا حينما"
 في" إلنهائه يلزم ما كل وسنفعل. نعيشه الذي الواقع هو هذا" ضافأو  ."الطلق الهواء لىإ الخروج
 .وحماس" إسرائيل" بين العنف تصاعد إلى إشارة

 45 أو كولورادو حتى الشرقي الشاطئ من األمريكية المدن أن تخيل إلى األمريكيين نتنياهو ودعا
 فقط ثانية 45و 45 بين ما أمامهم وأن روخيالصا الهجوم لتهديد معرضين السكان من المئة في

 ".إليكم أتحدث وبينما حاليا نشهده ما هذا" وقال ".المالجئ إلى للوصول
 عما وسئل .غزة في الجارية للعملية زمني إطار تقديم أو النار إطالق وقف مناقشة نتنياهو ورفض

 قدرة بضرب هدفها لتحقيق الزمة ةوسيل يأ ستستخدم "إسرائيل" إن فقال وشيكا   البري الهجوم كان إذا
 كنا سواء" نيوز فوكس لمحطة وقال .اإلسرائيليين للمدنيين األمن إعادة أجل من الصاروخية حماس

 جدا وحشيا إرهابيا عدوا نواجه ألننا اآلن ذلك لكم أقول لن فإنني البداية نهاية أو النهاية بداية في
 تفهموا الذين العالم زعماء من وغيره أوباما باراك مريكياأل الرئيس مع تحدث إنه نتنياهو قالو  ".جدا

 الواليات ستفعله ما.. بلد أي سيفعله ما.. يلزم ما سنفعل" وأضاف .نفسها عن للدفاع" إسرائيل" حاجة
 ".األخرى الدول من الكثير والكثير.. فرنسا ستفعله ما.. بريطانيا ستفعله ما.. المتحدة
 

 المصغر يصادق على المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في غزةالمجلس الوزاري اإلسرائيلي 
صباح اليوم على  واألمنيةيهوديت بوديك: صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية 

  غزة.النار مع حماس والفصائل الفلسطينية األخرى في  إطالقرية لوقف المبادرة المص
وخمسة من أعضاء المجلس اآلخرين فيما عارضها  نتنياهووقد أيد المبادرة رئيس الوزراء بنيامين 

  بينت.ليبرمان ووزير االقتصاد نفتالي  أفيجدوروزير الخارجية 
 غزة.د بقوة إذا استمر إطالق النار من قطاع وجاء في قرار المجلس المصغر أن جيش الدفاع سير 
الشرعية الدولية الواسعة لمواصلة  "إسرائيل"ورأى مصدر سياسي أن قرار المجلس المصغر يمنح 

  المصرية.عمليتها العسكرية في قطاع غزة إذا قررت حماس رفض المبادرة 
 أنه أكد أن الحل وغ بقرار المجلس الوزاري المصغر إالسورحب رئيس المعارضة يتسحاق هرت

وحذر الحكومة من أن عجزها  المدى.يتمثل بتسوية سياسية بعيدة  "إسرائيل"الوحيد الذي يحفظ أمن 
 فترة.عن ترجمة وقف إطالق النار إلى تغيير سياسي سيؤدي إلى تصعيد األوضاع مجددا  بعد 
 41/1/4148صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي، 



 الموقف واألداء اإلسرائيلي أثناء العدوان ________________________________________________

 221       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  غزة على العدوان باستئناف يأمر نتنياهو
 المقترح قبول إعالنها من ساعات بعد غزة على عدوانها "إسرائيل" جددت: عواودة وديع - الناصرة
 الحكومة رئيس ودعا. بها تلتزم لم الفلسطينية المقاومة أن بدعوى، أحادي بشكل النار لوقف المصري

 .بقوة غزة على القصف الستئناف الجيش، يعلون موشيه الحرب ووزير نتنياهو يامينبن
 فرصة منح أجل من مصري لعرض استجابت "إسرائيل" إن أمس نتنياهو قال صحافي مؤتمر وفي
 مستفيدة حماس حركة رفضته حال في للقصف بالعودة وهدد سلمية بطرق السالح من القطاع لتطهير

 زال وما كان غزة على العدوان هدف أن معتبرا، المطلوب الهدوء إعادة اعيلمس دولية شرعية من
ه االحتالل جيش إن وقال حماس لحركة قاسية ضربة وتوجيه الهدوء استعادة  جدا موجعة ضربة وج 

 فرصة نعطي كي المصري للعرض استجبنا" وتابع ".إسرائيل" بمواطني للمساس محاوالت وأحبط لها
 حماس حركتا رفضتها حال وفي دبلوماسية بطريقة العسكرية واألنفاق والقذائف ريخالصوا نزع إلمكانية
 وعندئذ المطلوب الهدوء الستعادة بشرعية إسرائيل ستتمتع، اآلن يبدو ما وهذا، اإلسالمي والجهاد
 ."العسكرية العمليات ستوسع

 41/2/7041، لندن، العربي القدس  
 

 حماس على اإلجهاز شريطة الصواريخ لتحمل مستعدون نواإلسرائيلي: بينيت
 لجوقة بينيت نفتالي اليهودي البيت حزب رئيس االقتصاد وزير انضم: عواودة وديع - الناصرة
 لحملة اآلخر هو ودعا. مصيبة إياه برامعت الحاكم االئتالف داخل من النار وقف التفاق المعارضة

 الصواريخ لتحمل مستعدون اإلسرائيليين وأن حماس على تدعس أن" إسرائيل" بوسع أن زاعما   برية
 . "المصبوب الرصاص" عدوان في النار وقف خطأ تكرار وعدم حماس على اإلجهاز شريطة

 41/2/7041، لندن، العربي القدس  

 
 اإلسرائيلي الردع لقوة قاسية ضربة يعني النار إطالق وقف: نبالجبا نتنياهو يصف دانون
 اإلسرائيلية الحكومة رئيس على دانون داني الجيش وزير نائب حمل: عواودة وديع - الناصرة

 أمس المتطرفة بمواقفه المعروف دانون وقال. بالجبان إياه واصفا مسبوق غير بشكل نتنياهو بنيامين
 .اإلسرائيلي الردع لقوة قاسية ضربة يعني وحماس" إسرائيل" بين النار إطالق وقف إن عالنية

 41/2/7041، لندن، العربي القدس  
 

 وندان داني الدفاع وزير نائب يقيل نتنياهو اإلسرائيلي الوزراء رئيس
 داني الدفاع وزير نائب تنحية نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس قرر: اإلسرائيلية اإلذاعة

 الذعة انتقادات األخير توجيه بعد، اإلسرائيلية الحكومة في اليمين أقطاب من يعتبر الذي، دانون
 .غزة قطاع على العدوان خضم في الحكومة لسياسة



 ___________________________________________________ لعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةا

 111              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

 بها تقوم التي المعركة خضم في الدفاع وزير نائب يقوم أن يعقل ال" أنه، نتنياهو قرار في وجاء
 قيادة قبل من تصريحاته تستعمل حيث، الدولة قيادة بشدة يهاجم أن اإلرهاب تنظيمات ضد إسرائيل
 أن مضيفا  "، نفسها حماس إعالم وسائل في يظهر كما، اإلسرائيلية لحكومةا مهاجمة أجل من حماس

 ونظرا  ، خاص بشكل ورئيسها بالحكومة ثقة عدم تشكل التي تصريحاته خلفية على تأتي دانون إقالة"
 ".وظيفته من نقله قررت، تصريحاته عن المسؤولية يتحمل ال الدفاع وزير نائب أن إلى

 41/2/7041، بيروت، السفير
 

 غزة هجوم بري ضدّ  بشنّ اإلسرائيلي أمر الجيش ينتنياهو 
 الدفاع جيش من كبيرة قوات أن، 42/2/7041، اإلسرائيلي والتلفزيون إسرائيل صوت موقع ذكر
 حماس تستخدمها التي األنفاق تدمير بهدف وبهوجن غزة قطاع شمال في كبيرة مناطق باجتياح بدأت
 فشل بعد العملية في بالشروع الجيش قيادة إلى الوزراء رئيس أوعز وقد. التخريبية العمليات لشن

 .القاهرة في النار إلطالق وقف إلنجاز المساعي
 رالخطي والتسلل حماس جانب من اآلثم العدوان أن الوزراء رئيس ديوان أصدره بيان في وجاء

 حماية جلأ من الوسائل كافة باتخاذ "إسرائيل" يلزم اإلسرائيلية األراضي إلى اليوم صباح جرى الذي
 مواطني إلى الهدوء إعادة وهو هدفها تحقق أن حتى ستستمر العسكرية العملية أن مؤكدا   مواطنيها

 . لقطاعا في اإلرهابية التنظيمات وسائر لحماس اإلرهابية التحتية البنية وسحق الدولة
 لجيش كبيرة برية قوات أن إيلموز موتي البريغادير اإلسرائيلي الدفاع جيش بلسان الناطق وأعلن

 جيش إن وقال. غزة قطاع في لإلرهاب التحتية البنى ضد مركز عمل في شرعت اإلسرائيلي الدفاع
 الحدود اجتازت حيث الصامد الجرف عملية مراحل من جديدة مرحلة إلى انتقل قد اإلسرائيلي الدفاع

 الجو سالحي مع بالتعاون واالستخبارات والمدفعية والهندسة والمدرعات المشاة من قوات القطاع مع
 التي المتواصلة للتقييمات طبقا   ستستمر العملية أن الناطق وأكد. أخرى أمنية جهات وبمساعدة والبحر
 .اإلسرائيلي الدفاع جيش أركان قيادة بها تقوم

 أن، الجمعة اليوم فجر، قال كبير إسرائيلي مسؤول أن، 42/2/7041، لقدسا، القدس ونشرت
 يوم مساء غزة قطاع على البرية العسكرية العملية قرر قد" نيتيالكاب" المصغر الوزاري المجلس
 جلسة أن، قوله المسؤول عن هآرتس ونقلت .النار إطالق لوقف المصرية المبادرة انهيار بعد الثالثاء
 قد، تنهار أن قبل المصرية المبادرة على المجلس وافق أن بعد اليوم ذاك مساء عقدت لتيا نيتيالكاب
 .مختلفة مراحل على برية عملية لتنفيذ جهزت التي الخطط على خاللها وافق

 تحديد يعلون موشيه جيشه ووزير نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس منح نيتيالكاب أن إلى ولفت
 البرية العملية قرار أخرا ويعلون نتنياهو أن إلى مشيرا، نطاقها ومدى به العملية تنفيذ يتم الذي التاريخ
 إسرائيلي لوفد السماح خالل من النار إطالق وقف لتحقيق المصرية للجهود أخرى فرصة إلعطاء
 .واضحة نتائج بدون يعود أن قبل للقاهرة بالسفر
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 غزة في الدم قعمستن إلى "إسرائيل" يجر نتنياهو": ميرتس" حزب رئيسة
" إسرائيل" حكومة رئيس، الجمعة اليوم، لئوناغ زهافا" ميرتس" حزب رئيسة هاجمت: 54 عرب
" إسرائيل" يجر إنه وقالت، الماضية الليلة، غزة لقطاع بري اجتياح شن أعقاب في، نتنياهو بنيامين

 أن خسارة" إنه، قولها لئوناغ عن إسرائيلية إعالم وسائل ونقلت .القطاع في الدماء مستنقع إلى
 سيجبي الذي، الغزي   الدماء مستنقع إلى كلها إسرائيل ويجر بينيت – ليبرمان النفالت استسلم نتنياهو

 ".برياءاأل الفلسطينيين ومن اإلسرائيلي الجيش جنود من دمويا ثمنا
 42/2/7041، 12 عرب

 
 لبيد: على "إسرائيل" وضع أهداف استراتيجية بعيدة المدى وهي نزع السالح كلياا من قطاع غزة

مالية يائير لبيد، في مقابلة تلفزيونية أمس، "إن كل برهوم جرايسي: قال وزير ال -الناصرة 
االحتماالت واردة، بما في ذلك احتالل قطاع غزة"، وأضاف قائال، إن هدف العدوان هو "إزالة التهديد 
إلسرائيل الناجم على اطالق القذائف الصاروخية، ومن األنفاق، ولهذا فإن العملية ستنتهي حينما 

وقال "إن على إسرائيل أن تضع لنفسها أهدافا استراتيجية بعيدة  نوب".يزول الخطر على بلدات الج
إلى منع األنفاق"، وشدد لبيد على أن قرارات  إضافةالمدى، وهي نزع السالح كليا من قطاع غزة، 

الطاقم الوزاري المقلص للشؤون األمنية تصدر باإلجماع المطلق، ويفند بذلك مزاعم وجود خالفات 
ودعا لبيد إلى اتهام حركة حماس بمقتل  اهو حول االجتياح البري وشكله وأهدافه.داخل حكومة نتني

 مواطني قطاع غزة بالغارات اإلسرائيلية، زاعما أن حماس تستخدمهم دروعا بشرية، حسب زعمه.
 44/1/4148الغد، عّمان، 

 
 يد ضربناليفني: هذه أيام قاسية ونحن نتكبد خسائر.. ودخلنا إلى هذه المعركة لضرب من ير 

برهوم جرايسي: كتبت وزيرة القضاء تسيبي ليفني، على صفحتها في شبكة الفيسبوك،  -الناصرة 
للحظة، أننا دخلنا إلى هذه "هذه أيام قاسية، ونحن نتكبد خسائر، ولكن محظور علينا أن ننسى 

وكان لحركة حماس اعتقاد بأن  "إسرائيل"، المعركة من أجل ضرب من يريد ضربنا، ضرب مواطني
من هذه المعركة، ونحن نأمل أنه بات من الواضح لهم  وجسديا   باستطاعتهم أن يخرجوا رابحين سياسيا  

 أن هذا لن يكون.
 44/1/4148الغد، عّمان، 

 
 لكنها فرضت علينا الحالية العسكرية العمليةخوض  لم تقرر طوعاا  "يلإسرائنتنياهو: "

لية العملية العسكرية الحا"قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن : كفاح زبون - رام هللا
حتى تسلم حركة   الجرف الصامدب، ستوسع تدريجيا   "إسرائيل"والتي تطلق عليها  ،على قطاع غزة

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع أمني في وزارة الدفاع في  ."حماس بوقف إطالق نار طويل األمد
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ا يجب إسرائيل لم تقرر طوعا خوض المعركة، لكنها فرضت علينا وبالتالي سننفذ م"تل أبيب أن 
تنفيذه إلى حين تحقيق الهدف المتمثل باستعادة الهدوء للمواطنين اإلسرائيليين لفترة طويلة مع إلحاق 
ضرر ملحوظ بالبنى التحتية لحماس وباقي التنظيمات اإلرهابية في غزة. ال رادع يردعنا بل سنمضي 

 ."في العملية كلما تطلب األمر
تنضم إلى أنفاق أخرى لكنه أقر بأن العملية ضد األنفاق وفاخر باكتشاف المزيد من األنفاق التي 

عندما انطلقنا في هذا الطريق كنا ". ولمح إلى أن المعركة قد تطول، قائال: "قد ال تنجح بشكل كامل"
نعي احتمال أن تكون المعركة طويلة، لكننا أصبحنا نعلم من تأريخ شعبنا حقيقة بسيطة أال وهي أن 

 ."الطريق الطويلالشعب األزلي ال يخاف 
ناقش مسألة عملية طويلة في القطاع. إذ قال "إسرائيل"  ويبدو أن المستوى السياسي واألمني في

من الصواريخ البعيد المدى  جعل قطاع غزة خاليا  "لعاد أردان إن جوزير حماية الجبهة الداخلية 
 ."ل إلى اتفاقواألنفاق لن يتحقق إال من خالل بقاء الجيش في شمال القطاع حتى التوص

لم تتحقق بعد في غزة وأن ذلك "إسرائيل"  بدوره، أكد وزير االستخبارات يوفال شتاينتز أن أهداف
إسرائيل ستستولي على القطاع إذا ما اقتضت الضرورة ذلك "يحتاج إلى مزيد من العمل، مضيفا أن 

 ."لضمان إعادة الهدوء
 44/1/4148لندن،  األوسط، الشرق

 
 خالد مشعل غتيالاليبرمان: يجب 

ليبرمان قال في اجتماعات مع  أفيجدورقال تقرير إسرائيلي إن وزير الخارجية اإلسرائيلي  :القدس
اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حتى  "إسرائيل"مقربين منه إنه يجب على 

وقالت المحطة الثانية في التلفاز اإلسرائيلي إن "ليبرمان قال  يقيم اآلن في قطر.في ظل حقيقة أنه 
في اجتماع إن قتل مشعل هو الطريقة الوحيدة لضمان عدم إقامة أنفاق للتسلل إلى إسرائيل في غزة 

وقالت: "أضاف ليبرمان إن مشعل هو المسؤول وقد مول هجمات أدت إلى قتل مئات  في المستقبل".
 ائيليين".اإلسر 

 44/1/4148هللا،  رام األيام،
 

 ُتحاسب أن ويجب "القاعدة" مثل حماس: نتنياهو
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ، أن أسعد تلحمي، عن 41/1/4148لندن،  الحياة،ذكرت 
الدولي أن يحاسب حركة حماس على رفضها عروض وقف النار إن على المجتمع : نتنياهو قال

للصحافيين خالل لقائه األمين  وأضافومواصلتها الهجمات على المدنيين اإلسرائيليين، بحسب قوله. 
ويجب أن ُتعامل على  "مثل القاعدة"العام لألمم المتحدة بان كي مون، إن الحركة الفلسطينية حماس 

 هذا األساس.
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إسرائيل ستواصل القيام بكل "نتنياهو قال، إن ، أن 41/1/4148لندن،  األوسط، الشرقوأضافت 
أن ذلك ليس حقا "، مضيفا: "ما هو ضروري لحماية مواطنيها من اإلرهاب المنطلق من قطاع غزة

أي دولة ذات سيادة كانت ". وأضاف للصحافيين أمس أن "علينا فقط، بل هو واجب ملقى على عاتقنا
نحن نبذل كل جهد "وبرر نتنياهو استهداف المدنيين الفلسطينيين بقوله:  ."م به إسرائيلستقوم بما تقو 

مستطاع للحيلولة دون تعرض المدنيين ألذى. لكن حماس تتعمد شن االعتداءات انطالقا من مدارس 
 ."ومستشفيات ومساجد ومنازل، وذلك من أجل زيادة حجم اإلصابات المدنية  في غزةب

 
 المصرية المبادرة سوى النار إطالق لوقف جدي اقتراح يوجد ل: بيري يعقوب

في مقابلة " ييش عاتيد"قال وزير العلوم اإلسرائيلي يعقوب بيري، المنتمي لحزب : عالء الريماوي
ال يوجد في الوقت الحاضر أي اقتراح جد ي بوقف إطالق النار سوى "العامة  مع اإلذاعة اإلسرائيلية

وأضاف بيري، وهو الرئيس السابق لجهاز  ."المبادرة المصرية التي قبلت بها إسرائيل ورفضتها حماس
قوات الجيش اإلسرائيلي لن تترك قطاع غزة قبل إكمال "األمن الداخلي اإلسرائيلي  الشاباكب، إن 

إسرائيل لن توافق على وقف "أن  ومضى مؤكدا   ."مير األنفاق التي تم اكتشافها حتى اآلنعملية تد
سيكون بوسع إسرائيل "وقال:  ."إلطالق النار ال يشمل تجريد قطاع غزة من الصواريخ وتدمير األنفاق

رائيل الموافقة على إعادة فتح معبر رفح تحت إشراف قوات تخضع إلمرة السلطة الفلسطينية، ولكن إس
 ."لن توافق على طلب حماس اإلفراج عن سجناء

 44/1/4148لندن،  اليوم، رأي
 

 "المهزلة"رقرار مجلس حقوق اإلنسان األممي ب يصفنتنياهو 
و في بيان للصحافة إن "القرار الذي اتخذه نتنياه ة بنياميناإلسرائيليحكومة القال رئيس : 04عرب 

بإطالق تحقيق حول جرائم إسرائيل خالل عدوانها الحالي  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
 على قطاع غزة هو مهزلة، وعلى أي إنسان عاقل في كل مكان أن يرفضه".

نسان إلى فتح تحقيق من التحقيق ضد حماس، يدعو مجلس حقوق اإل وأضاف نتنياهو أنه "بدال  
منع المس بالمدنيين "تبذل جهودا غير مسبوقة من أجل "إسرائيل"  ضد إسرائيل" زاعما أن

واعتبر نتنياهو أنه "بغياب تنديد لالستخدام المنهجي من جانب حماس بدروع بشرية،  .الفلسطينيين"
 فإن النتيجة المتوقعة هي تشويه سمعة إسرائيل".

 41/1/4148، 84 عرب
 
 فني: هناك تفهم دوليا بوجوب إضعاف حماس عسكرياا وسياسياا لي

هددت وزيرة القضاء تسيبي ليفني حركة حماس وسائر الفصائل : أسعد تلحمي -الناصرة 
يمكن أن نبدأ بعملية عسكرية "بالصواريخ، يل" "إسرائ الفلسطينية بأنها في حال لم تتوقف عن إمطار
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. وأضافت لإلذاعة العامة أن العملية العسكرية "متدحرجة تهدف إلى تجريد هذه الفصائل من سالحها
المتمثل في األنفاق الهجومية. وأردفت أن ثمة تفهما   "التهديد الفوري الحقيقي"تتمحور اآلن في معالجة 

بارتكابها جرائم حرب  "إسرائيلـ"ورفضت االتهامات ل ريا  وسياسيا .دوليا  بوجوب إضعاف حماس عسك
تتصرف طبقا  للقانون الدولي ومبادئ األخالق، ولن تمنعها مداوالت ""إسرائيل"  في القطاع، وقالت إن

 ."المؤسسة األممية لحقوق اإلنسان في جنيف من أن تواصل معركتها
سيمس باحتماالت التوصل  "الهيئة المعادية إلسرائيل"وحذرت دول العالم من أن أي تعاون مع هذه 

إلى وقف للنار. كما أبدت تحفظها عن قرار سلطات الطيران األمريكية واألوروبية وقف رحالت 
 ."غير المعقول"طائراتها إلى المطار الدولي في اللد، شرق تل أبيب ووصفت القرار بـ

 48/1/4148لندن،  الحياة،
 

   حقوق اإلنسان: حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن سقوط ضحايا بغزة" بمجلس إسرائيلسفير "
حقوق اإلنسان التابع لألمم  شدد السفير اإلسرائيلي لدى مجلس: أ ف ب - الحياة –نيويورك 

جرائم حرب عندما "، واتهم حماس بارتكاب "بالدفاع المشروع"دة أفياتار مانور، على حق بالده المتح
 وتخبئ ذخيرة داخل مدارس." تبني أنفاقا  لمهاجمة قرى"على مدنيين و  "تطلق قذائف وصواريخ

حماس تتحمل كامل مسؤولية سقوط ضحايا في غزة، وعلى عباس أن يحل "وشدد مانور على أن 
 "بوكو حرام"و "الدولة اإلسالمية"و "القاعدة"، مقارنا  حماس بـ"ليثبت إرادته في إحالل السالم الحكومة

ال يؤدي إال "الذي طرحته فلسطين، معتبرا  أنه  "غير المتوازن على اإلطالق"حزب هللا". وانتقد القرار "و
 ."صب الزيت على النار إلى

 48/1/4148لندن،  الحياة،
 

 التحتية اإلرهابية.. ول ضمانات لنصر كامل البنى بأصا جيشنانتنياهو: 
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة لحكومته : كفاح زبون - رام هللا

هذه اللحظة بشكل ملحوظ البنى التحتية اإلرهابية في قطاع  جيشنا أصاب حتى"عقدت في الكنيست، 
غزة بما في ذلك اإلنفاق والمخربون والقذائف الصاروخية والقيادات والمنشآت إلنتاج الوسائل القتالية 

العملية العسكرية البرية تتركز على التعامل مع تهديد "وأضاف  ."باإلضافة إلى أهداف كثيرة أخرى
 ."حتى اآلن تحقيق إنجازات ذات مغزى في العثور على اإلنفاق والقضاء عليهااإلنفاق وقد جرى 

ال توجد ضمانات لتحقيق نجاح العملية البرية "لكن نتنياهو لم يعد شعبه بنصر كامل، وأقر بأنه 
 ."في المائة 733في قطاع غزة بنسبة 

ي العملية العسكرية قرر مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق فوحول 
يجب "وقال نتنياهو  ."بمثابة عار لألسرة الدولية واألمم المتحدة"اإلسرائيلية، رد عليه نتنياهو بوصفه، 

على مجلس حقوق اإلنسان أن يبدأ تحقيقا في قرار حماس بتحويل المستشفيات إلى مراكز قيادة 
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واريخ بجوار المالعب والمنازل عسكرية واستخدام المدارس كمخازن لألسلحة ووضع بطاريات الص
 ستعمل كل ما بوسعها إلعادة الهدوء لمواطنيها لفترة طويلة. "إسرائيل"وتعهد بأن  ."الخاصة والمساجد

 41/1/4148لندن،  األوسط، الشرق
 

 يعلون دعىا كما ثالثة ول يومين ل شهراا  يستغرق غزة في األنفاق معالجة استكمال: بينيت
، النــار إطــالق لوقــف اتفــاق أي علــى ســيعترض إنــه، بينيــت نفتــالي االقتصــاد وزيــر قــال: 54 عــرب
 زيـادة ينبغـي أنـه معتبـرا، األنفـاق وتـدمير حمـاس صـواريخ تفكيك هو العسكرية الحملة هدف أن مضيفا
 ثالثـة وال يـومين ال شـهرا   يسـتغرق األنفـاق معالجـة استكمال" إن بينيت وقال .ذلك تحقيق حتى الضغط

 ".أسبوع قبل يعلون موشيه األمن وزير أدعى كما
 الـوزير قـال فقـد، النـار إلطـالق وقـف ألي معارضـتهم عـن الليكود من كنيست وأعضاء وزراء وعبر
 يجـب. النـار إطـالق وقـف لتمديـد إسـرائيل على تمارس يالت الضغوط رفض ينبغي" إنه ساعر غدعون

 مـن كـل الـرأي فـي وشـاركه". لحمـاس التحتيـة البنـى لتقـويض وتوسـيعها العسـكرية الحملـة في االستمرار
 كرميــل الكنيســت وعضــو، دانــون دانــي الكنيســت وعضــو، إلكــين زئيــف، واألمــن الخارجيــة لجنــة رئــيس
 .فريغي ميري الداخلية لجنة ورئيسة، شاما

 71/2/7041، 12 عرب
 

 للعالم مدنيين هزيمة لوجود اإلرهاب ضرب ورفض حماس سالح نزع نريد: CNN لر نتنياهو
: غزة في التطورات حول CNN مع لةمقاب نتنياهو في بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس قال :القدس

 الساعة النار إلطالق وقفا تريد أنها اآلن أعلنت وهي اإلنسانية، الهدن كل حماس حركة خرقت لقد"
 ."بنفسها أعلنتها التي الهدنة خرقت أنها أي هاجمتنا، ثم المحلي، بالتوقيت الثانية

 لن: "نتنياهو قال العسكرية اتللعملي مرتقب توسيع إلى وزرائه من عدد إشارة عن سؤاله ولدى
 ستفعله مما أكثر تفعل ال إسرائيل إن أقول ولكن خاصة، بصورة العسكرية العمليات عن أتحدث
 تتحرك فإسرائيل مواطنيها، تستهدف خطف لعمليات أو بالصواريخ للقصف تعرضت أنها لو أمريكا
 ."الخطر على القضاء نريد نناأ على أشدد أنني غير التفاصيل، في أدخل ولن التهديد، هذا لوقف

 ونحن اآلن، الساحة على الوحيدة وهي المصرية، المبادرة هناك: "قال الدولية المبادرات وحول
 المادية المساعدات وتوفير والثاني غزة، قطاع من السالح نزع األول أمرين، توفير إلى نتطلع

 تقوية بل الناس منفعة إلى المساعدات تؤدي لن السالح سحب دون ولكن للقطاع، واإلنسانية
مكان اإلسرائيلية العملية وصلته الذي المدى وعن ."اإلرهاب  نتنياهو رد أهدافها حققت أنها إعالن وا 
 لقد األنفاق، مع حاليا يتعاملون جنودنا األنفاق، وتدمير السالح وسحب الصواريخ وقف نريد: "بالقول
 لبناء ستستخدم إنها لنا قيل للبناء ومواد أخرى ودول قطر من األموال من الكثير حماس تلقت

 ."هجمات وتنفيذ خلفنا من والتسلل األنفاق بناء أجل من استخدمت ولكنها والمستشفيات، المدارس
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 العالم: "قائال غزة بقطاع المدنية الخسائر حول الصور أثارته الذي الدولي القلق بحجم نتنياهو وأقر
 المدنيين، نستهدف وال بشرية خسائر نريد ال نحن البشرية، سائرالخ وهو القلوب يحرك أمر مع يتجاوب
 يريد ألنه منازلهم مغادرة من ويمنعهم المدنيين خلف االختباء إلى يلجأ وهو يرحم ال عدوا نواجه ولكننا

 معرفة رغم األهداف ضرب مواصلة فاعلية مدى عن سؤاله ولدى ".الجثث من أكداس خلف االختباء
 تلك من النار تطلق وحماس المدنيين، تجنب نحاول نحن: "اإلسرائيلي الوزراء رئيس قال مدنيين وجود

 خلف يختبئون ألنهم حراك دون نقف هل سنفعل؟ فماذا والمدارس، والمستشفيات المساجد من األماكن،
 المدنيين يستخدمون ألنهم اإلرهابيين مواجهة وقف ديمقراطية دولة كل على إن قلنا إذا المدنيين؟

 .بالعالم الهزيمة وتلحق لإلرهاب االنتصار وستؤ من مدى، أبعد إلى خاطئة خطوة تلك تكونفس
 41/1/4148 ،أن أنسي 

 
 المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر يقرر مواصلة العدوان على غزة "بقوة"

 خاللب الكابينيت  واألمنية السياسية للشؤون المصغر اإلسرائيلي الوزاري المجلس قرر: 54 عرب
 للتلفزيون الثانية القناة قالت فيما"، بقوة" غزة قطاع على العدوان مواصلة، األربعاء، اليوم اجتماعه

 .القطاع على العدوان توسيع يعني القرار هذا إن اإلسرائيلي
 قوله اإلسرائيلية الحكومة في المستوى رفيع موظف عن" هآرتس" لصحيفة اإللكتروني الموقع ونقل

 في المنظمات وباقي حماس مهاجمة في باالستمرار اإلسرائيلي للجيش تعليمات وجه الكابينيت" إن
نهاء، بقوة غزة  .تدميرها إلى إشارة في" اإلرهاب أنفاق تحييد عملية وا 

 بالسماح إسرائيل تستمر" أن تقرر الكابينيت اجتماع ختام في أنه اإلسرائيلي الموظف وأضاف
 ليست" إسرائيل" إن الموظف وقال ".فيها قتال يدور ال التي المناطق في بوقت محدودة إنسانية بهدنة
 يستجيب نار إطالق وقف اقتراح يصل عندما" وأنه، نار إطالق وقف من المرحلة هذه في قريبة

 ستستمر العسكرية العملية" بأن أقواله الموظف وختم ".األمر دراسة ستتم إنهف إلسرائيل المهمة للمبادئ
 .غزة قطاع في" المنظمات وباقي حماس ضد الضربات سيوسع اإلسرائيلي والجيش

 34/2/7041، 12 عرب
 

 "إسرائيلر"ل : لم يعد هناك عالم عربي معاد  زبيري
 قوات ترتكبها التي البشعة المجازر إزاء العربي الصمت مع تناغما: عواوده وديع - الناصرة
 شيـــمون الســـابق اإلسرائيلي الرئيس قال، غزة قطاع في الفلسطيني الشعب ضد اإلسرائيلي االحتالل

 لم إنه أمس، النقب صحراء في السبع بئر في سوروكا مستشفى في جرحى جنودا   عيادته خالل بيريز
 غزة قطاع لتسليم الداعية األصوات بقية إلى صوته بيريز وضم ."إسرائيل"ـل معاد عربي عالم هناك يعد

 هو عـــباس الرئيس أن بيريز وأوضح ".أكلها الحرب أتت" بعدما عباس محمود الفلسطيني للرئيس
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 إدارة على قدرته أثبت بعدما له إعادتها وه صحة األكثر واألمر، غزة في الوحيدة الشرعية السلطة
 .العربي والعالم مصر بدعم ويتمتع القطاع إلنقاذ ومؤيد للسالم مناصر وهو، الغربية الضفة شؤون

 34/2/7041، لندن، العربي القدس
 

 نتنياهو يرفض اغتيال مشعل وهنية ويؤيد تدمير منزليهما إسرائيلية: صحيفة
 االقتراح في بحث" الكابينيت" المصغر اإلسرائيلي الوزاري المجلس أن عن إسرائيلية صحيفة كشفت

 السياسية القيادة باغتيال والمتمثل، لبيد يائير" مستقبل يوجد" حزب زعيم المالية وزير قدمه الذي
سماعيل مشعل خالد رأسهم وعلى، حماس ركةح في والعسكرية  .هنية وا 
 هذا رفض نتنياهو بنيامين "إسرائيل" وزراء رئيس بأن أمس" هيوم إسرائيل" صحيفة وذكرت
 وزير وكذلك ليبرمان دوريجفأ" بيتنا إسرائيل" حزب زعيم الخارجية وزير أيد حين في، االقتراح
 .االقتراح هذا نتبي نفتالي" اليهودي البيت" حزب زعيم االقتصاد
 وهي السياسية حماس قيادات منازل تدمير أيام قبل جرى الذي االجتماع هذا في" الكابينيت" وقرر

 رفض اإلسرائيلي الوزراء رئيس مكتب وبرر. هنية بيت بتدمير القرار هذا بعد حدث ما وهذا، خالية
 السياسية القيادة إلعطاء، حماس لحركة السياسية للقيادة اغتيال عمليات على واإلقدام االقتراح هذا

 المجتمع جانب من غزة قطاع في" العسكرية العملية" لـ واستمرار للحركة حرية اإلسرائيلية
 34/2/7041، دبي، البيان

 
 النار ل يتيح للجيش إتمام مهمة تدمير األنفاق لوقفقبل باتفاق نلن  :نتنياهو
نتنياهو برسالة إلى العاصمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين بعث : أسعد تلحمي - الناصرة

وهي في "المصرية أعلن فيها أنه لن يقبل باتفاق لوقف النار ال يتيح للجيش إتمام مهمة تدمير األنفاق 
 ."سرائيلغاية األهمية ألمن مواطني إ

وحاول نتنياهو في تصريحات أطلقها في تل أبيب قبل اجتماع حكومته الموسعة، التي لم ُتعقد منذ 
. "حقق على األرض إنجازات رائعة ويواصل تحقيقها بكل قوة"أسبوعين، إقناع اإلسرائيليين بأن الجيش 

 ."فعول أنفاق اإلرهابإن الجيش يواصل نشاطه في أنحاء غزة بكل قوة ويكمل مهمة إبطال م"وقال: 
من "وأضاف أن األنفاق أتاحت لحركة حماس قدرات على اختطاف وقتل مدنيين وجنود إسرائيليين 

خالل هجوم مركز من عدد من األنفاق نحو أراضينا... واآلن نقوم اآلن بتفكيك هذه القدرات، ورغم 
ة الحديد ضمانة كهذه، لكن على أن ال ضمانة بنجاح بنسبة مئة في المئة مثلما لم توفر منظومة القب
 ."األرض يواصل الجيش تنفيذ عمليات رائعة، وهي تتواصل بكل قوة

ونحن عاقدون العزم على إتمام المهمة، وعليه "وتابع أن الجيش نجح في تدمير عدد من األنفاق، 
وأضاف أن . "لن نوافق على أي اقتراح ال يتيح للجيش إتمام هذا العمل المهم ألمن مواطني إسرائيل

وأصبنا إصابات بالغة آالف "حماس تلقت ضربات قاسية من الجيش وجهاز األمن العام  شاباكب، 
األهداف اإلرهابية ومخازن الصواريخ ومراكز إنتاجها ومناطق إطالقها وقتلنا مئات المخربين، وهذه 
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ن السالح، وهو اإلنجازات فضال  عن تدمير األنفاق هي فقط المرحلة األولى من تجريد القطاع م
 ."مطلب تدعمه الواليات المتحدة وأوروبا

هناك في "ودعا نتنياهو وزراءه وعموم اإلسرائيليين إلى إبداء موقف موحد داعم للحرب، وقال: 
بعض األوساط في الجمهور الذي يحاول بالذات في هذه األيام تبني مواقف أكثر تطرفا .. لكنني 

ئمة بيننا... انتبهوا في أقوالكم وأفعالكم، وعلى الوزراء أن يكونوا قدوة أدعوهم بأن ال يمسوا بالوحدة القا
جيش ". وكرر أن الجيش اإلسرائيلي هو "للشعب كله الذي يطالبنا بأن نكون موحدين وراء الهدف

 ."أخالقي ال مثيل له في العالم، يحارب عدوا  قاسيا  ويحاول قدر اإلمكان عدم أذية المدنيين
 4/4/4148، الحياة، لندن

 
  واحداا  اا م ُتحقق حتى هدفل على غزة العملية العسكرّية :واعوزي لند سرائيليّ اإل السياحة وزير

و، وهو من حزب  إسرائيلي ارائيلي  عوزي الندشن  وزير السياحة اإلس زهير أندراوس: -الناصرة 
على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  بيتناب بقيادة المتطر ف أفيجدور ليبرمان، صباح الجمعة، هجوما  

وذلك في حيث أدلى به للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، حيث قال فيما قال إن  العملية العسكري ة 
، وتابع قائال  إن  ضد  قطاع غز ة، لم ُتح قق حتى اللحظة أي ا من أهدافها، والتي وضعها المستوى السياسي 

جيش االحتالل لم يتمك ن من منع الُمقاومة الفلسطيني ة من مواصلة إطالق الصواريخ باتجاه الدولة 
لعمليات العبري ة، ُمشدد ا على أن  الصواريخ ما زالت تتساقط على العمق اإلسرائيلي ، على الرغم من ا

العسكري ة لجيش االحتالل، الفت ا إلى أن ه من غير المعقول أن  تتمك ن منظمة صغيرة جد ا مثل حماس، 
، كما أن  الجيش،  من إلحاق هذه األضرار بالدولة العبري ة، ومن بينها إغالق مطار بن غوريون الدولي 

 ."إسرائيل"على  استراتيجياشك ل خطر ا و، لم يستطع حل  مشكلة األنفاق، التي باتت تُ اأضاف الوزير الند
 4/4/4148، رأي اليوم، لندن

 
  من الحرب على غزة "خطة انسحاب سياسيتسلم مستشار نتنياهو " اإلسرائيليةوزارة الخارجية 

للعيان أن حالة التخبط تتعمق وتزداد لدى الوسط  بات واضحا  : حسن مواسي -دس المحتلة الق
السياسي اإلسرائيلي، مع فشله في تحقيق أي  من أهداف العدوان على غز ة فيما تتكرس إخفاقات 

 الجيش اإلسرائيلي بسبب قدرة المقاومة على مفاجأته ميدانيا .
ليبرمان،  أفيجدورية في تغيير وزير الخارجية اإلسرائيلي وتتبد ى إحدى شواخص األزمة السياس

بتقديم توصية إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالمبادرة إلى بلورة قرار يصدر عن مجلس االمن 
كان قبل ذلك طالب باحتالل  "إسرائيل بيتنا"أن زعيم حزب  الدولي يوقف الحرب في قطاع غزة، علما  

 المقاومة الفلسطيني ة.قطاع غز ة وتصفية قادة 
وفي هذا الصدد نقل مراسل الشؤون السياسي ة في صحيفة هآرتس باراك رافيد عن مسؤول رفيع في 
وزارة الخارجي ة اإلسرائيلية، قوله إن  الوزارة تعتقد أن  خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تمنح الحد 
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الح إسرائيلي ة مثل نزع سالح قطاع غزة األدنى من الشرعية الدولي ة لحركة حماس، وتسمح بدفع مص
عادة حضور السلطة الفلسطينية إلى قطاع غز ة.  وا 

وكشفت الصحيفة أيضا النقاب عن أن  مدير عام وزارة الخارجية نيسيم بن شطريت، قام بتسليم 
من الحرب على  "خطة انسحاب سياسي"مستشار نتنياهو لألمن القومي يوسي كوهين، وثيقة تضمنت 

ام بإعدادها طاقم في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، ضم  مندوبين عن عدة دوائر في الخارجية غزة، ق
 اإلسرائيلية، وبينها دائرة التخطيط السياسي ودائرة المنظمات الدولية ومركز األبحاث السياسية.

 4/4/4148، المستقبل، بيروت
 

 دوان على غزة تنهي الصراع مع العربللع يقترح "تسوية إقليمية شاملة"اإلسرائيلي وزير العلوم 
" الكابنيت" رالمصغ اإلسرائيلي األمني الوزاري المجلس عضو دعا :كوم دوت القدس - أبيب تل
 ال سياسي بمشروع غزة قطاع في الحرب أتون من الخروج إلى بيري وبيعق والتكنولوجيا العلوم وزير
 وبحسب .برمته العربي واإلسرائيلي الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع ينهي بل، فحسب الحصار يوقف
 تكون العربية السالم مبادرة أساس على إقليمية مفاوضات مبادرة إطالق طريق عن يتم ذلك نإف، بيري

 توجه بان، اإلخباري" إرم" موقع أجراها مقابلة في، بيري واقترح .فيها أساسيا جزءا   الفلسطينية القضية
 المظلة تحت يعقد، أخرى جهات عدة أو مصر مثل واحدة جهة إليه تدعو إقليمي مؤتمر إلى الدعوة

سرائيل واألردن العربي الخليج ودول والسعودية مصر وبمشاركة األمريكية  .وفلسطين وا 

 1/2/7041 ،القدس، القدس
 

 األنفاق كل تدمير من الجيش تأكد بعد جرى النسحابو .. حماس تسلح إعادة منع يجب: نتنياهو
 مؤتمر في، أعلن نتنياهو نبنيامي ةسرائيلياإل حكومةال رئيس أن، 1/2/7041، 12 عرب ذكرت
 تأكد بعد جرى غزة قطاع من اإلسرائيلي الجيش انسحاب أن، األربعاء مساء، مكتبه في عقده صحفي
 الجيش تيقن أن بعد فقط المنطقة من انسحبنا" نتنياهو وقال .األنفاق جميع تدمير من الجيش

 األنفاق تدمير عدم إلى أمس ألمح هونتنيا أن علما، القطاع في" األنفاق منظومة تدمير من اإلسرائيلي
 ".%555 بنسبة نجاح يوجد ال" أنه على السياق هذا في وشدد كليا

 قوات أن وتابع ".جديدة أنفاق حفر ضد تكنولوجيا" استخدام بصدد" إسرائيل" أنه نتنياهو وأضاف
 ".إسرائيل" سكان أمن ضمان أجل من" غزة قطاع حول منتشرة ستبقى اإلسرائيلي الجيش

 تحت تقارير بثوا، غزة قطاع داخل من الحرب غطوا الذين األجانب الصحافيين أن نتنياهو وادعى
 جانبه من محاولة في وذلك، القطاع من خروجهم بعد مختلفة تقارير سيبثون وأنهم، حماس ضغوط
 جراء الهائل الدمار وحجم المرتفع الشهداء وعدد القطاع في المدنيين ضد الجرائم عن األنظار لصرف
 حماس بسبب هو الهائل والدمار الكبير الشهداء عدد بأن الزعم نتنياهو وكرر .اإلسرائيلي القصف
 الفلسطينية والمقاومة
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 بدور الفلسطينية السلطة اضطالع في رغبته أبدى نتنياهو أن، 2/2/7041، لندن، الحياة ونشرت
 مهم أمر أنه أعتقد... لهم دور لرؤية مستعدون نحن": صحافي مؤتمر في وقال، غزة قطاع في

 ."غزة إعمار إلعادة
 التسلح إعادة من حماس منع يجب: "قال نتنياهو أن، 1/2/7041، لين أون فلسطين وأضافت

 في اإلسرائيلية السكانية التجمعات في الوضع" أن نتنياهو واعتبر ."غزة من السالح نزع إطار في
 .يوما 35 استمرت التي، اإلسرائيلية العسكرية" لعمليةا قبل عليه كان مما أمنا وأكثر أفضل غزة محيط

 جدا جيدا اتصاال كان.. كيري جون األمريكي الخارجية وزير مع اليوم تحدثت: "بقوله وتابع
 ".مهما تصريحا كان لقد.. غزة من السالح نزع عن تصريحاته على وشكرته
 والمساجد المدارس من ريخالصوا إطالق"بـ حماس لحركة اتهامه االحتالل وزراء رئيس وجدد
 المصرية المبادرة قبلت" إسرائيل" إلى، أن إلى نتنياهو وأشار ."بشرية كدروع السكان واستخدام والمنازل

 بالمبادرة قبلت حماس إن" قائال، حماس ورفضتها، الماضي تموز/ يوليو 55 في القاهرة طرحتها التي
 قبلت حماس كانت لو غزة في الضحايا من %45 تفادي الممكن من كان" أنه وزعم ".باألمس فقط
 ".اآلن قبلته الذي النار إطالق وقف
 

 عباس إلى ونقلها غزة على حماس سيطرة نزع يجب: ليفني
 حماس حركة سيطرة نزع على العمل الضروري من إنه، ليفني تسيبي ةاإلسرائيلي العدل وزيرة قالت

 مغلق لقاء في ليفني وذكرت .عباس محمود الفلسطينية السلطة رئيس إلى ونقلها غزة قطاع على
 لتجنيد حقيقية بفرصة اآلن تحظىب أبيب تل  أن، اإلسرائيلي القومي األمن بحوث معهد في أجرته
 من ومنعها قواتها تعاظم من والحد حماس محاربة لغاية استغاللها يتم واسعة دولية جبهة وخلق العالم
، األربعاء يوم الصادر عددها في العبرية أحرونوت يديعوت صحيفة ونقلت .جديدة إنجازات أي تحقيق
 قوة تعاظم بمنع وتتمث ل، الدولية األسرة بمعونة تثبتها أن" إسرائيل" على مبادئ هناك" قولها، ليفني عن

عادة، المعابر على الرقابة وفرض حماس  عنوان وجعلها غزة إلى الفلسطينية والسلطة عباس محمود وا 
 غزة في المدنيين بين والتمييز اإلرهاب تمويل منع ضرورة، "إلى أشارت كما ".الوحيد الشرعية
عادة حماس وعناصر  .قالت كما"، فقط والتجريد الرقابة خالل من القطاع إعمار وا 

 1/2/7041، نلي أون فلسطين
 

 ة الصليب األحمر بإعادة جثتي ضابطين إسرائيلييننتنياهو يطلب مساعد
 للصليب الدولية اللجنة رئيس من، نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس طلب :المحتلة القدس
 أورون اإلسرائيليين الضابطين جثتي إعادة في المساعدة أمس لقائهما خالل، ماورر بيتر األحمر
 .غزة قطاع على العدوان في مشاركتهما خالل قتال اللذين، غولدين وهدار شاؤول

 2/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
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 .. ويجب نشر مفتشين على الحدود مع القطاعن تحكم غزة من جديدأل تريد  : "إسرائيل"ليبرمان
 في المساعدة على ألمانيا ليبرمان أفيجدور اإلسرائيلي الخارجية وزير حث :عمر عماد - برلين
 األخرى األوروبي االتحاد ودول هي ترسل بأن وخاصة غزة قطاع في للصراع حل إلى التوصل
 .القطاع حدود على لإلشراف مفتشين
 في" جدا   مهم دور" لها برلين إن الخميس يوم االنتشار الواسعة األلمانية بيلد لصحيفة ليبرمان وقال

 األوروبي االتحاد قادة تجمع أن يجب ألمانيا أن وأضاف .غزة قطاع في نسانيةا  و  اقتصادية كارثة منع
 "إسرائيل" على الصواريخ آالف حماس أطلقت حيث غزة في ئمةدا تسوية إلى التوصل في للمساعدة

 رجال أو جنود إرسال يقترح ال أنه إلى ليبرمان وأشار .القطاع حصار بإنهاء مطالبة الماضي الشهر
 بين التجارة لمراقبة غزة إلى مفتشين إرسال األوروبي واالتحاد ألمانيا على ولكن" المنطقة إلى شرطة

 ولكن جديد من غزة قطاع تحكم نأ تريد ال "إسرائيل" أن ليبرمان وقال ".المجاورة والدول الفلسطينيين
 مثل قيادة تولي مسؤولية عليها ألمانيا" أن وأضاف .هناك يعيشون من أجل من حل إلى التوصل يلزم
 رتدمي في نجحت ولكنها" بعد تنته لم" اإلسرائيلية العسكرية العملية إن ليبرمان وقال ".البعثة هذه

 ".إسرائيل" إلى غزة من فلسطينيون مقاتلون حفرها التي للحدود العابرة األنفاق
 2/2/7041، لألنباء رويترز وكالة

 
 حماس خنق على مصر مع توافق هناك :ليفني

ل وزيرة العد، أن يمان إبراهيما  و  ،علي حيدر، نقال  عن 2/4/4148 ،خبار، بيروتاألنشرت 
 ن هناك "توافقا  مع مصر على خنق حماس".إتسيبي ليفني قالت  اإلسرائيلية

، أن كفــاح زبـــون ،رام هللا، نقــال  عـــن مراســلها فـــي 2/4/4148 ،الشررررق األوسررط، لنررردنوأضــافت 
رهابيــة  حمــاسب تحتــاج لمعال جــة أمرهــا، تســيبي ليفنــي كتبــت علــى "تــويتر": "قــوات متطرفــة، متشــددة وا 

 ليس نفسيا، ألنه ال يمكن تبرير أي سبب لإلرهاب ضد المدنيين".
 

 كفاية تتألم لم هاألن حماس ضرب مواصلة منا طلبوا نولمصريا :دانون
لمصــريين ااألســبق دانــي دانــون إن " دفاع إلســرائيليلــقــال نائــب وزيــر ا: إيمــان إبــراهيم ،علــي حيــدر

ـــه  ـــم تتـــألم بمـــا في طلبـــوا منـــا قبـــل أســـبوعين مواصـــلة ضـــرب حمـــاس ومنـــع المفاوضـــات، ألن حمـــاس ل
 الكفاية". 

 2/4/4148 ،خبار، بيروتاأل
 

 : لن يهدأ لنا بال حتى نغتال محمد ضيفلبيد
هدد وزير المالية اإلسرائيلي يائير البيدـ باغتيال القائد العام لكتائب محمد ضيف وقيادة : 04عرب 

إسرائيل لن "وقال البيد إن  لن يهدأ لها بال حتى تغتال ضيف ورفاقه."إسرائيل"  كتائب القسام قائال إن
 ."تهدأ أو ترتاح حتى تعثر على محمد ضيف ورفاقه وتغتالهم
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ه البيد مهمة العثور على ضيف بالجهود األمريكية للعثور على بن الدن، وقال: "كما لم تهدأ وشب
الواليات المتحدة إلى أن عثرت على بن الدن، هكذا إسرائيل لن يهدأ لها بال حتى تجد وتغتال محمد 

 غزة في األسابيع األخيرة". إسرائيل وأطفالضيف ومجموعته على ما اقترفوه بحق أطفال 
 2/4/4148، 84رب ع

 
 العرب مع للعالقات أساساا  تكون أن يمكن السعودية ومبادرة ..للشرعية فاقد عباس: ليبرمان

ن مبادرة السالم العربية، التي أليبرمان  ورأفيجداعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي  :القدس المحتلة
ن لهذه المبادرة ميزات أضاف أو  من ذي قبل. أكثرصبحت اليوم ذات مغزى وواردة أقدمتها السعودية، 

وقال ليبرمان في حديث نشرته له اليوم  ي اتفاق سالم منفرد مع الفلسطينيين.أنه يفضلها على أكثيرة و 
ن التخلص من حركة حماس يشكل إ، باإلنكليزيةلية، والصادرة صحيفة "جيروزليم بوست" اإلسرائي

حياء العملية السياسية سيظل غير وارد مع استمرار إن أ ي مفاوضات سالم معتبرا  أل ضروريا   شرطا  
كما اعتبر ليبرمان انه ال يمكن  "حكم حماس" في قطاع غزة ونفوذها الكبير في الضفة الغربية.

ن عباس قد فقد شرعيته منذ أذ إئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ن تعول على ر أ "إسرائيلـ"ل
حركة  أسسجراء انتخابات جديدة في السلطة الفلسطينية بعد تقويض إوعليه فيجب  6332العام 

ن الغرض من هذا إ ميناء بحري في غزة قائال   بإنشاءمطلب حماس  إلىوتطرق ليبرمان  حماس.
 القطاع. إلىالوسائل القتالية والمقاتلين  إدخالبة على المطلب هو االلتفاف على المراق

 41/4/4148، وكالة سما اإلخبارية
 

 "سياسية إتاوة" يعدّ  أسلحتها نزع يتم أن دون حماس رواتب دفع: بينيت
وفقا لما نقله موقع  "وكاالت": شن وزير االقتصاد اإلسرائيلي نفتالي بينت ،"األيام" -القاهرة 

والوفد الفلسطيني "إسرائيل"  على االتفاق بين ومباشرا   عنيفا   هجوما   اإللكتروني"يديعوت احرونوت" 
على قيام طرف ثالث بدفع رواتب  "إسرائيل"الموحد حول وقف إطالق النار في غزة واصفا موافقة 

ون أن يتم نزع سالح غزة كما سبق وأعلن نتنياهو بـ"اإلتاوة" السياسية تقوم على قاعدة "نطلق حماس د
ذا لم تدفعوا سنعاود إطالق النار عليكم".  عليكم النار فتدفعوا لنا المال وا 

وقال "بينت" إنه سيبذل كل جهد ومسعى القتناع الوزراء بمعارضة االتفاق في حال تم عرضه 
حكومة، الن األموال ستنقل "للمخربين" الذين يحفرون األنفاق من تحتنا ولمنتجي للتصويت أمام ال

الصواريخ ولمن يطلقون النار علينا وبكل بساطة هذه صيغة "الهدوء مقابل دفع المال لإلرهابيين" 
وستترك حماس أمام ازدياد وتعاظم قوتها وستمس بقوة ردعنا كدولة، وال يمكن أن نحارب حماس بيد 

مولها وندفع لها األموال، وحتى االدعاء بأن األموال لن تصل "لإلرهاب" حين ندفعه لحماس قول وان ن
 غير صحيح وهذا بالضبط ما يجعل حماس تصر على تلقي التمويل".

 41/4/4148، األيام، رام هللا
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 والضيف هنية جثث أو جنودنا جثث إما: ليبرمان
لن  "إسرائيل"ليبرمان، حركة حماس أمس من أن  أفيجدورهدد وزير الخارجية اإلسرائيلي : رام هللا

تقبل أي اقتراح ال يضمن إعادة جثث الجنديين اإلسرائيليين لدى حماس، أرون شاؤول وهدار غولدين، 
سماعيل هنية. متوعدا    -لم تعد حماس جثث الجنود "إن  وقال ليبرمان: باغتيال محمد الضيف وا 

سماعيل هنية وقال ليبرمان أثناء اجتماع لرؤساء المجلس  ."سنعيد لحماس جثث محمد الضيف وا 
، قد ال يكون الثمن هو ثمن رفض تسليمنا جثتي الجنديين سيكون باهظا  "، "لساحل عسقالن"اإلقليمي 

 ."اسية لحركة حماسجثث إسماعيل هنية ومحمد الضيف فقط بل باقي القيادة السي
 48/4/4148، الشرق األوسط، لندن

 
 طويلة لفترة يكون أن يجب حماس مع التهدئة اتفاق: لبيد

قرار دعا وزير المالية في الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد للعمل على إيجاد منظومة تسمح باست
ووفقا  لما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت فإن تصريحات لبيد  الهدوء لفترة طويلة مع قطاع غزة.

تأتي في إطار رده على المبادرة لحل األزمة في قطاع غزة، ويضيف "يجب عدم االكتفاء باتفاق 
 يوقف إطالق النار مؤقت يمكن أن ينهار بعد عدة أشهر أو سنوات قليلة".

د حان الوقت إليجاد منظومة تعمل على الحفاظ على الهدوء لفترة طويلة جدا  على وتابع لبيد "ق
غرار ما حدث بعد انتهاء الحرب الثانية في لبنان"، الفتا  إلى أنه باإلمكان تحقيق ذلك عبر تدخل 

 العالم العربي والمجتمع الدولي.
 41/4/4148، ون لينأعكا 

 
 غزة على العدوان في والعسكري السياسي األداء لفحص حقيقت فتح يقرر" إسرائيل"بر الدولة مراقب

الحرب على  بإخفاقاتللتحقيق  "إسرائيل"وديع عواودة: تتويجا للدعوات المتزايدة في  -الناصرة 
أمس عن قراره فتح ملف كامل لفحص إدارة  "مراقب الدولة"أعلن القاضي المتقاعد يوسف شبيرا غزة، 

المستويين السياسي والعسكري في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي يطلق عليه الجيش اسم 
قوانين انتهكت ال"إسرائيل"  ، وعلل ذلك باإلشارة لوجود مزاعم في العالم بأن"الجرف الصامد"عملية 

 الدولية وال تراقب سلوك جيشها كما تقتضي المواثيق العالمية.
لإلسراع في  "إسرائيل"وفي تصريح للقناة اإلسرائيلية العاشرة دعا دان مريدور وزير القضاء األسبق 

تخفف وطأة الدعاوى في محكمة الجنايات الدولية وفي مواقع أخرى من  "قبة حديدية قضائية"بناء 
أنها دولة ديموقراطية تحترم القانون وأنها شكلت لجنة تحقيق مستقلة ومحترمة للتحقيق  خالل اإلعالن

 كما أوصى مريدور بخالف مراقبين آخرين وبخالف موقف بمزاعم وجود انتهاكات خالل الحرب.
 الرسمي، للتعاون مع لجنة التحقيق األممية بقيادة البروفسور الكندي وليام شاباس."إسرائيل" 

 48/4/4148، لعربي، لندنالقدس ا



 ___________________________________________________ لعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةا

 134              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

 القاهرة محادثات تطورات لمعرفة حماس بيانات نتظرن" الكابينت" في وزراء
يوم  ،واوزراء في المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر قال، أن 48/4/4148، 84عرب ذكرت 

 أمس األربعاء، إنهم يطلعون على آخر التطورات بشأن المحادثات في القاهرة، من بيانات حركة 
وجاء أن الوزراء انتظروا ساعات طويلة  حماس، وليس من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ا ما إذا للحصول على آخر المستجدات من رئيس الحكومة. وحتى ساعات منتصف الليل لم يعرفو 
 كان سيتم تمديد التهدئة أو العودة إلى القتال.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر مطلع على المجلس الوزاري المصغر قوله إن الوزراء 
ينتظرون بيانات حركة حماس لالطالع على آخر التطورات، في حين أن نتنياهو لم يتحدث مع 

 عرفون ماذا يحصل.أعضاء المجلس الوزاري طيلة اليوم، وأنهم ال ي
وزراء في المجلس الوزاري الصهيوني ، أن 41/4/4148، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
إن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو اختفى وأغلق هاتفه، وذلك قبل دقائق على  وا،المصغر قال

 ساعة الماضية. 16انتهاء الهدنة التي كانت سائدة لمدة 
ليال   76ت احرونوت عن الوزراء قولهم: "قبل دقائق من انتهاء وقف النار ونقلت صحيفة يديعو 

 نتنياهو اختفى وأغلق هاتفه ونحن ال نعرف ماذا يحدث".
وفي وقت سابق من مساء أمس أعلن وزراء في المجلس األمني الصهيوني المصغر، "الكابنيت" 

 مات حول نتائج المفاوضات.أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يحتكر كل المعلو 
 ووفقا  للوزراء فإن نتنياهو لم يطلعهم عن أي شيء حول مفاوضات القاهرة بخصوص وقف النار.

 
 حماس سالح نزع على ينص ل مصرياا  اقتراحاا  يرفضون إسرائيليون وزراء

تسابق رؤساء األحزاب اإلسرائيلية المشاركة في االئتالف الحاكم : حسن مواسي -القدس المحتلة 
وفصائل "إسرائيل"  فيما بينهم إلبداء مواقفهم المتشددة حيال وقف إطالق النار بين "إسرائيل"، في

المجلس الوزاري المقاومة الفلسطينية، وسط فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إقناع أعضاء 
، بالتصويت لمصلحة اتفاق إطار عرضته مصر وينص  على تدفق المساعدات "الكابينيت"المصغ ر 

إلى قطاع غزة، وتحويل األموال لدفع الرواتب، وفتح المعابر البرية وزيادة وتوسيع مناطق الصيد 
 وتضييق الشريط الحدودي.

، على التصويت، كون "الكابينيت"في إقناع وأبرزت الصحف اإلسرائيلية أمس عدم نجاح نتنياهو 
االتفاق، لم يشمل الشرط المتعلق بنزع سالح المقاومة، وجعل غزة منزوعة السالح، عدا عن رفض 

 إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن نتنياهو يخشى من فشله في تمرير االقتراح المصري، من 

، تتعلق "الكابينيت"إحدى المسائل التي يعارضها وزراء "لية عميقة، مشيرة إلى أن مواجهة أزمة دو 
بمسألة تحويل الرواتب لموظفي سلطة حركة حماس، السيما العناصر العسكرية في الحركة، وفي 

ونقلت الصحيفة عن أحد الوزراء لم تكشف اسمه، ان  ."مقدمتهم قائد كتائب القسام، محمد ضيف
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ذا لم يشمل االتفاق تشكيل لجنة دولية وزراء االئتال" ف الحكومي يعدون قائمة بالشروط المقبولة، وا 
توا مع االقتراح  ."لمراقبة وضمان نزع سالح المقاومة، فإنهم لن يصو 

، كل على حدة، لم "الكابينيت"لفتت إلى أن الجلسات التي عقدها نتنياهو، مع وزراء  "هآرتس"
، ونفتالي بينت، رئيس حزب "الليكود"عة وزراء: جلعاد أردان، من تنجح في تخفيف حدة معارضة أرب

، ألن االتفاق ال "إسرائيل بيتنا"ليبرمان، ويتسحاق أهرونوفيتش، حزب  أفيجدور، و "البيت اليهودي"
يشتكون من أن نتنياهو  "الكابينيت"وأوضحت الصحيفة أن وزراء  يشمل ضمان نزع سالح المقاومة.

على التفاصيل الكاملة، وصل األمر إلى حد وصف أحد  اطالعهمن دون يحاول تمرير اتفاق م
نحن ال نعرف التفاصيل حقا ، فهو يحاول أن ينصب لنا مصيدة على "الوزراء وضع نتنياهو، بالقول: 

 ."شكل اتفاق مع المصريين، ال نستطيع رفضه
 48/4/4148، المستقبل، بيروت

 
 للجيش دولر ونملي 930 تحويل يقر اإلسرائيلي "الكنيست"

مليون  633مليار شيكل   3.3وافقت اللجنة المالية المصغرة لـ الكينيستب اإلسرائيلي، على تحول 
وبحسب بيان صادر  ، بعد مطالبات منذ شهر برفع ميزانية الدفاع واألمن.الدفاعدوالر أمريكيب لوزارة 

اإلسرائيلي واألمن  الدفاع، فإن الزيادة في ميزانية 73/4/6370 فيعن وزارة المالية اإلسرائيلية، 
 ، وتحضيرات الدولة للزالزل."إسرائيل"جاءت على حساب موازنات النقل العام وتطوير توزيع المياه في 
مليون دوالر  333لغ مليار شيكل  وجاء في البيان، أن وزارة مالية االحتالل ستقوم بتحويل مب

، على أن يتم ضخ المبالغ المتبقية على موازنة الجيش خالل الدفاعإلى حساب وزارة  أمريكيب، فورا  
 السنوات القادمة، دون تحديد فترة محددة لتحويل هذا المبلغ.

 41/4/4148، فلسطين أون لين
 

 بالقاهرة لتفاق غزة سيستمر في حال عدم التوصل علىالعدوان : نتنياهو
بنيامين نتنياهو قال، إنه في حال  "إسرائيل"رئيس حكومة ، أن 48/4/4148، 84عرب ذكرت 

 سيستمر. عدم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، بوساطة مصر، فإن العدوان على قطاع غزة
ونقلت تقارير إعالمية عن نتنياهو قوله خالل اجتماعه مع رؤساء سلطات محلية في المناطق 
ذا دعت  القريبة من الشريط الحدودي مع القطاع، إنه "إذا لم تنضج في مصر تسوية سياسية، وا 

 الصواريخ.وأضاف نتنياهو أنه لن يسمح باستمرار "تقطير"  الحاجة، فإن العملية العسكرية ستستمر".
نتنياهو تعهد باستمرار الحرب ، أن 41/4/4148، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(وأضافت 

على قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها، وأبرزها ضمان الهدوء واألمن لإلسرائيليين في مستوطنات غالف 
سرائيلي األخير القطاع التي تلقت العديد من ضربات صواريخ المقاومة الفلسطينية أثناء العدوان اإل
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وجاء ذلك في كلمة لنتنياهو مع رؤساء المجالس المحلية المتاخمة للقطاع نشرها الناطق  على غزة.
 سبوك".يباسمه أوفير جندلمان على صفحته بموقع التواصل االجتماعي "ف

وء واعتبر نتنياهو في كلمته أن الهدف الرئيسي لعملية الجيش اإلسرائيلي في غزة هو استعادة الهد
واألمان لإلسرائيليين لفترة طويلة، مع إلحاق ضرر ملموس للبنية التحتية بالمقاومة التي سماها 

مليون  76.66مليون شيكل   071وأضاف أن الحكومة قررت صرف  بـ"اإلرهاب". على جد تعبيره.
 .6372و 6371دوالرب من أجل تعزيز التحصينات المدنية في البلدات المتاخمة للقطاع في العامين 

وذكر نتنياهو أن الحكومة صادقت على قرار حول توفير المساعدات المالية للمواطنين واألعمال 
وكشف أن الحكومة قررت كذلك إنشاء قرية  والسلطات المتضررة في أعقاب عملية "الجرف الصامد".

 مليون دوالرب. 70.0مليون شيكل   13طالبية جديدة في مدينة سديروت الجنوبية بتكلفة 
وفي محاولة لتبرير العدوان على غزة، بي ن نتنياهو أن الجيش اإلسرائيلي أطلق عمليته في غزة بعد 

وأشار إلى  أن أطلقت حركة المقاومة اإلسالمية حماس الصواريخ على البلدات الجنوبية اإلسرائيلية.
 من المواطنين.أن سياسة الحكومة واضحة، وهي الرد بقوة على أي إطالق للصواريخ، بهدف تعزيز أ

 
 نتنياهو في الفخ أوقعتهرتسوغ: حماس 

هاجم رئيس حزب العمل اإلسرائيلي يتساحق هرتسوغ رئيس الوزراء : ترجمة خاصة -الرسالة نت
وقال هرتسوغ في  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، متهما  إياه بالوقوع في فخ حركة حماس.

حماس، لكنه هو من قو اها، ألنها  أمامتصريحات لصحيفة هآرتس العبرية:" نتنياهو ليس لديه القوة 
يخلق لها التفافا   إنجازكانت عشية إعالن الحرب ضعيفة معزولة وجعلها تستغل الحرب لتحقيق 

ياهو وليبرمان وبينت نتن هرتسوغودعا  فلسطينيا، وهنا سقط نتنياهو في فخ حماس". وفق قوله.
لالعتذار علنا  لسكان المنطقة الجنوبية وطلب الغفران منهم وذلك بعد عدم تلبية الوعود التي قدموها 

ن المعركة ليست بالنار والصواريخ فقط بل هي أكثر تعقيدا ، ألن نتنياهو أوشدد على  ولم يلبوها لهم.
الجنوبية ولم يكن شجاعا  إلجراء تغيير واضح شاهد التهديد طيلة السنوات الماضية لسكان المنطقة 

"لقد فشلوا بتسويق بضاعتهم، من خالل انشغالهم  وأضاف متحدثا  عن وزراء الكابينت: للوضع هناك.
 أيبالمواجهات الداخلية، ولكل منهم كانت خطته السياسية، التي يسوقها لجمهوره سلفا  وقبل عقد 

 ثل هذا".يحدث م أناجتماع للكابينت، فأين ممكن 
 48/4/4148، الرسالة، فلسطين

 
 بسبب الحرب على غزة "إسرائيل"تعلق شحنة صواريخ إلى  واشنطنمسؤول إسرائيلي: 

ي أن الواليات المتحدة قامت بتعليق شحنة أكد مسؤول إسرائيلي لإلعالم اإلسرائيل: ماريسا نيومان
وجاء القرار  العالقات بسبب الصراع في غزة. وسط تدهور"إسرائيل"  إلى "هيلفاير"صواريخ من طراز 

لتعليق تحويل األسلحة على األرجح بسبب التوتر الدبلوماسي المتزايد، وفقا لما قاله المسؤول، مؤكدا 
ابق من اليوم عن غضب البيت األبيض ووزارة الخارجية في وقت س "وول ستريت جورنال"تقرير 
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صدارهما تعليمات بفرض مراقبة أكبر على المبيعات  "إسرائيل"األمريكية بسبب تحويل األسلحة إلى  وا 
وصل إلى اعلى مستوياته، مع  "إسرائيل"وذكر التقرير أن التوتر بين الواليات المتحدة و في المستقبل.

محادثة تلفونية "األمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء بينيامين نتنياهو  الحديث عن إجراء الرئيس
 وتحدث مسؤولون من الطرفين عن تبادل الشتائم فيها. "قتالية بشكل بارز يوم األربعاء

The Times of Israel, 14/8/2014 

 
 الحرب في وقف صواريخ غزة إخفاقيين يحتجون على سرائيللف اإلتل أبيب: آ
تظاهر نحو عشرة آالف إسرائيلي يوم الخميس في ميدان بتل أبيب : أشرف صديق -تل ابيب 

اطالق الصواريخ  إيقافاحتجاجا على ما يصفونه بفشل الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع في 
 على البلدات الجنوبية الواقعة على الحدود مع قطاع غزة. وقذائف المورتر

التي تضررت بشدة من "إسرائيل"  ووصل الكثير من المتظاهرين في حافالت من مناطق من
خرين في المنطقة التجارية اإلسرائيلية التي آلينضموا إلى  األخيرالقصف الصاروخي في القتال 

 ي القتال الذي بدأ في الثامن من يوليو تموز.لهجمات صاروخية بشكل يومي ف تعرضت أيضا  
 41/4/4148، وكالة رويترز لألنباء

 
 بينيت يطالب بفتح المعابر ووقف العدوان على غزة بصورة أحادية الجانب

يجب على "نفتالي بينت:  "البيت اليهودي"ير االقتصاد وزعيم حزب وز : قال كفاح زبون - رام هللا
 ."ال تتوصل إلى تسوية مع حماس، بل أن تفرض على الحركة شروطا أحادية الجانب إسرائيل أن

 من أن يقدم التوصل إلى اتفاق مع حماس ضمانات لقادة الحركة بأن ال تالحقهم بدال  "وَأضاف بينت: 
إسرائيل فتح المعابر لنقل البضائع إلى غزة وأن تقوم بذلك وفقا لتصرفات  يجب أن تسهل "إسرائيل"،

أحادي الجانب إزاء حماس سيمنح  إن مسارا  ". وتابع بينت: "حماس، من دون تقديم االلتزامات للحركة
أن تسهيل نقل السلع إلى غزة وتوسيع "وأوضح  ."إسرائيل مساحة أمنية أكبر للتصرف في غزة

من الشرعية في الساحة الدولية، ولن  ة لصيد األسماك في غزة ستكسب إسرائيل مزيدا  المساحة المتاح
إذا فهمت حماس أنه يوجد لدينا طول "وأردف:  ."تجبر إسرائيل على دفع ثمن عسكري أو سياسي

، فهم الوضع بين إسرائيل وحماس غير تناسبي أبدا  "وتابع:  ."نفس، فإن األمور ستنتهي خالل أيام
 ."عظم األنفاق والصواريخ، لكن الجيش اإلسرائيلي بإمكانه االستمرار في تصعيد قوة ردود فعلهفقدوا م

 46/4/4148، الشرق األوسط، لندن
 

  يشمل مصر واألردن والسلطة الفلسطينية والسعودية ر: لدينا حلف عربي آسهرتسوغ
قال رئيس المعارضة اإلسرائيلية من حزب العمل اسحق هرتسوغ إن السبب الذي : القدس المحتلة

كانوا  "إسرائيل"دفعه إلى تأييد رئيس الوزراء نتنياهو في أثناء العدوان على قطاع غزة هو أن مواطني 
فقط بل تحتاج إلى تسوية مع السلطة أن الطريق إلى الحل ليست عسكرية  تحت النار مبينا  

الفلسطينية بإشراك حماس. وأضاف في مقابلة مع صحيفة يديعوت اإلسرائيلية الجمعة، أن "معارك 
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من هذا النوع ال يمكن أن ُتحسم بصورة عسكرية فقط، بل بإجراء سياسي شجاع مع الفلسطينيين، وأن 
 تدخل مواجهة عسكرية معنا.سياسات نتنياهو أضعفت أبو مازن وشجعت حماس على أن 

في مواجهة حماس بل قواها، وقد أحدثنا طنجرة ضغط  وتابع هرتسوغ: "يؤسفني أن بيبي ليس قويا  
 -بحسب وصفه–مغلقة انفجرت في النهاية". وأشار إلى أن حماس التي كانت ضعيفة قبيل المعركة 

إسرائيل على دعم دولي ولم تدرك أنها جاءت بإنجاز عسكري وشعبها موحد حولها، فيما لم تحصل 
ولفت هرتسوغ إلى حلف آسر في المنطقة يشمل مصر  تعزل حماس و"وقع نتنياهو في فخ آخر".

جزء منه وأنه يعبر عن رؤيا "إسرائيل"  واألردن والسلطة الفلسطينية والسعودية ودول الخليج مؤكدا  أن
وقال إن تصريحات نتنياهو المبالغ فيها  ة.إقليمية، غير أن نتنياهو لم يستفد من الحلف واكتفى بالثرثر 

سقاطها، يدفع ثمنها اليوم ألنه ال  -حين كان في صف المعارضة– حول القضاء على سلطة حماس وا 
وأضاف: "يجب أن يتم تعمير غزة على نحو ال تخرج حماس معه  يمكن القضاء على حماس.

 حماس ال إلى حسم عسكري فقط".منتصرة، وكان يجب على إسرائيل أن تبادر إلى حسم سياسي مع 
 ولفت إلى أن المشكلة تكمن في أن "تقوية حماس تمنع من القدرة على التوصل إلى تسوية سياسية".

 41/4/4148، "44موقع "عربي 
 

 القوة وتفعيل القوة من المزيد تمنحنا مناعتكم: "سديروت" في للمستوطنين نتنياهو
، نتنياهو بنيامين، العدو وزراء رئيس تسلل، الليل منتصف في الثالثة الهدنة موعد انتهاء قبيل
 لتهدئة وذلك، بالصواريخ استهدافه خشية، غزة قطاع شمال من القريبة "سديروت" مستوطنة إلى خلسة
 ".إسرائيل" جنوب تسود التي الهدوء حالة انتهاء احتمال لتقبل يئتهموته المستوطنين روع

 إلى تقف السياسية القيادة أن صورة وتقديم المستوطنين معنويات رفع إلى هدف نتنياهو أن فبرغم
 يتوقعها كان التي والطموحات اآلمال تحقيق في اإلسرائيلية القوة بمحدودية ضمنا أقر لكنه، جانبهم

 دعا لذا، "فقط القوة فيها تكفي ال منطقة في نعيش أننا" بحقيقة اإلقرار إلى ودعا. المستوطنون
 ."المعركة في االنتصار من يمكننا الذي والصمود الوحدة" إلى المستوطنين

 معركة ذروة في" أننا إلى مشيرا  ، واقعيين يكونوا أن بضرورة المستوطنين إفهام نتنياهو حاول، أيضا  
 النفس طول من المزيد هنا المطلوب أن نفهم أن وينبغي، القوة من المزيد إلى فيها نحتاج سياسية
 مناعتكم": بالقول خاطبهم الذين المستوطنين المعنويات رفع على العمل الرجل ينس لم طبعا  . "والصبر
 ."القوة وتفعيل القوة من المزيد تمنحنا

 49/2/7041، بيروت، األخبار
 

 العالم أمام أضحوكة جعلتنا حماس: اإلسرائيلي الداخلية وزير
 قطاع على األخيرة العسكرية العملية نتائج أن، ساعر دعونج سرائيلياإل الداخلية وزير عد  : غزة

 صورة على أث رت، العملية هذه في ئيليسرااإل بالجيش الفلسطينية المقاومة ألحقتها التي والخسائر غزة
 إعالم وسائل نشرتها صحفية تصريحات في ساعر وقال .تقديره وفق، بأسره العالم أمام" أبيب تل"
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 فزنا أننا ظن فمن، العالم أمام أضحوكة" إسرائيل" من جعلت حماس حركة إن، "االثنين أمس، عبرية
 أن" إسرائيل"كـ عظمى لدولة كيف، حقا   مهزلة إنها" وأضاف .تعبيره حد على"، واهم فهو الجولة بهذه
؛ اليوم بعد تغامر أال الدولة على" مضيفا  ؟!"، صغيرة بقعة في إرهابية منظمة على القضاء عن تعجز
 .قوله حسب"، ردعنا وقوة هيبتنا سقطت فقد

 42/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

  تفاهمات إلى التوصل على سنوافق حينها فقط منيةاأل ناحتياجاتا تلبية تمت إذا :نتنياهو
 بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس أن، جرايسي برهوم عن، 42/2/7041، عّمان، الغد ذكرت
 إن، األسبوعية حكومته جلسة في وقال، حماس وحركة غزة طاعلق تهديداته إطالق، واصل نتنياهو
ن، األمنية الترتيبات على، له التعليمات وفق سيصر القاهرة في اإلسرائيلي الوفد  تلقت حماس حركة وا 

 .غزة من النار إطالق تجدد حال في المزيد وستتلقى ضربات
 اليوم منذ يعمل القاهرة إلى سرائيلياإل الوفد. وسياسية عسكرية حملة ذروة في نحن، "نتنياهو وقال
. إلسرائيل األمنية االحتياجات على بحزم اإلصرار عن عبارة وهي جدا واضحة تعليمات تحت األول
 ".تفاهمات إلى التوصل على سنوافق حينها فقط – األمنية احتياجاتنا تلبية تمت ما إذا وفقط

 التي األنفاق دم رنا لقد. "قاسية سكريةع ضربة تلقت حماس حركة أن، كلمته في نتنياهو وادعى
 التي الصواريخ واعترضنا المخربين من المئات واستهدفنا طويلة سنوات مدى على حماس حفرتها
 العمليات وأحبطنا اإلسرائيلية الداخلية الجبهة على القاتلة الهجمات آالف شن أجل من حماس جمعتها
 ".اإلسرائيليين المواطنين على براو  وجوا بحرا شنها حماس حاولت التي اإلرهابية
ن" نتنياهو وتابع  فهي، سياسية بإنجازات العسكرية خسارتها على ستغطي أنها حماس اعتقدت وا 
ن. خاطئة  إلى ستدفعنا إنها متقطر بشكل الصواريخ إطالق مواصلة خالل من أنه حماس اعتقدت وا 
 القاسية الضربات من المزيد حماس تكبدست، الهدوء يعد لم دام وما. خاطئة فهي – التنازالت تقديم
ن. جدا  أننا تعلم وحماس. خاطئة فهي – طويلة لفترة ذلك تحم ل نستطيع ال أننا حماس اعتقدت وا 

 أيضا المجال هذا وفي كاف بشكل وصبر عزيمة لدينا ليس بأنه تعتقد هي ربما ولكن كبيرة قوة نمتلك
 ".كبيرا   خطأ حماس ترتكب

 جلسة مستهل في قال نتنياهو أن، زبون كفاح عن، 42/2/7041، لندن، األوسط الشرق وأضافت
 على باإلصرار" القاهرة مفاوضات إلى اإلسرائيلي الوفد إلى تعليماته أصدر أنه أمس الحكومة

 ."إسرائيل لدولة األمنية االحتياجات
 

 األمني بالتسري بتهمة نتنياهو ضد جنائي تحقيق بفتح طالبي بالكنيست" العمل" كتلة رئيس
 للحكومة القضائي المستشار إلى، الثالثاء اليوم، كابل إيتان الكنيست في" العمل" كتلة رئيس توجه

 الوزاري المجلس وأعضاء، نتنياهو يامينبن الحكومة رئيس ضد جنائي تحقيق بفتح، فاينشطاين يهودا
 يتناول اإلسرائيلي الجيش قدمه استعراض تسريب أعقاب في وذلكب، األمني - السياسي  المصغر
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 إلى وصلت المعلومات فإن كابل وبحسب .غزة قطاع الحتالل عسكري بحملة القيام ثمن بالتفصيل
 بشكل التسريب عملية ساهمت كما، مواقفها في تتصلب جعلها ما، التسريب بسبب حماس حركة
 .ومواطنيها الدولة ألمن خطير بمس أيضا وتسببت، اليوم حتى الحرب أمد إطار في مباشر

 49/2/7041، 12عرب
 
 القاهرة في النار إطالق وقف مفاوضات من وتنسحب.. الموقف بتصعيد مشعل تتهم "إسرائيل"

 أمر نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس إن اإلسرائيلية بالحكومة مسؤول قال: زبون كفاح - هللا رام
 غزة من سقطت صواريخ إطالق بعد "إسرائيل" إلى والعودة القاهرة محادثات من باالنسحاب مفاوضيه

 خطير انتهاك هذا الصواريخ إطالق"، نتنياهو باسم المتحدث، يفجري مارك وقال .السبع بئر قرب
 لتدارس "الكابنيت" اإلسرائيلي المصغر الوزاري المجلس فورا   واجتمع ."النار إطالق لوقف ومباشر
 لحماس السياسي المكتب رئيس مشعل" إسرائيل" واتهمت. القاهرة مفاوضات تعليق بعد الموقف
 بإطالق لحماس مباشرة تتبع ال خاليا أمر مشعل إن أمنية إسرائيلية ادرمص وقالت .الموقف بتصعيد

 .القاهرة مفاوضات "سير تشويش" بهدف" إسرائيل" على الصواريخ
 70/2/7041، لندن، األوسط الشرق

 
 حماس" إخضاع"بر والمطالبة الحرب طبول لقرع عادوا اإلسرائيلي اليمين وزراء
، حماس حركة "إخضاع"بـ والمطالبة الحرب طبول لقرع اإلسرائيلي اليمين وزراء عاد: 54 عرب

 عدم بسبب اتفاق إلى التوصل في فشلت التي النار إطالق وقف لمحادثات انتقادات بعضهم ووجه
 .غزة عن الحصار برفع الدولي والمجتمع الفلسطيني الوفد لمطالب اإلسرائيلية الحكومة استجابة
، غزة قطاع على للحرب "سريع لحسم السعي" إلى ليبرمان أفيجدور ياإلسرائيل الخارجية وزير ودعا
 ينبغي ال: "مضيفا. "األساس من خاطئة"" هدوء مقابل هدوء"بـ المتمثلة الحكومة سياسة أن معتبرا
 ".حماس مع سريع لحسم السعي ينبغي اآلن. مذعنة وهي إال اسحم مع مفاوضات إجراء
 حتى، حماس، للعدو الضربات توجيه ينبغيب: " اليهودي البيت  أرئيل أوري الوزير قال جانبه من
 ".للمخربين والمؤلم الصارم الرد لتوفير األمن وقوات الحكومة رئيس يد على أشد. النصر تحقيق

 70/2/7041، 12عرب
 

  مستمرة غزة على الحربو  عزلة في تعيش وهي حماس ضدّ  العربي العالم: نتنياهو
 أن أكد نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس أن، 70/2/7041، الدوحة، نت الجزيرة ذكرت
 إلى مشيرا  ، "إسرائيل" إلى الهدوء إعادة حتى مستمرة وأنها، تنته لم غزة قطاع على ةاإلسرائيلي الحرب

 مؤتمر وخالل .عزلة في تعيش حماس حركة أن واعتبر، لذلك للوصول الوسائل كافة ستتخذ بالده أن
 في التهدئة مفاوضات إن نتنياهو قال، يعلون موشيه الدفاع وزير مع أبيب تل في عقده صحفي
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 ولفت .قادتها بتصفية متوعدا، حماس حركة سالح نزع مطلب على" إسرائيل" لتصميم فشلت ةالقاهر 
 كانت التي األنفاق شبكة تدمير خالل من، "عسكريا   حماس إضعاف تم الحرب خالل أنه إلى نتنياهو

نهاء، تستخدمها  المدن على تقذفها كانت التي الصواريخ من مخزونها وخاصة، العسكرية ترسانتها وا 
 .والجو والبر بالبحر" إسرائيل" على للهجوم العمليات من العديد إحباط إلى وأشار، اإلسرائيلية
 أنه مضيفا  "، العربي محيطها من وخاصة، تامة عالمية عزلة في تعيش" حماس أن نتنياهو واعتبر

يران وتركيا قطر من بكل سوى عالقة للحركة ليست  المقاومة فصائل جانب إلى تقف التي وا 
 .الحرب إلنهاء وسعيها موقفها وقدر، مصر على نتنياهو أثنى كلمته وخالل .الفلسطينية
ذا، أكبر بقوة فسنرد الصواريخ حماس أطلقت إذا" أنه من وحذر  اليوم األمر هذا يفهموا لم وا 
ذا، غدا فسيفهمونه  "إسرائيل" استهداف عن نتنياهو وُسئل ".غد بعد فسيحصل غدا ذلك يحصل لم وا 

 ال، مشروعة أهداف هم اإلرهابية المنظمات قادة" أن فأجاب، الضيف محمد القسام لكتائب العام دالقائ
 ".نيراننا من منأى في أحد

 محمال "،إسرائيل" لجنوب واألمن الهدوء إلعادة بحزم يعمل الجيش إن يعلون قال، جهته من
 قادة مالحقة استمرار أكدو ، تتهدم بناية أو غزة في يصاب أو يقتل من كل عن المسؤولية حماس
 وأضاف .المستشفيات في سيما وال بشرية كدروع المدنيين باستخدام حماس قادة يعلون واتهم .حماس

 كل وأن"، جأش رباطة إلى وبحاجة جدا معقد الوضع" وأن، مستمرة" الصامد الجرف" عملية أن
 .غزة على جديدة برية عملية فيها بما مفتوحة االحتماالت
 األمن وزارة مقر في عقده صحفي مؤتمر في، تعهد نتنياهو أن، 70/2/7041، 12 بعر  وأضافت

 وقال .غزة قطاع في الفلسطينية المقاومة ضد إقليمي محور ببلورة، األربعاء اليوم مساء، أبيب تل في
 حقيقت هي الغاية" وأن" سلبية كلها وليس المنطقة في جدا دراماتيكية إقليمية تغيرات هناك" إن نتنياهو

يران وتركيا قطر ضد يقف العربي العالم" أن معتبرا"، جديد سياسي أفق  إلى بذلك نتنياهو وأشار ".وا 
 دول" بأنها" إسرائيل" تصفها التي، الفلسطينية والسلطة أخرى خليجية ودول والسعودية بمصر يرى أنه

 ضد والصراع، تنته   لم دالصام الجرف عملية" إن نتنياهو وقال .المقاومة ضد محورا ستشكل" معتدلة
 مؤخرا إليهم وأضيف، اإلسالمي والجهاد وحماس هللا حزب ضد طويلة سنوات منذ مستمر اإلرهاب
 الخارجية وزير مع باألمس تحدث وأنه المتحدة الواليات وبين بينه بين أزمة توجد ال إنه وقال ".داعش

 .كيري جون، األمريكي
 

نما حماس مع تجري ل القاهرة مفاوضات: ليفني   دولية جهات مع وا 
 وزيرة عن األربعاء صباح اإللكتروني موقعها على أحرونوت يديعوت صحيفة نقلت: أندراوس زهير
، خطأ كانت حماس حركة مع المفاوضات أن   قولها، ليفني تسيبي اإلسرائيلي ة الحكومة في القضاء
نني  وتابعت. تعبيرها حد   على، سياسية عملية طريق عن حماس حركة وقف ُيمكن أن ه أعتقد ال وا 
 أن   تستطيع ال أن ها ُتدرك حتى، حماس حركة ردع في االستمرار يتحت م إن ه قائلة   اإلسرائيلي ة الوزيرة
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نم ا، اإلرهاب باستخدام أكثر ُتحقق  جوهرها حماس ُتغي ر لم طالما أن ه على مشد د ة  ، ستخسر وا 
 .قولها حد   على، إرهابي   تنظيم أمام سنبقى فإننا الداخلي   األيديولوجي  
 قائلة   أردفت، اإلسرائيلي ة الحكومة في المفاوضات مل ف عن أيضا   المسؤولة، ليفني الوزيرة وأردفت

 على حماس موافقة تطلب لن وأنها، اسحم حركة وقف يمكن سياسية عملية بواسطة أن ه تعتقد ال إن ها
 مقابل "،إسرائيل" بوجود تعترف ال إسالمية أيديولوجي ة إرهابي ة منظمة هناك أن   إلى الفتة  ، تقترحه ما

د إسرائيلي   جمهور  التي المفاوضات إلى ليفني وتطر قت. ذلك" إسرائيل" تفعل لماذا ويدرك هنا موح 
نم ا، حماس حركة مع سياسية مفاوضات تجري ال إن ها لتوقا مصري ة برعاية القاهرة في تجري  مع وا 
 الذي هو النار إطالق هل هو استراتيجي ا تعتبره الذي الجوهري السؤال فإن   وبحسبها، دولية جهات
 بين يختار أن   الفلسطيني   الجمهور على فإن ه وبحسبها؟، تتوقف عندما حتى أكثر تدفع" إسرائيل" يجعل
 الجمهور أن   على ُمشد د ة، ذلك تستطيع ال قيادة وبين، جي دة حياة له ُتحقق أن   تستطيع قيادة

 .المقاومة يدعم الفلسطيني  
 70/2/7041، واشنطن، السرب خارج يغّرد وطن موقع

 
 نتنياهو ويعلون: اغتيال قادة حماس يعّد إنجازاا مخابراتياا وعمالنياا عظيماا للجيش والشاباك

، عن أسعد تلحمي، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 44/4/4148الحياة، لندن، ذكرت 
نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون تباهى باغتيال القياديين الثالثة من حماس، وكالوا المديح 

لمخابرات العامة  الشاباكب والجيش. وقال نتنياهو إن "المعلومات االستثنائية في نوعها التي وفرها ل
جهاز الشاباك بفضل عمل مثابر ومهني، باإلضافة إلى قدرات التنفيذ الدقيق للجيش اإلسرائيلي 

د مواطني أتاحت لنا اتخاذ قرار بتنفيذ مخطط اغتيال قادة حماس الذين خططوا لعمليات قاتلة ض
إسرائيل". وأضاف أن هذه العملية تضاف لسلسلة طويلة من "نجاح الجهاز في إحباط عمليات إرهاب 
خططت لها حماس". وزاد أن "الشاباك" والجيش يعمالن "كتفا  إلى كتف" في "عملية الجرف الصامد"، 

يها". وأردف أن العملية كما في كل أيام السنة. وهذا األمر يعتبر لب نة مهمة في أمن إسرائيل ومواطن
العسكرية ستتواصل حتى تحقق أهدافها، وفي مقدمها استعادة الهدوء لفترة متواصلة لمواطني إسرائيل 

 من خالل ضربات جدية للبنى التحتية لإلرهاب".
وقال وزير الدفاع موشيه يعلون، إن "قادة حماس الذين تمت تصفيتهم مسؤولون عن عمليات 

". واعتبر العملية طلعاد شاليجسرائيل وجنود الجيش، بضمنها اختطاف الجندي تفجيرية ضد مواطني إ
"إنجازا  مخابراتيا  وعمالنيا  عظيما  للجيش والشاباك اللذين يعمالن ليل نهار من أجل أمن مواطني 

ستواصل مالحقة وضرب قادة حماس في كل وقت وفي كل "إسرائيل"  إسرائيل". وأردف مهددا  أن
فيه، "وكل من يحاول المس بمواطني إسرائيل فإن دمه في رأسه. وليعرف قادة حماس  مكان يكونون

أننا لن نستكين حتى نلقي القبض عليهم. المعركة طويلة ونحتاج للنَفس الطويل والصبر والعزيمة 
 والصمود القوي. نعمل بمسؤولية وبروي ة لتحقيق الهدف الواحد: إعادة الهدوء واألمن لمواطني إسرائيل

 عموما  وسكان الجنوب تحديدا  ولن نتهاون في ذلك".
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، عن كفاح زبون، أن الناطق باسم الجيش 44/4/4148الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
قال: "جيش الدفاع بكل أسلحته، الجوية والبحرية والبرية، باإلضافة إلى  اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي

عادة الهدوء إلى أجهزة االستخبارات، يعمل ليل نهار من أجل إل حاق األذى بالبنية التحتية الحمساوية وا 
 األراضي اإلسرائيلية".

 
 أفعل عرف ماذاأليبرمان: دوت صفارة اإلنذار وأنا بالحّمام فداهمني الرتباك ولم 

 محرج لحادث تعرضه عن الجمعة مساء ليبرمان دورجفيأ اإلسرائيلي الخارجية وزير كشف: لالسبي
 إطالق نتيجة اإلنذار صفارة داهمته حيث غزة غالف مستوطنات إحدى في إجازته قضائه أثناء

 أستوديو" لبرنامج حديثه خالل وقال .يتصرف ماذا يعرف ولم الحمام في وهو المقاومة صواريخ
 ملتزم إنه قال حين في التصرف كيفية يعرف ولم باإلرباك شعر إنه، الثانية العبرية القناة ىعل" الجمعة
 .للصافرات سماعه حال اآلمنة الغرف في لالحتماء يسارع حيث الداخلية الجبهة بتعليمات عام بوجه

 73/2/7041، عمان، السبيل

 
نهاء الفلسطينية التوافق بحكومة العتراف" إسرائيل" على: غلؤون  غزة حصار وا 
 التفكير إعادة إلى حكومتها، غلؤون زهافا، اإلسرائيلي اليساري ميرتس حزب زعيمة دعت: الناصرة

 معادية إرهابية منظمة" أنها أساس على تصن فها التي حماس وحركة غزة قطاع إزاء سياساتها في
 يتوجب إنه، "11/4 الجمعة يوم العبرية لإلذاعة بها أدلت تصريحات في، غلؤون وقالت ".إلسرائيل

. "غزة قطاع عن الحصار رفع عليها يجب كما، الفلسطينية التوافق بحكومة االعتراف إسرائيل على
 رئيس استعداد عدم ثمن البالد بجنو  مستوطنات سكان يدفع أن من نخشى إننا: "غلؤون وأضافت
 .قولها حد علىب"، الغربية الضفة  والسامرة يهودا في تسوية إلى للتوصل نتنياهو بنيامين الوزراء

 77/2/7041، برس قدس
 

 "داعش"بر حماس لتشبيه" العمالء" إعدام صور يستغل نتنياهو
 الصور، نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس استغل :خاصة ترجمة -كوم دوت القدس -غزة
 مدينة في االحتالل مع بالتخابر تتهمهم ممن عددا   مقاومين عدامإل اإلعالم وسائل عبر نشرت التي
 ةسوري في علنية إعدامات تنفيذب تقوم التي" داعش" مثل بأنها حماس حركة لتشبيه، الجمعة أمس غزة

 حماس إن مون كي بان المتحدة األمم عام أمين مع هاتفية مكالمة خالل نتنياهو وقال .والعراق
 بعمليات تقوم داعش مثل حماس أن أمس شهد العالم كل، المدنيين خلف وتختبئ حرب جرائم ترتكب
 مع يتعاملون أنهم بتهمة، لألقليات قمعية عملية في الفلسطينيين لعشرات وجماعية ميدانية إعدام

 األساليب ذات وتستخدمان اإلسالمية الخالفة إقامة لىإ تدعوان المنظمتين" وأضاف ".إسرائيل"
 وقف اختراق عن المسؤولية حماس نتنياهو وحمل .بعضهما يمثالن وداعش حماس لذلك اإلجرامية
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 الخارجية إن، إسرائيلية مصادر قالت فيما .الحالي التصعيد مسؤولية وحملها 55 الـ للمرة النار إطالق
 .دوليا   حماس ضد واستغاللها العمالء إعدام صور لنشر واسعة دولية حملة بدأت

 71/2/7041، القدس، القدس
 

 "إسرائيل" تمليها التي الشروط حسب القاهرةب المفاوضات طاولة إلى حماس إعادة ناهدف: يعلون
 لدفاعا وزير أن، وكاالتوال ،الجديدة الحياة عن، 71/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة ذكرت
 وستحدد "مصيرية" بأنها القريبة األيام الجنوب لمستوطنات زيارة خالل وصف يعلون موشيه اإلسرائيلي

 في المفاوضات طاولة إلى حماس إعادة" هو "إسرائيل" هدف إن: يعلون وقال .غزة على الحرب جهةو 
 ."للنار إطالق وقف على والحصول، إسرائيل تمليها التي الشروط حسب القاهرة

 غالف لمنطقة، زغانت بيني، األركان رئيس برفقة بها قام زيارة خالل يعلون تصريحات جاءت
. واإلقليمية المحلية المجالس رؤساء من بعدد والتقى، السكان غضب صاصامت بهدف، غزة قطاع

 شاعر"و" عوز ناحل"كـ السكان من تماما   فارغا   بعضها بات التي البلدات رؤساء لشكاوى واستمع
 عاين" مستوطنة إخالء يتم أن اليوم يتوقع فيما، الصاروخي القصف تصاعد بعد" إشكول"و" هنيغيف
 من لكن، السكان إلخالء تعليمات توجد ال: "الصدد بهذا يعلون وقال .أخرى ومستوطنات" هشلوشا

 ".الجيش من المساعدة على سيحصل المغادرة يريد
 هدف أن، العامة لإلذاعة صرح يعلون أن، 71/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز وأضاف

 إن مضيفا  ، غزة قطاع من السالح نزع وليس النار إطالق وقف هو الحالية المرحلة في" إسرائيل"
 .عسكري ال سياسي اتفاق عبر المعركة إنهاء تريد السياسية القيادة
 

 أهدافها.. وعملية الجرف الصامد ستستمر حتى تحقيق األثمان"نتنياهو يتوعد حماس بمزيد من 
 من بمزيد حماس حركة نتنياهو بنيامين اإلسرائيلية الحكومة رئيس توعد: تلحمي سعدأ - الناصرة

 الصامد الجرف عملية" إن وقال"، ترتكبها التي الجرائم على اآلن حتى دفعتها كالتي الباهظة األثمان"
 موقع أي إخالء" إلى غزة قطاع سكان داعيا  "، وقتا   يستغرق قد وهذا... أهدافها تحقيق حتى ستستمر

 ".نشاطا   حماس مخربو فيه ينفذ
 "إسرائيل" إن أمس لحكومته األسبوعي االجتماع مستهل في بها أدلى تصريحات في نتنياهو وقال
 هدف هو كهذا موقع وكل، فورا   إخالءه السكان على"و، حماس مقاتلو فيه ينشط موقع كل ستقصف

 ستواصل إسرائيل: "وأضاف. السبت مساء طبقة 53 يضم سكني برج قصف رتبري بذلك محاوال  "، لنا
"، الجنوب إلى الهدوء عودة مقدمها وفي، أهدافها تحقق حتى الخمسين يومها اليوم تدخل التي عمليتها
 .الشهر مطلع الجديدة الدراسية السنة افتتاح بعد ما إلى الحرب تمتد أن بالحسبان يأخذ أنه مضيفا  
 كل على ينطبق ما وهذا، إسرائيل على النار يطلق لمن حصانة أي هناك يكون لن: "ا  مهدد وتابع

 ورزمة كثيرة بامتيازات الغاضبين الجنوب سكان نتنياهو وعد، المقابل في. "والحدود الجبهات
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 في ينجحوا لن أنهم أعداؤنا ليفهم" النفس وطول الصمود من مزيد إلى ودعاهم، مألوفة غير مساعدات
 ."بطحنهم نقوم الذي الوقت في افنااستنز 

 74/2/7041، لندن، الحياة
 

 "ومصر واألردن والسلطة الفلسطينية غير معنيين بازدياد قوة حماس ليفني: "إسرائيل
 المحافظة ضرورة على ليفني تسيبي المصغرة الحكومة عضو القضاء ةوزير  أكدت: عواودة وديع

 حديث في وتابعت. بينهما واضحة مصالح لوجود ومصر "إسرائيل" بين استراتيجية عالقات على
 بازدياد معنيين غير الفلسطينية والسلطة واألردن ومصر نحن: األطراف كافة" االحتالل جيش إلذاعة

 بالمنظور يشمل دولي قرار خالل من يتم أن ينبغي غزة سالح نزع أن ليفني وترى ".حماس قوة
 تكون مصر أن منوهة الفلسطينية السلطة لسيادة غزة وتحويل قوتها زيادة من حماس منع القصير
 إن ليفني قالت سالحها نزع بحث قطعيا   ترفض حماس أن سؤال على وردا   .القرار هذا من فعاال جزءا

 .وتركيا قطر على الضغط ويزداد العالم في عزلة ستزداد وعندها بدايةبال ذلك سترفض المقاومة
 74/2/7041، لندن، العربي القدس

 
 "إسرائيلر"ل ضربات شديدة جداا  تموفاز: صواريخ المقاومة وجه

 التنظيمات إطالق أن موفاز شاؤول األسبق األركان هيئة ورئيس يلياإلسرائ الدفاع وزير اعتبر
 صحيفة مع مقابلة وفي ."إسرائيل"ـل جدا   شديدة ضربات وجه الهاون وقذائف الصواريخ الفلسطينية
 ضرورة هناك أن ،الكنيست في وعضو كاديما حزب رئيس ،موفاز بين، اإلسرائيلية أحرونوت يديعوت
 إلى برية عسكرية عملية في مجددا   الدخول األمر تطلب لو حتى لصواريخوا القذائف إطالق لوقف
 تستطيع ال وأنها، القتال من الجولة هذه نهاية من تقترب "إسرائيل" أن إلى موفاز وأشار .غزة قطاع
 "إسرائيل" بجر   قامت الفلسطينية المقاومة فصائل أن ورأى ".الهدوء مقابل الهدوء" معادلة إلى العودة
 .اآلن حتى يوما خمسين لنحو الحرب تلك استمرار في نجحت حماس وأن، طويلة استنزاف حرب إلى

 ال أنه على التركيز ويجب، غزة على الحرب بعد ما إلى النظر "إسرائيل" على أنه موفاز وأضاف
 مالترمي مقابل القطاع من السالح نزع بواسطة الحسم ويجب القتالية الجوالت سياسة إلى العودة يمكن

 .برية عسكرية حملة خالل من أو
 71/2/7041، الدوحة، نت الجزيرة

 
 غزة في النار إطالق لوقف المصرية المبادرة على توافق" إسرائيل"

 قال ا  إسرائيلي ا  رسمي ا  مصدر  أن، 71/2/7041، اإلسرائيلي والتلفزيون إسرائيل صوت موقع ذكر
 مع الدولية الحدود جانبي على الهدنة بتطبيق مصري اقتراح على باإليجاب ردت قد "إسرائيل" إن

 مجلس أعضاء الوزراء رئيس ديوان وأطلع .اليوم مساء من السابعة الساعة من اعتبارا   غزة قطاع
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 ال أنه على ينص قضايا   رأيا   تلقي الوزراء يسرئ ديوان أن إلى المصدر وأشار. ذلك على الوزراء
 بهذا قرار اتخاذ أجل من واألمنية السياسية للشؤون المصغر الوزراء لمجلس جلسة لعقد حاجة

 شيء أي على يشتمل ال عليه "إسرائيل" وافقت الذي المصري االقتراح أن المصدر وأكد. الخصوص
 شاليط صفقة من أمنيين سجناء عن واإلفراج غزة قطاع في مطار أو ميناء إقامة بخصوص يتعلق
حالة بعد فيما اعتقالهم أعيد  . أموال وا 

 التفاق بالتوصل الهاتف عبر وزراءه أبلغ نتنياهو أن، 71/2/7041، الدوحة، نت الجزيرة ونشرت
 .النار إطالق

 يليةاإلسرائ الخارجية باسم المتحدث بالمور يغال أن، 71/2/7041، لين أون فلسطين وأوردت
 النار إطالق لوقف المصري االقتراح على وافقتب إسرائيل  أؤكد أن أستطيع" األناضول لوكالة قال
 إسرائيل" إن" تويتر" موقع على تغريدة في، نتنياهو باسم المتحدث، جندلمان قال كما ".محدود غير
 وضعتها لتيا المطالب يشمل ال العرض هذا. محدود غير نار إطالق لوقف المصري بالعرض قبلت

 ".واألموال والسجناء والمطار الميناء حول حماس
 باسم المتحدث ريجيف مارك أن، المغربي نضال عن، 71/2/7041، لألنباء رويترز وكالة ونقلت
 بناء تعيد حماس نرى أن نريد ال" وأضاف ".لغزة المدني الدعم مع مشكلة لدينا ليست" قال نتنياهو
 ".العسكرية آلتها

 واحد: موقفان" إسرائيل" في أن، موسى حلمي عن، 72/2/7041، بيروت، فيرالس وأضافت
 جلبت وأنها المطار وال الميناء ال المقاومة تنل لم حيث، ساحق انتصار أنه على االتفاق يعرض
 أمام كان بأنه يقول من هناك، وذاك هذا وبين. كبيرة هزيمة جرى ما يعتبر وآخر، عنها رغما   لالتفاق

 والثاني، الصعد مختلف على ومكلفة قاسية معركة يتطلب وهو، الحسم: لهما ثالث ال خياران" إسرائيل"
 الحسم تريد ال أنها قررت اإلسرائيلية الحكومة إن زشتاينت يوفال االستخبارات وزير وقال. التسوية هو

 بقيادة، المستوى رفيع أمنيا   وفدا   التسوية بأمر كلفت وقد. التسوية تريد أنها عمليا   يعني وهذا، العسكري
 التخطيط شعبة ورئيس جلعاد عاموس األمني - السياسي الطاقم ورئيس كوهين يورام "الشاباك" رئيس
 وزير نتنياهو جانب إلى تضم والتي، القرار باتخاذ المكلفة للقيادة هؤالء جلبها وقد. األركان هيئة في

 تم عليه وبناء، مصرية صيغة آخر على ؤالءه ووافق. زغانت بني األركان ورئيس يعلون موشي الدفاع
، المصري المسار إلى الفلسطينيين إعادة أن" إسرائيل" تعتبر األحوال كل وفي. النار وقف إعالن
 .حماس قوة تعاظم منع في المصري الدور إلى الحقا   الركون يمكن ألنه، اإلنجازات أحد يعتبر
 

 النار إطالق وقف اتفاق ارضونيع الثمانية المصغر الوزاري المجلس أعضاء نصف
 وارفض المصغر الوزاري المجلس أعضاء من عدد أن، 72/2/7041، بيروت، األخبار ذكرت

 وزير، موقفهم أعلنوا الذين رضينالمعا أبرز. بالصمت منهم آخرون الذ فيما، النار إطالق وقف اتفاق
، أهرونوفيتش يتسحاق الداخلي األمن ووزير، بينت نفتالي االقتصاد ووزير، ليبرمان أفيجدور الخارجية
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 اتفاقا   معارضته عن بينت أعرب، الرفض على التعليق وفي .اردان لعادج االتصاالت وزير وأيضا  
 القطاع في المعركة أن إلى أهرونوفيتش أشار فيما، غزة في "اإلرهاب" مالحقة في الجيش أيدي يكب ل
 بنيتها ضرب مواصلة يجب لذلك، الصواريخ إطالق على كبيرة قدرات تمتلك تزال ال فحماس"، تنته لم

 وهو"، جدا   متأخرا   جاء النار وقف اتفاق أن فأكدت، غالؤن زهافا، "ميرتس" حزب رئيسة أما ."التحتية
 وأنهاها أهداف بال حربا   بدأ الذي نتنياهو لبنيامين استراتيجيا   فشال   إال ستلي العسكرية العملية أن يؤكد

  ."الجنوب سكان حساب على لحماس بإنجازات
 الوزاري المجلس أعضاء نصف أن، موسى حلمي عن، 72/2/7041، بيروت، السفير وأضافت

 كل نظر وفي. أكبر ومةالحك داخل المعارضة نسبة أن وربما. الخطة هذه يعارضون الثمانية المصغر
؟ قبل من نرفضه كنا واقع لقبول نضطر الحرب من يوما   45 بعد أنه كيف: سوى سؤال ال، هؤالء
 الداخلية الجبهات كل من النار بفتح يؤذن، غزة في المقاومة مع النار وقف اتفاق أن المؤكد ومن
 .الحكومة وعلى نتنياهو على
 

 غزة قطاع في "الصامد الجرف" عملية خالل يسرائيلاإل ءدااأل بشدة ينتقد لنداو عوزي الوزير
 .غزة قطاع في الصامد الجرف عملية خالل اإلسرائيلي األداء بشدة النداو عوزي الوزير انتقد 
 وراء وانجرت بتردد المعركة دخلت "إسرائيل" إن اليوم صباح ذاعيةإ مقابلة سياق في النداو وقال

. القتال لخوض مستعدة غير وكأنها ثمن بكل الهدوء تريد وكأنها انطباعا   وخلقت القتالية التحركات
 ضررا   "إسرائيل"بـ ويلحق خطير بشكل اإلسرائيلية الردع بقدرة يمس التصرف هذا نأ النداو ضافأو 

 الذي الكبير الدولي الدعم من االستفادة في يضا  أ تفلح لم "إسرائيل" نأ لنداو ورأى. األمد طويل
 .العملية بداية في عليه حصلت

 72/2/7041، اإلسرائيلي والتلفزيون إسرائيل صوت  
  

 الحرب في الداخلية الجبهة قدمتها التي الجسام التضحيات يبرر واحداا  إنجازاا  أجد لم: أرئيل
 على العثور عليه يصعب إنه أرئيل أوري المتطرف اإلسكان وزير قال: النعامي صالح - غزة
 إذاعة مع مقابلة وفي .ونيةالصهي الداخلية الجبهة قدمتها التي" الجسام التضحيات" يبرر واحد إنجاز
 وتقصي الحرب مسار في شامل تحقيق إجراء ضرورة على أرئيل شدد، اليوم صباح الصهيوني الجيش
 .والسياسي العسكري باألداء يتعلق ما كل في الحقائق

 72/2/7041، "74 عربي" موقع
 

 البيضاء الراية ترفع ل حماس: اإلسرائيلي الرفاه وزير
 بقطاع المحيطة المنطقة الثالثاء زيارته خالل كوهين مئير اإلسرائيلي الرفاه وزير قال: عواود وديع

 لليوم المقاومة صواريخ سقوط استمرار ظل في، اليهود السكان لدى انكسار بحالة يستشعر إنه غزة
 اإلصابة عقب اإلخباري" واينت" لموقع الوزير قال، اإلسرائيليين معنويات رفعل محاولة وفي .الخمسين
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 .الحرب في المنتصرة أنها يعني ال الصواريخ حماس حركة إطالق إن عسقالن في للبيت المباشرة
 تكمن" إسرائيل" عنها تبحث التي االنتصار صورة وأن"، البيضاء الراية ترفع ال حماس" أن وأضاف

 .القاهرة في المفاوضات لطاولة قاومةالم عودة في
 أن يرجو إنه قال الذي شمعوني إيتمار عسقالن بلدية رئيس على تصريحاته في يرد الوزير وكان

 .البيضاء الراية حماس ترفع حتى يلزم ما كل الحكومة تفعل
 71/2/7041، الدوحة، نت الجزيرة

 
 بمكانتها وتعترف معها تتواصل يةاإلقليم القوى وجعلت بالشرعية حماس أمدت الحرب: دانون
 اللجنة رئيس، دانون داني النائب أن، النعامي صالح عن، 72/2/7041، "74 عربي" موقع ذكر
، الحرب في أهدافها من أي تحقيق في عمليا   فشلت" سرائيلإ" إن قال الحاكم" الليكود" لحزب التنفيذية

 .المطلوبة العبر استخالص إلى نتنياهو بنيامين الصهيوني الوزراء رئيس داعيا  
 بتعهداتها تفي لم الصهيونية القيادة أن الثالثاء مساء العبرية لإلذاعة حديث في دانون وأضاف

 على تقضي أن يتوجب كان الحرب أن من بدال   أنه إلى مشيرا   ،سالحها ونزع حماس حركة بردع
 .بمكانتها وتعترف معها تتواصل اإلقليمية والقوى العالم دول وجعلت بالشرعية أمدتها فأنها، الحركة

 المركز نأ أعلن دانون أن ،72/2/7041، اإلسرائيلي والتلفزيون إسرائيل صوت موقع وأضاف
 سيبحثون الليكود مركز عضاءأ  نأ دانون وأوضح. وأمني سياسي نقاش إلجراء له اجتماعا   سيعقد
 بوجود المتمثلة التحديات إزاء اإلسرائيلية األمنية والسياسة غزة قطاع في الصامد الجرف عملية نتائج

 دانون واعتبر. أخرى قضايا عدة إلى باإلضافة المنطقة في هللا وحزب اإلسالمية الدولة وتنظيم حماس
 .والبلبلة باالرتباك يشعر اإلسرائيلي والشعب هتانت الصامد الجرف عملية أن

 
 سالحها نزع وهدفنا القاهرة مفاوضات في شيء على تحصل لم حماس: نتنياهو
 الوزراء رئيس أن ،ناضولاألو  ،الريماوي عالء عن، 72/2/7041، لندن، اليوم رأي ذكرت
 خالل حماس لحركة مطالب أي تلب لم"" إسرائيل" إن، األربعاء اليوم، قال نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي
 موشيه الدفاع وزير مع نتنياهو عقده مشترك صحفي مؤتمر خالل ذلك جاء ."القاهرة مفاوضات

 .زغانت بني الجيش أركان ورئيس يعالون
 قطاع من يطلق صاروخ أي على قبل ذي من وأقوى أشد بعنف سترد ئيلإسرا" إن ياهوننت وقال

 أن وأضاف .غزة قطاع في مفتوحة هدنة على التفاق القاهرة في التوصل من يوم بعد وذلك، "غزة
 المقارنة حال في حتى "الحركة تاريخ في اإلطالق على األقوى هي ضربة" لحماس وجهت "إسرائيل"

، حماس سالح نزع" هو البعيد المدى على إسرائيل" هدف أن وأكد .1551و 1554 عام حربي بين
خالء  ."أسلحة أي من غزة قطاع وا 
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 تهدئة على إسرائيل موافقة عن الحديث ألوانه السابق من أنه على التأكيد من بد ال": قائال ومضى
 اسيةسي خيارات لتقديم السعي هو اآلن حكومته عمل أن إلى مشيرا، "اللحظة حتى األمد طويلة
 .طبيعتها يوضح لم، جديدة

 أي بتلبية إسرائيل تقم لم" اإلسرائيلي الوزراء رئيس قال، القاهرة مفاوضات خالل جرى ما وحول
 أعادت والذين شاليط صفقة من المحررين األسرى عن اإلفراج صعيد على سواء، حماس شروط من

 إلى إشارة في، "الغربية الضفة من أموال على الحصول أو، والمطار الميناء أو، اعتقالهم إسرائيل
 عملية أن تأكيده يمكن ما": وأضاف .هللا رام في الفلسطينية السلطة لدى المالية القطاع مستحقات
 ."شيئا تأخذ لم حماس بينما إلسرائيل وسياسيا   عسكريا   إنجازا   حققت الصامد الجرف

 األمنية األذرع كل وشكر بحماس الخسائر إيقاع على اإلسرائيلي الجيش بقدرة نتنياهو وأشاد
 صمدت" إنها عنها قال التي اإلسرائيلية الداخلية الجبهة على أثنى كما، العملية نفذت التي اإلسرائيلية
 تحقق المقابل في، العالمية عزلتها الحرب بعد زادت حماس" إن نتنياهو قال، حماس وعن ."بالمعركة
قليميا   دوليا   ودعما  ، كبيرا   سياسيا   إنجازا   إلسرائيل  الجرف عملية خالل أنه وتابع ."مسبوق غير وا 
 ومنصات الصواريخ آالف تدمير تم كما، لحماس التحتية والبنى األنفاق شبكة تدمير تم، الصامد
 البحر من "إسرائيل" على حماس اعتداءات إحباط تم أنه وأوضح .للحركة القيادة ومواقع اإلطالق
 الدولية األسرة من أخضر وضوء شرعية على حصلت إسرائيل" أن نتنياهو وأضاف .والبر والجو
 عائلة نفس من هي حماس بأن تدرك الدولية األسرة أن حدث والذي، المنظمات هذه ضد بحزم للعمل

 ."والقاعدةب اإلسالمية الدولة تنظيم  داعش أمثال أخرى إرهابية منظمات
 خالل كانوا كما واحدة كوحدة معا العمل" إلى ييناإلسرائيل نتنياهو دعا، اإلسرائيلي الداخل ومخاطبا

 .قوله حسب، "المعركة
 حققت الصامد الجرف عملية" إن، المؤتمر خالل، يعلون موشيه اإلسرائيلي الدفاع وزير قال بدوره
 قد، أنفسنا نوهم ال إننا": وقال ."فلسطينية بمنظمات األمد وطويلة عميقة ضربة وألحقت كبيرا   نجاحا  
 أنه وأضاف ."بحماس أشد ضربة إلحاق فسيتم ذلك حدث إذا لكنه، حماس مع أخرى مواجهة الن تكون

 تكبدوا بأنهم اليقين علم يعلمون أنهم إذ ورؤسائها لحماس االبتهاج موجة وراء مغزى أي هناك ليس"
 من أقل عسكرية رتبة  أول الرقيب جثتي الستعادة جهودا نبذل إننا يعلون ومضى ."شديدة ضربة

" إسرائيل" وتتهم غزة على الحرب في فقدهم تم الذين غولدين هدار والمالزم شاؤول أورونب ابطض
 من المهام أداء كيفية ومن العملية سير من العبر باستخالص" يعالون ووعد .بهما باالحتفاظ حماس

 ."الدفاع ووزارة اإلسرائيلي الجيش سيما ال المختصة األمنية الجهات قبل
 حققتها التي العسكرية اإلنجازات" إن زغانت بني اإلسرائيلي الجيش أركان رئيس قال، جانبه من
 أتاحت األمد وطويلة مؤلمة ضربة من الفلسطينية المنظمات وسائر حماس حركة تكبدته وما إسرائيل
 زغانت وأعرب ."استراتيجية وسط حلول تقديم إلى إسرائيل تضطر أن بدون االقتتال وقف أمام الفرصة

 ."اإلسرائيلي للجيش دعم ومن ومسؤول سليم تصرف من أبدوه لما" لإلسرائيليين قديرهت عن
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 إن قال نتنياهو أن: وكاالت – رمضان أحمد عن، 72/2/7041، بيروت، المستقبل وأضافت
 فلسطينيين معتقلين عن وباإلفراج غزة في ومطار بميناء للنار وقف لتوقيع تطالب كانت حماس"

 لقد" وتابع. "شيئا تنل لم لكنها يضا  أ أخرى وبمطالب موظفين رواتب وبدفع تركية ثم قطرية وبوساطة
 ."سيطرتنا تحت فقط ولكن إنسانية ألسباب القطاع إعمار إعادة في المساعدة على وافقنا
 الهجمات أنفاق دمرنا لقد" وقال ."نشوئها منذ مماثلة لهزيمة تتعرض لم حماس" نأ نتنياهو كدوأ
 الصواريخ فالآ ودمرنا الحركة في كبار مسؤولون فيهم بمن األعداء المقاتلين من فأل نحو وقتلنا
 الحديدية القبة نظام بفضل، ومنعنا اإلسرائيلية األراضي في اعتداءات وتجنبنا القيادة مواقع من ومئات
 صليت سؤال على وردا ."غزة من تطلق التي بالصواريخ اإلسرائيليين الفآ قتل، للصواريخ المضاد
 تماما تعلم حماس الن باحتفاالتهم التأثر عدم" إلى نتنياهو دعا، انتصارا   حققت أنها حماس بإعالن
 اإلدالء فرفض، الفلسطينيين مع المفاوضات مستقبل عن يضا  أ وسئل ."دفعته الذي الباهظ بالثمن

 ."غزة في السلطة يتولى عباس محمود برؤية مسرورة ستكون"" إسرائيل" أن أكد لكنه بتفاصيل
 

 حماس تهديدات من األوسط الشرق نخلص أن يجب: ليبرمان
 إذ، نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس ليبرمان أفيجدور الخارجية وزير انتقد: تلحمي أسعد - الناصرة

 مع تسوية أو ترتيب أي إلى تتوصل أن إسرائيل على حظري" إنه "الفايسبوك" على صفحته في كتب
 والتوصل لإلسرائيليين األمن ضمان ممكنا   يكون لن إذ، القطاع على سيطرتها استمرت طالما حماس

 أو أمني أو سياسي ترتيب أي في طرفا   تكون أن يمكن ال حماس" أن وأضاف. "سياسية تسوية إلى
 ستستغل حماس أن وأضاف. "النار لوقف التفاق معارضتي هنا ومن. سياسي إنجاز على تحصل أن
 الذي الوقت في إسرائيل ضد أخرى معركة إلدارة قدراتها وتعزيز التسلح لتواصل غطاء   االتفاق هذا

 لن أنه وتابع. قائما   سيبقى والصواريخ األنفاق تهديد فإن حماس على القضاء دون من أن وزاد. تختار
 األوسط الشرق تخليص في ننجح أن قبل" انطالقة تحقيق أو حقيقية سياسية عملية إدارة ممكنا   يكون
 ."غيرنا أحد بالمهمة يقوم ولن، حماس تهديد من

 . حماس أمام "االنبطاح"بـ الحكومة رئيس نفسه "ليكود" وفي "اليهودي البيت" في أوساط اتهمت كما
 72/2/7041، لندن، الحياة

 
 عسكرية بعمليات العربي والعالم لسطينيينالف مع الصراع حسم يمكن ل: بيري

 الداخلية المخابرات لجهاز سابق رئيس بيري يعقوب الوزير يرى: عواودة وديع - الناصرة
 الفتا األخيرة الرصاصة بإطالق بالضرورة تتأتى ال وهذه األهداف تحقيق القيادة على أنب، الشاباك 

 هناك" عتيد يش حزب من بيري ويؤكد .السياسية بالخطوات االمتحان وان بخواتيمها األمور أن إلى
 استغالل ومدى السياسية الخطوات على تترتب الحاكم االئتالف في الشراكة مستقبل أن "مستقبل
 والعالم الفلسطينيين مع الصراع حسم يمكن ال" ويتابع .الحرب هذه عن نجمت التي النادرة الفرصة
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 أمرهم اإلسرائيليون سيحسم سياسية مبادرة نحو األمور بدفع ننجح لم إذا. عسكرية بعمليات العربي
 ."مبكرة انتخابات بخضم أنفسنا وسنجد

 72/2/7041، لندن، العربي القدس
 

 سنوات خمس في مواجهات ثالث بعد صامدة زالت ما المقاومة: السابق التحتية البني وزير
 وقف إن إيتام إيفي باالحتياط الجنرال السابق التحتية البنى وزير قال: عواودة وديع - الناصرة

 مساء النار وقف إعالن عقب الثانية اإلسرائيلية للقناة يحتصر  وفي .غزة في "حماستان" كر س النار
 قدميها على وتقف صامدة زالت ما الفلسطينية المقاومة أن بتشدده المعروف إيتام قال أمس من أول
 إطالق على ولقدرتها سالمة المقاومة قيادة لبقاء الفتا، سنوات خمس غضون في مواجهات ثالث بعد

 ".معنا سالما تقيم لن وهي البعيد للمدى حقيقة هذه وحماستان" وتابع يرةاألخ اللحظة حتى الصواريخ
 72/2/7041، لندن، العربي القدس

 
 به تطيح نأ شأنها من بالغة سياسية بجراح نتنياهو أصابت الحرب: العمل حزب

 اتخاذ طريقة على، العمل حزب من بينيس أوفير األسبق الوزير حمل: عواودة وديع - الناصرة
 تصريح في بينيس وأوضح. استراتيجية وليست تكتيكية" إسرائيل" قرارات إن وقال" إسرائيل" في القرار
 الشرطة وزير دعا التي والتسريبات القرار حسم في البطء هو بلة الحكومة طينة زاد ما أن ذاتها للقناة

 ب.البوليغراف  الكذب كشف لجهاز الوزراء كل بإخضاع لمكافحتها اإلثنين أهرونوفيتش يتسحاق
 على واالنتخابية والحزبية الداخلية السياسية االعتبارات بتغليب السياسي المستوى بينيس واتهم
 نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس أصابت قد الحرب تكون أن يرجح اآلخر وهو العليا الوطنية المصلحة

 إسرائيل في قيادة أزمة هناك" بمرارة القول إلى وخلص.به تطيح أن شأنها من بالغة سياسية بجراح
 الفرصة واستغالل استراتيجي اتجاه بتغيير وعلينا مؤسس لقائد اليوم بحاجة ونحن، األيام هذه تتجلى
 الحروب توالي من بينيس وحذر. "الوحلب وخوض تلعثم دون الفلسطينيين مع شاملة سياسية لتسوية
 .اعتيادية دولة" إسرائيل" تكون نأ ينبغي نها  و  لإلسرائيليين جيدة بشارة ليست هذه نإ وقال

 72/2/7041، لندن، العربي القدس
 

  األمن مجلس إلى حماس ضدّ  شكوى وتقدم الفلسطينيين ضد جرائمها تتجاهل "إسرائيل"
 كل إلى بشكوى، أمس، تقدمت حيث، الفلسطيني الشعب بحق إجرامها" إسرائيل" تجاهلت: بكونا 
 الحركة استخدام" أسمته ما بسبب حماس حركة ضد المتحدة لألمم العام واألمين األمن مجلس من

"، اإلسرائيلية" اإلذاعة وذكرت ".القطاع في األخيرة الحرب خالل بشرية دروعا   زةغ في المدنيين السكان
 األمن مجلس إلى رسالة نقل، اور بروس رون المتحدة األمم لدى الدائم" إسرائيل" مندوب أن، أمس

 ".الممارسات تلك حول وثائق تضمنت" المتحدة لألمم العام واألمين
 79/2/7041، الشارقة، الخليج
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 اإلسرائيلية الردع قوة من تبقى ما على قضت" الصامد الجرف": "تسمير "
 قوات شنتها التي الحرب إن، جلئون زهافا اإلسرائيلي اليساري" ميرتس" حزب زعيمة قالت :الناصرة
 قوة من تبقى ما على قضت إنها بل اإلسرائيلية الردع قوة تعزيز في فقط تفشل لم غزة على االحتالل

 الخميس يوم معاريف لصحيفة اإللكتروني الموقع أورد حسبما جلئون وأضافت .ترى ما وفق، الردع
 بنيامين االحتالل حكومة رئيس عقده الذي الصحفي المؤتمر في جاء ما على تعقيبها في 14/4

 إنجازات إعطاء بدون، فقط حماس أمام التسوية تمت إذا" إنه قائلة، األربعاء أمس مساء نتنياهو
 ".سنتين أو سنة خالل جديدة عنف جولة سنشهد فإننا عباس محمود للرئيس

 72/2/7041، برس قدس

 
 هاإلسقاط ذهبية فرصة أهدرت "إسرائيل"و.. هتصور  يمكنني ل أمر علينا حماس تفوق: ليبرمان

 األولى اإلسرائيلية التلفزة قناة أن، النعامي صالح عن، 79/2/7041، "74 عربي" موقع ذكر
 ليبرمان دورأفيج الخارجية وزير قدمها التي، غزة احتالل خطة أن عن النقاب الماضية الليلة كشفت

 حي من انطالقا   المدينة احتالل في الشروع على نصت الحرب أثناء المصغر الوزاري للمجلس
 العسكرية الفرق قادة مع مشاورات بعد ليبرمان قدمها التي الخطة فإن القناة وبحسب ".الرمال"

 الضعيفة اصرةالخ يعتبر" الرمال" حي أن على شددت غزة قطاع عن مسؤولين كانوا الذين الصهيونية
 أخرى أسباب جانب إلى، نسبي بشكل فيه السكان عدد قلة وبسبب للبحر مالصقته بسبب، غزة لمدينة

 .القناة إليها تشر لم
 في الصمود في صغيرا   تنظيما   تمثل التي حماس نجاح أن للقناة تحدث الذي ليبرمان أكد وقد
 من ليبرمان وحذر .تصوره يمكن ال أمر المنطقة في جيش أقوى يعد الذي الصهيوني الجيش مواجهة

 نجاح ألن" إسرائيل"بـ بالتربص األطراف من الكثير سيغري الحرب أعقاب في غزة في حماس بقاء أن
 على تترتب أن دون الصهيوني بالكيان المس باإلمكان أنه األطراف لهذه سيدلل الصمود في حماس
 محور مع" إسرائيل" عالقات سيعزز اسبحم اإلطاحة أن على ليبرمان وشدد .خطيرة أمور ذلك

 في السياسي الواقع لتغيير فرصة على ينطوي أن يمكن كان األمر أن إلى مشيرا   ،العربي" االعتدال"
 .جذري بشكل اإلقليمية والبيئة القطاع

 "إسرائيل" أن، أمس مساء قال، ليبرمان أن، وكاالت عن، 30/2/7041، هللا رام، األيام وأضافت
 إذاعة نقلتها تصريحات في ليبرمان وأضاف .غزة قطاع في حماس حكم إلسقاط ذهبية ةفرص أهدرت

 عدوانها على" إسرائيل" اطلقته الذي االسم وهوب الصامد الجرف  عملية إن: العبريةب بيت ريشت 
 إلى النهاية في واضطرت للضرب تعرضت لقد.. ضعيفة حالة في حماس تركت" غزة قطاع ضد
نتاج القيادة مراكز على السيطرة يكفي كان ولكن غزة احتالل المطلوب يكن لم" تابعو  ".المهمة إنهاء  وا 

 ".واضحة والنتيجة فالصورة انتصر من لمعرفة حاجة هناك وليس، والصواريخ السالح
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 سياسي نجازإ يأ تحقق ولم رضخت وحماس الموت مصيره سيكون "إسرائيل" يقاتل من كل: يعلون
 سيجيب الذي هو وحده الزمن إن، "الجمعة اليوم مساء، نيعلو  موشيه اإلسرائيلي الدفاع وزير قال
 كدامؤ "، مصيره معرفة يتم حتى االنتظار من بد ال وأنه، الضيف محمد بمصير المتعلق السؤال على

 ".ضدها يحارب من كل ستقتل إسرائيل أن"
 خالد يطال التهديد هذا كان أن، كشميرو داني الثانية العبرية القناة لمراسل سؤال على رده وفي
 أي" :غزة على العدوان بدء منذ تلفزيونية مقابلة في مرة ألول ظهر الذي يعلون رد، أيضا   مشعل
 ".الموت مصيره ضدنا يعمل شخص

 ولم رضخت حماس وأن شروط أي توجد ال أنه" يعلون زعم، النار إطالق وقف شروط وحول
 ستدفع حماس أن" يعني سوف النار إطالق تجدد أن من محذرا"، عسكري أو سياسي إنجاز أي تحقق
 .تعبيره حد على"، ذراعها نكسر وسوف الثمن

.. اآلخر نبللجا هزيمة للجيش لمسة كل في وكان للجيش واضح انتصار هناك كان" وأضاف
 ونفذت الصواريخ مخابئ وضربت عناصرها من بقليل ليس عدد وقتل لحماس هجومية أنفاق دمرت

، إلسرائيل جيد أمر وهو النار إطالق لوقف أدت حققناها التي واإلنجازات، مركزة اغتيال عمليات
 ".مصريةال بالمبادرة القبول عبر شرط أو قيد دون النار إطالق وقف على وافقت سياسيا حماس

 نرغب كنا كما ولكن النار إطالق لوقف كأساس السجناء وتحرير والمطار بالميناء طالبوا" وتابع
 أمام فرصة هناك تكون ولن، لحماس إنجاز أي تحقيق ودون شرط أي دون النار إطالق وقف حصل
 صرم مصلحة فيها وليس إلسرائيل مصلحة في ليس ذلك الن بحري ميناء بناء في مستقبال حماس
 ".الفلسطينية السلطة وكذلك

 وكذلكب الكابنيت  المصغر الوزاري المجلس داخل للعلن ظهرت التي للخالفات يعلون وتطرق
 وزراء أداء من استيائه عن معربا  ، غزة في العسكرية العملية بشأن اإلسرائيلية الحكومة داخل

 .ومواقفهم السياسي وسلوكهم" الكابنيت"
 يعلون واستعرض ".الحكومة هذه مثل حكومة عاما   15 منذ إسرائيل في كان أنه أتذكر ال" وقال
 وكان، التوتر يشوبها لحظات كانت" قال حيث، النار إطالق وقف إعالن سبقت التي األخيرة الساعات

 عقد إلى بحاجة سيكون وحينها مقبول غير اتفاق صياغة يخشى كان الوزراء فرئيس أزمة هناك
 داخل يجري ما بتسريب الوزراء هؤالء يقوم أن يمكن انه يعني ما ،الوزراء إلقناع اجتماعات سلسلة

 ".للغاية صعبة لحظات كانت.. التفاوض على قدرتنا إضعاف شأنه من وهو االجتماع
 رئيس مع نقاشا وأجريناب القدس بتوقيت  54:35 الساعة مصر من االتفاق وصلنا" ضافأو 

 الوزراء لوضع آخر وقتا   مصر من طلبنا 54:35 الساعة وعند، القومي األمن مجلس ورئيس األركان
 إعالن تم 54:55 الساعة وفي آخر إضافيا   وقتا   طلبنا 54:55 الساعة وعند الوضع صورة في

 في نجحت إسرائيل وأن المصرية بالمبادرة يقبلون كانواب الكابنيت  وزراء غالبية نأ" كدأو  ".موافقتنا
 ".القطرية المبادرة صد
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 قال، الفلسطينية المقاومة قصف بسببب عوز ناحل  مستوطنة إلى إلغائها تم التي يارتهز  وبشأن
 ذلك إن سيقولون كانوا هناك المواطنين أحد قتل لو.. ذلك أثبت أن مهما وليس شجاع أنا" يعلون
 ".هنا الصور ليلتقط جاء الذي الدفاع وزير بسبب

 رصاصة حتى أو صاروخ تطلق لم حماس بقتينالسا العمليتين بعد" بالقول مقابلته يعلون وختم
 ".ذراعنا لي ستحاول أنها أو بالتنقيط النار إطالق استمر إذا به القيام يمكننا ما اآلن وسنرى، واحدة

 30/2/7041، القدس، القدس
 

 عباس إلى غزةب الحكم عادةإ على العمل يجب: "العنف لتجدد منعاا " سياسية لخطوات تدعو ليفني
 اتخاذ إلى حكومتها، الجمعة أمس ليفني تسيبي القضاء وزيرة دعت: جرايسي برهوم - الناصرة
ال، سياسية إجراءات  اليومين في تزايدتو "، العنف من جديدة جولة" أمام نفسها ستجدد "إسرائيل" فإن وا 
 العملية الستئناف، االئتالف في الشريكين" الحركة"و" مستقبل يوجد" حزبي من الدعوات، الماضيين
 .الفلسطيني الجانب مع التفاوضية
 أن إلسرائيل يمكن ال إنه، "أبيب تل في االقتصادي المنتدى أمام، لها خطاب في، ليفني وقالت

 جولة" من ليفني وحذرت" المستقبل في سيحصل ما انتظار دون ،القائم بالهدوء للحظة ولو، تتمتع
 بضرورة، لحكومتها تلميح في"، سياسية إجراءات تتخذ لم إذا أسابيع بضعة خالل العنف من جديدة

 على العمل يجب األولى المرحلة في إنه، "وقالت، الفلسطيني الجانب مع التفاوضية العملية استئناف
 ".عباس محمود الرئيس إلى غزة عقطا في الحكم زمام إعادة

 30/2/7041، عّمان، الغد
 

 وحماس السالم بين الختيار عباس وعلى.. وأسرهم قتلهم من خوفاا  غزة من جيشي سحبت :نتنياهو
 الصهيوني الوزراء رئيس أن المحتلة القدس من 30/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز نشر
 سقوط استمرار من بخوفه األخير العدوان خالل غزة قطاع من لجيشه سحبه برر نتنياهو بنيامين
 أمس مساء الثانية العبرية القناة مع مقابلة خالل نتنياهو وقال .وأسير وجريح قتيل بين ما جنوده
 وبالتالي غزة لجبهة اإلسرائيلية العسكرية القوات بكل الدفع في يرغب يكن لم" إنه الليلة املةك وبثتها

 ".واللبنانية السورية الجبهتان تشتعل حين في، واحدة جبهة على إسرائيل قدرات استنزاف
 أنه مبينا  ، المصرية المبادرة على وموافقته النار إطالق وقف بقرار الستفراده مقابلة في وتطرق

 .قرار هكذا التخاذ الكابينت من تفويض على حصل
 الصواب ومن" أنه رأى؛ حماس حكم وتدمير القطاع احتالل على إقدامه عدم حول سؤال على وردا  

 يستبعد لم حين في، حماس قدرات غالبية دمرت التي العسكرية بالعملية االكتفاء المرحلة هذه في
 .تعبيره حد على"، مستقبال   وضاعاأل تدهور حال خطوة هكذا على اإلقدام

 كما، القطاع احتالل محاولتها حال" إسرائيل" ستدفعه كانت الذي الباهظ الثمن عن نتنياهو وتحدث
 مثاال   وضرب .حاليا   به نرغب ال الذي األمر وهو القطاع داخل مطول لمكوث بحاجة كهذه خطوة أن
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 مدينة احتالل األمريكي الجيش محاولة على نبالسكا مكتظة أماكن في عمليات بهكذا القيام لصعوبة
 .كبيرة ومادية بشرية خسائر وتكبد للعراق األمريكي االحتالل إبان العراق غربي الفلوجة
 كما، السكان آالف وقتل األحياء من الكثير تدمير بعد الفلوجة في إنسانية كارثة حصلت: "وقال

 ".جدوى أي العملية لتلك يكن ولم األمريكي الجيش جلخرو  التالي اليوم في للمدينة القاعدة مسلحو عاد
 إياه داعيا  ، عباس محمود الفلسطيني السلطة برئيس وعالقته السلمية للمسيرة نتنياهو تطرق كما
 .سالم اتفاق إلى تفضي سياسية بعملية البدء ذلك بعد ليتسنى ونبذها حماس مع الشراكة عن للتخلي
 حال في أنه إلى مشيرا"، حماس أو إسرائيل مع السالم بين ما االختيار مازن أبو على" إن وقال
 طريق يختار أن عليه" وأضاف .سالم التفاق للذهاب مستعدا   فسيكون حماس مع الشراكة عن تخليه
 تدعو بل لتدميرنا فقط تدعو ال التي حماس ترك يختار أن له الصواب من أنه اعتقد وأنا، السالم

 .زعمه حد على". إلسقاطه يبالسع فعليا   وقامت إلسقاطه
 شريك عباس أن له لتثبت كافية العسكرية العملية من يوما   45 فترة كانت هل سؤال على وردا  
 وأكمل ".أيضا   السياسي الصعيد على معه التعاون من نتمكن أن جدا   آمل" نتنياهو قال؛ للسالم فعلي
 كنت للقطاع والسلطة مازن أبو دخول وأ الغربية الضفة إلى حماس دخول بين خيرت ما إذا: "قائال  

 واحد فإما حماس أو إسرائيل مع السالم بين االختيار يجب" إنه مضيفا  "، األولى وليس الثانية سأختار
 .تعبيره حد على". اثنان أو

 نشراتها في اليوم مساء بثت اإلسرائيلية التلفزة قنوات أن 30/2/7041، 12 عرب موقع وذكر
 في الجمعة يوم أجرت، نتنياهو بنيامين، اإلسرائيلية الحكومة رئيس مع اصةخ مقابالت المركزية
 األسئلة على الرد من التهرب نتنياهو حاول المقابالت وخالل. غزة في النار إطالق وقف اتفاق أعقاب
 وصلت التي الحرب تكاليف لمواجهة وخططه الحرب أعقاب في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي
ن، الشواقل مليارات إلى  ال وأنه لألمن هي األولوية أن على وشدد. الضرائب نسبة رفع يعتزم كان وا 

 .الحياة توفر قبل" حياة جودة" عن الحديث يمكن
 وقال، لبيد يئير ماليته وزير تعهد كما، الحرب أعقاب في الضرائب رفع بعدم التعهد نتنياهو ورفض

 .أمامه خيارات عدة هناك وأن األمن لميزانية هي األولوية إن
 ودعاه، عباس محمود ورئيسها الفلسطينية السلطة مع المفاوضات تجديد نتنياهو استبعد، سياسيا  

 لم حماس حركة إن   الثانية اإلسرائيلية للقناة نتنياهو وقال .حماس حركة من" الطالق إعالن" إلى
 الموظفين ورواتب والمطار البحري الميناء بناء مثل الحرب خالل مطالبها من أي على تحصل
 ب.شاليط"  لألحرار الوفاء" صفقة أسرى وتحرير
 

  غزة على العدوان نفقات لتغطية الموازنة في شيكل مليار 7 تقليص تقر اإلسرائيلية الحكومة
 الوزارات ميزانيات تقليص أمس ظهر بعد جلستها في اإلسرائيلية الحكومة أقرت :المحتلة القدس
 مليار 1 تقليص الحكومة رئيس اقتراح وأقرت، غزة قطاع على العدوان نفقات تغطية أجل من المختلفة

 ئيليةإسرا إعالم وسائل وذكرت. الجيش لوزارة وتحويلها الوزارات ميزانيات من %1 يعادل ما أي لكشي
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 وزير بينهم وزراء ثالثة معارضة القرار ولقي، محتدما جدال وشهدت صاخبة كانت الجلسة أن
 مبلغ وسيستخدمب، الجيش وزارة باستثناء  الوزارات كافة التقليص وشمل .بينيت نفتالي االقتصاد
 في راراألض لتعويض سيستخدم والباقي، لكشي مليار 5.4 بـ الجيش وزارة موازنة لزيادة التقليص
 من ابتداء، سنويا   لكشي مليار 5.4 بـ الجيش وزارة موازنة زيادة الحكومة قرار وتضمن. الجنوب منطقة
 .الجاري العام

 4/9/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
 

 ة واألمنيةعسكريالمواقف الثانياا: 
 كلآشديدة لحماس من أجل إعادة الردع المتيجب توجيه ضربات : ساعر

يجب توجيه ضربات "دعون ساعر، إنه جقال وزير الداخلية اإلسرائيلي : وكاالت -أحمد رمضان 
ال أحد متحمس لمواجهة عسكرية "أن وأضاف ساعر  ."من أجل إعادة الردع المتأكل"شديدة لحماس 

 ."لكن كلما تريثنا سنضطر إلى الرد بقوة أكبر بكثير
 2/1/4148بيروت،  المستقبل،

 
 يصادق على خطط اجتياح غزة زغانت
رئيس أركان الجيش ذكرت القناة العبرية السابعة، أن  ة:ترجمة خاص -القدس دوت كوم  -غزة 

 ، صادق على جميع الخطط الخاصة بتنفيذ عملية برية في قطاع غزة.زاإلسرائيلي بيني غانت
الساعات المقبلة  إنه خاللونقلت القناة عن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي موتي ألموز، قوله 
 سيزيد الجيش من ضغطه على حماس من خالل توسيع الضربات الجوية.

 41/1/4148س، القد القدس،
 

  ل تدعم حماس المرةيدلين: مصر هذه 
 أكد رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق عاموس يدلين إن: حسن مواسي -القدس المحتلة 

أن العالم منشغل عن رغم  "عمود السحاب والرصاص المصبوب"تتجه لعملية أقل حجما  من "إسرائيل" 
 األزمة بالمونديال وبالعراق.

مصر هذه المرة، بخالف مصر في عمود السحاب، ال تدعم حماس، "وقال لإلذاعة اإلسرائيلية: 
 ."والقبة الحديدية أكثر نجاحا  لكن السؤال ما هي أهداف إسرائيل؟

إن حماس تحاول إحراز  ورجح يدلين أيضا أن الفرصة ما زالت قائمة لوقف التدهور الجديد. وقال
مكاسب وطلبات قبل وقف النار كإعادة إطالق األسرى الذين اعتقلوا مؤخرا، وفتح معبر رفح، وتسديد 

 تستطيع المساعدة بذلك."إسرائيل"  رواتب موظفيها، وربما
 41/1/4148بيروت،  المستقبل،
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 اا يوم 41عملية اجتياح غزة ل تتطلب أكثر من عميدرور: 
قال رئيس شعبة االستخبارات سابقا يعقوب عميدرور أن ة: ترجمة خاص -القدس دوت كوم  -غزة 

الوقف الكامل إلطالق الصواريخ لن يكون إال من خالل سيطرة الجيش اإلسرائيلي على كامل القطاع، 
 يوما وليست بحاجة لفترة طويلة". 73 تتطلب أكثر من مضيفا "عملية اجتياح غزة ال

 41/1/4148القدس،  القدس،
 

 السيسي يرغب برؤية حماس وهي تنزفياتوم:  داني رئيس "الموساد" السابق
لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي الخارجي "الموساد" داني ياتوم، اليوم الناصرة: كشف الرئيس السابق 

، النقاب عن أن جيش االحتالل يجد صعوبة بالغة في استهداف منصات إطالق 73/1الخميس 
وأضاف ياتوم في تصريحات نقلتها القناة العبرية العاشرة:  الصواريخ وتحديد األهداف في قطاع غزة.

مس من أنفاق تابعة لحركة حماس في غزة لم تؤثر على قدرة األخيرة في "أن ما تم تدميره يوم أ
صناعة المزيد من الصواريخ"، الفتا  النظر إلى أن الجيش اإلسرائيلي يشكو من نقص في المعلومات 

 االستخبارية حول الحصول على أهداف بعينها في غزة".
ياتوم االنتباه إلى أن تلك العملية لن وحول التهديدات بالدخول في عملية برية في قطاع غزة، لفت 

تؤدي إلى حل، مضيفا  "إذا لم تتوقف الصواريخ من غزة، ربما يكون هناك عملية برية، لكنني أنا ضد 
ذلك".وأوضح أن عدم رغبته في الدخول إلى عملية برية يعود لسببين رئيسين هما: األول، صعوبة 

دينة غزة المعقدة، األمر الذي سيؤدي إلى إصابة وقتل التمييز بين المدنيين والمقاومين في أحياء م
ستفقد الشرعية الدولية والعربية، ال سيما وأن  "إسرائيل" العديد من المدنيين، أما السبب اآلخر فإن

 الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي يرغب برؤية حماس وهي تنزف، حسب قوله.
 41/1/4148قدس برس، 

 
 القطاع على عدوانه لوقف الصواريخ تصنيعو  المقاومة وقف يشترط يسرائيلاإل جيشال

 جيش إن، األحد "اإلسرائيلية" أحرونوت يديعوت" صحيفة قالت: سرحان أبو وليد - المحتلة القدس
 أو، غزة قطاع في المدى والطويلة المتوسطة الصواريخ صنع بوقف يطالب يلياإلسرائ االحتالل
 كشرط"، الهجومية األنفاق"و الصواريخ هذه صنع ورشات ضد غارات شن حرية على الحصول
 يوجه لمن الصحف توضح ولم .حماس وحركة" إسرائيل" بين النار إطالق وقف اتفاق إلى للتوصل
 على" أساسي شرط" طرح يتعين فإنه للجيش بالنسبة إنه قالت الكنه، هذا مطلبه االحتالل جيش

 أن الصحيفة وأضافت .قطر أو مصر بوساطة الكواليس وراء من تجري التي المفاوضات في الطاولة
 الهجومية األنفاق لمهاجمة طليقة يد" على حصوله هو االحتالل جيش يطرحه الذي" األساسي الشرط"

 ".والطويل المتوسط للمدى الصاروخية القذائف وتنتج، غزة في تتطور  التي العسكرية والصناعة
 41/2/7041، عّمان، اليوم العرب
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 معها يتعاطف لو  مبال   ل العربي العالم فيما المواجهة في وحيدة نفسها تجد حماس: جلعاد
 لإلذاعة لعادج عاموس الدفاع وزارة في السياسية األمنية الهيئة رئيس قال: تلحمي سعدأ – الناصرة

 من، "حماس نظر في أيضا   منتصرا   ويخرج" العسكرية عمليته سيواصل اإلسرائيلي الجيش إن العامة
 ووفقا   للضرورة طبقا   العملية عيدتص سيتم أنه وأضاف. القطاع مع الحدود على األمن استعادة أجل

". طويلة لسنوات الهدوء ضمان وهو العملية هدف تحقيق أجل من" المصغرة األمنية الحكومة لتعليمات
 أوردت كما شروط بعدة مشروطا   سنوات لعشر للنار لوقف حماس اقتراح عن يسمع لم إنه وأضاف
 ترفضه ما وهذا" للنار وقفا   وليس "هدنة" عن يتحدث نشر ما أن اعتبر لكنه، معاريف صحيفة

 من المزيد وتبني الصاروخية قدراتها لتحسن سنوات عشر حماس نمنح أن يعني ألنه" إسرائيل"
 عن فضال   "،إسرائيل" في األرواح في خسائر إلحاق في فشلت أنها تدرك حماس أن وأردف. "األنفاق

 ".معها يتعاطف ال بل مبال   ال يالعرب العالم فيما، "المواجهة في وحيدة نفسها تجد أنها
 42/2/7041، لندن، الحياة

 
 غانتز: المعارك في غزة "صعبة ومعقدة"

الجيش اإلسرائيلي، المعارك التي خاضها  أركانا ف ب: وصف بيني غانتز رئيس هيئة  -القدس 
جنديا إسرائيليا بأنها كانت "معقدة  73طينيين في غزة والتي أدت إلى قتل الجيش اإلسرائيلي ضد فلس

وقال غانتز، إن المعارك في بعض المناطق "معقدة وصعبة وعلى الرغم من ذلك فإننا  وصعبة".
 غانتزوأضاف  لصحيفة "يديعوت احرونوت". اإللكترونيمصممون على تحقيق أهدافنا"، وفق الموقع 

 رك فإن البعض سيقتل، ولكننا نعلم أن هذه وظيفتنا وهذا ما نقوم به"."نفهم أنه في المعا
 41/1/4148رأي اليوم، لندن، 

 
 يدلين: يخطئ من يعتقد أن دخول قطاع غزة سيكون نزهة

خابرات العسكرية اإلسرائيلية عاموس يدلين، للم األسبقبرهوم جرايسي: حذر الرئيس  -الناصرة 
من أن "دخول قطاع غزة هو نزهة"، وقال، "إن األهداف التي وضعت لعملية الجرف الصامد، كانت 

دخول قطاع غزة سيكون نزهة، والعملية البرية ليست سهلة  أنمتواضعة نسبيا، ولهذا يخطئ من يعتقد 
ن نعي ضرورة الخروج من هذه العملية بعد توجيه ضربة ، وعلينا أاإلصاباتوسيكون فيها الكثير من 

 قاسية جدا لحركة حماس، وليس كما جرى في العمليتين  الحربينب السابقتين".
 44/1/4148الغد، عّمان، 

 
 4116مسؤول بوحدة "غولني": القتال في غزة أكثر ضراوة من الحرب على لبنان في تموز 

القدس المحتلة: قال مسؤول في وحدة "غوالني" في الجيش اإلسرائيلي إن القتال الحاصل في قطاع 
. وقال في مقابلة  مع موقع "روتر" 6332غزة ضار  جد ا، وأكثر شراسة ما حصل في حرب لبنان عام 

"العديد من اإلصابات في صفوف الجيش وقعت خالل الساعات الماضية بينها عشرات اإلسرائيلي أن 
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"آر. بي. جي" تشهد الكثير من إطالق قذائف الـ من الحاالت الحرجة جد ا"، مشيرا  إلى أن المعركة
 ومضادات الدروع والقنابل اليدوية التي أصيب بها الجنود.

 44/1/4148المستقبل، بيروت، 
 

 ": كنا نقاتل أشباحاا تخرج من تحت األرض وتختفيجولني" جندي من لواء
"معركة مع األشباح الذين يخرجون من تحت األرض، يتحركون نحو : القدس دوت كوم -القدس 

ال ندري ماذا نفعل، كنا نطلق النار على ال شيء يخرجون ناقالت الجند غير آبهين بالدبابات، 
 ويختفون ثم يخرجون".

هذا جزء من شهادة أحد جنود لواء "جوالني" الذي شارك في االشتباك الذي جرى مع عناصر من 
من أفراد اللواء وأصيب فيه  73كتائب القسام في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر أمس وقتل فيه 

وتحدث الجندي الناجي من االشتباك، عن عملية إخالء الجثث  م ضباط كبار".آخرين بينه 13
والمصابين ليلة األحد وفجر االثنين، في حي الشجاعية في غزة، ويتحدث عن الحالة النفسية لجنود 

 اللواء بعد العملية، ويصفها بأنها صعبة للغاية.
 44/1/4148القدس،  القدس،

 
 األنفاق لمواجهة حالا  اآلن لغاية تملك ل "إسرائيل: "اإلسرائيلي يشالج في الجنوبية المنطقة قائد

ترجمان، أن  قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل سامي : أكد حسن مواسي -القدس المحتلة 
إسرائيل ال تملك لغاية اآلن حالا لمواجهة األنفاق، وأن ه ال توجد أدوات أو حلول تكنولوجية أو "

 ، وفق صحيفة هآرتس."عملياتية إلزالة هذا الخطر كلي ا  
اعتبر المراسل العسكري للقناة العاشرة أور هيلر، أن  شبكة األنفاق التي حفرتها المقاومة تبدو و 

يست مجرد مجموعة أنفاق عفوية، ويتضح اآلن أن لكل نفق هدفا  ومخرجا  محددا  وراء منظمة، ول
الحدود مع قطاع غز ة، وهو ما مك ن المقاومة من تنفيذ طلعات عدة خلف خطوط الجيش اإلسرائيلي، 

 جنديا . 71خسارة أكثر من "إسرائيل"  في األيام الماضية، مكبدة
 41/1/4148بيروت،  المستقبل،

 
 : المعارك التي يخوضها الجيش شرق غزة لم يعرف لها مثيل على مّر التاريخإسرائيليال جنر 
تبر في الدولة كهالني، الذي ُيع أفيجدورقال الجنرال في االحتياط  زهير أندراوس: - الناصرة 

العبري ة من أبرز الخبراء العسكريين لخدمته الطويلة في جيش االحتالل، قال في حديث خص  به 
إذاعة الجيش اإلسرائيلي صباح األربعاء، إن  المعارك الشرسة التي يخوضها الجيش اإلسرائيلي  شرق 

األكثر تعقيد ا، على حد   قطاع غزة لم يعرف لها الجيش مثيل على مر التاريخ، مشد د ا على أن ها
 تعبيره. وتابع قائال  إن  المقاومة الفلسطيني ة، التي نعتها بالعدو، في الشجاعية وشرق غزة فاجأتني.
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وزاد قائال  في معرض رد ه على سؤال: أنا أعرف كيف احترم عدوي، أنا ال احترمه ألن ه يريد قتلي 
ن خاضوا تدريبات طوال الفترة الماضية واعد وا أنفسهم ولكن احترم العقيدة القتالية لمقاتلي حماس الذي

جيد ا لهذه المواجهة وهم يطبقون الشعار الذي ترفعه الحركة وهو االستعداد للتضحية والفداء من أجل 
وانضم  ُمحلل الشؤون العسكري ة في القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي  روني دانئيل  تحقيق الغاية.
ال كهالني وقال: تدور في شرق غزة معارك شرسة والجيش يحاول الوصول إلى عدة إلى رأي الجنر 

أماكن هناك، وهناك عد ة أهداف لم تتحقق وقد تستغرق العملية يومين إضافيين. وأضاف الُمحلل، 
الذي ال ُيخفي آرائه المتشد د ة والداعمة لعمليات وحشي ة ضد  الفلسطينيين في القطاع، أضاف قائال  إن  
السؤال المطروح اآلن: ماذا بعد وقوف إطالق النار؟ هل يستطيع الجيش اإلسرائيلي  العمل بعد 

 تشخيص نفق على حدود قطاع غزة تقوم حماس بحفره؟
 41/1/4148لندن،  اليوم، رأي

 
 حماس نجحت في إنشاء "غزة التحتية" اإلسرائيلية: قائد الجبهة الجنوبية

الجنرال سامي ترجمان أن قواته  في الجيش اإلسرائيلي أعلن قائد الجبهة الجنوبية: حلمي موسى
. في قطاع غزة ستواصل حتى اللحظة األخيرة استغالل الوقت لتدمير أكبر عدد ممكن من األنفاق

ات أخرى في المنطقة"، وكان يقصد الساعة السياسية التي يديرها ومع ذلك اعترف أن "هناك ساع
أصال وزير الخارجية األمريكي. وقال إن حماس نجحت خالل سنوات في إنشاء "غزة التحتية"، وأن 

 هذا "ليس شعارا ". 
  46/1/4148 ،السفير، بيروت

 
 اقنحتاج أليام معدودة إلتمام مهمة تدمير األنف: قائد المنطقة الجنوبية

 أنزلنا: "ترجمان سامي الحرب على المشرف الجنوبية المنطقة قائد قال: تلحمي أسعد - الناصرة
 اتيةاستخبار  معلومات في ساعدونا آخرين واعتقلنا، منها المئات قتلنا. موجعة ضربات بحماس

 ."العملية تعقيدات رغم األنفاق تدمير مهمة إلتمام معدودة أليام ونحتاج. العملية في استخدمناها
 34/2/7041، لندن، الحياة

 
 "الشاباك": حماس شكلت وحدات خاصة.. ونعلم مكان تواجد قادة الحركة

نقلت  يديعوت أحرونوتب عن مصادر في جهاز األمن العام  الشاباكب  زهير أندراوس: -الناصرة 
ة أجرت تدريبات عسكري ة بمستويات عالية جد ا  قولها إن  حركة حماس قامت بتشكيل وحدات خاص 

لعبري ة تعرف مكان وبحسب المصادر في الشاباك فإن  األجهزة األمني ة في الدولة ا خارج قطاع غزة.
تواجد كبار قادة حركة حماس في قطاع غزة، لكن ها في السياق ذاته، اعترفت بأن ها ال تستطيع 
، ذلك ألن  استهدافهم من  استهدافهم من الجو، إال إذا حصلت على مصادقة من المستوى السياسي 
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قتلى المتواجدين معهم في الجو، بحسب المصادر عينها، سيؤد ي إلى قتل عدد  كبير  من المدنيين ال
 الخنادق، ومع ذلك، أقر ت المصادر بأن  حركة حماس استعد ت بشكل  جي د  للمعركة.

 14/1/4148، رأي اليوم، لندن
 

 .. حماس دفعت ثمناا كبيراا لسكان الجنوب بنسبة مائة في المائة حماية يعلون: ل يوجد
 حماية يوجد ال إن، يعلون موشي اإلسرائيلي األمن وزير قال، عسقالن في له جولة في: ـرب54عــ
 تدمير بعد إال غزة قطاع من يخرج لن اإلسرائيلي الجيش وأن، المائة في مائة بنسبة الجنوب لسكان
 األنفاق تهديد وأن"، مخطط بشكل العسكرية الحملة إدارة تجري" فإنه ونيعل وبحسب .الهجومية األنفاق

 الدفاع" أن وأضاف .يعتقد يكان مما أطول وقتا تدميرها ويستغرق، الجيش اعتقد مما تركيبا أكثر كان
 الجيش بها قام التي العسكرية العمليات وأن"، كبيرا ثمنا دفعت حماس حركة وأن، الهجوم هو األفضل

" إسرائيل" أن تعتقد كانت حماس حركة إن يعلون وقال .الوراء إلى سنوات 4 حماس تأعاد قد
 وأن، حماس ملعب في اآلن الكرة فإن وبحسبه. يحصل لم ذلك ولكن، أيام عدة خالل ستنكسر

 يعيد إنه يعلون قال، الجيش عمليات وبشأن .النار إطالق بتوقف إال تنتهي لن" العسكرية الحملة"
 .غزة قطاع مع الحدود طول على األمنية االحتياجات مع يتالءم بما انتشاره

 1/2/7041، 12 عرب
 

 غزة من اا يح جندي خرج ما الطيران سالح لول: إسرائيلي ضابط
 بواسطة الصهيوني الجو سالح قبل من يالجو  اإلسناد لوال إنه كبير صهيوني ضابط قال: غزة
 المدرعات سالح استطاع لما 54 وأف 54 أف وبطائرات بالصواريخ المزودة االستطالع طائرات
 الضابط عن الصهيوني الساخنة األخبار موقع ونقل .غزة قطاع لداخل واحد بملمتر ولو التقدم والمشاة

 بإسقاط 54 واألف 54 األف طائرات قامت غزة لقطاع والمشاة المدرعات قوات دخول قبل: "قوله
 المباني تسبق التي األراضي على جرام كيلو 145 و طن ونصف طن بين ما تزن التي القنابل آالف

 .جوا األنفاق لتدمير أولي كمرحلة الحدودي السياج بين الواقعة السكنية
 بعد المشاة من قوات أي تتقدم لم أيضا   الحدودية األراضي لقصف المرحلة تلك فبعد للضابط ووفقا

 المباني من األولى السطور تقصف الطائرات فعادت، الكبير بحجمها األنفاق ظاهرة اتضحت أن
 سمح حينها أيام العشرة قرابة القصف عملية استغرقت وقد غزة قطاع أراضي لدخول تمهيدا السكنية
 كان البرية العملية أول في قدمالت فإن الضابط وحسب .األمام إلى بالتقدم والمشاة المدرعات لقوات
 من خشية وذلك، ساعة لكل متر أي، ساعات ثالث كل أمتار ثالثة تتقدم كانت فالدبابة جدا   بطيئا  

 .براميل في الفلسطينيون المسلحون زرعها التي الناسفة العبوات
 لوحدة يعازاإل تم غزة قطاع حدود امتداد على السكنية المباني نحو القوات تقدم بعد الضابط وقال

 ثكنات بمثابة لتكون المباني من عدد على اإلبقاء مع كلها المباني بتفجير والديناميت المتفجرات



 ___________________________________________________ لعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةا

 145              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

 وجها قاتلونا الفلسطينيون المسلحون" قائال الضابط وأضاف .الجنود فيها وليستريح للقناصة، عسكرية
 ال أنفاق من خرجوا، لوجه هاوج جنودنا قاتلوا من كل فليس، يخرجون كانوا أين من نعرف ولم لوجه
 ولوال، األرض وجه على شيء يبق ولم، جدا   كثيفا   كان للمنازل الجوي فالقصف، خرجوا أين من ندري
 خرج لما؛ لوجه وجها الفلسطينيين المسلحين مع االشتباكات في 54 أف وطائرات الجو سالح تدخل
 كان، الماضية األخيرة األيام في حتى، قائال   الضابط وأضاف .الحياة قيد على صهيوني جندي
 تلك فلوال، غزة قطاع من والمشاة المدرعات خروج لتأمين المقاتلة للطائرات يعود الكبير الفضل

 .بسالم الخروج المشاة جنود استطاع لما أيضا الطائرات

 1/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 مني به الجيش اإلسرائيلي إخفاقاا  دّ يع قادة حماسعدم القدرة على اغتيال غانتز: 
 مشيرا ،حماس قادة اغتيال في باإلخفاق زغانت بيني اإلسرائيلي الجيش أركان رئيس أقر: الجزيرة

 .اإلسرائيلي الجيش به مني إخفاقا يعتبر مةالمقاو  في قياديين اغتيال على القدرة عدم أن إلى
 وقت أي في اغتيالهم بإمكانه اإلسرائيلي الجيش أن الصدد هذا في انتقادات على ردا أضاف لكنه

 .استهدافهم سيتم الفرصة تواتي وعندما، للتصفية هدفا زالوا ما حماس قادة أن مؤكدا ،مكان أي وفي
 معركة نهاية في إنهم بغزة المحيطة المستوطنات دىإح في عقده صحفي مؤتمر خالل زغانت وقال
 مخاوف إلى غانتز وتطرق .القطاع داخل جوهرية برية لعملية وتطورت واسعة بعملية بدأت طويلة
 بقاء مؤكدا، طبيعي بشكل وللعيش وحقولهم منازلهم إلى العودة من بغزة المحيطة المستوطنات سكان
 ".القادمة التحديات" ويبحث الحدود على ينتشر حيث، لحمايتهم بينهم الجيش

 2/2/7041، الدوحة، نت الجزيرة
 

 "مصنعة محلياا "مسؤول إسرائيلي: معظم صواريخ حماس 
 على حماس أطلقتها التي الصواريخ معظم إن: إسرائيلي عسكري مسؤول قال: الفرنسية - القدس

 .غزة قطاع إلى تهريبها تم الزراعة في تستخدم مواد أو أنابيب باستخدام محلي ا   مصنعة" إسرائيل"
 صواريخ هي فقط قليل قسم، الصنع محلي أطلق مما األكبر القسم" أن للصحفيين المسؤول وأوضح
 ".4-فجر إيرانية

 35 أو 54 من مختلفة تبمقاسا المياه قساطل يستخدمون الصواريخ هذه مصنعي أن وأضاف
 .الزراعي السماد مثل كيميائية مواد من يعدونها التي المتفجرة بالمواد ويحشونها يقطعونها سنتيمتر ا
 إلى بعضهم أرسل وربما الخارج من أتوا مدربين يد على تدربوا الفلسطينيين المقاتلين" إن: قائال   وتابع
ا 545 أن مضيف ا"، إيران  .المحلية األسلحة هذه صنع في مباشرة يشاركون شخص 

 2/2/7041، مصر، الشروق
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 مليار شيكل 44 ربتطالب بزيادة ميزانيتها  اإلسرائيليةوزارة األمن 
مليارات  1مليار شيكل، بينها  74بلغ تطالب وزارة األمن اإلسرائيلية بزيادة ميزانيتها بم: 04عرب 

مليار لتغطية نفقات أخرى أهمها إبقاء جيش  77لتغطية نفقات العدوان الحالي على قطاع غزة، و
 االحتالل سيطرته على حزام أمني واسع حول قطاع غزة بعد انتهاء العدوان.

عن مدير عام وزارة ونقل ملحق "ذي ماركر" االقتصاد التابع لمجموعة "هآرتس"، اليوم األحد، 
األمن دان هارئيل، قوله يوم الخميس الماضي أمام "لجنة لوكير" لتحديد ميزانية األمن لعدة سنوات، 

 .6371مليار شيكل إلى ميزانية وزارته في إطار الموازنة العامة للعام  77إنه سيطلب زيادة بمبلغ 
من مجمل الموازنة العامة، وهي  %71 مليار شيكل، أي 13ويعني طلبا كهذا رفع ميزانية األمن إلى 

 نسبة مرتفعة بكافة المقاييس وغير مألوفة في دول العالم.
ونسبت الصحيفة لمصادر في الحكومة اإلسرائيلية قولها إن هذه اإلضافة الكبيرة لميزانية األمن 

ال، ومن غايتها تمويل سيطرة جيش االحتالل على "حزام أمني واسع حول قطاع غزة بعد انتهاء القت
 أجل تنفيذ المهمات المطلوبة في أعقاب استخالص العبر من القتال".

 41/4/4148، 84عرب 
 

 غزة أنفاق" مشكلة" تحل العالم في تقنية يوجد ل: الحتالل جيش في الجنوبية المنطقة قائد
السبيل: قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي سامي ترجمان إنه ال يوجد تقنية 
معينة في العالم يمكن أن تقضي على األنفاق المنتشرة في قطاع غزة. وأضاف في تصريح  لصحيفة 

عسكرية على القطاع أربعة أنفاق. وأشار "يديعوت" أحرونوت" العبرية أن جيشه اكتشف قبل العملية ال
إلى أن الجيش ينتظر الوقت المناسب للدخول إلى قطاع غزة لتدمير تلك األنفاق التي نعلم عن 

 وجودها، على حد زعمه. وقال: "في كل مرة سندرك أن هناك نفق ا فسنشن غارة  عليه لتدميره".
 44/4/4148السبيل، عمان، 

 
 النار إطالق يتجدد أن المحتمل نوم تنته   لم الحرب: يعلون
وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه ن أ، كفاح زبون، عن 41/4/4148، الشرق األوسط، لندنذكرت 

-ليلة األربعاء  سريان مفعول اتفاق وقف إطالق النار في غزة سينتهي منتصف"يعلون قال بأن 
، ولم يتضح بعد ما إذا سيجري التوصل إلى اتفاق حتى هذا الموعد، وما إذا سيتقرر تمديد الخميس

 ودعا يعالون قوات الجيش إلى أن تكون على استعداد. ."وقف إطالق النار
يعلون في زيارته إلى قاعدة سالح الجو اإلسرائيلية في ، أن 44/4/4148، 84عرب وأضافت 

وقال يعلون إن "حملة الجرف الصامد لم  قال، إن الحرب العدوانية على قطاع غزة لم تنته.أسدود 
تنته، ولكن حماس وباقي التنظيمات تلقت ضربة شديدة بدون شك". وبحسبه فإن "األضرار التي 

 حصلت تزيد عنها في "عامود السحاب" و"الرصاص المصبوب" والحرب الثانية على لبنان معا".
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عن "التقدم في المفاوضات في القاهرة"، قال يعلون إنه يحذر من ساعات منتصف ليل  وفي حديثه
األربعاء، وأنه ال يعرف ما إذا سيتم التوصل إلى اتفاق، وال يعرف ما إذا كان يجب تمديد 

وتابع أنه من المحتمل أن يتجدد إطالق النار، وأن الجيش سيطلق النار ويقوم بعمليات،  المفاوضات.
 ستحاول فصائل المقاومة تنفيذ عمليات. في حين

 
 7002 حرب مرات خمس تفوق قذائف وأطلقنا.. األبيض الفوسفور ستخدمن لم: يإسرائيل جنرال

 "إسرائيل"قال جنرال إسرائيلي يوم الثالثاء إن : الدين حمدانسيف  - "إسرائيل"قاعدة القوات البرية 
أطلقت قذائف للمدفعية على غزة أثناء القتال الشهر الماضي يفوق خمسة مرات القذائف التي أطلقتها 

وقال  لكنها لم تستخدم ذخائر الفوسفور األبيض المثيرة للجدل هذه المرة. 6336-6334في حرب 
إنه خالل الحرب مع الفصائل التي تقودها حماس  ،قائد سالح المدفعية ،يفتينالبريجادير جنرال روي ر 

 772فإن أفراد قوات المدفعية اإلسرائيلية استخدموا فقط أثناء تقدمهم قذائف "الدخان الرمادي" إم 
وقال في مقابلة في مقر قيادة القوات البرية في  محلية الصنع التي ال تحتوي على أي فوسفور أبيض.

ب الدخان التي تحتوي على الفوسفور األبيض لم تستخدم. ح"من المؤكد أن قذائف س "إسرائيل"ب جنو 
 ".فرضنا هذا بطريقة صارمة

ألن "شكله سيء  وقال ريفتين إنه يجري تجنب استخدام الفوسفور األبيض في الوقت الحالي أساسا  
تي تشكلها القذائف وزخات الجمر ال باألخطبوطفي إشارة إلى السحب المميزة الشبيهة  -في الصور" 

وقال "عندما يكون هناك بديل يستخدم البديل.  القاتلة الناجمة عن ذلك التي تغطي المناطق المدنية.
نني مقتنع بأنه إذا لم يكن هناك بديل فلن تكون هناك مشكلة" في استخدام الفوسفور األبيض مرة  وا 

تتالشى بسرعة أكبر من دخان  772عن قذائف إم  وقال ريفتين إنه نظرا ألن الدخان الناجم أخرى.
الفوسفور األبيض فإنه كان يتعين استخدام المزيد منها مقدرا عدد القذائف بحوالي نصف القذائف 

ألفا وكذلك مئات  30المدفعية التي أطلقتها قواته على غزة منذ الثامن من يوليو تموز وعددها 
 كاميرات.أرض موجهة ب-صواريخ تموز وهي صواريخ أرض

. 6336-6334وفي المقابل لم يستخدم سوى سبعة آالف قذيفة فقط في قطاع غزة في حرب 
وقال ريفتين إن ذلك استدعى استخدام قذائف أثقل شديدة االنفجار في القتال الحالي لزحزحة المقاتلين 

ي القتال في المناطق جنديا إسرائيليا ف 20الفلسطينيين الذين كانوا متمترسين بشكل أكثر فاعلية وقتلوا 
وأكد ريفتين أنه في الحالتين وكذلك في حالة ثالثة أبلغ فيها  في السالح."إسرائيل"  الحضرية رغم تفوق

رجال المشاة أن المقاتلين الفلسطينيين يحاصرونهم من جانبين كثفت قواته وابل القذائف لتغطية إجالء 
وأضاف "فعلنا ما يلزم  اس من أخذ األسرى بعيدا.القتلى والجرحى اإلسرائيليين وفي محاولة لمنع حم

وأضاف ريفتين  ".في األماكن التي تعين علينا أن نحمي قواتنا فيها ألنه كانوا معرضين لخطر كبير
إن قواته لم تطلق على غزة ذخائر عنقودية واسعة التدمير أو أنظمة متعددة للصواريخ نظرا للكثافة 

 .6332حربها مع حزب هللا في لبنان في عام السكانية للقطاع مثلما فعلت في 
 44/4/4148، وكالة رويترز لألنباء
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 لسنوات غزة قطاع بها سيشعر هائلة نيران استخدمنا: اإلسرائيلي الجو سالح قائد
جو اإلسرائيلي أمير ايشل، إن الطائرات الحربية اإلسرائيلية ألقت خالل الحرب قال قائد سالح ال

 على قطاع غزة، كميات هائلة من النيران سيشعر بها القطاع لسنوات قادمة.
وفي تغريدة نشرت على الموقع الرسمي لجيش االحتالل اإلسرائيلي في موقع التواصل االجتماعي 

ايشل "في نشاطنا خالل الهجوم  الحربب، استخدمنا كميات نيران  تويترب، اليوم األربعاء، أضاف 
هائلة أصابت بدقة أهدافها في ظل ظروف معقدة وبمساعدة القوات البرية، بحيث سيشعر بها قطاع 

 غزة لسنوات عديدة قادمة".
 41/4/4148، فلسطين أون لين

 
 الحرب اءانته بتقدير أخطأنا :يعترف اإلسرائيلي الجيش في غزة رقةف قائد

اعترف قائد فرقة غزة في الجيش اإلسرائيلي "ميكي ادلشتاين" بخطأ : ترجمة صفا - القدس المحتلة
حاب الجيش من عندما اعتقد بأن الحرب قد انتهت في أعقاب انس االستخباراتيةتقديرات الجيش 

 القطاع قبل عدة أيام واإلعالن عن الهدنة األولى.
وقال أدلشتاين خالل لقاء جمعه بسكان من مستوطنات غالف غزة يوم أمس األربعاء، إن رئيس 

" كان مخطئا  حين طلب من سكان غالف غزة بالعودة لبيوتهم بأمان، وقد جاء زاألركان "بيني غانت
وأضاف أن هذا اإلعالن وما تبعه  منقوصة. استخباريةد إلى معلومات هذا الطلب بشكل متسرع واستن

من تجدد إطالق الصواريخ أضر بالشعور باألمن لدى السكان بشكل كبير، منوها  إلى استحالة 
 إصالح هكذا خطأ بعد فوات األوان.

 48/4/4148، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 غزة على الحرب أحداث في يحقق اإلسرائيلي الجيش
جيش اإلسرائيلي التحقيق في عشرات الحوادث التي وقعت أثناء الحرب العدوانية البدأ : ـرب04عــ

على قطاع غزة، وذلك بهدف صد المطالب بإجراء تحقيق دولي بشبهة ارتكاب جرائم حرب. وبضمن 
 ث" يجري التحقيق في مجزرة رفح بعيد أسر المقاومة الفلسطينية للجندي هدار غولدين.تلك "الحواد

وجاء أن الجيش بدأ التحقيق في عشرات الحوادث "غير العادية"، والتي قتل في غالبيتها مدنيون 
 فلسطينيون أثناء الحرب.

هدف استخالص وبحسب "هآرتس" فإن هذه التحقيقات الداخلية بدأت في مرحلة مبكرة، وذلك ب
العبر، ومحاولة فحص ما إذا حصل إهمال ما في عملية اتخاذ القرارات، إضافة إلى صد المطالب 

 ارتكاب جرائم حرب.لـ"إسرائيل" بإجراء تحقيق دولي ضد شبهات تنسب 
 48/4/4148، 84عرب 
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 حياتي في خضتها التي المعارك أشرس من الشجاعية معركة": غولني" قائد
ان عليان القائد الميداني لكتيبة "غوالني" المقاتلة المختارة في جيش  :الناصرة اعترف اللواء غس 

قطاع االحتالل اإلسرائيلي والتي خاضت المعركة البري ة لجيش االحتالل في أول أيام االجتياح البري ل
 غزة في حي الشجاعية، أنها من أصعب المعارك التي خاضها طوال خدمته في الجيش.

وجاءت تصريحات علي ان هذه خالل جلسة لضباط في الجيش نقلها موقع صحيفة /معاريف/  
ب حيث قال "كتلك المعارك التي خاضتها الكتيبة في بلدة بنت جبيل اللبنانية في 4|72اليوم السبت  
وأضاف أن قيادة  ، ستدخل هذه المعركة سجالت تاريخ لواء غوالني".6332الثانية عام حرب لبنان 

الجيش اختارت لواء "غوالني" لتنفيذ هذه المهمة لرغبة الجيش بإنهاء المرحلة األولى من العملية البرية 
 بسالسة، وبعدها يدخل في معركة أساسية ضد أقوى كتائب حماس في تلك المنطقة.

 41/2/7041، برس قدس 
 

  تهزم ولم "إسرائيل" في الحياة نظام شوشت حماس: يدلين
 في الجنرال السابقب أمان  العسكري ة االستخبارات شعبة رئيس قال :أندراوس زهير - الناصرة
 تعريف في وحماس" إسرائيل" بين المواجهة غاية في تماثل عدم يوجد إن ه، يدلين عاموس االحتياط
 مست، كلها" إسرائيل" في الحياة نظام شوشت بأنها تد عي أن   لحماس ُيمكن أن ه إلى الفت ا، النصر

 .تهزم ولم الخارجية وبعالقاتها باقتصادها
، انتصار تهاناحي من هي الهزيمة عدم فإن  ، العسكرية القوى عالقات في المساواة عدم ضوء في
، االستراتيجية أهدافها تحقق كي بحماس جد ا شديدة ضربة إلحاق "إسرائيل" على يتحت م أن ه مضيف ا
 بشكل للمواجهة استعدت حماس إن  ب معاريف  صحيفة في نشره مقال   في يدلين وتابع .قوله حد   على

 استخدمها التي العملياتية اتواألدو  اإلسرائيلي الجيش استراتيجية جيد ا تعل مت أن ها ويبدو، أفضل
 لها ووفرت 1551 وفي 1554 في غزة قطاع في جرت التي السابقة الحمالت في اإلسرائيلي الجيش
 دون إليها انجر  ، المواجهة إلى ُيبادر لم الذي، يدلين أضاف، اإلسرائيلي   الجيش أم ا. ا  منظوماتي جوابا

 .العدو لمنطق كاف فهم أو جديدة ملياتيةع أفكار، ناجعة بدء ضربة دون، محدثة استراتيجية
 42/2/7041، لندن، اليوم رأي

 
 العالم أمام أضحوكة جعلتنا حماس: اإلسرائيلي الداخلية وزير
 قطاع على األخيرة العسكرية لعمليةا نتائج أن، ساعر دعونج سرائيلياإل الداخلية وزير عد  : غزة

 صورة على أث رت، العملية هذه في سرائيلياإل بالجيش الفلسطينية المقاومة ألحقتها التي والخسائر غزة
 إعالم وسائل نشرتها صحفية تصريحات في ساعر وقال .تقديره وفق، بأسره العالم أمام" أبيب تل"

 فزنا أننا ظن فمن، العالم أمام أضحوكة" إسرائيل" من جعلت حماس حركة إن، "االثنين أمس، عبرية
 أن" إسرائيل"كـ عظمى لدولة كيف، حقا   مهزلة إنها" وأضاف .تعبيره حد على"، واهم فهو الجولة بهذه
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؛ اليوم بعد تغامر أال الدولة على" مضيفا  ؟!"، صغيرة بقعة في إرهابية منظمة على القضاء عن تعجز
 .قوله حسب"، اردعن وقوة هيبتنا سقطت فقد

 42/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 القسامضابط إسرائيلي كبير: معلومات استخبارية وراء اغتيال قيادات 
ر"، في سالح الجو اإلسرائيلي، يوم نقلت عدة وسائل إعالم إسرائيلية، عمن وصفته بـ"ضابط كبي

من كبار من مسؤولي كتائب القسام في رفح الليلة الماضية، كان  3الخميس، قوله إن "عملية تصفية 
وأضاف الضابط،  سببه معلومات استخبارية دقيقة، أفسحت المجال أمام تحقيق هذا النجاح الالفت".

بينها "يديعوت أحرنوت"، و"اإلذاعة اإلسرائيلية  الذي لم تفصح عن هويته وسائل إعالم إسرائيلية من
 3العامة"، أنه "تقرر قصف المنزل، حيث تواجد الُمستهَدفون بعدة قذائف بوزن يتراوح بين طَني ن و

 أطنان، ضمانا  لعدم نجاة أي منهم مع الحرص على عدم إصابة المنازل المجاورة".
 44/4/4148السبيل، عّمان، 

 
  تدعي عشرة آلف جندي احتياطالجيش اإلسرائيلي يس

ووزير  هوبنيامين نتنياي المصغر على مقترح رئيسه ان: صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلعم  
سيتم نقل  وذكرت اإلذاعة العبرية العامة، أنه آالف جندي احتياط. 73جيشه "موشي يعلون" بتجنيد 

جزء من هؤالء الجنود لملء مكان الجنود النظاميين في شمال الكيان اإلسرائيلي، وكذلك لمهام طارئة 
 على حدود غزة. وكان جيش االحتالل أعلن أمس استدعاء ألفي جندي.

 44/4/4148الغد، عّمان، 
 

 العسكرية ترسانتها من %20 فقدت حماس: اإلسرائيلية الستخبارات
 الترسانة أن، "السبت اليوم مساء، االستخبارات جهاز في كبير إسرائيلي ضابط قال :خاصة ترجمة
 قطاع على المتواصل العدوان من يوما 54 بعد" %45 بنسبة انخفضت قد حماس لحركة العسكرية

 من %35 إلى وصل الترسانة معدل أن" قوله الضابط هذا عن العبريب الالو   موقع ونقل .غزة
 آالف 4 تمتلك كانت الحركة أن إلى مشيرا"، العملية وقبيل بدء مع تملكها كانت التي الصواريخ
 المدى متوسطة الصواريخ" وأضاف .المدى وطويلة والمتوسطة القصيرة األنواع كافة من صاروخ
 ".جدا   كبير بشكل تضررت لحماس اإلنتاجية والطاقة هاتدمير  تم المدى وطويلة

 71/2/7041، القدس، القدس
 

 ضابط إسرائيلي: ل توجد للجيش قدرة على وقف إطالق الصواريخ
 هناك سيكون دائما، الحالي األمني لوضعا في" إنه اإلسرائيلي الجو سالح في كبير ضابط قال
 وقف على قدرة اإلسرائيلي للجيش توجد ال" وأنه "،إسرائيل" باتجاه غزة قطاع من" صواريخ إطالق
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 كهذا وضع في" أنه وأردف ".برية عسكرية عملية خالل من وال الجو من ال، مطلق بشكل إطالقها
 ".تلك أو هكهذ بكمية وقذائف صواريخ إطالق دائما هناك سيكون

 إطالق تكثيف ضوء على" إنه، أمس قوله الضابط عن، االثنين اليوم، اإلسرائيلية الصحف ونقلت
 أكثر عنيفة بصورة ويعملون العمل أسلوب الجو وسالح الجيش غير، األخيرة األيام في الهاون قذائف
 حول معلومات جمع على يركز االحتالل جيش أن الضابط وأضاف ".األخيرين اليومين في نسبيا

 .الهاون قذائف منها تطلق التي المواقع لمهاجمة محاولة في الصواريخ إطالق مناطق
 باألساس هاون قذائف األخير األيام في تطلق حماس أن يالحظون الجو سالح في أنه وتابع

" إسرائيل" وسط في مناطق باتجاه، ومتوسط طويل للمدى تطلقها التي الصواريخ عدد من وتقلل
 طبيعة فإن ولذلك، ويصيبنا يعيقنا الذي المركزي التهديد هي الهاون قذائف" أن وأضاف .هاوشمال

 ".يوقفنا شيء وال القتال لمواصلة مستعدون ونحن. تغيرت المهمات

  74/2/7041، 12عرب
 
 أرون شاؤول غزة في المأسور الجندي عن للبحث الكترونية وحدة يستحدث "الشاباك"

 ابرز من لكترونيةإ وحدة 4155 بالوحدة متمثل الشاباك العام األمن جهاز استحدث: السبيل - غزة
 معلومات إلى للوصول المنتديات مع والتفاعل االجتماعي التواصل صفحات في اإلبحار مهماتها
 .أرون شاؤول غزة في المأسور ديالجن حول

 بالمواطنين لإليقاع ونفسيه تقنية مجاالت في مستوى أعلى على مدربا   طاقما الوحدة هذه تضم
 أو الجندي مكان وتحديد الوصول الشاباك خالله من يستطيع خيط طرف على منهم لالستدالل
 .الجندي لهذا األسرة العناصر

 71/2/7041، عّمان، السبيل
 

 %400 بنسبة النجاح تحقيق يمكن لو  الصواريخ لوقف جهدها بذلت "إسرائيل" :فيتشأهارونو 
 تماما هاعلي القضاء إن بالقول الصواريخ استمرار تبرير الحكومة حاولت: زبون كفاح - هللا رام

 زالت ما حماس حركة" إن، أهارونوفيتش يتسحاق اإلسرائيلي الداخلي األمن وزير وقال. مستحيل
 لوقف جهودها قصارى بذلت إسرائيل": وأضاف. "الصواريخ إطالق على كبيرة قدرات تمتلك

 ."المائة في مائة بنسبة النجاح تحقيق يمكن ال أنه إال الصاروخية االعتداءات
 72/2/7041، لندن، طاألوس الشرق

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

 الفلسطينية قاومةالم مع القتال من يوما 45 خالل أنه اإلسرائيلي الجيش معطيات بينت: ـرب54عــ
 .قذيفة 55455 نحو الدبابات أطلقت بينما، مدفعية قذيفة ألف 34 الجيش أطلق غزة قطاع في
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 أي، غزة قطاع على الحرب أيام من يوم كل في قذيفة ألف يعادل ما أطلق الجيش فإن وبالنتيجة
 .ساعة كل في قذيفة 51 نحو

"، حلوالن" نوع من كان الدبابات قبل من تأطلق التي القذائف غالبية فإن الجيش معطيات وبحسب
 ويستخدم. سكنية مناطق قصف في استخدمها الجيش ولكن، المدرعة المركبات لقصف أصال   والمعدة
 بقذائف مقارنة سكنية مناطق في القتال أثناء" نجاعة" أقل ويعتبرها، عقود من القذائف هذه الجيش
 .القذائف أنواع بباقي مقارنة أقل بنسبة ستخدمتا التي" كالنيت"و" حتساف" المتطورة الدبابات
 أربعة يعادل بما الدقيق غير المدفعي القصف استخدم الجيش أن الجيش معطيات بينت، ذلك إلى
 والتي، 1554و 1554 كانوني في غزة قطاع على السابقة العدوانية الحرب في استخدمه ما أضاف
 ".المصبوب الرصاص" عليها أطلق

 72/2/7041، 12 عرب
 

 "الضيف" اغتيال على تحكم األيام لندع: يعلون

 ما سؤال على رده في" تحكم األيام لندع" يعلون موشيه االحتالل جيش وزير قال :المحتلة القدس
 وأشار. غزة قطاع على العدوان في تيلاغ الضيف محمد القسام عزالدين لكتائب العام القائد كان إذا
 إنه وقال المصغر الوزاري بالمجلس تعصف التي األزمة إلى أمس اإلسرائيلي التلفزيون مع مقابلة في
 .الماضية سنة العشرين في كهذاب كابينيت  يتذكر ال

 34/2/7041، عمان، الغد

 
 القتال ستئنافل اا منع غزة على القتصادية الضغوط بتخفيف سيوصي اإلسرائيلي الجيش: هآرتس
 بتخفيف الحكومة أمام سيوصي اإلسرائيلي الجيش إن، األحد اليوم"، هآرتس" صحيفة قالت
 أيلول نهاية في القتال استئناف منع جلأ من غزة قطاع في حماس حركة على العسكرية الضغوط
 إلسرائيل مصلحة توجد ال" إنه قوله اإلسرائيلي الجيش في كبير ضابط عن الصحيفة ونقلت .المقبل
ذا. ثقيل واجتماعي اقتصادي ضغط تحت غزة قطاع يرزح بأن  مناطق فتح في المساعدة من تمكنا وا 

 كيرمب معبر  طريق عن القطاع إلى لبضائعا نقل وتسهيل إيرز معبر في الحركة وتسهيل، الصيد
 هذه لتخفيف خطوات أن الضابط وأضاف ".حاله على الهدوء إبقاء في سيساعد هذا فإن، شالوم

 .القطاع إلى األسلحة تهريب استئناف يمنع فع ال مراقبة جهاز إقامة يرافقها أن يجب الضغوط
 30/2/7041، 12 عرب

 
 صاروخ 3000 من أقل حماس بحوزة تبقى نهأل  تشير ائيليةاإلسر  الستخبارات تقديرات: هآرتس
 إلى تشير اإلسرائيلية العسكرية االستخبارات شعبة تقديرات إن األحد اليوم"، هآرتس" صحيفة قالت

 لمدى صاروخ 555 حوالي وبينها، الحرب نهاية في صاروخ 3555 من أقل حماس زةبحو  تبقى أنه
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 الطويلة الصواريخ من جدا ضئيل عدد الحركة لدى تبقى وأنه، كيلومترا 55 عن مداها ويزيد متوسط
 .كيلومترا 545 إلى مداها يصل التي، المدى

 30/2/7041، 12 عرب
 

 الدول استخبارات بهتش استخبارات الفلسطينية للمقاومة: يعلون
 مطول لقاء   من كبيرا   جزءا   االحتالل جيش وزير يعلون موشي كرس :وكاالت – المحتلة القدس 
 الجيش ألداء النتقادا تعاظم بعد نفسه عن للدفاع اإلسرائيلي التلفزيون من العاشرة القناة مع أجراه

  .غزة قطاع على العدوان خالل الصهيوني
 من كان جولة ألغى أن بعد، صورته تضرر إلى باإلضافة، سياسيا   ثمنا   سيدفع أنه يعلون واعترف

 االستخبارات معلومات أظهرت أن بعد غزة لقطاع المحاذي عوز نحال كيوبتس في يجريها أن المقرر
 باستخدام القصف تركيز ذلك على بناء وقررت الجولة بأمر علمت لفلسطينيةا المقاومة أن اإلسرائيلية

 بناء   زيارته بأمر عملت الفلسطينية المقاومة أن يعلون وأقر. يعلون وصول مع بالتزامن الهاون قذائف
 – فإنهم يبدو وكما، ذلك من العبر استخالص يجب" مضيفا، مسبقة استخبارية معلومات على

  .للدول المتوفرة القدرات تلك تشبه استخبارية قدرات يمتلكون -ينيةالفلسط المقاومة
 أن إلى استخبارية معلومات على بناء   أشارت قد، اإلسرائيلي التلفزيون من الثانية القناة وكانت

 عديدة مكالمات اعتراض من بفضلها تمكنت تصنت أجهزة يمتلك حماس لحركة التابع األمني الجهاز
 .غزة قطاع داخل جواسيس مع اإلسرائيلية المخابرات ضباط يجريها كان

 4/9/7041، عّمان، الدستور
 

  اإلسرائيلية الشعبية التحركاتثالثاا: 
 غزة قطاع على العدوان ضد حيفا في ةاإلسرائيلي يةولليسار  الشيوعية لألحزاب مظاهرة
 المئات تظاهر، أخرى إسرائيلية يسارية وأحزاب، اإلسرائيلي الشيوعي الحزب من بدعوة: 54 عرب

 .االحتالل بجرائم وتنديدا   غزة على العدوان ضد، حيفا-الكرمل جادة في، السبت اليوم مساء
 حزب علم إلى باإلضافة اإلسرائيلي والعلم والفلسطينية الحمراء األعالم المتظاهرون ورفع هذا

 سديروت وفي، غزة في األطفال" عليها ُكتب، غزة على العدوان بوقف تُنادي والفتات"، ميرتس"
 ".إسرائيل دولة بجانب فلسطينية دولة"و" الحياة ُيريدون

 47/2/7041، 12 عرب
 

 ركبتيها على "إسرائيل" تركيع في نجحت اسحم: يهودي حاخام
، رونتساكي أفيخاي سابقا   سرائيلياإل االحتالل لجيش" األكبر الحاخام"بـ يسمى ما رفض: هللا رام
 .غزة قطاع في النار إطالق بوقف القاضي" الكابينيت" المصغ ر الوزاري المجلس قرار
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 الفلسطينية المقاومة مع التهدئة أن، عبرية إعالم وسائل نشرتها تصريحات في رونتساكي واعتبر
 .تعبيره حد على"، ركبتيها على بأكملها دولة تركيع في نجحت حماس حركة أن يعني" غزة قطاع في

 علينا ويضحكون تشاء وقتما وقفهوت النار تطلق فهي حماس بيد رهينة إسرائيل" رونتساكي وأضاف
 من التعاظم في آخذة فحماس، بالنتائج تفكيرنا من أكثر بالهدوء نفكر بأننا لي ويبدو، وجوهنا وفي

 فلماذا؛ القطاع في قياداتها من أي تصفية في اليوم حتى تنجح لم إسرائيل أن كما، ألخرى مواجهة
 في جنود 55 لنا قتل أن بعد معها المواجهة من خائفون وكأننا الثانية للمرة ونظهر حماس من نخاف
 .قوله حسب"، ألوية 4 أصل من المصبوب الرصاص عملية

 41/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 غزة استطالع للرأي: ارتفاع شعبية نتنياهو وبينيت بعد العملية العسكرية ضدّ 
 اإللكتروني السابعة القناة موقع نتائجه ونشر الكنيست قناة أجرته للرأي استطالع أوضح
 بينيت نفتالي اقتصاده ووزير، نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس شعبية ارتفاع عن، اإلسرائيلي

 ضد العسكرية العملية اندالع منذ أي، الماضي سبوعاأل عن كبير بشكل، "اليهودي البيت" حزب زعيم
 الذي الليكود حزب سيحصل، اليوم الكنيست انتخابات أجريت إذا أنه االستطالع وأشار .غزة قطاع
" اليهودي البيت" حزب يحصل االستطالع وبموجب .مقعد 515 من مقعد ا 15 على نتنياهو يتزعمه

 .مقعد ا 54 على المتطرف
 يش" حزب تراجع كما ،مقاعد 4 على حصل حيث االستطالع في "بيتنا ائيلإسر " حزب وتراجع

 .مقعد 55 على ليحصل، الوسط تيار على والمحسوب، البيد يائير المالية وزير يتزعمه الذي، "عاتيد
 .مقعد 54 على ليحصل اليسار على المحسوب اإلسرائيلي العمل حزب ا  أيض وتراجع

 42/2/7041، القاهرة، اليوم المصري
 

 انعلي انتصرت حماس: غوريون بن مطار في إسرائيليون مسافرون
عبر مسافرون إسرائيليون عن غضبهم وتذمرهم الشديد بسبب وقف شركات طيران : القدس المحتلة

لى مطار "بن غوريو  وذكر موقع "واال" العبري أن آالف  ن" الدولي اإلسرائيلي.عالمية رحالتها من وا 
اإلسرائيليين المتضررين من هذه القرارات يصرخون في المطار الذي كانت كتائب القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس قد قصفته عدة مرات بالصواريخ خالل العدوان اإلسرائيلي الحالي قائلين 

 "حماس انتصرت علينا".
 41/1/4148اإلخبارية،  سما وكالة

 
 يصدر فتوى تبيح إبادة قطاع غزة يهوديحاخام 
أصدر الحاخام اليهودي دوف ليئور، حاخام مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي : الناصرة

ية المحتلة، فتوى تبيح قتل المدنيين الفلسطينيين الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغرب
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وقال ليئور إن "توراة إسرائيل ترشدنا في كافة مناحي الحياة الخاصة والعامة،  وتدمير غزة بالكامل.
واعتبر ليئور، في "فتواه" التي نشرت على نطاق واسع في  وحول كيفية التصرف في أوقات الحروب".

إلسرائيلية، أن "كل سكان غزة أعداء وهدف في القتال" قائال إنه "في كل عدد من المواقع اإللكترونية ا
الحروب التي يتعرض فيها شعب لهجوم من حقه الرد بشن الحرب على الشعب الذي خرج منه 

 يتبع للمقاتلين"، على حد تعبيره. المهاجمون، وليس ملزما بفحص إذا ما كان هو بشكل شخصي
سموح للشعب الذي يتعرض للهجوم بمعاقبة سكان العدو واتخاذ وأضاف "لهذا في أوقات الحرب م

 الخطوات العقابية التي يجدها مناسبة، كمنع تزويد الكهرباء أو قصف وتدمير كل المنطقة".
 41/1/4148قدس برس، 

 
 فلسطينيات ب نساءاغتصل يدعوبروفسور إسرائيلي المطالبة بفصل 

عضاء كنيست عرب بفصل البروفسور اإلسرائيلي أ طالبت ناشطات يهوديات وعربيات و :  ا ف بب
المقاتلين الفلسطينيين  وأخوات أمهاتاغتصاب  إلىدعا  أنمردخاي كيدار ومنعه من التعليم بعد 

 ."إسرائيل"لردعهم عن مهاجمة 
الغاضبة تتوالى على كيدار المستشرق والمحاضر في جامعة بار ايالن قرب وما زالت ردود الفعل 

اإلسرائيلية باللغة العبرية، حيث أعلن في  لإلذاعةبتصريح  إدالئهمن  أسابيع، بعد ثالثة أبيبتل 
علموا  إذاالشيء الوحيد الذي يردع مخربي حماس هو  أنمعرض رده على كيفية ردع حركة حماس "

الذين خطفوا الشبان  اإلرهابيينسيتم اغتصابها في حال القبض عليهم، مثل  مهمأ أوشقيقتهم  أن
 الثالثة وقتلوهم".

 41/1/4148 ،النهار، بيروت
 

 غزة على الحرب استمرار ضد أبيب تل في نويتظاهر  اإلسرائيلي "اليسار" ناشطي آلف
 قطـاع علـى الحـرب اسـتمرار ضـد أبيـب تـل فـي اإلسـرائيلي اليسار نشاطي آالف تظاهر: 54 عرب

 .الرسمي الحكومي وبالتحريض، المدنيين تستهدف التي القتل بعمليات تندد شعارات ورفعوا، غزة
 فيما، متظاهر آالف خمسة نحو بأبي تل في رابين ساحة في احتشد إسرائيلية إعالم وسائل وحسب

 .المظاهرة تعطيل اليمين ناشطو حاول
 71/2/7041، 12 عرب

 
 غزة على للعدوان رفضاا  أبيب تل في حاشدة تظاهرة
 على احتجاجية مظاهرة كبرأ الماضية قبل الليلة أبيب تل مدينة شهدت :عواودة وديع - الناصرة

 العرب" شعار تحت واليهود، العرب من متظاهر آالف سبعة عن يزيد ما فيها شارك الحرب استمرار
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 للسالم الديمقراطية الجبهة للعدوان المناهضة المظاهرة ونظمت ".أعداء يكونوا أن يرفضون واليهود
 .والفلسطينية اإلسرائيلية الثكلى لعائالتا ومنتدى" السالم ألجل محاربون" منظمات وائتالف والمساواة
 جنود صور رافعين سالم محادثات في والشروع النار إطالق وقف إلى المتظاهرون ودعا
 بين من وكان. غزة في الحرب قتلتهم فلسطينيين مدنيين وصور العدوان خالل قتلوا إسرائيليين
 وهما هللا رام من خطيب وسليم حتياطاال جيش في رائد يعكوبوفيتش أساف المظاهرة ختام في الخطباء
 .سلمية بطرق الصراع لتسوية تسعى منظمة في ناشطان

 44/1/4148 القدس العربي، لندن،
 

 غزة في النار إلطالق وقفا يعارضون اإلسرائيليين من %46 من أكثر: استطالع
 اليوم ونشرته اإلسرائيليين من عينة علي اجري للرأي استطالع اظهر: كوم دوت القدس - أبيب تل
 من %42.1 نسبة أن اإللكتروني موقعها على اإلسرائيليةب بوست جيروزاليم  صحيفة األحد

 مينا" سسةمؤ  أن الصحيفة وأوضحت .غزة قطاع في النار إلطالق وقفا يعارضون اإلسرائيليين
 .البالغين اإلسرائيليين من عينة على االستطالع أجرت الرأي الستطالعات اإلسرائيلية" تسيماخ

 41/1/4148 القدس، القدس،
 
  الحربب انتصاراا  يحقق لم الصراع طرفي من أحداا  نأ يرون اإلسرائيليين من %44: "هآرتس"

 في صارا  تان تحقق لم" إسرائيل" أن يرى اإلسرائيلي الجمهور أن للرأي استطالع أظهر: 54 عرب
 ."تعادل" بأنها النتيجة األغلبية ووصفت، غزة على الحرب

 اإلسرائيليين من %45 أن يظهر" هآرتس" صحيفة لصالح" ديالوغ" معهد أجراه الذي االستطالع
 قال حين في يوماـ 14 استمرت التي الحرب في انتصارا يحقق لم الصراع طرفي من أحدا إن يرون

 األنفاق تدمير  للحرب" إسرائيل" أعلنتها التي األهداف أن االستطالع في المشاركين من 44%
ضعاف  .جزئي بشكل أنجزتب حماس حركة وا 
 من الكثير خبروا الذين اإلسرائيليين أن إلى تشير طالعاالست نتائج أن إلى الصحيفة وتشير
، القادمة الجولة تفجر بذور تكمن حرب أو عسكرية حملة كل نهاية في أنه"، العسكرية الحمالت
 على توضع محدودة أهداف تحقيق يمكن بل، نكراء هزائم أو ساحقة النتصارات وجود ال أن يدركون
 ."ليهات التي والسنوات الشهور خالل المحك

 مع التسوية عملية من اإلسرائيليين موقف الثالثاء أمس يوم أجري الذي االستطالع وفحص
 على" إسرائيل" تعمل أن تؤيد هل، الحرب بعد: سؤال للمشاركين ووجه، الحرب بعد الفلسطينية السلطة
 تؤيد اضحةو  أغلبية أن النتائج فأظهرت، المفاوضات وتجديد عباس محمود الفلسطيني الرئيس تعزيز
 .يوافقون إنهم %43 رد حيث، اليوم ذلك
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 القيادة أداء يرون أنهم إال اإلسرائيليين لدى باإلخفاق الشعور من وبالرغم إنه االستطالع وبين
 الحكومة رئيس، الحرب قيادة أداء عن رضاهم عن المشاركين غالبية عبر حيث، إيجابية بعين

 .%43 زغانت بيني، األركان هيئة ورئيس، %44 علوني موشي األمن وزير، %44 نتنياهو بنيامين
 1/2/7041، 12 عرب

 
  ويرفضون العودة "ناحل عوز"الخوف يطارد مستوطني 

س رفض غالبية سكان كيبوتس "ناحال عوز" شرقي قطاع غزة االستجابة لدعوات رئي :السبيل
بالعودة لبيوتهم بأمان، مبررين ذلك بأن "الوضع األمني ازداد  زأركان الجيش اإلسرائيلي بيني غانت

ونقلت صحيفة "يديعوت  بعد الحرب األخيرة، وأن خطر األنفاق برز أكثر من أي وقت مضى". سوءا  
وال يمكن العودة إلى أحرونوت" العبرية الليلة عن إسرائيليين رافضين للعودة قولهم إن "الوضع ال يطاق 

الكيبوتس في هكذا ظروف"، وهاجموا رئيس الحكومة اإلسرائيلية وقادة جيشه الذين طلبوا منهم لبيوتهم 
 قبل انتهاء الحرب.

 41/4/4148، السبيل، عّمان
 

  بالسالم للمطالبة أبيب تل في يتظاهرون إسرائيلي آلف خمسة
 قوى نظمتها التي التظاهرة في متظاهر آالف 4 نحو شارك: الجديدة الحياة - المحتلة القدس

 تحت تنظم والتي، امس مساء أبيب تل في، والمساواة للسالم الديمقراطية والجبهة اإلسرائيلي اليسار
 مع الحتكاكات تحسبا الشرطة فرضتها مشددة يةأمن إجراءات وسط"، السالم نحو اتجاها نغي ر" شعار
 .مضادة تظاهرة تنظيم يعتزمون أنهم أعلنوا الذي المتطرف اليمين أنصار

: شعار تحت أبيب تل في رابين ميدان في احتشدوا اآلالف فإن اإلسرائيلية اإلعالم وسائل وبحسب
 ".اسيسي حل إلى بحاجة نحن، الحروب لطريق ال، السالم نحو اتجاها نغير"

 السالم" وحركة"، المساواة للسالم الديمقراطية الجبهة"و" ميرتس" حزب من بمبادرة التظاهرة ونظمت
 .القوى تلك عن لممثلين كلمات وتضمنت"، السالم أجل من مقاتلون" وحركة"، اآلن

 42/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة
 

  الجتماعي التواصل عمواق على لذعة بملصقات جيشهم من يسخرون إسرائيليون
 عن ساخرة مواد، مؤخرا   االجتماعي التواصل وسائط على إسرائيليون ونشطاء شبان تبادل: الناصرة

 هؤالء وتداول .أسابيع ستة عبر ةغز  قطاع على عدوانه في عليها رك ز التي األهداف وطبيعة جيشهم
 التي القتال في وطريقته غزة قطاع في أدائه من وتسخر" اإلسرائيلي الجيش هيبة من تنال" مواد

 وتعليقات تغريدات اإلسرائيليون الناشطون وكتب .واألسواق المالعب في والمدنيين األطفال تالحق
 .متعددة رسومات في رمزي بشكل صو روها يالت العسكرية وحملته جيشهم ضد واإلنجليزية بالعبرية
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، اإلسرائيلية األوساط في االحتالل لجيش المضادة التحر كات أجرأ من العبرية الحملة هذه وتعتبر
 األسابيع خالل الميدانية إخفاقاته بعد الجيش لجمهور المعنوية الروح تضعضع إلى يشير ما وهو
 .غزة قطاع تخوم عند الماضية الستة

 42/2/7041 ،برس قدس
 

  الصواريخ من خوفاا  ينزحون غزة غالف مستوطنو
" غزة غالف" باسم يعرف وما غزة قطاع في المحيطة المستوطنات في المستوطنون بدأ :السبيل
 وقالت .المستوطنات لهذه فهاقص كثفت والتي المقاومة صواريخ من هروبا منازلهم عن بالنزوح
 صواريخ من هروبا منازلهم عن بالنزوح بدءوا" غزة غالف" في المستوطنين أن إسرائيلية مصادر
 رئيس إلى رسالة وجهوا المستوطنين أن المصادر وأضافت .بكثافة اليوم عليهم سقطت التي المقاومة
 بيد ورهينة مهددة حياتنا تبقى الن أكثر تعدينمس لسنا: "فيها قالوا نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء
 ضربات أمام عنا تخلت اإلسرائيلية الحكومة أن: "الرسالة وأضافت ".منازلنا أخلينا ولذلك حماس حركة

 ".حياتنا على خوفا بيوتنا عن النزوح قررنا ولهذا الصواريخ
 73/2/7041، عّمان ،السبيل

 
  للجبناء والعار الخزي: ليعلون غزة غالف مستوطنو

 ظهر يعلون موشي اإلسرائيلي الجيش وزير غزة غالف مستوطنات من مستوطنون هاجم :السبيل
 .القطاع من القريبة المستوطنات إحدى في للقائهم مجيئه عدم بسبب السبت

 عن بعيدا   الغالف مستوطنات من وسكان مجالس رؤساء مع لقاء   اليوم ظهر عقد قد يعلون وكان
 عده ما القطاع مع الحدود من القريبة المستوطنات إحدى في آخرين سكان دعوة يلب لم لكنه، الحدود
 .منه جبن ا السكان
 حيث الخطر قلب في ومؤ المش مصيرهم يواجهوا تركتهم اإلسرائيلية الحكومة إن السكان وقال
 المستوطنات سكان يبقون حين في، خطرة أماكن كونها غزة مع الحدود من قتراباال الوزراء يرفض
 كان إنه آخر قال فيما ".نفسه على خاف ألنه يحضر لم يعلون" أحدهم وقال، حماية دون القريبة
 وهم معهم بالتعاطف الغالف سكان يشعر حتى األخطار من الرغم على المجيء يعلون على يتوجب

 ".مصيرنا يهمها وال عنا تخلت فالحكومة، مشين أمر هذا" امضيف   المالجئ في
 71/2/7041، عّمان ،السبيل

 
 عائلة من مستوطنات غالف غزة 811إجالء أكثر من  هآرتس:
 من عائلة 555 من أكثر إلجالء خطة ىعل العمل باألمس اإلسرائيلية الجيش وزارة بدأت :السبيل
 في الراغبين الغالف سكان مساعدة اإلسرائيلية الحكومة قرار على بناء   وذلك غزة غالف مستوطنات

 .الفوري لإلجالء بطلبات العائالت هذه توجهت حيث الحالية المعركة خالل بيوتهم ترك
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 خارج مكوثهم لتمويل تبرعاتلل العائالت هذه حاجة عدم عن العبرية" هآرتس" صحيفة وكشفت
 إطالق بعدم الغالف مستوطنات إحدى وطالبت .التكاليف بجميع الجيش وزارة ستتكفل حيث مناطقهم

 يتعدى ال عنه الحديث يجري ما وان 54 العام في لسنا إننا: "وقالت، العملية هذه على إخالء اسم
 .هاقول حد على". األوضاع استقرار حتى المنطقة خارج مكوث كونه

 األشياء تسمي أن" ستدين يعيل" الثالثة العين كيبوتس في المجتمعية الشؤون مديرة واختارت
 استمرار يمكن ال" وأضافت ".احتماله يمكن ال واقع من هروب هو هنا يجري ما إن: "فقالت بمسمياتها

 بالباص ودالصع عائلة رفضت حين في بالقدس لفندق الكيبوتس سكان غالبية نقل تم حيث هنا العيش
 ".الكيبوتس في هاون قذيفة بشظايا قصير وقت بعد أصيبت بناتها إحدى ولكن

 55 كل بنقل تقوم حيث الجيش وزارة في الوطنية الطوارئ بسلطة تسمى ما اإلجالء حملة وتدير
 .الجنود دعم لجمعية تتبع جماهيرية ومقرات فنادق باتجاه وذلك واحدة دفعة عائالت

 74/2/7041 ،عمان ،السبيل
 

  غزة على الحرب في نتنياهو أداء عن راضين غير اإلسرائيليين نصف: الثانية للقناة استطالع
 نسبة تهاويب، 4-14  ثنيناال اليوم مساء سرائيلياإل العام للرأي استطالع أحدث أظهر: غزة
 المتواصل العدوان من يوما 45 بعد وذلك النصف من ألقل" نتنياهو بنيامين" الوزراء لرئيس التأييد
 .الفلسطينية المقاومة من ضربات من جيشه تلقاه وما غزة قطاع على

 عن عبروا الصهاينة من فقط %34 أن الثانية العبرية القناة نشرته الذي االستطالع في وجاء
 العملية بدء عند أجري الذي االستطالع عن النصف من ألكثر انخفاض في نتنياهو أداء عن رضاهم
؛ القناة وحسب .%41 حينه في شعبيته بلغت عندما الماضي الشهر من 54 في القطاع على البرية
 الءبإج الحكومة بدء وبعد األخيرة أيام األربعة خالل ملموس بشكل انخفضت نتنياهو شعبية فإن

 قبل %44 التأييد نسبة كانت أن بعد، %54 بمعدل وذلك غزة غالف مستوطنات سكان من الكثير
 .%43 أسابيع 3 قبل لنتنياهو التأييد نسبة كانت حين في ذلك يأتي .الماضية األربعة األيام

 71/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 المستوطنات لبضائع األوروبي التحاد مقاطعة ضد حملة تطلق اإلسرائيليين الصناعيين جمعية
 اإلسرائيلية البضائع مقاطعة ضد حملة اإلسرائيليين الصناعيين جمعية اطلقت: ب ف أ - القدس
 هذه ثمن يدفعون قد انفسهم الفلسطينيين أن معتبرة المحتلة يةالغرب الضفة مستوطنات من القادمة

 األوروبيين نظرائه من لثالثين وجهها رسالة في، ورينأُ  تسيفي، الجمعية رئيس وقال .المقاطعة
 .الفلسطينيين العمال توظيف على المقاطعة أثر من إياهم محذرا والفلسطينيين

 مستوطنات في يعملون الفلسطينيين من 455و لفا  أ 11 نأ الجمعية عن صادرة رقامأ وتشير
. إلسرائيليين ملكيتها تعود صناعية شركة 455 في يعملون 4555 نحو بينهم، المحتلة الغربية الضفة
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 بشكل فلسطيني ألف 14 من أكثر يعمل ذلك إلى وباإلضافة .والزراعة البناء مجال في الباقون ويعمل
 .فيها قانوني غير بشكل فلسطيني ألف 15 نحو يعمل بينما" إسرائيل" في قانوني
 الشركات تأثر حال في انه الواضح من" كاتاريفاس داني، الجمعية في الدولي القسم مسؤول وقال
 فان المقاطعة منب الشرقية والقدس الغربية الضفة  األخضر الخط من اآلخر الطرف على الموجودة
 ".يضا  أ سيتأثرون الفلسطينيين موظفيهم
 في الصناعات رؤساء إلقناع والدعم بالمساعدة" األوروبيين نظرائه إلى رسالته في ورينأ وطلب

 ".اإلسرائيليين والمصدرين الصناعيين لمعاقبة االقتصادية الوسائل إلى اللجوء بعدم بلدانكم
 الدواجن تصدير من سبتمبر /أيلول ولأ من ابتداء" إسرائيل" منع على ردا   المبادرة هذه وجاءت

 .شرعية غير الدولي المجتمع يعتبرها التي اليهودية المستوطنات من، األوروبي االتحاد إلى نواأللبا
 71/2/7041، لندن، العربي القدس

 
 جماعية إبادة غزة في "إسرائيل" به تقوم ما: الهولوكوست من ناجون
 المنددة الحمالت إلى وأحفادهم وأبنائهم المحرقة من الناجين اليهود مئات انضم :معا – لحم بيت
 وذلك والنساء األطفال ذلك في بما المدنيين استهداف وخصوصا غزة قطاع على اإلسرائيلي بالعدوان

 يد على للفلسطينيين" ةالجماعي باإلبادة" وصفوه ما فيها يدينون مفتوحة رسالة على التوقيع خالل من
 .غزة قطاع في اإلسرائيلي االحتالل جيش

 اليهودية الشبكة أصدرتها األحد األمريكية تايمز نيويورك صحيفة نشرتها التي المفتوحة الرسالة
 144و" الهولوكوست" المحرقة من الناجين من يهوديا   55 توقيع وتحمل، الصهيونية لمناهضة الدولية

 وذلك وأكاديميا، وثقافيا، اقتصاديا" إسرائيل"لـ شاملة مقاطعة إلى الرسالة وتدعو. سالالتهم من
 لمناهضة اليهودية الشبكة وتضيف .الرسالة تعبير حد على، غزة قطاع لتدمير مساعيها على احتجاجا

 نجاهر أن علينا ويجب، العالمي بالصمت تبدأ الجماعية اإلبادة" أن المفتوحة رسالتها في الصهيونية
 في بما العنصري التمييز أشكال كافة إنهاء أجل من مجتمعة طاقاتنا نستخدم وأن الجماعية واتنابأص
 ".الفلسطيني الشعب لها يتعرض التي الجماعية اإلبادة ذلك

 أسماه ما إلى الفتة ودبلوماسيا ماليا" إسرائيل"لـ الداعم المتحدة الواليات موقف الرسالة أدانت كما
 تجريد خالل من اإلسرائيلي المجتمع داخل والعنصرية المتطرفة النزعة" ةالرسال على الموقعون

 ".ذروتها إلى وصلت والتي إنسانيتهم من الفلسطينيين
 74/2/7041، اإلخبارية معاا  وكالة

 
 "اإلرهاب"لر خضوع حماس مع التفاق: "غزة قطاع غالف" بلديات رؤساء

" االستنزاف حرب" بسبب، بيوتهم غادروا والذين، غزة قطاع غالف سكان من مستوطنون قال: غزة
 سلطات رؤساء اعتبر حين في، بيوتهم إلى بالعودة يفكرون ال أنهم، األخيرة األيام في تطورت التي

 إيتمار عسقالن بلدية رئيس وأشار ".لإلرهاب خضوع" هو حماس حركة مع االتفاق أن محلية
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 سدوت" اإلقليمي المجلس رئيس قال حين في"، معها باالتفاقيات وال بحماس يثق ال" أنه إلى شمعوني
 حماس لحركة تنازل أي" أن شمعوني وأضاف ".لإلرهاب خضوع عن الحديث" عيدان تمير"، نيغيف

 ولكن، القتال في الحسم يريدون كانوا الجنوب نوسكا، الصهاينة فإن وبحسبه". لإلرهاب خضوع هو
 أن نرى ولكننا، وتتوسل، مهزومة حماس نرى أن نريد كنا" وقال .يبدو ما على يحصل لن ذلك

 حماس حركة" أن وأضاف ".أمامها تلوح فرصة كل في المفاوضات طاولة إلى تسارع" إسرائيل"
 ". مطالبها على تحصل أن المتوقع من أنه ويبدو، ذارعها بقوة مطالبها طرحت

 يرفض، يلين حاييم"، أشكول" مجلس رئيس فإن العبرية" أحرونوت يديعوت" صحيفة وبحسب
 وقف أن على يؤشر ما يوجد ال فإنه وبحسبه. حقيقي نار إطالق وقف عن يدور الحديث أن تصديق
 .األمد بعيد سياسي اتفاق عنه سينتج النار إطالق

 72/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 للسكان كبيرة بهجرة تسبب ما وصاروخ قذيفة 4300" أشكول" في سقط: "أشكول" تجمع رئيس
ب غزة قطاع وجنوب وسط شرق في الواقعة"  أشكول" مستوطنات تجمع مجلس رئيس هاجم: السبيل

 قررت حماس" إن: قائال   والقذائف للصواريخ بمكافحتها يتعلق ما كل في اإلسرائيلية الحكومة سياسة
 التي االستنزاف حرب أن مؤكدا"، غزة غالف مستوطنات على إلقائه عبر سالحها من التخلص
" معاريف" حيفةص نقلته حديث في يلين حاييم وأضاف .يوما   45 منذ متواصلة الفصائل تخوضها
 الحالية المواجهة خالل والصواريخ الهاون قذائف من األسد نصيب لها كان أشكول" إن: قوله العبرية
 ".للسكان كبيرة بهجرة تسبب ما وصاروخ قذيفة 5355 من أكثر فيها سقط حيث

 72/2/7041، عّمان، السبيل
 

 الحكومة لرئاسة األنسب الشخصية نتنياهو يرون اإلسرائيليين غالبية: استطالع
 يردده ما أمس نشرت" إسرائيل" في للرأي جديد استطالع نتائج أكدت: تلحمي أسعد - الناصرة

 تراجع رغم أنه بي نت ذإ، "الدولة شؤون لتصريف جدد قادة من خال   الدرج" أن من بارزون معلقون
 غالبية ترض   لم التي غزة على الحرب نتائج خلفية على نتنياهو بنيامين الحكومة رئيس شعبية

 أن إال، الحكومي ائتالفه داخل جدي وشرخ" ليكود" حزبه داخل عليه تمرد شبه ظل وفي، اإلسرائيليين
 هائل بفارق يليه، الحكومة لرئاسة نسباأل الشخصية فيه يرون يزالون ال اإلسرائيليين من المئة في 51
 اليمين نحو انجرافه يواصل اإلسرائيلي الشارع أن النتائج أكدت كما. هرتسوغ يتسحاق "العمل" زعيم

 جرت لو، 515 مجموع من مقعدا   44 بـ ويحظى الكنيست في الحالية غالبيته يعزز الذي المتشدد
 .اليوم االنتخابات

 79/2/7041، لندن، الحياة
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 غزة حرب في ينتصروا لم أنهم يرون اإلسرائيليين أغلبية: ستطالعا
 يعتقدون" اإلسرائيليين" أغلبية أن، الخميس أمس، نتائجه نشرت للرأي استطالع أظهر: بب.ف.أ 
 انتهت التي غزة قطاع على الحرب في ينتصر لم، الفلسطينية والمقاومة "إسرائيل، "الطرفين من أيا   أن

 .القتال من يوما   45 بعد النار إلطالق وقف باتفاق الثالثاء
 نتيجة تصفون كيف"، إسرائيل"و المقاومة بين النار إطالق وقف أعقاب في" سؤال على وردا  
 أن %14 رأى بينما، الطرفين من يأ ينتصر لم أنه آراؤهم المستطلعة من %45 أجاب؟"،القتال

 . منتصرة خرجت حماس أن يعتقدون %54 مقابل المعركة في انتصرت" إسرائيل"
 79/2/7041، الشارقة، الخليج

 
 اليمين نحو اإلسرائيليين توجهات من زادت غزة على الحرب: استطالع
 قد حكومتها رئيس شعبية أن" إسرائيل" في جديد رأي استطالع يظهر: عواودة وديع - الناصرة

 أن بعد لليمين مطلقة هيمنة ظل في مجددا وظيفته إلشغال السياسية بمؤهالته يحتفظ لكنه تدنت
 على الحرب أن أمس اإللكترونية معاريف صحيفة نشرته رأي استطالع ويفيد. أوزارها الحرب حطت
 واإلحباط األمل خيبة بمشاعر مرتبط هذا وربما اليمين نحو اإلسرائيليين توجهات من زادت غزة

 بالحرب تنتصر لم" إسرائيل" نأ يعتقدون منهم %45 أن على االستطالع يدلل إذ، الفرصة وتفويت
 ."طويلة لفترة هدوء بتوفير هدفها تحقق لم أنها بمعنى"

 بنيامين الحكومة رئيس من أكثر زغانت بيني الجيش قائد أداء يقدرون فهم االستطالع ووفق
 جيد إلى جيدا كان زغانت أداء أن اإلسرائيليين من %41 ويعتقد. يعلون موشيه الدفاع ووزير نتنياهو

 األولى باأليام الواسعة شعبيته بعكس فقط %54 على فحاز نتنياهو أما ليعلون %43 مقابل جدا
 وزير برئاسة "اليهودي البيت" المستوطنين حزب ألصبح اليوم انتخابات رتج حال وفي. للحرب

 .مقعدا   54 إلى مقعدا   51 من سيرتفع حيث" إسرائيل" في الثاني الحزب بينيت نفتالي االقتصاد
 العدوان خالل الجيش مكاسب بدد خطأ غزة مع النار وقف أنب %44  اإلسرائيليين معظم ويرى
 الذي االستطالع وحسب. العسكرية وقدراتها سالحها نزع حتى مقاومتها ضرب استمر لو ويفضلون

 من سليمة خطوة النار وقف إنقالوا  اإلسرائيليين من فقط %33 نإف المرموق كارتيوغرافيا معهد نجزهأ
 االنتخابات جرت حال وفي. الفلسطينية والسلطة مصر بواسطة سياسية لتسوية الطريق شق شأنها
 مقابل مقعدا 45 بـ بفوزها الكنيست في مسبوقة غير أغلبية على اليمين كتل ستحوذتال اليوم العامة

 القادمة الحكومة لتشكيل األقوى المرشح هو نتنياهو أن يعني وهذا. واليسار للوسط فقط مقعدا 34
 في اليوم له مقعدا 54 مقابل مقعدا 31 على سيحصل فكان نتنياهو بقيادة" الليكود" حزب أما .أيضا

 الخارجية وزير بقيادة، للترانسفير المناصر"  بيتنا يسرائيل" حزب وبين بينه الشراكة فك بعد لكنيستا
 الطبقة ممثل"  عتيد يش" حزب أما. مقعدا 54 لـ اليوم 51 من مقاعده سترتفع الذي ليبرمان أفيجدور
 .دمقاع 4 إلى مقعدا 54 من فيهبط الماضية االنتخابات مفاجأة شك ل الذي الوسطى
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 مع المفاوضات ملف وحاملة القضاء وزيرة ليفني تسيبي بقيادة" الحركة" حزب أن النتائج تدلل كما
" كاديما" حزب وكذلك اليوم جرت لو االنتخابات في الحسم نسبة باجتياز لفشله سيزول الفلسطينيين

 الوطني التجمع أما .مقاعد بأربعة اليوم الممثلة الموحدة العربية الحركة وكذلك موفاز شاؤول بقيادة
 قوتها على والمساواة للسالم الديمقراطية الجبهة وتحافظ مقاعد لخمسة ثالثة من فيقفز الديموقراطي

 ب.مقاعد أربعة 
 ويرى. الحروب أوقات عادة يجري كما متوقعة النتائج يعتبر دغاني آفي بروفيسور االستطالع معد

 الرؤية هذه بقوة يؤيدون منهم %4، تنتصر لم" إسرائيل" لكن بالحرب انتصر الجيش أن منهم 14%
 أيام معظم طيلة غزة على للحرب تأييدها أبدت المعارضة أن ورغم .جزئيا عليها يوافقون %15و

 .مقعدا   51 إلى 54 من سيتراجع العمل فحزب العامة االنتخابات في تتراجع فإنها الحرب
 30/2/7041، لندن، العربي القدس
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 المواقف العربية من العدوان
 

 جامعة الدول العربية:أولا: 
 يدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس األمن حول غزة نبيل العربي

دعا األمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إلى اجتماع عاجل لمجلس األمن الدولي : أ ف ب
وقال العربي للصحفيين أنه يدعو "مجلس األمن لالنعقاد الفوري التخاذ التدابير الالزمة  حول غزة.

 سرائيلي على قطاع غزة".لوقف العدوان اإل
 2/1/4148الوطن، مصر، 

 
 العربية يدعو لمواصلة جهود تثبيت التهدئة إلنهاء العدوان على غزة مجلس الجامعة

مواصلة جهود تثبيت اتفاق الهدنة واستئناف المفاوضات السبيل: دعا مجلس جامعة الدول العربية ل
غير المباشرة في القاهرة للتوصل التفاق نهائي من شأنه إنهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة ورفع 

المنعقد في مقر األمانة العامة على مستوى المندوبين  ،وتدارس المجلس المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
تطورات العدوان العسكري اإلسرائيلي على  ،ادية مستأنفة برئاسة المملكة المغربيةالدائمين في دورة غير ع

جامعة على المستوى الوزاري في الالصادر عن مجلس  1142قطاع غزة، وذلك متابعة  لتنفيذ القرار رقم 
 ات.والذي أبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجد 70/1/6370دورته غير العادية بتاريخ 

وحضر المجلس األمين العام للجامعة نبيل العربي، والمندوبين الدائمين للدول األعضاء، ومشاركة 
 كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

 ي لوقف العدوان.تقريرا  عن الجهود الدبلوماسية العربية المبذولة على المستوى الدول العربيوقدم 
وشكر المجلس كافة الدول العربية وغير العربية التي سارعت إلى تقديم كافة أشكال المساعدة إلى 

مليون دوالر  624033الشعب الفلسطيني. وفي هذا اإلطار قدم رئيس الوفد الجزائري شيكا  بمبلغ 
قدير لمصر على الجهود التي كما قدم المجلس الشكر والت لمساهمة الجزائر في موازنة دولة فلسطين.

اضطلعت بها منذ اندالع األزمة في غزة وكذلك لمبادرتها في هذا الصدد ودعوتها لمواصلة هذه 
الجهود لتثبيت اتفاق الهدنة واستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل التفاق نهائي من 

وأشاد المجلس بالمبادرة الجزائرية لعقد جلسة  شأنه إنهاء العدوان ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
، وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة ألمم المتحدة من أجل وقف العدوانخاصة للجمعية العامة ل

واستئناف المفاوضات إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ودور المجموعة العربية في األمم المتحدة وكذلك 
 ارها العضو العربي في مجلس األمن.المملكة األردنية الهاشمية باعتب

وخالل الجلسة المغلقة استمع المجلس إلى عرض قدمه عريقات مالمح عن الخطة الدبلوماسية 
 التي ستتحرك دولة فلسطين بموجبها في المرحلة المقبلة.

 44/4/4148السبيل، عمان، 
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 ة انهيار التهدئةمسؤولي يسرائيلاإل الحتالل لاألمين العام لجامعة الدول العربية يحمّ 
نبيل العربي، يوم األربعاء،  .حم َل األمين العام لجامعة الدول العربية د: مراد فتحي -القاهرة 

اشرة وكسر الهدنة مع الجانب الفلسطيني، فيما يخص ، مسؤولية انهيار المفاوضات غير المب"إسرائيل"
وقال العربي، في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى  تحقيق التهدئة في قطاع غزة.

"إن الجامعة العربية ترغب في  :جنيف للمشاركة ضمن الوفد الوزاري العربي المتواجد في سويسرا
أقرب وقت ممكن، حتى يمكن البحث في الخطوات المستقبلية الوصول إلى الهدنة الدائمة، في 

الواجب اتخاذها إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وهو الهدف الذي 
وأضاف أن الوفد الوزاري العربي يسعى، خالل زيارته إلى سويسرا، إلى  تسعى إليه الجامعة العربية".

يوليو الماضي، والذي يطالب  70من قرار وزراء الخارجية العرب، الصادر في  77 تطبيق الفقرة الـ
بشأن  0الـ باالتصال بالحكومة السويسرية واللجنة الدولية للصليب األحمر، وذلك لتنفيذ اتفاقية جنيف 

 توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين خالل الحروب.
 44/4/4148 ،الشرق، الدوحة

 
 تدعو الهند إلى اإلسهام في دعم حقوق الفلسطينيينالجامعة العربية 

قنا: أكدت جامعة الدول العربية حرصها على تعميق عالقات التعاون مع الهند، وقالت األمين 
بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة "إن الهند التي العام المساعد ورئيس قطاع اإلعالم واالتصال 

تربطها عالقات مع كافة األطراف المعنية بقضية الشرق األوسط يمكنها أن تسهم بشكل أكبر في 
نهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة  إحالل السالم العادل والدائم في المنطقة وا 

حقاق الحقوق المشروعة للش  ."عب الفلسطينيوا 
وبالنسبة إلى موقف الهند من االعتداءات اإلسرائيلية على غزة، أكدت وزيرة الخارجية الهندية 
سوشما سواراج، على موقف الهند الداعم للقضية الفلسطينية، وقالت "إن سياسة الهند تجاه القضية 

ن الهند تعبر عن قلقها تجاه ما يحدث في غزة  .الفلسطينية لم تتغير، وا 
 41/4/4148الخليج، الشارقة، 

 
 الجامعة العربية تدعو إلى هدنة دائمة وتؤكد أهمية الجهود المصرية

سرائيلي أكدت الجامعة العربية ضرورة العمل على تثبيت هدنة دائمة بين الجانبين الفلسطيني واإل
من أجل وقف إطالق النار على غزة، موضحة أهمية اللقاء المقرر اليوم بين الرئيسين عبد الفتاح 

وشدد األمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين واألراضي العربية  .السيسي ومحمود عباس
تي تبذلها المحتلة محمد صبيح، في تصريحات على وجود إجماع فلسطيني على أهمية الجهود ال

مصر لوقف إطالق النار على غزة ودعمهم الكامل المبادرة المصرية. وردا على سؤال بشأن إمكانية 
انطالق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، أكد صبيح 

 وامتثال "إسرائيل" إلعادة على تنفيذ ما جاء بالمبادرة المصرية ووقف إطالق النار ضرورة العمل أوال  
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الحقوق التي سلبتها من الجانب الفلسطيني، موضحا أن ما طرحه الوفد الفلسطيني الموحد خالل 
نما هي استحقاقات فلسطينية بما فيها المطار والميناء  .المفاوضات ليست شروطا وا 

طال ق سراح األسرى ونبه صبيح إلى ضرورة تثبيت هدنة دائمة لوقف إطالق النار في قطاع غزة وا 
وفتح المعابر، موضحا أن الجامعة العربية أول من تبنى المطالب الخاصة بفتح المعابر وكسر 
الحصار، ونفى صبيح وجود مطالب من الفصائل الفلسطينية باستبدال الوساطة المصرية، وردا على 

ميتة" قال صبيح: سؤال حول تصريحات "كتائب القسام" األخيرة باعتبار "المبادرة المصرية ولدت 
 .""يجب عدم االلتفات للتصريحات االنفعالية والشخصية

 41/4/4148الخليج، الشارقة، 
 

 الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية
 44 ت، يوم األحد، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية أعمال المؤتمر الـمراد فتحي: بدأ –القاهرة 

لضباط اتصال المكاتب اإلقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، برئاسة السفير محمد صبيح األمين 
العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة، ومشاركة وفود من السعودية وقطر 

العراق ولبنان والسودان والمغرب وفلسطين وجمهورية القمر المتحدة باإلضافة إلى ممثلين واإلمارات و 
دورات نظرا للظروف  3من منظمة التعاون اإلسالمي والجامعة العربية، ويعقد االجتماع بعد تأجيله 

 .التي مرت بها العديد من الدول العربية
بية للمنتجات اإلسرائيلية تعزيزا لصمود وشدد السفير صبيح على ضرورة تفعيل المقاطعة العر 

الشعب الفلسطيني الذي يواجه أصعب مرحلة في تاريخه في ظل التصعيد المتواصل على قطاع غزة، 
 .وكذلك مواصلة االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس واقتحام المسجد األقصى

هد تزايدا كبيرا على مستوى ولفت السفير صبيح إلى أن المقاطعة ضد المنتجات اإلسرائيلية تش
  ."مدينة على مستوى العالم تقاطع "إسرائيل 633العالم، حيث تسعى أن هناك حوالي 

 41/4/4148الشرق، الدوحة، 
 

 خارطة بأنفاق غزة نيسلمالرئيس عباس بشكل غير مباشر و  بر"إسرائيل"العربي: حماس اعترفت 
ليست "إسرائيل"  قال الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، إن: وكاالت - القاهرة

منشغلة بالرأي العام أو المواثيق الدولية وال تُقيم لها وزن ا، وتعتمد كلي ا على وقوف الواليات المتحدة 
 بشكل غير مباشر.بـ"إسرائيل" ها دولي ا، كاشف ا أن حركة حماس الفلسطينية اعترفت بجانب

وأضاف العربي، خالل حواره مع اإلعالمي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" على قناة "إم 
على قطاع غزة، مؤكد ا أن ما شهده القطاع من  شرسا   نفذت هجوما  "إسرائيل"  بي سي مصر"، أن

ا من أحداث ديسمبر  أحداث كان  .1551أشد بؤس 
العام للجامعة العربية، الطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو  األمينووصف 
 الحكومة السويسرية والصليب األحمر والمسؤولين عن اتفاقيات إلىيوليو الماضي،  4مازن" في 
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، عن االتصال الوحيد، العربيوكشف  جاع"."جنيف"، يطلب فيه توفير حماية للشعب الفلسطيني بـ"الش
 الجامعة العربية. مجلسالذي جرى بينه وبين الرئيس المعزول، محمد مرسى، حول اجتماعات 

"، على أبو مازن" ، محمود عباس،الفلسطينيعن اتفاق مرسي والرئيس  الكالموأوضح أن 
أعطاه  الفلسطيني الرئيسأن " وكشف الحصول على أراض من سيناء "غير مقبول إطالقا، وال أعلمه".

 قائمة باألنفاق، وطالبه بالتواصل مع الحكومة المصرية لتسارع بالتحرك ألن سيناء مهددة".
 3/9/7041وكالة سما اإلخبارية، 

 

 الحصار نهاء الحتالل وفكّ إل المفاوضات برعاية مصرية تدعو لستئناف جامعة العربية ال
دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة عقد جولة جديدة من المفاوضات : وكاالت –كامل إبراهيم 

غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بالقاهرة وبرعاية مصرية لتمكين الشعب الفلسطيني 
االحتالل وفك الحصار وتلبية احتياجاته األساسية وا عادة إعمار ما دمرته العمليات العسكرية  من إنهاء

وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين  اإلسرائيلية في قطاع غزة.
مع الجانب  بشروط اتفاق التهدئة الذي وقعت عليه"إسرائيل"  واألراضي العربية المحتلة، إن عدم التزام

الفلسطيني تحت رعاية الوسيط المصري ليس جديد ا عليها، مشدد ا على ضرورة تحديد برنامج زمني 
يتفق عليه مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل إنهاء االحتالل تماما وقيام الدولة 

اليوم الثالثاء، إلى أن الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ونبه صبيح، في تصريحات صحفية 
"إسرائيل دولة شاذة خارجة عن القانون وتنتهك القانون الدولي باستمرار وما تتفق عليه باألمس تنقضه 

 بتنفيذ ما تم االتفاق عليه". إللزامهااليوم لذا البد من ضغط دولي 
اإلسرائيلي وشدد على ضرورة أن تضمن الجولة الجديدة من المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و 

" على غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على احتياجاته وفي الوقت العدوانعدم تكرار "
 نفسه محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

من "أعمال "إسرائيل"  بما تقوم به منددا   "إسرائيل"، وأكد صبيح أهمية فتح المعابر التي تديرها
 منذ سبع سنوات دون سبب ودون قرار دولي".بلطجة وحصار لقطاع غزة 

 3/9/7041الرأي، عمان، 
 

 وفد الجامعة العربية يتوجه إلى قطاع غزة للوقوف على مأساته
يضم خبراء في الشؤون القانونية  الخليج: توجه وفد من األمانة العامة للجامعة العربية -القاهرة 

وأكدت مديرة إدارة الصحة والشؤون  واإلنسانية والصحية إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر رفح البري.
اإلنسانية لدى جامعة الدول العربية ورئيسة الوفد ليلى نجم في تصريحات قبيل المغادرة أن الزيارة 

لى الوضع الكارثي الذي خلفه العدوان "اإلسرائيلي" تأتي في إطار التضامن مع قطاع غزة واالطالع ع
 والعمل على تلبية احتياجات سكان القطاع.
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وقالت إن كافة الدول العربية قدمت دعما  ومساعدات لغزة، كل وفق قدراته، وبشكل ثنائي، إال أن 
ستلزمات شاحنة، تضم أدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى ألبان أطفال وم 73القافلة والمكونة من 

ومياه صحية، موجهة من قبل الجامعة، وسيليها أيضا  وخالل هذا الشهر قافلة أخرى تضم مواد 
ولفتت إلى أن الوفد لن يقتصر دوره على تقديم مساعدات طبية أو معيشية فحسب، لكن الوفد  غذائية.

ي" من تدمير للبنية سيطلع أيضا  على واقع األوضاع في القطاع ورصد كل ما ألحقه العدوان "اإلسرائيل
 األساسية، وهدم المساكن، وهو ما أدى إلى نزوح آالف من أهالي القطاع.

وأشارت إلى أن الوفد سيقدم تقريرا لألمين العام نبيل العربي حول ما تم رصده من مأساة في 
جية القطاع ولقاءات مع المسؤولين حول طبيعة األوضاع في القطاع، تمهيدا  لرفعه إلى وزراء الخار 

العرب في اجتماعهم األحد المقبل في القاهرة ليكون توثيقا  للجرائم "اإلسرائيلية" بحق الشعب 
وحول تحضير الوفد لزيارة مرتقبة لوفد من وزراء الخارجية العرب والذي سبق أن أعلن  الفلسطيني.

أن يقوم بها األمين  عنها األمين العام قالت نجم إن الوفد سيقوم بالتمهيد للزيارة، التي من المنتظر
 العام مع عدد من الوزراء إلى القطاع.

 8/2/4148الخليج، الشارقة، 
 

 شحنة مساعدات إلى غزة 44الجامعة العربية تسلم 
شاحنة من  74لفلسطيني، : أعلنت الجامعة العربية أنها قامت بتسليم الهالل األحمر االقاهرة

 ، المقدمة من األمانة العامة للجامعة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.اإلنسانيةالمساعدات 
وأوضحت المستشار أول، ليلى نجم، مديرة إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية لدى الجامعة، في 

الطبية الضرورية للعمليات  بيان صادر عن أمانتها العامة أمس، أن القافلة تضمنت المستلزمات
الجراحية والرعاية الطبية واللوازم الصحية وألبان األطفال، مشددة على أن هذه القافلة لن تكون األخيرة 

أغسطس الماضي، سوف تتلوها قوافل أخرى  4من األمانة العامة، فكما سبقتها شحنة من األدوية في 
 محملة بالمواد الغذائية والمعيشية.

 2/2/4148وحة، الشرق، الد
 

 الجامعة العربية تطالب بضمانات دولية لمنع تكرار العدوان اإلسرائيلي على غزة
ضمانات  طالبت جامعة الدول العربية بضرورة وجود :صالح جمعة -القدس دوت كوم - القاهرة

على قطاع غزة، خاصة بعد عملية إعادة اإلعمار التي ستبدأ عقب  اإلسرائيليلعدم تكرار العدوان 
الذي ستستضيفه القاهرة غدا األحد، برئاسة مصر  المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بإعمار غزة،

ون فلسطين المساعد لشؤ  العاموأكد األمين  والنرويج وفلسطين ومشاركة دولية وعربية واسعة.
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، على المؤتمر يأتي استكماال للجهد 

 المصري الكبير الذي بذل لوقف العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
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بتسهيل دخول المواد الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة "إسرائيل"  وشدد صبيح على ضرورة قيام
م وضع العراقيل كما فعلت في السابق بعد مؤتمر شرم الشيخ، مؤكدا على الدور الهام الذي يمكن وعد

 أن يقوم به المجتمع الدولي واألمم المتحدة في هذا الصدد.
عرض "إسرائيل"  وندد صبيح بالعدوان اإلسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، والذي ضربت به

ما على األرض الفلسطينية، موضحا أن القاهرة نجحت بدعم عربي  الحائط ودمرت آلتها العسكرية كل
كامل في وقف إطالق النار بين الجانبين "والبد أن يستمر هذا األمر بشكل كامل وبعيدا عن 
االستفزازات اإلسرائيلية من أجل التوصل إلى وقف للعدوان يكون شامال لكل األراضي الفلسطينية من 

 لة"، موضحا بأن استقرار المنطقة لن يتحقق إال بحل الدولتين وانسحابأجل تحقيق عملية سالم شام
 .5444من األراضي الفلسطينية المحتلة عام "إسرائيل" 

وجدد صبيح التأكيد بأن الجامعة العربية متمسكة بمبادرة السالم العربية، وقال "إن الجامعة تعتبرها 
ي منطقة الشرق األوسط"، معربا عن اسفه حيال استراتيجية من أجل تحقيق السالم الشامل والعادل ف

 صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الذي اعتبر فيه مبادرة السالم العربية خلف ظهره.
ذا أراد المجتمع الدولي تحقيق السالم في  وأكد صبيح أن مبادرة السالم العربية أصبحت أمام العالم، "وا 

وأشار صبيح إلى أن حكومة الوفاق الوطني، تمثل  ستبلور الموقف العربي".المنطقة فإن هذه المبادرة 
العنوان الفلسطيني والعربي ومعها الشعب الفلسطيني بجميع فصائله لتلقي المساعدات والتمويل 
الخاص بإعادة اإلعمار وذلك بمشاركة األمم المتحدة وبنوك ومؤسسات دولية، داعيا األمم المتحدة 

لعضوية في مجلس األمن الدولي إلى "إلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام عملية والدول دائمة ا
لزامها بعدم تكرار عدوانها والدخول مجددا في دائرة مفرغة قبيحة". وشدد في الوقت  إعادة إعمار غزة وا 

نائية ذاته على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الج
 الدولية وغيرها من المحاكم، مؤكدا "أن هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم والبد من محاسبة مرتكبيها".

 44/40/7041القدس، القدس، 
 

 إلعادة إعمار غزةصبيح لر"الخليج": خطة عربية جاهزة محمد 
شدد األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي  وكاالت: ،"الخليج" -القاهرة 

المحتلة محمد صبيح، على أهمية المؤتمر الدولي، الذي ستستضيفه مصر اليوم حول إعادة إعمار 
ه في الوقت قطاع غزة، مشيرا إلى أن المؤتمر إلى جانب ما يتضمنه من أبعاد اقتصادية ومالية، فإن

ذاته يمثل تجمعا إقليميا  ودوليا  ضخما  للمساهمة في وضع األسس التي ال تسمح بتكرار العدوان 
"اإلسرائيلي" على القطاع والعمل على تجاوز تداعياته التدميرية، وطالب بضمانات لعدم تكرار العدوان 

ا حذرت من تحويل "إسرائيل" "اإلسرائيلي" على القطاع خاصة بعد إطالق عملية إعادة اإلعمار، كم
 للصراع من قطاع غزة إلى القدس والضفة الغربية .

ولفت صبيح في تصريحات ل"الخليج" إلى خطة عربية جاهزة إلعادة إعمار قطاع غزة تم إقرارها 
 عقب توقف العدوان 1554في القمة العربية االقتصادية التي استضافتها دولة الكويت في يناير 
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ي ذلك الوقت بأيام، من خالل جلسة خصصت لبحث تداعيات العدوان وخصصت مبلغا "اإلسرائيلي" ف
يتجاوز الملياري دوالر لتنفيذ الخطة، والتي لم تدخل حيز التطبيق بفعل استمرار الحصار الصهيوني 
المفروض على القطاع، مشيرا  إلى أن الجانب الفلسطيني أدخل عليها بعض التعديالت لتتناسب مع 

 القطاع بعد الدمار الشامل الذي تعرض له من جراء العدوان "اإلسرائيلي" األخير. احتياجات
 47/40/7041الخليج، الشارقة، 

 
 مصرثانياا: 

 مندوب مصر في الجامعة العربية: اتصالت مصرية للتهدئة
مندوب مصر الدائم لدي الجامعة العربية طارق عادل إن التصعيد اإلسرائيلي ضد قال  :وكاالتال

الفلسطينيين كان محور مباحثات جرت صباح أمس، بين األمين العام نبيل العربي، ووزير الخارجية 
 المصري سامح شكري.

وضح للعربي أن مصر تقوم باتصاالت وقال عادل، الذي شارك في لقاء، إن الوزير شكري أ 
للتهدئة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وعلى كل المستويات من خالل سفراء مصر في تل 

 أبيب، ورام هللا.
 8/1/4148البيان، دبي، 

 

 مصر تتوّسط للتهدئة بين الفلسطينيين و"إسرائيل"
ن مصر تبذل كل الجهود أأ ف ب: أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت  -القاهرة 

سرائيل، معربا  عن قلق بالده حيال التصعيد في   األراضيالممكنة للتهدئة بين الفلسطينيين وا 
 الرسمية. األوسطالشرق  أنباء، بحسب ما ذكرت وكالة الفلسطينية

ن "الجهود المصرية مستمرة للتهدئة بين الفلسطينيين إصريحات في القاهرة وقال شكري في ت
انه "يبذل كل الجهود الممكنة لحل األزمة وا عفاء الشعب الفلسطيني من  وأضافواإلسرائيليين"، 

 التعرض للهجمات والضغط المتواصل عليه".
لمحتملة على الشعب وأعرب عن قلق مصر حيال التصعيد في األراضي الفلسطينية وتداعياته ا

وادلى شكري بهذه التصريحات بعد استقباله نظيره المغربي صالح الدين مزوار في  الفلسطيني.
 القاهرة.

 6/1/4148الحياة، لندن، 
 

  مصر تدين الغارات اإلسرائيلية على غزة
قطاع غزة، ورفضها  علىة الغارات التي شنها الطيران اإلسرائيلي أدانت وزارة الخارجية، سلسل

 إزهاق أرواح المدنيين من الجانبين. إلىالكامل جميع أعمال العنف التي تؤدي 
 4/1/4148، القاهرة، األهرام
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 "إسرائيل" اإلذاعة العبرية تكشف عن زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء تهامي إلى
رصد: كشفت اإلذاعة العبرية اليوم االثنين، عن زيارة غير معلنة قام بها مدير المخابرات  -الغد

ات المصرية وقالت اإلذاعة إن مدير المخابر  .مؤخرا   "إسرائيل"المصرية اللواء محمد فريد تهامي إلى 
التقى مسؤولين كبارا في الدوائر األمنية اإلسرائيلية، حيث تناولت المباحثات بين الجانبين التطورات 

 في غزة وشبه جزيرة سيناء والعالقات االستراتيجية.
 4/1/4148الغد، عمان، 

 
 وقت أسرع في غزة في النار إطالق وقف على بالعمل يعدُ  السيسي

 الرئيس مع هاتفيا   اتصاال، الثالثاء مساء، عباس محمود فلسطين دولة رئيس أجرى :وفا – هللا رام
 الفلسطيني الشعب سالمة على مصر حرص، السيسي الرئيس كدوأ .مصر رئيس السيسي الفتاح عبد
 التوصل على العمل اجل من التصعيد ووقف الخطير الهجوم ذاه القطاع وتجنيب، غزة قطاع في

 الرئيس وعد وقد .العدوان بدء منذ تتوقف لم مصر جهود وان، ممكن وقت بأسرع النار إطالق لوقف
 .وقت وبأسرع فوري نار إطالق لوقف المصرية الجهود بذل باستمرار، السيسي

 9/2/7041(، وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 اإلقليمي الوضع التهاب من تزيد فلسطين تجاه "إسرائيل" ممارسات: مصر
 مصر إعطاء بشأن يثار ما إن، المصري الخارجية وزير ،شكري سامح السفير قال: رمضان أيمن
 اليائسة المحاوالت قبيل من ويعد الصحة من له أساس ال غزة قصف في" إسرائيل"لـ األخضر الضوء

 وائل اإلعالمي يقدمه الذي مساء العاشرة ببرنامج حواره خالل" شكري" وأضاف .بمصر التهم إللصاق
 الوضع التهاب من تزيد الفلسطيني الشعب تجاه اإلسرائيلية الممارسات أن، 1دريم قناة على اإلبراشي

 . محسوب غير تصعيد نتيجة وخيمة عواقب عليه ويترتب ليمياإلق
 الملف مع كامل تعاون وعلى وثيقة عالقتها كانت مرسى المخلوع الرئيس حكومة: "قائال وتابع

 الممارسات من الفلسطيني الشعب حماية هو واألخير األول مصر هدف أن على مشددا"، اإلسرائيلي
 الشعب على تقع التي لألضرار إدراكا التصعيد وعدم لنفسا بضبط أبيب تل ونطالب اإلسرائيلية
 ".تجاوزها يمكن ال خطوط المصريين لكافة بالنسبة وهذا الفلسطيني

 2/2/7041، مصر، السابع اليوم
 

 غزة مع الحدود على سيناء في نفقاا  49 تدمير يعلن المصري الجيش
 الجيش أن، القاهرة من األناضول وكالة عن نقال 9/2/7041، لندن، العربي القدس نشرت
 مع الحدود علىب البالد شرقي شمال  سيناء جزيرة شبه في نفقا 54 تدمير في نجح إنه قال المصري

 عبر المصري الجيش باسم الجديد المتحدث، غنيم العزيز عبد سمير محمد العميد وأوضح .غزة قطاع
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 شرقي شمال  سيناء بشمال الحدود حرس قوات" إنب، فيسبوك  االجتماعي التواصل بموقع صفحته
 ."الفلسطيني غزة قطاع مع الحدود على نفق 54 تدمير من تمكنتب البالد

 /ولأيل منذ ارتفع تدميرها تم التي األنفاق عدد أن، القاهرة من 9/2/7041، لندن، الحياة وذكرت
 .نفقا   5445 نحو إلى الماضي سبتمبر

 

 إلى غزة وإلدخال معونات طبية الفلسطينيين مصر تفتح معبر رفح بشكل استثنائي للجرحى
، اليوم الخميس، بشكل استثنائي الستقبال البريفح وكاالت: قررت السلطات المصرية فتح معبر ر 

الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي، لعالجهم بالمستشفيات المصرية 
عن السفارة الفلسطينية في القاهرة، مساء  روذكر بيان صاد وإلدخال معونات طبية إلى القطاع.

من وزارة الصحة المصرية، برئاسة رئيس قطاع الرعاية العاجلة  يا  طب ، أن وفدا  6/1/6370األربعاء 
واإلسعاف بالوزارة، محمد سلطان، يتوجه صباح الخميس، إلى معبر رفح البري الستقبال الجرحى 

 الفلسطينيين ليكون في استقبال أول فوج من جرحى قطاع غزة.
فى رفح والعريش بشمال سيناء لعالج متخصص يتواجد حاليا في مستش طبيا   وأفاد البيان أن فريقا  

 الجرحى الفلسطينيين على أن يتم نقل الحاالت الشديدة إلى مستشفيات القاهرة.
 2/41/4148فلسطين أون لين، 

 
 وقف فوري للعدوان اإلسرائيلي على غزةإلى مفتي مصر يدعو 

األناضول: دعا مفتي مصر، شوقي عالم، إلى وقف عاجل وفوري للعمليات العسكرية  -القاهرة 
في قطاع غزة، مطالبا  الجامعة العربية واألمم المتحدة والمجتمع الدولي "إسرائيل"  التي تقوم بها

ل مفتي مصر وفي بيان صادر عنه، أمس األربعاء، قا بالتدخل الفوري من أجل إنهاء هذه العمليات.
 ."إسرائيل تقصف قطاع غزة المحاصر منذ سنوات مما يتسبب في كارثة إنسانية حقيقية"إن 

 41/1/4148القدس العربي، لندن، 
 

 مصر تستقبل جرحى ومصابين فلسطينيين عبر معبر رفح
 والمصابين الجرحى من أعداد استقبال أمس مصر واصلت: حسنين عبده محمد - القاهرة

 ميناء فتح السلطات قررت أن بعد، المصرية المستشفيات في العالج لتلقي غزة قطاع من الفلسطينيين
 اإلسرائيلية االعتداءات جراء، الفلسطينيين والمصابين الجرحى الستقبال استثنائية بصفة البري رفح
 اإلسعاف سيارات من بعدد الدفع جرى إنه البري رفح بميناء مسؤول مصدر وقال. غزة قطاع على

 بالفعل وصل وأنه، غزة قطاع من القادمين والمصابين الجرحى الستقبال المتخصصة الطبية والفرق
، والمصابين الجرحى من عددا   تقالن فلسطينيتان إسعاف سيارتا المصري الجانب إلى أمس صباح
 من فردا   44 استقبل الميناء أن إلى المصدر أشار كما". المصرية فياتالمستش إلى نقلهم جرى
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 أن موضحا  ، المصري الجانب إلى دخولهم إجراءات إنهاء وجرى، غزة قطاع في العالقين المصريين
 ".الفلسطينيين المصابين من المزيد وصول انتظار وفي مستمرا   زال ما العمل"

 44/2/7041، لندن، األوسط الشرق
 

 على النتهاكات اإلسرائيلية ن لن يصبروا طويالا وزهر": العرب والمسلم"األ 
 االحتالل يمارسها التي االعتداءات" أمس الشريف األزهر أدان: حسنين عبده محمد - القاهرة

 لن جميعا   والمسلمين العرب أن مؤكدا"، الوحشية"و" البربرية"بـ إياها واصفا"، لسطينيينالف ضد الغاشم
 وطالب. الدولية واألعراف والقوانين اإلنسانية القيم مع تتنافي التي االنتهاكات هذه على طويال يصبروا
 الفلسطيني الشعب حق مؤكدا  ، الفلسطينيين على االعتداء صور كل بوقف، أمس له بيان في األزهر

 ."الشرقية القدس" وعاصمتها أراضيه كامل على الكاملة السيادة ذات الدولة إقامة في
 44/2/7041، لندن، األوسط الشرق

 
لغاء "كامب ديفيد"  "تمرد" تطالب بطرد سفير الكيان وا 

 من اإلسرائيلي السفير وطرد"، أبيب تل" من المصري السفير بسحب" تمرد" حركة بتطال :القاهرة
 مواجهة في الفلسطيني الشعب بصمود مشيدة، غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان على رد ا، القاهرة
 والتي"، ديفيد كامب" اتفاقية إلغاء إلى، األربعاء مساء، بيان في، الحركة ودعت .الصهيوني العدوان
 على االستعماري كيانه يبني مستعمر مع سالم هناك يكون لن" وقالت"، العار اتفاقية" ب وصفتها
 البربري القصف خلفها التي الجرائم وتوثيق لرصد لجنة" بتشكيل" تمرد" وطالبت". شعبنا أبناء جثث
 ".المجازر هذه عن والمسؤولين، الحرب مجرمي لمالحقة بغزة قطاع على

 حركة إلى إشارة في  فرد أو حركة أي في الفلسطينية القضية اختزال" هارفض الحركة وأكدت
 مصر" أن مؤكدة"، سياسية توجهات أي من وأعم أشمل الفلسطينية القضية" أن مضيفةب"، حماس
، تمرد شباب الصفوف أول وفي، المخلص شبابها منها القلب وفي المحاوالت لهذه الصد حائط ستظل
 .فلسطين في العربية أرضنا تحرير سبيل في أرواحهم تقديمل استعداد على هم الذين

 على فقط ليس اإلسرائيلي العدوان إن، السويسي مصطفى، تمرد باسم المتحدث قال، جانبه ومن
 غيرهم أو القسام أو حماس مع خالفنا" أن مضيف ا، كله العربي الشعب على لكنه، الفلسطيني الشعب
 أصبح للصهاينة قوية ضربات توجه المقاومة نرى عندما اليومو ، المصري بالداخل انشغالهم بسبب
 ".مساندتها علينا لزام ا

 44/2/7041، الشارقة، الخليج
 

 مصر: "الجماعة اإلسالمية" و"األصالة" يدعوان لحرق اإلعالم اإلسرائيلية في المظاهرات
 جيش يرتكبها التي الوحشية للجرائم" استنكارها مصر في اإلسالمية الجماعة أعلنت: القاهرة
 والمدن غزة قطاع في الفلسطيني الشعب بحق الصهاينة والمستوطنين اإلسرائيلي االحتالل
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 وحرق الميادين كل في غزة لنصرة ظاهرللت المصريين الثوار" األصالة" حزب دعا فيما"، الفلسطينية
 علم حرق إلى مصر شوارع كل يف الثائرين المصريين جموع" األصالة" حزب دعاو  .اإلسرائيلي العلم

 األمن ومجلس المتحدة األمم هيئة مطالب ا، غزة يف إلخواننا مساندة هتافات ورفع الصهيوني الكيان
 ".الغاشم العدوان لهذا الفوري الوقف على والعمل، الفلسطيني الشعب بمساندة العالم شرفاء وكل

 40/2/7041، برس قدس
 

 "اعتداءات ومغامرات"الخارجية المصرية: الشعب الفلسطيني يدفع ثمن  باسمالمتحدث 
قالت مصر الجمعة إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن اعتداءات و"مغامرات"،  الجزيرة: ،وكاالت

نها تسعى لوقف إطالق النار. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن "الشعب  وا 
الفلسطيني يدفع ثمن اعتداءات ومغامرات تحاك لخدمة أغراض داخلية ال تصب في مصلحة المواطن 

وأضاف عبد العاطي في مداخلة هاتفية  ا أن مصر تسعى لحمايته من كل ذلك.الفلسطيني"، مضيف
على فضائية المحور أن مصر تبذل كل ما في استطاعتها لنجدة الشعب الفلسطيني، الذي قال إنه 

وأشار المتحدث المصري إلى اتصاالت تجريها القاهرة مع  يدفع ثمن العدوان اإلسرائيلي على غزة.
محمود عباس والفصائل الفلسطينية، باإلضافة إلى الجانب اإلسرائيلي من خالل  الرئيس الفلسطيني

 القنوات الدبلوماسية، لمحاولة تهدئة األوضاع.
 44/1/4148الجزيرة. نت الدوحة، 

 
  طن مواد غذائية ومستلزمات طبية لغزة 111الجيش المصري يرسل 

طن من  133القاهرة: أصدر الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري أوامره بإرسال 
 |ب.77المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لقطاع غزه بحسب وكالة األنباء المصرية الرسمية، الجمعة 

والمساعي الدبلوماسية المصرية وقال بيان رسمي مصري إن تلك المبادرة "تأتي استمرارا للجهود 
قطاع غزة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  علىالرامية لوقف العدوان اإلسرائيلي 

الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة بسرعة اتخاذ اإلجراءات الداعمة للشعب الفلسطيني، كما يأتي 
 لدعم الشعب الفلسطيني". ذلك في إطار الدور التاريخي المستمر والمتواصل

 44/1/4148قدس برس، 
 

 الصحفيين المصريين يطالب بمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها نقابةمجلس 
المجتمع الدولي بضرورة وكاالت: طالب مجلس نقابة الصحفيين المصريين، القيادة المصرية و 

على جرائمها المتكررة، وسرعة تقديم الدعم "إسرائيل"  التدخل الفوري والسريع لوقف العدوان، ومحاسبة
 الطبي واإلنساني للشعب الفلسطيني في جميع أرجاء األرض الفلسطينية.

 44/1/4148الغد، عمان، 
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 سطينيينيحاصرون أئمة أوقاف رفضوا الدعاء لنصرة الفل مصلونمصر: 
النظام  لمعارضي: انطلقت عقب صالة الجمعة اليوم في معظم محافظات مصر مسيرات القاهرة

في مصر تهتف لـ "غزة رمز العزة" في جمعة "العسكر يسحق الفقراء"، وتندد بصمت الحكام العرب، 
كما ندد المتظاهرون بارتفاع األسعار في مصر، وطالبوا برحيل المشير عبدالفتاح السيسي الرئيس 

 الجديد لمصر، فيما هاجمت قوات األمن المتظاهرين بالرصاص والغاز والخرطوش.
كما نشبت مشاجرات بين مصلين وأئمة وزارة األوقاف الجدد المعينين في عدة مساجد لرفضهم 

ة وتجاهلهم ما يجري من عدوان صهيوني، ودخل كثير من المصلين في مساجالت الدعاء لنصرة غز 
مع أئمة المساجد وحاصروهم وقاموا بتوبيخهم، ما أضطر بعضهم للتحجج بأنه نسي الدعاء لغزة 

 للخروج من مأزق هجوم المصلين عليه، بحسب شهود عيان.
 44/1/4148قدس برس، 

 

 ة ووقف الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزةالتهدئ محاولتالسيسي وبلير يقودان 
قالت مصادر دبلوماسية في القاهرة أمس إن الرئيس المصري عبد : وليد عبد الرحمن - القاهرة

لية لعملية السالم في الشرق األوسط توني بلير، يقودان الفتاح السيسي، ومبعوث اللجنة الرباعية الدو 
محاوالت للتهدئة ووقف الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، وأكدت أن السيسي حذر من مخاطر 

 على غزة وما يسفر عنه من ضحايا من المدنيين األبرياء."إسرائيل"  التصعيد العسكري من جانب
ي باسم الرئاسة المصرية، إن لقاء السيسي بلير، استهدف وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسم

استعراض الموقف الحالي في األراضي المحتلة في ضوء التصعيد الذي تشهده مؤخرا، حيث أشار 
الرئيس المصري إلى الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على الصعيدين السياسي واإلنساني، 

ة مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لوقف العنف والعمليات منوها إلى ما تشهده االتصاالت المصري
 العسكرية التي يسقط ضحيتها المدنيون األبرياء من عناد وتعنت.

 41/1/4148ن، الشرق األوسط، لند
 

  بلورت اتفاق تهدئة ينهي الحرب في غزة مصريديعوت أحرونوت: 
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مصر بدأت بالتعاون مع عدة دول : الهنود أكرم أبو -دبي

عربية لبلورة مسودة اتفاق تهدئة ينهي العدوان اإلسرائيلي تستند إلى مقررات التهدئة التي تم التوصل 
 العام.على القطاع قبل نحو عام ونصف  "عمود السحاب"إليها في عملية 

يتضمن شرطا وضعته حركة حماس يقضي "وذكرت الصحيفة اإلسرائيلية أن االتفاق الجديد 
بإطالق سراح جميع األسرى المحررين ضمن صفقة تبادل األسرى مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد 

أسيرا والذين أعادت تل أبيب اعتقالهم خالل عمليات الدهم التي شهدتها الضفة  12شاليط وعددهم 
. وأشارت إلى أن "غربية قبل ثالثة أسابيع، إضافة إلى إطالق سراح قيادات الحركة في الضفةال
 ".حماس ترفض حتى اآلن الخوض في تفاصيل التهدئة"
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شقين أحدهما عسكري يتضمن وقف النار من الجانبين، واآلخر اقتصادي "ويشمل االتفاق الجديد 
بناء للقطاع وتوسيع المجال البحري للصيادين الغزيين، يتيح استمرار دخول المواد الغذائية ومواد ال

 ."والسماح للمزارعين بالقطاع بفالحة أراضيهم القريبة من الشريط األمني
 41/1/4148، البيان، دبي

 
  من الوصول إلى غزة أوروبياا  طبباا  اا وفد تمنعالسلطات المصرية 
من الوصول إلى قطاع غزة  ا  أوروبي طبيا   ا  ب وفد1|76المصرية اليوم السبت   غزة: منعت السلطات
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"قدس برس" أن  الجرحى الفلسطينيين. إسعافلتقديم المساعدات في 

بي تابع لتجمع األطباء الفلسطينيين في السلطات المصرية قامت اليوم السبت بمنع فريق طبي أورو 
أوروبا من مواصلة سيره في اتجاه قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان كبير. وأضافت أن منع هذا الوفد 

محاولة منهم لمنع تقديم العون الجراحي الطبي ألهالي قطاع غزة.  هي الطبي من الوصول إلى غزة
ذلك طب الكوارث، من عدة دول أوربية. وأشارت إلى ويضم هذا الفريق خبراء في التخدير والجراحة وك

انه وفي إطار تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني فان الكثير من الفرق الطبية ومجموعات 
 الناشطين تجهز نفسها للتوجه إلى قطاع غزة.

 44/1/4148قدس برس، 
 

 بالدهم بالتدخل لوقف العدوان على غزة قيادةصحفيو مصر يطالبون 
أكد مجلس نقابة الصحفيين في مصر "إدانته الكاملة لعدوان الكيان الصهيوني الوحشي : القاهرة

، على "ضرورة 76/1والهمجي على األراضي الفلسطينية، وشدد المجلس، في بيان أصدره يوم السبت 
دة المصرية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذا اآللة العسكرية الصهيونية المسان

عن مسؤوليتها القومية والتاريخية واإلنسانية في مساندة األشقاء  الغاشمة، وعدم تخلي مصر
يع وطالب مجلس النقابة، القيادة المصرية والمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والسر  ن.الفلسطينيي

"لوقف هذا العدوان البربري، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة، وسرعة تقديم الدعم الطبي 
 ".واإلنساني للشعب الفلسطيني

 44/1/4148قدس برس، 
 

 الرئيس مرسي يهتف "لبيك يا غزة" من داخل القفص خالل محاكمته
محمد جمعة: استكملت محكمة جنايات القاهرة، األحد، االستماع إلى شهود اإلثبات في محاكمة 

آخرين من أعضاء مكتب  766الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة اإلخوان محمد بديع، و
ب هللا اللبناني في اإلرشاد والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحز 

أغسطس الستكمال  74يناير. وتأجلت القضية إلى جلسة  61قضية "اقتحام السجون"، أثناء ثورة 
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وطلب المحامي محمد الدمياطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين أن  سماع شهود اإلثبات.
السياسية اآلن على تثبت المحكمة بمحضر جلستها بأن "هيئة الدفاع تدين ما يحدث على الساحة 

 : حدود مصر الشرقية من اعتداء الكيان الصهيوني الغاشم على غزة" فتدخل مرسي في الحديث قائال 
حتى فجر اليوم"، ثم ظل يردد: "لبيك يا غزة لبيك"، فاعترض رئيس المحكمة  726"الشهداء بلغوا 

لن يسمح بالكالم في السياسة،  على حديث الدفاع والمتهمين فيما ليس له عالقة بالقضية، مؤكد ا أنه
فأصر الدفاع على أن "مرسي هو رئيس الجمهورية ومن حقه إبداء رأيه  ولن يسمح باإلساءة لمصر.

 فيما يجرى على الساحة السياسية" فعلق القاضي ساخر ا: "سوف نثبته في محضر الجلسة للتاريخ".
 41/1/4148الشروق، مصر، 

 
 هاجم حماس بسبب انتقاداتهاالناطق باسم الخارجية المصرية ي

: هاجم السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، حركة حماس بعد انتقادهم القاهرة
ث فقط، دون فتحه لحماية "استقبال المصابين والجثفتح معبر رفح، وقولهم إنه جاء لـلمصر، لعدم 

األحياء". وقال عبد العاطي، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" المصرية، إن "الرد بسيط 
.. مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف دائما جانب الشعب الفلسطيني، فهناك دول ذات أجندات جدا  

 خاصة تطلق تصريحات رنانة دون أن تقوم بأي خطوة على األرض".
 تساءل "لماذا ال يتحرك المجتمع الدولي من أجل مئات الشهداء الفلسطينيين، قطاع غزة.. قانونيا  و 

أن مصر "تقوم  ال يزال تحت االحتالل اإلسرائيلي باعتبار أنها تسيطر على المجال الجوي". معتبرا  
 ".بكل التزاماتها التاريخية، ليس لحماية فصيل بعينة ولكن لحماية الشعب الفلسطيني

 41/1/4148قدس برس، 
 

 متحدث باسم "الحرية والعدالة": النظام المصري متحالف مع "إسرائيل" للقضاء على حماس
حزب الحرية والعدالة أحمد رامي أن الموقف عبد الرحمن أبو الغيط: أكد المتحدث باسم  -القاهرة 

نما هناك توزيع أدوار، فهناك تصريحات  الرسمي المصري ليس متناقضا تجاه العدوان على غزة، وا 
موجهة للشعب المصري لذر  الرماد في العيون، وتصريحات أخرى للخارج تعبر عن حقيقة الموقف 

 المصري بعيدا عن اإلعالم المحلي.
من أجل القضاء على "إسرائيل"  النظام الحالي متحالف مع -حات للجزيرة نتفي تصري-وأضاف 

حركة حماس التي ينظر إليها كجزء من جماعة اإلخوان المسلمين، منتقدا منع النظام المصري عدة 
 أطقم طبية من التوجه إلى غزة لسد العجز الذي تواجهه مستشفياتها في ظل ارتفاع أعداد المصابين.

ر دولة محورية في المنطقة وليست جمعية خيرية، وال يمكن أن يقتصر دورها وأضاف أن مص
صدار بيانات صحفية تطالب الطرفين بوقف إطالق النار.  على إرسال أكفان لشهداء غزة، وا 

 48/1/4148الجزيرة. نت، الدوحة، 



 المواقف العربية من العدوان _______________________________________________________

 299       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 حمدين صباحي: العدوان على غزة هدفه األساسي إفشال المصالحة الفلسطينية
حمدين صباحي، السفير الفلسطيني  المصريحسن شاهين: التقى مؤسس التيار الشعبي  -القاهرة 

الجديد بالقاهرة، جمال الشوبكي، مساء السبت، إلعالن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما 
وأجرى خالل اللقاء اتصاال  هاتفيا   بـ"الهجمة الصهيونية المسعورة التي يتعرض لها قطاع غزة".وصفه 

بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد خالله على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب 
المركزية، وبوصلة النضال العربي في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي حتى تحرير كامل التراب 

وأكد صباحي، بحسب بيان للتيار  لسطيني وا عالن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.الف
الشعبي، صدر أمس، ثقته بأن العدوان اإلسرائيلي الهمجي على قطاع غزة هدفه الرئيسي إفشال 

اق المصالحة الفلسطينية التي أنجزت مؤخرا ، داعيا  الرئيس عباس للحرص على استمرار العمل باتف
 المصالحة واالنضواء تحت راية واحدة للمقاومة حتى استعادة كامل الحق الفلسطيني بعودة الالجئين.

 48/1/4148المستقبل، بيروت، 
 

 قوى سياسية مصرية تنظم قوافل إغاثية لغزة تحت شعار "قادمون يا غزة"
أعلن عدد من األحزاب واللجنة الشعبية لدعم االنتفاضة الفلسطينية عن تنظيم وقفة صامتة أمام 
مقر نقابة الصحفيين، اليوم، وتنظيم قوافل إغاثة لغزة تحت شعار "قادمون يا غزة"، ودعت األحزاب، 

م في مقر حزب الدستور، في بيان أصدرته، أمس، لعقد مؤتمر صحفي في الواحدة بعد ظهر اليو 
مؤكدا  أنه سيعلن في المؤتمر عن ميعاد ومكان لمؤتمر جماهيري إلعالن موقفها تجاه العدوان 

 اإلسرائيلي على غزة ودعم الشعب المصري الكامل للشعب الفلسطيني.
وطالب البيان رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بتبني موقف يعبر بصدق عن نبض الشعب 

اه أشقائه الفلسطينيين، كما ندعوهم إلى فتح معبر رفح، ليس فقط بمناسبة هذا العدوان، المصري تج
 ولكن بشكل دائم.

كما أعلنت عن فتح مقارها لتلقى تبرعات الشعب المصري ألشقائه الفلسطينيين ومشاركتها في 
 القافلة التي ستنطلق في بدايات األسبوع القادم، وفى الوفد الشعبي المرافق لها.

والحزب المصري  -تحت التأسيس -وقع على البيان أحزاب مصر القوية والدستور والعيش والحرية
الديمقراطي االجتماعي ومصر الحرية وجبهة طريق الثورة  ثوارب التيار الشعبي، حزب الكرامة، حزب 

 التحالف الشعبي االشتراكي.
 48/1/4148المصري اليوم، القاهرة، 

 
 طالب بطرد السفير اإلسرائيلي من القاهرةنقابات ومنظمات مصرية ت

: طالب عدد من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية المصرية بطرد سفير الكيان القاهرة
بعقد مؤتمر طوارئ لصدور قرارات قوية منها  اإلسرائيلي بالقاهرة وغلق سفارته، ومطالبة الدول العربية
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وأكدت تلك النقابات والمنظمات، في بيان أمس األحد، ضرورة  قطع العالقات العربية مع "إسرائيل".
صدار  تنظيم قوافل عاجلة لقطاع غزة، وناشدوا الرئيس محمود عباس التوقيع على اتفاقية روما، وا 

عربي موحد من مجلس األمن بوقف االعتداء اإلسرائيلي على قرار بعقد المؤتمر العاجل باتخاذ قرار 
فلسطين، فيما قررت النقابات تشكيل غرفة عمليات من نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب 
يفاد بعثة  والمنظمات الحقوقية، ورصد جرائم الحرب التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وا 

 رب.تقصي حقائق لغزة لرصد جرائم الح
 48/1/4148الخليج، الشارقة، 

 
 حزب الجيل: مصر تواصل دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية بالرغم من عداء حماس

هابي رئيس حزب الجيل القريب من السلطة الحالية عبد الرحمن أبو الغيط: أكد ناجي الش -القاهرة 
أن "الموقف المصري واضح أنه منحاز للجانب الفلسطيني، على الرغم من محاوالت حركة حماس 

في -لجر  مصر إلى حرب مع إسرائيل إلضعاف الجبهة الداخلية المصرية". وأضاف الشهابي 
لقضية الفلسطينية والوقوف في وجه أن مصر تواصل دورها الريادي في دعم ا -تصريحات صحفية

العدوان اإلسرائيلي بالرغم من عداء حماس للجيش المصري، ودعمها جماعة اإلخوان المسلمين في 
 تنفيذ مخططاتها "اإلرهابية".

 48/1/4148الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 حزب "مصر القوية" يطالب السلطات المصرية بكسر الحصار عن غزة
حمدي أحمد: صرح أحمد إمام المتحدث اإلعالمي لحزب مصر القوية بأن الحزب قرر فتح مقراته 
في جميع المحافظات لقبول التبرعات العينية من مواد إغاثة وأدوية، تمهيدا لتسيير قافلة إمدادات طيبة 

غاثية بنهاية األ سبوع الحالي لقطاع غزة خاصة في ضوء تدهور األحوال الطبية ونقص األدوية وا 
 والغذاء.

وأكد إمام مشاركة حزب مصر القوية في كافة الفعاليات المجمعة المزمع إقامتها للتضامن مع غزة 
ا بالتنسيق مع كافة األحزاب والقوى السياسية مطالبا السلطات المصرية بالقيام بدور إيجابي تجاه م

يحدث في غزة لنصرة أشقائنا الفلسطينيين خاصة في ضوء الموقف الحالي المتخاذل للنظام المصري 
ألشقائنا الفلسطينيين، وليس  كما طالب إمام السلطة بكسر الحصار القائم حاليا   والعربي بشكل عام.

إجراءات  مجرد فتح المعبر لسويعات قليلة كما تم، مشيرا إلى أن كسر الحصار البد أن يتضمن
تتضمن الفتح الكامل للمعبر سواء تجاريا إلدخال المواد التجارية أو على الجانب اإلغاثي أمام 

 المساعدات الطبية والفتح لألفراد العالقين على الجانبين والجرحى والمصابين.
 48/1/4148الوفد، الجيزة، 
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 مة بدعم التصعيد ضّد غزةأحزاب مصرية تطالب بفتح دائم لمعبر رفح واإلخوان يتهمون الحكو 
محمد عبد اللطيف: تصاعدت مشاعر الغضب بين المصريين مع استمرار العدوان  - القاهرة

ئيس عبد الفتاح السيسي بفتح دائم لمعبر مصرية الر  أحزاباإلسرائيلي على قطاع غزة، فيما طالبت 
 ".رفح، واتهمت جماعة اإلخوان المسلمين السلطات الحالية بـ"دعم التصعيد ضد القطاع

أحزاب مصرية في بيان حصلت "القدس العربي" على نسخة منه أنها فتحت مقارها لتلقي  6وقالت 
قافلة التي ستنطلق األسبوع المقبل، تبرعات الشعب المصري ألشقائه الفلسطينيين، ومشاركتها في ال

الفتاح السيسي لـ"فتح معبر رفح  ودعا البيان، الرئيس المصري عبد وفى الوفد الشعبي المرافق لها.
بشكل دائم وعدم ربط فتحه بتعرض أهالي غزة للعدوان فقط، وتبني موقف يعبر بصدق عن نبض 

حزاب أن "معبر رفح مسألة حياة بالنسبة واعتبرت األ الشعب المصري تجاه أشقائه الفلسطينيين".
للشعب الفلسطيني في غزة، وهي مسألة ال يجب أن تكون محل مساومة، ومن البديهي أن هذا ال 

 ".يحول دون اتخاذ كل اإلجراءات التي تحافظ على أمن مصر القومي
براليةب، ووقعت على البيان أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي االجتماعي، ومصر الحرية  لي

والكرامة  ناصريب، والتحالف الشعبي االشتراكي، والعيش والحرية  يساريانب، ومصر القوية 
 إسالميب، باإلضافة إلى جبهة طريق الثورة  رافض لحكم العسكر وحكم اإلخوانب، والتيار الشعبي 

  الداعم للمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحيب.
لمسلمين في بيان أمس إن "ما يحدث على أرض غزة ال من جانبها، قالت جماعة اإلخوان ا 

ينفصل أبد ا عما يحدث في مصر، فغلق المعبر المتنفس الوحيد ألهلنا في غزة والتضييق على 
 عمليات المساعدة واإلغاثة لهم يأتي في إطار دعم السلطات الحالية الواضح لهذا العدوان". 

 41/1/4148القدس العربي، لندن، 
 

 الفلسطينيين حماية هدفها المصرية المبادرة": البيان"لر شكري سامح
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن المبادرة  وكاالت:ال ،أحمد إسماعيل - القاهرة

تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، فيما حفل المشهد  المصرية لوقف إطالق النار على قطاع غزة
السياسي الموازي للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، حالة جدل واسعة حول المبادرة المصرية لوقف 
إطالق النار، فقد أيدت السلطة الفلسطينية هذه المبادرة التي حظيت بدعم من جامعة الدول العربية 

ء الصادرة عن حركة حماس بين من أعلن رفضها ومن أعلن أنها ما وواشنطن، فيما تضاربت اآلرا
 قبولها ورأت فيها فرصة لنزع الصواريخ في غزة."إسرائيل"  زالت قيد الدراسة، فيما أعلنت

وقال وزير الخارجية المصري إن ما تم طرحه خالل الجلسة غير العادية لمجلس الجامعة العربية 
تطورات الجارية جراء العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة مساء االثنين لبحث التصعيد وال

 قراراته تأييد المبادرة المصرية.والتدابير الالزمة لمواجهته، تضمن في مشروع 
 46/1/4148البيان، دبي، 
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 غزة أنقذوا: المصرية للرئاسة الفتوح أبو
الفتوح، أجرى اتصاالت مع مؤسسة  المنعم أبو عبد .أعلن حزب مصر القوية، أمس، أن رئيسه د

الرئاسة ومع األمين العام لجامعة الدول العربية بشأن التطورات الحالية الخاصة بالعدوان على قطاع 
مل القضية الفلسطينية والع في المحوريغزة، حيث طالب الرئاسة بضرورة اضطالع مصر بدورها 

الفتوح، أكد ضرورة  للحزب، إن أبو اإلعالميقال أحمد أمام، المتحدث و على إيقاف ذلك العدوان. 
ضوء المنع القائم حتى اآلن، وطالب  فيالسماح للقوافل الطبية واإلغاثية بالدخول إلى القطاع خاصة 

 بالسماح بدخول األطقم الطبية نظرا  لتردى األوضاع الصحية هناك.
 46/1/4148، القاهرة، المصري اليوم

 
 "إسرائيل" مع العالقات بتجميد يطالب" الشعبي التحالف"

بجميع السبل "إسرائيل"  ، السلطات المصرية بالضغط علىاالشتراكي الشعبيطالب حزب التحالف 
يد العالقات مع "المحتل الغاصب"، وفق ما أكدته مبادرة شباب الحزب الدبلوماسية متضمنة تجم

وأوضح  ."المأزوم" الفلسطينيللشعب  والمعنوي والمادي السياسيلتسيير قافلة إلى غزة لتقديم الدعم 
غزة غير قابل  في الفلسطينيبيان أمس على عدد من المبادئ منها أن دعم الشعب  فيالحزب 

ستصاحب الوفد سوف تسلم للهالل  التيطرف، وأن مواد اإلغاثة  يح ألصال السياسيللتوظيف 
 أو لهيئة شعبية متفق عليها. الفلسطينياألحمر 

 46/1/4148المصري اليوم، القاهرة، 
 

 "السلمي النتفاض" سوى الفلسطيني الشعب أمام يعد لم: حمزاوي عمرو
ة عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صواريخ المقاوم .صفاء صفوت: قال د

أن عدم دعم الشعب الفلسطيني في محنته الحالية بحجة سيطرة  ا  الفلسطينية ليست هي الحل، مؤكد
 رائيلي على الفلسطينيين"، حسب وصفه.حماس على غزة يعد "خطيئة ال تقل وطأة عن العدوان اإلس

وأضاف لبرنامج "الحدث المصري" الذي يذاع على فضائية "العربية الحدث"، أنه الشعب الفلسطيني 
لم يعد أمامه سوى االنتفاض السلمي، وليس االنتفاض باستخدام الصواريخ، مشيد ا بالمبادرة المصرية 

 فلسطينية، وفق ا لقوله.والفصائل ال"إسرائيل"  لوقف إطالق النار بين
 46/1/4148الشروق، مصر، 

 
 المصرية المبادرةب أخرى وفصائل حماس قبول أجل من مكثفة اتصالت: المصري الخارجية وزير
 حاليا   مكثفة اتصاالت وجود شكري سامح المصري الخارجية وزير أكد: التوكاال ،البيان – القاهرة
 الشعب أرواح على حفاظا   المصرية المبادرة قبول أجل من أخرى وفصائل حماس الستقطاب
 لعملية الدولية الرباعية اللجنة مبعوث بلير توني مع صحافي مؤتمر في، شكري وقال. الفلسطيني
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 يوشك الذي الخطير والتصعيد التطورات لتجنب جاءت المصرية لمبادرةا إن األوسط بالشرق السالم
 .الشقيق الفلسطيني بالشعب ستلحق التي األضرار من والمزيد الوضع انزالق إلى يؤدي أن

 تماما   ووقفها "العسكرية العمليات" مع للتعامل أيضا   جاءت المصرية المبادرة أن إلى الوزير وأشار
تاحة غزة في األوضاع لصياغة الفرصة إلتاحة  الشعب ليحقق السالم عملية الستئناف الفرصة وا 

قامة طموحاته الفلسطيني  .الشرقية القدس وعاصمتها الوطني ترابه كامل على دولته وا 
 تم التي المصرية والمبادرة األزمة من الخروج وكيفية التطورات أحدث بلير مع بحث أنه وأكد
. األزمة من للخروج لألطراف مواتية فرصة وستظل كانت والتي ،عناصرها وشرح يومين منذ إطالقها

 الدولية األفعال ردود إن شكري قال، الدولية األفعال ردود تقييم حول الخارجية لوزير سؤال على وردا  
 العسكرية والعمليات للعنف المناسب المخرج فيها تجد حيث، المصرية للمبادرة ومؤيدة ومرحبة داعمة
 .األبرياء دماء سفك ووقف لفلسطينيا للشعب وحماية

 42/2/7041، دبي، البيان
 

 غزة على العدوان لوقف كافية غير المصرية المبادرة: سياسية أحزاب ثمانية
 قضية أن المصرية السياسية والقوى األحزاب من عدد أكد: سعيد إبراهيم ،صبح اللطيف عبد
 مع سياسية خالفات بأي ربطها يجب ال األولى الدرجة من مصري قومي أمن قضية هي فلسطين
 من الحياد أن، لها مشترك بيان في األحزاب وأوضحت .أخرى فلسطينية كيانات أي أو حماس حركة
 الصهيوني والكيان الفلسطيني لجانبا بين المصري النظام رأسها وعلى العربية األنظمة جانب

 السلطات مطالبة، غزة على العدوان لوقف كافية غير المصرية المبادرة أن إلى الفتة، تماما مرفوض
 الناشطة على القبض إلقاء بعد غزة لقطاع مساعدات يجمعون الذين النشطاء عن يدها برفع المصرية

 بتسهيل المصرية السلطات البيان وطالب .التأسيس تحت والحرية العيش حزب عضو منصور هناء
 .الفلسطيني الجانب إلى والغذائية الدوائية المساعدات توصيل
، االجتماعي الديمقراطي والمصري، القوية ومصر، الدستور أحزاب من كل البيان على ووقع
 العيش وحزب، الحرية مصر وحزب، الثورة طريق وجبهة، االشتراكي الشعبي والتحالف، الكرامة وحزب
 .التأسيس تحت والحرية

 42/2/7041، مصر، السابع اليوم
 
 أبيب تل مع التعاون من لمزيد بقوة حماس ضرب نتنياهو على يشترط السيسي": ديبكا"

 لشن" إسرائيل" بدفع يقوم السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس إن ئيليةإسرا استخبارية مصادر قالت
 اعتباره من انطالقا، أكبر بشكل أبيب تل مع للتعاون كشرط، غزة قطاع ضد موسعة عسكرية عملية
 ب.المسلمين اإلخوان  الداخل في ألعدائه فلسطينيا   ذراعا   حماس حركة



  __________________________________________________  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

 355              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

 مساء المصغر اإلسرائيلي الوزاري المجلس واجهت تيال الرئيسية المشكلة أن" ديبكا" موقع ورأى
 الساعات خالل تنفيذها" إسرائيل" على يجب التي العسكرية العملية نوعية هي يوليو 54 الثالثاء
 .غزة ضد العمل باستمرار السيسي إلقناع وذلك، حماس حركة ضد التالية

 األمريكي للرئيس البارز االبتعاد تجاهل اإلسرائيليين والمحللين المصادر كل فضلت مثلما" وأضاف
 األمريكي الخارجية وزير زيارة إلغاء خالل من، وحماس إسرائيل بين العسكرية المواجهات عن، أوباما
، بالمسألة يهتم ال، أيضا السيسي أن حقيقة تجاهلت، الثالثاء مقررة كانت التي للمنطقة كيري جون
 -ألعدائه فلسطينيا   ذراعا   فيها يرى التي -حماس ضد للعمل إسرائيل دفع هو فعله مستعد هو ما وكل

 ".المسلمين اإلخوان
 ضد للعمل مستعد السيسي أن زعمب أمان  اإلسرائيلية العسكرية االستخبارات من القريب الموقع

 .العملية ثمار بقطف هو يكتفي بينما، وحده العملية اإلسرائيلي الجيش يقود أن بشرط، حماس
 المبادرة على بموافقته أوجد نتنياهو أن إلى تذهب التي، اإلسرائيلية التوصيفات فإن، السبب لهذا"

 منظور فمن. فيها مبالغ حماس ضد العمل الستمرار سياسية أرضية النار إطالق لوقف المصرية
 العسكرية العملية الستمرار السياسية األرضية أوجد الذي هو فنتنياهو: ذلك عكس الوضع فإن القاهرة
 ."الطريق هذا في االستمرار عليه واآلن، حماس ضد ئيليةاإلسرا

 الوزراء فرئيس: انتظار وضع في "إسرائيل"و وحماس، مصر أن إلى" ديبكا" مصادر وتشير
 نوعية بشأن قرار اتخاذ دون أنه جيدا يدركون.. يعلونب بوجي  موشيه الدفاع ووزير، نتنياهو بنيامين
 ".أكبر بشكل مصر يحرك أو يتحرك نل السيسي فإن، اإلسرائيلية العملية
، ومداها العملية شكل بشأن "إسرائيل" قرار ينتظر السيسي أن االستخباري الطابع ذو الموقع وزعم
 للتعاون مستعدة مصر كانت كلما، أكبر لحماس اإلسرائيلية العسكرية الضربة كانت كلما أنه مضيفا  

 . أوسع بشكل" إسرائيل" مع
 41/2/7041، لسربا خارج يغرد وطن موقع

 
 الفلسطيني للصمود وتحية.. ةيالمصر  المبادرة على نتحفظ: القوية مصر حزب
 هي الفلسطينية القضية إن، القوية مصر حزب باسم الرسمي المتحدث، إمام أحمد قال: هشام أميرة
 .وطني وغير وطني هو من بين فرز عملية إلى تؤدى إزاءها المتباينة المواقف إن حيث، فرز قضية

 التحالف - الكرامة" أحزاب فيه وشاركت اليوم الدستور حزب عقده الذي المؤتمر خالل إمام ولفت
 إلعالن يةوالحر  والعيش ثوار وجبهة" الديمقراطي المصري -القوية مصر - الشعبي التيار -الشعبي
 .الخالفات كل فوق نسمو وتجعلنا تجمعنا الفلسطينية القضية أن إلي الفلسطينية القضية من موقفهم

 تقف التي العربية األنظمة على العار وكل، وصموده الفلسطيني للشعب التحية كل: وأضاف
 الفلسطيني نالطرفي بين العنف بوقف تنادى التي المصرية المبادرة على العار وكل المتفرج موقف

 عالماإل وسائل على طرحها يتم الفلسطينية القضية تخص مبادرة توجد ال: إمام واستطرد .واإلسرائيلي
نما الحياد على ليست بذلك مصر أن مؤكد ا، الفلسطيني الطرف على طرحها قبل ، فلسطين ضد وا 
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 وأكد، الضرب عن لتوقفوا المبادرة لتلك الفلسطيني الطرف قبول ضرورة عن اآلن تتحدث" إسرائيل"فـ
 .المصرية للمبادرة رفضه

 42/2/7041، القاهرة، األهرام
 

 حماس بينها كثيرة أطراف مع المبادرة حول جرت مشاورات: فلسطين ىلد مصر سفير
 مع جرت مشاورات إن، عطية الدين نصر وائل فلسطين لدى مصر رسفي قال: شاهين ربيع
 مجلس اجتماع سبقت التي المبادرة إعالن قبيل حماس حركة وبينها الفلسطينية األطراف مختلف
 في تأتي للقاهرة عباس محمود الرئيس زيارة أن إلى ولفت .ساعات ببضع -الماضي االثنين- الجامعة
 األرض على اإلسرائيلي العدوان وقف جهود لمتابعة البلدين ادتيقي بين المستمر التشاور إطار

 إطالق لوقف المصرية المبادرة تحقيقه إلى تهدف ما وهو، غزة بقطاع األبرياء دم ونزيف، الفلسطينية
 .النار

طالق غزة على اإلسرائيلي القصف استمرار ظل في حاليا   المصرية المبادرة مصير وعن  وا 
 على المطروح الوحيد الجهد هي المبادرة أن الدين نصر وائل السفير أكد "،يلإسرائ" على الصواريخ
 يبدأ تهدئة أو هدنة أية تطبيق موعد أن موضحا، عليه والبناء استثماره يجب ما وهو، حاليا   الطاولة

 تحقيقه على العمل مصر تواصل ما وهو، النار إطالق معا الطرفان فيها يوقف التي اللحظة من
، المعنية والدولية اإلقليمية واألطراف الفصائل جميع مع وبالتنسيق، الفلسطينية القيادة مع بالتشاور

 من خاصة، األبرياء المدنيين لدماء حقنا فرصة أقرب في للتهدئة 1551 اتفاق تثبيت إعادة في أمال  
 .والنساء األطفال

 42/2/7041، القاهرة، األهرام
 
 حماس بسحق "إسرائيل" يطالبون مصريون عالميونإ

 الوضع عن وخليجين مصريين إعالميين لسان على ورد الذي بالكالم اإلسرائيلي التلفزيون احتفى
 مئات وسقوط أيام ثمانية منذ غزة قطاع على "إسرائيل" تشنه الذي الغاشم العدوان ورغم، غزة في

 .طفالواأل والنساء المدنيين من اغلبهم والجرحى داءالشه
 مذابح عن المسؤولة هي حماس" أن في تي أون" قناة علي الخياط أماني المصرية المذيعة وذكرت

 ."رفح معبر لفتح األزمة خلقت وأنها غزة في إسرائيل
 ووصل؟ وانالعد بدأ عمن، الفراعين قناة في عكاشة توفيق المصري اإلعالمي تساءل جانبه من

، مستوطنين ثالثة بخطفها بدأته التي هي حماس نماإ النار إطالق تبدأ لم" إسرائيل" نأ نتيجة لىإ
 التي الدماء مسؤولية وحملهم "الكالب"بـ ووصفهم المعركة إلى مقاتليها بدفع وطالبها حماس وهاجم
 .غزة في تراق

 خالد للحركة السياسي تبالمك ورئيس حماس حركة، ىموس أحمد المصري اإلعالمي وهاجم
 وأعلن .بقطر فيه يتواجد الذي الوقت في" إسرائيل" على الهجوم خلفية على، له حلقة خالل، مشعل
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، حماس يكرهون، آخر مكان أي في أو غزة في سواء الفلسطينيين جميع إن، شاهين مظهر اإلعالمي
 .مصر في لمسلمينا اإلخوان جماعة تواجهه الذي ذاته الكره تواجه أنها إلى مشير ا

 41/2/7041، القاهرة، رصد موقع
 

 السيسي: وقف نزيف الدم الفلسطيني يتطلب مرونة كافية من الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني
 بمصر الجمهورية رئاسة بمقر اليوم ظهر، السيسي الفتاح عبد لرئيسا استقبل: المياني هشام
 المختلفة العناصر حول الرؤى الرئيسان وتبادل .فلسطين دولة رئيس، عباس محمود الرئيس، الجديدة
 استعراض تم كما، منها الفلسطينية والفصائل" إسرائيل" ومواقف، النار إطالق لوقف المصرية للمبادرة
 .الشرقية والقدس غزة وقطاع الغربية الضفة في الحالي الميداني موقفال تطورات آخر

 أثناء أكد الرئيس بأن، الجمهورية رئاسة با سم الرسمي المتحدث، بدوي إيهاب السفير صرح وقد
 الدم نزيف لوقف التهدئة إلى للتوصل الجهود كل بذل عاتقها على أخذت مصر أن على اللقاء

 إلى منوها، والفلسطيني اإلسرائيلي الجانبين من الكافية المرونة توافر طلبيت ذلك أن إال، الفلسطيني
 غزة قطاع في خاصة، الفلسطيني الشعب إلى الدعم أشكال كل تقديم في االستمرار مصر اعتزام

 42/2/7041، القاهرة، األهرام
 

 : لو قبلت حماس التهدئة ألنقذت عشرات األرواحيمصر الخارجية الوزير 
 خارجية وزير أن القادر عبد شوقي القاهرة من مراسلها عن نقال 42/2/7041، جدة، عكاظ نشرت

 من األقل على فلسطينيا أربعين أرواح إنقاذ بوسعها كان حماس إن، أمس قال شكري سامح مصر
 ."إسرائيل" عليه ووافقت مصر اقترحته الذي النار إطالق بوقف لتقب لو غزة سكان

 قبل حماس مع تشاورنا: "المصرية الصحف تحرير لرؤساء إفطار مأدبة خالل شكري وأضاف
، المصرية الدولة فشل يعني ال المبادرة تنفيذ فشل أن واعتبر". الحركة في قيادات عبر، المبادرة طرح
ق عربية أطرافا هناك ألن  مع القاهرة عالقة أن إلى مشيرا، القوي لدورها مصر استعادة تريد ال ليميةوا 

 لكن، مطالب لها الفصائل أن إلى ولفت. الفلسطيني الشعب مصلحة مع لكننا، جيدة ليست حماس
 .عليه الدولي اإلشراف ونرفض، لمصر إال عليه سيادة أي نقبل أن يمكن وال أحمر خط رفح معبر

 لرؤساء أقامها إفطار مأدبة خالل قال شكري أن 42/2/7041، لندن، ماليو  رأي موقع وذكر
 المبادرة قبلت حماس كانت إذا" الخارجية وزارة بمقر األوسط الشرق أنباء ووكالة الصحف تحرير

 .األوسط الشرق أنباء وكالة عنه نقلت كما"، األقل على فلسطينيا أربعين أرواح إنقاذ تم لكان المصرية
 بمثابة يعد الذي المصري الدور إفشال بمحاولة تركيا -قطر -حماس محور" لخارجيةا وزير واتهم
 يحدث بما ذلك على مستشهدا، متحاربة دويالت إلى المنطقة لتفتيت الرامي المخطط ضد الصد حائط
 .األوسط الشرق أنباء وكالة نقلت ما وفق"، والسودان وسورية والعراق ليبيا في
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 على قادر فاعل كطرف وضعها مصر عن ينزع أن يستهدف حورالم هذا" أن شكري وأضاف
 ".بالمنطقة دورها وأهمية مصر دور جيدا يدرك الذي اإلسرائيلي الموقف على التأثير
 عاليا   قدرا   بها" إن المصري الخارجية وزير قال حماس بحركة مصر عالقة حول سؤال على وردا

 بفكر ترتبط حماس سياسة إن المشكلة" وقال، ماسلح العقائدي التوجه نتيجة والصعوبة التوتر من
 مصر فإن ذلك ومع" تدارك ولكنه ".مستحيلة شبه مصر مع والتالقي االتصال نقطة يجعل عقائدي
 مصر مصلحة في أيضا يصب إطار وفي الفلسطينية المصالح حماية إطار في حماس مع تتعامل

 ".بتجاوزها تقبل أو تقبلها أن لمصر يمكن ال حمراء خطوطا هناك أن االعتبار في األخذ مع
 

 : مصر لن تتوقف عن دعمها الكامل ألشقائها في فلسطينالمصريرئيس مجلس الوزراء 
 المصابين من عدد بزيارة اليوم يالمصر  الوزراء مجلس رئيس محلب إبراهيم .م قام: حسن كريم

 والرعاية الصحية حالتهم على لالطمئنان، التخصصي الزيتون بمستشفى الفلسطينيين أهالينا من
 ألشقائها الكامل دعمها عن تتوقف لن مصر أن الوزراء رئيس أكد، الزيارة وخالل .لهم المقدمة الطبية

 مصر مسؤولية من جزء ذلك أن معتبرا  ، طبية وقوافل مساعدات من يلزمهم ما كل وتقديم فلسطين في
 .واإلسالمية العربية األمة تجاه اإلقليمي ودورها التاريخية
 تساعد تسوية إلى التوصل سرعة على حريصة مصر في السياسية القيادة أن إلى محلب أشار كما
 كافة دعت لتيوا، السيسي الفتاح عبد الرئيس أطلقها التي المبادرة خالل من األوضاع تهدئة على

 .فلسطين في أبنائنا دماء لحقن الحوار لغة وتغليب العقل لصوت االستماع إلى األطراف
 42/2/7041، القاهرة، األهرام

 
 مساعدات الجيش المصري لغزة منتهية الصالحية

 كمعونات لغزة مصر قدمتها التي للمساعدات فيديو ترنتاإلن على فلسطينيون ناشطون تداول
 بعض الفيديو يظهر كما .الصالحية منتهية أنها يظهر اإلسرائيلي العدوان لمواجهة إنسانية

 بالسوس مليء بعضها ظهر وقد المصري الشعب من إهداء عليها مكتوب كراتين في المساعدات
 المساعدات فساد عن يتحدثون وهم الفلسطينية هجةبالل المتحدثين بعض بالفيديو ويظهر .والحشرات
 .اآلدمي لالستخدام تصلح ال وأنها المصرية

 42/2/7041، مصر، الشعب
 

 مصر تجدد الدعوة لقبول مبادرتها التي "تنص على فتح المعابر"
عــادت القــاهرة التشــديد علــى أن المبــادرة المصــرية الخاصــة بوقــف إطــالق النــار فــي قطــاع القــاهرة: أ 

ـــى الشـــعب  ـــذي تفرضـــه الســـلطات اإلســـرائيلية عل ـــى رفـــع الحصـــار ال غـــزة تـــنص فـــي شـــكل واضـــح عل
الفلسطيني في القطاع، مؤكدة أن "الفقرة الثالثة تـنص بوضـوح علـى فـتح المعـابر وتسـهيل حركـة عبـور 

 ئع عبر المعابر الحدودية".األشخاص والبضا
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نمـا تشـمل فـك  يأتي ذلك في رد جديد على أن المبادرة متكاملة و"ال تسعى فقط إلى وقف العنـف، وا 
 الحصار وفتح المعابر، والتوجه نحو مفاوضات سياسية".

وشــدد وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري علــى أن القــاهرة ال تعتــزم تعــديل مبادرتهــا، وقــال فــي 
في مـــع وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لـــوران فـــابيوس إن المبـــادرة تلبـــي احتياجـــات الطـــرفين، مـــؤتمر صـــحا

 وبالتالي سنستمر في طرحها، ونأمل في أن تحظى بموافقتهم في القريب العاجل.
  41/1/4148الحياة، لندن، 

 
 الجيش المصري يمنع قافلة مساعدات شعبية من الوصول إلى غزة

حســن شـاهين: قــال عضــو مجلـس الشــعب السـابق وأحــد منظمــي القافـة الشــعبية المصــرية  -القـاهرة 
القــاهرة بعــد إصـرار قــوات األمـن فــي حــاجز  إلـىلـدعم غــزة، مصـطفى النجــار، إن القافلــة قـررت العــودة 

نجــــار عبــــر حســــابه الشخصــــي علــــى موقــــع التواصــــل وأضــــاف ال "بالوظــــة" علــــى منعهــــا مــــن العبــــور.
االجتمـاعي "فايســبوك"، أمــس، أن القافلــة لـم تــتمكن مــن إدخــال األدويـة والمعونــات الطبيــة لقطــاع غــزة، 
قـائال  "تـم منـع القافلــة مـن إكمـال المسـير لــرفح وتـم إجبـار السـائقين علــى الرجـوع بالحـافالت بعـد ســحب 

دعم الشــعب الفلســطيني ومنــع توصــيل األدويــة والمعونــات التــي وقــال إن "منــع قافلــة شــعبية لــ الـرخص".
مصـر كلهـا شـعبا  ونظامـا "، مؤكـدا  أن القافلـة لـن تكـون  إلـىجمعها الشباب لنصرة أهـل فلسـطين يسـيء 

 األخيرة، حيث ستبحث القوى الشبابية أمكانية تنظيم قافلة أخرى.
مختصـة لتســيير القافلـة ورافقتهـا قــوة وكـان المنظمـون حصـلوا علــى موافقـة مـن الســلطات المصـرية ال

أمنية من لحظـة خروجهـا مـن القـاهرة، حتـى تـم إيقافهـا علـى حـاجز "بالوظـة" فـي سـيناء، وتـذرعت قـوى 
 األمن على الحاجز بعدم القدرة على تأمين القافلة في سيناء.

 41/1/4148المستقبل، بيروت، 
 

 ادرة وحماس "تكذب"وزير الخارجية المصري لر"الحياة": ل بنود سرية للمب
وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود أي بنود سرية للمبادرة المصرية أو أوراق  : نفىالقاهرة

إلى أن كل ما يردده بعض قيادات الجاري، مشيرا   70أخرى غير الورقة التي أعلنتها القاهرة في 
حماس عن وجود بنود أخرى تتعلق بنزع سالح الحركة "عار تماما  من الصحة، وهو محض كذب 

 وهراء، وال يعبر عن الدور التاريخي الذي تلعبه مصر من أجل القضية الفلسطينية".
مبادرة، وأضاف شكري لـ"الحياة" أن مصر تواصلت مع عدد من قيادات حماس قبل إطالق ال

موضحا  أن ضغوطا  مورست على الحركة التخاذ قرار برفض المبادرة. وأكد أن فرض السيادة 
 المصرية على معبر رفح أمر ال تقبل مصر بطرحه على طاولة النقاش مهما كانت العواقب.

ي واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن زيارة بان تأتي في إطار التأييد الدول
للمبادرة المصرية ووضع حد للتصعيد في األراضي الفلسطينية. وأكد لـ"الحياة" أن مصر عادت قبلة  
لكل المسؤولين والقادة باعتبارها ركيزة في كل القضايا اإلقليمية، خصوصا  القضية الفلسطينية، مشددا  
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في المبادرة التي أطلقتها على أنه ال حل  لألزمة من دون مصر. وأوضح أن مصر حق قت توازنا  نسبيا  
وافقت على كل بنود المبادرة وفتح المعابر. وأضاف أن "إسرائيل"  لوقف إطالق النار، مشيرا  إلى أن

وزير الخارجية المصري ونظيره األمريكي جون كيري أجريا ما يزيد على ثمانية اتصاالت هاتفية منذ 
 بدء العدوان على غزة. 

 44/1/4148الحياة، لندن، 
 
 سلطات المصرية تمنع وفداا طبياا أردنياا من دخول غزةال

قطاع غزة عبر معبر رفح  إلىمن الدخول  أردنيا   طبيا   محمد محيسن: منعت السلطات المصرية وفدا  
المعبر قادمين من القاهرة التي  إلى أطباءخمسة  الذي يربط مصر بالقطاع. ووصل الوفد المكون من

وصلوها مساء الجمعة وذلك للمساهمة في عالج جرحى العدوان الصهيوني على القطاع. وضم الوفد 
 د. بالل عزام ود. طارق التميمي ود. وصفي جعارة ود. وليد مسعود ود. صالح أبو رمح. األطباء

غزة أجهزة  إلىالقاهرة في طريقه  إلىالمهنية يوم الجمعة ويحمل الوفد الذي تحرك من مجمع النقابات 
لهم اللجنة األردنية لدعم القطاع الصحي في غزة في مجمع النقابات. وأبلغ  أعدتهاومساعدات طبية 

 .وأجانبعرب  أطباءجانب  إلىالوفد النقابات المهنية منع السلطات المصرية لهم من دخول القطاع 
 44/1/4148السبيل، عّمان، 

 
 سامح شكري: ل نعتزم إجراء أي تعديل على مبادرتنا لوقف إطالق النار برغزة

نور رشوان: قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن: "مصر ال تعتزم إجراء أي تعديالت على المبادرة 
وعن  تي تقدمت بها، منذ أيام؛ لوقف إطالق النار بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بقطاع غزة".ال

أسباب رفضه إلجراء تعديالت على المبادرة، أوضح "شكري"، في مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين 
"نحن مقتنعون  األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، ونقلته فضائية "أون تي في اليف"، الثالثاء:

بالمبادرة؛ ألنها تؤدي الغرض المطلوب، والمتمثل في وقف إطالق النار، وحماية الشعب الفلسطيني من 
"المبادرة تشمل  قائال : وأضاف سفك الدماء، واالستخدام المفرط للقوة الذي يتعرض له"، على حد وصفه.
الفوري، وفتح المعابر؛ لتوفير عنصر حماية الشعب الفلسطيني من خالل المطالبة بوقف القتال 

االحتياجات األساسية لهم، باإلضافة إلى أنها تنص على إطار للمفاوضات بين طرفي األزمة حول 
 القضايا محل االهتمام، وبالتالي فهي تصب في صالح الفلسطينيين".

 44/1/4148الشروق، مصر، 
 

 زة"اإلخوان المسلمون": حكومات عربية متآمرة في العدوان على غ
: شنت جماعة "اإلخوان المسلمين" هجوما على المواقف العربية تجاه العدوان اإلسرائيلي القاهرة

اعة في وقالت الجم على غزة، واعتبرت أن تلك المواقف جزءا من المؤامرة على المقاومة الفلسطينية.



  __________________________________________________  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

 355              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

إن "العدوان اإلجرامي على غزة يتم بتحريض حكومات عربية  67/1بيان لها تلقته قدس برس االثنين 
وتنسيق ومشاركة في حصار القطاع ومنع تقديم أية مساعدات طبية أو تموينية بل وشن حمالت 

جذوة المقاومة إعالمية كاذبة لتشويه أشرف ظاهرة عرفها العالم، ظاهرة المقاومة الباسلة، لن يطفئ 
وأضافت الجماعة تقول إنه "في مجزرة جديدة بشعة تضاف إلى  حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".

سجل الصهاينة الدموي قام العدو الصهيوني باعتداء غاشم على حي الشجاعية ارتقى فيه عشرات 
الشهداء الشهداء ومئات المصابين لتصل حصيلة اإلجرام الصهيوني األخير على غزة إلى مئات 

 وآالف الجرحى، غالبيتهم من األطفال والنساء والمسنين العزل وسط صمت وتآمر عربي وعالمي".
 44/1/4148قدس برس، 

 
 مصر ترفض استقبال طائرة مساعدات طبية تونسية لغزة

ب عن 1-67التونسية الشيخ راشد الغنوشي مساء االثنين  تونس: كشف رئيس حركة النهضة 
رفض السلطات المصرية استقبال طائرة تونسية جرى تجهيزها باألدوية والمساعدات الطبية لقطاع 

وذكر الغنوشي خالل اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" مساء االثنين أن السلطات المصرية  غزة.
الهبوط على أقرب مطار لغزة، موضحا أن هذه الطائرة تقل رفضت إعطاء الموافقة لهذه الطائرة ب

وبين أنه كان  مساعدات طبية وأدوية لغزة التي تعاني من نقص شديد باألدوية والمستلزمات الطبية.
من المفترض أن يتم إعادة الطائرة لتونس وقد حملت بالجرحى والمصابين من العدوان اإلسرائيلي 

ف الغنوشي أن هناك "حركات ردة تريد أن تستنزف غزة وتعيدها إلى وأضا المتواصل على قطاع غزة.
 الوراء وهناك فرق بين من يتحرك من أجل وقف العدوان وبين من يتواطأ مع االحتالل".
 44/1/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 غزة على العدوان وقف نحو جهودها في مصر دور على" المزايدة" يرفض السيسي
 تموز/ يوليو 13 ثورة" ذكرى بمناسبة، األربعاء اليوم، خطابه في: األناضول ،بدر حازم - القاهرة

 من تقريبا   دقائق ست السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس تخصيص األناضول مراسل رصد، "5441
 .غزة قطاع في الوضع عن للحديث، خطابه مدة هي، دقيقة 34 نحو بين

 تركت الفلسطينية للقضية كبيرة تضحيات قدمت مصر أن تأكيد على البداية في حرص السيسي
 من وأكثر شهيد ألف 555" في تمثلت - حاليا كبيرة تحديات يواجه الذي- مصر اقتصاد على أثرا

 أننا الكالم هذا معنى ليس: "القول إلى ذلك من السيسي وانطلق ".عميقة جروح بهم كان ضعفهم
 فلسطينية دولة وجود وضرورة الفلسطينية القضية عن ونتحدث إال مناسبة نترك ال فنحن، سنتوقف
 الدور على أحد يزايد ال حتى الكالم هذاب أقول  بقول أنا: "وأضاف ".الشرقية القدس عاصمتها
 ".العربية القضايا كل في ولكن، فحسب الفلسطينية يةالقض في ليس حاضر دور وهو، المصري
 الحديث خالل وصف والتي، المصرية المبادرة عن الحديث إلى السيسي انتقل، المقدمة هذه ومن

 ".إسرائيل"و حماس الصراع طرفي ذكر تجنب كما"، االقتتال"بـ غزة في الوضع عنها
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 األحداث قبل إنه قوله أريد ما لكن، فاصيلالت في أدخل لن: "المبادرة عن الحديث بداية في وقال
 ُخطف وعندما، ذلك عن نعلن نكن ولم، القطاع في يحدث توتر كل في تتدخل مصر كانت، الحالية
 ".السيطرة عن األمر يخرج ال حتى الصراع أطراف مع تواصلنا إسرائيليين الثالث

 في االقتتال لوقف تسعى باختصار ولكنها، المصرية المبادرة تفاصيل في أخوض لن: "وأضاف
 ".أحد من شروط فيها يوضع لم مبادرة وهي البسطاء المواطنين لحماية، غزة

طالق االحتقان وقف هدفها المبادرة هذه باختصار: "اليوم خطابه في السيسي وأضاف ، النيران وا 
 ".ملفات من لديهم ما ويطرحوا الطرفان يجلس ذلك وبعد، للناس المساعدات وتدخل المعابر تفتح ثم

 وفتح فلسطينية وفصائل" إسرائيل" بين" العدائية األعمال" وقف على المصرية المبادرة وتنص
 األوضاع استقرار ضوء في الحدودية المعابر عبر والبضائع األشخاص عبور حركة وتسهيل المعابر
 أن غير، له توجه الذي الطرف يحدد لم برسالة غزة عن الحديث السيسي واختتم .األرض على األمنية
 .حماس لحركة ةموجه أنها إلى يشير سياقها

 73/2/7041، لندن، اليوم رأي
 

 األمنية األوضاع توتر بسبب "إسرائيل" إلى رحالتها تعلق خاصة مصرية طيران شركة
 الطيران شركة إن، المصرية المدني الطيران وزارة في، مطلعة مصادر قالت: األناضول - رةالقاه
 ىإل، الخميس اليوم، المقررة رحلتها لغاءإ األربعاء مسأ ظهر قررت"، سيناء آير" الخاصة المصرية

 دأعدا وانخفاض غزة علي الحرب استمرار مع، "إسرائيلـ"ب األمنية األوضاع توتر بسبب أبيب تل
 الرحالت استقبال في" غوريون بن" مطار استمرار رغم وذلك، الشركة رحالت علي المسافرون الركاب
 .شركة 54 إلى أبيب تل إلى رحالتها علقت التي الطيران شركات عدد لترتفع، الجوية

 71/2/7041، لندن، العربي القدس
 

 من أجل أمنها القومي لكن "مصر القوية": بالدنا لم تقدم آلف الشهداء لفلسطين وحسب
صرح أحمد إمام، المتحدث اإلعالمي لحزب مصر القوية، بأن اآلالف من الشهداء : أيمن حافظ

يوني، لم تقدمهم مصر للقضية الذين قدمتهم مصر على مدار سنوات الصراع مع الكيان الصه
 الفلسطينية وحسب، لكن أيضا  من أجل أمنها القومي وتحرير أرضها.

كما أكد إمام، في بيان للحزب ظهر اليوم تعليقا  على ما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح 
ألف شهيد للقضية الفلسطينية، أنه لوال بسالة وصمود الشعب  733السيسي أمس بأن مصر قدمت 

لفلسطيني على مدار تلك األعوام وما تكبده من تضحيات، لكانت مصر قد دفعت أرواح المزيد من ا
 الشهداء أمام عدو تاريخي يرى حدود دولته من الفرات إلى النيل.

وشدد المتحدث باسم "مصر القوية" على أن تلك الدعوات التي تتحدث عن فصل أمن مصر 
ي دعوات مريضة ال تريد بمصر خير ا، قائال : "أمن مصر القومي عن نيل الفلسطينيين حقوقهم ه

القومي يبدأ من فلسطين، وثقلها يأتي لكونها أشد الدول تأثير ا في تلك القضية، كما أن التخلي عن 
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دور مصر في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين جريمة في حق مصر قبل أن تكون في حق فلسطين، 
 الصراع". فمصر ليست وسيط بل هي طرف رئيسي في

 وجدد إمام على وقوف حزب مصر القوية بجانب المقاومة الفلسطينية وتبني مطالبها العادلة.
 41/1/4148، األهرام، القاهرة

 
 غاثة شعبية مصرية تصل إلى سيناء في طريقها إلى غزةإقافلة 

األناضول: سمحت السلطات المصرية، أمس، لقافلة إغاثية شعبية مصرية بدخول  -لقاهرةا
وقال  محافظة شمال سيناء  شمال شرقب في طريقها إلى قطاع غزة، بحسب مسؤول عن القافلة.

رشوان شعبان أمين عام مساعد نقابة األطباء المصرية والمشرف على القافلة التي انطلقت فجرا، إن 
المصرية سمحت باستمرار سير القافلة نحو معبر رفح الحدودي، بعد استيفائهم كافة  "السلطات

التصاريح الالزمة. وأضاف شعبان المشرف على تسيير القافلة في تصريح لوكالة األناضول، عبر 
الهاتف، إن السلطات "المصرية، سمحت للقافلة وقوافل أخرى تابعة للهالل األحمر المصري، في 

طرة غرب  شمال شرقي البالدب بدخول سيناء، بعد استيفائهم التصاريح الالزمة خاصة فيما منطقة القن
 يتعلق بالموافقة األمنية".

 41/1/4148القدس العربي، لندن، 
 

 لغزة المصرية المبادرة هدف نفس في تصب وتركيا قطر جهود: مصر خارجية وزير
، وتركيا قطر من كل جهود إن، شكري سامح المصري الخارجية وزير قال: األناضول - القاهرة

 تصب غزة قطاع في الفلسطينية والفصائل" إسرائيل" بين النار إطالق وقف أجل من، الجهود وكافة
 اإلسباني نظيره مع القاهرة في مشترك صحفي مؤتمر وخالل .المصرية المبادرة هدف نفس في

 لي ليس": قائال  ، المصرية المبادرة غير أخرى مبادرة بأي علمه شكري نفى، مارجالو مانويل خوسيه
 وتركية قطرية جهودا" إن قائال ومضى ."المصرية المبادرة غير أخرى أطراف من معلنة بمبادرة علم
 وهو الهدف نفس في تصب الجهود وكافة، النار قإطال لوقف جاهدة وتسعى وتتفاعل وتتواصل تبذل
 ."الفلسطينيين الضحايا من مزيد وقوع ومنع النار إطالق وقف

 72/2/7041، لندن، العربي القدس
 

 "إسرائيل"رل منحاز السيسي نظام: "أبريل 1" حركة
ا انتقاد ا، المصرية إبريل 4 حركة شن ت: وكاالت – القاهرة  الذي الرسمي المصري الدور على الذع 
 المصرية المبادرة أن مؤكدة، غزة قطاع على اإلسرائيلي الوحشي العدوان إزاء بالمتخاذل وصفته
 .وترصد إصرار سبق عن ومطالبها الفلسطينية المقاومة وتجاهلت بل، واضح بشكل" إسرائيل"لـ منحازة
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 بوقف يرغب لم النظام إن، أمس تصريح في للحركة اإلعالمي المكتب مدير كمال محمد وقال
 فهو، عليه يفرضها التي الخانق الحصار سياسة عبر القطاع أهالي تجويع في وساهم، بغزة الدم نزيف
 قاومةالم إنهاء يريد الحالي المصري النظام الن وذلك رفح معبر بإغالق قام ثم األنفاق مئات دمر

 .حماس حركة على خصوصا والقضاء الفلسطينية
 من اآلالف إدخال في السلطات تباطؤ منتقد ا، عملي بشكل رفح معبر فتح بضرورة كمال وطالب
 العدوان اشتداد برغم، الطبية بالوسائل المجهزة المصرية المستشفيات داخل العالج لتلقي الجرحى
 وال، وطني غير دور ا يمارس السيسي الفتاح عبد الرئيس نظام أن كمال وأضاف. القطاع على الهمجي

 ."إسرائيل"لـ المنحاز الدور بهذا يقبل ال مصر شعب ألن، الحقيقي الشعبي الدور عن يعبر
 أدرى ألنها، المقاومة مطالب مع والتعامل فور ا التحرك ضرورة إلى المصرية الدبلوماسية ودعا
 .غزة في الفلسطينية المقاومة ودصم مثمنا، شعبها أبناء ومطالب بشؤونها

 72/2/7041، عّمان، الدستور
 

 الجيش المصري يواصل هدم األنفاق على الحدود مع غزة
 المصري الرئيس أصدر بعدما، غزة قطاع مع الحدود على األنفاق هدم المصري الجيش يواصل

 يغلظ قانونا الجاري تموز/يوليو 4 يوم القطاع على اإلسرائيلي العدوان بدء قبيل السيسي الفتاح عبد
 .الجوار ودول مصر بين الرابطة الحدودية األنفاق حفر عقوبة

 44 قتل عن األخير الشهر خالل سيناء في الحرب أسفرت، الرسمية المصرية البيانات وحسب
 .غزة مع الحدود على نفقا 53و منزال 544 تدمير عن فضال، تكفيريين الجيش سماهم شخصا

 34/2/7041، الدوحة، نت. الجزيرة
 

 إلنهاء الوضع الحالي والبناء عليها لحل شامل حقيقية: المبادرة المصرية فرصة السيسي
عبد الفتاح السيسي نداء  لوقف النار والعنف والدماء التي تسيل في  المصري القاهرة: وجه الرئيس

وأكد في مؤتمر  قطاع غزة، وا عطاء فرصة حقيقية للتهدئة ودخول المساعدات وبدء المفاوضات.
الحقيقية إليجاد صحافي مع رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي، أن "المبادرة المصرية هي الفرصة 

حل حقيقي لألزمة في قطاع غزة"، مكررا  أنها "الفرصة الحقيقية لوقف نزيف الدم الفلسطيني في غزة"، 
 و"هذا ما توافق معي عليه رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي".

وقال إن "المبادرة بمنتهى االختصار تتيح فرصة حقيقية من خالل تهدئة، ودخول مساعدات، ثم 
ق المفاوضات". وتابع: "قلت لرئيس الوزراء اإليطالي، وأقول لكل من يسمعني: الوقت حاسم، ال إطال

بد من استثماره وبسرعة لوقف النيران والتهدئة في القطاع ووقف نزيف الدم"، وشدد على أن "فقدان 
 الوقت يؤدي إلى تعقيد الموقف أكثر وأكثر".
على حل المسألة، والجهود مبذولة، ليس في فترة األزمة،  وأعلن أن المبادرة المصرية قائمة وقادرة

لكن منذ فترة، والجهود ما زالت قائمة"، شارحا  ما أسماه بـ"جوهر المبادرة المصرية" الذي يسعى إلى 
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وقف نزيف الدم الفلسطيني، وقال: "أطلقناها قبل االجتياح البري، وعدد القتلى ال يقارن بما هو موجود 
"، مؤكدا  أن "المبادرة قادرة على حل المسألة بشكل جيد، وتفتح الباب من دون قيود وبالتدمير اآلن

طالق المفاوضات... ال بديل ثانيا ". دخال المساعدات وا   للوصول إلى تهدئة وا 
مفاوضات القاهرة مع الجانب  إلىوأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية هي التي شكلت الوفد 

نما اإلسرائيلي، وهي التي وضعت  كل الفصائل واالتجاهات داخله"، مضيفا : "التفاصيل ال تهمنا، وا 
 أساسيات النجاح المتمثلة في تهدئة حقيقية، مساعدات إغاثة للقطاع، ثم التفاوض".

رئيس الوزراء اإليطالي نداء السيسي، وقال إن بالده تدعم المبادرة المصرية لوقف  أيدمن جهته، 
 .أشدد الوحيدة، للخروج من األزمة"غزة باعتبارها "اإلمكانية الوحيدة، و النار والحصول على تهدئة في 

 1/4/4148الحياة، لندن، 
 

 رحالتها إلى تل أبيب تستأنفمصر 
ن مطاري ، بي3/4 الوكاالت: استأنفت شركة "إير سينا" المملوكة لمصر للطيران رحالتها، يوم األحد

أيام بسبب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، على  73القاهرة وبن جوريون بتل أبيب، بعد توقفها منذ 
أن يتحدد مدى استمراريتها بهدوء األوضاع بين الجانبين. وقالت مصادر مسؤولة بشركة "إير سينا"، إن 

حيث تم اتخاذ قرار استئناف  راكبا، 32وعليها  310أول طائرة أقلعت بعد استئناف الرحالت برقم 
 قطاع. الالرحالت بين مطاري القاهرة وبن جوريون بعدما تردد عن انسحاب "إسرائيل" من 

 1/4/4148الشرق، الدوحة، 
 

عالميون   يحيون بسالة المقاومة الفلسطينية مصريونمثقفون وا 
القاهرة: أكد عدد من المثقفين والسياسيين واإلعالميين والشعراء اليساريين والناصريين في مصر، 
دعمهم للمقاومة الفلسطينية في غزة و"تضامنهم.. في مواجهة حرب اإلبادة اإلجرامية التي يرتكبها 

ا من الشهداء جيش الصهاينة ضد السكان المدنيين في القطاع، والتي أسقطت حتى اآلن آالف
والمصابين أغلبهم من الشيوخ والنساء واألطفال، في انتهاك بشع للمواثيق الدولية التي تجرم استخدام 
القوة المفرطة في النزاعات المسلحة والسيما ضد المدنيين العزل". وقال هؤالء في بيان صحفي صدر 

لى غزة مطلع الشهر الماضي، إنهم ، هو األول من نوعه منذ اندالع العدوان اإلسرائيلي ع3/4األحد 
مكانياتها  يحيون "بسالة المقاومة الفلسطينية من كل التيارات، والتي تتصدى بوسائلها المحدودة وا 
الذاتية لترسانة األسلحة الصهيونية المدعمة بأحدث األسلحة الفتاكة التي يوفرها الغرب وأمريكا بالذات 

شخصية، أبرزهم حمدين  23موقعون على البيان، وعددهم للكيان الصهيوني دون انقطاع". وناشد ال
صباحي المرشح الرئاسي السابق، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمخرج خالد يوسف، والشاعر 
عبد الرحمن األبنودي، ورؤساء تحرير صحف حكومية وخاصة وممثلين وشعراء، "القوى الوطنية 

 ممكنة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة".الرسمية وغير الرسمية تقديم كل المساعدات ال
 1/4/4148قدس برس، 
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 جريحاا فلسطينياا  414استقبلت  المصريةالمستشفيات 
القاهرة: أكد د. طارق خاطر وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء، أن المستشفيات 

جريحا  فلسطينيا ، عبر بوابات معبر رفح، منذ بداية العدوان اإلسرائيلي على  637المصرية استقبلت 
 قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي.

 8/4/4148الخليج، الشارقة، 
 

 غزة مع الستة المعابر بفتح" إسرائيل" يطالب المصري الخارجية وزير
 مع الستة المعابر بفتح" إسرائيل" شكري سامح المصري الخارجية وزير طالب: وكاالت – القاهرة

 .القطاع إعمار وإلعادة الفلسطيني للشعب واإلنسانية الضرورية االحتياجات لتوفير غزة قطاع
 الموضوعات من هذا أن إلى، جاو إلياس لفنزويليا نظيره مع صحفي مؤتمر خالل، شكري وأشار
 إلى باإلضافة الفلسطيني الشعب معاناة من للتخفيف المفاوضات في تناولها سيتم التي الرئيسة
 الجانبين بين للمفاوضات يخضع هذا"و، غزة قطاع في البحري الميناء الستعادة حلول إلى التوصل

 ".الفلسطينية المصالح تلبي أن ونأمل رةمباش غير بطريقة بالفعل بينهما بدأت التي
 2/2/7041، اإلخبارية سما وكالة

 

  غزة قطاع إلى الطبية األزهر قافلة انطالق
 صباح تحركت، الشريف األزهر شيخ، الطيب أحمد .د توجيهات إطار في: الهادي عبد شيماء
 من كبيرة كمية على تحتوي والتي، غزة بقطاع الفلسطيني الشعب إلغاثة الشريف األزهر قافلة ءاألربعا
 كذلك وتحتوي، والحروق، العظام وجراحة، الجراحة مجال في الضرورية الطبية والمستلزمات األدوية
 .األطفال وألبان، الضرورية الغذائية المواد من طن ا   55 من يقرب ما على

 1/2/7041، اهرةالق، األهرام
 

  غزة على العدوان خالل رفح من عبروا 1040: مصر
 بداية منذ مستمر بشكل رفح معبر استمرار، مسؤول مصري مصدر أكد: قناوي أيمن - القاهرة
 ونقل اإلنسانية والحاالت الجرحى استقبال لخال من، غزة قطاع علي اإلسرائيلية العسكرية العمليات

 مصر إلي غزة قطاع من عبروا الذين عدد إن، األربعاء، المصدر وقال .والدوائية الغذائية المساعدات
 من عبروا الذين عدد بلغ حين في، فلسطينيا   3455 تجاوز أغسطس 3 يوم وحتى المعبر فتح منذ

 .لفترةا نفس خالل شخصا   1545 حوالي غزة إلي مصر
 2/2/7041، الدوحة، الشرق

 

 عربي حمدين صباحي: تحية عظيمة لشعب غزة ومقاومتها التي رفعت رأس كلّ 
 تحية أوجه: "ال  قائ، غزة لشعب بالتحية، السابق الرئاسي المرشح صباحي حمدين توجه: رشوان نور
 كسر تم فبصمودهم، فلسطين أهل ولجميع، عربي كل رأس رفعوا ألنهم ومقاومة شعب ا لغزة عظيمة
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: قائال  "، النهار" فضائية على يعرض الذي"، النهار آخر" لبرنامج وأضاف .قوله حسب"، الصهاينة
 جماعة أو حزب أو ردف أي على الحكم معيار أن وهي، الناصر عبد جمال بمقولة استشهد أن أريد"

 باألمن يتعلق بل فقط الفلسطيني باألمن يتعلق ال األمر ألن؛ الفلسطينية المقاومة من موقفه في يتمثل
 اتفاقية وتوقيع، إيجابية خطوة ألخذ، عباس محمود الرئيس، صباحي ودعا .قال مثلما"، المصري

 التي الجرائم على ومحاسبتها، ليةالدو  الجنائية المحكمة إلى" إسرائيل" جر له يتثنى حتى؛ روما
 لدماء االنتصار إلى مصر في الشعبية القوى أيضا   دعا كما .الفلسطيني الشعب حق في ارتكبتها
 مازال بمصر الرئيسي التيار أن إال يحدث الذي التشويش من الرغم على: "قائال  ، الفلسطيني الشعب
 .قوله حسب"، واجب رأم شعبها لدماء االنتصار أن يرى، فلسطين قيمة يدرك

 2/2/7041، مصر، الشروق
 

 نفقاا  4149 غزة أنفاق من تدميره تم ما إجمالي: المصري الجيش
 15 دمر الميداني الثاني الجيش إن، سمير محمد العميد مصر في العسكري المتحدث قال :القاهرة

 حتى تدميره تم ما إجمالي ليصبح المسلحة للقوات الهندسية الهيئة مع بالتنسيق غزة مع جديدا نفقا
 .وغزة مصر بين نفقا 5444 اآلن

 9/2/7041، برس قدس
 

 غّزة إلى المساعدات قوافلل "المصرّية اإلذلل شروط وثيقة" عن تكشف" السبيل"
 قوافل أمام المصرية السلطات تضعها" تعجيزية" شروط عن، مصرية رسمية وثيقة كشفت: السبيل
 .رفح معبر عبر غزة قطاع إلى والغذائية الطبية المساعدات إليصال تسعى التي اإلغاثة

 عبر غزة قطاع إلى والمساعدات اإلغاثة قوافل دخول آللية مةالمنظ    القاعدة" عن الوثيقة وتحدثت
 الهالل منظمات إلى المصرية السلطات سلمتها التي، الوثيقة وأكدت". الحالية المرحلة في رفح معبر

 المصرية السلطات أن، األردن في األخير االجتماع خالل العربية الدول في األحمر والصليب األحمر
 في الخارجية وزارات عبر طلب بتقديم غزة إلى مساعدات إدخال في الراغبة اثيةاإلغ الهيئات ألزمت
 .المقدمة المساعدات بقائمة كشفا   الطلب يتضمن أن على، دولها

 إرسال قبل المصرية الخارجية وزارة موافقة انتظار اإلغاثية الهيئات المصرية السلطات وألزمت
 وحم لت. المساعدات لوصول البحري سعيد بور ءومينا اإلسماعيلية مطار وحددت. مساعداتها
 والغذائية الطبية المساعدات وشحن وتفريغ إنزال نفقات المانحة اإلغاثية الهيئات المصرية السلطات

 إدخال من اإلغاثية الهيئات المصرية السلطات منعت كما. سعيد بور ميناء أو اإلسماعيلية مطار في
 الهيئات وأبلغت. الجاهزة والمنازل المالية والمبالغ والوقود الغاز اناتوأسطو  أنواعها بمختلف البناء مواد
 .بالعبور لهم سُيسمح اإلغاثية للمساعدات المرافقين من محدودا   عددا   أن

 غزة إلى العبور في الراغبين واإلعالميين الصحافيين على يتعي ن أنه على أيضا   الوثيقة وشددت
 وزارات من الموافقة على الحصول اشتراط مع، مسبقا   وجوازاتهم مبأسمائه المصرية السلطات موافاة
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 على األمني االعتراض في الحق لها أن أكدت المصرية السلطات لكن، سفاراتهم أو لبلدانهم الخارجية
 على يتوجب أنه إلى الوثيقة أشارت، الطبية الطواقم وبشأن .األسباب إبداء دون من تريد َمن دخول

 قبل، هللا رام في الفلسطينية الصحة وزارة مع والتنسيق دولهم خارجية وزارات إلى لباتط تقديم األطباء
 .غزة قطاع دخول على المصرية السلطات موافقة على الحصول
 مؤتمر في، حبيلس بن سعيدة، الجزائري األحمر الهالل رئيسة، السابقة الجزائرية الوزيرة وقالت
 األحمر الهالل شارة إلصاق تريد المصرية السلطات إن، الجزائرية العاصمة في عقدته صحافي
 بن وأبدت .غزة إلى المتوجهة المساعدات كل على واإلغاثية األهلية المنظمات شارات مع المصري
 الجزائري األحمر الهالل أن وأعلنت، المساعدات إدخال بشأن المصرية الشروط من انزعاجها حبيلس
ه انتك بالدم تبرع حملة إلغاء إلى اضطر  .المصرية االشتراطات بسبب غزة قطاع إلى ستتوج 

 40/2/7041، عّمان، السبيل
 

  "يديعوت": اتفاق مصري يقضي بإشراف حرس الرئاسة الفلسطينّية على معبر رفح
دراوس: ما زال اإلعالم اإلسرائيلي ُيسل ط الضوء على المفاوضات غير المباشرة زهير أن -الناصرة 

د وبين بوساطة مصري ة، "إسرائيل"  الجارية في العاصمة المصري ة، القاهرة، بين الوفد الفلسطيني  الموح 
وفي هذا السياق، كشف موقع صحيفة  يديعوت أحرونوتب على اإلنترنت، نقال  عن مصادر سياسي ة 

صفها بأن ها رفيعة المستوى في تل أبيب، كشف النقاب عن أن  مدير المخابرات المصري محمد فريد و 
تهامي يعمل على بلورة صيغة جديدة ستقدم لطرفي المفاوضات الحق ا، والقاضية بوقف تام إلطالق 

ة إلى النار وتقديم تسهيالت إنسانية لسكان قطاع غزة، إضافة إلى عودة حرس الرئاسة الفلسطيني  
اإلشراف على المعابر بما فيها معبر رفح، عالوة على قيامه بمنع التهريب عبر األنفاق الحدودية مع 

 مصر، على حد  قول المصادر.
وساق الموقع قائال ، نقال  عن المصادر عينها، إن  حرس رئيس السلطة الفلسطيني ة، محمود عب اس، 

دة، سيقوم باإلشراف على األنفاق الحدودية ومراقبتها الذي سُيشرف على األنفاق بحسب الصيغة الجدي
أو القيام بهدمها، مقابل أن يكون المصريون في الجانب اآلخر في رفح المصرية كما تجري الترتيبات 

 اآلن، وبحسب هذه الصيغة الجدية، فإن  الُمراقبة ستكون مزدوجة من جانبي الحدود على األنفاق.
ا أن  االقتراح المصري الجديد يتضمن فتح معبر رفح بشكل  وأوضحت المصادر اإلسرائيلي ة أيض 

كامل، لكن بشرط إشراف حرس رئيس السلطة على المعبر، الفتة  إلى أن  كافة المؤشرات تؤكد على 
ة في إطار حكومة الوحدة الوطنية، وهم  أن حرس الرئيس سيوافق مبدئي ا على هذا االقتراح، خاص 

ي قطاع غزة. وبحسب المقترح المصري الجديد فإن ه يتوجب على الدولة بذلك يكون لهم موطئ قدم ف
العبري ة تسهيل دخول البضائع واألشخاص عبر المعابر التي تسيطر عليها للفلسطينيين في قطاع غزة 

ميال ،  76وهما معبر كرم أبو سالم ومعبر إيرز، كما يتوجب عليها السماح للصيادين الدخول لمسافة 
 حتى اللحظة."إسرائيل"  عليه وهو ما توافق
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باإلضافة إلى ذلك، أشار الموقع إلى أن  الجانب اإلسرائيلي ُيطالب بوضع منظومة مراقبة دائمة 
على الحدود مع قطاع غزة من أجل منع قيام المقاومة من حفر المزيد من األنفاق الهجومية التي 

ش اإلسرائيلي، وهذا األمر يرفضه استخدمتها في الحرب للهجوم على مواقع عسكرية تابعة للجي
 الجانب الفلسطيني.

 41/4/4148رأي اليوم، لندن، 
 

 غزة لدعم الثانية الطبية القافلة تطلق الصيادلة نقابة
 بعد، غزة قطاع لدعم الثانية الطبية ةالقافل، أمس، الصيادلة بنقابة والدواء اإلغاثة لجنة أطلقت
 .رفح معبر إلى متجهة، النقابة أمام من أمس صباح وانطلقت، لتسييرها الالزمة التصاريح من االنتهاء

 4 من يقرب بما محملة شاحنات 3 تضم القافلة إن، اللجنة مقرر، عبدالعال شريف الدكتور وقال
، النزيف وموانع، والمحاليل، الحيوية المضادات ومنها، القطاع أهالي يحتاجها التي األدوية من أطنان
 .الجراحية للعمليات الالزمة التخدير وأدوية

 43/2/7041، القاهرة، اليوم المصري
 

 تركيا في للعالج فلسطينيين جرحى سفر ترفض مصر
 من الفلسطينيين الجرحى من عدد منع التوالي على الثاني لليوم لمصريةا السلطات تواصل: غزة
 ، أمنيا   ممنوعين أنهم بحجة وذلك العالج اجل من إسطنبول إلى الدولي القاهرة مطار مغادرة

 وبعد انه" برس قدس" لـ القاهرة مطار في والمحتجزين والمرافقين الجرحى أهالي من عدد وقال
 مطار إلىب 4|51  الثالثاء ووصولهم البري رفح معبر مغادرة للجرحى المصرية السلطات سماح
 قوائم على مدرجين أنهم بحجة بالمغادرة للجرحى السماح بعدم المطار امن بقرار فوجئنا الدولي القاهرة

 المتواجدين الجرحى من عدد إن فلسطينية طبية مصادر وقالت .أمنية ألسباب السفر من الممنوعين
 وا عالن الممكن ومن للغاية حرجة حالتهم وان الوعي عن تام غياب حالة في هم ارالمط في اآلن

 السلطات لدى التدخل القاهرة في المفاوض الفلسطيني الوفد المصادر ودعت .لحظة أي في وفاتهم
 .الطريقة بهذه بمصيرهم التالعب وعدم للسفر المغادرة للمرضى للسماح المصرية

 43/2/7041، برس قدس
 

 يرضينا الوضع وهذا حماس وبين بيننا الوسيط بدور تضطلع اآلن مصر :ورعميدر 
 يعقوب جنرال الميجر السابق اإلسرائيلي القومي األمن مجلس رئيس أكد: كومورنيك شايكي
 وعن الماضي في كما العسكرية قدراتها كامل باستعادة لحماس حتسم لن مصر إن، عميدرور
سرائيل حماس بين المفاوضات في المصرية الوساطة  إن حماس مع نتفاوض نل": عميدرور قال وا 
 أرادت إذا أنه، عميدرور وأضاف ."يرضينا الوضع وهذا وبينهم بيننا الوسيط بدور تضطلع اآلن مصر
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 منها تطلق التي المناطق على السيطرة فعليها كامل بشكل غزة من يخالصوار  إطالق إيقاف "إسرائيل"
 .مطروحا يزال ما القطاع احتالل خيار أن إلى إشارة في، الصواريخ
 خياران هناك فسيكون القاهرة في المحادثات فشلت إذا أنه اإلسرائيلية اإلذاعة مع مقابلة في وتابع

 في حماس لضرب واالستخبارات الجو سالح" ائيلإسر " فيها تستخدم استنزاف حرب نشوب إما فقط
ما، القطاع  .القطاع من واسعة أجزاء على" إسرائيل" سيطرة إعادة وا 
 لكونها القطاع على السلطة سيطرة عميدرور فاستبعد غزة إلى الفلسطينية السلطة عودة عن أما
 الرقابة طةلالس وليت هو الممكن األمر إن قال أنه غير -تعبيره بحسب-حماس تنافس أن من أضعف

 .القطاع في الرواتب وصرف مصر مع المعبر على
 وتدمير تشخيص تم حيث جيدة بصورة جرت العملية إن قال القطاع على األخيرة الحرب وبشأن

 .منتصرة الجيش قوات وخرجت مواجهة كل وفي حددت التي األهداف معظم
 42/2/7041، اإلسرائيلي والتلفزيون إسرائيل صوت

 

 القسامقف رحالتها الجوية إلى تل أبيب بعد تهديدات مصر تو 
: أوقفــت كــال مــن شــركتي "مصــر للطيــران" و"طيــران إيــر ســينا" رحــالت الشــركة بــين مطــاري القــاهرة

ب بسبب تهديدات "كتائب القسام" الجناح 4|76ميس  القاهرة و "بن غوريون" في تل أبيب بداية من الخ
 المسلح لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، بقصف المطار في بيان متلفز مساء أمس.
 44/4/4148قدس برس، 

 
 السيسي ضدّ  ويهتفون غزة في المقاومة بانتصار احتفالا  يتظاهرون مصريون
 تحتفــــل ليليــــة احتفاليــــة ومســــيرات مظــــاهرات المصــــرية والمــــدن القــــرى مــــن العديــــد شــــهدت :القــــاهرة
 عبــد المشــير المصــري الــرئيس ضــد وتهتــف"، األبطــال" وتهنــئ، غــزة فــي الفلســطينية المقاومــة بانتصــار

 .السيسي حالفتا
 أخـرى ومـدن، والقـاهرة والقليوبيـة وأسـوان والفيوم سويف يبن ومحافظات قرى في مظاهرات وخرجت

 المنبثـق" والعدالة الحرية" حزب وجه فيما، غزة في الفلسطينية المقاومة انتصار اعتبروه بما فرحا تهتف
 معركـــة فــي مقاومتــه بانتصـــار الفلســطيني للشــعب التهنئـــة المحظــورة" المســلمين اإلخـــوان" جماعــة عــن

 الرضـوخ علـى الصـهيونية والـدمار القتـل آلة وأجبرت األمة شرف عن دافعت" التي"، المأكول العصف"
رادة المقاومة لمطالب  ".الفلسطيني الشعب وا 

 بيــان فــي الفلســطيني الشــعب" والتنميــة البنــاء" حــزب السياســية وذراعهــا" اإلســالمية الجماعــة" وهنــأت
 . البيان تعبير حد على" اإلسرائيلي الجيش إرادة على" انتصاره بعد، لها

 المشــروعة المطالــب مســاندة إلــى والمنظمــات الــدول كافــة" بيانهــا فــي" اإلســالمية الجماعــة" ودعــت
 ".األبية غزة أعمار إعادة في والمسارعة الجوي والمطار البحري الميناء في غزة وأهل للمقاومة

 72/2/7041، برس قدس
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  غزة إلى المساعدات إيصال بتسريع يطالب األزهر شيخ
 المسـاعدات إرسـال بسـرعة واإلسـالمية العربيـة الـبالد، الطيـب أحمـد .د، األزهر شيخ طالب :القاهرة
، والعــدوان الظلــم صــور لكــل تعــرض الــذي شــعبها عــن المعانــاة لتخفيــف غــزة إلــى واإلغاثيــة اإلنســانية

 عـدوان بعـد يعيشـونها التـي الصـعبة الظـروف هـذه ظـل فـي جـوارهم إلـى الجميـع فيق أن ضرورة مؤكدا  
 .مصاب آالف عشرة من وأكثر شهيدا   15534 فيه وسقط يوما   45 استمر إجرامي
.. للعــالم رســالتنا" غــزة إلــى األزهــر بهــا بعــث التــي الثانيــة اإلغاثيــة للقافلــة وداعــه خــالل الطيــب وقــال
 العربيـــة األمـــة أن مؤكـــدا  ". أبـــدا   عـــنهم نتخلـــى ولـــن أيـــديهم فـــي وأيـــدينا معهـــم نقـــف قلوبنـــا فـــي فلســـطين

 هـذه إن األكبـر اإلمام وقال. غزة أهل خاصة للفلسطينيين عاجلة مساعدات بإرسال مطالبة واإلسالمية
 لمســاعدة التواضــع شــديد بــل، متواضــع إســهام مجــرد الصــابرة غــزة أهــل إلــى األزهــر يرســلها التــي القافلــة
 .الغاشم الصهيوني العدوان جراء بها يمرون التي محنتهم في أشقائنا

 79/2/7041، الشارقة، الخليج
 

 لألبد "إسرائيل"أول سفير مصري لدى السلطة الفلسطينية: المقاومة أبهرتنا وهزمت 
أكد  السفير محمود فهمي كريم أول سفير مصري لدى السلطة الفلسطينية، أن : حمود هنيةم

، قائال  إنها اإلسرائيليالمقاومة أبهرت الجميع بأدائها وتطورها العسكري في معركة تصديها لالحتالل 
وأضاف كريم في تصريح خاص  وأسقطت هيبتها وأسطورتها لألبد. "إسرائيل"فرضت الهزيمة على 

بينما فشل  "إسرائيل"، بـ"الرسالة نت" أن المقاومة أظهرت تفوق ا غير مسبوق في تاريخ الصراع مع
خفاءنتنياهو في تحقيق أي نصر،  شروط التهدئة على مجلس وزرائه دليل على أنها ليست في  وا 

، لياإلسرائيوأشار إلى أن المقاومة أسقطت ما تبقى من هيبة ما سميت بأسطورة الجندي  صالحه".
على أن المقاومة لن تعدم الوسائل في إبداع  ا  في الميدان، مشدد ملحوظا   نوعيا   تطورا   أداؤهاوشهد 

 المزيد من المفاجآت التي تقضي على االحتالل.
تتمثل في وجود االحتالل على األرض الفلسطينية، وهو ما  األساسيةونب ه كريم إلى أن القضية 
 كي يضمن األمن والهدوء في المنطقة. ينبغي أن يتحرك العالم إلنهائه

 إسرائيليا،جنديا  21ل شهيد مع قتل المقاومة  6333ل وأضاف "ال يمكن مقارنة قتل االحتالل 
 المتطورة". األسلحةفاألول قتل المدنيين العزل بطائراته، أما الثانية فقد قتلت جنود ا متمرسين بأعتى 

إلى خلف المقاومة ودعمها، لمجابهة المطامع  ودعا السفير كريم األمة إلى ضرورة الوقوف
 الفضل للمقاومة في مواجهة هذه المطامع. الراغبة في احتالل المنطقة برمتها، عازيا   اإلسرائيلية

ولفت إلى وجود جهات عربية تحاول أن تصنع أعداء  وهميين في المنطقة بالتهويل من بعض 
 و الحقيقي لألمة المتمثل بإسرائيل، طبق ا لتعبيره.عن العد األنظارالجماعات المتشددة، بغرض لفت 

قع كريم أن تتهرب من التوقيع على إبرام تهدئة، وأن المفاوض "إسرائيل"  وفي السياق، تو 
على أي شيء، ألن جميع الشروط لغير صالحه وستكبده المزيد من  اإلقرار" سيتهرب من اإلسرائيلي"

ة في مطلبي الميناء والمطار، "لتغنيها عن كل المعابر مع وشدد على حق المقاوم الهزيمة السياسية.
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كل الدول"، في إشارة إلى االستغناء عن معبر رفح الحدودي إضافة للمعابر المرتبطة مع االحتالل 
ونوه كريم إلى ضرورة البقاء في توحد الوفد الفلسطيني  والمغلقة جميعها في وجه الفلسطينيين بالقطاع.

ليها الفلسطينيون في معركتهم السياسية، محذر ا من محاوالت شيطنة المقاومة إكخطوة مهمة يستند 
حداث زعزعة وفرقة بينها وبين الشعب الفلسطيني.  وا 

، تطرق إلى حالة الشيطنة التي استمرت بها وسائل إعالمية ضد الفلسطينيين والمقاومة ا  وأخير 
م مضلل ومنحاز لغير الحقيقة، وما بشكل خاص، معتقد ا أنها لن تتوقف ألن هذه هي معركة إعال

ن إلى تحري الحقائق يالمصري اإلعالميينودعا السفير المصري  زالت غير مدركة للحقائق بعد.
ضد الشعب الفلسطيني،  األكاذيبواالنحياز لها، وأن يكونوا على وعي ويقظة من خطورة تعمد بث 

ية الفلسطينية ودعمها بكل الوسائل وفي مشدد ا على أن المصلحة للشعب المصري تتمثل بـتأييد القض
 ، على حد تعبيره.واإلنسانية واألخالقيةمقدمتها دعم المقاومة، لما تمليه كل االعتبارات الدينية 

 4/2/4148فلسطين،  الرسالة،
 

  إعالمي مصري يزعم أن "إسرائيل" انتصرت في غزة
قال اإلعالمي أحمد موسى إن الشعب الفلسطيني لم يستفد من العدوان اإلسرائيلي األخير على 

ا احتفاالت حركة حماس بما اعتبرته  على قوات االحتالل خالل المواجهات  "نصرا  "قطاع غزة، رافض 
، مساء اإلثنين: "صدى البلد"وأضاف موسى، في برنامجه على قناة  .يوما   13التي دامت ألكثر من 

ألف صاروخ كان نفسي كل  33الشعب الفلسطيني ما استفدش حاجة، دي نكبة بيقولك ضربت "
حقير، بتكذب ع الشعب، مصدقين إن  شيءماتوا بس، ده  21صاروخ يموت إسرائيلي.. والنتيجة 
 "غزة يقصد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في"الناس مبسوطة بترقص على إيه 

 ."في الشعب الفلسطيني عملتموها الليبترقص ع الكارثة 
 4/2/4148القاهرة،  اليوم، المصري

 
 وزير الخارجية المصري: محادثات التهدئة ل دخل لها بعالقاتنا مع حماس والتي تشهد تدهوراا 

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الحوار الذي دار مع حماس في إطار مفاوضات 
وقف إطالق النار في غزة، "ليس له عالقة" بملف العالقات بين القاهرة والحركة التي تشهد تدهورا منذ 

لحركة حماس "كمنظمة اإلطاحة بالرئيس اإلسالمي محمد مرسي وتصنيف الحكومة المصرية 
عربية، أوضح شكري أن "هنالك اختالفا في الرؤى بيننا  مع  DWفي حوار خاص مع قناة و  إرهابية".

حماسب ونسعى إلقامة عالقات تعاون وتضامن" مبرزا أن اهتمام مصر "بكامل الشعب الفلسطيني 
 ئيس محمود عباس".سواء في الضفة الغربية أو غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية برئاسة الر 

وفي رده على سؤال حول المسؤولية عن التأخر في القبول بالمبادرة المصرية لوقف إطالق النار 
 كانت مصر تتهم حماس بذلك، تفادى شكري توجيه اتهام ألي طرف سواء حماس أو إذاوعما 

المبادرة مبكرا.  واكتفى بالتشديد على الخسائر البشرية الفادحة التي نتجت عن عدم قبول"إسرائيل" 
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وأكد شكري أنه لو قبلت المبادرة المصرية بشأن وقف إطالق النار في قطاع غزة بشكل مبكر لتم 
 شخص على األقل. 5455الحفاظ على حياة 

ونفى شكري إدخال أي تعديالت على بنود المبادرة المصرية، نزوال عند رغبة حركة حماس، مشيرا 
ول يوم وحتى تمت الموافقة عليها من الطرفين، هي نفس المبادرة إلى أن " المبادرة المصرية منذ أ

 وتتضمن نفس العناصر ولم يتم إدخال تعديالت عليها".
 4/9/7041قناة دويتشه فيله عربي، 

 
 وزير الخارجية المصري: نزع سالح غزة يدخل في نطاق التسوية النهائية للصراع

في  "الحياة"وزير الخارجية المصري سامح شكري في حديث إلى  : قالدرغام راغدة-نيويورك 
المبادرة العربية كانت  إننيويورك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

اعمة للشعب الفلسطيني في غزة من حيث فتح المعابر تركز على وقف إطالق النار والعناصر الد
وتوفير الحاجات اليومية وا عادة اإلعمار. وتظل هذه هي المكونات الرئيسة في المبادرة التي نسعى 
إليها. ونجحنا في تثبيت وقف إطالق النار خالل المفاوضات ونأمل بأن نواصل جهودنا للتوصل إلى 

مر. أما مواضيع نزع األسلحة وغيرها فتدخل في نطاق التسوية اتفاق يضمن عدم تكرار مثل هذا األ
ونأمل بأن تؤد ي أحداث غزة إلى تفاعل دولي مرة أخرى  اإلسرائيلي -النهائية للصراع الفلسطيني 

قامة الدولة الفلسطينية.  لتحقيق حل نهائي وا 
 79/9/7041الحياة لندن، 

 
 غزة في القاهرةلحضور مؤتمر إعمار  "إسرائيل"جاهل دعوة تمصر ت
ذكرت مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح : واشنطن ،القاهرة

تضيفه بالده السيسي مؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين تحت عنوان: "إعادة إعمار غزة"، الذي ستس
 .ور الرئيس الفلسطيني محمود عباسبعد غد األحد، برعاية مشتركة مع الحكومة النرويجية، وبحض

لحضور المؤتمر، بينما وجهت دعوة "إسرائيل"  وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه لم توجه دعوة إلى
لسة االفتتاحية إلى تركيا وقطر لحضور المؤتمر. وأضافت أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة في الج

للمؤتمر، تعقبها كلمة للرئيس الفلسطيني أبو مازن، ثم كلمة أخرى لبان كي مون األمين العام لألمم 
المتحدة، ثم جون كيري وزير الخارجية األميركي، وكاثرين آشتون الممثل األعلى للشؤون السياسية 

ة العربية، ثم محمد مصطفى نائب واألمنية باالتحاد األوروبي، ونبيل العربي األمين العام للجامع
يطاليا،  رئيس الوزراء وزير االقتصاد الفلسطيني. وسوف تلي ذلك مداخالت لوزراء خارجية فرنسا، وا 

 واألردن، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير.
 40/40/7041الشرق األوسط، لندن، 
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 لتحقيق السالم يفتتح مؤتمر إعادة إعمار غزة.. ويستعرض جهود مصر يالسيس
 الفلسطينيبمشاركة الرئيس " متابعة: غادة الشرقاوي ومحمد العجرودي ومحمد فؤاد وباسل يسرى

ظمة إقليمية ودولية، من 15دولة عربية وأجنبية و وممثليمحمود عباس  أبو مازنب ووزراء خارجية 
نرويجية  -عقد برعاية مصرية  يأمس مؤتمر "إعادة إعمار غزة" الذ يافتتح الرئيس عبد الفتاح السيس

كلمة خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، تضمنت استعراضا للجهود  يوألقى الرئيس السيس مشتركة.
قرار الهدنة، وتحقيق المصالحة ال فلسطينية، فضال عن المساعدات المصرية لوقف إطالق النار وا 

الشقيق، وأكد الرئيس أن جميع هذه الجهود المصرية تؤكد أن  الفلسطينيالمقدمة إلى الشعب  اإلنسانية
 القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب األساسية.

تحسين  يوشدد الرئيس على أهمية تفعيل الجهود الدولية إلعادة إعمار قطاع غزة للمساهمة ف
إلى أن هذا األمر يتطلب التهدئة الدائمة وممارسة  المعيشية للشعب الفلسطيني، منوها  األوضاع 

قطاع غزة، على أن يكون ذلك مشفوعا بتحقيق التسوية  يالسلطة الوطنية الفلسطينية صالحياتها ف
العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحرم من يحاولون فرض 

 وصاية على شعب فلسطين من فرصة استغالل معاناة هذا الشعب لتحقيق أغراضهم.ال
وقد وجه الرئيس الدعوة لكل شعوب المنطقة بمن فيهم الشعب اإلسرائيلي، إلنهاء الصراع وتحقيق 

تضمن االستقرار واالزدهار للمنطقة، كما أكد الرئيس  والتيالسالم، تطبيقا للمبادرة العربية للسالم، 
اتساقا مع دورها  الدوليداد مصر لتقديم كل دعم ممكن بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية والمجتمع استع

قرارا لمبادئ الحق والعدالة والشرعية. التاريخي  والمسئول إزاء أمتها ومنطقتها وا 
 43/40/7041األهرام، القاهرة، 

 
 دولر مليار 4.1مؤتمر إعادة إعمار غزة ينجح في جمع تعهدات مالية بر 

جورج برنده وزير أن  محمد الشوادفينقال  عن مراسلها  43/40/7041األهرام، القاهرة، نشرت 
 5.5ر، بزيادة مليار دوال 4.5خارجية النرويج، قال إن مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة نجح في جمع 

 إلعمار القطاع. الفلسطينيةمليار دوال عن المبلغ الذي حددته الحكومة 
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الختامي المشترك لمؤتمر المانحين بحضور وزير خارجية مصر 

 سامح شكري ونظيره النرويجي جورج برنده، ونائب رئيس حكومة فلسطين محمد مصطفى.
يجب أن نبدأ إعادة اإلعمار في غزة  ،ست بالده المؤتمر بالمشاركة مع مصرالذي ترأ ،وقال برنده

 بشكل عاجل، الفتا إلى أن نصف المبلغ الذي تعهد به المانحون سيوجه إلعادة اإلعمار.
وأضاف وزير خارجية النرويج أن مؤتمر إعادة إعمار غزة خطوة عالمية مهمة لدعم شعب غزة، 

ئية إلى األمام، داعيا الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني للسعي إلى وسيدعم تحرك المفاوضات الثنا
وأكد ضرورة تمكين الفلسطينيين من ربط الضفة الغربية بقطاع غزة والسماح بدخول  الرخاء واألمن.

 مواد اإلغاثة والبناء إلعادة اإلعمار.
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ج إيجابية، الفتا من جانبه أكد سامح شكري وزير الخارجية على ما خلص إليه المؤتمر من نتائ
وقال شكري إن حجم  ."إسرائيل"إلى أن نجاح عملية إعمار غزة لن تتحقق إال بفتح معابر القطاع مع 

إلعمار  دوليا   التعهدات المالية في المؤتمر يوجه رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن هناك تأييدا  
سوى من خالل  يتأتىبأن الحل لن  غزة، ويعكس مدى التقدير للدور المصري، كما أنه يمثل رسالة

قامة دولة فلسطينية عاصمتها  على أن الشعب  ، مشددا  "القدس الشرقية"تحقيق سالم عادل، وا 
قال شكري إن السلطة الفلسطينية لديها آليات الستقبال و  الفلسطيني مؤهل تماما ألن يحظى بحقوقه.

وأكد شكري أن هناك إجماعا بين الحضور  األموال، مؤكدا أنها تخضع لرقابة المؤسسات الفلسطينية.
قامة  حول أهمية العمل المشترك إلحياء المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إلنهاء الصراع وا 
الدولة الفلسطينية المستقلة، الفتا إلى أن اإلجراءات الفلسطينية والتحرك في مجلس األمن يصب في 

وجدد دعم مصر لخيارات الشعب الفلسطيني والقيادة  ر.نفس الهدف وكلها إجراءات تخضع للتقدي
 الفلسطينية والتزام القاهرة بما تقره السلطة الفلسطينية.

وردا على سؤال حول ضمانات نجاح المفاوضات حال عودتها في ظل فشلها لمرات عديدة سابقة، 
الدولي له، ومؤتمر قال شكري: بدون شك األزمة والصراع في فلسطين تعدى أي حدود لقبول المجتمع 

المانحين أظهر رغبة حقيقية من المشاركين خاصة من أوروبا وأمريكا لدعم مسار التفاوض، وكل هذه 
 األمور تؤكد على فرص أكبر لنجاح المفاوضات.

وأكد شكري أنه ليس هناك مجال ألي من الطرفين الفلسطيني للتعامل مع األزمة عبر األعمال 
 لنتائج السلبية لألعمال العسكرية، التي تعقد األمور.العسكرية وجميعنا رأينا ا

وفي ختام المؤتمر الصحفي شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن المجتمع الدولي قادر على 
 تعزيز ما ينظر إليه ويؤمن به وتحقيق الحل العادل إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

أن  لقاهرة سوسن أبو حسين عن مراسلها من انقال 43/40/7041الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
األمير عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية السعودي، أكد أهمية انعقاد مؤتمر 

وعلمت "الشرق األوسط" أن قطر وعدت بتقديم مساعدات  إعادة إعمار غزة بالقاهرة في هذا التوقيت.
مليون دوالر،  455ة إعمار غزة، فيما وعدت السعودية بتقديم قيمتها مليار دوالر من أجل إعاد

مليون دوالر لكل منهما، بينما تعهد االتحاد األوروبي  155وتعهدت كل من اإلمارات والكويت بتقديم 
للفلسطينيين، وقال وزير الخارجية األميركي جون كيري  1554مليون دوالر خالل عام  545بتقديم 

 يون دوالر مساعدات إضافية للفلسطينيين.مل 151إن بالده ستقدم 
من جهة أخرى، أكد المشاركون في مؤتمر القاهرة الدولي إلعادة إعمار غزة، مساندتهم للمبادرة 
المصرية لوقف إطالق النار، ودعمهم ألي جهود مقبلة من شأنها التوصل إلى اتفاق دائم لوقف 

إطالق النار من خالل حشد الدعم الدولي  إطالق النار. كما أكدوا استعدادهم لتعزيز أسس وقف
 إلعادة إعمار غزة في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.
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ورحب المشاركون بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين من أجل إعادة إقرار سلطتها في غزة. 
مليار  5.1ية، ومليون دوالر لإلغاثة اإلنسان 555 وأشار المشاركون إلى أن هناك حاجة عاجلة لـ

 مليار دوالر تكلفة مبدئية إلعادة اإلعمار. 1.5دوالر لتعافي االقتصاد كمرحلة أولى، باإلضافة إلى 
وأعرب المشاركون عن موافقتهم للخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين إلعادة إعمار غزة. 

الحكومة الفلسطينية وللتنمية وأضافوا أن تقديم المساعدة إلعادة اإلعمار يجب أن يواكبها دعم لموازنة 
 في الضفة الغربية.

وشدد المشاركون على عدم إمكانية نجاح إعادة اإلعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة 
إلعادة االستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة. كما دعا المؤتمر المانحين إلى تقديم 

مة وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية، وال سيما أن مساهماتهم عبر اآلليات والصناديق القائ
حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل األراضي الفلسطينية. وبالتالي، فإنه من األهمية بمكان تعزيز دور 

وأكد المشاركون على أن عملية إعادة اإلعمار ال  هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات.
طار سياسي وأمني بناء، داعين إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية يمكن أن تجري إال في إ

 أرواح المدنيين وأمنهم، وااللتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني.
 

 األردن:ثالثاا: 
 العسكرية ضد غزة فوراا بوقف العمليات  "إسرائيل"تطالب  يةالحكومة األردن

دانتها األردنية الحكومة  ، أنعم ان، من 2/1/4148 ،الدستور، عّماننشرت  عبرت عن شجبها وا 
حكومة على لسان وزير الدولة لشؤون وطالبت ال على قطاع غزة. "إسرائيل"للعدوان العسكري الذي تشنه 

 .بوقف عملياتها العسكرية فورا   "إسرائيل"محمد المومني  .اإلعالم الناطق الرسمي باسمها د
 وزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتــربين ، أنبتــرا، نقــال  عــن وكالــة 2/1/4148 ،الغررد، عّمررانوأضــافت 

تطــورات ، 4/1الثالثــاء  يــوم ،يوزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكر بحــث مــع ناصــر جــوده  األردنــي
نهـا أوصـف جـوده هـذه التطـورات بو  ،راضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الـذي تشـهدهفي األ األوضاع

 .لى وقف هذا التصعيد فورا  إ "إسرائيل" ، داعيا  تطورات خطيرة جدا  
 

 مجلس األعيان األردني يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة
وكالة بترا: دان مجلس األعيان األردني في آخر جلساته بالدورة االستثنائية أمس الخميس برئاسة 
رئيس المجلس باإلنابة فيصل الفايز، في بيان، العدوان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي 

 في فلسطين عامة. واإلنسان األرضإسرائيلية ضد يأتي في إطار منهجية عدوانية 
والدولية ذات العالقة لوقف العمليات  اإلقليميةودعا الحكومة لمواصلة جهودها مع سائر الهيئات 

 العسكرية ضد قطاع غزة والكف عن أي اعتداءات ضد الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل.
  44/1/4148الرأي، عّمان، 
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 ذر من التصعيد الخطير في غزة والضفة الغربيةيحاألردني الملك 
بحث الملك عبدهللا الثاني، في واشنطن، مع نائب الرئيس األمريكي جو بايدن،  بترا: -واشنطن 

 أخر مستجدات األوضاع في الشرق األوسط.العالقات االستراتيجية بين البلدين، باإلضافة إلى 
وحذر الملك، خالل اللقاء، من التصعيد الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية، األمر الذي من 
فشال مساعي تحقيق السالم من خالل استئناف المفاوضات  شأنه تعميق معاناة الشعب الفلسطيني وا 

دولتين، ووفق المرجعيات الدولية ومبادرة السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، استنادا إلى حل ال
العربية، منبها جاللته من الفراغ الناجم عن توقف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي وفق حل 

 الدولتين، مما سيؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد.
 44/1/4148الغد، عمان، 

 
 األردن يدين "بشدة" الهجوم البري على غزة

 بتراب: دانت الحكومة بشدة على لسان وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم  -عمان 
الحكومة الدكتور محمد المومني الهجوم البري لقوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد 

 تجاه المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر. "إسرائيل" غير المبرر من قبل
 42/1/4148الغد، عّمان، 

 
 النسور: سحب السفير من "إسرائيل" ليس في مصلحة األردن ول القضية الفلسطينية

برر رئيس الوزراء األردني عبد هللا النسور عدم سحب سفير بـالده مـن تـل محمد الدعمة:  -عم ان 
أبيــب بــأن إجــراء كهــذا لــيس فــي مصــلحة األردن وال القضــية الفلســطينية، مشــيرا  إلــى أن الســفير موجــود 

 "لخدمة مصالح أبناء الضفة الغربية الذين يمر طريقهم فقط من األردن".
مجلــس الــوزراء أمــس "أن هنــاك كثيــرا  مــن النــاس كلمــا دق وأضــاف النســور خــالل ترؤســه اجتماعــا  ل

الكوز بالجرة في أي قطر من األقطار يأتون بالمشكلة إلى األردن ويحاولون إظهار أن الدولة األردنيـة 
مقصرة"، الفتا  إلى أن وجه القصور الذي يتحدثون عنه "يتمثل في سحب السفير األردني من تل أبيـب 

األردن"، مشـــيرا  إلـــى أن "ســـحب الســـفير ال يحتـــاج ســـوى إلـــى تليفـــون، ولكـــن والســـفير اإلســـرائيلي مـــن 
بحساب األرباح والخسائر من يربح ومن يخسر من عملية سـحب السـفراء؟". وقـال: "إن سـفيرنا موجـود 
لخدمــــة مصــــالح أبنــــاء الضــــفة الغربيــــة الــــذين يمــــر طــــريقهم فقــــط مــــن األردن، وكــــذلك األمــــر بالنســــبة 

رهم ورحالتهــــم إلــــى العمــــرة والحــــج، واألمــــر ينطبــــق أيضــــا علــــى أبنــــاء عــــرب لبضــــائعهم ودوائهــــم وســــف
 وقطاع غزة". 7604 إسرائيلب 

وأضــاف النســور: "إذا كــان قطــع هــذه الرئــة المتمثلــة بــاألردن يقــرب ويســهم فــي تقريــب حــل القضــية 
ذه الفئـات الفلسطينية ويرفع العناء عن غزة فسـنقوم فـورا  باسـتدعاء السـفير الـذي يخـدم مصـالح جميـع هـ
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مـــن الشـــعب الفلســـطيني ومصـــالح الدولـــة األردنيـــة"، منبهـــا  إلـــى أن "الـــذين يحـــاولون دفـــع األردن ألخـــذ 
 قرارات ومواقف أكثر من الذي يستطيعه فهذا أمر غير معقول".

وأعرب النسور عن إدانة األردن واستنكاره للمجـازر وعمليـات القتـل الجمـاعي التـي تقـوم بهـا القـوات 
في قطاع غزة وبخاصة قتل المدنيين األبرياء العزل من الشيوخ والنساء واألطفال الذي تعده  اإلسرائيلية

الحكومـــة "صـــفعة فـــي وجـــه اإلنســـانية جمعـــاء". وأكـــد موقـــف األردن الـــداعي إلـــى وقـــف فـــوري للعـــدوان 
 اإلسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها والوصول إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

 8/4/4148الشرق األوسط، لندن، 
 

 األحزاب القومية واليسارية تحيي الموقف الفلسطيني الموّحد في مفاوضات القاهرة
ناقش فيه المستجدات السياسية على  أمس القومية واليسارية اجتماعا   األحزابعقد ائتالف : عمان

االئتالف الموقف السياسي والوطني الموحد كما عبر عنه  أحزابوحيت ، الصعيدين المحلي والعربي
هذا الموقف الصلب في مواجهة مناورات  أنالوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة، ويؤكد االئتالف 
 إنجازطيني ومقاومته الباسلة، على طريق العدو الصهيوني، يأتي استجابة للصمود الشعبي الفلس

 الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
 41/4/4148الدستور، عمان، 

 
 كرفان لغزة وتجهيز ألف دينار حصيلة تبرعات نقدية ألف 111: النقابات المهنية

ناشدت النقابات المهنية المواطنين بذل مزيد من العطاء والتبرع لصالح قطاع غزة الذي  :عمان
عام مجمع النقابات المهنية  أمين. وقال التحتيةمن شهر طالت بنيته  أكثريعاني من حرب استمرت 

 ألف 113ع قاربت من لصالح القطا اآلنالمبالغ التي تم جمعها حتى  إنالدكتور فايز الخاليلة 
دينار نقديا فيما تجاوزت التبرعات العينية النصف مليون دينار، مطالبا بالمزيد من العطاء خصوصا 

في تصريح صحفي أن تقلص نسبة التبرعات يؤثر على  وأضاف. ةأن احتياجات القطاع يومي
لهاشمية التي ساهمت بكل المجهودات التي تقوم بها النقابات المهنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية ا

 الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.  إلىالمساعدات  إيصالطاقتها في 
ن الخبرة التي اكتسبتها النقابات المهنية جعلتها ترسل المساعدات بحسب ما يتطلبه الوضع أشار أو 

ئية من المواد الغذا 733 إلى إضافةطن طحين  733 إلرسالأنه يتم التجهيز  إلى في القطاع مشيرا  
 وذلك بحسب طلبات ملحه من المعنين في القطاع.

 42/4/4148الدستور، عمان، 
 

نسانية لغزة 448الخيرية األردنية تقدم  الهيئة  شاحنة مواد إغاثية وا 
ب 640لخيرية األردنية الهاشمية أيمن المفلح أن الهيئة أرسلت  قال أمين عام الهيئة ابترا:  -عمان

 األونرواشاحنة منذ اندالع األزمة في قطاع غزة ولغاية اآلن، مشيرا إلى أن هذه الشاحنات سلمت إلى 
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الهيئة استلمت أيضا منذ اندالع  أنوأكد المفلح  ب.37وللمستشفى العسكري األردني الميداني غزة  
نسانية من الدول الشقيقة والصديقة وتجهيزها  إغاثيةئرة تحمل مساعدات ب طا61األزمة   يصالهاوا   وا 

 للمصابين والمحاصرين في قطاع غزة.
 42/4/4148الدستور، عمان، 

 
 تصل القطاع "14الميداني األردني غزة "تزويد  قافلة
وصلت إلى قطاع غزة أمس االثنين، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع قافلة التزويد  بترا:-غزة

وقال قائد المستشفى العقيد الركن بركات العقيل في  .37الخاصة بالمستشفى الميداني األردني غزة 
شاحنات   بتراب في غزة "انه وصلت ضمن قافلة التزويد ست األردنية األنباءتصريح لمراسل وكالة 

وقال إن طواقم  محملة بالعالجات والمستهلكات الطبية والمواد الالزمة إلدامة العمل في المستشفى".
باألشعة،  أومرجعا سواء بالكشف الطبي أو المخبري  413المستشفى تتعامل يوميا مع أكثر من 

 إضافة إلى تقديم العالج واالستشارة الطبية.
 42/4/4148الدستور، عمان، 

 
 شخصية أردنية تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان جراء العدوان على قطاع غزة مئةنحو 

ن، الثالثاء شخصية أردنية اجتماعا في مجمع النقابات المهنية، بالعاصمة عما 733عقدت نحو 
، لبحث أوجه الدعم المفترضة لغزة جراء العدوان اإلسرائيلي على القطاع، والتي كان 76-4-6370

وحضر اللقاء وفقا لتصريحات المنسق اإلعالمي في النقابات  منها طرد السفير اإلسرائيلي باألردن.
راد العضايلة شخصية، من أبرزها: نقيب المحامين سمير خرفان، وم 733أنس أبو خضير نحو 

القيادي بجماعة اإلخوان المسلمين، ومحمد يوسف العبادي أمين عام حزب التجمع الوطني 
 الديمقراطي  وسطب، بحسب مراسل األناضول.

سالمية وقومية وشعبية  طارها التنظيمي ما بين نقابية وحزبية وا  الشخصيات التي تنوعت مشاربها وا 
دني الرسمي تجاه قطاع غزة، مطالبة باتخاذ مواقف سياسية وعشائرية، أشادت بالموقف اإلغاثي األر 

 بحسب أبو خضير. "إسرائيل"، حازمة تجاه
 41/4/4148، فلسطين أون لين

 
 إدامة الوقف النهائي للعدوان على غزة جهودملك األردن يدعم 

اســتقبل الملــك عبــدهللا الثــاني، يــوم األحــد فــي الــديوان الملكــي الهاشــمي، وفــدا  مــن الكــونجرس  :بتــرا
وأكـــد أن األردن مســـتمر فــي جهـــوده وبالتنســـيق مــع جميـــع األطـــراف الدوليــة إلدامـــة الوقـــف  .ياألمريكــ

ة وشــدد علـــى ضـــمان اســتمرار تـــدفق المســـاعدات الطبيـــ النهــائي للعـــدوان اإلســـرائيلي علــى قطـــاع غـــزة.
واإلنســانية إلــى القطــاع، والبــدء بمرحلــة إعــادة إعمــار مــا خلفــه العــدوان اإلســرائيلي مــن دمــار فــي البنيــة 
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وأكــد أهميــة تكثيــف الجهــود الدوليــة الســتئناف مفاوضــات الســالم، الفتــا  إلــى  التحتيــة والخــدمات هنــاك.
يسهم في التوصل إلى حـل كي في تهيئة الظروف إلعادة الزخم لعملية السالم بما يمحورية الدور األمر 

 عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية.
 4/2/4148 ،الغد، عّمان

 
 تسّير قافلتي مساعدات لغزة "الخيرية الهاشمية"

لـى غـزة مكونـة إنسـانية إ حـد قـافلتي مسـاعداتسيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية أمـس األ :بترا
ــــ  بتـــراب  أمـــينوقـــال  شـــاحنة. 74مـــن  مكونـــة مـــن ثمـــاني  األولـــىالقافلـــة  إنعـــام الهيئـــة ايمـــن المفلـــح لـ

ريــة وجمعيــة مقدمــة مــن االتحــاد العــام للجمعيــات الخي ،شــاحنات بالتعــاون مــع القــوات المســلحة األردنيــة
لــى إنــه ســيتم تســليم هــذه القافلــة ألــى إشــار أو  الغــراء الخيريــة، والنقابــات المهنيــة وجمعيــة العــروة الــوثقى.
ن القافلـــة الثانيـــة مكونـــة مـــن عشـــر أضـــاف أو  المستشـــفى الميـــداني األردنـــي ليـــتم توزيعهـــا مـــن خاللـــه.

 القطاع.توزيعها على  إلىونروا ليصار األ وكالة لىإشاحنات سيتم تسليمها 
 4/2/4148 ،الرأي، عّمان

  
 لغزة أردينةمساعدات طبية 

ــــواب :بتــــرا مــــس، شــــحنة جديــــدة مــــن أمحمــــد العشــــا الدوايمــــة،  .د األردنــــي ســــلم عضــــو مجلــــس الن
 ،تــراب فـي غــزةفـي تصــريح لمراسـل  ب ،وقـال الدوايمــة المسـاعدات الطبيـة لــوزارة الصـحة فــي قطـاع غــزة.

ن الشـحنة الجديـدة تضــاف أ طـن مــن المسـاعدات الطبيـة لـوزارة الصــحة، موضـحا   733نـه قـام بتسـليم إ
 مس. أقام بتسليمها  طنا   613لى إ

 4/2/4148 ،الرأي، عّمان
  

 ررع لغزةبيطلقون حملة ت األردنيون اعيوننالص
 وكالةفي تصريح ل ،يمن حتاحتأعلن رئيس غرفة صناعة األردن : أ عمر القضاه وبترا -عم ان 

هالي القطاع في أ غزة لمساندة  قطاع لىإبزيارة  من القطاع الصناعي سيقوم قريبا   ن وفدا  أبترا، 
 محنتهم جراء العدوان اإلسرائيلي الغاشم.

حملة تبرع لقطاع غزة، وتأتي الحملة بالتعاون  مسأطلقت غرفة صناعة عم ان أ ،خرآمن جانب 
مع غرفة صناعة األردن وجمعت الحملة في يومها األول ما يقارب المليون دينار على شكل تبرعات 

 في قطاع غزة.  األهلنقدية وعينية لصالح 
 4/2/4148الدستور، عّمان، 
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 : "العمل اإلسالمي" يهنئ مشعل بإنجاز غزةعّمان
ـــان رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة  إلـــىرســـالة  األردنـــي بعـــث حـــزب جبهـــة العمـــل اإلســـالمي :عم 

حمــاس خالــد مشــعل هنــأه فيهــا بمــا حققــه هللا تعــالى مــن نصــر عزيــز وصــمود بطــولي عــز نظيــره حيــث 
الصـــهيوني الغاشـــم، وكانـــت علـــى قـــدر التحـــدي. اســـتطاعت فصـــائل المقاومـــة تـــدمير أســـطورة الجـــيش 

زب في رسالته رغم الجـراح التـي أصـابت غـزة، إال أنهـا بفضـل هللا تعـالى قـد أعـادت األمـل حضاف الأو 
ن أعــن إنجــاب األبطــال، و  ن نســاءها لــن تتوقـف يومــا  ألألمـة، وبأنهــا القــادرة علــى صـنع االنتصــارات، و 

ي سـبيل هللا تعـالى، ولقـد كـان هـذا النصـر الـذي حققتـه المقاومـة بـدمائهم الزكيـة فـ رجالها ما بخلوا يومـا  
 لألمة جمعاء.  شافيا   بلسما  

 1/2/4148 ،الدستور، عّمان
 

 خارجية لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار في غزة تتلقى عروضاا  األردنية المهنية النقابات
والـذي انعقـد فـي  ،المشارك في المؤتمر الشعبي العالمي لدعم غـزة األردني أكد الوفد النقابي ن:عم ا

مـــن المؤسســـات فـــي أوروبـــا والبحـــرين طلبـــت مـــن  ، أن عـــددا  37/4/6370-33فـــي الفتـــرة  إســـطنبول
ـــة تنفيـــذ مشـــاريع تمولهـــا هـــذه  ـــات المهنيـــة األردني ـــى عـــدد مـــن النقاب ـــم التوصـــل إل المؤسســـات، حيـــث ت

 .التفاهمات، فيما رجح أن يجري التوقيع على عدد من المشاريع قريبا  
فــايز الخاليلــة إن المــؤتمر جــاء بهــدف  .د ،وقــال أمــين عــام مجمــع النقابــات المهنيــة، رئــيس الوفــد

فـي تصـريح  ،الخاليلـة وأشـار تنسيق الجهود الداعمة لقطاع غزة بعد العدوان الصهيوني األخير عليهـا.
المشــاريع التـــي  أبـــرزتحــدثت حــول  ، التـــي قــدمت فــي المـــؤتمر،أن ورقــة النقابــات إلـــى ،صــحفي أمــس

 خير.وحتى العدوان األ 6334نفذتها في قطاع غزة بدءا من 
 1/2/4148 ،الغد، عّمان

 
 األردن: ثماني شاحنات مساعدات تصل إلى غزة

قطـاع غـزة أمـس األربعـاء، عبـر معبـر بيـت حـانون، شـمالي القطـاع، قافلـة  إلىبترا: وصلت  –غزة 
وقـــال قائـــد المستشـــفى الميـــداني  مســـاعدات أردنيـــة جديـــدة ســـيرتها الهيئـــة الخيريـــة األردنيـــة الهاشـــمية.
فـــي غـــزة إن القافلـــة ضـــمت ثمـــاني األردنـــي العقيـــد الـــركن بركـــات العقيـــل فـــي تصـــريح لمراســـل  بتـــراب 

شــاحنات مــن بينهــا ثــالث حملــت طحينــا واثنتــان أدويــة ومســتهلكات طبيــة وثــالث حملــت مــواد غذائيــة 
األونـروا، واألدويـة والمسـتهلكات الطبيـة  إلـى. وأشار إلى أنه تم تسليم شـحنة الطحـين إسفنجيةوفرشات 

ــــة الهــــالل األحمــــر الفلســــطيني، وال ــــى وزارة الصــــحة وجمعي ــــى عــــدد مــــن إل ــــة والفرشــــات إل مــــواد الغذائي
 الجمعيات الخيرية.

 8/2/4148الرأي، عّمان، 
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 الزرقاء: مهرجان احتفالي احتفاءا بصمود ونصر المقاومة في غزة
ـــدعم المقاومـــة ال ـــة الشـــعبية ل ـــرا: نظمـــت اللجن ـــاء مســـاء أمـــس بت مهرجانـــا   األولفلســـطينية فـــي الزرق

 احتفاليا  كبيرا  بعنوان  المقاومة طريق التحرير والعودةب وذلك احتفاء  بصمود ونصر المقاومة في غزة.
شـــارك فيـــه المطـــران عطـــا هللا حنـــا مـــن خـــالل رســـالة مســـجلة، وقـــال رئـــيس بلديـــة الزرقـــاء م. عمـــاد 

للصــهاينة، حيــث ســطرت أروع المالحــم فــي التــاريخ بوحــدة كافــة المــومني إن معركــة غــزة كانــت مقبــرة 
 الفصائل والحركات المقاومة الفلسطينية.

ــــال عضــــو المكتــــب السياســــي لحــــزب الوحــــدة الشــــعبية عمــــاد المــــالحي " ــــه ق المقاومــــة  إنمــــن جانب
ــــه البوصــــلة  ــــت المشــــروع الصــــهيوني درســــا  قويــــا ، وأعــــادت توجي ــــىالفلســــطينية لقن الصــــراع العربــــي  إل

لصــــهيوني، إذ أن التنــــاقض الرئيســــي فــــي المنطقــــة هــــو مــــع الكيــــان الصــــهيوني، فيمــــا يمثــــل الشــــعب ا
 الفلسطيني المقاوم حاجزا  لمنع تمدد المشروع الصهيوني باتجاه كافة الدول العربية".

 8/2/4148الدستور، عّمان، 
 

 "األقصى"عبدوا لنا الطريق إلى  في غزة: رجال المقاومة هّمام سعيد
فــي مهرجــان  الخمــيس اربــد مســاء يــوماألردنيــة شــارك اآلالف مــن أهــالي مدينــة : ســيف الــدين بــاكير

 "فرحا  بما أنجزته المقاومة فـي غـزة مـن نصـراألردنية "فرحة االنتصار" الذي نظمته الحركة اإلسالمية 
وحضــر المهرجــان المراقــب العــام لجماعــة اإلخــوان  علــى العــدو الصــهيوني" بحســب منظمــي المهرجــان.

 همام سعيد، وعدد من قيادات الحركة، وحشود غفيرة من أهالي إربد. .المسلمين د
فيها المقاومة الفلسطينية خاصة كتائب عز الدين القسام، منتقدا  مـا  اوألقى د. همام سعيد، كلمة حي

وقال إن "أهـل غـزة وقفـوا أمـام اآللـة العسـكرية العمالقـة  نه "تآمر حكام العرب على أهلنا في غزة".قال إ
ومســحوا  األمــةالتــي اجتمعــت فيهــا خبــرات العــالم وقــوى الشــر"، مضــيفا  أن "رجــال المقاومــة رفعــوا رأس 

وأشـاد  قصـى".لـى األإ، وعبـدوا لنـا الطريـق األمـلعار الهزيمة واالستسالم عن جباهنا، وفتحوا لنـا بـاب 
 مة قيادة عز الدين القسام التي جمعت بين النصر واالستشهاد".أنها "تجدد لأل إلىبقيادة حماس، الفتا  
الحكــام تســاءل فيهــا: "إلــى متــى أيهــا الحكــام تظلــون تبحثــون عــن الســالم مــع  إلــىووجــه ســعيد رســالة 

روح المقاومـة واالنتصـار والجهـاد فـي  إلىالمحتل الغاصب؟"، مطالبهم بالخروج من "متاهة االستسالم 
لهم وقدوة للشعوب"، وطالبهم بطـرد سـفراء الكيـان  إماما  سبيل هللا"، داعيا  إياهم إلى أن "يجعلوا من غزة 

 الصهيوني على أرضهم.
  1/2/4148 ،السبيل، عّمان

 
 :السعوديةرابعاا: 

 توفير الحماية للشعب الفلسطينيلدعوتها تجدد السعودية 
عناد العتيبي ومعاذ العمري: جددت السعودية دعوتها إلى مجلس األمن ومجلس حقوق  -جدة 

كات اإلسرائيلية في اإلنسان في جنيف للقيام بواجبهما لحماية الشعب الفلسطيني من التعسف واالنتها
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وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، رئيس االجتماع االستثنائي  األراضي المحتلة.
ع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي في جدة أمس د نزار مدني على ضرورة قيام  .الموس 

 نيف الرابع في حقمجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان في جنيف بواجبهما وتطبيق اتفاق ج
انتهكت جميع القوانين الدولية  "إسرائيل"مشيرا  في كلمة له خالل االجتماع إلى أن  "إسرائيل"،

واإلنسانية. ودعا إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في االنتهاكات التي 
لتحريض على العنف الذي تتبعه وقال: "إن سياسة تقويض حكومة االئتالف وا "إسرائيل"، ارتكبتها

 إسرائيل، تؤكد إصرارها على إفشال عملية السالم".
 44/1/4148الحياة، لندن، 

 
 تركي الفيصل: غطرسة حماس وراء مجازر غزة

سابقا  في مقالة له نشرتها  ب: قال األمير تركي الفيصل رئيس االستخبارات السعودية.ا.ب. د
"، بأن حماس تتحمل تبعات ما يحدث في غزة من مجازر، نتيجة أونالينصحيفة "الشرق األوسط 

الفتا إلى أن "إسرائيل"  لتكرارها ألخطاء الماضي وغطرستها، عبر إرسالها للصواريخ عديمة األثر إلى
 من تدمير غزة. "إسرائيل"  منعتركيا وقطر تهتمان بحرمان مصر من دورها القيادي أكثر من 

 41/1/4148الدستور، عّمان، 
 

  الملك عبد هللا بن عبد العزيز ينتقد جرائم الحرب في فلسطين
بن عبد العزيز في كلمة ناصر الحقباني: قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا  -الرياض 

مسجلة: أن المتخاذلين عن أداء مسؤولياتهم التاريخية ضد اإلرهاب من أجل مصالح وقتية أو 
مخططات مشبوهة سيكونون "أول ضحاياه في الغد، وكأنهم بذلك لم يستفيدوا من تجربة الماضي 

يجري في فلسطين. وقال: وتطرق خادم الحرمين الشريفين إلى ما  القريب، والتي لم يسلم منها أحد".
"نرى دماء أشقائنا في فلسطين تسفك في مجازر جماعية، لم تستثن أحدا، وجرائم حرب ضد اإلنسانية 
دون وازع إنساني أو أخالقي، حتى أصبح لإلرهاب أشكال مختلفة، سواء كان من جماعات أو 

 منظمات أو دول وهي األخطر بإمكانياتها ونواياها ومكائدها".
 4/4/4148وسط، لندن، الشرق األ 

 
 مليون دولر وتنتقد الضعف العربي في الدفاع عن فلسطين 111بر السعودية تدعم إعمار غزة 

لمجلس وزراء منظمة التعاون  07يس الدورة الـأكد وزير الخارجية السعودي، رئ: فهد الغامدي -جدة 
 إقليميةتسعى إلى فرض هيمنتها على المنطقة كقوة  "إسرائيل"اإلسالمي األمير سعود الفيصل أن 

مسيطرة وطاغية، ودعا الدول اإلسالمية إلى الوقوف صفا  واحدا  خلف حقوق الشعب الفلسطيني حتى ال 
 ددا  باألعمال اإلسرائيلية الوحشية خالل الحرب. يستمر العدوان اإلسرائيلي على غزة، من
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وقال إن المملكة لم تدخر جهدا  في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وستظل 
مليون  133بـ هي مواقفها الثابتة والمعروفة، مشيرا  إلى أنها "ستعمل مع المانحين لتمويل إعمار غزة 

عات اإلسالمية من دون حل للقضية الفلسطينية، وقال: "ال نريد أن نحيل دوالر". وانتقد تكرار االجتما
 اجتماعنا إلى مجلس عزاء، فال وقت للعزاء واستجداء الحلول، علينا أن نتغي ر ونتحرك بكل صدق".
وأضاف: "من المهم أال نعفي أنفسنا من تحمل المسؤولية، أين روح األمة اإلسالمية؟ لماذا نحن على 

ه من ضعف في الشوكة، وتردد في اإلرادة؟ ما الذي جرى ويجري لنا؟ وكيف نصلح ما نحن علي
دواخلنا حتى نقف أمام التحديات التي تواجهنا من دون وهن أو ضعف يعترينا من داخلنا؟". وتساءل: 
"هل كان في مقدور إسرائيل القيام بالعدوان تلو العدوان لو كانت األمة اإلسالمية على قلب رجل  

؟ ألم ُيغر  إسرائيل على ارتكاب جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والمسلمين ما تراه من واحد  
 .ضعف  في األمة بسبب تفككها وانقساماتها وانتشار الفتن فيها؟"

 41/4/4148الحياة، لندن، 
 

 دخال المساعداتبإتؤكد على أهمية اإلسراع و  إطالق النار في غزة بوقفالسعودية ترحب 
رح ب مجلس الوزراء السعودي أمس "باتفاق وقف إطالق النار الذي تم بين الجانبين  :جدة

نهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة"، مشيدا  بالدور الذي قام ت به مصر الفلسطيني واإلسرائيلي وا 
ورعايتها االتفاق، ومشددا  على أهمية اإلسراع في إدخال المساعدات اإلغاثية إلى قطاع غزة والتخفيف 

 من معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى جرائم الحرب اإلسرائيلية.
 4/2/4148الحياة، لندن، 

 
 والطغيان بصمودهم وثباتهم في وجه الظلم انتصرواالداعية السعودي بادحدح: أهل غزة 

أكد الداعية السعودي الشيخ علي بادحدح أن أهل غزة حققوا نصرا مؤزرا : بوابة الشرق -الدوحة 
لظلم والطغيان، جاء ذلك على العدو الصهيوني الغاشم بصمودهم وثباتهم خمسين يوما في وجه ا

خالل فعاليات أمسية "غزة تقاوم.. غزة تنتصر" التي نظمتها دار الحكمة للقرآن الكريم وتنمية المجتمع 
بالتعاون والشراكة مع مؤسسة عيد الخيرية بمجمع إزدان مول، والتي استضافت خاللها الشيخ علي 

 بادحدح والشاعر الكويتي أحمد الكندري.
ادحدح الحديث حول "مفهوم النصر"، وأشار إلى أن البعض قد يتساءل أي نصر وتناول الشيخ ب

هذا وقد استشهد أكثر من ألفي شهيد وجرح أكثر من عشرة آالف شخص وتهدمت آالف المنازل كليا 
وجزئيا ودمرت البنية التحتية والمنشآت والمصانع والمساجد والمستشفيات، مؤكدا أن الثبات على المبدأ 

 .لعدو الصهيوني بآلته الحربية وحصره الخانق والدعم العالمي له هو قمة االنتصارفي وجه ا
 3/9/7041الشرق، الدوحة، 
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 ملك السعودية يتكفل بحج ألف من ذوي الشهداء الفلسطينيين
د هللا بن عبد العزيز باستضافة ألف فلسطيني من ذوي الشهداء أمر ملك السعودية عب :وكاالت

الفلسطينيين ألداء فريضة الحج على نفقته الخاصة هذا العام. وقال وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في تصريح نقلته وكالة األنباء السعودية 

إن هذه المكرمة "جزء من الدعم السعودي المتواصل والسخي للشعب الفلسطيني   واسب اليوم األحد
وذكر أنه "بهذه المكرمة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين سيؤدون الحج على نفقة  في المجاالت كافة".

وأكد أن الوزارة ستبذل كل ما في  ألفا من ذوي الشهداء واألسرى". 51خادم الحرمين الشريفين إلى 
 إلنجاح هذه االستضافة وتحقيق راحة الحجاج الفلسطينيين. وسعها

 2/9/7041نت، الدوحة  الجزيرة 
 

 الرمليون ري 1.1لغزة بقيمة  سعوديةمساعدات 
إلغاثة الشعب  وجه وزير الداخلية المشرف العام على حملة خادم الحرمين الشريفين: الرياض
 .ريـالمليون  1.1غزة األمير محمد بن نايف بتأمين حليب أطفال ودقيق ألهالي غزة بقيمة بالفلسطيني 

لتأمين حليب لألطفال يتم توزيعه بالتنسيق مع وزارة الصحة  ريـالمليون  3.11وسُيخصص مبلغ 
لتأمين الدقيق  ريـالمليون  3.11الفلسطينية ومستشفيات األطفال في قطاع غزة، فيما سيخصص 

وتوزيعه على أهالي القطاع. وأفادت وكالة األنباء السعودية بأن اعتماد هذين المشروعين يأتي 
استكماال  لبرامج ومشاريع إغاثية نفذتها الحملة ألهالي القطاع للتخفيف عليهم من وطأة الحصار 

ف السالل الغذائية، وعبوات الدقيق والعدوان اإلسرائيلي، إذ وز عت الحملة خالل األيام الماضية آال
 على سكان مناطق عدة في القطاع وعدد من مواقع التجمعات في المدارس ومناطق اإليواء األخرى.

 41/2/4148، الحياة، لندن
 

 "العرب اليوم": السعودية ومصر واإلمارات تشترط إبعاد حماس للمشاركة في إعمار غزة
التوافقات التي جرت خلف الكواليس في اليومين الماضيين بعنوان "إعادة إعمار قطاع غزة" ال تعكس 
اتفاقا حقيقيا وعادال ومنصفا من وجهة نظر حركة حماس، بقدر ما تعكس موازين القوى على األرض 

 دور في مسألة إعادة اإلعمار. أيلنظام العربي الرسمي على عدم منح الحركة في ظل إصرار ا
المملكة العربية السعودية أبلغت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بانها لن تقدم أي دعم من أي نوع 
تحت الفتة إعادة إعمار غزة، إال تحت يافطة مؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحكومة مصر أبلغت 

 قابل بأنها لن تتعاون لوجستيا إال مع مؤسسات السلطة الفلسطينية.عدة أطراف بالم
مقربون من الزعيم السياسي لحماس خالد مشعل أبلغوا "العرب اليوم" بأن الحركة طورت موقفها 

أن المقاومة الفلسطينية  إلىالعملي والواقعي، حتى يتم االنطالق بمشروعات إعادة اإلعمار، مشيرين 
التنظيمية في هذا األمر، بشرط توفر الشفافية في الوقت الذي استعمل فيه ممثل  لن تقف عند العقدة

 السلطة عزام األحمد موقف السعودية وغيرها بالسياق في معركة التفاوض حول إعادة اإلعمار.
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موقف مصر والسعودية يسانده موقف دولة اإلمارات، وحتى االتحاد األوروبي الذي يقال إنه ضغط 
 ل المؤتمر الدولي الذي كانت النرويج قد دعت إليه.بشدة حتى يؤج

 11/2/4148العرب اليوم، عمان، 
 

 الرمليون ري 44بتكلفة  حملة خادم الحرمين تباشر تنفيذ برنامج توزيع السالل الغذائية بغزة
باشرت حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني بغزة تنفيذ : الشرق األوسط - غزة

، وتشمل السالل المواد ريـالمليون  77.6برنامج توزيع السالل الغذائية في القطاع البالغة تكلفتها 
قطاع؛ من المواد األساسية في الغذائية المختلفة التي تلبي االحتياجات الضرورية للمتضررين في ال

 الغذاء وتأمين الدقيق لألسر الفلسطينية كمرحلة أولى.
وأوضح الدكتور ساعد العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية السعودي رئيس حملة خادم 
الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني بغزة، أن هذا المشروع يأتي في إطار ما تقدمه السعودية 

الفلسطيني الشقيق، وتلبية للحاجة الماسة التي يعيشها المتضررون داخل قطاع غزة، واستمرارا  للشعب
 للجهود اإلنسانية التي تقد مها السعودية، حكومة وشعبا، للتخفيف من معاناة األشقاء في فلسطين.

 11/4/4148لندن،  األوسط، الشرق
 

 قطر:خامساا: 
  ر تطالب بوقف العدوان وفّك حصار غزةقط

الوفد  -القطري وزير الخارجية-خالد بن محمد العطية  .وكاالت: ترأس سعادة د ،قنا –جدة 
التعاون القطري المشارك في االجتماع االستثنائي الموسع للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة 

اإلسالمي المنعقد في مدينة جدة. وبحث وزراء الخارجية خالل االجتماع آخر التطورات في القضية 
وأكد وزير الخارجية  الفلسطينية وسبل التصدي للعدوان اإلسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.
جدد المطالبة للتحرك  لوكالة األنباء القطرية  قناب موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني، كما

 الفوري من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وفك الحصار الجائر على قطاع غزة.
 44/1/4148الشرق، الدوحة، 

 
  وزير الخارجية القطري: لم يعد مقبولا أن تشن "إسرائيل" العدوان متى شاءت

انطالقا من  بالدهعلى أن  القطري خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. قنا: شدد د –الدوحة 
مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه أهلنا في غزة والشعب الفلسطيني عموما وقضيته العادلة قد 

على المستوى اإلقليمي والدولي منذ بدء العدوان كثفت جهودها مع جميع الدول الفاعلة والمنظمات 
اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقيم اإلنسانية وحقوق 

وأضاف العطية في بيان للصحفيين الليلة بفندق "الفور سيزونز" بحضور سعادة السيد بان  اإلنسان.



  __________________________________________________  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

 334              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

متحدة "أننا في قطر ال ندعي أن لدينا مبادرة خاصة.. نحن فقط نقلنا كي مون األمين العام لألمم ال
مطالب الشعب الفلسطيني وليس من المهم عندئذ من يحقق شروط الشعب الفلسطيني، إذا تحققت له 

ن كانت نسبية". بشأن كافة األعمال العدوانية  "إسرائيلـ"كما أكد على المسؤولية القانونية ل العدالة وا 
ونبه العطية إلى أنه لم يعد من  تها وفقا لالتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقيات جنيف األربع.التي اقترف

العدوان متى شاءت وأن تنسحب متى شاءت، داعيا المجتمع الدولي لتحمل  "إسرائيل" المقبول أن تشن
ار في منطقة المسؤولية بوقف العدوان اإلسرائيلي لما يمثله استمرار هذا العدوان من تهديد لالستقر 

 الشرق األوسط بأسرها والعالم أجمع.
 44/1/4148الشرق، الدوحة، 

 
  ألف دولر "مساعدة عاجلة" لكل صاحب بيت مدمر: مليون دولر 41قطر ترفع منحة غزة إلى 

غزة عبر مكتبها الفني بتنفيذ المرحلة  إعمار إلعادةباشرت اللجنة القطرية : أشرف مطر –غزة 
 األسبوعمليون دوالر بعد أن رفدتها قطر  63القطرية التي بلغت قيمتها  اإلغاثةالثالثة من منحة 
المشردة  األسرمليون دوالر لتلبية المتطلبات المختلفة للمناطق المنكوبة وإليواء  73الماضي بمبلغ 

 التي دمرت آلة حرب االحتالل بيوتها خالل العدوان على غزة.
القطرية  اإلغاثةأن منحة  إلىوأشار المهندس أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية 

 إلىالثاني للعدوان  األسبوعالعدوان بقيمة خمسة ماليين دوالر ثم تم مضاعفتها في  أيامبدأت في أول 
مليونا  وذلك لتلبية االحتياجات  63مليون دوالر لتصبح  73 إضافةتم  أيامماليين وقبل عدة عشرة 

 المنكوبة.الطارئة للمناطق  اإلغاثيةالمترتبة على تداعيات العدوان واالستمرار في تقديم الخدمات 
ع ، أن وزارته ستوز أمسوفي سياق متصل، كشف وكيل وزارة الشئون االجتماعية عمر الدربي، 

ألف دوالر  مساعدة عاجلة مقدمة من اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة خالل يومين، وقيمتها
 خالل العدوان على القطاع. ا  لكل صاحب بيت دمر كلي

 41/4/4148الشرق، الدوحة، 
 

  قطر الخيرية تنفذ مشروع صيانة شبكات المياه بغزة
استمرارا  لجهودها اإلغاثية في قطاع غزة، باشرت قطر الخيرية منذ مطلع شهر : قنا –الدوحة 

أغسطس الجاري بإصالح األضرار التي استهدفت شبكات المياه والصرف الصحي التي تخدم عددا  
 قطري. ريـال 676333من األحياء بمدينة غزة بتكلفة إجمالية بلغت 

 42/4/4148رق، الدوحة، الش
 

 ال لصالح غزةرتتبرع بنصف مليون ري شركة الدرويشقطر: 
 مليـون نصـف بقيمـة المتحـدة الـدرويش شـركة مجموعـة مـن سـخيا تبرعـا الخيريـة قطر تلقت: الدوحة

 قطـاع فـي مستمرا عدوانا يعاني الذي الفلسطيني الشعب معاناة من فالتخفي في للمساهمة قطري ريـال
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 المتحـدة الـدرويش شـركة مجموعـة إدارة مجلـس رئـيس الـدرويش جاسـم بـن يوسـف الوجيـه قـام وقـد .غـزة
 الـذي المـالي المبلـغ بقيمـة شـيكا الخيريـة لقطـر التنفيـذي الـرئيس، الكواري أحمد بن يوسف السيد بتسليم

 .ريـال 455.555 بلغ ذيوال به التبرع تم
 لقطــر بــالتبرع المتحــدة الــدرويش شــركة مجموعــة اتخــذتها التــي المباركــة الخطــوة، الكــواري ثمــن وقــد
 .شهر من أكثر منذ مستمرا غاشم لعدوان يتعرضون الذين غزة أهالي من المتضررين لصالح الخيرية

 الــذي اإلنسـاني الحـس عمـق علـى تــدل إنمـا شـيء علـى دلـت إن الخطــوة تلـك بـأن الكـواري وأضـاف
 قطـــر مشـــاريع فـــي للمســـاهمة فـــي حـــذوها األخـــرى الشـــركات بقيـــة تحـــذو أن متمنيـــا، الشـــركة بـــه تتمتـــع

ســهاما للشــركات االجتماعيــة المســؤولية منطلــق مــن وخارجهــا الدولــة داخــل الخيريــة  وتنميــة إغاثــة فــي وا 
 .المجتمعات

، الخيريـة لمسيرتها الداعمة الوطنية مؤسساتوال الخيرية قطر بين العالقات متانة على الكواري وأكد
 .قطر لدولة المشرقة الصورة ستعزز حتما   المتضافرة العالقات تلك أن إلى مشيرا  

 72/2/7041، الدوحة، الشرق
 

 غزة في النار إطالق وقف باتفاق ترحب قطر
. غـــزة فـــي النـــار إطـــالق لوقـــف القـــاهرة فـــي اتفـــاق إلـــى بالتوصـــل قطـــر دولـــة بـــترح: قنـــا - الدوحـــة

 عـن المعانـاة رفـع نحـو خطـوة االتفـاق هـذا يشـكل أن فـي أملهـا عـن، اليوم بيان في ،قطر دولة وأعربت
 .العادلة الفلسطيني الشعب مطالب وتحقيق غزة قطاع في الفلسطيني الشعب

 وتضــحياته الفلســطيني الشـعب لصــمود يعـود االتفــاق هــذا قتحقيـ فــي األول الفضـل أن البيــان وتـابع
 .العزيزة
 اســتعدادها وعــن االتفــاق هــذا إلــى التوصــل فــي ســاهم مــن لكــل تقــديرها عــن قطــر دولــة أعربــت كمــا
 .ممكن وقت بأسرع غزة قطاع إعمار إعادة في للمساهمة الكامل

 72/2/7041، دبي، البيان
 

 الترتيبات إلعمار غزة.. ووضعنا رؤوسناأمير قطر: غزة رفعت 
األناضول: قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بالده وضعت "ترتيبات إلعادة  - غزة

 إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة".
ب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء وبحسب بيان أصدره مكتب نائ

األحد، ووصل مراسل  األناضولب، نسخة عنه، فإن أمير قطر أضاف، خالل اتصال هاتفي أجراه 
 هنية معه أن "غزة رفعت رؤوس العرب والمسلمين عاليا وأن ما تقوم به دولة قطر هو واجب".

 4/9/7041القدس العربي، لندن، 
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 لدعم غزة قطري الرة يتبرع بمليوني ريبنك الدوح
تضامنا  مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، قام بنك الدوحة بتقديم تبرع بمبلغ نقدي قيمته : الدوحة

 ة في هذا المجال.قطري من خالل مصرف قطر المركزي لدعم الجهود المبذول ريـالمليون  1
 4/9/7041الشرق، الدوحة، 

 
 مشاريع في مهرجان إعمار غزة تسعةتطرح  القطرية "راف"مؤسسة 
في  تطرح مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات اإلنسانية  رافب: بوابة الشرق -الدوحة 

 4مهرجان إعمار غزة الذي تنظمه المؤسسة بقاعة الشعلة بإسباير زون مساء بعد غدا ، الخميس، 
 قطري. ريـالمليون  44مشاريع عاجلة لدعم صمود أشقائنا الفلسطينيين تبلغ تكلفتها ما يقارب 

 42/9/7041الشرق، الدوحة، 
 

 صرة غزة"ينظم مزاداا خيرياا لتمويل حملة "ن القطرياألحمر  الهالل
ينظم الهالل األحمر القطري مزادا خيريا كبيرا ضمن حملة "نصرة غزة" وذلك يوم الجمعة المقبل، 

 في "كتارا".مساء في الحي الثقا 6:33حتى الساعة  1:33سبتمبر الجاري من الساعة  62الموافق 
 6370وتتضمن فقرات المزاد عرض مجموعة متنوعة من السيارات والدراجات النارية موديل 

 العالمية،سيارة فارهة من أشهر الماركات  70عليها بين المشاركين، ومن ضمنها  للمزايدة 6373و
الكعبة وهي عبارة عن ثالث قطع كاملة من كسوة  بمال،باإلضافة إلى معروضات نفيسة ال تقدر 

 المشرفة المطرزة بخيوط الذهب.
يأتي هذا المزاد في إطار الحملة اإلنسانية التي أطلقها الهالل قبل أكثر من شهرين من أجل دعم 
األشقاء في قطاع غزة الذين تضرروا من العدوان اإلسرائيلي الغاشم .. وعقب انتهاء العدوان، انتقلت 

لة إعادة اإلعمار، حيث شرع مكتب الهالل األحمر حملة نصرة غزة من مرحلة اإلغاثة إلى مرح
القطري في قطاع غزة على الفور في أعمال إعادة اإلعمار واستكمال المشروعات التي كانت فرق 
الهالل تباشر تنفيذها قبيل األزمة، باإلضافة إلى حصر األضرار الكلية والجزئية التي لحقت ببعض 

قطاعات الصحة والتعليم والمياه واإلصحاح من أجل وخاصة في  بالفعل،المشروعات المنتهية 
 إصالحها وا عادة تأهيلها لخدمة أبناء القطاع.

 41/2/4148، الشرق، الدوحة
 

 ال حصاد المزاد الخيري إلعمار غزةرمليون ري 44 :الهالل األحمر القطري
بلغت حصيلة المزاد الخيري الذي نظمه الهالل األحمر القطري لصالح تأهيل : هديل صابر

قطري، وكان ذلك بحضور الدكتور يوسف القرضاوي، والسيد  ريـالمليون  77وا عمار قطاع غزة نحو 
ريع المدير التنفيذي لمشا-صالح المهندي، ورجل األعمال القطري محمد عبد الكريم العمادي 
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كان له نصيب األسد في اقتناء أغلب المقتنيات وأبرزها سيارة نادرة من نوع  الذي-العمادي
 قطري. ريـالماليين  4بـ بيعت  المبورجيني،

 41/2/4148، الشرق، الدوحة
 

 مليار دولر إلعادة إعمار غزةقطر تتعهد بدفع 
أعلن الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري، اليوم األحد، : أيمن قناوي -القاهرة 

عن تعهد بالده بضخ مليار دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة خالل السنوات المقبلة استجابة لطلب 
التكلفة الخاصة  مليارات دوالر التي تعتبر 5السلطة الفلسطينية والخطط التي قدمتها من أجل جمع 

 بإعادة اإلعمار خالل الخمس سنوات المقبلة.
وقال وزير الخارجية القطري، خالل كلمته في مؤتمر إعادة إعمار غزة "أود أن أشكر جمهورية 
مصر العربية على حسن االستقبال وكرم الضيافة وما قامت به من جهود لعقد مؤتمر إعادة إعمار 

اف العطية "تعرض الشعب الفلسطيني وقطاع غزة خصوصا وأض غزة وسط هذا الحشد الدولي.
لهجمة شرسة أثرت على بنيتها األساسية، من قبل ماكينة الحرب اإلسرائيلي التي أدت إلى قتل وحصد 
آالف المدنيين الُعزل وأحدث تدميرا هائال في المساكن ودور العبادة والمؤسسات الحكومية والخاصة 

 مت الدولي في حق األبناء المدنيين".وغيرها من المرافق في ظل الص
 43/40/7041الشرق، الدوحة، 

 
 اإلمارات:سادساا: 

 اإلمارات تستنكر "بشدة" العدوان على غزة
على "إسرائيل"  ارسات العدوانية المستمرة التي تقوم بها: استنكرت اإلمارات، "بشدة" الممأبو ظبي

أرواح  إزهاق إلىاألراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها "لكافة أعمال العنف التي تؤدي 
تعرب  اإلماراتب، بيانا أكدت فيه أن "دولة 6/1المدنيين". وأصدرت وزارة الخارجية مساء األربعاء  

الجوية األخيرة التي شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلية على قطاع غزة والتي عن إدانتها لسلسلة الغارات 
ودعا البيان  أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني".

"المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل وقف العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين واستهداف قطاع 
 بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني".غزة واالضطالع 

 2/1/4148قدس برس، 
 

 القناة الثانية العبرية: اإلمارات طرف بالعدوان على غزة
ة األخيرة بين : ذكرت القناة الثانية العبرية أن اتصاالت سرية جرت في اآلونالقدس المحتلة

اإلمارات العربية المتحدة و"إسرائيل"، وكشفت عن تفاصيل اللقاء األخير الذي جمع وزيري الخارجية 
 من الطرفين، في العاصمة الفرنسية باريس، عشية العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
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ماراتي عبد هللا جرى نهاية الشهر الماضي جمع وزير الخارجية اإل سريا   وبينت القناة أن اجتماعا  
ليبرمان، لبحث خطط خاصة من أجل القضاء على حركة حماس  أفيجدوربن زايد، ونظيره اإلسرائيلي 

في قطاع غزة، وذلك بتمويل من الدولة العربية، مشيرة إلى أن اإلمارات على علم مسبق بالعدوان 
 اإلسرائيلي المتواصل منذ أيام على قطاع غزة.

د اجتمع على انفراد بوزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي على هامش وكشفت القناة أن بن زاي
اجتماع لعدد من وزراء خارجية دول الخليج واألردن بوزير الخارجية األمريكي جون كيري، وبحثا 

وأكدت القناة أن اإلمارات  التطورات التي يشهدها الشرق األوسط خاصة على الصعيد الفلسطيني.
ملية العسكرية اإلسرائيلية ضد قطاع غزة، وأبدت استعدادا لتمويلها، شريطة كانت على علم مسبق بالع

 القضاء على حركة حماس نهائيا ، بحجة ارتباطها بجماعة اإلخوان المسلمين.
وتحدثت القناة عن لقاء آخر جرى قبل أيام في أبو ظبي، جمع أحد الوزراء اإلسرائيليين بابن زايد 

د دحالن، القيادي السابق في حركة فتح، والمعروف بعالقته الجيدة مع ومستشاره للشؤون األمنية محم
 دول الخليج، والذي يقيم في اإلمارات منذ طرده من قطاع غزة وفصله من الحركة الفلسطينية.

 41/1/4148، 44موقع عربي 
 

 اإلمارات تدعم جهود مصر لوقف إطالق النار في غزة
أجرى الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصاال  هاتفيا  أمس مع سامح شكري وزير 
الخارجية المصري. تناول االتصال األوضاع المتدهورة في األراضي الفلسطينية واالعتداءات على 

زير خارجية الواليات المتحدة األمريكية وتوني غزة. كما أجرى اتصاال  هاتفيا  مع كل من جون كيري و 
بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط. وأكد الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان خالل 

 االتصاالت دعم اإلمارات للجهود المصرية المبذولة لوقف إطالق النار.
 41/1/4148الخليج، الشارقة، 

 
 طرد غذائي على سكان غزة 4211توزع  اإلماراتي"األحمر  الهالل"

واصلت طواقم هيئة الهالل األحمر توزيع الطرود الغذائية على المحتاجين في قطاع : وام - غزة
وقام وفد  خ زايد شمالي قطاع غزة." وسكان مدينة الشياألونرواغزة، خاصة النازحين إلى مدارس "

الهالل اإلماراتي الخامس برئاسة حميد الشامسي نائب األمين العام للمساعدات الدولية بتوزيع ألفين 
طرد غذائي على المؤسسات الخيرية في غزة، إلى جانب توزيع آالف الطرود على سكان  633و

إلى القاهرة في حين بقي جزء من الوفد في رفح مدينة الشيخ زايد السكنية، وذلك قبل أن يغادر القطاع 
 لمتابعة سير عمل المستشفى الميداني اإلماراتي.

 41/4/4148البيان، دبي، 
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 طرد إغاثي في غزة 4111وزع األحمر اإلماراتي ي الهالل
طرد إغاثي على المتضررين من األحداث في قطاع غزة،  6133األحمر وزعت هيئة الهالل : وام

اللبن،  وقال عماد أبو وذلك ضمن البرنامج اإلغاثي، الذي تنفذه الهيئة في القطاع منذ بداية األحداث.
جمعيات خيرية في قطاع  73طرد على  333مدير مكتب الهيئة في غزة: إن التوزيعات شملت ألفا  و

 633طرد صحي و 133كما وزع الهالل اإلماراتي  ى المتضررين من األحداث.غزة لتوزيعهن عل
طرد غذائي في خزاعة شرق خانيونس من ضمن المساعدات، التي رافقت وفد  133جالون مياه و

 الهالل األحمر الخامس ضمن سبع شاحنات محملة بمواد اإلغاثة المتعددة.
 48/4/4148التحاد، أبو ظبي، 

 
 رحلة 44غاثة غزة يصل إلى جسر إاإلمارات: 

تنفيذا  لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة : وام –البيان، أبوظبي  -دبي 
ثر من رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باستمرار المعونات اإلنسانية من دبي إلى غزة إلغاثة أك

ألف من سكان غزة ممن يقيمون في مالجئ مؤقتة في المدارس وغيرها من المنشآت التي  633
، وصلت رحلتان أمس ليرتفع بذلك إجمالي عدد الرحالت من المدينة العالمية للخدمات األونرواتديرها 

طراز طائرة من  72، و101رحلة، وذلك عن طريق ست طائرات من طراز بوينغ  66اإلنسانية إلى 
"C130 وتقوم طائرات الجسر الجوي بتوصيل مواد اإلغاثة إلى العاصمة األردنية عمان ومن ثم تقوم ."

 بتوصيل هذه المواد إلى غزة. األونرواالهيئة الخيرية األردنية الهاشمية و 
 233ونقل الجسر الجوي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكثر من 

اإلغاثة تبلغ قيمتها اإلجمالية نحو سبعة ماليين دوالر. وتحتوي شحنات اإلغاثة على طن من مواد 
ألف حصيرة مخصصة للنوم وتمثل الشحنات األولى من المواد  13آالف بطانية، و 731أكثر من 

ات من المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة لتوفير االحتياج األونرواالتي طلبتها 
 األساسية للعائالت التي أجبرت على ترك منازلها عند تعرضها للقصف.

 41/4/4148البيان، دبي، 
 

 انتصارها أوج في "إسرائيل"و.. تنتصر لم وهي نصر زفة تعمل حماس: خلفان ضاحي
 األمــة علــى انتصــارها أوج فــي" إســرائيل" إن، دبــي شــرطة رئــيس نائــب، خلفــان ضــاحي الفريــق قــال
 .قوله حد على، متوهمة وأنها، تنتصر لم حماس حركة أن مضيفا  ، فقط غزة وليس، العربية

 اآلن"، "تـويتر، "االجتمـاعي التواصـل بموقـع صـفحته على التغريدات من سلسلة في خلفان وأضاف
 فمـا الضـرر أشـد تضـرر الـذي البسـيط المواطن غضب تطفئ أن تريد الهدنة على حماس.. وافقت وقد

 ".نصر زفة وتعمل توهمه ..الحل
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 انتصــاراته أوج فــي إســرائيل أن الواقــع. الواقــع يــدركون ال وأنهــم صــبية ..تــويتر فــي أن أدرك" وتــابع
 أن افـــرح...للشـــهداء افـــرح قـــطف أنـــا، العـــالم تحكـــم. العـــالم وعلـــى بـــل .غـــزة وليســـت العربيـــة األمـــة علـــى

 ".ننتصر لم لكن ....األبرياء من المزيد قتل ستوقف إسرائيل
 إسـرائيل ضـد تدميريـة قوة لكم تكون حينما إال بنصر تفرحوا ال ..الفاضي الحكي عرب يا" واستطرد

 طـرق فـي اإلخـوة أقنعـت أنهـا فـي انتصـرت فتح حركة إن ..ودمار قتل من بنا تفعل مما أكثر بها تفعل
 .وغزة" إسرائيل" بين الهدنة على تعقيبا وذلك" وق ع مشعل لخالد يقولوا أن

.. أبــدا   حمــاس نهــاجم لــن التوبــة قــالوا اليهــود إن يقــول المفاوضــات حضــر صــديق خبرنــي" وأضــاف
 لمعنــى جديــد تعريــف هــذا.. شــيء كــل لــك يــدمر أن النصــر فهمــت اآلن أنــا.. انتصــرت حمــاس فعــال

 ".العربية اللغة قاموس في إدخاله يحتاج النصر
 قــولي مهــم هــل أفهــم بــدي؟.. انتصــرت حمــاس أن أقــول أن علــى مصــرون أنــتم لمــاذا" قــائال   وتــابع

 أن حمـاس يرجـو كـان اإلسـرائيلي الوفـد رئـيس يقولـك.. هـذا باهتمـامكم فخـور أنـا؟. الحـد هـذا إلى لديكم
 ".الرعب من الليل ينام ما اإلسرائيلي الشعب ألن الهدنة على توافق

 72/2/7041، واشنطن، السرب خارج يغرد وطن موقع
 

 فلسطينل المقدمة مشاريعال قيمة إماراتي درهم مليون 43: اإلماراتي األحمر الهالل
 واألراضـي القـدس فـي بتنفيذها األحمر الهالل هيئة تقوم التي المشاريع قيمة بلغت: وام – ظبي أبو

ـــز وتشـــطيب إنشـــاء تشـــمل درهـــم مليـــون 43 الفلســـطينية  والمـــدارس المســـاجد مـــن عـــدد وتأهيـــل وتجهي
 .المعاقين تأهيل ومراكز الصحية والعيادات
 األحمـــر لالهـــال لهيئـــة العليـــا القيـــادة إن للهيئـــة العـــام األمـــين الفالحـــي عتيـــق محمـــد الـــدكتور وقـــال
 بهـدف الفلسـطيني الشـعب مـن عديـدة لقطاعات دائم بشكل المساعدات تقديم على الحرص كل تحرص

 .واجتماعيا   اقتصاديا   أبناؤه يواجهها التي اليومية المعاناة من والتخفيف االجتماعية التنمية عملية دعم
 72/2/7041، دبي، البيان

 
 في غزة اعداتاإلماراتي يواصل توزيع المس الهالل األحمر

 التـــوالي علـــى الثالــث لليـــوم غــزة قطـــاع إلــى الســـادس األحمـــر الهــالل هيئـــة وفــد واصـــل: وام – غــزة
 يـوم الوفـد وخصص .القطاع شهدها التي األحداث من المتضررين على اإلغاثية الطرود آالف توزيعه
 تعـــاني حيـــث، األحـــداث فـــي المصـــابين علـــى المتحركـــة الكراســـي مـــن مجموعـــة لتوزيـــع أمـــس مـــن أول

 بجانـــب الطبيـــة واألدوات المعـــدات فـــي حـــاد نقـــص مـــن فادحـــة بأضـــرار أصـــيبت التـــي غـــزة مستشـــفيات
 طـرد ألفـي الوفـد وزع كمـا .الكراسـي هـذه اسـتخدام إلـى تضـطرهم بإعاقـات للمصـابين المتحركة الكراسي
 آالف علـــى التنظيـــف ومـــواد لألطفـــال الصـــحية والمســـتلزمات واألغطيـــة والمالبـــس األغذيـــة مـــن إغـــاثي

 .شيء كل وفقدت المدمرة منازلها إلى عادت أو" األونروا" مدارس إلى نزحت التي العائالت
 72/2/7041، دبي، البيان
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  لغزةإلغاثية مليون دولر حجم المساعدات ا 79 :رئيس وفد الهالل األحمر اإلماراتي في غزة
: سعادة حميد الشامسيفي غزة رئيس وفد الهالل األحمر اإلماراتي : قال عبد الهادي عوكل -غزة 

مليون دوالر،  14حداث في قطاع غزة بنحو تقدر المساعدات التي تم تقديمها حتى اآلن منذ بدء األ
موزعة على المساعدات اإلغاثية التي تم تجهيزها في القاهرة ووصلت القطاع عبر أربع قوافل في 

مليون دوالر، إضافة إلى تجهيزات المستشفى الميداني  54أوقات مختلفة، والسوق المحلية بقيمة 
 مليون دوالر. 55اإلماراتي في مدينة رفح بقيمة 

 4/9/7041الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 شاحنة مساعدات إغاثية ألهالي قطاع غزة 41 :ضمن القافلة الرابعة لر"الهالل" اإلماراتي
مر اإلماراتي أمس األول قافلة مساعدات إغاثية من معبر رفح أدخلت هيئة الهالل األح: وام –غزة 

شاحنة محملة بالمواد اإلغاثية المتنوعة إلى أهالي القطاع الذين  63البري إلى قطاع غزة مكونة من 
محمد عتيق الفالحي أمين عام هيئة الهالل  .وقال د تضرروا في األحداث األخيرة التي شهدها.

شاحنة حملت عشرات  13إدخال أربع قوافل إلى غزة تضم أكثر من  األحمر: إنه تم حتى اآلن
اآلالف من الطرود اإلغاثية، كما بلغت قيمة المساعدات التي تم تقديمها لقطاع غزة منذ بدء األحداث 

مليون  71مليون دوالر للمستشفى الميداني اإلماراتي في مدينة رفح و 70مليون دوالر من بينها  66
 تم جلبها من القاهرة وتجهيزات من السوق المحلي في قطاع غزة عبر مكتب الهالل.مساعدات إغاثية 

 4/2/4148التحاد، أبو ظبي، 
 

 آلف طرد إغاثي في غزة ثالثةيوزع  للهالل األحمر اإلماراتيالوفد السادس 
وزع وفد هيئة الهالل األحمر السادس إلى قطاع غزة برئاسة حميد الشامسي نائب : وام -غزة 

األمين العام للمساعدات الدولية ثالثة آالف طرد من المساعدات اإلغاثية على المتضررين من 
 يوما من العدوان اإلسرائيلي. 45األحداث التي شهدها القطاع خالل حوالي 

ضمن حمولة القافلة الرابعة التي أدخلتها الهيئة إلى غزة من معبر رفح البري  تأتي المساعدات
شاحنة محملة بالمواد اإلغاثية والمكونة من "أغذية ومستلزمات صحية وأغطية ومالبس  15وتضم 

 وفرش وأدوات األطفال الضرورية من مأكل وملبس".
 4/9/7041التحاد، أبو ظبي، 

 
 إلى غزة أثناء العدوانمليون درهم  413: اإلمارات
مليون درهم،  453فاقت مساعدات اإلمارات لقطاع غزة أثناء العدوان اإلسرائيلي األخير : أبوظبي

رسال مستشفى ميداني للقطاع، كما وجه صاحب ال 545منها  سمو الشيخ مليون درهم إلعادة البناء، وا 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه هللا، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
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ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 
 541، بتخصيص مبلغ نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهالل األحمر
 مليون درهم مساعدات إنسانية عاجلة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني.

 2/9/7041التحاد، ابو ظبي 
 

 لترميم "الجامعة اإلسالمية" في غزة تستعدمؤسسة إماراتية 
ما دمره االحتالل في  إعمارأبدت مؤسسة إماراتية عن "استعدادها التام" إلعادة : قدس برس -غزة 
لمؤسسة ومدينة  اإلقليميوأكد محمد شامية، المدير  لجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.كبرى ا

الشارقة اإلماراتية للخدمات اإلنسانية استعداد مؤسسته للمساهمة في إعادة بناء المباني والمنشآت 
 ابعة للجامعة اإلسالمية والتي دمرها االحتالل في حربه األخيرة على غزة.الت

 9/9/7041قدس برس، 
 

 شاحنة إلغاثة غزة 41 سيرياألحمر اإلماراتي  الهالل
إغاثة جديدة سيرتها هيئة الهالل األحمر وصلت الليلة الماضية إلى قطاع غزة قافلة : وام –غزة 

وتحمل القافلة آالف الطرود  شاحنة. 15لمساعدة المتضررين من األحداث األخيرة في القطاع تضم 
 اإلغاثية من أغذية ومالبس وأغطية وأدوية وأدوات صحية ومستلزمات األطفال.

د الهالل إلى قطاع غزة إنه وقال حميد الشامسي نائب األمين العام للمساعدات الدولية رئيس وف
جرى نقل الشاحنات إلى مستودعات الهالل األحمر الفلسطيني لتوزيعها على المتضررين من األحداث 

 التي شهدها قطاع غزة خالل الفترة الماضية.
 40/9/7041البيان، دبي، 

 
 بيتاا جاهزاا على نازحي غزة 40توزع  "األعمال الخيرية اإلماراتية"

بيتا  جاهزا  على خمسين عائلة  45وزعت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية : وام -خان يونس
وقال عماد  فلسطينية في بلدة خزاعة جنوبي قطاع غزة، دمرت منازلها أثناء األحداث األخيرة هناك.

ير مكتب الهيئة في غزة، إنه تم نقل خمسين بيتا  متنقال  بواسطة شاحنات من مقر الهيئة في الحداد مد
غربي خان يونس إلى حي "النجار" في بلدة خزاعة شرقي خان يونس، حيث تم تسليم هذه البيوت 

البيوت وأشار إلى أن البيوت المتنقلة "الكرفانات" وضعت قرب ركام  للعائالت التي دمرت بيوتها كليا .
، حيث يضم الكرفان  المهدمة على مساحة أرض تم تسويتها وتجهيزها بشبكة مياه وكهرباء ومجار 
غرفتين، إضافة إلى مطبخ صغير وحمام ويتسع ألسرة من ستة أفراد، وتم تصنيعه في مصانع محلية 

 بغزة من الصفيح والحديد والخشب.
 41/9/7041البيان، دبي، 
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 ين: ندين النتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيدولر لغزة مليون 700اإلمارات تقدم 
أعلنت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن دولة اإلمارات :  وامب
 قطاع غزة. إعمارمليون دوالر للمساهمة في إعادة  155ة المتحدة قررت التبرع بمبلغ العربي

 غزة. إعمار إلعادةجاء ذلك خالل اجتماعات مؤتمر القاهرة الدولي 
سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمة له في مؤتمر القاهرة حول  وقال

ا نيابة عنه الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، "نثمن ونؤكد دعمنا فلسطين وا عادة إعمار غزة، ألقته
المطلق للمبادرة المصرية األخيرة القاضية بدعوة "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية إلى وقف فوري 

نهاء حالة العنف واالقتتال وتوفير الحماية للمدنيين". وقال  اإلمارات العربية  إنإلطالق النار وا 
استنكارها للممارسات العدوانية المستمرة التي تقوم بها "إسرائيل" على األراضي  المتحدة تعرب عن

الفلسطينية المحتلة وتدين سلسلة الغارات األخيرة التي شنتها القوات اإلسرائيلية على قطاع غزة والتي 
أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد 

ها الكامل لكافة أعمال العنف التي تؤدي إلى إزهاق أرواح المدنيين، وتطالب بضبط النفس رفض
بشكل قاطع االقتحام األخير  اإلماراتوالتوقف عن سياسة االنتقام والعقاب الجماعي، كما تستنكر 

 لقوات "إسرائيلية" للمسجد األقصى والذي أثار حفيظة كل الداعين إلى السالم.
دولة اإلمارات تدين بشدة االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة  إنهللا بن زايد آل نهيان  دوقال الشيخ عب

لحقوق الشعب الفلسطيني األعزل، وتدعو إلى وقف األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية، وتطالب 
قامة دولته الحرة  المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه وا 

ستقلة وعاصمتها القدس، وتشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي والم
 وااللتزام بهما حفاظا على األمن والسالم واالستقرار في المنطقة.

وأضاف سموه "ونحن اليوم في هذا المؤتمر المهم نؤكد دعمنا المطلق إلعادة إعمار غزة ولتخفيف 
وتحسين األوضاع المعيشية في القطاع خصوصا  وفي فلسطين عموما، إن دولة األسى عن سكانها 

اإلمارات قدمت وال تزال تقدم المساعدات العينية والمالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المؤسسات 
الفلسطينية في األراضي المحتلة حيث وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا في 

مليون دوالر أمريكيب وتم صرفها كمساعدات  14مليون درهم   41بتخصيص حوالي  1555 يوليو
 543إنسانية عاجلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني أثناء الهجمات اإلسرائيلية وتخصيص حوالي 

 355.5قدمت الدولة مساعدات بقيمة  1553مليون دوالر أمريكيب لألونروا، وفي  55.4مليون درهم  
مليون دوالر أمريكيب لتكون فلسطين خامس أعلى دولة متلقية للمساعدات  41.3م  مليون دره

 اإلماراتية في العالم.
وفي ختام كلمته قال آل نهيان وزير الخارجية "أؤكد لكم التزام دولة اإلمارات بالمشاركة وتوفير 

االحتياجات  الدعم إلعادة إعمار غزة ومساندة الشعب الفلسطيني من خالل حشد الدعم وتوفير
المطلوبة، ونجدد التزامنا بمبادرة السالم في الشرق األوسط التي تحث جميع األطراف على العمل 
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بجدية نحو تحقيق السالم الشامل، ونتمنى ألعمال مؤتمرنا هذا كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه 
 المنشودة".

 43/40/7041، الخليج، الشارقة
 

  طرد إغاثي 4111يوزع  "الهالل األحمرو"حالة  411اني يستقبل المستشفى اإلماراتي الميد
اإلماراتي السادس برئاسة حميد الشامسي نائب األمين العام  األحمرقام وفد هيئة الهالل :  وامب
دات الدولية بزيارة للمستشفى اإلماراتي الميداني في رفح واطلع على سير العمل فيه والتقى مع للمساع

الطاقم الطبي واإلداري في المستشفى وحثهم على تقديم كل ما يمكنهم من خدمات طبية للمصابين 
الطاقم حالة مرضية لألطفال والرجال وقدم  613والمرضى. وخالل تواجد الوفد في المستشفى استقبل 

طرد إغاثي على  333الطبي العالج المجاني لهم. كما قام الوفد من داخل المستشفى بتوزيع ألف و
طرد صحي  633فرشة طبية و 033العائالت المتضررة من األحداث في غزة. وشملت التوزيعات 

رها طرد صحي للمؤسسات الخيرية المحلية في غزة لتقوم بدو  133طرد غذائي. كما تم تسليم  633و
 بتوزيعها على المتضررين والمحتاجين في القطاع. 

 11/4/4148ظبي،  أبو التحاد،
 

 الكويت:سابعاا: 
 الكويت تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة وتدعو لوقفه فوراا 

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أمس عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لسلسة 
عن سقوط عدد  أسفرتالغارات الجوية التي تشنها قوات االحتالل اإلسرائيلية على قطاع غزة والتي 

 من الشهداء والجرحى من األشقاء الفلسطينيين.
دولي والسيما مجلس األمن وهو الجهة المناط بها حفظ األمن وجدد المصدر دعوته للمجتمع ال

والسلم الدوليين إلى االضطالع بمسؤولياته للجم آلة الحرب اإلسرائيلية ووقف هذا العدوان واتخاذ 
التدابير الالزمة لتحقيق االلتزام الفوري بوقف إطالق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين ودعم الجهود 

ومضاعفة الجهود  6376االلتزام ببنود اتفاقية الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر  المبذولة لفرض
على االلتزام بتعهداتها السابقة وتهيئة األجواء الستئناف مسيرة السالم في الشرق "إسرائيل"  لحمل

 األوسط وفق قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية.
 44/1/4148لكويت، السياسة، ا

 
 وزير الخارجية الكويتي لخالد مشعل: ملتزمون المبادرة المصرية للتهدئة في غزة
أمس بمقر وزارة  التقى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

وشدد النائب األول  الخارجية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والوفد المرافق له.
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دانة ما يتعرض له من أعمال إجرامية  خالل اللقاء على وقوف الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني وا 
صابة العديد  من الضحايا األبرياء من وعدوانية إسرائيلية في قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل وا 

وجدد الخالد دعوته المجتمع الدولي إلى االضطالع بمسؤولياته  األطفال والنساء وكبار السن.
لوقف عدوانها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم  "إسرائيل" اإلنسانية وممارسة الضغط على

الكويت ودعمها لما جاء في المبادرة  واكد التزام دولة الجهود الرامية لتحقيق السالم العادل والشامل.
حقنا  6376المصرية التي تدعو إلى وقف فوري إلطالق النار تنفيذا التفاق التهدئة الموقع عام 

 للدماء وحرصا على أرواح األبرياء.
 44/1/4148السياسة، الكويت، 

 
 : مساعدات غذائية وصحية لثالثة آلف أسرة في غزةالكويتي" الهالل األحمر"

الكويتي مواصلة توزيع المساعدات الغذائية والصحية على الشعب  األحمرأعلنت جمعية الهالل 
 القطاع. نتيجة العدوان اإلسرائيلي على األساسيةالفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من شح المواد 

الجمعية  إن: أمسفي الجمعية أنور الحساوي في تصريح صحافي  اإلدارةوقال نائب رئيس مجلس 
في قطاع غزة تضمنت مواد غذائية  أسرةمستمرة في توزيع المساعدات التي شملت ثالثة آالف 

 المناطق شملت دير البلح وخان يونس والشيخ رضوان وبيت حانون أن مضيفا   ،وبطانيات وفرشا
 والمغراقة وجباليا والبريج.

 41/4/4148السياسة، الكويت، 
 
 شاحنة محملة بمواد إغاثية وطبية دخلت غزة 46: "الكويتي الهالل األحمر"

وطبيـة وصـحية وميـاه  إغاثيـةشاحنة محملة بمواد  62الكويتية دخول  األحمرأعلنت جمعية الهالل 
 األساسـيةالشعب الفلسـطيني فـي القطـاع الـذي يعـاني أهلـه شـح المـواد  إلىغزة مقدمة من الجمعية  إلى

 نتيجة العدوان اإلسرائيلي.
 46/4/4148 ،السياسة، الكويت

 
 في غزة تهنئ باإلنجاز التاريخي للمقاومة الحركة الدستورية اإلسالمية في الكويت

ب، المســلمين اإلخــوان جماعـة عــن منبثقـة مجموعــة  الكويــت فـي اإلســالمية الدسـتورية الحركــة هنـأت
 ".حققته الذي يخيالتار  واإلنجاز غزة في الفلسطينية المقاومة انتصار"بـ الفلسطيني الشعب

 فصــائلها بجميـع المقاومـة رأســها وعلـى غـزة أهـل مــن الصـامدين" صـحفي بيــان فـي الحركـة وخصـت
 ".التاريخي واإلنجاز باالنتصار بهذا بالتهنئة واإلسالمية الوطنية وأجنحتها
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 لربــــــاطهم الداعمــــــة والمواقــــــف والشــــــهداء التضــــــحيات ببــــــذل تحقــــــق االنتصــــــار هــــــذا" أن وأضــــــافت
 إلـى الصـهيوني الكيـان خضـع أن بعـد جـاء" النـار إطـالق وقف اتفاق توقيع أن إلى مشيرة"، وصمودهم

 ".والمستحقة المشروعة المقاومة مطالب
 72/2/7041، لين أون فلسطين

 
 الكويت تتبرع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين في غزة

وصلت طائرة عسكرية كويتية تحمل سيارتي إسعاف إلى مطار اإلسماعيلية شرقي مصر الكويت: 
ب تمهيدا لنقل المركبتين إلى قطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي تسبب 4|66اليوم الجمعة  

ونقل مصدر كويتي رسمي أورد الخبر، عن مدير عام جمعية الهالل  بخسائر كبيره للقطاع الصحي.
حمر الكويتي عبد الرحمن العون تأكيده أن الطائرة هي الرابعة التي تصل إلى مطار اإلسماعيلية األ

 طنا من األدوية لصالح المستشفيات في غزة. 03مشيرا إلى الطائرات التي وصلت كان على متنها 
اح واكد العون أن المساعدات تأتي بتوجيهات من أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصب

 مشيدا بالتنسيق والتعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن.
 42/4/4148قدس برس، 

 
دخال غزة إلى كويتي طبي وفد عبور: مصر  كوبا من مقدمة األدوية من أطنان ستة وا 
 البري رفح معبر عبر، الجمعة اليوم، غزة قطاع إلى كويتي طبي وفد عبر: قناوي أيمن - القاهرة
، المعبر في مسؤول مصدر وقال .غزة قطاع مستشفيات في والمصابين الجرحى عالج في للمساهمة

 أن إلي مشيرا، الكويتية الطبية للجمعية تابع وطبيبة طبيبا 51 من المكون الطبي الوفد إن
، غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان جرحى عالج في منهم لالستفادة وذلك، لفةمخت تخصصاتهم

 .فورا لتوفيرها الصحي للقطاع العاجلة االحتياجات في والبحث
 تم بأنه، العربي جابر اللواء بالعريش المصري األحمر الهالل إدارة مجلس رئيس صرح جهته ومن
 .كوبا من والمقدمة طبيةال والمساعدات األدوية من أطنان 4 عدد إدخال

 الهالل مع وبالتنسيق المصري األحمر الهالل طريق عن إدخالها تم المساعدات إن، العربي وقال
 .غزة قطاع إلى إلدخالها الفلسطيني األحمر

 43/9/7041، الدوحة، الشرق

 
 قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة 11 يسير "الهالل األحمر الكويتي"

 أمسجمعية الهالل األحمر الكويتي أنور الحساوي  إدارةكونا: أعلن نائب رئيس مجلس  -القاهرة 
 قطاع غزة. إلىوالطبية  اإلنسانيةشاحنة تابعة للجمعية محملة بالمساعدات  33توجه 
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تلك المساعدات التي تقدم للشعب الفلسطيني امتداد  أننا" "كو  إلىوقال الحساوي في تصريح 
 الذي تنفذه الجمعية بتوجيهات سامية من سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد. اإلنسانيللبرنامج 

طن  333آالف عبوة غذائية بحمولة  73وأوضح الحساوي أن الشاحنات الكويتية تحمل على متنها 
والمستلزمات الطبية المقدمة من  األدويةطنا من  723 إلى ةإضافوخمسة آالف حقيبة مدرسية 

الشعب الكويتي لدعم األشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتعبير عن استمرار برامج الجمعية 
وأضاف أن القافلة محملة بالمستلزمات الطبية الضرورية للعمليات  للشعب الفلسطيني. اإلنسانية

الجمعية الكويتية الطبية ستعمل على توزيع  أن إلى وازم الصحية مشيرا  الجراحية والرعاية الطبية والل
 األدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.

الفلسطيني على  األحمرالمواد الغذائية سيتم توزيعها بالتعاون مع الهالل  إنوقال الحساوي 
 والمناطق التي يتواجدون فيها. اإليواءاكز المتضررين في مر 

 41/2/4148، السياسة، الكويت
 
 : توزيع خمسة آلف حقيبة مدرسية على أطفال غزة"الكويتي الهالل األحمر"

الكويتي بتوزيع خمسة آالف حقيبة مدرسية على طالب المدارس يقوم وفد جمعية الهالل األحمر 
 بمبادرة من الكويت. إنسانيمشروع دعم  إطارالمحتاجين في قطاع غزة في 
أمس  الكويتية  كوناب األنباءالكويتي خالد الزيد في تصريح لوكالة  األحمروقال رئيس بعثة الهالل 

والمستلزمات طوال العام الدراسي الجديد في القطاع  األدواتالحقيبة المدرسية تشتمل على جميع  أن
 القطاع". أطفاليعبر عن تضامن الكويت مع  وتوزيعها

 41/2/4148السياسة، الكويت، 
 

 لمؤتمرة إعادة إعمار غزة مليون دولر 700الكويت تسهم بر 
أعلنت دولة الكويت عن تقديم مبلغ مئتي مليون دوالر للمساهمة في إعادة قطاع غزة  قاهرة:ال

خالل السنوات الثالث المقبلة، وذلك حسبما أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب األول 
 لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي أمام المؤتمر الدولي إلعادة إعمار غزة.

لى أن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية سيتولى متابعة تنفيذ ذلك وفق الخطة التي ولفت إ
أعدها المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار. ودعا الصباح المجتمع الدولي لتحمل 
مسؤولياته اإلنسانية واألخالقية والقانونية من خالل توفير الضمانات الكفيلة بشكل جاد ومنصف 

ول إلى تسوية عادلة وشاملة يمكن معها إعادة إحياء غزة الجريحة بعيدا عن المخاوف من شبح للوص
 الحروب والعودة لتدمير ما تم تعميره.

 43/40/7041، الخليج، الشارقة
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 سورية:ثامناا: 
 "غير مبرر": صمت المجتمع الدولي والجامعة العربية على عدوان غزة سورية

قال مصدر ، و في غزةالمنددة بالتصعيد اإلسرائيلي المواقف العربية والدولية المتابعة  السفير: توالت
المجازر والممارسات اإلسرائيلية تدين هذه  سورية"مسؤول في وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن 

الوحشية، كما تدين صمت مجلس األمن وما يسمى الجامعة العربية غير المبرر على هذه الجرائم 
المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتطالب مجلس األمن والمجتمع الدولي بوقف العدوان 

 ."اإلسرائيلي الذي يهدد األمن والسلم في المنطقة
 2/1/4148روت، السفير، بي

 
  ولن نبخل في مساعدة المقاومة سوريةبثينة شعبان: العدوان على غزة هو عدوان على 

مس، أن العدوان ا ف ب: أكدت المستشارة اإلعالمية للرئيس السوري بثينة شعبان أ -رويترز 
، مؤكدة أن دمشق لم ولن تبخل في مساعدة المقاومة وتقديم العون سوريةعلى غزة هو عدوان على 

ال  سوريةوقالت شعبان، خالل مقابلة على قناة "الميادين"، إن "ما فعلته قيادة حركة حماس في  لها.
دمشق هي الجرائم اإلسرائيلية يشغل بالنا بل فلسطين هي التي تبقى في بالنا"، موضحة أن "ما يقلق 

 وهناك تخاذل من قبل بعض الدول العربية".
 44/1/4148السفير، بيروت، 

 
 األسد: فلسطين ما زالت القضية المركزية بالنسبة لسورية

سد في خطاب القسم في قصر الشعب هجوما على دول زياد حيدر: شن الرئيس السوري بشار األ 
الخليج العربي، باعتبارها "دول التخلف العربي" المسؤولة عن غالبية الهزائم التاريخية التي لحقت 
بالعرب. واعتبر، أن "تلك الدول ومعسكرها ليست سوى أنظمة استبدادية قمعية متخلفة"، مهمتها 

 وتنفيذ أجندة أمريكية ـ إسرائيلية واضحة.الرسمية "تذويب القضية الفلسطينية" 
، رافضا  كل طرح لتحييد دمشق عن سوريةوأكد أن فلسطين ما زالت "القضية المركزية" بالنسبة إلى 

هذه القضية أو حتى إدارة ظهر مؤقتة لها. وقال إن ما يجري مترابط، وال يمكن فصل مسار ما يجري 
منذ احتالل فلسطين "أو العراق. وأضاف  سورية في فلسطين من عدوان على غزة عما يجري في

والغرب، لكن منفذها  "إسرائيل" وصوال إلى غزو العراق وتقسيم السودان، هو سلسلة متكاملة مخططها
 كان دائما دول القمع واالستبداد والتخلف". 

 41/1/4148السفير، بيروت، 
 

 سوري: نحن مع المقاومة وغزة تتعرض لمؤامرةال اإلعالموزير 
"غزة تتعرض  أنقناة الميادين، مع  السوري عمران الزعبي في حديث تلفزيوني اإلعالمرأى وزير 

 إنارة"المال القطري ال يستطيع  أن إلى لمؤامرة كبيرة وقطر وتركيا تدعمان حركة حماس فقط"، مشيرا  
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ن "ال تبديل في أكد الزعبي أو  نقرة تزودان الطائرات اإلسرائيلية بالوقود".أالكهرباء في غزة، والدوحة و 
كانت  إن أوموقف سورية فيما يتعلق بمساندة الشعب الفلسطيني بغض النظر بوجود حماس في غزة 

ب الفلسطيني "كل من يشهر سالحه ويدافع عن فلسطين والشع أن تقود المعركة في هناك"، مضيفا  
 جانبه وندعمه". إلىضد العدو اإلسرائيلي نقف 

 44/4/4148موقع وطن يغرد خارج السرب، 
 

 لبنان:تاسعاا: 
 "بهية الحريري تحّيي صمود غزة والضفة وتنوه بنشر القوة األمنية في "عين الحلوة

صيدا: حيت النائب بهية الحريري صمود وانتفاضة واستبسال أبناء غزة والضفة وكل األراضي 
الفلسطينية التي تواجه فصوال  جديدة من الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، مثمنة التضحيات 

قامة الغالية لهذا الشعب الع ظيم من أجل قضيته األغلى فلسطين، وفي سبيل تحرير أرضه وأسراه وا 
دولته. ودعت إلى أوسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهته للعدوان اإلسرائيلي. ونوهت 

تثمر هذه الخطوة  أنبخطوة نشر القوة األمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة آملة 
 .ألمن واستقرار المخيمتحصينا  دائما  

التقت الحريري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل يرافقه وفد. 
 .وكان تأكيد مشترك ألهمية نشر القوة األمنية وتوفير مقومات نجاحها في القيام بمهامها

 2/1/4148المستقبل، بيروت، 
 

 ن على غزة وتدعو إلى التحرك من أجل وقفه" تدين العدوااإلسالميةلبنان: "الجماعة 
بيروت: دانت "الجماعة اإلسالمية" في لبنان، بشدة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في 

وأكدت أنه يعكس حالة القلق من فشل االحتالل في القضاء على  القدس والضفة الغربية وقطاع غزة،
ما اعتبرته "الصمت  4/1واستغربت الجماعة في بيان لها يوم الثالثاء  .مقاومة الشعب الفلسطيني

العربي والعالمي على هذه المجزرة الجديدة التي ترتكب على مرأى العالم"، ودعت "الجماعة 
في هذه اللحظة إلى التصالح مع شعوبها، وا عادة توجيه بوصلتها نحو اإلسالمية" األنظمة العربية "

فلسطين" وطالبت الشعوب بالتضامن مع الشعب الفلسطيني على الرغم من الجراح النازفة في جسد 
وأكدت الجماعة على ضرورة رص  الصف الفلسطيني بين كافة الفصائل، وبين  .معظم هذه الشعوب

نجازهذا العدوان  الشعب ومؤسسات السلطة، لدحر  .الصمود والنصر الموعود، كما قال البيان وا 
 4/1/4148قدس برس، 

 
 "قبالن يدعو إلى ردع "إسرائيل
الشيخ عبد األمير قبالن العدوان اإلسرائيلي  األعلىالشيعي  اإلسالمياستنكر نائب رئيس المجلس 

على الفلسطينيين في عمل وحشي تستبيح فيه "إسرائيل" حرمة المدنيين. وناشد "الشعوب المتمادي 
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عن المضي في عدوانها "إسرائيل"  في شهر هللا تعالى التحرك الجاد والحازم لردع واإلسالميةالعربية 
د عق إلى اإلسالميبحق الفلسطينيين". ودعا قبالن جامعة الدول العربية ومنظمة مؤتمر التعاون 

غاثةجلسة طارئة لنصرة فلسطين    ."شعبها المقاوم والصامد في أرضه وا 
 2/1/4148النهار، بيروت، 

 
 إدانة لبنانية للمجازر اإلسرائيلية في فلسطين

ة، عاصفة من ردود الفعل السياسية أثار العدوان اإلسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والضفة الغربي
 .المنددة والشاجبة لإلرهاب الصهيوني

حيث استنكر األمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد "الجرائم الوحشية التي يرتكبها 
العدو الصهيوني، ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعيا  "القيادات السياسية الفلسطينية إلى توحيد صفوفها 

ا يساعد على تحويل هذه الهبة إلى انتفاضة شاملة تحت راية برنامج للتحرير الوطني واألهداف بم
الوطنية للشعب الفلسطيني". وأشار العالمة الشيخ عفيف النابلسي، بعد لقائه وفدا  من "الجبهة 

"الوضع  أن إلىالديموقراطية لتحرير فلسطين"، برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل، 
لسطيني الملتهب يؤشر إلى تطورات خطيرة تهدف إلى إحداث محنة جديدة للفلسطينيين على غرار الف

 ."من خالل عمليات عسكرية واسعة النطاق 7604نكبة عام 
ذ أكد "تجمع العلماء المسلمين"، "الوقوف  "دعمها  إلىجانب المقاومة الفلسطينية"، داعيا  إلىوا 

ة الشغيلة" برئاسة النائب السابق زاهر الخطيب أن "ال سبيل لردع بالمال والسالح"، رأت قيادة "رابط
العدوان الصهيوني وتحرير األرض واستعادة الحقوق سوى باللجوء إلى المقاومة واالنتفاضة". 

 أنوأوضحت قيادتا "الحزب السوري القومي االجتماعي" و"جبهة التحرير الفلسطينية" في منطقة صور 
اليوم دفاعا  عن األمة جمعاء، ويرسم معالم انتفاضة فلسطينية جديدة، وهو  "الشعب الفلسطيني ينتفض

 ."ما يستدعي احتضانا شعبيا عربيا، وصحوة عربية تعيد البوصلة إلى اتجاهها الصحيح
كما ندد بالعدوان اإلرهابي على غزة كل من: األمين العام لـ"حزب البعث العربي االشتراكي" فايز 

ـ"حركة النضال اللبناني العربي" النائب السابق فيصل الداود، رئيس "حزب اللقاء شكر، األمين العام ل
" الشيخ شريف اإلسالميالتضامني الوطني" الشيخ مصطفى ملص، عضو مجلس قيادة "جبهة العمل 

توتيو، "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، "تجمع العلماء في جبل عامل"، "لقاء الجمعيات 
 ".سالمية" في لبنان، "المؤتمر الشعبي اللبناني"، "ملتقى الوفاء لفلسطينوالشخصيات اإل

 2/1/4148السفير، بيروت، 
 

 "حزب هللا" يدين العدوان على غزة: المقاومة هي الطريق الوحيد إلى النصر
العهد": حيا "حزب هللا" الشعب الفلسطيني على شجاعته وصموده واعتماده لخيار المقاومة كنهج "

لرد العدوان، حيث "أثبت هذا النهج أنه الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى العزة والكرامة واسترجاع 
حزب في وأشار ال الحقوق وتحقيق النصر"، منتقدا  صمت المجتمع الدولي واألنظمة العربية حياله.
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بيان، إلى أن "هذا العدوان اآلثم هو استكمال للحرب الصهيونية المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ 
ما قبل قيام الكيان المحتل واغتصاب األرض والحقوق، وهي حرب تشهد كل فترة تصعيدا  جديدا  بما 

وأعرب الحزب  لبغيضة".يعب ر عن تأصل الروح اإلجرامية لدى العدو خدمة  لمشاريعه االستيطانية ا
عن إدانته الشديدة "لجرائم العدو الصهيوني في غزة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات 
الجرحى"، متوجها  بأسمى التحيات للمقاومة الفلسطينية بفصائلها كافة. وأضاف: "هذه المقاومة التي 

اإلمكانيات العسكرية للعدو من كسر  بقيت صامدة وثابتة في وجه آلة القتل الصهيونية، فلم تتمكن كل
 عنفوانها، ومن تحطيم إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني المظلوم والمضح ي والبطل".
 44/1/4148السفير، بيروت، 

 
 مواقف لبنانية رسمية وحزبية تندد بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

مع دخول العدوان الوحشي على غزة أسبوعه األول، توالت ردود الفعل السياسية اللبنانية المنددة، 
 كما شهدت المناطق اللبنانية العديد من التحركات واالحتجاجات الشاجبة للمجازر الصهيونية.

"هذا العدوان المتكرر على غزة وقبله  وفي هذا اإلطار، رأى وزير االتصاالت بطرس حرب أن
على مناطق الضفة الغربية المحتلة، لن يؤثر في إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه في أرضه 

 ووطنه".
 ودعا النائب مروان حماده المجتمع الدولي إلى "الخروج عن صمته والتدخل لوقف هذا العدوان".

ي بيان، "اللقاء العالمي لألحزاب الشيوعية والعمالية" إلى في حين دعا "الحزب الشيوعي اللبناني"، ف
 "تنظيم أوسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل وقف العدوان على غزة.

وأكد "اللقاء اليساري العربي" أن "مواجهة العدوان تقتضي قطع المفاوضات ووقف التنسيق األمني 
 ضي توحيد القوى الوطنية الفلسطينية لمساندة ودعم المقاومة".من قبل السلطة الفلسطينية، كما تقت

وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، زار وفد من قيادة حركة "أمل" في إقليم البقاع برئاسة المسؤول 
التنظيمي مصطفى الفوعاني وأعضاء القيادة ولجنة منطقة بعلبك، مخيم الجليل في بعلبك، والتقى 

 الفصائل الفلسطينية.
جبل عامل في "حركة امل" لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني،  إقليمعقد في مقر قيادة كما 

"نصرة الشعب  إلىبحضور قيادات الحركة وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية. ودعا المشاركون 
مداده بالسالح".  الفلسطيني وا 

العام  األميناب، كما ندد بالعدوان على غزة كل من: رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وه
لـ"التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، العالمة 
الشيخ عفيف النابلسي، رئيس "االتحاد البيروتي" سمير صباغ، منسق عام تيار "المستقبل" في الجنوب 

رزاق، رئيس "لقاء علماء صور" ناصر حمود، رئيس "حركة اإلصالح والوحدة" الشيخ ماهر عبد ال
الشيخ علي ياسين، رئيس "جبهة العمل المقاوم في لبنان" الشيخ زهير الجعيد، لقاء "األحزاب والقوى 
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والشخصيات الوطنية اللبنانية"، "تجمع العلماء المسلمين"، قيادة حركة فتح في الشمال، "اتحاد الشباب 
 االشتراكي"، "حركة األمة".الوطني" في عكار، "حزب طليعة لبنان العربي 

 44/1/4148السفير، بيروت، 
 

  عضو "كتلة التنمية والتحرير": ل مصلحة ألحد بفتح جبهة الجنوب
الحدود الجنوبية طبيعي بعد  أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن الوضع على

استنفار العدو اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن "االستقرار في المنطقة الحدودية سببه معادلة توازن الرعب 
وعن التخو ف من دخول أي جهة سياسية  مع هذا العدو وعوامل القوة التي تطمئن أهل المنطقة".

فلسطينية من األراضي اللبنانية، قال "ال لبنانية أو فلسطينية أو طابور خامس على خط األزمة ال
م  مصلحة ألحد بالقيام بعمل استعراضي، وقوى المقاومة تتعاطى بشكل واضح مع هذا الوضع ولن تُقد 

وردا على سؤال عن التنسيق مع الجهات المعنية لحفظ استقرار جبهة  على أي مغامرة غير مدروسة".
سؤولياته، والتعاطي مع المعنيين يتركز على عدم الجنوب، أجاب هاشم "أعتقد أن الجميع يعي م

 السماح لبعض الحاالت المتفلتة بالقيام بأي عمل ال يخدم الشعب الفلسطيني".
 44/1/4148السفير، بيروت، 

 
 ناشٌط في الجماعة اإلسالمية يطلق صاروخاا على "إسرائيل" واألجهزة األمنية تعتقله بعد ساعات

، أن األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة تمكنــت بعــد ســاعات مــن إطــالق 44/1/4148النهررار، بيررروت، قالــت 
 أحـــد مستشـــفيات إلـــىصـــاروخ "كاتيوشـــا" علـــى "إســـرائيل" فجـــر أمـــس، مـــن اعتقـــال قائـــد العمليـــة بعـــد نقلـــه 

قذيفـة مدفعيـة إسـرائيلية فـي  61البقاع، لمعالجته من حروق أصيب بها خالل تنفيذ عمليته. فيمـا سـقطت 
 على سقوط صاروخين بين مستوطنتي المطلة وكريات شمونة. خراج كفرشوبا في منطقة العرقوب، ردا  

"الكاتيوشــــا" شــــمالي  أطلــــق، عــــن آمــــال خليــــل، الــــذي 44/1/4148األخبررررار، بيررررروت، وأضــــافت 
 فلسطين المحتلة، هو لبناني وناشطا  في الجماعة اإلسالمية ويدعى حسين عطوي.

 
ر أمثولة المقاومة اللبنانية  بّري: المقاومة الفلسطينية تكرّ 

المقاومة  أمثولةفلسطينية تكرر في تموز، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن المقاومة ال
المقاومة هي النتيجة الوحيدة لالحتالل والعدوان  أناللبنانية في التصدي للعدوانية الصهيونية، مؤكدة 

: "كأن تموز موعد دائم للعدوانية 6332وقال في ذكرى عدوان تموز  القوة". إلىوالتهديد الدائم باللجوء 
... إلى غزة اليوم التي جعلتها إسرائيل مساحة 7646نذ اجتياح لبنان عام اإلسرائيلية، التي تتكرر م

 أنوممتلكاتهم، دون  أهلهامناورة ألسلحتها المتنوعة الجوية والبحرية والبرية، بالذخيرة الحية على جسد 
از المدنية". وأكد انحي األهدافتستثني دور العبادة والمستشفيات والمساجد والتي تقوم خاللها بقنص 

 لبنان "الكامل ألبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهتهم لعدوانية العدو وجرائمه وصلفه".
  48/1/4148النهار، بيروت، 
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 إطالق أربعة صواريخ جديدة من لبنان باتجاه "إسرائيل".. والمدفعية اإلسرائيلية تردّ  
 أ. ف. ب.ب: أفاد مصدر أمني لبناني أن أربعة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه  –بيروت 

"إسرائيل" ليل األحد االثنـين ردت عليهـا المدفعيـة اإلسـرائيلية بقصـف المنطقـة التـي أطلقـت منهـا. وقـال 
ن نــوع كاتيوشــا أطلقــت مــن بســاتين القليلــة جنــوب المصــدر لوكالــة فــرانس بــرس إن الصــواريخ وهــي مــ

الجـــيش اإلســـرائيلي رد علـــى  أنت غ األحـــدب، موضـــحا   67433  33433مدينـــة صـــور بعيـــد الســـاعة 
 بقذائف طالت قرى زبقين والحنية والقليلة. إطالقهامصدر 

  48/1/4148القدس العربي، لندن، 
 

 دود العربية كافة قد تفتح بوجه العدو"الجماعة اإلسالمية" تشيد "بصواريخ الكرامة": الح
، نقال  عن مراسلها عم ار نعمة، أن رئيس المكتب السياسـي 48/1/4148السفير، بيروت، نشرت 

لـــ"السفير"، يؤكــد أن الجــريح حســين عطــوي الــذي أصــيب  األيــوبيم للجماعــة اإلســالمية فــي لبنــان عــزا
أثنـــاء التحضـــير لعمليـــة إطـــالق صـــواريخ باتجـــاه فلســـطين المحتلـــة، عضـــو فـــي الجماعـــة التـــي رفعـــت 

بــإطالق ســراح عطــوي الــذي كــان يرقــد فــي مستشــفى األطبــاء فــي  األمنيــةالصــوت عاليــا  مطالبــة القــوى 
جهـة غيـر محـددة  إلـى األمنيـةينقـل مـن قبـل القـوى  أنن يعـالج، قبـل المنارة في البقاع الغربي حيث كـا

 لمتابعة تلقي العالج.
"االتهــام"، وهــي تحــتفظ بحقهــا فــي المقاومــة  إشــكالال تعتبــر الجماعــة نفســها معنيــة بــأي شــكل مــن 

 إلى. بالنسبة أخرىعديدة  إسالميةغزة بوجه آلة الحرب اإلسرائيلية، شأنها شأن تنظيمات  أهلومؤازرة 
، وبــرغم اصــطفافها الــداخلي فــي لبنــان قريبــة مــن قــوى األولويــةالجماعــة، فــإن موضــوع المقاومــة يحتــل 

 ".أذار 70"
أن الجماعــة تبــارك هــذا العمــل "الفــردي" الــذي يــأتي كــرد فعــل طبيعــي علــى الجــرائم  األيــوبييؤكــد 

فــي العــالمين العربـــي  أوجــه"دفــق المشــاعر قــد بلــغ  أن إلــىاإلســرائيلية فــي قطــاع غــزة. ويلفــت النظــر 
طالق الصواريخ ُيعدُّ رسالة  واإلسالمي ما جرى قد يحدث امر شـبيه لـه  أن إلىأمام الجرائم في غزة، وا 

الفعـل المقـاوم قـد تـم تشـريعه  أن إلـىمن الحدود العربية كافة بوجـه االحـتالل". ويشـير فـي هـذا اإلطـار 
 اني من االحتالل.في البيان الوزاري مثلما هو حق للشعوب كافة التي تع

لكن، وبرغم ذلك، فإن "الجماعة" تحذر من طول احتجاز عطوي  وهو شيخ ويحمل درجة الـدكتوراه 
تحـــذر مـــن تشـــويه ســـمعته أمـــام اإلعـــالم. وبينمـــا اعتصـــمت  إنهـــاالعلميـــةب الـــذي قـــام بعمـــل نبيـــل، كمـــا 
انية للضغط علـى السـلطات تحركات في مختلف المناطق اللبن إلى"الجماعة" دفاعا  عنه، فإنها قد تلجأ 

 . األيوبي، حسب األمرفي سبيل إطالق سراحه، وهي تنتظر اليوم معلومات حول هذا 
، من عكار، وحاصبيا، أن المسؤول السياسي للجماعة 48/1/4148المستقبل، بيروت، وأضافت 

م يحتمـل ياسـين حيـا "ابـن العرقـوب الشـهيد الحـي حسـين عطـوي الـذي لـ أبـواإلسالمية فـي البقـاع علـي 
األطفال والشيوخ ولم يحتمـل تخـاذل األمـة، فقـرر المضـي علـى طريـق الشـهيد نـزار  أشالءرؤية مناظر 

ريان، فأبرأ ذمته واتخـذ قـرارا  شـجاعا  وانطلـق وقـت السـحر واطلـق صـواريخ الكرامـة اللبنانيـة علـى العـدو 
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عائلـة مقاومـة وأمـه  : "فضيلة الدكتور حسسين عطوي مقـاوم منـذ صـغره وهـو مـنوأضافالصهيوني"، 
شــهيدة وهــو مــن منطقــة مقاومــة ال زالــت تاللهــا ومزارعهــا محتلــة، والســالح الــذي اســتعمله ســالح مقــاوم 
شريف لم يعرف ولن يعرف وجهة غير صدر العدو، ودولتنا شرعنت هذا وتبنت األعمال المقاومة فـي 

يحــرر  أنالــوطن مــن يحــق لــه  يصــنف علــى مســتوى أنبياناتهــا الوزاريــة المتعاقبــة، لــذا ال يحــق ألحــد 
 ومن ال يحق له".  أرضه

وطالب الدولة "بأن تكـون عادلـة، فعطـوي يسـتحق وسـاما  علـى فعلتـه ال فرقـة مؤللـة تقـف علـى بـاب 
المشـــفى". وناشـــد "رؤســـاء الحكومـــات وخاصـــة الـــرئيس تمـــام ســـالم وكـــل المعنيـــين مـــن مفتـــين وعلمـــاء 

 الجمهورية". إفتاءالصورة الجامعة في يحافظوا على  أنمجلس شرعي  وأعضاءوسياسيين 
 

 الجيش اللبناني: إطالق صاروخين من جنوب لبنان نحو األراضي الفلسطينية المحتلة
لــيال ،  3.03، أنــه "بتــاريخ اليــوم الســاعة أعلنــت قيــادة الجــيش، فــي بيــان صــادر عــن مديريــة التوجيــه

أقـدم مجهولـون علــى إطـالق صــاروخين مـن جنــوب مدينـة صــور باتجـاه األراضــي الفلسـطينية المحتلــة، 
وعلــى الفــور ســي رت قــوى الجــيش دوريــات فــي المنطقــة المــذكورة، وفرضــت طوقــا  أمنيــا  حولهــا، فيمــا قــام 

ــــ العـــدو اإلســـرائيلي باســـتهداف محـــيط بلـــدتي مجـــدل ز  قذيفـــة  61ون والمنصـــوري ومحلـــة جـــب ســـويد بـ
طــالق  قــذائف مضــيئة فــوق بلــدتي الحنيــة والعامريــة، مــن دون اإلبــالغ عــن إصــابات فــي  2مدفعيــة، وا 

جــراء التحقيقــات الالزمــة بالتنســيق مــع  األرواح". وأضــافت أنــه "تســتمر قــوى الجــيش بأعمــال التفتــيش، وا 
حالتهم على القضاء المختص".قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لتو   قيف الفاعلين وا 

 41/1/4148السفير، بيروت، 
 

 جنبالط: المطلوب صفقة شاملة وفك الحصار عن قطاع غزة ل مجرد وقف لر"النار"
وقراطي" النائـــــب وليـــــد جنـــــبالط فـــــي موقفـــــه األســـــبوعي لجريـــــدة "األنبـــــاء قـــــال رئـــــيس "اللقـــــاء الـــــديم

اإللكترونية"، إن الصدف شاءت "أن يتكرر تزامن بطولة العـالم لكـرة القـدم  المونـديالب مـع االعتـداءات 
، تكـرر األمـر نفسـه 7646والحروب اإلسرائيلية. فكما حـدث أثنـاء اجتيـاح لبنـان وحصـار بيـروت سـنة 

رب الجديـــدة علـــى غـــزة. لكـــن للتـــذكير، بيـــروت آنـــذاك صـــمدت وانتصـــرت وخرجـــت بـــاألمس، فـــي الحـــ
منتصـــرة، بـــالرغم مـــن الخســـائر البشـــرية والماديـــة. والفلســـطينيون خرجـــوا يومـــذاك بتســـوية سياســـية، مـــع 

 التذكير بأن تآمر قوى داخلية مع قوى خارجية أدى إلى وقوع مجازر صبرا وشاتيال بعد اجتياحها".
أن "الفلسطينيين لن يغادروا غزة كما غادروا بيـروت، فهـي أرضـهم وسيواصـلون  وشدد جنبالط على

ورأى أن "المطلــوب هــو التوصــل إلــى صــفقة شــاملة ولــيس مجــرد  النضــال فيهــا مهمــا بلغــت األثمــان".
وقــف إلطــالق النــار، تشــمل فـــتح جميــع المعــابر العربيــة واإلســرائيلية وفـــك الحصــار عــن قطــاع غـــزة، 

ـــالتوازي مـــع وقـــف كـــل أشـــكال المفاوضـــات  واإلفـــراج عـــن عشـــرات ـــين، ب اآلالف مـــن األســـرى والمعتقل
السياسية العقيمة مع االحتالل اإلسرائيلي والتـي أثبتـت عـدم جـدواها بسـبب الموقـف اإلسـرائيلي الـرافض 
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للتســوية وهــي ال تتعــدى كونهــا مســرحيات يؤديهــا بعــض الوســطاء األميــركيين، باإلضــافة إلــى إطــالق 
 حدة الوطنية التي تبقى الخيار الوحيد إزاء التطورات الراهنة".عمل حكومة الو 

 41/1/4148موقع األنباء اإللكترونية، 
 

  باسيل يندد بر"الفتراءات اإلسرائيلية على غزة" ويطالب براتخاذ موقف عربي موحد ورادع
بيروت: أجرى وزير الخارجية جبران باسيل اتصاالت بوزراء خارجية عرب، وباألمين العام لجامعـة 
الــدول العربيــة ُمنــددا  بـــ "االفتــراءات اإلســرائيلية علــى غــزة" ومطالبــا  بـــ "اتخــاذ موقــف عربــي موحــد ورادع 

 لي والعجز العربي لمواصلة اعتداءاتها".إن إسرائيل تستفيد من الصمت الدو  إذللعدوان، 
جــراءات فعليــة مــن  أن إلــى اإلعالمــيونبــه باســيل بحســب مكتبــه  "الوضــع الخطيــر يتط لــب موقفــا  وا 

الجامعــة العربيــة، تــؤدي إلــى تقــديم الــدعم الفعلــي للشــعب الفلســطيني، والضــغط علــى المجتمــع الــدولي 
 ر إجراءات رادعة". والُدول الداعمة إلسرائيل لكي تتوقف عن دعمها عب

 41/1/4148الحياة، لندن، 
 

 آذار" تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في صموده أمام العدوان اإلسرائيلي 48"قوى 
آذار فـــي بيـــان "تضـــامنها مـــع الشـــعب الفلســـطيني  70األمانـــة العامـــة لقـــوى بيـــروت: أعلنـــت أمـــس، 

الشــقيق فـــي صـــموده علــى أرضـــه أمـــام العــدوان اإلســـرائيلي الوحشـــي"، معتبــرة أن "مـــن يـــدعي مســـاعدة 
يهــدد أمــن لبنــان ويهــز أركــان القــرار "إســرائيل"  الشــعب الفلســطيني بــإطالق الصــواريخ مــن لبنــان باتجــاه

"ما يساعد الشعب الفلسطيني في وقفته هذه، التضـامن السـلمي والـدعم  أنعلى فقط". وشددت  7137
 آذار اليوم". 70السياسي مع هذا الشعب، كما تفعل أحزاب 

 41/1/4148الحياة، لندن، 
 

 سالم: التضامن مع أهلنا في فلسطين ل يكون باستجالب األذية المجانية ألهلنا في لبنان
إخواننا الفلسطينيين في معركتهم غير "أعلن رئيس الحكومة تمام سالم التضامن الكامل مع 

التضامن مع أهلنا في فلسطين ال يكون باستجالب األذية "، وشدد على أن "المتوازنة مع العدو الشرس
، في إشارة إلى عملية إطالق الصواريخ من جنوب لبنان تجاه األراضي "ألهلنا في لبنان المجانية

الجيش والقوى األمنية تقف بالمرصاد لكل محاوالت العبث "الفلسطينية المحتلة. وحذر سالم من أن 
ضع في جنوب التزام الحكومة اللبنانية جميع القرارات الدولية التي ترعى الو ". مؤك دا  "بأمن اللبنانيين

 ."بكافة مندرجاته 7137لبنان، وخصوصا القرار 
 46/1/4148السفير، بيروت، 
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 غزة قطاع علىاإلسرائيلي لعدوان ان يدت " في لبنانالجماعة اإلسالمية"
غزة  قطاع علىاإلسرائيلي إدانته للعدوان  " في لبنانالجماعة اإلسالمية"جدد المكتب السياسي لـ

محاولة صهيونية لتصفية القضية "وعلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ورأى في ذلك 
الصمت العربي والدولي "، مشيرا  إلى أن "الفلسطينية من خالل القضاء على مقاومة الشعب الفلسطيني

أخضر لالستمرار في عمليات اإلبادة الجماعية للشعب الفلسطيني،  صهيوني ضوءا  أعطى العدو ال
 ."وهو ما يجعل هذه األطراف شريكة في العدوان

أن ما ُسم ي مبادرة مصرية لوقف إطالق النار في غزة هي في حقيقتها مجموعة الشروط "واعتبر 
وافقة عليه، وهي محاولة إلعطاء الصهيونية ولكن بثوب مصري، يأبى الشعب المصري قبوله أو الم

 ."العدو الصهيوني بالديبلوماسية ما لم يأخذه بالعدوان، بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية
 41/1/4148السفير، بيروت، 

 
  : صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته بغزة سيرسم مستقبل المنطقةلبنانالجماعة اإلسالمية في 

بيروت: أكدت الجماعة اإلسالمية في لبنان أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في 
غزة، هو الذي سيرسم مستقبل المنطقة كلها لصالح الشعوب العربية التواقة إلى التحرر من االستبداد 

 طلع الشعب الفلسطيني إلى التحرر من االحتالل. بمقدار ت
ب نشرته على موقعها على اإلنترنت، الموقف 4|61وانتقدت الجماعة في بيان لها اليوم االثنين  

 العربي الرسمي من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
 41/4/4148قدس برس، 

 
 ن إلى دائرة النتحار والسقوط"نصرهللا: نحن شركاء للمقاومة في غّزة.. و"الصهاينة ذاهبو

أطل األمين العام لـ"حزب هللا" السيد حسن نصرهللا شخصيا، في مجمع سيد الشهداء في الرويس، 
التضامن مع الشعب والمقاومة الفلسطينية في وجه العدوان في "يوم القدس العالمي"، عن  معبرا  

الحكومات العربية واإلسالمية إلى "تبني خيار رفع الحصار عن غزة وحماية القيادة  اإلسرائيلي، داعيا  
 السياسية للمقاومة من الضغوط التي تريد وقف إطالق النار من دون تحقيق هذا الهدف"، مطالبا  

إلى العسكري للمقاومة الفلسطينية، وتوجه نصرهللا  السياسي والمعنوي وصوال  بتأمين الدعم المالي و 
إلى الصهاينة بالقول: "انتم اليوم في غزة في دائرة الفشل، في بيت العنكبوت، فال تذهبوا إلى أكثر من 

 ذلك إلى دائرة االنتحار والسقوط".
أشار نصر هللا إلى أن الهدف  وفي حضور شخصيات سياسية وحزبية وديبلوماسية ودينية وشعبية،

الواضح للمعركة اليوم "هو رفع الحصار والثبات واإلبداع والمبادرة في الميدان، ومواصلة قصف 
يصال الصواريخ إلى أماكن غير مسبوقة، وهذه هي  الصواريخ تحت القصف اإلسرائيلي الهائل، وا 

كل أرض فلسطين، فهذا جهد كبير،  المرة األولى التي تنطلق فيها صواريخ من داخل فلسطين لتطاول
وهناك ثقة عالية باهلل وبالمقاومة، وهناك صمود شعبي. وحتى اآلن إن الشعب مع المقاومة، وهناك 
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أن قيادة المقاومة رفضت منذ  . موضحا  ودوليا   صمود سياسي ورفض لكل الضغوط الهائلة إقليميا  
إلى الهبة الشعبية في الضفة. أما األمور  وصوال  اليوم األول وقف إطالق النار، "وأن العدو يريد ذلك 

فستصل إلى فرض معادالت جديدة على العدو تحتاج إلى بعض الوقت، وليس من السهل أن يستسلم 
نتنياهو، فهناك بعض الحكام العرب الذين يطلبون منه االستمرار، لكن المقاومة هي ستفرض على 

 من األمريكي الحل".اإلسرائيلي الحل، وسيصرخ اإلسرائيلي طالبا 
 46/1/4148السفير، بيروت، 

 
  مجلس النواب اللبناني يعلن تضامنه مع غزة ويطالب برفع الحصار

خاب الرئاسية الحياة: توحدت كتل المجلس النيابي اللبناني، بعد تعطيل جلسات االنت –بيروت 
بسبب الخالفات تضامنا  مع غزة في مواجهة اإلرهاب اإلسرائيلي ومع مسيحيي الموصل وجوارها في 

وأعلن رئيس المجلس نبيه بري في بيان تاله في اختتام الجلسة التي  مواجهة اإلرهاب التكفيري.
د "تضامنه الكامل مع المجلس أك أننائبا  بمشاركة رئيس الحكومة تمام سالم والوزراء،  16حضرها 

العدوان اإلرهابي الدموي اإلسرائيلي الرسمي الذي  إزاءالشعب الفلسطيني، خصوصا  في قطاع غزة 
يقع خصوصا  على األطفال والنساء والشيوخ ويمثل اعتداء صارخا  على حق الحياة ما أسفر عن آالف 

ات والمؤسسات التربوية ة والمستشفيالتجمعات السكني أصابالشهداء والجرحى عدا الدمار الهائل الذي 
ذ توجه بالتحية  ليها السكان".إالتي لجأ  لى مقاومته الباسلة  إلىوا  "شهداء الشعب الفلسطيني وجرحاه وا 

"رفع  إلىالتي تتصدى آللة الحرب وكرة النار اإلسرائيلية المتنوعة الجوية والبرية والبحرية"، دعا 
قطاع غزة منذ سنوات". وطالب بـ"اإلفراج عن المعتقلين  الحصار الظالم والمستمر المفروض على

الفلسطينيين خصوصا  النواب وفي طليعتهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والمناضل مروان 
حملة التعدي  أعقابالذين جرى اعتقالهم في  أولئكالبرغوثي وكذلك األسرى والمعتقلين كافة وبالتحديد 

حراق الشاب الفلسطيني الوحشي على المناطق الفلسطي نية والقدس خصوصا  بعد جريمة اغتيال وا 
محاكمة المسؤولين اإلسرائيليين  إلى"اتخاذ اإلجراءات اآليلة  إلىمحمد أبو خضير". ودعا المجلس 

كمجرمي حرب". كما دعا إلى "إنشاء مجلس عربي أعلى يعنى بشؤون إعمار غزة وكل المناطق 
 ر والتجريف اإلسرائيلي".الفلسطينية التي تعرضت للتدمي

 41/1/4148الحياة، لندن، 
 

 النهر إلىالجماعة اإلسالمية: انتصار غزة أعاد األمل بتحرير فلسطين من البحر 
ي جنوب لبنان بسام حمود بانتصار غزة، وقال: "هذا هنأ المسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية ف

النصر االستراتيجي تمثل بالقضاء التام والنهائي ألسطورة الجيش الذي ال يقهر وقضى على منظومة 
األمن القومي الصهيوني، وأعاد للشرفاء من أبناء األمة الشعور بالكرامة والعزة واألمل باالنتصار 

 النهر". إلىين من البحر الكبير على العدو بتحرير فلسط
 44/4/4148المستقبل، بيروت، 
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 بانتصار غزة "لقاء األحزاب" اللبنانية هّنأ المقاومة الفلسطينية
ية والشعب الفلسطيني علـى "االنتصـار هنأ "لقاء األحزاب والقوى اللبنانية" فصائل المقاومة الفلسطين

ـــر فـــي مـــوازين القـــوى  ـــذي تحقـــق ضـــد جـــيش العـــدو الصـــهيوني، رغـــم الفـــارق الكبي الكبيـــر والواضـــح ال
نتصـــار غـــزة هـــو اوأكـــد أن " لمصـــلحة العـــدو والطبيعـــة الجغرافيـــة لقطـــاع غـــزة المحاصـــر منـــذ ســـنوات".

العربي الرجعي، وقد أثبت هـذا  -وني الصهي -انتصار لمحور المقاومة في مواجهة المحور األميركي 
فعـــال أوهـــن مـــن بيـــت العنكبـــوت، وأن المفاوضـــات والتســـويات تعتبـــر تضـــييعا "إســـرائيل"  أن االنتصـــار

 للبوصلة والوقت/ والسبيل الوحيد لتحقيق األهداف هو طريق المقاومة المسلحة".
 42/4/4148 ،النهار، بيروت

 
 تصرتالحريري: دماء الشهداء في غّزة انبهية 
 شـرق مدينـة صـيدا/  بهيـة الحريـري فـي مجـدليون في مجلس النواب اللبناني استقبلت النائب :صيدا

مــن تحــالف القــوى الفلســطينية فــي منطقــة صــيدا، عــرض معهــا الشــأن الفلســطيني  وفــدا   جنــوب لبنــانب
الوضــع فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي ظــل االنتصــار  إلــىرى التطــرق وضــاع المخيمــات. وجــو  

ــــه الشــــعب الفلســــطيني موحــــدا   ــــذي حققت ــــر علــــى غــــزة وفــــي  ال ــــي مواجهــــة العــــدوان اإلســــرائيلي األخي ف
 فرض وقف دائم إلطالق النار. إلى وأفضتالمفاوضات التي جرت في القاهرة 

ن دمــاء الشــهداء أدان كمــا فــي التفــاوض معتبــرة وحيــت الحريــري وحــدة الموقــف الفلســطيني فــي الميــ
لـة حربـه آبناء غزة وفلسطين فـي مواجهـة الكيـان الصـهيوني و أوالجرحى والتضحيات الغالية التي قدمها 

رادة الصــمود والمقاومــة والحيــاة لــدى هــذا الشــعب إهـي التــي انتصــرت علــى هــذا العــدو لتؤكــد مـن جديــد 
سـراه وعـودة أقامـة دولتـه وتحريـر ا  رضـه و أقدمها حقه فـي تحريـر العظيم المتمسك بحقوقه العادلة وفي م

األخوة الفلسطينيين في مخيمات لبنان على الجهود التـي " إلى أيضا  وتوجهت الحريري بالتحية  الجئيه.
ي أتبذلها كافة القوى والفصائل من اجل تثبيت األمن واالستقرار في المخيمات وتحصـين سـاحتهم مـن 

 ."ا للجوار اللبنانيو عبرهأاختراق لها 
 4/2/4148 ،المستقبل، بيروت

 
 انهزمت شر هزيمة "إسرائيل"بجميع المعايير و انتصرتنعيم قاسم: غزة 

خالل استقباله وفدا  من األطباء  الشيخ نعيم قاسم اللبناني أكد نائب األمين العام لـ"حزب هللا"
سرائيل أتراك في عداد وفد طبي لمساعدة أهل غزة المتطوعين األ ن "غزة انتصرت بجميع المعايير، وا 

انهزمت شر هزيمة، وأثبتت المقاومة مرة جديدة أنها قادرة على صنع نصرها وحماية أرضها وشعبها، 
نجاز حقيقة واحدة هي  لتتناغم المقاومة في فلسطين ولبنان في شهر تموز في مواجهة عدو واحد، وا 

توجيه ضربة مؤلمة للمشروع اإلسرائيلي على طريق التحرير". واعتبر أن "داعش حالة إسرائيلية في 
والمحليون لهذا التنظيم هم  واإلقليميونأهدافها، وليس من المصادفة أن يكون الداعمون الدوليون 
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قامةالمقاومة وتشريع احتالل إسرائيل  إنهاءى أنصار المشروع اإلسرائيلي المبني عل عالقات طبيعية  وا 
 معها".

  4/2/4148النهار، بيروت، 
 
 مدخل مطار بيروت احتفالا بانتصار غزة عند" جدارية النتصار"

وحيت  "جدارية االنتصار"جسدت  بيروت الدولي ة فنية على طريق مطارتظاهر  "منتدى ألوان"نظم 
مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده، وذلك بالتعاون مع بلدية برج البراجنة وبرعاية سفير دولة فلسطين 

 شرف دبور، في حضور رئيس البلدية زهير جلول وفنانين تشكيليين.أ
ذا سألت عن برج البراجنة "إ يني. وقال جلول:والقى دبور كلمة حيا فيها صمود الشعب الفلسط

نا حاضنة المقاومة وحاضنة الشرفاء عندما احتلت عصابات الصهاينة فلسطين واضطر أستقول لك 
هلنا في فلسطين أ  رض وخصوصا  كل المقاومين في بقاع األ إلىلبنان. تحية  إلىالنزوح  إلىهلها أ 

 ."وفي غزة المقاومة والصامدة
من خالل قصيدة عن عزة وكرامة فلسطين. وقدم الفنان  "منتدى ألوان"ش كلمة والقى محمد علو 

 هللا للسفير دبور لوحة فنية تمثل فلسطين.  حمد عبدأ
  4/2/4148المستقبل، بيروت، 

 
 "إسرائيل"الصراع مع تاريخ في  انتصار غزة يشكل تحولا  :الفلسطينية -ألحزاب اللبنانية القاء 

أكــد اللقــاء المشــترك لألحــزاب والقــوى والشخصــيات الوطنيــة اللبنانيــة وتحــالف القــوى الفلســطينية فــي 
ه المقاومــة فــي بيــان اثــر اجتماعــه المشــترك فــي مقــر "حــزب االتحــاد"، أن "االنتصــار الكبيــر الــذي حققتــ

قطــاع غـــزة علــى العـــدو الصــهيوني، والـــذي مــا كـــان ليــتم لـــوال الصــمود األســـطوري للشــعب الفلســـطيني 
 وتضحياته الجسام، يشكل تحوال هاما في الصراع مع المحتل الصهيوني على ارض فلسطين المحتلة".

 1/2/4148 ،السفير، بيروت
 

 ن دعماا لغزةيسّلم ممثل حماس في لبنان تبرعات مصلي مفتي صيدا
جمعـت ألف دوالر أمريكـي[  12]نحو ربعة آالف ليرة لبنانية أومئتان و  ربعة وثمانون مليونا  أ :صيدا

قضيتها الشيخ سليم أو بناء غزة سلمها مفتي صيدا ألصمود  دعما   اللبنانية صيدا مدينة من رواد مساجد
 فتاء في المدينة.سوسان لممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، خالل لقاء في دار اإل

المدينـة  وأهـاليئمة المساجد والهيئات في صـيدا أوالقى بركة كلمة شكر فيها المفتي سوسان وجميع 
 .واإلسالم"االنتماء لقضية فلسطين وللعروبة  أصالةيعبرون عن "الذين 

المفتي سوسان: صـيدا تـوأم غـزة وقلعـة الصـمود، والمدينـة التـي وقفـت مـع األخـوة الفلسـطينيين  وقال
جـل التحريـر والعـودة. هـذه المدينـة تحيـي األهـل فـي أوكانت وما زالت وستستمر في دعـم قضـيتهم مـن 
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اد ن نقــدم مســاعدة ماليــة رمزيــة ألهلنــا فــي غــزة مــن رو أغــزة التــي دفعــت الضــريبة عــن األمــة. يســعدنا 
مساجدنا متعاونين مع المؤسسـات والجمعيـات وفـي مقـدمها مؤسسـة الرعايـة التـي سـاعدت وعلمـاء هـذه 
المدينــة الــذين مــا تخلــوا يومــا فــي خطــابهم الــديني مــن علــى منــابرهم فــي اســتنهاض األمــة والنــاس وكــل 

 الشرفاء في دعم هذه القضية.
ن في وحدتهم القوة، والتأكيد على امنهم لى تأكيد وحدة صفهم ألإودعا سوسان "األخوة الفلسطينيين 

مـن لبنـان ولـن يكونـوا أمـن صـيدا وعلـى أنهـم حريصـون علـى أ عرف تمامـا  أ ألن امنهم من أمننا" وقال: 
 .ن شاء هللا وستنتهي قريبا  إفي ما يحصل في هذه األجواء السياسية العابرة  طرفا  

 1/2/4148 ،المستقبل، بيروت
 

 ي بانتصار غزة في برجا"الجماعة اإلسالمية" تحتف
لمناسـبة  برجـا، احتفـاال  منطقـة فـي فـي لبنـان سـالمية نظمـت الجماعـة اإل / جبل لبنان:قليم الخروبإ

ونســاءها  بطــال غــزةأن أيــوبي واعتبــر رئــيس المجلــس السياســي فــي الجماعــة عــزام األ "انتصــار غــزة".
كثــر مـن ســتين ســنة، أكسـروا كــل قواعــد االشـتباك التــي وضــعها جـيش االحــتالل اإلســرائيلي علـى مــدى 

مـن ضـربات المقـاومين  نه ألول مرة في تاريخ هذا الصراع نلمـح نـازحين مـن الصـهاينة هربـا  ألى إ الفتا  
 اإلسرائيلية.الذين ال يهابون اآللة العسكرية 

ي والداعشـــي الخـــارجي، يكـــون باستحضـــار ســـرائيلخطـــار واإلرهـــاب اإلن مواجهـــة األأ األيـــوبي وأكـــد
بنــاء البلــد لمنــع الفــتن الداخليــة أرض غــزة، وبوحــدة نابعــة مــن أالنمــوذج الفلســطيني الــذي شــاهدناه علــى 

 خرى. لى تقديم مصلحة الوطن على كل المصالح األإالتي تتربص بنا، داعيا 
 41/2/4148 ،المستقبل، بيروت

 
 ويجب أن نكون سنداا لها ..غزة حققت انتصاراا تاريخياا  :نعيم قاسم

أكــد نائــب األمــين العــام لـــ"حزب هللا" الشــيخ نعــيم قاســم أن "غــزة حققــت انتصــارا  تاريخيــا  فــي مواجهــة 
المـــؤتمر الـــدولي لعلمـــاء ، خـــالل كلمـــة فـــي ون ســـندا  لهـــا"، مشـــد دا  المشـــروع الصـــهيوني، ويجـــب أن نكـــ

على قواعد أساسـية يجـب  ،6/6الثالثاء  اإلسالم دعما  للمقاومة الفلسطينية، الذي انعقد في طهران يوم
أن تبقــى حاضــرة لمشــروع المقاومــة وهــي "تحريــر فلســطين المحتلــة ورفــض ســيطرة الــدول الكبــرى علــى 

عادة القدس إلى أهلها والوحدة اإلسالمية التي يجـب المنطقة ومواجهة الت بعية للغرب في كل الميادين وا 
أن تتقد م على الخالف السياسي مهما كان حاضرا  ومواجهة الحالة التكفيرية والتكفيريين الـذين يشـكلون 

سالميا  وتفضح ممارساتهم انحرافاتهم عن اإلسالم".  خطرا  إنسانيا  وا 
"إســرائيل مشــروع عــدواني ممــنهج لتثبيــت ســيطرة الغــرب علــى منطقتنــا وعــدو وجــدد التأكيــد علــى أن 

ســالمها بكــل وضــوح". أيــديولوجي وقــال إن  يعمــل لقطــع صــلة أبنــاء المنطقــة مــع ماضــيها وخياراتهــا وا 
ر أرضا  في لبنان فقط، بل غي ر المعادلـة فقـد ألغـى التـوطين ولـم تعـد فز اعـة "إسـرائيل"  "حزب هللا لم يحر 
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هي أشبه ببيت العنكبوت وأصبح األمل بالنصـر أقـرب بكثيـر مـن اسـتمرار االحـتالل كمـا تـم  مرعبة بل
 إيقاف صياغة المنطقة على القياس اإلسرائيلي والمقاومة عادت مجددا  صارخة من لبنان وفلسطين".

  41/2/4148 ،السفير، بيروت
 

 ية الفلسطينيةلحماس دعماا للقض ألف دولر أميركي 300الجماعة اإلسالمية تقدم 
ألف دوالر أميركي كدعم لقضية  355تسلمت قيادة حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" مبلغ 

صى" في الجماعة فلسطين، جمعته حملة "أنصر غزة من البقاع"، التي نظمتها "هيئة نصرة األق
لياس، في حضور المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي إسالمية، في مركز الجماعة في بر اإل

بركة، والمسؤول السياسي في البقاع بسام خلف، على رأس وفد، إضافة إلى المسؤول السياسي 
ل السياسي في للجماعة في لبنان عزام األيوبي ومسؤول الجماعة في البقاع مالك أبو نوح والمسؤو 

 البقاع علي أبو ياسين ومسؤول هيئة نصرة األقصى في لبنان الشيخ زياد طقطق.
واعتبر األيوبي في كلمة أن هذا العمل هو تعبير عن الشراكة االستراتيجية القائمة مع الداخل 

ت األيام الفلسطيني، فنحن شركاء في األجر والجهاد والتحرير بإذن هللا. وكلنا أمل أن نكون في قادما
 .شركاء بتقديم األرواح لتحرير األرض والمقدسات

وتحدث بركة فشكر "اللبنانيين بعامة وأهالي البقاع بخاصة على ما قدموه للقضية الفلسطينية 
 واحتضان الالجئين إضافة إلى المبعدين في مرج الزهور".

 41/9/7041المستقبل، بيروت، 
 

 دول عربية أخرىعاشراا: 
  سوار الذهب: انتصار المقاومة الفلسطينية يبعث أمل توحد العالم اإلسالمي مجدداا 

 المقاومــــة داءأبــــ الــــذهب ســــوار المشــــير الســــابق الســــوداني الــــرئيس أشــــاد: بــــرس قــــدس - الخرطــــوم
 أمـــس مســـاء القـــاهرة فـــي جـــرى مـــا أن وأكـــد، التهدئـــة أجـــل مـــن التفـــاوض وفـــي الميـــدان فـــي الفلســـطينية

 علـــى شـــروطها تفـــرض أن فيـــه اســـتطاعت الفلســـطينية للمقاومـــة تاريخيـــا إنجـــازا   كـــانب، 4|14  الثالثـــاء
 .لها والدولي العربي الخذالن من الرغم على الغاصب المحتل
 العربــــي العــــالم لخــــذالن أســــفه عــــن" بــــرس قــــدس"لـــــ خاصــــة تصــــريحات فــــي الــــذهب ســــوار عــــربوأ 

 لعـدم البـالغ أسـفي عـن أعبـر أن لـي ال: "وقـال، اإلسـرائيلي للعـدوان تصـديها فـي غـزة لقطاع واإلسالمي
 مســتوى فــي يكــن لــم فــالموقف، للعــدوان مواجهتهــا فــي غــزة قطــاع مــع واإلســالمية العربيــة األمــة وقــوف
 يمكـــن مـــا أقـــل هـــي التهدئـــة إلنجـــاز المقاومـــة وضـــعتها التـــي الشـــروط فـــإن ذلـــك ومـــع، الغاشـــم نالعـــدوا
 ".بمطالبهم تمسكوا لكنهم واسعة ضغوط إلى تعرضوا وقد، تحقيقه

 واإلســالمي العربــي العــالم أمــل اليــوم هــي الفلســطينية المقاومــة أن فخــر بكــل القــول يمكــن: "وأضــاف
، والمتماسـك القوي وضعها إلى األمة عودة إلى يؤشر غزة في جرى ما، الداخلية الخالفات ونبذ للتوحد
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 حــد علــى"، داخلــه مــن المهــزوز العربــي الموقــف مــن الــرغم علــى تــم حقيقيــا إنجــازا   كــان جــرى مــا ألن
 . تعبيره

 72/2/7041، برس قدس
 

 غزة إلى سوداني طبي وفد وصول
 برئاســـــة 14/4 األربعـــــاء مســـــاء غـــــزة قطـــــاع إلـــــى الثـــــاني الســـــوداني الطبـــــي الوفـــــد وصـــــل: طـــــومالخر 

 النيلـين بجامعـة العلمـي البحـث كليـة وعميـد والشـرايين القلـب استشـاري إسماعيل األمين محمد البروفيسور
 عــن 14/4 الخمــيس يـوم رســمي سـوداني مصــدر ونقـل .الســوداني األحمـر للهــالل وممثلـين أطبــاء ويضـم
 توقــف بعــد غــزة قطــاع يــدخل وفــد أول هــو الســوداني الوفــد أن تأكيــده الســوداني األحمــر بــالهالل ؤولمســ

 .المختلفة القطاع بمستشفيات للجرحى خدماته بتقديم وسيقوم، النار إطالق وقف على واالتفاق الحرب
 72/2/7041، برس قدس

 
 ة جمعاءما حدث في غزة نصر لألمة اإلسالميوفد سوداني يدخل قطاع غزة: 

وفد الهالل األحمر التونسي، الخميس، الذي يضم استشاريين في مختلف وصل إلى غزة 
بارك رئيس الوفد السوداني البروفيسور محمد األمين إسماعيل، لقيادة حركة و التخصصات الطبية، 

جاء  الجهاد اإلسالمي انتصار المقاومة، معتبر ا ما حدث في غزة أنه نصر لألمة اإلسالمية جمعاء.
وقال إسماعيل:  عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي د. محمد الهندي،ذلك خالل لقائه 

ا أ ن الحرب "إخوانكم في السودان يطي رون التحية لكم على صمودكم وثباتكم في المواجهة"، موضح 
 التي تدور في السودان هي ذاتها في غزة، "فالعدو هو ذات العدو، والمشروع االستعماري واحد".

 1/9/7041، فلسطين أون لين
 

 وقوف تونس إلى جانب الفلسطينيين مشعل لخالديؤكد  الرئيس التونسي
أكد الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي خالل اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المكتب :  كوناب

السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقوف الشعب التونسي إلى جانب الفلسطينيين في تصديهم للعدوان 
لمرزوقي خالل االتصال وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن مشعل أبلغ ا اإلسرائيلي على قطاع غزة.

الهاتفي الذي جرى بينهما بحيثيات مفاوضات القاهرة التي تبحث آليات التوصل التفاق لوقف العدوان 
وأضاف البيان أن مشعل "أبرز خالل االتصال دور التضامن العربي  اإلسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار إلى  المقاومة الفلسطينية".والدولي في الضغط على الجانب اإلسرائيلي وفي الرفع من معنويات 
أنه جرى خالل االتصال الهاتفي االتفاق على إرسال وفد فلسطيني من غزة إلى الرئيس التونسي المؤقت 

 خالل األيام القليلة المقبلة دون اإلفصاح عن طبيعة هذا الوفد وتشكيله. 
 41/4/4148الخليج، الشارقة، 
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 إلقامة مستشفى ميداني بغزة ثالثة وتستعد مساعداتتونس ترسل طائرة 
حسن سلمان: قال السفير الفلسطيني في تونس إن الحكومة التونسية تستعد إلرسال  - تونس

اك، فيما أشارت الرئاسة طائرات مساعدات طبية ثالثة إلى غزة كما تفكر بإقامة مستشفى ميداني هن
التونسية إلى أن الرئيس منصف المرزوقي تلقى األربعاء اتصاال من رئيس المكتب السياسي لحماس 

 أطلعه من خالل على سير المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في القاهرة.
غادر فجر الجمعة طائرة وقال السفير سلمان الهرفي في تصريح خاص لـ"القدس العربي": "ست

 تونسية ثالثة تحمل معدات طبية بناء على طلب الهالل األحمر ووزارة الصحة الفلسطينية".
وأشار إلى أن المساعدة التونسية السابقة لم تواجه أية مشكالت في الدخول إلى غزة، نافيا ما 

 دة أيام للقطاع.ذكرته بعض وسائل اإلعالم حول لجوء السلطات المصرية لعرقلة دخولها لع
وأشار الهرفي إلى أن تونس لم تستطع حتى اآلن استقبال الجرحى الفلسطينيين بسبب "صعوبة 
إخراجهم من غزة إلى مطار اإلسماعيلية المصري"، لكنه أشار إلى أن الحكومة التونسية تفكر حاليا 

شكل مباشرة، كما هو بإقامة مستشفى ميداني في غزة "تديره طواقم طبية تونسية ويعالج الجرحى ب
 الحال بالنسبة للمستشفيات األخرى التي أقامتها اإلمارات والمغرب واألردن".

 41/4/4148القدس العربي، لندن، 
 

 غزة في المقاومة بانتصار مشعل خالد يهنئ التونسي الرئيس
، مشـعل خالـد مـن هاتفي ـا اتصـاال  ، الثالثـاء اليـوم، المرزوقـي المنصـف محمـد، التونسـي لـرئيسا تلقى
 مــع النــار إطــالق لوقــف التفــاق بالتوصــل األخيـر خاللــه أبلغــه، حمــاس لحركــة السياســي المكتــب رئـيس

 .الفلسطينيين دعم على شعبها لشكر تونس زيارة وبنيته "،إسرائيل"
 مواجهـة فـي الفلسـطيني الشـعب صـمود" للمرزوقـي أكـد مشـعل فـإن، ةالتونسـي للرئاسـة بيـان وبحسب

 قطاع وا عمار دمر   ما بناء إلعادة واستعداده بها تحل ى التي العالية المعنوية والروح الغاشم العدوان هذا
 ".غزة

 اآللـــة وجـــه فـــي وصـــمودها المقاومـــة لفصـــائل الكبيـــر االنتصـــار هـــذا"بــــ مشـــعل المرزوقـــي هنـــأ كمـــا
 غـزة قطـاع وفـي فلسـطين فـي أهلنـا نضـال دعـم لمواصـلة تـونس اسـتعداد" مجـدد ا"، سرائيليةاإل العسكرية

 ".المتوفرة المادية واإلمكانيات السياسية الوسائل بكل
 مسـاعداتهم تكثيـف خـالل مـن غـزة قطـاع فـي إخوتهم مساندة"لـ بالده مواطني التونسي الرئيس ودعا
 األحمـــر الهـــالل عليهـــا يشـــرف التـــي الفلســـطيني الشـــعب ملـــدع الوطنيـــة الحملـــة عبـــر والطبيـــة اإلغاثيـــة
 فــي تــونس زيـارة نيتــه، الهاتفيــة المكالمـة خــالل، المرزوقــي أبلـغ مشــعل أن إلــى البيـان وأشــار ".التونسـي

 مشــعل يحــدد ولــم .الفلســطينيين إلخوتــه المتواصــل دعمــه علــى التونســي الشــعب لشــكر؛ القادمــة الفتــرة
 .الزيارة موعد

 72/2/7041، نلي أون فلسطين
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 اإلسرائيلي جاء ليعلن هزيمة العدوانتونس: اتفاق وقف إطالق النار 
 القـــاهرة فـــي المفـــاوض الفلســـطيني الوفـــد توصـــل إثـــر علـــى، "التونســـية الجمهوريـــة لرئاســـة بيـــان قـــال
ـــاق  الشـــعب تـــونس تهنـــئ، غـــزة علـــى عدوانـــه لوقـــف اإلســـرائيلي الجانـــب مـــع النـــار إطـــالق وقـــف التف

 ".بالقضية واإليمان بالحقوق والتمسك الفداء معاني من قدمه ما كل وتثم ن بالنصر المقاوم الفلسطيني
 بعـــد المقاومــة صـــمود وليتــوج العـــدوان هزيمــة لـــيعلن جــاء قـــد االتفــاق هـــذا أن نعتبــر: "البيـــان وتــابع

 ".العالم من عزلة شبه وفي، غزة في الحياة مظاهر كل على الجهنمي القصف من يوما نخمسي
 دولـة" في مطالبها تتحقق أن إلى نللفلسطينيي الدعم كل مواصلة عزمها تونس جددت، البيان ووفق

 األرض علــى الوطنيــة الوحــدة اتفاقــات تثبيــت تــرى أن وتأمــل الشــرقية القــدس وعاصــمتها مســتقلة آمنــة
 ".واحدة كتلة والسلم الحرب متطلبات الفلسطيني الشعب هليواج

 72/2/7041، لين أون فلسطين
 
 الصهاينة الحرب مجرمي مالحقة إلى تدعو" التونسية النهضة"

 الحــــرب مجرمــــي" مالحقــــة إلــــى، تــــونس فــــي البرلمانيــــة األغلبيــــة صــــاحبة"، النهضــــة" حركــــة دعــــت
 تعتبــر" إنهــا، اليــوم، بيــان فــي الحركــة وقالــت .غــزة علــى الحــرب جــراء الدوليــة المحــاكم أمــام" الصــهاينة
 والعنــف اإلرهــاب نمــاذج مقابــل والوســطي المعتــدل اإلســالم لمــنهج انتصــارا غــزة فــي المقاومــة انتصــار

 اإلنســــانية لــــإلرادة انتصــــار غــــزة فــــي المقاومــــة رانتصــــا" أن وأضــــافت ".لإلســــالم المنتســــب المتــــوحش
 الحريــة إلــى طريقهــا تــتلمس التــي العربيــة للشــعوب أمــل وبريــق والقــوة العــدوان مواجهــة علــى المصــم مة
 سـياق فـي يـأتي النار إطالق وقف اتفاق توقيع" أن بيانها في الحركة وأوضحت ".والديمقراطية والكرامة
 شـروطه إمـالء عـن وعجـزه العسـكرية قـدرتها وشـل المقاومـة سـحق فـي أهدافه تحقيق عن العدوان عجز
 ".المقاومة لشروط وفقا تم   االتفاق إن حت ى، عليها

 72/2/7041، لين أون فلسطين
 

 الرئيس التونسي يطالب بتمكين الفلسطينيين من بناء مرفأ ومطار بغزة
طالب الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي برفع الحصار عن غزة وتمكينها من بناء مرفأ 

، في كلمته أمام الدورة التاسعة والستين وقال ومطار وليس فقط فتح المعابر مع العالم الخارجي.
حصار وتمكين الفلسطينيين من للجمعية العامة لألمم المتحدة مساء الخميس، في نيويورك إن رفع ال

بناء مرفأ ومطار يحققان المطالب الشرعية للشعب الفلسطيني وأساسان لحق ه في دولته المستقلة اآلمنة 
ودعا الرئيس التونسي أيضا  إلى "إعادة إعمار غز ة في  المتواصلة جغرافيا وعاصمتها شرق القدس".

 والضحك واللعب في ساحات المدارس المدم رة".أقرب األوقات حتى يعود األطفال لمقاعد الدراسة 
 41/2/4148، فلسطين أون لين
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 حماس على "إسرائيلولن تقضي " ..تحرير فلسطينلللموت  مستعدونن والمسلم :بنكيران
العدالـة والتنميـة بـالمغرب الملتقـى السـنوي العاشـر حـزب افتتحت شبيبة : سن أبو يحيىالح -الرباط 

على وقع التضامن مع الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، حيث تعالت الشعارات المتضامنة والمسـتنكرة 
 للعدوان اإلسرائيلي، والمطالبة بتحرير فلسطين ورفع الحصار عن القطاع.

ســة االفتتاحيــة للملتقــى، انتقــد رئــيس الحكومــة المغربيــة عبــد اإللــه بنكيــران وأثنــاء تجمــع حاشــد بالجل
 :وتسـاءل بنكيـران قـائال   ضد الشعب الفلسطيني في غزة. "إسرائيل"سياسة التقتيل والتدمير التي تنهجها 

"هل سيفهم اإلسرائيليون أن المسلمين في كل بقاع العالم مستعدون للموت في سبيل تحرير فلسطين؟"، 
 أن ما يحدث في غزة "تتقط ع له القلوب لكنه يرفع الرؤوس". ضيفا  م

إن "إســـرائيل لـــن تصـــل إلـــى شـــيء بـــالعنف"، وال يمكـــن لهـــا أن تقضـــي علـــى حركـــة  :وقـــال بنكيـــران
 " أخرى ستخرج إليها من جديد.فإن "حماسا   ،كما قال ،حماس، وحتى إذا قضت عليها

إلسرائيليين أن يأخذوا األرض مقابـل مفاوضـات لـم تعـط وأك د رئيس الحكومة المغربية أنه ال يمكن ل
أي نتائج حقيقية مع الراحل ياسر عرفات ومع محمـود عبـاس، وقـال "إذا كـان اإلسـرائيليون يظنـون أنـه 

 سيتم التفريط في األرض مقابل المفاوضات فهم واهمون".
يـــة للملتقـــى الشـــبابي وتعليقـــا علـــى أجـــواء التضـــامن مـــع غـــزة التـــي طبعـــت فعاليـــات الجلســـة االفتتاح

المنظم بمدينة سال  قرب العاصمة الرباطب، قال كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية بالـداخل 
 الفلسطيني إن مناصرة غزة في هذا الملتقى تؤكد بال شك  أن األمة بخير.

 41/4/4148 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 مهرجان تضامني مع غزة في المغرب
 الربــاط العاصــمة مــن القريبــة تمــارة بمدينــة األشــخاص مئــات شــارك: البخــاري الجليــل عبــد - الربــاط
 حزب شبيبة هيئة نظمته" تقاوم غزة" شعار تحت غزة قطاع مع للتضامن خطابي مهرجان في المغربية
 نائــب خطيــب كمــال حضــره الــذي- بالمهرجــان نالمشــاركو  ورفــع .الحكومــة يقــود الــذي والتنميــة العدالــة
 ضــــد غــــزة فــــي الفلســــطينية المقاومــــة تمجــــد شــــعارات -الفلســــطيني بالــــداخل اإلســــالمية الحركــــة رئــــيس

 .الفلسطينية القضية مع التضامن إلى وتدعو، اإلسرائيلي االحتالل
 72/2/7041، الدوحة، نت الجزيرة

 
 ب عن تضامنه مع خالدة جرارحزب مغربي يستنكر منعه من دخول قطاع غزة ويعر 

: استنكر حزب مغربي مشارك بالحكومة منع وفده الذي زار فلسطين من دخول قطاع غزة الرباط
ينية خالدة جرار القيادية بالجبهة وأعرب الفريق البرلماني للحزب عن تضامنه مع البرلمانية الفلسط

 الشعبية لتحرير فلسطين التي فرضت عليها سلطات االحتالل اإلسرائيلي اإلقامة في مدينة أريحا.
وقال بالغ للديوان السياسي لحزب التقدم واالشتراكية  الحزب الشيوعي المغربي سابقا ب أرسل 

ول قطاع غزة، في إطار زيارة العمل والتضامن للقدس العربي أنه يستنكر بشدة منع وفد قيادته من دخ
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آب/  66و 63التي قام بها الوفد الذي ترأسه األمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد هللا ما بين 
 الجاري إلى أرض فلسطين. أغسطس

وأعرب الفريق البرلماني للحزب عن تضامنه مع "المناضلة الصامدة" خالدة جرار النائبة في 
ي الفلسطيني وعضوة المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مواجهة المجلس التشريع

 من مدينة رام هللا إلى مدينة أريحا. أشهر 2قرار سلطات االحتالل  الظالمب بأبعادها لمدة 
 8/2/4148القدس العربي، لندن، 

 
  دبلوماسية مغربية: أول خطوة على طريق إعادة إعمار غزة هي رفع الحصار

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب امباركة : القاهرة، الرباط
ديم بوعيدة، أن المغرب قد بادر، بتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إلى تق

مساعدات إنسانية ومالية إلى الفلسطينيين تضامنا  معهم في محنتهم، وأشارت إلى أن المملكة ستساهم 
في "خطة إعادة إعمار غزة"، عبر تنفيذ عدد من المشاريع سيتم تحديد نوعيتها والترتيبات الخاصة بها 

وضع لهذه الغاية، هذا إلى بتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفي إطار اآللية األممية التي ست
 جانب مساعدة تقنية من خالل تدريب األطر الفلسطينية التي ستشارك في عملية إعادة اإلعمار. 

ب أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، 55|51وأعربت بوعيدة في كلمة لها مساء أمس األحد  
ع الشركاء، ستمكن من بلوغ الهدف عن يقين المغرب بأن تضافر الجهود واإلرادات الصادقة لدى جمي

المبتغى، وهو تحقيق االستدامة االجتماعية واالقتصادية التي ُتعد  أساسا إلحياء عملية سياسية جدية 
كفيلة بتحقيق األمن والسالم في المنطقة. وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن "خطة إعادة إعمار غزة"، التي 

س جديَة الفلسطينيين وحَبهم للسالم وتطلَُّعهم المشروع إلى أعدتها السلطة الوطنية الفلسطينية، تعك
العيش في سلم وأمان ضمن حل الدولتين، وأنها تشكل فرصة  سانحة  لتشجيع القطاع الخاص 
الفلسطيني عبر إرساء شراكات بينه وبين فاعلين من دول أخرى، مؤكدة أنه يتوجب على الجميع 

برزة أن أول خطوة على هذا الدرب هي رفع الحصار والسماح العمل على إعادة اإلعمار والبناء، وم
بدخول المساعدات، بشتى أنواعها، وتيسير تسخيرها، بتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفي 

 إطار فعالية اآللية األممية ذات الصلة. 
 43/40/7041قدس برس، 

 
 تملك لقطاع غزة ماتتبرع بكل  ةجزائري سيدة

عزت الرشق، صورة عبر صفحته  ر القيادي بحركة المقاومة اإلسالمية حماسنش: محمد الصغير
وأرفق الرشق مع صورة السيدة  ، لسيدة جزائرية تبرعت بمدخراتها لقطاع غزة."فيس بوك"الشخصية 

 ."عجوز جزائرية تقدم كل مدخراتها لصالح قطاع غزة.. هللا يطول عمرك يا حجة"العجوز، تعليقه 
 42/2/7041رة، موقع بوابة القاه
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 بوتفليقة يجدد إدانته للعدوان اإلسرائيلي على غزة
دان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مجددا ، أمس، العدوان اإلسرائيلي على قطاع  :كوناوكالة 

وشدد بوتفليقة في  يف دم األبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.غزة مؤكدا  سعي الجزائر إليقاف نز 
كلمة بمناسبة "اليوم الوطني للمجاهد" تالها نيابة عنه المستشار لدى رئاسة الجمهورية محمد علي 
بوغازي على أن الجزائر "ترجمت مواقفها المعهودة قوال  وعمال  سواء من خالل المساعي مع األشقاء 

نزيف دم األبرياء أو من خالل الدعم المادي والعيني ألشقائنا في فلسطين واألصدقاء إليقاف 
الجريحة". وأكد أنه "ال حل في هذا البلد المنتهك األرض واإلنسان من قبل الكيان الصهيوني إال 

 بإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس فوق أرضها التاريخية المشروعة".
 44/4/4148 ،ارقةالخليج، الش

 
 الجزائر تدين "بشدة" استئناف القصف اإلسرائيلي على غزة

الجزائر: أدانت الجزائـر بشـدة اسـتئناف القصـف اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة وجـددت تضـامنها التـام 
بيــان لــوزارة الشــؤون الخارجيــة الجزائريــة أذيــع  وأوضــح المحنــة الجديــدة. مـع الشــعب الفلســطيني فــي هــذه

"استئناف القصف اإلسرائيلي على غزة الذي تدينه الجزائر بشدة يدخل من  أنب، 67/4اليوم الخميس  
 الحساسة برمتها في تصعيد خطير". األوسطجديد فلسطين ومنطقة الشرق 

م مـع الشـعب الفلسـطيني الشـقيق فـي هـذه المحنـة الجديـدة "الجزائر تعرب عـن تضـامنها التـا أنكد أو 
المناســبة مــن  اإلجــراءاتالــدولي التخــاذ  األمــنوتــدعو جميــع الفــاعلين الــدوليين وبشــكل خــاص مجلــس 

 اجل الفرض الفوري لوقف إطالق النار واستئناف مسار السالم في أقرب اآلجال".
 44/4/4148قدس برس، 

 
 انتصار غزة استثنائي له ما بعده: حركة مجتمع السلم الجزائرية

 اتفـاق أن مقـري الـرزاق عبـد الدكتور الجزائرية السلم مجتمع حركة رئيس أكد: برس قدس - الجزائر
 انتصـارا يمثـل اإلسـرائيلي واالحـتالل ةالفلسـطيني المقاومـة بـين إليـه التوصـل تـم الذي النار إطالق وقف

 وعربية غربية أنظمة من حالفهم ومن لإلسرائيليين" الذريع" بـ وصفه وفشال الفلسطينية للمقاومة تاريخيا
 ".حماس" اإلسالمية المقاومة حركة استئصال أجل من تواطأت" بأنها قال

 علـى أهـدافهم مـن شـيئا يحققـوا لـم اإلسـرائيليين أن" بـرس قـدس" لــ خاصة تصريحات في مق ري ورأى
 قطـاع فـي جـرى مـا تأكيـد بكـل: "وقـال، المـدنيين بحـق بشـعة جـرائم مـن ارتكبوه مما الرغم على األرض

 عربـي سياسـي واقـع أمـام البـاب سـيفتح غزة انتصار أن مق ري ورأى .للمقاومة تاريخيا انتصارا كان غزة
 هنـاك كـان لقـد، جديـدة تحـديات أمـام البـاب تفتحسـ غـزة فـي السياسـية األجـواء تأكيـد بكـل: "وقال، جديد
 أنـه يبـدو لـذلك، مسـتحيل بـل صـعب الهـدف هـذا أن تبـين لكـن، كليـة اإلسـالمية الحركة الجتثاث هدف

 أن وأوروبـا أمريكـا فـي فالتوجه ولذلك، والتدجين االستيعاب نظرية وهو اآلخر النهج إلى العودة ستتمك
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 هـذا لكـن، الضـفة فـي حـدث كمـا صـفوفها فـي والتوغـل المقاومـة الختـراق غـزة فـي األوضاع حلحلة تتم
 ".غزة مغايرة أجواء ظل في يجري أن بد فال يحدث أن له كان إذا أيضا النهج

 72/2/7041، برس قدس
 

  الجزائر تحث المجتمع الدولي على التجند لرفع الحصار عن غزة
لت الجزائر بارتياح اتفاق وقف إطالق الن ار في غز ة الذي أبرم بالقاهرة بين الفلسطينيين  سج 

يوما من العدوان اإلسرائيلي الذي خلف أكثر من ألفي شخص من السكان  17واإلسرائيليين بعد 
 .6332ي يعاني من الحصار منذ المدنيين الفلسطينيين العزل وخسائر مادية معتبرة في قطاع غزة الذ

وأوضح بيان للخارجية الجزائرية عقب توقيع اتفاق التهدئة، أن الجزائر تدعو إلى احترام هذا 
االتفاق قصد التمكن من إيصال المساعدات اإلنسانية والطبية وا عادة بناء المنشآت الحيوية لفائدة 

 السكان المدنيين على غرار المدارس والمستشفيات.
الجزائر المجتمع الدولي على اإلسراع في استنباط الدروس من الظروف الهشة التي وضع وحثت 

لى التجند من أجل رفع الحصار المفروض على غزة واستئناف مفاوضات  فيها الشعب الفلسطيني وا 
السالم من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني إلى السلم واألمن وتمكينه من حقه في 

 دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، كما قال البيان. إقامة
 42/4/4148قدس برس، 

 
 الجزائر: سنسهم في التكفل بأرامل ومعاقين جراء حرب غزة

،الجمعة، إن  لمرأة الجزائريةقالت وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا األناضول: -الجزائر
الجزائر ستساهم في التكفل باألرامل والمعاقين وعالج األطفال الفلسطينيين المصابين بصدمات 

مونية مسلم سي "وأفاد بيان للوزارة بأن الوزيرة  نفسية، جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة.
مخلفات "ر لؤي عيسى، أمس الخميس، تناوال خالله عقدت لقاء  مع السفير الفلسطيني بالجزائ" عامر

ووفق البيان ذاته، تناول اللقاء بحث مجاالت مساهمة . "العدوان على سكان غزة من الجانب اإلنساني
وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة في التكفل باألطفال الفلسطينيين المصابين بصدمات 

 لنساء واألرامل، دون أن يوضح حجم هذه المساهمة، وال طبيعتها.نفسية واألشخاص ذوي اإلعاقات وا
 11/4/4148لندن،  العربي، القدس

 
 زعيمة حزب العمال الجزائري تدعو بوتفليقة لتخاذ قرارات لصالح غزة

مال الجزائري، لويزة حنون، مساء اليوم األربعاء، إن "غزة ستبقى القضية قالت زعيمة حزب الع
األولى لحزب العمال في الوقت الراهن بعد العدوان اإلسرائيلي عليها"، ودعت الرئيس عبد العزيز 

في اجتماع حزبي بالعاصمة  ،حنونأوضحت و  بوتفليقة إلى اتخاذ قرارات سياسية لصالح القطاع.
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ية غزة تستأثر بأشغال االجتماع العادي للمكتب السياسي لحزبها"، حسب وكالة الجزائر، أن "قض
وأضافت: "على بوتفليقة أن يتخذ قرارات سياسية بشأن غزة، خاصة أننا  األنباء الجزائرية الرسمية.

وتحد ثت حنون عن "فتح معبر رفح الحدودي بين  نعلم أن للجزائر وزنا لدى مصر والجامعة العربية".
وقطاع غزة بشكل دائم، وحث الجامعة العربية على مساعدة الفلسطينيين بصفة جد ية وتحريك مصر 

دعاوى جنائية ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية"، كما طالبت بوتفليقة بمضاعفة المساعدات المالية 
 .لغزة "التي هي بحاجة إليها من أجل إعادة اإلعمار"، حسب ما نقلته الوكالة الرسمية عنها
 1/2/4148فلسطين أون لين، 

 
 من األدوية لسكان غزة طناا  11الجزائر ترسل 

طنا من األدوية ومعدات  13ـ الجزائر: أرسل الهالل األحمر الجزائري، أول من أمس،  األناضول
ونقلت اإلذاعة الجزائرية الرسمية، أمس عن . اع غزةطبية كدفعة أولى من المساعدات لسكان قط

رئيسة الهالل األحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس قولها إن ثالث طائرات عسكرية جزائرية محملة بـ 
 اإلسماعيليةكرسيا متحركا ستغادر مطار بوفاريك العسكري نحو مطار  13طن من األدوية و 11

دات برا نحو غزة. وتابعت القول "أن األمر يتعلق بأول شمال شرق مصر حيث سيتم نقل هذه المساع
بن حبيلس فان "هذه المساعدات هي  مستقبال". ووفقمساعدات أخرى  إرساليتم  أندفعة على 

عربون محبة وتضامن من الشعب الجزائري وتم تحديدها بناء على رغبة الفلسطينيين، وبعد استشارة 
ياجات سكان غزة". ولم تحدد المتحدثة موعد إرسال الدفعات سفير فلسطين بالجزائر الذي ابلغها احت

 األخرى من المساعدات لفائدة سكان القطاع".
 41/2/4148القدس العربي، لندن، 

 
 لصالح إعمار غزة "األونروا"مليون دولر لر 1.1البحرين تتبرع بر 

مليون دوالر لوكالة  1.1تبرعت المؤسسة الخيرية الملكية في البحرين بملغ  :وفا –عمان 
وفي اتفاقية منفصلة،   األونرواب من أجل جهود إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض ألضرار كبيرة.

خالل األونروا  دوالر من ألف 633ستقوم المؤسسة بتوفير مستلزمات أساسية عاجلة تبلغ قيمتها 
 للفلسطينيين المتضررين جراء النزاع.

 41/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 مهرجان جماهيري في البحرين تضامناا مع فلسطين
اشـــــدا  للتضـــــامن مـــــع الشـــــعب رام هللا: شـــــهدت العاصـــــمة البحرينيـــــة المنامـــــة مهرجانـــــا  جماهيريـــــا  ح

ونظمــت المهرجــان  الفلســطيني، واســتنكارا  للعــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، بعنــوان "غــزة تنتصــر".
الخطابي الشـعري الفنـي الغنـائي، جمعيـة الفـاتح لإلبـداع الـوطني، بالتعـاون مـع كـل مـن: جمعيـة الكلمـة 

عيــة أيــادي اإلغاثيــة، وائــتالف شــباب الطيبــة، وجمعيــة ومناصــرة فلســطين، وموقــع روض القصــيد، وجم
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الفــاتح، والجمعيــة البحرينيــة لمقاومــة التطبيــع، بالتعــاون والتنســيق مــع ســفارة دولــة فلســطين لــدى مملكــة 
 البحرين.

  41/4/4148 ،األيام، رام هللا
 

 جريح من ضحايا العدوان على غزة 411البحرين تتكفل بعالج 
أعلن سفير دولة فلسطين بمملكة البحرين خالد عارف، عن أن العاصمة المصرية  :وفا - المنامة

القاهرة ستشهد يوم الثالثاء المقبل التوقيع على بروتوكول بين الهالل األحمر المصري والبحريني 
عدوان على قطاع غزة، للعالج بمستشفى خالل ال أصيبواجريح  733والفلسطيني على إحضار 

 فلسطين بالقاهرة، وذلك على نفقة مملكة البحرين.
 11/4/4148هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 البحرين تتكفل بعالج مئة جريح فلسطيني بالقاهرة

جريح فلسطيني من جرحى العدوان على غزة  733تغطيتها لنفقات عالج رام هللا: أعلنت البحرين 
والذين يتلقون عالجهم في مستشفى فلسطين بالقاهرة، وذلك بتوجيه من العاهل البحريني حمد بن 
عيسى آل خليفة، وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر البحريني وجمعية األطباء البحرينية والهالل 

ن الوفد البحريني أنه عبر هذه االتفاقية "تستهل البحرين المرحلة الثانية من وأعل األحمر المصري.
برنامجها المخصص ألجل تقديم المساعدات اإلغاثية العاجلة لألشقاء في قطاع غزة والتي تستهدف 

 إعادة اإلعمار وبناء اإلنسان".
 1/2/4148قدس برس، 

 
 "عةسا نصف" لمدة غزة قطاع بدخول عماني لوفد تسمح مصر

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن السلطات المصرية سمحت، مساء الخميس، : األناضول
، من أجل إيصال "لمدة نصف ساعة"لوفد تضامني ُعماني بالدخول إلى القطاع عبر معبر رفح 

الهيئة العامة "من  ا  عماني ، في تصريح صحفي، أن وفدا  وزارةالوأوضحت  غذائية.مساعدات إنسانية و 
بالمساعدات اإلنسانية  شاحنة محملة 15دخل قطاع غزة رفقة قافلة مكونة من  "لألعمال الخيرية

 .والغذائية
 7/40/7041المصري اليوم، القاهرة، 

 
 طفال موريتانيا يتضامنون مع غزةأ

القدس: نظم االتحاد الوطني للنقابات المستقلة في موريتانيا وقفة تضامنية ألطفال موريتانيا مع 
أطفال فلسطين أمام مبنى سفارة دولة فلسطين بعد صدور تقرير اليونيسف الذي يفيد بأن ثلث 

لقى المنسق أو  إلسرائيلي الغاشم هم من األطفال.الضحايا المدنيين الذين ارتقوا شهداء جراء العدوان ا
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الوطني للنقابات المستقلة كلمة أعرب فيها عن تضامن الشعب الموريتاني بكافة مكوناته  لالتحادالعام 
األطفال الموريتانيين بقراءة تقرير  أحدالسياسية والنقابية والشعبية مع الشعب الفلسطيني، ثم قام 

ية بكلمة لسفارة دولة فلسطين ألقاها رامي ربيع السكرتير الثالث ممثال عن واختتمت الفعال اليونيسف.
سفارة دولة فلسطين في موريتانيا، والذي شكر بدوره الحكومة والشعب الموريتاني على مساندتهم 

 ووقوفهم دائما إلى جانب القضية الفلسطينية.
 42/2/7041األيام، رام هللا، 

 
 تانياموري في غزة مع تضامنية مسيرة

 تنديـدا شـعبية تظـاهرة، الجمعـة صـالة عقـب، أمـس نواكشـوط الموريتانية العاصمة شهدت: نواكشوط
 .حماس قيادات واغتيال األطفال وقتل الفلسطيني الشعب على الغاشم الصهيوني بالعدوان

 الطالبيـــة والمبـــادرة، الفلســـطيني الشـــعب لنصـــرة الــوطني بـــاطالر  نظمهـــا التـــي، التظـــاهرة فـــي وشــارك
 العشـرات إلـى باإلضـافة، وسياسـيون نـواب، العادلـة القضايا عن وللدفاع الصهيوني االختراق لمناهضة

 .الفلسطينية للقضية المناصر الموريتاني الشباب من
ــد غــالم محمــد  فــي قــال، الفلســطيني الشــعب لنصــرة الــوطني للربــاط العــام األمــين، الشــيخ الحــاج ول

 لحلــف التزيــل فيهــا حصــل" معركــة هــي بــل، العاديــة كالمعــارك معركــة ليســت اليــوم المعركــة إن، كلمــة
 النـاطق أن أوضـحت المعركـة" إن، الحـاج ولـد وأضـاف ".العـرب حكـام مـن والمنافقين والنصارى اليهود

 ".الفلسطيني الشعب ادةإلب مصر" إدانة عدم مستنكرا  "، نتنياهو هو العرب حكام باسم الرسمي
 الصـــهيوني االختـــراق لمناهضـــة الطالبيـــة المبـــادرة باســـم المتحـــدث، النـــاجي ولـــد محمـــد قـــال، بـــدوره
 الفلســــطينية للمقاومــــة امتــــداد أنهــــا لتؤكــــد جــــاءت مبادرتــــه جمــــاهير إن، العادلــــة القضــــايا عــــن وللــــدفاع

 عـن وتدافع البندقية تحمل التيب اسحم  إال يمثله ال الموريتاني الشعب أن الناجي ولد وأكد ب.حماس 
 .تعبيره بحسب، اإلسالمية األمة شرف

 73/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

  مفتي موريتانيا يدعو لنصرة الشعبي الفلسطيني
لمرابط، الشعب والحكومة الموريتانيين لـ"نصرة"  األناضول: دعا مفتي موريتانيا، الشيخ أحمدو ولد

وحث ولد لمرابط في  الشعبين الفلسطيني والسوري إزاء ما يتعرضان له من "قتل وظلم وتنكيل وتشريد".
خطبة عيد األضحى، الذي يصادف األحد، في موريتانيا، لمسلمين على "إفشاء قيم التعاون والتسامح 

 "ما يمر به العالم اإلسالمي يعود إلي تخلي المسلمين عن هذه القيم". والرحمة والمساندة"، معتبرا أن
 1/41/4148القدس العربي، لندن، 
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 اإلسالمي المؤتمر منظمة: أولا 

 الفلسطيني للشعب الحماية وتوفير اإلسرائيلية الحرب بوقف تطالب" اإلسالمي التعاون"

 حقوق ومجلس األمن مجلس إلى دعوتها السعودية جددت: العمري ومعاذ العتيبي عناد - جدة
 في اإلسرائيلية واالنتهاكات التعسف من الفلسطيني الشعب لحماية بواجبهما للقيام جنيف في اإلنسان
ع االستثنائي االجتماع رئيس، السعودية في الخارجية للشؤون الدولة وزير وشدد .المحتلة األراضي  الموس 
 مجلس قيام ضرورة على مدني نزار. د أمس جدة في اإلسالمي تعاونال منظمة دول خارجية لوزراء
 مشيرا  ، "إسرائيل" حق في الرابع جنيف اتفاق وتطبيق بواجبهما جنيف في اإلنسان حقوق ومجلس األمن
 .واإلنسانية الدولية القوانين جميع انتهكت "إسرائيل" أن إلى االجتماع خالل له كلمة في

 الوزاري االتصال لفريق الفوري التحرك إلى مدني إياد اإلسالمي التعاون ةلمنظم العام األمين ودعا
 التأكيد شأن في المنظمة رسالة ونقل، الفلسطيني الشعب على العدوان لوقف الدولي بالمجتمع لالتصال

 على الفاعل التحرك من بد ال أنه وأضاف. المحتلة القدس مدينة في الفلسطيني الشعب حقوق على
 الرابع جنيف اتفاق على المتعاقدة السامية لألطراف اجتماع لعقد الضغط أجل من الدولية سياسيةال الساحة
 .القدس فيها بما، المحتلة الفلسطينية األرض على االتفاق تطبيق تضمن خطوات التخاذ، 5454 لعام

 نضما أجل من العمل إلى األعضاء الدول اإلسالمي التعاون منظمة دول خارجية وزراء ودعا
 ضد اإلسرائيلية واالعتداءات االنتهاكات لبحث األمن لمجلس مفتوحة طارئة جلسة انعقاد سرعة
 الوزراء وطالب .الشعب لهذا الحماية وتوفير، لها حد   ووضع، ومقدساته وأرضه الفلسطيني الشعب
ع االستثنائي اجتماعهم خالل  ركبالتح جنيف في المنظمة دول سفراء مجموعة أمس جدة في الموس 
 جرائم في للتحقيق دولية لجنة تشكيل بهدف، اإلنسان حقوق لمجلس طارئة جلسة عقد أجل من

 .الفلسطينيين المدنيين السكان على عدوانها ومواصلة، الفلسطيني اإلنسان لحقوق" إسرائيل" وانتهاكات
 44/2/7041، لندن، الحياة

 
 نة المباشرة للعدوان على غزةمنظمة التعاون اإلسالمي تنتقد تجنب األمم المتحدة اإلدا

نيويورك: انتقدت مجموعة دول العالم اإلسالمي في األمم المتحدة، تجنب األمم المتحدة اإلدانة 
وقال عبد هللا المعلمي  .ة خالل بيان صدر عنها أخيرا  المباشرة للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غز 

مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى األمم المتحدة ورئيس مجموعة دول منظمة التعاون 
سرائيل ال يرتقي إلى  اإلسالمي "إن البيان الصحافي الذي أصدره مجلس األمن حول الوضع في غزة وا 

؛ ألنه لم يشتمل على إدانة مباشرة للعدوان اإلسرائيلي ولم يتطرق مستوى تطلعات المنظمة وأعضائها
إلى ما طالبت به منظمة التعاون اإلسالمي من ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة، للنظر في 
 العدوان اإلسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة قضية اغتيال الشهيد محمد أبو خضير".

تعاون اإلسالمي طالبت أيضا بتوفير حماية دولية واسعة للفلسطينيين، وأوضح المعلمي أن منظمة ال
لدعوة المجتمع الدولي لوقف "إسرائيل"  واصف ا بيان مجلس األمن بأنه خطوة أولى، متطلعا أن تستجيب
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وبين إن عدم تحقق ذلك سيدفع بالمنظمة إلى  العمليات العسكرية ووقف الهجمات المستمرة ضد غزة.
 خرى لمجلس األمن، للمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر فعالية بهذا الشأن.العودة مرة أ

 48/1/4148الشرق األوسط، لندن، 
 

 منظمة التعاون اإلسالمي تطلب من بان كي مون زيارة قطاع غزة
مة التعاون اإلسالمي، إياد أمين مدني، األمـين العـام لألمـم المتحـدة، بـان جدة: دعا األمين العام لمنظ

بشـكل مباشـر  االطـالعكي مون، إلى زيارة قطـاع غـزة، أثنـاء جولتـه الحاليـة فـي المنطقـة، كـي يتسـنى لـه 
علـى األضـرار الجسـيمة للغـارات اإلسـرائيلية الوحشـية المتواصــلة علـى القطـاع والتـي دمـرت البنـى التحتيــة 

ساكن األبريـاء، وراح ضـحيتها مئـات الشـهداء غـالبيتهم مـن العـزل وكبـار السـن واألطفـال. وجـدد مـدني وم
إدانته الشديدة للغارات اإلسـرائيلية المسـتمرة علـى قطـاع غـزة. وأعـرب عـن  63/1في تصريحات له األحد 

 الكارثية.قلقه البالغ لعزم "إسرائيل" القيام باجتياح بري داخل القطاع، محذرا من تبعاته 
 41/1/4148قدس برس، 

 
 "التعاون اإلسالمي" ترحب بقرار مجلس حقوق اإلنسان بالتحقيق بالعدوان اإلسرائيلي على غزة

قرار مجلس حقوق اإلنسان الدولي القاضي ببدء التحقيق جدة: رحبت منظمة التعاون اإلسالمي ب
على قطاع غزة المحتل، وأدى إلى مقتل المئات  "إسرائيل"الدولي في العدوان المستمر الذي تقوم به 

وعبرت منظمة  من المدنيين الفلسطينيين وتشريد اآلالف وتدمير البنية التحتية والمزارع والمنازل.
لها أمس، عن أسفها العميق إزاء تصويت الواليات المتحدة األمريكية  التعاون اإلسالمي في بيان

برفض القرار، األمر الذي جعلها تقف موقف الرافض لرغبة بقية المجتمع الدولي، مشددة على أن 
له بصورة أعطت  الموقف األمريكي جاء متسقا مع مواقفها المنحازة لطرف دون اآلخر ومحابيا  

 خرج من مغبة االلتزام بمتطلبات القانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان.الحصانة والم "إسرائيل"
 41/1/4148عكاظ، جدة، 

 
 "اإليسيسكو" تدين اشتراك متطوعين أمريكيين للقتال مع الجنود اإلسرائيليين في غزة

أدانت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" بشدة تدفق المتطوعين  :الرباط
األمريكيين اليهود للقتال إلى جانب القوات اإلسرائيلية التي تهاجم قطاع غزة الفلسطيني. وقالت 

هودي المتعاطف مع الكيان "اإليسيسكو"، في بيان لها: "إن هذه المشاركة من قبل الشباب األمريكي الي
الصهيوني في قتل الفلسطينيين وتدمير حياتهم هو عمل إرهابي ناتج عن ثقافة متطرفة وتعصب ديني 

 مقيت".
 11/1/4148، قدس برس
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  "اإليسيسكو" تستنكر العجز الدولي عن وقف جرائم "إسرائيل" في غزة
قنا: أعرب المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "اإليسيسكو"، عبد  –الرباط 

العزيز بن عثمان التويجري، عن استنكاره لـ"عجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم البشعة" التي 
الدول األعضاء في المنظمة إلى "المسارعة لنجدة  ا  في حق أهالي قطاع غزة، داعي "إسرائيل"ترتكبها 

 أهالي القطاع".
 4/4/4148الشرق، الدوحة، 

 
 عتداءات اإلسرائيلية على المساجد في عزةبال تندد"التعاون اإلسالمي" 

دد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد أمين مدني بوصول االعتداءات وام: ن –جدة 
اإلسرائيلية على قطاع غزة إلى حد تدمير المساجد دونما وازع من ضمير أو التفات للقوانين الدولية 

وت وقال مدني في بيان أمس "كأنه لم يعد يكفي آلة الحرب اإلسرائيلية قتل المدنيين وهدم البي للقتال.
وحرق المزارع ودك البنى التحتية، فباتت تطلق شهوة االجتثاث التي تتملك حكومتها على دور العبادة 
 وكأنها وقد اقتلعت الفلسطينيين من أراضيهم ودورهم تريد أيضا  اقتالع مالذهم إلى ربهم في مساجدهم".

 8/4/4148البيان، دبي، 
 

 غزة في" إسرائيل" "حرب جرائم"بر تندد اإلسالمي التعاون منظمة
 إلى ودعت غزة في" إسرائيل" "حرب جرائم"بـ الثالثاء اإلسالمي التعاون منظمة نددتب: ب ف أ 

 في اجتماع ختام فيف .الحرب دمرته الذي الفلسطيني القطاع إعمار إعادة لتمويل للمانحين اجتماع
 يوليو /تموز من العاشر منذ غزة بشأن المنظمة تعقده وزاري مستوى على الثاني هو السعودية
 تتوقف لم التي الحرب لجرائم االحتالل قوة بإسرائيل العبارات اشد"بـ اإلسالمي التعاون نددت، الماضي

 فورا عدوانها توقف أن إسرائيل على يجب" بيان في وأضافت ".الفلسطينية األراضي في ارتكابها عن
 ".وصفها يمكن ال التي الحرب جرائم عن والسياسية القانونية المسؤولية تتحمل وان

 حيث غزة قطاع إعمار إعادة جلأ من المانحة للجهات اجتماع إلى المنظمة دعت، أخرى جهة من
 .الفلسطينية قتصاداال وزارة بحسب دوالر مليارات وست أربع بين تتراوح خسائر إلى الحرب أدت

 47/2/7041، لندن، اليوم رأي
 

 شامل سالم لتفاق بغزة النار إطالق وقف يمهد أن تأمل اإلسالمي التعاون منظمة
 أمـام الطريـق" النـار إطـالق وقـف يمهـد أن فـي ألمـلا عـن بيـان فـي اإلسـالمي التعـاون منظمـة أعربت
 الترحيـب مـدني إيـاد للمنظمـة العـام األمـين وأعلـن ".شـامل سـالم اتفـاق إلـى للتوصـل المفاوضات استئناف
 .المعابر وفتح غزة في الفلسطينيين على المفروض الحصار رفع إلى يؤدي أن أمال   النار إطالق بوقف

 72/2/7041، لين أون فلسطين
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  تركيا :انياا ث

 غزة قطاع على لهجومها" الفوري" الوقف إلى" إسرائيل" تدعو تركيا
 في غزة قطاع على لهجومها "الفوري" الوقف إلى "إسرائيل" تركيا دعت: وكاالت ،الجديدة الحياة
 ندعو" التركية الخارجية لوزارة بيان في وجاء. القطاع على شنتها التي الدموية الجوية الغارات أعقاب
 المتحدة مماأل وخاصة الدولي المجتمع البيان ودعا". غزة على لهجماتها الفوري الوقف إلى إسرائيل

 .تتبعها التي" الجماعي العقاب" سياسة عن التخلي إلى العبرية الدولة داعيا  ، التدخل لىإ
 9/2/7041، هللا رام، الجديدة الحياة

 
 ن تدير ظهرها لغزةأأردوغان: تركيا ل يمكن 

غلق على نقرة: قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن "الشعب التركي ال يمكن أن يأ
نفسه األبواب، وال يهتم باألمور الخارجية، وال يمكن أن يدير ظهره لغزة، بالد الشهداء والمظلومين، 

وذكرت  التي يقصفها الجيش اإلسرائيلي يوميا ، وال يمكن أن يهمل قضايا سورية ومصر والعراق".
ملته االنتخابية لرئاسة وكالة "األناضول" أن أردوغان قال أمام حشد كبير في مدينة طوقاط، ضمن ح

الجمهورية: "ال يمكن الوقوف على الحياد في قضية فلسطين، التي يقتل فيها العزل واألبرياء"، منتقدا 
تصريحات منافسه الرئاسي التوافقي لحزبي المعارضة "الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، أكمل 

 قف على الحياد" في القضية الفلسطينية.الدين إحسان أوغلو التي قال فيها إن على تركيا أن "ت
 40/2/7041، القدس، القدس

 
 للفلسطينيين ظلمها تنه   لم ما" إسرائيل" مع عالقات ل: أردوغان
 ليكمع: ""إسرائيل" مخاطبا   ،"أردوغان بطي رجب" التركي الوزراء رئيس قال: األناضول - يوزغات

ال، غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان إلى إشارة في – الظلم هذا توقفوا أن  قبيل من يكون لن فإنه وا 
" يوزغات" والية في ألقاها كلمة في ،أردوغان وذكر ".وبينكم بيننا لطبيعتها العالقات عودة اإلمكان
 الخميس يوم مساء، القدم لكرة ملعب في ُنظم جماعي إفطار حفل في مشاركته عقب، البالد وسط
 األمم ذلك في بما بأسره والعالم الدولي المجتمع طالبوا أنهم ،االنتخابية حملته إطار في، 55/4

 أجروا أنهم إلى الفتا، قوله بحسب، النار إطالق ووقف، الظلم هذا لوقف الفوري التحرك، المتحدة
 .أطراف عدة مع الشأن هذا في اتصاالت عدة اليوم

 شعب بحق إسرائيل دولة به تقوم ما تجاه صامتة اإلنسانية ستظل متى إلى: "قائال   أردوغان وتابع
ذا، مظلوم  األبرياء المدنيين مفرط بشكل قصفت إسرائيل هي فها للسالم مشتاقة اإلنسانية كانت وا 
 طرفا   أنهم أردوغان وأوضح ".سالمال يتحقق لكي ذلك من فلتمنعها، قنبلة ألف 555 أو 355 بحوالي

 لدينا فكان، لطبيعتها بيننا العالقات عودة طلبت إسرائيل" مضيفا  ، وفلسطين "إسرائيل" بين يحدث فيما
 رفع وهو الثالث الشرط أما، والتعويضات االعتذار: وهما تحققا شبه منهما اثنان، شروط ثالثة
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: قائال أردوغان وتساءل ".لتحقيقه نية لديه ليست يلياإلسرائ الجانب أن فيبدو، غزة قطاع عن الحصار
 عليكم يتعين الذي الظلم هذا استمرار ظل في تعود لن بالطبع؟ لطبيعتها بيننا تعود أن للعالقات كيف"

ال، العالقات عودة في نفكر أن قبل أوال توقفوه أن  ".ممكن غير سيكون األمر فإن وا 
 44/2/7041، لندن، اليوم رأي

 
 األكاذيب على قائمة" إسرائيل"و.. قضيتنا هي الفلسطينية القضية: أردوغان
" إسرائيل" الجمعة أردوغان طيب رجب التركي الوزراء رئيس اتهم: مبروك خليل - إسطنبول

 وكالة ونقلت .غزة قطاع على قصفها بعمليات يتعلق ما في" األكاذيب" على مبنية سياسة بانتهاج
 عدد" إن قوله ،إسطنبول في أنصاره أمام يتحدث كان الذي ،أردوغان عن الفرنسية الصحافة

 على قائمة" إسرائيل" حياة أن وأضاف ".مائة من أكثر بلغ إسرائيل قتلتهم الذين الفلسطينيين
 أن مؤكدا"، الوحشية إلى ننحاز أن يمكننا ال" بقوله يجري ما على وعلق .تصدق ال إنها"، األكاذيب"
 ".قضيتنا هي الفلسطينية القضية"

 47/2/7041، الدوحة، نت. الجزيرة
 

 غزة على هجماتها بوقف" إسرائيل" يطالب غل هللا عبد التركي الرئيس
 قطاع على هجماتها بوقف "إسرائيل" ُغل هللا عبد التركي الرئيس طالب: جمال إسماعيل: إسطنبول

، التركية الرئاسة موقع على له بيان في ُغل وقال. النار إطالق وقف شروط إلى والعودة، غزة
 النار إطالق وقف شروط لىإ فورا   تعود وأن غزة قطاع على هجماتها وقف إسرائيل على: "الجمعة
 ".1551 عام وقع الذي

 47/2/7041، لندن، العربي القدس
 

 أردوغان: "إسرائيل" ل تلقي مكسرات على غزة.. ولن تعود العالقات معها طالما استمر العدوان
السبيل: قال مرشح الرئاسة التركية، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إن "إسرائيل  ،األناضول

وخالل كلمته أمام حشد كبير من  تمارس اإلرهاب في قطاع غزة، وتضرب الفلسطينيين بالقنابل".
أشار أردوغان إلى أن  مناصريه، في والية "شانلي أورفا" ضمن حملته االنتخابية لرئاسة الجمهورية،

العديد من الدول تؤيد "إسرائيل"؛ وتجدها محقة في عدوانها على المواطنين في قطاع غزة، قائال : 
"الغرب يصمت أمام ما يحدث في غزة، إسرائيل ال تلقي مكسرات، إنها تلقي قنابل قاتلة وتمارس 

 طن من القنابل". 033اإلرهاب، ألقت 
ية مع األمين العام لألمم المتحدة، والرئيس الفرنسي تحدث مع زعماء : "أجريت اتصاالت هاتفقالو 

 غربيين كثيرين، كلهم يؤيدون إسرائيل في عدوانها ويعطونها الحق في ذلك".
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وأكد أردوغان على عدم عودة عالقات بالده مع "إسرائيل"، في ظل العدوان التي تقوم به على 
لقاء غزة، ووجه كالمه إلى رئيس الوزراء اإلسرا ئيلي قائال : "يا نتنياهو، طالما أنك تواصل العدوان وا 

القنابل على قطاع غزة، ستبقى وحيدا  ولن تصبح صديقا  لتركيا يوما  من األيام؛ طالما أنك تستخدم 
القوة المفرطة مع األبرياء العزل والمظلومين في غزة، لن تتمكن إسرائيل من إعادة عالقاتها مع تركيا 

وانتقد أردوغان موقف أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب  ها".إلى سابق عهد
الديمقراطي، من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، قائال : "أين أنتم ما بكم صامتين، اذهبوا إلى 

، لن نقف مع الظلم مهما حصل، نتفق نتنياهواألسد وتناولوا الفطور معه، وافعلوا نفس الشيء مع 
مع من يمشي في طريق الحق، نصادقه ونكون معه أخوة، ولكن إذا انحرف عن الطريق، ال  دائما  

وطالب أردوغان المشاركين في الحشد؛ أن يدعوا خالل شهر رمضان  نؤيده بل نقف مع الحق دائما ".
المبارك، للمظلومين في فلسطين ومصر وسورية والعراق، خاصة في ليلة القدر، الفتا  أن على الشعب 

 التركي أن يقف دائما  مع الحق والمظلومين في كل أنحاء العالم.
 48/1/4148السبيل، عّمان، 

 
 بهتلر الكنيست في نائبة ويشبه" بالستبداد" "إسرائيل" يتهم أردوغان

"بإرهاب المنطقة" بقصفها  "إسرائيل": اتهم رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان جوني هوج -أنقرة 
وقال أردوغان ألعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم "تواصل إسرائيل إرهاب المنطقة  قطاع غزة.

ن وأضاف "ال يدوم استبداد لألبد.. إ متجاهلة تماما القانون الدولي وال تقول لها دولة سوانا توقفي".
 عاجال أو آجال سيدفع كل مستبد الثمن... لن يظل هذا االستبداد دون حساب".

وانتقد أردوغان أيضا نائبة في الكنيست اإلسرائيلي وهي على ما يبدو أيليت شاكيد العضو في 
. وهي "قالت امرأة إسرائيلية إنه ينبغي قتل األمهات الفلسطينيات.. أيضا   :ال  ئقا ،حزب البيت اليهودي

 في البرلمان اإلسرائيلي. ما الفرق بين هذه العقلية وعقلية هتلر". عضو
 41/1/4148وكالة رويترز لألنباء، 

 
 أردوغان: دول إسالمية راضية عما يجري في فلسطين

، 5454 العام منذ فلسطين إن، أمس انأردوغ طيب رجب التركي الوزراء رئيس قال: األناضول
 منذ بحزم اإلسالمي العالم وقف لو" أنه معتبرا  ، اإلسالمي العالم تخاذل بسبب، معاناتها في تعيش
 ".للدماء نزيف من األمة تعانيه ما لنشهد نكن لم ربما، الفلسطينية القضية مع البداية

 واالعتدال السالم أجل من المسلمين لعلماءا مبادرة" اجتماع افتتاح في كلمته في، أردوغان وأضاف
 لكون" الكبير أسفه عن معربا  "، حاليا   األوسط الشرق من شبر كل في تسفك الدماء" أن"، والتسامح

 ".فلسطين في الدماء يسفك من باستثناء، مسلمين بيد وتراق، مسلمين دماء هي الدماء هذه
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، صمتها بسبب، فلسطين في يجري عما راضية إسالمية دول وجود إلى التركي الوزراء رئيس ولفت
 يثير ال لألسف هناك المصيرية والمسألة، فلسطين تشهده وما، لتدخلوا راضين غير كانوا لو: "قائال  

 ".والشيعة السنة بين معارك وال، طائفيا   صراعا   ليس ألنه، اإلسالمي العالم اهتمام
 42/2/7041، بيروت، السفير

 
 ية" وصمت الغرب على أحداث غزة حلف صليبي جديدأردوغان: السيسي "طاغ

 أ ف بب، أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب  ، عن44/1/4148النهار، بيروت،  ذكرت
لى سؤال عن العملية البرية اإلسرائيلية أردوغان وصف عبد الفتاح السيسي "بالطاغية" وذلك ردا  ع

حماس المدعومة من  ضد   "إسرائيل"جانب  إلىالمصرية بالعمل "معا"  اإلدارةضد قطاع غزة. واتهم 
اتفاق سالم في  أيأردوغان السلطات المصرية بانها تريد استبعاد حماس من  اتهمو  الحكومة التركية.

 ".األوسطالسالم في العالم والشرق  ن "إسرائيل دولة تهددأورأى أردوغان  غزة.
أردوغان، انتقد أمس الجمعة  أن، 42/1/4148نشرت الجزيرة نت، الدوحة،  من جهة أخرى

العالم الغربي على صمته جراء ما يحدث في قطاع غزة، ووصف هذا الصمت بأنه حلف صليبي 
بورصة التركي، وحذر  وجاء انتقاد أردوغان في كلمة ألقاها في مهرجان خطابي له بمدينة جديد.

المسؤول التركي الغرب من أن "اتباع هذا المفهوم الذي وصفه بغير الصادق سيؤثر على الغرب في 
وأشار بالقول "يتحججون  اإلسرائيليونب بأن الصواريخ تطلق عليهم من فلسطين،  المستقبل أيضا".

سبب بمقتل أي أحد حتى اآلن. كل وماذا ينتج عن هذه الصواريخ التي يتم تفجيرها في السماء، ولم تت
 هذه الحجج هي خداع وليست صادقة وهم ليسوا صادقين".

 ورأى أردوغان أن العدوان على غزة سيستمر ما لم يتخذ العالم اإلسالمي موقفا واضحا من
هي حركة المقاومة "إسرائيل"  وأضاف أن الجهة التي ينبغي التواصل معها بشأن الهدنة مع "إسرائيل"،

المية  حماسب وليس مصر، واعتبر أن هناك محاوالت إلضفاء شرعية على اإلدارة المصرية اإلس
ووجه رئيس الوزراء التركي نداء للعالم اإلسالمي بضرورة اتخاذ  التي تفتقر للشرعية، على حد تعبيره.

ال استمرت المشاكل، مستدال على موقف بالده قائال "عالقاتنا "إسرائيل"موقف واضح ضد  مع ، وا 
إسرائيل وصلت إلى مرحلة الصفر، وواضح أن من غير الممكن تطبيع العالقات معها بعد اآلن 

واتهم تل أبيب بممارسة "اإلرهاب واإلبادة الجماعية"، في إشارة للعدوان  بسبب عدم تطبيقهم لشروطنا".
حركة مستاءة من تأسيس حكومة وحدة وطنية بين حركة حماس و "إسرائيل"  على غزة، وأضاف أن

 التحرير الفلسطينية  فتحب، و"لهذا فهي مستمرة في إبادتها هناك".
 

 البطل ونصف قلبنا ينبض في غزة الفلسطينيأوغلو: أحيي الشعب 
، "أحمد داود أوغلو"، قال "إن وزير الخارجية التركي أن، 42/1/4148السبيل، عّمان،  ذكرت

نصف قلبنا ينبض بغزة في فلسطين، والنصف اآلخر في بغداد وحلب، إن ما يهم المسلمين في كافة 
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وخالل كلمته في اجتماع "علماء المسلمين في العالم، السالم واالعتدال وحسن  أنحاء العالم يهمنا".
، أضاف داود أوغلو أنه يحي إسطنبولة، في السلوك والمبادرة" الذي نظمته رئاسة األديان التركي

الشعب الفلسطيني البطل على الكفاح الذي يقوم به في قطاع غزة، قائال: "نصف قلبنا ينبض في غزة 
 والنصف اآلخر في بغداد وحلب والموصل ودمشق والبصرة وكربالء والنجف".
لى إيقاف نزيف الدم في ودعا داود أوغلو مجلس األمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والعمل ع

قطاع غزة، وأن تركيا مستعدة للقيام بأي عمل من أجل إيقاف الظلم عن الفلسطينيين في القطاع 
كما دعا الوزير التركي العلماء المسلمين إلى لعب دور هام في القضية الفلسطينية  وكافة أنحاء البالد.

ين في فلسطين، الفتا أن العالم اإلسالمي من خالل إجراء الحوارات والندوات وحشد التأييد للمظلوم
 يحتاج إلى "نفضة" ومواجهة الحقائق التي تدور حوله واتخاذ مواقف جادة.

األناضول، أن الخارجية التركية قالت إنها  عن، 44/1/4148لين،  أونفلسطين  وأضافت
إلسرائيلي على تجري اتصاالت مع عدد من المسؤولين الدوليين من أجل العمل على وقف العدوان ا

قطاع غزة، بينما انتقد وزير العدل التركي الصمت الدولي على العدوان المتواصل لليوم الثاني عشر 
، إن وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو"، 6370-1-74وقالت في بيان الجمعة  على التوالي.

ون كيري"، واألمين العام لألمم أجرى اتصاالته، مع عدد من المسؤولين الدوليين، كنظيره األمريكي "ج
المتحدة، "بان كي مون"، وأمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، "إياد مندني"، والرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، ووزير الخارجية القطري، "خالد بن محمد العطية"، مبينا  أن تركيا بدأت بالتدخل من 

 أجل بحث موضوع غزة.
 

 هتلر في الهمجيةأردوغان: "إسرائيل" تجاوزت 
الوكاالت: واصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تصعيد لهجتـه ضـد "إسـرائيل"، واتهمهـا 
أمس السبت بأنها "تجاوزت هتلر في الهمجية" خالل هجماتها على قطاع غزة، لكنـه حـذر األتـراك مـن 

وقـال أردوغـان فـي تجمـع سياسـي حاشـد ألنصـاره  جام غضبهم على الطائفة اليهودية فـي الـبالد.صب 
في مدينة أوردو على البحر األسود إن "اإلسرائيليين ليس لهم ضمير أو شـرف أو نخـوة.. أولئـك الـذين 

ب "إبـــادة واتهـــم أردوغـــان "إســـرائيل" بأنهـــا ترتكـــ ينـــددون بهتلـــر لـــيال ونهـــارا تخطـــوا هتلـــر فـــي الهمجيـــة".
جماعية" فـي حـق الفلسـطينيين، مسـتبعدا إمكانيـة تحسـن العالقـات الدبلوماسـية بينهـا وبـين بـالده طالمـا 

 أنه في السلطة.
 41/1/4148الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 أردوغان: األمم المتحدة متواطئة مع "إسرائيل" ويجب أعادة "صياغتها" من جديد

إســـطنبول: شـــن رئـــيس الـــوزراء التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان هجومـــا  الذعـــا  علـــى األمـــم المتحـــدة، 
واتهمها بالمتواطئ مع "إسرائيل" في عدوانها على قطاع غـزة، مشـددا  فـي الوقـت نفسـه، علـى أنـه يجـب 

، على إسطنبول، عقب مأدبة إفطار في 74/1في كلمة له، الجمعة  ،وأكد "إعادة صياغتها من جديد".
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شــرف الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس، أن "وصــمة ســوداء ستلتصــق علــى جبــين مــن يصــمتون وال 
يتمكنـون مــن التحــدث تجــاه مــا تقـوم بــه إســرائيل مــن ظلــم فــي قطـاع غــزة"، موجهــا اتهامــه إلــى المنظمــة 

 الدولية.
 42/1/4148قدس برس، 

 
 أوغلو: "إسرائيل" لن تصل لهدفها العدواني مهما ارتكبت من مجازر

لن تصل لهدفها  "إسرائيل"إسماعيل جمال: قال وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو"، إن 
مجازر، في قطاع غزة وفلسطين، ومهما ظلمت الفلسطينيين، ألنه ال يوجد العدواني مهما ارتكبت من 

 أقوى من شعب منتفض من أجل عدالته، على حد وصفه.
وأضاف: "الظالمون الذين يسمون إسرائيل سيحاسبون وينالون عقابهم في الدنيا واآلخرة، سيأتي 

الميهم، مؤكدا  على أن بالده اليوم الذي نرى فيه الفلسطينيين يحصلون على حقوقهم ويحاسبون ظ
 دائما وقفت مع الشعب الفلسطيني، وستواصل دعمها له ليال نهارا، من أجل استمراره في نضاله.

 44/1/4148القدس العربي، لندن، 
 

 تركيا تعلن الحداد ثالثة أيام حزناا على شهداء غزة
الحداد ثالثة أيام، على ضحايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ  اأعلنت تركي

وقال "بونت أرينتش" نائب رئيس الحكومة  أسبوعين، وأودى بحياة المئات من المدنيين الفلسطينيين.
مجلس الوزراء  ، عقب انتهاء اجتماع67/1التركية، في تصريحات صحفية أدلى بها، مساء االثنين 

الذي ترأسه "رجب طيب أردوغان" رئيس الحكومة، إن األحداث التي تشهدها غزة الفلسطينية كانت 
وأكد أن مجلس الوزراء تناول العدوان  ضمن الموضوعات التي ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه.

راف الدولية بما في ذلك بكافة جوانبه، وأن الحكومة التركية تجري اتصاالتها باستمرار مع كافة األط
 األمم المتحدة ومجلس األمن، معربا عن أمله في توقف هذا العدوان في القريب العاجل.

 44/1/4148لين،  أونفلسطين 
 

 أتراك يطلقون حملة لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية
لق أتراك حملة على وسائل التواصل االجتماعي؛ لمقاطعة منتجات شركة "كوكا األناضول: أط

وساندت الحملة  كوال" وكافة المنتجات اإلسرائيلية، عقب المجازر اإلسرائيلية بحق سكان قطاع غزة.
العديد من البلديات التركية؛ أهمها بلديات واليات "أوردو" و"أرضروم" و"دينيزلي" ونو شهير"، حيث 

 ت الحملة رسائل من قبيل "ال تشربوا كوكا كوال من أجل غزة"، و" لن نكون شركاء في الحرب".تضمن
وشهدت عدة مدن تركية مظاهرات متضامنة مع غزة ليلة أمس، حيث تظاهرت مجموعة أمام 
القنصلية اإلسرائيلية في إسطنبول بداية من إفطار أمس وحتى سحور اليوم، وفي العاصمة "أنقرة" 
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ظاهرة أمام مقر إقامة الهيئة الدبلوماسية اإلسرائيلية؛ شارك فيها أعضاء في حزب العدالة ُنظمت م
، إذ I H Hوالتنمية الحاكم، وجمعية شباب األناضول، وهيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية التركية 

أنباء أسر أقام المشاركون صالة الغائب على الضحايا في غزة بعد صالة التراويح، واستقبلوا بفرح 
 جندي إسرائيلي.

 44/1/4148رأي اليوم، لندن، 
 

 "إسرائيل" على حملتها على غزة محاكمةأردوغان: يجب 
ا سيف الدين حمدان: قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن تركي - انقره

وقال أردوغان  محكمة دولية اذا واصلت حملتها على غزة. أمام"إسرائيل"  ستسعى من أجل محاكمة
وقال أردوغان في  "."إذا واصلت إسرائيل هذا النهج فإن من المؤكد أنها ستحاكم أمام المحاكم الدولية

إطالق مقابلة مع شبكة  سي.إن.إنب "في الوقت الحالي حماس مستعدة لكل شيء من أجل وقف 
وأضاف في تصريحات بالتركية ترجمتها  ".يضا  أيس الفلسطيني محمودب عباس مستعد النار...  الرئ

 ". سي.إن.إنب "إسرائيل ال تقترب حتى من هذا وتنشر الموت والدماء
 48/1/4148وكالة رويترز لألنباء، 

 
 شركاء دوليين للتوصل إلى وقف إلطالق النار في غزة معأوغلو: تركيا تعمل 

محمد هميمي: قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن تركيا تعمل مع شركاء  -نقرة أ
و في وقال أوغل .إنسانيةوقف إلطالق النار في غزة والسماح بدخول مساعدات  إلىدوليين للتوصل 

 أياممقابلة مع قناة تلفزيونية تركية "الواليات المتحدة وتركيا وقطر ومصر عملت طوال الخمسة 
 تركيا على اتصال دائم بالزعماء الفلسطينيين.  أن الماضية لتحقيق وقف فوري إلطالق النار" مضيفا  

 48/1/4148وكالة رويترز لألنباء، 
 

 لبحث التهدئة في غزةمشعل ي وخالد نظيره القطر وزير الخارجية التركي يلتقي 
 محمد بن خالد القطري نظيره، أوغلو داود أحمد التركي الخارجية وزير التقى: األناضول - الدوحة

 لبحث، الدوحة القطرية العاصمة في، مشعل دخال حماس لحركة السياسي المكتب ورئيس، العطية
 إلى زيارته أوغلو داود تأجيل بعد ذلك جاء .غز ة في النار إطالق لوقف القطري – التركي المقترح

 والقطري كيري جون األمريكي نظيره مع أجراها مكوكية اتصاالت عقب، باريس الفرنسية العاصمة
 العدوان وقف إلى تهدف التي المحادثات الستكمال، ةالدوح إلى بعدها غادر، العطية محمد بن خالد

، ومشعل العطية ضم ثالثي اجتماع في، العطية لقاء عقب أوغلو داود وشارك. غز ة على اإلسرائيلي
 .النار إطالق وقف وشروط، غز ة قطاع في األخيرة التطورات خالله تناولوا
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 من تقدم أي يحقق لم، المتحدة والياتوال مصر به تقدمت الذي المقترح أن، مطلعة مصادر وأفادت
 وقطر تركيا من الطلب إلى المعنية باألطراف حدا مما، النار إطالق لوقف اتفاق إلى الوصول أجل

 وذك رت. النار إلطالق وقف لتحقيق الفلسطيني الجانب على تأثيرهما من االستفادة أجل من، التدخل
 وقت في والقطرية التركية العاصمتين إلى عباس محمود الفلسطيني الرئيس قام التي بالزيارة المصادر

 حد على وغزة هللا رام في الفلسطينية األطراف لدى مصداقية تمتلكان وقطر تركيا أن مشيرا  ، سابق
 إطار في، فقط األمريكية اإلدارة مع اتصاالت تجريان، وقطر تركيا أن، المصادر وكشفت. سواء

 مع اتصاالت أي يجريا لم البلدان وأن، غز ة في النار إطالق لوقف تبذل التي الثنائية المساعي
 .األطراف بين مشتركة صيغة على اتفاق عن أسفرت المساعي أن مشيرة  ، اإلسرائيلي الجانب

 على الجارية األخيرة التطورات ومشعل التركي الخارجية وزير تناول إلى باإلشارة المصادر وختمت
 .العدوان لوقف التفاق التوصل إلى الرامية الجهود استمرار ىعل والتأكيد، الفلسطينية الساحة

 71/2/7041، لندن، العربي القدس
 

 أردوغان: وجه "إسرائيل" ملطخ بدماء أطفال غزة األبرياء
، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان: إن "وجوه إسرائيل وكالة األناضول: قال مرشح الرئاسة التركية

وجميع الدول الصامتة أمام العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، ملطخة بدماء األطفال 
وفي كلمته خالل حفل المعايدة لمنسوبي حزب العدالة والتنمية، الذي أقيم في مركز  األبرياء".

وغان، أطفال غزة الذين ال يتمكنون من االحتفال بعيدهم وال مؤتمرات الخليج بإسطنبول، هنأ أرد
 يتمكنون من اللعب واللهو في الحدائق وتسقط عليهم القنابل اإلسرائيلية بدل أن يقوموا بجمع الحلوى.

وأكد أردوغان أن بالده تسعى ليل نهار من أجل التوصل إلى تهدئة ووقف إطالق نار، إال أن 
 حقوق اإلنسان وال تعترف بحقوق الفلسطينيين منذ عشرات السنين."إسرائيل" تواصل انتهاك 

من مجازر  "إسرائيل"وأشار أردوغان أن المجتمع الدولي والعديد من الدول يصمتون أمام ما ترتكبه 
بادة جماعية في قطاع غزة، قائال: "إسرائيل" قتلت نحو  شخص معظمهم من النساء  7733وا 

لقنابل على رؤوس األبرياء، وبعض الدول تبرر لها ما تقوم به، زاعمين أن واألطفال، وال زالوا يلقون با
 حماس تطلق صواريخ ويحق لـ"إسرائيل" الدفاع عن نفسها.

وانتقد أردوغان وسائل اإلعالم العالمية التي نقلت مباشرة أحداث متنزه "غزي"، في ميدان تقسيم 
من بعيد إلى المجازر التي تقوم بها "إسرائيل" بإسطنبول العام الماضي، وال تتطرق ال من قريب وال 

 في غزة، الفتا  أن بعض الدول حظرت التظاهرات واالعتصامات التي تساند األبرياء في قطاع غزة.
 44/1/4148فلسطين أون لين، 

 
 أوغلو: حماس وكلتنا بالتفاوض من أجل الوصول إلى هدنة

األناضول: قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو: "إن حركة حماس وكلت تركيا من أجل 
وأضاف  المفاوضات؛ وبذل الجهود الرامية للتوصل إلى تهدئة لوقف إطالق النار في قطاع غزة".
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ينة "قونيا"؛ أن بالده تجري اتصاالت داود أوغلو خالل لقائه في إحدى القنوات التلفزيونية المحلية بمد
مستمرة مع الطرف الفلسطيني، وأن الثقة الكبيرة هي التي تحكم العالقة بين الرئيس "محمود عباس" 

 ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في الوقت الحالي.
"نجري اتصاالت مستمرة وأفاد الوزير التركي أنهم لم يروا خطوات من االحتالل اإلسرائيلي، قائال : 

مع وزيري الخارجية األمريكي جون كيري، والقطري خالد بن محمد العطية، وعرضنا مؤخرا  هدنة لمدة 
ساعة  60ساعة على الجانب اإلسرائيلي، إال أنه رفض، ونعمل اآلن على هدنة جديدة لمدة  60

أوغلو أن موقف بالده من القضية أيضا ، وننتظر اتخاذ إسرائيل خطوات جدية بهذا الشأن". وأكد داود 
بجميع أنواع األسلحة ونزع السالح من  "إسرائيل"الفلسطينية واضح وصريح، والفتا  أن تسلح 

 الفلسطينيين أمر غير مقبول دوليا ، ألن للفلسطينيين حق الدفاع عن أنفسهم.
هذه المسألة  وشدد الوزير التركي على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وأن تركيا تؤكد على

خالل التفاوض مع األطراف المختلفة بشأن تهدئة دائمة بين  إسرائيلب والفلسطينيين، وأنها لن تبخل 
 بجهد وسخرت كل جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار.

لية على سؤال بشأن المواطنين اليهود في تركيا، قال داود أوغلو: "ال يوجد لدينا ما يسمى جا وردا  
يهودية، فاليهود والمسلمون ومنسوبو األديان األخرى يعيشون جنبا  إلى جنب بتركيا، وال يمثلون 

 إسرائيل وليسوا مسؤولين عن السياسات التي تتبعها، وهم أمانة عثمانية في أعناقنا".
 11/1/4148فلسطين أون لين، 

 
 م منقطع النظير: ما يحدث في غزة مأساة عظيمة وظلالتركي الوزراء رئيس نائب
األناضول: قال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج، إن موت األطفال في غزة،  -أنقرة 

بنية التابعة لألمم المتحدة، وقصف أحيائها، ومقتل عائالت بأكملها، وهدم المدارس، والمستشفيات، واأل
وأوضح خالل  واستهداف سيارات اإلسعاف، لهي مأساة عظيمة، ووحشية، وظلم، منقطع النظير.

مشاركته في برنامج معايدة، بأحد مساجد أنقرة، أن هناك قواعد عالمية معمول بها في العالم، في حال 
"إسرائيل"  إحداثيات الهدف، ورغم معرفةرغب بلد ما قصف نقطة محددة، يتم إبالغ األطراف المعنية ب

بتلك القواعد، إال أنها لم تعمل بمقتضاها، ونتيجة لذلك تعرض المبنى الذي يوجد فيه مكتب 
وأضاف أرينج، أن من القواعد المعمولة بها أيضا ،  "األناضول"، وغيره من المباني في غزة للقصف.

مل هوية صحافي، ويلبس لباس الصحافيين هو أن الصحافي يحق ممارسة عمله بحرية، طالما يح
 .ال تحترم هذه القاعدة، وتضرب كل من تراه أمامها"إسرائيل"  المعروف، لكن

 14/1/4148القدس العربي، لندن، 
 

 أحمد أوغلو: تركيا ستبذل قصارى جهدها للعمل على إطالق سراح جندي اإلسرائيلي
محمد هميمي: قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يوم الجمعة إن تركيا  - إسطنبول

ستبذل قصارى جهدها للعمل على إطالق سراح جندي إسرائيلي أدى خطفه إلى انهيار وقف إلطالق 
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وقال داود أوغلو  تركز على تنفيذ الهدنة. أنلوية يجب األو  أنوحركة حماس إال "إسرائيل"  النار بين
للصحفيين "المهم هو تنفيذ وقف إطالق النار. ولتحقيق هذا يمكننا بالتعاون مع آخرين اتخاذ أي 
خطوة قد تحل قضية الجندي اإلسرائيلي هذه. إذا كان في وسع تركيا أن تفعل شيئا فإننا سنبذل 

خطف فال بد من  إسرائيليا   إذا توقف وقف إطالق النار ألن جنديا  وتابع قائال "لكن  ."قصارى جهدنا
 ."فلسطينيا قتلوا  اليومب. نرى أن الناس جميعا سواسية 13محاسبة أحد على 

 4/4/4148وكالة رويترز لألنباء، 
 

 ماليين دولر مساعدات لغزة 4تركيا تقدم أكثر من 
ماليين دوالر أمريكي  4ملتيم أوزون: قدمت تركيا مساعدات إنسانية تقدر بأكثر من  -أنقرة 

 عليه في السابع من تموز/ يوليو الفائت."إسرائيل"  لقطاع غزة جراء الهجمات التي شنتها
 4/4/4148رأي اليوم، لندن، 

 
 "إسرائيل" ضدّ  تتوحد تركية جامعات

 بالعدوان فيه نددوا مشترك بيان على تركية جامعة 514 رؤساء وقع: حصال بن وسيمة - أنقرة
 وفضح قانونيا ومالحقتها" إسرائيل" ضد واجتماعي ثقافي حصار ببدء وتعهدوا، غزة على اإلسرائيلي
 لصالح التبرعات لجمع التركية الجامعات داخل حمالت وبدء ،والدولية الوطنية المحافل في ممارساتها
 التي الجامعات عدد إن بان أونسال والفضاء الطيران لعلوم التركية الجامعة رئيس وقال .فلسطين
 .العطلة موسم من الجامعات رؤساء عودة بعد، للزيادة مرشح اإلسرائيلي بالعدوان نددت

 9/2/7041، الدوحة، نت. الجزيرة
 

 "األعداد كانت مهما" غزة على العدوان جرحى لعالج مستعدون: غانأردو 
 والتكف ـل السـتقبال التـام بـالده اسـتعداد، أردوغـان طيـب رجـب التركـي الـوزراء رئـيس أبـدى: إسطنبول

 األنبـاء وكالـة ونقلـت .غـزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان جر اء الفلسطينيين نوالمصابي الجرحى بعالج
 كافـة لعـالج مسـتعدون" قوله، أردوغان عن، 4/4 السبت يوم، اإللكتروني موقعها على الرسمية التركية

 علــــى قــــادرون نحــــن" بــــالقول مؤكــــدا"، جراحيــــا   أم نفســــيا   عالجهــــم أكــــان ســــواء، الفلســــطينيين الجرحــــى
ذا، تهمنا ال فاألعداد، جميعا   بهماستيعا  لنقلهم حاليا   نبذلها التي الجهود بخصوص نتيجة إلى توصلنا وا 
سطنبول أنقرة في مستشفياتنا إلى نقلهم بعملية الفور على سنبدأ، تركيا إلى  .تأكيده وفق"، وا 

، ائيلياإلســر  والجــيش الفلســطينية الفصــائل بــين النــار إطــالق وقــف مفاوضــات فــي تركيــا دور وحــول
 إطـالق وقـف فترة تمديد أجل من" مضنية"بـ وصفها جهودا   بذلت بالده أن التركي الوزراء رئيس أوضح
 فــي الفلســطينيين إلــى العاجلـة المســاعدات بإيصــال يتمثـل األساســي هــدفنا" مضـيفا  ، الجــانبين بــين النـار
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 القــرار وهــذا، عداتالمســا تلــك إيصــال أجــل مــن المتحــدة األمــم مــن قــرار صــدور بانتظــار ونحــن، غــزة
 .تصريحاته حسب"، األمر هذا علينا كثيرا   سييسر

 9/2/7041، برس قدس
 

 لغزة جديد حرية أسطول تنظيم عن يعلنون أتراك نشطاء

 الحصار لتحدي أخرى مرة غزة لىإ سفنا سترسل إنها االثنين تركية إغاثة منظمة قالت: رويترز
 السفن من أسطولها على اإلسرائيلية الكوماندوس قوات هجوم من أعوام أربعة بعد للقطاع اإلسرائيلي

 .أشخاص عشرة استشهاد عن أسفر مما غزة إلى طريقها في كانت التي
 أعضاء إن اإللكتروني البريد عبر بيان فيب اتش اتش آي  اإلنسانية اإلغاثة مؤسسة وقالت

 وقرروا األسبوع مطلع في إسطنبول في التقوا دولة 51 من للفلسطينيين المؤيدين النشطاء من" تحالف"
. شهر منذ المستمرة للحرب إشارة في" غزة على األخير اإلسرائيلي العدوان ظل في" قافلة إطالق
 وأضافت .اعةس 41 مدتها جديدة قصيرة هدنة على األحد الطرفان اتفاق بعد القتال حدة وخفت

 على تقع المسؤولية. متواطئة الحكومات أغلب ألن نظرا ذلك أكد الحرية أسطول تحالف" أن المؤسسة
 تفاصيل في المؤسسة باسم متحدثة تخض ولم". لغزة اإلسرائيلي الحصار لتحدي المدني المجتمع

 .الثالثاء غدا صحفيا مؤتمرا ستعقد المنظمة إن قالت لكنها
 47/2/7041، دنلن، العربي القدس

 
 للعالج غزة من فلسطينيين جرحى تستقبل تركيا

 على" إسرائيل" هجوم أثناء في خطيرة بجروح أصيبوا فلسطينيين جرحى أربعة وصل: ب ف أ
 أنباء وكالة وأفادت .الحقا   آخرين وصول ينتظر فيما، أنقرة مستشفيات في العالج لتلقي، غزة قطاع

، التركي للطيران تابعة طائرة متن على، أبيب تل مطار من نقلوا ومراهق نساء ثالث أن األناضول
 عن الوكالة ونقلت .أمس صباح أوغلو داود أحمد التركي الخارجية وزير، أنقرة مطار في واستقبلهم

 ".تركيا في للعالج مريض 155 حون نقل ننوي، األولى المرحلة في" قوله أوغلو داود
 47/2/7041، بيروت، المستقبل

 
 غزة أجل من خطة" اإلسالمي التعاون"لر تقدم تركيا

 ةمنظم إلى بنود 4 من مكونة عمل خطة قدم أنه أوغلو داود أحمد التركي الخارجية وزير أعلن
 من المبذولة الجهود وتكثيف، لغزة الموجهة اإلنسانية المساعدات زيادة أجل من، اإلسالمي التعاون

 وا عادة، اإلسرائيلية للهجمات والتصدي، الفلسطيني القطاع في النار إلطالق دائم وقف تحقيق أجل
 التي، يةالسعود جدة مدينة من بها أدلى صحفية تصريحات في ،أوغلو داود وأضاف .غزة إعمار
 وزراء مستوى على انعقد الذي اإلسالمي التعاون لمنظمة التنفيذية اللجنة اجتماع في للمشاركة يزورها
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 فيها كثفت التي األيام في الشاملة المبادرات من بعدد قامت تركيا أن ،األعضاء الدول خارجية
، األمن ومجلس، متحدةال األمم من كال ناشدت بالده أن إلى مشيرا، غزة على هجومها "إسرائيل"

 لالنعقاد، اإلسالمي التعاون بمنظمة التنفيذية واللجنة، المتحدة لألمم التابع اإلنساني حقوق ومجلس
 مكونة عمل خطة اليوم االجتماع خالل قدمت تركيا" أن وأفاد .اإلسرائيلي العدوان لبحث طارئ بشكل
 إنسانية مساعدات لتقديم إمكانيات من لديها ما الدول كافة تسخر أن هو البنود هذه وأول، بنود 4 من
 مهلة من لالستفادة السرعة وجه على لقطاع اإلنسانية المساعدات تكثيف ضرورة على مشددا"، لغزة
 .حاليا السارية النار إطالق وقف
 تشمل أن والبد" مضيفا"، المستدام النار إطالق وقف" فهو، التركية العمل خطة من الثاني البند أما
 دائم النار إطالق وقف يكون أن على، غزة على المفروض الحصار رفع هذه النار إطالق وقف مادة
 ".إنساني لهدف وليس

 هذا ستتولى التي الدول طليعة في الدولي المجتمع يكون أن على غزة إعمال إعادة هو الثالثة والبند
 في التحتية البنية أن إلى الفتا، أنالش هذا في الالزمة مساعداتها بتقديم العالم دول تتعهد وأن، األمر
 .كبيرة لهزة تعرضت الفلسطيني القطاع

 األمم جهود وتعقب متابعة بشأن رياديا دورا اإلسالمي التعاون منظمة تولي" عن عبارة الرابع والبند
 إلى مشيرا"، غزة قطاع على اإلسرائيلية الهجمات إطار في ارتكبت التي الجرائم في للتحقيق المتحدة

 .الهجمات تلك بشأن هاما قرارا سابق وقت في اتخذ الدولي اإلنسان حقوق مجلس نأ
 المذكور البند واصفا، فلسطينية توافق حكومة دعم في يتمثل الخامس البند أن التركي الوزير وذكر

 تلك دعم عملية تفاصيل" هلل الحمد رامي" الفلسطيني الوزراء رئيس مع تناول أنه وذكر"، للغاية المهم"بـ
 سابق وقت في بينهما جمع الذي اللقاء خالل، الحكومة
 األمم في ُقبلت التي فلسطين عضوية تسجيل أجل من واسعة حملة بدء" فهو السادس البند أما
 السلطة أو اإلدارة مصطلحات استبدال إلى أجمع العالم ودعوة، الدولية المنتديات جميع في، المتحدة

 ".الدولية والمكاتبات النصوص جميع في فلسطينيةال الدولة بمصطلح، الفلسطينية
 جهودها كل اإلسالمي التعاون منظمة تبذل أن" فهو التركية العمل خطة من األخير البند أما

 الملك مبادرة بموجب، 5444 العام حدود داخل مستقلة فلسطينية دولة إعالن أجل من الدبلوماسية
 ".بيةالعر  السالم وخطة، 1551 العام في هللا عبد

 47/2/7041، لين أون فلسطين
 

 غزة قطاع إعمار ستعيد تركيا: أردوغان نائب

 إقامة بصدد بالده أن، إيلر هللا أمر التركي الوزراء رئيس نائب أعلن: األناضول وكالة ،الغد
 على األخيرة اإلسرائيلية الهجمات جراء بيوتهم تهدمت نم لصالح، غزة في الصنع مسبقة مساكن
 على الرسمي حسابه على تغريدة في، إيشلر وأضاف". غزة إعمار ستعيد تركيا" أن مشيرا، القطاع
 ألف 54 لـ اليومية الغذائية المساعدات تقديم تواصل التركية والكوارث الطوارئ وكالة أن، تويتر موقع
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 استمرار إلى مشيرا، المشافي في الكهربائية المولدات عمل مستلزمات تأمين جانب إلى، غزة في عائلة
 إدارة جمعتها التي التبرعات قيمة أن إيشلر وَذَكر. تركيا في لمعالجتهم القطاع من الجرحى نقل

 ليرة مليون 54 اليوم حتى بلغت غزة أهل لمساندة أطلقتها التي الحملة إطار في التركية الدينية الشؤون
 ب.دوالر مليون 15 حون  كيةتر 

 41/2/7041، عّمان، الغد
 

 لعالج مصابي الحرب غزةوفد طبي تركي يصل 
تركيا وصل يوم الجمعة إلى  طبيا   قالت غرفة العمليات الصحية الفلسطينية المشتركة إن فريقا  

حانون الرابط بين غزة واالحتالل اإلسرائيلي، لعالج مصابي العدوان  قطاع غزة عبر معبر بيت
وأوضح بيان، صادر عن الغرفة، أن  .6370المتواصل على القطاع منذ الثامن من تموز/ يوليو 

 من كبار الجراحين في مجاالت مختلفة". 2"الوفد وصل لغزة للعمل في مستشفى الشفاء، ويتكون من 
 41/4/4148، فلسطين أون لين

 
 غزة إلى عائمة كهرباء توليد محطة إلرسال نسعى: التركي الطاقة وزير

، نقــال  عــن وكالــة األناضــول، أن وزيــر الطاقــة والمــوارد 42/4/4148ينرري شررفق، تركيررا، نشــرت 
 733يلدز، قال إن بالده تسعى إلرسال محطة توليد طاقة كهربائية عائمة بقوة  الطبيعية التركي طانر

 ميغاواط إلى غزة، بعد الحصول على األذونات الالزمة.
وأشار يلدز في تصريحات للصحفيين بعد لقائه وزير الطاقـة الفلسـطيني عمـر كتانـة، فـي مقـر وزارة 

يـوم الثالثـاء، أنـه مـن المخطـط أن تصـل السـفينة التـي  الطاقة والموارد الطبيعية بالعاصمة التركية أنقرة
تحمل محطة التوليد إلى غزة بواسطة القطاع الخاص، وأن ترسو في أحد موانئ الصيد بغزة، الفتا  إلى 
أن هــذه أســرع طريقــة إلمــداد غــزة بالكهربــاء، علــى المــدى القصــير لمــدة شــهرين أو ثالثــة، إلــى أن تبــدأ 

 سيتم إنشاؤها على المدى المتوسط والطويل في إنتاج الكهرباء. محطات توليد الكهرباء التي
وأضاف الوزير التركي أن تلك الخطوة تعني تعليق الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة 
فيما يتعلق بمجال الطاقة. كما أكد يلدز على استعداد تركيا للمساعدة في خطط توفير الطاقة للقطـاع، 

والمســـاهمة فـــي التخطـــيط وتـــوفير المعـــدات التقنيـــة، مشـــيرا  إلـــى أن رفـــع الحصـــار عبـــر الـــدعم التقنـــي، 
 المفــروض علــى القطــاع فــي مجــال الطاقــة ســيكون هامــا  مــن أجــل الــتمكن مــن تقــديم تلــك المســاعدات.
ولفت يلدز إلى انهيار نظام إمداد الكهرباء في قطاع غزة، حيث تـم قصـف خطـوط الطاقـة القادمـة مـن 

لك محطـة توليـد الكهربـاء الموجـودة داخـل القطـاع، مـا جعـل الكهربـاء تتـوفر فـي القطـاع "إسرائيل"، وكـذ
وفيما يتعلق باحتياطيـات الغـاز الطبيعـي فـي قطـاع غـزة، قـال يلـدز إن تركيـا  ألربع ساعات يوميا فقط.

 ستشارك في أي مناقصة يطرحها الجانب الفلسطيني بهذا الخصوص.
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ــ ا علــى وقوفهــا إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني، وقــال إنــه أطلــع بــدوره شــكر الــوزير عمــر كتانــة تركي
الجانب التركي على احتياجات قطاع غزة الملحة فيمـا يتعلـق بالطاقـة، مشـيرا  إلـى تـدمير البنيـة التحتيـة 
للطاقة في القطاع خالل العدوان اإلسرائيلي األخير. وقال إنـه يجـري إعـداد مخطـط الطاقـة فـي القطـاع 

ى حاجة الطرف الفلسطيني للدعم التركي مـن أجـل إعـادة النهـوض بقطـاع غـزة، خاصـة حاليا ، مشيرا  إل
 فيما يتعلق بتليين الموقف اإلسرائيلي، وتقديم المبادرات للطرف اإلسرائيلي.

، نقـــال  عـــن مراســـلها وعـــن الوكـــاالت، أن شـــركة 42/4/4148الجزيررررة نرررت، الدوحرررة، وأضـــافت 
وهـي -فن أعلنـت اسـتعدادها إلرسـال المحطـة الكهربائيـة العائمـة كـارادينيز هولـدنغ التركيـة لصـناعة السـ

إلى غزة إلمداد القطاع الذي يعـاني مـن تـداعيات العـدوان اإلسـرائيلي  -عبارة عن سفينة لتوليد الكهرباء
 منذ الثامن من الشهر الماضي.

رائيل" مــن جانبــه، أوضــح وزيــر الطاقــة الفلســطيني عمــر كتانــة أن الســلطة أجــرت اتصــاالت مــع "إســ
 بخصوص إرسال المحطة العائمة، وأنها لم تلمس أي رد فعل سلبي إزاءها.

 
 غزة جرحى على" نقدية" مساعدات توزع تركية مؤسسة
، مســاعدات نقديــة، األناضــول: وز عــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية التركيــة "آي اتــش اتــش" أمــس وكالــة

وقــال  علــى عــدد مــن الجرحــى الفلســطينيين الــذين أصــيبوا خــالل العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة.
أسامة عبده، المسؤول فـي مكتـب الهيئـة فـي غـزة، لمراسـلة وكالـة األناضـول لألنبـاء: "وزعـت "آي اتـش 

أصــيبوا خــالل الحــرب  جــريح فلســطيني 733دوالر علــى  633اتــش" التركيــة، مســاعدات نقديــة قــدرها 
"رفع الــــروح المعنويــــة لــــديهم". وتــــابع: "تــــأتي هــــذه ـت هــــدفت لــــاعلــــى غــــزة". وأوضــــح أن هــــذه المســــاعد

 المساعدات، ضمن مشاريع هيئة اإلغاثة، من أجل تخفيف وطأة الحرب عن الغزيين".
  41/4/4148القدس العربي، لندن، 

 
 غزة حرب في شاركوا أتراك يهود لطرد حملة

 لمحاكمـة تهـدف حملـة فعاليـات تركيا في الناشطين من مجموعة يواصل: مبروك خليل - إسطنبول
 .غزة قطاع على العدوان في شاركوا الذين اإلسرائيلية الجنسية حاملي من األتراك اليهود

 التـي الحملـة إلـى الفلسـطينية القضـية مـع والمتضـامنين المـواطنين مـن المزيـد ينضـم، يوم بعد ويوما  
 يثبــت ممـن التركيـة الجنسـية بســحب الحملـة وتطالـب ".بالدنـا فـي إســرائيليين جنـودا نريـد ال" اسـم تحمـل
 .البالد قوانين وفق ومحاكمته بالحرب المشاركة في تورطه

 77/2/7041، الدوحة، نت.الجزيرة
 

  مؤتمر ألصدقاء غزة على عقد يتفقان المرزوقيأردوغان و 
بحث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، آخر تطورات األوضاع في قطاع غزة، وقضايا 

 ، يوم السبتمساعدة الفلسطينيين، مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي في اتصال هاتفي جرى بينهما
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. وذكرت مصادر مطلعة في رئاسة الوزراء التركية، أن االتصال بين الطرفين تناول كذلك سبل 63/4
أكدا ضرورة تحرك المجتمع  المرزوقيوأشارت إلى أن أردوغان و  تحقيق االستقرار والهدوء في المنطقة.

 من الوقت.الدولي من أجل سرعة بدء المفاوضات بين طرفي الصراع دون تضييع مزيد 
وقال الرئيس التونسي أنهم يخططون لعقد مؤتمر ألصدقاء غزة؛ بهدف جمع المساعدات اإلنسانية 

 للفلسطينيين خالل المرحلة المقبلة، بحسب المصادر ذاتها.
 41/4/4148فلسطين أون لين، 

 
 مبادرات تركية شعبية وحكومية لدعم غزة

خليــل مبــروك: ظهــرت فــي تركيــا خــالل األســابيع األخيــرة العديــد مــن المبــادرات الهادفــة  -إســطنبول 
لدعم الفلسطينيين بطرق جديدة، منهـا مـا يهـدف لجمـع المـال وأخـرى عبـر تقـديم خـدمات حيويـة لقطـاع 

مـن مبـادرات مـن هـذا وأبـرز مـا تـم رصـده  غزة الذي يتعـرض لعـدوان إسـرائيلي منـذ نحـو خمسـين يومـا.
النوع، تبرع وزارة الطاقة التركية بمحطة توليد كهرباء عائمة بطاقة مائة ميغا واط، محمولة على سفينة 

 تسعى للرسو في أحد موانئ الصيد على شواطئ غزة بعد إتمام اإلجراءات الالزمة.
يب جديـــدة لجمـــع وغيـــر بعيـــد عـــن التبرعـــات العينيـــة، ابتكـــرت العديـــد مـــن المؤسســـات التركيـــة أســـال

" غــزة GAZZEالتبرعــات، فخصصــت إحــدى شــركات االتصــال رقمــا لمراســلته بالرســائل النصــية بكلمــة "
 دوالرب من رصيد صاحب الرسالة يتم التبرع بها للقطاع. 6.3مقابل اقتطاع مبلغ خمس ليرات  

ة فـي بـث مباشـر وشدت األنظار مشاركة أربعين قناة تلفزيونية تركية، وأكثر من أربعين إذاعة محليـ
تمكنت من خاللها مـن  يئة اإلغاثة اإلنسانية التركيةساعة في إطار حملة أطلقتها ه 60ومشترك لمدة 
 ماليين دوالرب. 1.11مليون ليرة   76جمع أكثر من 

وتنتشر بإسطنبول خاصة معارض فنية وأسواق خيرية يخصص ريعها المالي لغزة، من بينهـا سـوق 
اآلســيوي مــن المدينــة يعــرض صــورا ولوحــات فنيــة للبيــع، ويقــدم وجبــات طعــام بمنطقــة أســكودار بــالجزء 

وتنشــط هــذه الحمــالت الخيريــة والمبــادرات جنبــا إلــى جنــب مــع  ســريعة يــتم إرســال ثمنهــا لقطــاع غــزة.
مليون دوالر بحملة أطلقتها الرئاسة بالتنسيق  60.1الحمالت الرسمية الحكومية، حيث أُعلن عن جمع 

مليون دوالر جمعتها حملة حكومية من  63.4ون والتنسيق التركية  تيكاب كما أُعلن عن مع وكالة التعا
أنهـا أرسـلت  -التابعـة لرئاسـة الـوزراء-خالل رئاسة الشؤون الدينية. كما أكدت إدارة الكوارث والطـوارئ 

 حقة.تسعين طنا من المواد الغذائية إلى غزة، وأنها بصدد إرسال نحو مائة طن أخرى في مرحلة ال
 41/4/4148الجزيرة نت، الدوحة، 

 
  إيران: ثالثاا 

 غزة قطاع في الوحشية اإلسرائيلية الهجمات تصعيد بشدة تدين طهران
 الوحشية االعتداءات" بشدة أفخم مرضية اإليرانية الخارجية وزارة باسم المتحدثة دانت: السفير
 وقتل الوحشية االعتداءات على أسبوعين من أكثر يمر" بيان في وقالت. "غزة قطاع ىعل الصهيونية
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 استشهاد" أن   مضيفة، "الصهيوني للكيان مستوطنين ثالثة اختطاف وهي واهية بذريعة األبرياء الفلسطينيين
 سورية في اإلرهابيين جرائم تكرار األذهان إلى يعيد الذي القدس في خضير أبو محمد لسطينيالف ىالفت

 أفخم وأشادت. "البطل الفلسطيني الشعب وصمود مقاومة أمام الصهيوني الكيان عجز علي دليل والعراق
 ."الوحشية األعمال هذه أمام والصمود الدفاع في غزة قطاع ألهالي بالمقاومة المتسمة المعنويات"بـ

 9/2/7041، بيروت، السفير
 

 فوراا  غزة حصار لكسر طاقاته كافة لستخدام اإلسالمي العالم يدعو روحاني
 إلى، أمس اإلسالمية الدول رؤساء إلى بعثها رسالة في روحاني حسن اإليراني الرئيس دعا
 وشامل عاجل بشكل غزة قطاع على المفروض الحصار لكسر اإلسالمي العالم طاقات كافة استخدام
 .المظلوم الفلسطيني للشعب المساعدة وتقديم

ة غزة قطاع على المفروض الظالم الحصار استمرار" إن روحاني وقال  في الشديدة والشح 
 أن مؤكدا  "، كبرى إنسانية كارثة وقوع إلى يؤديا أن الممكن ومن قالقل على يبعثان، الطبية اإلمكانيات

 على تقع مشتركة مسؤولية، الصهيونية االعتداءات دون والحيلولة المظلوم الفلسطيني الشعب مساعدة"
 البطولية المقاومة" إلى اإليراني الرئيس وأشار ".كافة العالم في الحرة والبلدان الدولية المؤسسات عاتق
 طعم ستذيقه والتي، الصهيوني العدو اعتداءات بوجه الفلسطينية المقاومة وفصائل للشعب شروعةوالم

 ".أخرى مرة المر   الهزيمة
 47/2/7041، بيروت، السفير

 
 خامنئي يتهم أمريكا وبريطانيا بدعم "إسرائيل" لقتل أطفال غزة

لقتل أطفال  "إسرائيل"طهران: اتهم المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية علي خامنئي أمريكا وبريطانيا بدعم 
وقال، لدى لقائه مثقفين وشعراء من إيران وطاجكستان وأفغانستان وباكستان والهند مساء أمس  .قطاع غزة

عالمية بسبب قتل حيوان في مكان ما من العالم إال أن األول في طهران، "إن بعض القوى تثير ضجة إ 
شخص أغلبهم من األطفال األبرياء والمظلومين ليست له  733العدوان األخير على غزة ومقتل أكثر من 

 هذه االعتداءات". أي أهمية بالنسبة لها فحسب، بل تدعم أمريكا وبريطانيا رسميا  مثل
 48/1/4148التحاد، أبو ظبي، 

 
 ان اإليراني يدين العدوان اإلسرائيلي على غزةالبرلم

، إلى التدخل الفوري، اإلسالميدعا البرلمان اإليراني، األمين العام لألمم المتحدة ومنظمة التعاون 
دانة "الكيان الصهيوني" كمجرم الالزمة للحيلولة دون قتل األبري اإلجراءاتواتخاذ  اء العزل في غزة، وا 
بيانا  في ختام الجلسة العلنية  جلس الشورى اإليراني  البرلمانبفي م نائبا   673وأصدر  حرب.

 للمجلس، أدانوا فيه بشدة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وأعلنوا دعمهم للشعب الفلسطيني.
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برياء من ة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق األوجاء في البيان "إن المجازر الوحشي
نساء وأطفال، وشيوخ، في قطاع غزة، والتي تلقى دعما من الواليات المتحدة وحلفائها من جهة، 

، من جهة أخرى، يدل على الحقيقة المرة للتاريخ اإلسالميةوتواجه تجاهال مؤسفا من قبل الدول 
 المظلومة".الدموي الذي تشهده أرض فلسطين 

 48/1/4148القدس العربي، لندن، 
 

 خامنئي: على العالم اإلسالمي أن يستيقظ من غفلته لينقذ غزة
مية أن "على الشعوب والدول اإلسال وكاالت: قال الزعيم الديني اإليراني آية هللا علي خامنئي:

تعود إلى نفسها، وتستيقظ من غفلتها إزاء الفاجعة التي تحدث في غزة"، في تعليق منه، اإلثنين، على 
 ، على قطاع غزة.1/1/6370العدوان اإلسرائيلي المستمر منذ اإلثنين 

 41/1/4148لين،  أونفلسطين 
 

 برى: استمرار حصار غزة سيؤدي إلى مجازر إنسانية كمجلس الشورى اإليراني
 للشعب الراهنة األوضاع من، أمس الريجاني علي اإليراني الشورى مجلس رئيس حذر: فارس
 قوعو  إلى سيؤدي القطاع على المفروض الظالم الحصار استمرار أن مؤكدا  ، غزة قطاع في الفلسطيني

 .كبرى إنسانية كارثة
 42/2/7041، بيروت، السفير

 
 غزة مقاومة ويقدر مشعل يهاتف اإليراني الخارجية وزير

غزة: أعرب وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف خالل اتصال هاتفي أجراه مع خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء الثالثاء، عن تقدير إيران ومباركتها للمقاومة الفلسطينية 
في مواجهة عدوان االحتالل. وذكر بيان صادر عن حركة حماس تلقت "صفا" نسخة منه، أن ظريف 

 أكد لمشعل على وقوف إيران مع الشعب الفلسطيني ودعمها لصموده.
ن على هذا الموقف، وأكد أن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه أمام من جانبه، شكر مشعل إيرا

آلة الحرب اإلسرائيلية، وأنه في أعلى درجات الصمود والتحدي، ومصم م على رد العدوان وكسر 
 الحصار وتحقيق االنتصار.

 41/1/4148وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 

 للمقاومة إيران دعم وشلح لمشعل يؤكد اإليراني الخارجية وزير

 وزير من هاتفيا   اتصاال   مشعل خالد حماس لحركة السياسي المكتب رئيس تلقى: ب ف ا - ارنا
 العدوان مواجهة في الفلسطينية للمقاومة طهران دعم عن فيه عب ر، ظريف جواد محمد اإليراني الخارجية
 على نشره بيان في، الرشق عزت لـحماس السياسي المكتب عضو وقال .غزة قطاع على اإلسرائيلي
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 محمد اإليراني الخارجية وزير من هاتفيا   اتصاال   مشعل خالد األخ تلقى، "أمس" فايسبوك" على صفحته
 عدوان مواجهة في الفلسطينية مقاومةلل ومباركتها إيران تقدير عن اإليراني الوزير خالله عبر، ظريف جواد

 ".لصموده ودعمها، الفلسطيني الشعب مع إيران وقوف" أكد ظريف أن وأضاف ".االحتالل
 للغاية شلح رمضان" اإلسالمي الجهاد" لحركة العام باألمين اتصل ظريف أن" ارنا" وكالة وذكرت

 في سيستمر الفلسطيني الشعب" نأ مؤکدا  "، إيران لموقف تقديره عن أعرب مشعل" أن وذكرت .ذاتها
 الثبات ذروة في الفلسطيني الشعب وان، الصهيوني للكيان الحربية اآللة مواجهة في نفسه عن الدفاع

 ورفع الصهيوني الكيان اعتداءات مواجهة على العزم عقد الفلسطيني الشعب" أن وأضاف". والصمود
 ."المطاف نهاية في النصر وتحقيق غزة قطاع عن الحصار

 71/2/7041، بيروت، السفير
 

 الضفة إلى المقاومة توسيع إلى يدعو خامنئي
 في االستمرار إلى الفلسطينيين خامنئي علي هللا آية اإليرانية الجمهورية مرشد دعا: .بب.ف.أ 

 األربعاء عنه نقلت ما بحسب، المحتلة الغربية الضفة حون المقاومة هذه وتوسيع" إسرائيل" مقاومة
 الوحيدة الطريقة" إن طالب أمام خطاب في خامنئي وقالب. إرنا  الرسمية اإليرانية األنباء وكالة

 الضفة إلى وتوسيعها المسلح والنضال المقاومة مواصلة هيب إسرائيل  الشرس النظام هذا لمواجهة
 الشعب على القضاء يعني ال هذا لكن إسرائيل زوال هو الفعلي لوحيدا الحل" أن وأضاف". الغربية
 الذين الناس" جميع فيه يشارك" استفتاء" إجراء تعرض إيران أن وأوضح ".المنطقة هذه في اليهودي
، بذلك" أيضا   وقال. الفلسطينيين الالجئين وخصوصا  "، ليهاإ ينتمون ومن المنطقة هذه في يعيشون
 ".والدمية المغتصب النظام هذا يزول

 71/2/7041، لندن، الحياة
 

 سلحة والصواريخفي غزة بتكنولوجيا صنع األ المقاتلينلريجاني: إيران زودت 
إيران زودت  أنمع التلفزيون اإليراني، ب: اعلن رئيس مجلس الشورى اإليراني في مقابلة .ب.ف. أ

 أفادوقال علي الريجاني كما  .األسلحةفي السابق المقاتلين الفلسطينيين في غزة بتكنولوجيا صنع 
يدة ويؤمنون لقناة العالم التلفزيونية باللغة العربية "تتوفر اليوم لمقاتلي غزة قدرة ج اإلنترنتموقع 

التكنولوجيا  إلى"لكنهم احتاجوا في احدى الفترات  وأضاف ".ليه من أسلحةإبأنفسهم ما يحتاجون 
 وقد زودناهم بها". األسلحةلصنع 

 48/1/4148رأي اليوم، لندن، 
 

 إمكاناتها من %3 سوى تستنفد لم الفلسطينية المقاومة: اإليراني الخارجية وزير نائب
 النيابي المجلس رئيس لقائه بعد اللهيان عبد أمير حسين اإليراني الخارجية وزير نائب أكد: بيروت

 بعض إلى إضافة، غزة قطاع في التطورات حول انصب اللقاء من األساسي القسم" أن بري نبيه
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 خالل من السياسية بري الرئيس مبادرة" مثم نا  ، "المشترك االهتمام ذات األخرى اإلقليمية الملفات
 سابيعاأل خالل الفلسطينية المقاومة": وقال ."غزة في التطورات لمقاربة نيابية جلسة عقد إلى دعوته
 في والتسليحية الصاروخية إمكاناتها من المئة في ثالثة سوى اآلن حتى تستعمل لم الماضية الثالثة
ذا، الصهيوني الكيان ضد تخوضها التي البطولية المواجهة هذه  الصهيوني الكيان يستجب لم وا 

 الفلسطينية المقاومة فإن، غزة في الفلسطينيون بها ينادي التي والعادلة والمشروعة المحقة للمطالب
 ما بكل تدعم إيران" أن وأكد. "بأسره العالم دهشة يثير سوف الذي بالشكل المعادلة تغير أن ستستطيع

 ومستعدة القطاع هذا في الفلسطينية والمقاومة غزة في المجاهد الفلسطيني الشعب قوة من أوتيت
 ."الفلسطينيين والجرحى المصابين من الحاالت من مئات الستقبال

 72/2/7041، لندن، الحياة
 

 خامنئي يدعو إلى تسليح الفلسطينيين ويتهم "إسرائيل" بارتكاب "إبادة"
مس أاإليرانية آية هللا علي خامنئي  اإلسالميةأ ف ب: وصف المرشد األعلى للجمهورية  -طهران 

بادة" لى "تسليح" الفلسطينيين لمواجهة عملية "اإلإ اإلسالمي"بالكلب المسعور"، داعيا  العالم  "إسرائيل"
ن "كلبا  مسعورا ، ذئبا  إوقال في خطاب لمناسبة عيد الفطر المبارك  ا في قطاع غزة.التي ترتكبه

ن "ما يقوم به قادة النظام الصهيوني أالبريئة"، مؤكدا   أرواحهمطفاال  يفقدون أمتوحشا ... يهاجم أبرياء، 
بنزع سالح المقاومة  فتوى أصدرب أوباما"الرئيس األمريكي  باراك  أنوكارثة تاريخية". وتابع  إبادةهو 

 الفلسطينيةب حتى يكون في وسعها الرد على كل هذه الجرائم. نحن نقول العكس، على العالم بأسره، 
 يسلح الشعب الفلسطيني بقدر ما يستطيع". أن، اإلسالميخصوصا  العالم 

 11/1/4148الحياة، لندن، 
 

 عداء بالرعب: وحدتنا من أجل فلسطين تصيب األ" اإليرانيفيلق القدس"قائد 
أكد قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري اإليراني اللواء قاسم سليماني .ب: ب.ف.أ  "،الميادين"

األرض والهواء جهنم االستمرار "بإصرار على نصرة المقاومة ورفعها إلى النصر حتى تتحول 
إلسرائيل"، موصيا  "بتصويب البندقية والسالح والدم والكرامة دفاعا  عن اإلنسانية واإلسالم الذي 

 تختصره فلسطين".
وقال سليماني إن "وحدتنا من أجل فلسطين تصيب األعداء بالرعب، فالتقاتل يفرح األعداء 

ميادين"، أن "فلسطين هي الحد الفاصل بين ويضعف الطاقات"، مؤكدا ، في رسالة نشرتها قناة "ال
وأوضح: "ليعلم العالم أجمع أن نزع سالح المقاومة هرطقة  الجور والعدالة وبين الظالم والمظلوم".

باطلة ووهم. هو أحالم يقظة تمر بل أمنيات جائرة كالحة مآالتها المقابر.. وليعلم القتلة والمرتزقة أننا 
 ن المقاومة ودعمها ودعم الشعب الفلسطيني".لن نتوانى للحظة عن الدفاع ع

 14/1/4148السفير، بيروت، 



 مواقف الدول اإلسالمية من العدوان __________________________________________________

 399       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 مساعد وزارة الخارجية اإليرانية: الكيان الصهيوني يستخدم أسلحة غير تقليدية في غزة
 الكيان أن واألفريقية العربية للشؤون اإليرانية الخارجية وزارة مساعد اعتبر: ناار  – طهران
 رعاية ومراكز غزة أهالي على حربه في يستخدم الكيان هذا بان وصرح نووية رؤوسا يمتلك الصهيوني
 هيانالل عبد ميرأ وقال. الشامل الدمار وأسلحة التقليدية غير األسلحة من جديدا   جيال   فيها األطفال

 قرار حول سؤال على الرد وفي الخميس اليوم ارنا لألنباء اإلسالمية الجمهورية لوكالة تصريح في
 العقود مدي على الصهيوني الكيان زودت أمريكا إن، جديدة أسلحة الصهيوني الكيان بمنح أمريكا

 وأكد .النووية وسالرؤ  من المئات يمتلك الشرعي غير الكيان هذا وان األسلحة أنواع بمختلف الماضية
 .للمقاومة الحازم دعمنا في سنستمر إننا، بالقول واألفريقية العربية للشؤون اإليرانية الخارجية مساعد

 34/2/7041، أرنا وكالة
 

 وزير الخارجية اإليراني: ما تفعله "إسرائيل" في غزة "إبادة جماعية"
د ب أ: أكد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، ضرورة متابعة "الجرائم التي يرتكبها  –طهران 

الكيان الصهيوني" في قطاع غزة، مضيفا أن ما يجري في غزة "إبادة جماعية". وفي إشارة إلى "جرائم 
مرارا اإلبادة الجماعية وما يجري من جرائم فظيعة في  الكيان المحتل في غزة"، قال ظريف: "انتقدنا

ن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وبصفتها الرئيس الدوري لحركة عدم االنحياز قامت ومنذ بدء  غزة، وا 
العدوان الصهيوني على غزة وعبر مكتب تنسيق الحركة في نيويورك بتحركات على مستوى السفراء". 

اتخذت في نيويورك وجنيف ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان لم تكن وأوضح أن اإلجراءات التي 
كافية أبدا وأن حركة عدم االنحياز "استطاعت أن تتخذ بعض اإلجراءات الالزمة في هذا المجال". 
وأشار إلى عقد اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم االنحياز على مستوى وزراء الخارجية اليوم 

 ان. االثنينب في طهر 
 8/4/4148الشرق األوسط، لندن، 

 
 روحاني: صمت مجلس األمن زاد جرائم "إسرائيل" في غزة

قال الرئيس اإليراني "حسن روحاني"، اإلثنين، أن صمت مجلس األمن الدولي، أدى إلى زيادة 
لمتواصلة في قطاع غزة، مصيفا أن هذا الصمت "هو مؤشر على عدم وجود العدالة جرائم "إسرائيل" ا

في هذه المؤسسة"، داعيا حركة عدم االنحياز إلى التحرك لوقف جرائم الحرب واإلبادة الجماعية التي 
جاء ذلك في كلمة له في اجتماع لجنة فلسطين لحركة عدم االنحياز من  يرتكبها "النظام الصهيوني".

غزة، الذي ُعقد بالعاصمة اإليرانية طهران؛ حيث اتهم روحاني المجتمَع الدولي بالتغاضي عن  أجل
الجرائم المرتكبة في غزة. ولفت روحاني إلى أن مشكلة الشرق األوسط لن تحل إال بحل القضية 

نشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس  .الفلسطينية وعودة المواطنين الفلسطينيين إلى أراضيهم وا 
 8/4/4148فلسطين أون لين، 
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 الحرس الثوري اإليراني: المقاومة الفلسطينية جعلت شرعية األنظمة العربية موضع تساؤل
لقائد العام للحرس الثوري اإليراني إن جميع عمر هواش: قال العميد حسين سالمي نائب ا -طهران 

مناطق الكيان الصهيوني تقع في مرمى المقاومة الفلسطينية وأنها قادرة على ضرب حيفا ويصل مدى 
وأضاف في حديث مباشر إلى التلفزيون اإليراني "إن الكيان الصهيوني اختار هذا  كم. 723صواريخها 

سياسات الدول العربية في المنطقة تتفق مع سياساته أكثر مما التوقيت للهجوم على غزة ألنه شعر بأن 
إن سياسات كل من مصر والسعودية واألردن متطابقة مع سياسات الواليات … تتفق مع المقاومة

 المتحدة األمريكية وهي متطابقة بشكل ما مع سياسة الكيان الصهيوني".
ض األنظمة العربية وأضاف: "لقد جعلت وقال سالمي إن المقاومة جعلت العالم يشكك في شرعية بع

المقاومة الفلسطينية شرعية األنظمة العربية موضع تساؤل، هم يرغبون بذبح فلسطين ولبنان وسورية 
 على يد الكيان الصهيوني كي يتمكنوا من اللعب بمفردهم في المنطقة والحفاظ على شرعيتهم".

عة ألمريكا وتسعى إلى بث التفرقة في وقال: "نحن على العكس من بعض الدول العربية الخاض
العالم اإلسالمي، أعلنا أنه ال فرق لدينا بين شيعة وسنة، ليس في فلسطين أي شيعي لكن قلوبنا 

وأضاف: "إن دعم المقاومة الفلسطينية  تنبض بالمحبة للفلسطينيين وهذا ليس مجرد إحساسات".
اء هو على جدول أعمالنا بل ويتم بشكل علني، إن معنويا  وسياسيا  وماديا  وأي دعم آخر يتخيله األعد

فلسطين قطعة من الجسد اإلسالمي وسياستنا تقوم على الدفاع عن المظلومين ونحن نفتخر بهذا". 
 مشيدا  بقدراته ودقة أسلحته."إسرائيل"  وقال سالمي أن حزب هللا مستعد للعاصفة المقبلة في

 41/4/4148رأي اليوم، لندن، 
 

 لغزة المساعدات وصول بعرقلة مصر يتهم يإيران مسؤول

 بعرقلة المصرية الحكومة" عرقجي عباس" اإليراني الخارجية وزير نائب اتهم: األناضول – طهران
 .األمر هذا في المساءلة ضرورة مؤكدا، غزة قطاع إلى اإليرانية المساعدات وصول
 زيارة ُتجري التي" آموس فاليري" المتحدة لألمم العام األمين وكيلة مع عقده اجتماع خالل ذلك جاء

 .اإليراني النووي البرنامج إلى إضافة المنطقة في اإلقليمية التطورات االجتماع ناقش حيث، إيران إلى
 تستعد بالده نأ، "قوله عرقجي عن يناالثن اإليرانية الخارجية لوزارة بيان نقل، نفسه السياق وفي
، أخرى ومناطق وسورية والعراق غزة في العزل الناس قتل واصفا  "، غزة إلى إنسانية مساعدات إلرسال
 ".بربري" عمل بأنه السكنية والبيوت والمستشفيات المدارس تدمير إلى إضافة
 على، طهران في المنعقد العالمي الصداقة بيوم االحتفال خالل ألقاها كلمة في عرقجي وأكد
 مضيفا، غزة في األبرياء الناس قتل إزاء صامتا يبقى ال وأن، صوته العالمي العام الرأي رفع ضرورة

 بشكل، ومسنون ونساء أطفال بينهم مدنيون ُقتل، العالمي الصداقة يوم وفي العام هذ األسف مع" أنه
 ".جماعي
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، لعالجهم إيران إلى فلسطينيين جرحى بإحضار المتعلقة االستعدادات أنَهوا أنهم عرقجي وذكر
 وحازمة حاسمة مبادرات بات خاذ الدولي المجتمع مطالبا  ، غزة إلى طبية ومواد أطباء إرسال إلى إضافة

يصال، المنطقة في الجماعية المجازر إيقاف أجل من  .غزة سكان إلى المساعدات وا 
 49/2/7041، 74 عربي موقع

 
 لغزة اإليرانية للمساعدات الترخيص إصدار في مصر تأخرل مبرر ل: اللهيان عبد

حســـين أميـــر عبـــد  واألفريقيـــةطهـــران: اعتبـــر مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة اإليرانيـــة فـــي الشـــؤون العربيـــة 
، اإلنسـانيةالمسـاعدات  إلرسـالالتـرخيص الـالزم  إصـدارمصـر الطويـل فـي اللهيان أنه ال مبرر لتـأخر 
قطاع غزة. وقال عبد اللهيـان فـي تصـريح لمراسـل وكالـة أنبـاء "فـارس"،  إلىالغذائية والدوائية، اإليرانية 

 إلرسالالترخيص الالزم  اآلنرغم مضي فترة طويلة من الطلب الذي تقدمت به إيران، لم يصدر لغاية 
وأكـــد عبـــد اللهيـــان بـــأن إيـــران تـــدعم الجهـــود السياســـية  قطـــاع غـــزة عبـــر مصـــر. إلـــىمســـاعدات هـــذه ال

 المبذولة من جانب مصر في مسار ضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
 41/4/4148وكالة أنباء فارس، 

 
 برفح القسام قادة" إسرائيل" اغتيال تدين طهران
 اإلرهابية الممارسات هذه مثل أن مؤكدة، القسام كتائب قادة من ثالثة اغتيال طهران أدانت: طهران

 درب مواصــلة علــى الشـهداء هــؤالء درب ورفــاق والمضـحي المقــاوم الفلســطيني الشـعب عزيمــة مــن تزيـد
 أن، طهـــران فـــي" لإلعـــالم طينيالفلســـ المركـــز" مراســـل وأفـــاد .النهـــائي النصـــر حتـــى والجهـــاد المقاومـــة
 .القسام كتائب قادة من ثالثة استشهاد بمناسبة بيانا أصدرت اإليرانية الخارجية

 73/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

 الضفة بعد "إسقاطها" طائرة استطالع إسرائيلية فلسطينييإيران "ستسّرع تسليح" 
محمــد صــالح صــدقيان،  أ.ب.، أ.ف.ب.، رويتــرزب: عــرض التلفزيــون  -طهــران، بروكســيل، فيينــا 

اإليرانــي أمــس، مشـــاهد ذكــر أنهـــا لطــائرة اســـتطالع إســرائيلية بــال طيـــار أعلنــت طهـــران إســقاطها لـــدى 
وأشـارت إيـران إلـى أن رد هـا سيشـمل "تسـريع تسـليح الفلسـطينيين" فـي  اقترابها من منشأة ناتانز النووية.

الضــــفة الغربيــــة، متهمــــة دوال  أوروبيــــة، غربيــــة وشــــرقية، بــــالتورط بمســــاعي الواليــــات المتحــــدة لتخريــــب 
وُســئل قائــد ســالح الجــو فــي "الحــرس الثــوري" الجنــرال أميــر علــي حــاجي زاده عــن رد   برنامجهــا الــذري.

ى إرســال الطــائرة، فأجــاب: "سنســر ع تســليح الضــفة الغربيــة، ونحــتفظ ألنفســنا بحــق "الحــرس الثــوري" علــ
 الرد  بأي صورة. وفي حال تكرار أعمال مشابهة، سيكون ردنا مدمرا ".

حــت مصــادر فــي طهــران أن تكــون الطــائرة أتــت مــن أذربيجــان، بســبب وجــود قواعـــد  إلــى ذلــك، رج 
 عسكرية إسرائيلية على أراضيها.

  46/4/4148ن، الحياة، لند
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 الفلسطينية المقاومة بانتصار مشعل يهنئ لريجاني
 رئــيس مشــعل خالــد إلــى تهنئــة ببرقيــة اإليرانــي الشــورى مجلــس رئــيس بعــث :هــواش عمــر – طهــران
 المقاومــــة ومناضــــلي الفلســـطيني الشــــعب انتصــــار" علـــى فيهــــا هنــــأه حمـــاس لحركــــة السياســــي المكتـــب

 ".غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان في الصهيوني الكيان على اإلسالمية
 إلـــى أدت التـــي المؤلمـــة األحـــداث هـــذه إن: قـــائال   غـــزة فـــي األخيـــرة األحـــداث إلـــى الريجـــاني وأشـــار
 والمظلــومين العــزل يوخوالشــ والنســاء األطفــال مــن نالفلســطينيي المــواطنين مــن ألفــين مــن أكثــر استشــهاد

 .الحبيبة لفلسطين الدامي التاريخ في ومنعطفا   كبيرة إنسانية وكارثة واضحة إبادة تعتبر
 يـذكر" وانـه" اإلنسـان حقـوق انتهـاك أشـكال مـن شـكل" أنـه علـى غـزة فـي ثحـد مـا الريجـاني واعتبر
 وقــال .مــا يومــا   متهممحــاك ســيتم الجــرائم هــذه مرتكبــي فــإن شــك بــال: وأضــاف"، وشــاتيال صــبرا بمجــزرة

 المقاومـة شـروط قبـول علـى العـدو أرغـم قـد الفلسـطينيين والنسـاء الرجـال وصـمود مقاومة إن :الريجاني
 األراضـــي لتحريـــر الوحيـــد الســـبيل همـــا والنضـــال الصـــمود بـــأن وأظهـــر المطـــاف نهايـــة فـــي اإلســـالمية

حقاق المحتلة  .المظلوم الفلسطيني الشعب حقوق وا 
 مســار فــي اإلســالمية المقاومــة خاصــة الفلســطيني للشــعب الشــامل إيــران دعــم" علــى الريجــاني وأكــد
 ".النهر إلى البحر من المحتلة الفلسطينية األراضي كافة وتحرير المحتل الكيان ضد النضال

 72/2/7041، لندن، اليوم رأي
 

 الصهيوني الكيان رّكعت للفلسطينيين الصلبة اإلرادة: اإليرانية الخارجية
 علـــى األخيـــر اإلســـرائيلي العـــدوان علـــى الفلســـطينية المقاومـــة بانتصـــار، اإليرانيـــة الخارجيـــة أشـــادت

 .لاالحتال كيان اركعت جديدة ملحمة سطرا الباسلة ومقاومته الفلسطيني الشعب أن مؤكدة، غزة قطاع
 التـي التضـحيات عـن نـاتج غـزة انتصـار إن: "األربعـاء اليـوم لهـا بيـان فـي اإليرانيـة الخارجيـة وقالت

 ".للصـهاينة اإلنسـانية غيـر الممارسـات ظـل في المقاومة راية لرفع والجرحى الشهداء من اآلالف قدمها
 التمسـك هـو طينيالفلسـ الشـعب حقـوق لتحقيـق الوحيـد الطريـق بـأن أظهـر االنتصار هذا أن: "وأضافت
 دعمهــا ستواصـل طهــران أن البيـان وأكــد".لالحـتالل التوسـعية السياســات أمـام والصــمود المقاومـة بخيـار
 .المحتلة األراضي جميع تحرير أمام الطريق سيمهد االنتصار هذا وتعتبر الفلسطيني الشعب لمقاومة

 72/2/7041، لين أون فلسطين
 

 الدولية األوساط في وقانونياا  ياسياا س" إسرائيل" متابعة إلى تدعو إيران

 تأكيــدا، الفلســطينية المقاومــة انتصــار، ظريــف جــواد محمــد اإليرانــي الخارجيــة وزيــر اعتبــر: طهــران
 السياســية المتابعــة اســتمرار ضــرورة علــى وأكــد، ُيقهــر ال الصــهيوني الكيــان بــان القائلــة المــزاعم لزيــف

 للدبلوماســية العامــة الــدائرة ادتأفــو . الدوليــة األوســاط فــي، غــزة أهــالي ضــد الكيــان هــذا لجــرائم والقانونيــة
 أنب، 4|14  الخمـيس رسمية شبه إيرانية مصادر نقلته لها بيان في اإليرانية الخارجية بوزارة اإلعالمية
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 الجهـاد لحركـة العـام األمـين مـعب 4|14  األربعـاء أمس مساء أجراهما هاتفيين تصالينا في هنأ ظريف
، مشــعل خالــد حمــاس لحركــة السياســي المكتــب ورئــيس شــلح هللا عبــد رمضــان فلســطين فــي اإلســالمي
 بالمقاومـــة مشـــيدا، الصـــهيوني الكيــان مواجهـــة فـــي الفلســـطينية المقاومــة وفصـــائل غـــزة أهـــالي بانتصــار
 . الظالم الصهيوني العدوان مواجهة في غزه هاليأل البطولية

 72/2/7041، برس قدس
 

  قائد الحرس الثوري اإليراني: سنبقى إلى جانب المقاومة حتى تحرير كل فلسطين
لحرس الثوري اإليراني اللواء محمد علي جعفري على تعزيز تنظيم شدد القائد العام لطهران: 

الفصائل الفلسطينية وتعزيز قدراتها الدفاعية في الضفة الغربية وزيادة حجم ومديات ودقة صواريخ 
انتصار  أعقابغزة وقيادة المقاومة في  أبناء إلىووجه اللواء جعفري رسالة  المقاومة الفلسطينية.

جاء فيها: "لقد كنا نرى وحدتكم  17الـ  األيامنية مقابل الجيش الصهيوني في عدوان المقاومة الفلسطي
 اإلسالمجانبكم في قتالكم ضد عدو  إلىنكون  أنخالل هذا الجهاد الصعب وكنا نتمنى في كل لحظة 

هذه، ستشكل نقطة  17مقاومتكم على مدى  أن. ال شك األمنيةتتحقق هذه  أن إلىالقديم ونتطلع 
وينبغي تكريس المساعي والجهوزية الشاملة لبناء  األطفالانهيار الكيان اإلسرائيلي السفاح وقاتل  بداية

 ". األفقمستقبل وضاء يلوح في 
يمانكمجانبكم حتى النهاية دفاعا عن مبادئكم  إلىسنبقى  أنناوأضاف: "اعلموا  وعزتكم واستقاللكم  وا 
قرار أرضكمحتى تحرير كامل  مل فلسطين المحتلة وسندافع عن هذه المبادئ سيادتكم على كا وا 

المقدسة. يجب في هذا الطريق الصعب والطويل العمل على تعزيز القدرات التنظيمية للفصائل وتقوية 
الضفة الغربية  إلى أمامنابناها التحتية وقدراتها الدفاعية أكثر فأكثر وتوسيع ذلك بحسب توصيات 

وذلك من خالل االعتماد على قدرات البارئ ورفع المعنويات وزيادة كثافة ومديات ودقة صواريخها 
 على كافة الصعد والتمسك بأهدافنا ومبادئنا الرفيعة"، على حد تعبيره.

 42/4/4148قدس برس، 
 

 ماليزيارابعاا: 
 فوراا  غزة على العدوان بوقف تطالب ماليزيا
 بالده أن، أمس، الرزاق عبد نجيب الماليزي الوزراء رئيس أعلن: حسين أبو سوسن - القاهرة
 العسكرية للعمليات الفوري بالوقف وطالب. العادل الفلسطيني الشعب نضال دعم في ستستمر

، غزة قطاع على اإلسرائيلية العتداءاتا بشدة تشيلي حكومة أدانت كما، غزة قطاع على اإلسرائيلية
 .األوسط الشرق يعيشها التي العنف موجة من العميق قلقها عن وعبرت

 47/2/7041، لندن، األوسط الشرق
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 رئيس الوزراء الماليزي لمشعل: نحن مع نضال الفلسطينيين لنيل الحرية
كوااللمبور: أكد رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق على دعم بالده للشعب الفلسطيني 

في مكالمة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي  ،وأعرب نجيب في نضاله ومقاومته من أجل الحرية.
الفلسطيني، وخاصة مع أولئك  عن تعاطفه مع الشعب ،لحركة حماس خالد مشعل مساء اليوم االثنين

 الذين يواجهون العدوان اإلسرائيلي الغاشم على غزة في هذه األيام. 
من جانبه، دعا مشعل رئيس الوزراء الماليزي لممارسة ضغط على المستوى الدولي من أجل وضع 
 حد للعدوان اإلسرائيلي المتواصل، كما سلط مشعل الضوء على معاناة شعبنا في غزة وفلسطين
المحتلة. وعبر مشعل عن شكره لرئيس الوزراء الماليزي، مثنيـ ا على الدور اإلنساني الذي تقوم بها 

 ماليزيا لنصرة غزة وفلسطين، داعيا لزيادة هذا الدور واستمراه. 
في سياق متصل، قال مسلم عمران أبو عمر، رئيس منظمة الثقافة الفلسطينية بماليزيا  بيكومب إن 

اون مع قوى ماليزية رسمية وشعبية قامت وستقوم بسلسلة فعاليات تضامنية مع غزة، المنظمة وبالتع
طبيبا ماليزيا لقطاع غزة نهاية هذا األسبوع للمساعدة  13كما أثنى أبو عمر على قرار ماليزيا إرسال 

 في تقديم الخدمات الطبية لضحايا الغارات الصهيونية.
 48/1/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 ماليزيا تنفي تدريب مقاتلين من حركة حماس على أراضيها

 نائب وأكد. أراضيها على حماس حركة لعناصر تدريبها حول تردد ما، أمس ماليزيا نفتب: أ ب د 
 وذلك، حماس مقاتلي لتدريب البالد باستخدام قط محتس لم الحكومة أن، جعفر جنيدي وان الداخلية وزير
ن حتى  من ليس: "التلفزيونية" أواني أسترو" لمحطة جعفر وقال. الفلسطيني الجانب تدعم ماليزيا كانت وا 
 الجماعات تلك من كانوا إذا حتى، ينتمون الحرية أجل من المقاتلة الجماعات من نوع أي إلى المهم

 ".صحيح غير فالتقرير.. هنا التدريبات هذه بمثل إذنا مطلقا نعط لم نناإ".. إسرائيل"ـل المناهضة
 تلقت لحماس تابعة خلية أعضاء أن األربعاء ذكرت العبرية" بوست جيروزاليم" صحيفة وكانت
 . بالطاقة تعمل مظالت باستخدام" إسرائيل" ضد الحدود عبر هجمات لتنفيذ ماليزيا في تدريبات

 4/2/7041، الشارقة، الخليج
 

طالق حملة إغاثة لسكان القطاع احتجاجات  ماليزية على العدوان على غزة.. وا 
تواصلت االحتجاجات الدولية والعربية على الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، حيث تظـاهر آالف 

ليزيين فـــي العاصـــمة كوااللمبـــور للتنديـــد بالمجـــازر التـــي يتعـــرض لهـــا الشـــعب الفلســـطيني فـــي غـــزة المـــا
ورفعــوا الفتــات تطالــب بوقــف مــا ســموه العــدوان الهمجــي اإلســرائيلي علــى ســكان القطــاع فــورا . ووصــف 

المصــرية  المتظـاهرون مواقـف الــدول العربيـة واإلسـالمية بالمتخاذلــة والمتواطئـة، وخصـوا بالــذكر القيـادة
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الحالية. وفي مهرجان خطابي كبير، أعرب كثير من القوى السياسية الماليزية عـن إطـالق حملـة إغاثـة 
 لسكان قطاع غزة.

 4/4/4148الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 غزة مع تضامناا  بماليزيا مقاطعة حمالت
" األمة غضب شهر" إطالق عن الماضي األحد ماليزيا في أعلن: دويكات صامد - كوااللمبور

 أن المقرر ومن، عليه المستمر اإلسرائيلي العدوان ضد غزة قطاع مع التضامنية الفعاليات ضمن
 .الفلسطينية للقضية داعمة وأنشطة فعاليات الشهر برنامج يشمل

 كانت أن بعد، للفلسطينيين السياسي الدعم بعطا الماليزيون ينظمها التي الجديدة الفعاليات وتأخذ
 المتضررين ومساعدة الفلسطينية القضية دعم في اإلنساني الجانب تعتمد الشعبية الماليزية المواقف

 .غزة على اإلسرائيلية الحروب من
 47/2/7041، الدوحة، نت. الجزيرة

 
 تدعّمانها المتحدة ياتوالول بريطانيا دامت ما تنتهي لن" إسرائيل" فظائع: محمد مهاتير

 الصهيوني النظام فظائع أن محمد مهاتير .د السابق الماليزي الوزراء رئيس أكد: بترا – كوااللمبور
 وكالة ونقلت. إلسرائيل دعمها المتحدة الواليات أوقفت إن وقفها يمكن الفلسطينيين ضد اإلسرائيلي

 45 من ألكثر الفلسطينيين معاناة دامت فقد ذلك بسبب إنه قوله مهاتير عنب برناما  الماليزية األنباء
 فإن إسرائيل دعم في تستمران المتحدة والواليات بريطانيا دامت وما" وقال. الدامي الصراع جراء عاما  
 ".ينتهي لن الصراع هذا

 41/2/7041، عّمان، الدستور
 

 وزير ماليزي يقاطع بنكاا بريطانياا دعماا لغزة
 على غزة قطاع مع التضامن، يعقوب صبري إسماعيل الماليزية والصناعة الزراعة وزير قرر: لندن
 لحسابات البنك تجميد على احتجاجا   البريطانية البنوك ألحد مقاطعته خالل من الخاصة طريقته

 .الفلسطيني الشعب تدعم إغاثية مؤسسات
، البريطاني" HSBC" بنك عن الصادرة االئتمان بطاقة استخدام إلغاء قرر إنه يعقوب الوزير وقال
 الفلسطيني الشعب نضال تدعم التي الخيرية المنظمات من عدد حساب البنك إغالق على احتجاجا  
 من للقمع يتعرض الذي الفلسطيني الشعب لنضال الدائم دعمه على الماليزي الوزير وشدد. مؤخرا  
 .تعبيره حسب، الصهيوني الكيان

 42/2/7041، لإلعالم الفلسطيني المركز
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  مواقف دول إسالمي أخرىخامساا: 
 ان تدين العدوان على غزةباكست

، الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة. وعبرت وزارة الخارجية أمسأدانت وزارة الخارجية الباكستانية 
في بيان صحفي، عن قلق الحكومة الباكستانية بسبب ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وحصد 

وحث البيان المجتمع الدولي على التدخل لمنع مزيد من  من النساء واألطفال األبرياء.أرواح عدد 
قامة دولة فلسطين على حدود  االعتداءات اإلسرائيلية، كما أكد دعم الباكستان للقضية الفلسطينية وا 

 وعاصمتها القدس. 7621
 41/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

  غزة على اإلسرائيلي بالعدوان ديند الباكستاني الوزراء رئيس
 على اإلسرائيلي بالعدوان، شريف نواز محمد، الباكستاني الوزراء رئيس ندد: قنا - آباد إسالم

 الحكومة إن، شريف وقال ."اإلنسان حقوق لجميع وانتهاك مقبول غير أنه" مؤكدا، الفلسطينيين
 حد إلى تصل درجة إلى العزل الفلسطينيين المواطنين ضد الوحشية القوة دائما تستخدم اإلسرائيلية

 الشعب حق ويدعم غزة قطاع شعب جانب إلى يقف باكستان شعب أن مؤكدا. حرب جريمة
 .ومستقلة حرة دولة على للحصول الفلسطيني

 44/2/7041، الدوحة، الشرق

 
 ومة الباكستانية تطالب برفع الحصار عن غزةالحك

 المجتمع داعية، الفلسطيني الشعب مع تضامنا   األعالم وتنكيس الحداد الباكستانية الحكومة أعلنت
 .غزة في" اإلسرائيلية" الفظائع لوقف بدوره القيام إلى الدولي
 الشعب بجانب باكستان وقوف أكد شريف نواز الباكستاني الوزراء رئيس أن رسمي بيان في جاءو 

 الحصار برفع وطالب، أسبوعين من أكثر منذ" إسرائيل" ترتكبها التي الحرب بجرائم وندد، الفلسطيني
 مليون الباكستانية الحكومة وقدمت، السكان إلى اإلنسانية المساعدات بوصول والسماح القطاع عن

 .القطاع أهالي معاناة لتخفيف المتحدة األمم أطلقته الذي العاجل للنداء تلبية منها كمساهمة دوالر
 71/2/7041، الشارقة، الخليج

 

 موقفها الداعم لفلسطينعلى استقاللها  يومباكستان تؤكد في ذكرى 
جددت الحكومة الباكستانية على لسان رئيس وزرائها محمد نواز شريف، اليوم،  :وفا – أبادإسالم 

 الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. إقامةموقفها الداعم والثابت للقضية الفلسطينية حتى 
إلسرائيلي على الشعب وأدان شريف في كلمته خالل احتفال باكستان بيوم استقاللها العدوان ا

جماعية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون  إبادةبأنه "إسرائيل"  الفلسطيني واصفا ما تقوم به
 خاصة بعد استهداف المدنيين العزل في مراكز اإليواء التابعة لألمم المتحدة. اإلنسانالدولي وحقوق 
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حياة كريمة بحرية وكرامة على وانتقد الصمت الدولي، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في 
كما أثنى الرئيس الباكستاني ممنون حسين في كلمته بهذه المناسبة على صمود الشعب  أرضه ووطنه.

الفلسطيني وتصديه للعدوان الغاشم على غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل فورا  على وقف العدوان 
 بحرية وكرامة.ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش 

 46/4/4148رام هللا، الحياة الجديدة، 
 

 غزة لصمود أمريكي دولر بمليون تتبرع إندونيسيا

 صمود لدعم أمريكي دوالر مليون تقديم اإلندونيسية الحكومة قررت: حسين أبو سوسن - القاهرة
 خاصة طارئة احتياجات من يلزم ما ولتوفير، اإلسرائيلية االعتداءات مواجهة في فلسطينيال الشعب
 .غزة لقطاع

 47/2/7041، لندن، األوسط الشرق
 

 إندونيسيا ترسل وفداا طبياا إلى غزة
ه إلــى قطــاع غــزة للمشــاركة فــي عــالج جرحــى العــدوان وفــدا  طبيــا  إلرســال إندونيســياشــكلت  :رام هللا

 األيـــامالوفـــد سيصـــل إلـــى غـــزة خـــالل  إنوقالـــت وزارة الخارجيـــة فـــي بيـــان صـــحافي أمـــس  اإلســـرائيلي.
القادمة، علما أن الترتيبات اللوجستية لتامين دخول الوفد الطبي استكملت من خالل الجهات المختصة 

الفلسطينية نظمت حفـال  ثقافيـا للتضـامن مـع  اإلندونيسيةاقة وأوضح البيان أن جمعية الصد في مصر.
ألـف دوالر  13بالعدوان اإلسرائيلي على غزة، حيث تم جمع تبرعات بقيمة  الشعب الفلسطيني، وتنديدا  

 لشراء مساعدات طبية طارئة لمستشفيات القطاع.
 44/4/4148األيام، رام هللا، 

 
 مهم تندد برحماس وتتعاطف مع "إسرائيل"أئمة السنغال يستنكرون رسالة صدرت باس

نواكشوط: تبرأ عمر ديون رئيس اتحاد أئمة السنغال في تصريحات صحافية أمس من "رسالة 
م اتحاد العلماء واألئمة السنغاليين، تهاجم حركة نشرت بتوقيعه موجهة لسفير إسرائيل في داكار باس

المقاومة اإلسالمية حماس وتتعاطف مع إسرائيل". وقال "إن جهات أوقعته في فخ وانه ال علم له 
 بالرسالة المتداولة".

 41/1/4148القدس العربي، لندن، 
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 المواقف الدولية من العدوان
 

 األمم المتحدة أولا:
 الفلسطينيين بين وفيات لوقوع هقلق ويبدي غزة من الصواريخ إطالق يدين مون كي بان

 العديدة الصاروخية الهجمات، الثالثاء، مون كي بان المتحدة لألمم العام األمين أدان: األناضول
 وقوع إزاء العميق قلقه عن ذاته الوقت في معربا  ، "إسرائيل" على غزة قطاع من مؤخرا   أطلقت التي

صابات وفيات  كي بان" إن، العام األمين باسم المتحدث، دوجريك استيفان قالو  .الفلسطينيين بين وا 
 .اإلسرائيلية" المدنية المناطق على العشوائية الفلسطينية الصواريخ هجمات وقف بضرورة طالب مون

 أكد بيانا   العام األمين باسم المتحدث تال، بنيويورك المتحدة األمم بمقر عقده صحفي مؤتمر وفي
 وفيات وقوع إلى بالفعل أدى مما، للعنف الخطير التصعيد إزاء العام لألمين العميق القلق" فيه

صابات  األمين أعاد": قائال وأردف ."غزة في اإلسرائيلية العمليات نتيجة الفلسطينيين بين متعددة وا 
 من المزيد وتجنب، النفس ضبط درجات أقصى لممارسة الفاعلة الجهات لجميع دعوته توجيه العام

 العام األمين أكد كما: "قائال ومضى ."عام بشكل االستقرار وزعزعة، المدنيين صفوف في الخسائر
 من معالجته ينبغي غزة في المستدام غير األمني الوضع" إن وقال، "الهدوء استعادة ضرورة على
 ."شامل حل من كجزء، والتنموية واإلنسانية واألمنية السياسية األبعاد جميع

 2/2/7041، لندن، اليوم رأي
 

 بغزة 4144المساعدة في العودة لتهدئة بلب السيسي ابان كي مون يط
وكاالت: قال األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، إنه أجرى  –أيمن قناوي  -نيويورك 

ء، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، و"طلب منه فتح معبر رفح  البريب اتصاال هاتفيا، األربعا
 لتخفيف المعاناة اإلنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".

وفي مؤتمر صحفي بمقر األمم المتحدة في نيويورك، أضاف األمين العام أنه "طلب من السيسي 
إطالق النار الذي توصل إليه الجانبان في  "المساعدة في تسهيل العودة إلى اتفاق وقف

وأردف كي مون: "لقد قضيت معظم ساعات النهار اليوم في اتصاالت ومشاورات  ".6376نوفمبر
هاتفية مع قادة المنطقة والعالم، بما في ذلك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس 

اح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفت
هللا بن عبد العزيز ووزير الخارجية األمريكي جون كيري، وعدة  ثاني والعاهل السعودي الملك عبد

أشخاص آخرين، بما في ذلك األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي واألمين العام لمنظمة المؤتمر 
أنه "يشجع الحكومة المصرية علي فتح معبر  علىمين العام وأكد األ اإلسالمي إياد أمين مدني".

 بشكل عاجل لألغراض اإلنسانية للمساعدة في تخفيف المعاناة".
 41/1/4148الشرق، الدوحة، 
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 : يجب تجنب اتخاذ أي إجراءات تؤثر على نتيجة مفاوضات الوضع النهائيبان كي مون
شدد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون على أهمية تجنب اتخاذ أي إجراءات مسبقة للتحكم 

 في نتيجة مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
تارانكو، األمين العام المساعد للشؤون جاء ذلك، في رسالة ألقاها نيابة عنه السيد أوسكار فرنانديز 

السياسية أمام االجتماع الخاص للجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 
 الفلسطيني حول اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة. 

"ال يمكن أن  ين إسرائيليين وفلسطينيين. وقال:وأدان األمين العام بشدة عمليات القتل األخيرة لمراهق
يكون هناك أي مبرر للقتل المتعمد للمدنيين". وأعرب األمين العام في رسالته عن القلق بشأن 

 ات الجارية على السكان المدنيين.تداعيات العملي
 2/1/4148، المتحدة األمممركز أنباء 

 
  يدعو للتهدئة نكي موو  حول غزة.. مجلس األمن يفشل بإصدار بيان

أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك أن مجلس األمن الدولي فشل في التوصل وكاالت:  –الجزيرة. نت 
سرائيلي إلى صيغة مشتركة لبيان رئاسي بخصوص الوضع في قطاع غزة حيث يتواصل العدوان اإل

لليوم الخامس على التوالي، في حين دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى التهدئة، وسط 
 حديث عن وساطة قطرية وتركية قد تبدأ إلعادة التهدئة.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن المجموعة العربية التي قررت خالل جلسة طارئة للمجلس  
 عدوان على غزة، ستستكمل جهودها صباح اليوم.تقديم مشروع قرار لوقف ال

يأتي ذلك بعدما دعا األمين العام األممي بان كي مون خالل اجتماع طارئ لمجلس األمن إلى 
وحركة المقاومة اإلسالمية  حماسب والذي أدى "إسرائيل"  وقف فوري إلطالق النار في قطاع غزة بين

 آخرين. 133ر من فلسطينيا وجرح أكث 61حتى اآلن إلى استشهاد 
وقال بان في كلمة له خالل االجتماع الذي خصص لبحث التطورات في غزة، إن "األمر ملح أكثر 
لى اتفاق لوقف إطالق  من أي وقت مضى للعمل على التوصل إلى أرضية تفاهم للعودة إلى التهدئة وا 

أن "إسرائيل لديها  وأضاف النار"، مؤكدا دعوته "الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
قلق شرعي، لكني أشعر أيضا بقلق من تصاعد عدد القتلى بين الفلسطينيين"، داعيا المجتمع الدولي 

 إلى مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى وقف إطالق نار دائم في غزة.
وحث بان الحكومة المصرية على فتح المعابر من أجل الحاالت اإلنسانية. وأضاف أنه "يجب أن 

 سعى جاهدين الستعادة محادثات سالم ذات مغزى توصل إلى حل الدولتين".ن
 44/1/4148الجزيرة. نت، الدوحة،  
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 رئيس مجلس األمن: ل يوجد مشروع قرار حول غزة.. والمجموعة العربية لم تقدم طلباا 
نفى مكتب رئيس مجلس األمن الدولي السفير يوجين ريتشارد غاسانا، فجر اليوم السبت، وجود 
مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية في نيويورك حول العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع 

 تويترب "لم يتلق أي وقال نائب رئيس المجلس على موقع التواصل االجتماعي  أيام. 1غزة منذ 
 عضو بالمجلس مشروع بيان خاص بغزة هذا المساء".

ونقلت وكالة "األناضول" عن مصادر دبلوماسية رفيعة بالمجلس، أن "المجموعة العربية كانت 
بصدد إعداد مشروع بيان يطالب بالوقف الفوري للعدوان اإلسرائيلي على غزة، وأن المجموعة العربية 

يل مشروع البيان إلى مشروع قرار، وهو ما رفضته بشدة البعثة األمريكية لدى ارتأت بعد ذلك تحو 
وبحسب المصادر ذاتها، يعرب مشروع البيان الذي أعدته المجموعة العربية عن  األمم المتحدة".

ويدعو إلى "عدم  "القلق العميق لمجلس األمن الدولي إزاء األزمة المتعلقة غزة وحماية المدنيين".
عادة العمل باتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل اليه في تصعيد ال وضع، واستعادة الهدوء، وا 

كما يدعو مشروع البيان إلى "احترام القانون اإلنساني الدولي، بما  ".6376نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
فلسطينيين بهدف في ذلك حماية المدنيين، وتأييدهم الستئناف المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين وال

 التوصل إلى اتفاق سالم شامل على أساس حل الدولتين".
 44/1/4148فلسطين أون لين، 

 
 : غارات "إسرائيل" قد تنتهك قوانين الحرب في غزةاإلنسانمفوضية حقوق 

 أنالمتحدة الجمعة من  األممفي  اإلنسانف ب ـ حذرت المفوضية العليا لحقوق أ  -جنيف 
وصرحت المتحدثة رافينا  بقصفها المنازل في قطاع غزة قد تشكل انتهاكا لقوانين الحرب. "إسرائيل"

من الضحايا المدنيين بمن فيهم  عددا   أنشمدساني في جنيف للصحافيين "تلقينا تقارير مقلقة مفادها 
"هذه التقارير تثير شكوكا في مدى التزام هذه  أن وأضافت هم نتيجة ضربات طاولت منازل". طفالاأل

وتابعت المتحدثة "حتى لو  ".اإلنسانالدولية وللقوانين الدولية حول حقوق  اإلنسانيةالضربات للقوانين 
وينبغي  كافئا  يكون مت أنهجوم يجب  أين إعسكرية، ف ألغراضما يستخدم  منزال   أنتم االعتبار 

 إننافي بيالي في بيان  اإلنسانوقالت المفوضة العليا لحقوق  اتخاذ تدابير وقائية لحماية المدنيين".
سلكت هذا النهج في الماضي ولم يؤد  أن"إسرائيل وحماس والمجموعات المسلحة الفلسطينية سبق 

، يدفع المدنيون ثمن ي "مجددا  بيال وأضافت ."وتدمير وريبة وتمديد مؤلم للنزاعسقوط قتلى  إلىسوى 
القوانين الدولية حول حقوق  إلى يحترموا بشدة التزاماتهم استنادا   أن إلى األطرافجميع  أدعوالنزاع، 
مدنية وعدم وضع  أهدافالدولية لحماية المدنيين". وطالبت بعدم استهداف  اإلنسانيةوالقوانين  اإلنسان

 ن هجمات من تلك المناطق.هولة وعدم شأوسائل عسكرية في مناطق م
 44/1/4148القدس العربي، لندن، 
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 اجتماع طارئ ألمم المتحدة بطلب من فلسطين لبحث العدوان على غزة
سطين، اجتماع طارئ لسفراء عقد بمقر األمم المتحدة في نيويورك أمس، وبطلب من وفد دولة فل

المجموعة العربية ومجموعة دول حركة عدم االنحياز ومجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك 
 ضمن الجهود المبذولة لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

واتفقت هذه المجموعات على خطة عمل بتكثيف االتصاالت واللقاءات مع أعضاء مجلس األمن 
 حمل المجلس مسؤولياته بوقف العدوان اإلسرائيلي على شعبنا.كي يت

وكان الحضور الكبير لسفراء هذه المجموعات الفتا  للنظر، وقد أدلوا ببيانات دانوا فيها بأشد 
العبارات العدوان اإلسرائيلي والمطالبة بوقفه فورا  وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والمطالبة بالتحقيق 

وقتل وحرق الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، والتأكيد على عدم إفالت مرتكبي  في جريمة خطف
 من العقاب. اإلرهابيينهذه الجريمة النكراء من المستوطنين 

 44/1/4148الغد، عمان، 
 

 مسؤول أممي في غزة يؤكد تعمد الحتالل استهداف المدنيين
قدس برس: أكد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة  -غزة 

روبرت تيرنر، أن عيادات ومؤسسات الوكالة تعمل في غزة، بالرغم من عمليات القصف اإلسرائيلي 
 77/1"قدس برس" الجمعة  وقال تيرنر، في تصريح صحفي تلقته الكثيفة على كافة مناطق القطاع.
 133أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من  73غزيا، بمن فيهم  12إن "التقارير أفادت بالفعل بمقتل 

 شخص بجروح، وهذا يشمل أيضا نتيجة ما يبدو أنه تعمد واضح الستهداف المدنيين" وفق مشاهدته.
 44/1/4148قدس برس، 

 
 زةإلى وقف إطالق النار في غ يدعومجلس األمن 

وحركة حماس إلى وقف إطالق النار "إسرائيل"  دعا مجلس األمن الدولي، أمس،: نيويورك
وفي بيان صدر باإلجماع دعت  ."احترام القوانين اإلنسانية الدولية وخصوصا حول حماية المدنيين"و

عادة "ي مجلس األمن إلى األعضاء ف 71الـ الدول  نزع فتيل  التوتر في قطاع غزةب وعودة الهدوء وا 
 ."6376إرساء وقف إطالق النار  الذي أعلنب عام 

 41/1/4148، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل" تمنع المفوض العام لألونروا من دخول غزة
" بيير كرينبول ومنسق األونرواأمس المفوض العام لوكالة " "إسرائيل"محمد هواش: منعت  -رام هللا 
" روبرت تيرنر األونرواجيمس راولي من دخول قطاع غزة. وصرح مدير عمليات " اإلنسانيةالشؤون 

جرين من شمال في مؤتمر صحافي عقده في احدى مدارس الالجئين التي فتحت الستيعاب آالف المه
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جيمس  اإلنسانيةبيير كرينبول ومنسق الشؤون  األونرواغزة بان "سلطات االحتالل منعت مفوض 
وقال: "فتحنا اليوم  أمسب ثماني مدارس الستيعاب آالف  ".أمنيةراولي من دخول غزة متذرعة بأسباب 

 أربعةالمدارس اآلن  عدد من هم في أنالمهجرين من شمال قطاع غزة بعدما غادروه فجرا"، موضحا  
 العدد يزداد في كل لحظة. أنآالف إال 

 48/1/4148النهار، بيروت، 
 
 " تطالب "إسرائيل" بالتوقف عن الستهداف المتكرر للمدنيين في غزةاألونروا"

روبرت تيرنر، في مؤتمر صحافي عقده في إحدى مدارس  األونروا: قال مدير عمليات رام هللا
ستفتح مزيدا من المدارس في حال زيادة  األونرواالالجئين التي فتحت الستيعاب الفلسطينيين، إن "

ن. ألف مواط 31االستيعابية ال تزيد في النهاية على  األونرواأعداد النازحين"، مشيرا إلى أن قدرة 
وأضاف "قمنا اليوم بفتح ثماني مدارس الستيعاب آالف المهجرين من شمال قطاع غزة" موضحا "أن 

 عدد من هم في المدارس اآلن أربعة آالف وأن العدد يزداد في كل لحظة".
وطلب تيرنر بالتوقف عن االستهداف المتكرر للمدنيين في غزة، الفتا إلى أنه تحدث مع أحد 

 6370و 6376و 6334ذي اضطر إلى مغادرة منزله خالل الحروب الثالثة، عام النازحين الكهول ال
 وكيف سكن في نفس المدرسة، ونفس الفصل الدراسي مع عائلته في كل مرة.

 48/1/4148الشرق األوسط، لندن، 
 

 يطالب "إسرائيل" بوقف هجماتها ضّد المدنيين والبنى التحتية في غزة األونروامفوض 
بوقف هجومها ضد المدنيين  "إسرائيل"بيير كرينبول  األونرواحسن دوحان: طالب مفوض  –غزة 

وقال  والبنى التحتية المدنية في غزة باعتبارها مخالفة للمبادئ األساسية للقانون اإلنساني الدولي.
"قطاع غزة يعيش مجددا  إنكرينبول في مؤتمر صحفي عقد في غزة في مدرسة إليواء المشردين بغزة 

وعبر عن قلقه "جراء تصاعد العنف  ظروفا دراماتيكية وصعبة للغاية، ظروفا كنا نأمل عدم حدوثها.
 . ة المدمرة التي يتكبدها المدنيونفي قطاع غزة وجراء الخسائر البشرية والمادي

واكد ان الفلسطينيين ليسوا أرقاما إحصائية؛ إنهم بشر مثل اآلخرين في العالم، بهويتهم وبنفس 
وطالب كرينبول "القوات اإلسرائيلية بوقف هجومها ضد  اآلمال والتطلعات بمستقبل أفضل ألطفالهم.

 . اني الدوليألساسية للقانون اإلنسالمدنيين والبني التحتية المدنية باعتباره مخالفة للمبادئ ا
 41/1/4148الحياة الجديدة، 

 
  في غزةفارغة تعثر على صواريخ في مدرسة  األونروا

على صواريخ  األولىعثرت للمرة  أنهاب الخميس األونرواأ ف ب: أعلنت وكالة   - القدس المحتلة
ب في سياق األربعاءفي بيان "البارحة   األونرواوقالت  س التابعة لها في قطاع غزة.في احدى المدار 

 صاروخا مخبأة في مدرسة فارغة في قطاع غزة". 63نحو  األونرواتفتيش اعتيادي لمبانيها، وجدت 
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الصواريخ  إزالةانه تم  إلىما وصفته بـ االنتهاك الصارخب للقانون الدولي مشيرة  األونرواودانت 
بالغ الجماعات المسؤولة  أوتدين بشدة الجماعة  األونرواوبحسب البيان فان " المعنيين". األطراف" وا 

البيان "هذا انتهاك صارخ لحرمة مبانيها بموجب  وأضاف في احدى مؤسساتها". األسلحةعن وضع 
خ "عرضت من نوعه محذرة بان الصواري األولهذا الحادث هو  أنالوكالة  وأكدت القانون الدولي".

 الحيوية للخطر". األونرواتعريض مهمة  إلى باإلضافةحياة المدنيين بما في ذلك الموظفين للخطر 
 إلزالةالالزمة بنجاح  اإلجراءاتالمعنيين واتخذت  األطرافكافة  أبلغت" األونرواوأوضح البيان أن 

 " في الموضوع.شامال   تحقيقا   أطلقت" مؤكدة بانها "األجسامهذه 
 44/1/4148لعربي، لندن، القدس ا

 
 "إسرائيل"تدين إطالق الصواريخ من غزة على  المتحدةاألمم  :فيلتمان
ري بان كي مون للشؤون السياسية جيف مم المتحدةقال مساعد األمين العام لأل :المتحدة األمم
العام يريد التعبير عن "تضامنه مع اإلسرائيليين  األمينن إالدولي  األمنمام مجلس أفلتمان 

يجاد سبيل للمضي قدما بالتنسيق مع أطراف فاعلة  والفلسطينيين ولمساعدتهم على وقف العنف وا 
ق وأبلغ فيلتمان مجلس األمن أن األمم المتحدة تدين إطال والدولي". اإلقليميعلى الصعيدين 

لمدة خمس ساعات لكنها "تشعر باالنزعاج  إنسانيةهدنة  أنهتوالتي "إسرائيل"  الصواريخ من غزة على
"إسرائيل لديها قلق أمني  األمنوقال فيلتمان أمام جلسة طارئة لمجلس  تجاه الرد اإلسرائيلي المفرط".

نهى وقفا مؤقتا مشروع ونحن ندين إطالق الصواريخ بشكل عشوائي من غزة على إسرائيل مما أ
 إلطالق النار. لكننا نشعر باالنزعاج من الرد اإلسرائيلي المفرط".

 42/1/4148، القدس، القدس
 
 يستخدم أسلحة كيماوية محرمة الحتالل": المفوضية الدولية"

قال سفير المفوضية الدولية لحقوق  :وكاالتال ،الحياة الجديدة - واصمع ،تل أبيب ،محافظات
اإلنسان في الشرق األوسط وأمين عام منظمة حقوق اإلنسان الدولية في األمم المتحدة هيثم أبو سعيد 

استعملت الخميس أثناء بدئها بالعملية العسكرية البرية على غزة الغاز األبيض الذي  "إسرائيل"إن 
استخدمت هذه المادة  "إسرائيل"ذى البالغ بعشرات المدنيين. وذكر أبو سعيد في تقرير له أن ألحق األ

 خالل العملية البرية في بلدة بيت حانون ومنطقة الشوكة في رفح.
 42/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا 

 
 " تطلق مناشدة عاجلة لمد العون إلى أهالي غزةاألونروا"

"، أمس، مناشدة عاجلة لمد العون إلى قطاع غزة، بعد أن أعلنت في األونروارام هللا: أطلقت وكالة "
" في بيان لها، أمس، األونرواودعت " وقت سابق عن حالة الطوارئ بمناطقها الخمس في القطاع.
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مليون دوالر لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية الطارئة  23ها بمبلغ الجهات المانحة إلى سرعة مد
 والملحة لسكان غزة، بمن في ذلك اآلالف من الذين تركوا منازلهم بحثا  عن األمان في منشآتها.

 41/1/4148األيام، رام هللا، 
 

 مجلس األمن الدولي يدعو لوقف "فوري" إلطالق النار في غزة
أعرب مجلس األمن الدولي عن "القلق" جراء تزايد أعداد الضحايا في صـفوف المـدنيين بغـزة، داعيـا 

ت ذاتــه إلــى وقــف فــوري إلطــالق النــار. وعقــب انتهــاء الجلســة الطارئــة التــي عقــدها المجلــس قــفــي الو 
رئــيس المجلــس الســفير يــوجين وريتشــارد غاســانا إن "أعضــاء المجلــس  لمناقشــة األوضــاع فــي غــزة قــال

 اتفاق بشأن نقاط صحفية حول الموقف الحالي في غزة". إلىتوصلوا 
والنقاط الصحفية التي يصدرها المجلـس هـي غيـر ملزمـة وتعتبـر أقـل قـوة وتـأتي فـي المرتبـة الرابعـة 

 ارات التي يعتمدها المجلس.من حيث القوة بعد البيانات الصحفية والرئاسية والقر 
ليهـــا أعضـــاء المجلـــس فـــي إوتلـــى رئـــيس المجلـــس أمـــام الصـــحفيين النقـــاط الصـــحفية التـــي توصـــل 

 جلستهم المغلقة التي دعت إليها المملكة األردنية الهاضمة حول العدوان اإلسرائيلي علي غزة.
مـن عقـد اجتماعـا طارئـا وقال وريتشارد غاسا للصحفيين عقب انتهاء الجلسة الطارئة "إن مجلس األ

تصـاعد الموقـف فـي القطـاع،  إزاءحول الموقـف الخطيـر فـي غـزة، وأعـرب أعضـاء المجلـس عـن القلـق 
وأضـاف: " لقـد دعـا  ضرورة احترام القانون اإلنساني الدولي، بما في ذلـك حمايـة المـدنيين". ىإلداعين 

ء تزايد أعـداد الضـحايا فـي صـفوف إلى تحسين الوصول اإلنساني، وأعرب عن القلق إزا المجلس أيضا  
وبحســب غاسـانا، "طالــب أعضـاء المجلــس بـالوقف الفــوري لألعمـال العدائيــة والعـودة التفــاق  المـدنيين".

" بـين الفصـائل الفلسـطينية 6376ليـه فـي نـوفمبر /كـانون الثـاني إوقف إطالق النـار الـذي تـم التوصـل 
 رئيس األسبق محمد مرسي.واالحتالل اإلسرائيلي، وبرعاية مصرية إبان حكم ال

 44/1/4148فلسطين أون لين، 
 

 مجلس األمن يأسف لرتفاع عدد "القتلى" في قطاع غزة ويدعو لوقف إطالق النار
االثنين، عن "قلقه الشديد إزاء العدد  أمسفجر وفا: أعرب مجلس األمن الدولي،  –نيويورك 

 المتزايد من الضحايا" في قطاع غزة، وجدد دعوته من أجل "وقف فوري لألعمال العدائية".
األعضاء في المجلس خالل جلسة خصصت  71الـ ووفقا لوكالة األنباء الفرنسية، فقد دعت الدول 

مستمر على أبناء شعبنا، بناء على طلب األردن لبحث الوضع في قطاع غزة، والعدوان اإلسرائيلي ال
وتركيا، بعد نداء وجهه الرئيس محمود عباس، إلى "العودة إلى اتفاق وقف إطالق النار الموقع في 

وحماس، وذلك في بيان تاله يوجين غاسانا سفير رواندا "إسرائيل"  " بين6376تشرين الثاني/ نوفمبر 
ودعا المجلس إلى "احترام القوانين اإلنسانية الدولية،  للمجلس.الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية 

 خصوصا ما يتعلق بحماية المدنيين"، وشدد "على ضرورة تحسين الوضع اإلنساني" في قطاع غزة.
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وأعربت الدول األعضاء في مجلس األمن عن "قلقها الشديد من تصعيد العنف" و"أشادت بجهود 
 ة بان كي مون من أجل التوصل إلى وقف إلطالق النار".مصر واألمين العام لألمم المتحد

إلى تقرير لمستشار األمين العام للشؤون  71الـ وخالل المشاورات استمع أعضاء المجلس 
وقال دبلوماسيون إن فيلتمان  السياسية جيفري فيلتمان حول جولة بان كي مون إلى الشرق األوسط.

اع من أجل التوصل إلى سالم دائم". وأشار أيضا إلى أكد ضرورة "معالجة األسباب العميقة للنز 
ألف شخص لجأوا إلى مراكز وكالة غوث وتشغيل  43"االحتياجات اإلنسانية الضخمة" مذكرا بأن 

 ب في قطاع غزة.األونرواالالجئين الفلسطينيين  
 يترافق وصرحت السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة سامنثا بارو أن وقف إطالق النار يجب أال

 مع أي شروط، وأن "يسمح بمعالجة الحاجات اإلنسانية الطارئة".
ونقل دبلوماسيون عن السفير الفرنسي جيرارد ارو قوله إن "األولوية هي وقف فوري إلطالق 
الصواريخ والهجوم اإلسرائيلي". وأشار إلى الدور األساسي الذي تلعبه كل من مصر واألمم المتحدة 

 في الوساطة.
"احترام  "إسرائيل"جلس األمن طلب ممثل فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور من وفي م

أن "الساعات  إلسرائيل"، مؤكدا   واعتبر منصور الدعوة "اختبارا   الدعوة التي أطلقها مجلس األمن".
والدقائق ستحدد ما إذا كانوا سيحترمون هذه الدعوة من مجلس األمن". لكنه أشار أيضا إلى أن 

 مجلس لم "يتبَن قرارا يدين العدوان على شعبنا".ال
 44/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 األمم المتحدة: ما من مكان آمن للمدنيين في غزة

دنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مم المتحدة يوم الثالثاء إن المستيفاني نبيهاي: قالت األ -جنيف 
ن  يدفعون  األطفالالمكتظ بالسكان ليس أمامهم أي مكان لالختباء من الهجوم العسكري اإلسرائيلي وا 

 اإلنسانيةالمتحدة للمساعدات  األمموقال ينس اليركه المتحدث باسم مكتب  أفدح ثمن لذلك.
 ".للصحفيين في جنيف "ال يوجد فعليا أي مكان آمن للمدنيين

 44/1/4148وكالة رويترز لألنباء، 
 

 النتهاكات اإلسرائيلية في غزةبمجلس حقوق اإلنسان يقرر تشكيل لجنة للتحقيق 
 صفة لها دولية لجنة تشكيل أمس المتحدة األمم في اإلنسان حقوق مجلس قرر: لندن ،جنيف

 أكثر قتل حيث، غزة قطاع على اإلسرائيلي الهجوم في المرتكبة" االنتهاكات كل" بشأن للتحقيق عاجلة
 .عنها المسؤولين لمحاكمة تمهيدا  ، اآلن حتى فلسطينيا   444 من
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 الدول بينها صوتا   14 بغالبية، فلسطين طرحته الذي القرار عضوا 54 يعد الذي المجلس وتبنى
 بينما، أفريقية ودول الالتينية أمريكا ودول وروسيا الصين إليها انضمت التي واإلسالمية العربية

 .التصويت عن دولة 54 وامتنعت القرار وحدها المتحدة الواليات عارضت
 الممثلة وقالت. القرار عارضت المتحدة الواليات وحدها، المجلس في األعضاء 54 الـ الدول وبين
 لألعمال الفوري الوقف لضمان مكثف بشكل نعمل: "هاربر كيث اإلنسان حقوق مجلس لدى يةاألمريك
 الممثلة األوروبية الدول كل التصويت عن امتنعت المقابل وفي ".يساعدنا لن القرار هذا لكن، العدائية

 .اليابان فعلت وكذلك، وبريطانيا وألمانيا فرنسا وبينها المجلس في
 حرب جرائم حول تحقيق إجراء إلى دعت بيالي نافي اإلنسان لحقوق االعلي المفوضة وكانت
 ضد حماس حركة تشنها التي العشوائية بالهجمات أيضا ونددت. غزة في" إسرائيل" ارتكبتها محتملة
 ".إسرائيل" في مدنية مناطق

 71/2/7041، لندن، األوسط الشرق
 

 في غزة بارتكاب جرائم حرب محتملة "إسرائيل"نافي بيالي تتهم 
دعت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمم : .بب.ف.أ  ،الحياة –باريس  ،نيويورك ،جنيف

غزة ارتكبتها في قطاع "إسرائيل"  المتحدة نافي بيالي إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون
بقتل المدنيين وقصف المنازل، منددة في المقابل بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس على 

وأشارت بيالي التي تشارك في اجتماع طارئ لمجلس حقوق اإلنسان في  مناطق مدنية إسرائيلية.
وقتل  تدمير منازل وقصف مستشفيات إلىاألمم المتحدة حول الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة، 

مدنيين بينهم أطفال في قطاع غزة، وقالت إن "هناك احتماال  كبيرا  بأن يكون تم انتهاك القانون الدولي 
التحقيق في كل من هذه الحوادث. وأضافت في  إلىاإلنساني بطريقة قد تشكل جرائم حرب"، داعية 

لحوادث بطريقة مالئمة تصريحات شديدة اللهجة بشأن الصراع: "يجب التحقيق في كل واحدة من تلك ا
كما قالت في المقابل: "مرة جديدة تجري بشكل فاضح مخالفة مبادئ التمييز والحيطة خالل  ومستقلة".

 الهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على مناطق مدنية".
م المتحدة أثناء اجتماع طارئ عقده وألقت نافي بيالي كلمتها أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألم

األربعاء في جنيف بطلب من ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية وممثل باكستان الدائم باسم 
 منظمة التعاون اإلسالمي والمراقب الدائم لدولة فلسطين.

 48/1/4148الحياة، لندن، 
 

 بان كي مون يطالب بوقف فوري إلطالق النار
دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون من رام هللا إلى وقف : عبد الحميد صيام -رام هللا 

والعودة إلى الحوار الذي يتوجه نحو جذور المشكلة التي تقف وراء موجات النزاع  إطالق النار فورا  
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إن " في تل أبيب مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.المتجددة. وقال في مؤتمر صحافي 
واجهوا جذور الصراع  -إبدأوا الحوار -رسالتي لإلسرائيليين والفلسطينيين هي بكل بساطة: أوقفوا القتال

وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة  ."كي ال نعود مرة أخرى لنفس األوضاع بعد ستة أشهر
تي هذه المرة إلى رام هللا ويعتريه حزن شديد بسبب تلك الصور للنساء واألطفال الفلسطينية إنه يأ

 وبسبب معاناة غزة التي ال تحتمل. المقتولين
 48/1/4148القدس العربي، لندن، 

 
  مناسبة عيد الفطرب في غزة نسانيةإبان كي مون يدعو إلى هدنة 

 "إنسانية"هدنة  إلىالمتحدة بان كي مون الجمعة  لألمم أ ف بب: دعا األمين العام  - القاهرة
في "مكتبه  أصدرهوقال بان كي مون في بيان  المقبل. األسبوعفورية في غزة حتى نهاية عيد الفطر 

مشروطة في المعارك الدائرة في غزة  إلى هدنة فورية وغير أدعويوم الجمعة األخير من رمضان، 
 ."تستمر طوال فترة عيد الفطر" أنعلى  "وفي إسرائيل

وتأتي هذه الدعوة بعد لقاءات عدة بين بان كي مون ووزير الخارجية األمريكي جون كيري 
 وحماس."إسرائيل"  ومسؤولين مصريين كبارا لوقف القتال بين

وقال  ."النار إلطالق أطوليمكن أن تؤدي إلى "وقف هدنة في المعارك  أنالعام  األمين وأضاف
بالتأكيد الموافقة على وقف القتال خالل فترة العيد المقدسة. ويستطيع الجميع  األطرافيستطيع جميع "

 .األقل"بالتأكيد أن يوافقوا على وقف التقاتل خالل هذه الفترة القصيرة على 
 46/1/4148القدس العربي، لندن، 

 
 ة تدين قصف مدرسة لألونروا بغزة وتشدد على ضرورة "المحاسبة والعدالة"األمم المتحد

عن  "إسرائيل"ما لبثت األمم المتحدة أن أكدت بشكل علني ورسمي مسؤولية : فتحي صباح -غزة 
في جباليا، مشددة على ضرورة "المحاسبة والعدالة". وصرح األمين العام تابعة لألونروا مدرسة قصف 

لألمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى كوستاريكا بأن الهجوم "غير مبرر"، وطالب بمحاسبة 
ت المتحدة تستقبل آالف العائال لألممالمسؤولين عنه. وقال: "تعرضت هذا الصباح مدرسة تابعة 

حقاق العدالة". واتهم  الفلسطينية لهجوم يستدعي اإلدانة. هذا غير مبرر، ويستوجب المحاسبة وا 
الجيش اإلسرائيلي بتجاهل المعلومات المتعلقة بموقع المدرسة، وأضاف: "أود أن أوضح أن السلطات 

لماضية قبل بضع مرة بالمكان المحدد لهذه المدرسة، خصوصا الليلة ا 71العسكرية اإلسرائيلية تبلغت 
وقال نائب األمين العام يان إلياسون إن الطلب الفلسطيني بتأمين الحماية  ساعات فقط من الهجوم".

الدولية "يبحث على مستوى األمانة العامة لألمم المتحدة، وهناك بحث في الحاالت السابقة التي قدمت 
 وصل إلى وقف فوري للنار".فيها األمم المتحدة حماية مماثلة، لكن األولوية اآلن هي للت

 14/1/4148الحياة، لندن، 
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 لمجلس األمن: المدنيون في غزة على حافة الهاوية "األونروا"مدير 

الفلسطينيين في قطاع  إني ب بيار كرينبول أمس لمجلس األمن الدولاألونرواقال مدير منظمة  
غزة باتوا "على حافة الهاوية". وفي اتصال عبر الفيديو مع مجلس األمن، دعا كراينبول المتواجد في 

 غزة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة هذا الوضع البالغ القسوة". 
نسانية فورية في قطاع غزة فيما دعت الخارجية الروسية أمس، إلى التوصل إلى هدنة إمن جهتها 

 دانت بقوة القصف اإلسرائيلي للمدارس التابعة لألمم المتحدة هناك. 
 4/4/4148الخليج، الشارقة، 

 
 بان كي مون يطالب بر"اإلفراج فوراا" عن الجندي اإلسرائيلي األسير

أ.ف.ب: دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى "اإلفراج فورا  وبال  -األمم المتحدة 
شروط عن الجندي  اإلسرائيليب األسير" في غزة، كما صرح، أمس، المتحدث باسمه ستيفان 

مصداقية  وجاء في بيان قرأه دوياريتش أن خرق وقف إطالق النار في غزة "يشكك في دوياريتش.
وأضاف البيان، إن بان كي مون "يدين بأقصى حزم  الضمانات التي قدمتها حماس لألمم المتحدة".

خرق وقف إطالق النار المنسوب لحماس"، لكنه يؤكد في الوقت نفسه على ان "األمم المتحدة ال 
 تملك وسائل مستقلة للتحقق بدقة مما حصل".
مله الكبيرة إزاء هذه التطورات"، وطالب الطرفين بـ"التحلي وأعرب األمين العام عن "صدمته وخيبة أ

كما طالب  ساعة". 16بأقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى اتفاق وقف إطالق النار اإلنساني لـ 
بان كي مون "من يملكون تأثيرا  على أطراف النزاع ببذل كل ما في وسعهم إلقناعهم بالتقيد بوقف 

مقتل جنديين إسرائيليين واحتمال أسر ثالث، صباح  إلىتطرق بان كي مون و  إطالق النار اإلنساني".
أمس، معتبرا  أن هذا التطور "يشكل خرقا  خطيرا  لوقف إطالق النار قد تكون له تداعيات خطيرة على 

وأضاف، "إن أعماال  من هذا النوع تشكك في صدقية  سكان غزة وعلى إسرائيل وأبعد من ذلك".
 عطتها حماس إلى األمم المتحدة".الضمانات التي أ 

 4/4/4148، األيام، رام هللا
 

 األمين العام لألمم المتحدة يطلب مساعدة قطر لمعرفة مصير الضابط المفقود
م المتحدة بان كي مون، مساعدة قطر في معرفة مصير وكالة األناضول: طلب األمين العام لألم

 الضابط اإلسرائيلي المفقود، حسب وكالة األنباء القطرية.
 .6/4جاء هذا خالل اتصال هاتفي تلقاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر من بان كي مون، السبت 

 1/4/4148فلسطين أون لين، 
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 خالقي وعمل إجرامي"أ"عار على مدرسة في غزة  الهجومبان كي مون: 
في قصف إسرائيلي تركز في مدينة رفح جنوب  فلسطينيا   763كفاح زبون: قتل نحو  -رام هللا 

 .ات المشردين من بيوتهممي فيها مئكان يحت األونروا وكالةقطاع غزة طال مجددا مدرسة تابعة لل
غير أن المنسق الخاص لألمم المتحدة في الشرق األوسط روبرت سيري قال: إنه صدم من 
التقارير بشأن ضربة في محيط المدرسة. وأضاف سيري: "ببساطة ال يمكن التسامح مع تعرض 

 مدرسة أخرى لهجوم".
بت خارج بوابة المدرسة التي تؤوي ، أن الغارة "ضر األونرواوأكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم 

على األقل من السكان المشردين ما تسبب في وجود قتلى وجرحى داخل المدرسة وخارجها من  333
 ".األونروابينهم أحد العاملين ب

ووصف األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الهجوم بأنه "عار أخالقي وعمل إجرامي"، ودعا 
"االنتهاك الجسيم للقانون اإلنساني الدولي". وأدان بقوة في بيان القصف،  إلى محاسبة المسؤولين عن

 مؤكدا: "قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي أبلغت مرارا بموقع تلك األماكن".
، أمس، تسعة من موظفيها قتلوا خالل األسبوعين األخيرين في العمليات "األونروا"كما نعت 

ة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفاب عن المفوض العام اإلسرائيلية على قطاع غزة. ونقلت وكال
لألونروا بيير كرينبول القول إن "أولئك األشخاص كانوا أناسا كرسوا سنوات أو عقودا من عمرهم في 
خدمة الجئي فلسطين في غزة"، مضيفا: "والكثير منهم كانوا تربويين ويغرسون في األطفال األمل 

 عدونهم على اجتياز األوقات األشد صعوبة".بمستقبل أكثر إشراقا ويسا
 8/4/4148الشرق األوسط، لندن، 

 
 "الصحة العالمية" تحذر من كارثة "تتشكل سريعاا" في غزة

تشكل على نحو سريع في قطاع غزة القاهرة: قالت األمم المتحدة إن كارثة صحية واسعة النطاق ت
كنتيجة مباشرة لما أسمته "استمرار الصراع الدائر هناك"، وأعرب جيمس راولي، المنسق اإلنساني في 
األراضي الفلسطينية المحتلة، عن "بالغ القلق حيال نقص الحماية للعاملين الصحيين والمنشآت 

مليون فلسطيني في قطاع  7.4مام الصحية، وتدهور فرص الوصول لخدمات الطوارئ الصحية أ
وحذر راولي، بحسب بيان أصدره المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم األحد  غزة".

نسانية"، وأضاف "البد أن يتوقف القتال فورا ". 4|3  ب، قائال  "إننا ننظر اآلن إلى كارثة صحية وا 
ع على الصراع العنيف، فإن الخدمات والمنشآت الصحية أنه "وبعد مرور أكثر من ثالثة أسابي موضحا  

 66عيادة للرعاية الصحية األولية و 70في غزة على وشك االنهيار، وتعر ض ثلث المستشفيات، و
 سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطيني ووزارة الصحة للضرر خالل القتال" بحسب البيان.

 1/4/4148قدس برس، 
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 : موقف المجموعة العربية بشأن غزة "غير واضح"رئيس مجلس األمن
األناضول: وصف رئيس مجلس األمن الدولي، السفير البريطاني مارك ليال غرانت، موقف 

وبمناسبة تولي بالده الرئاسة الدورية  ضح".المجموعة العربية في األمم المتحدة بشأن غزة بـ"غير الوا
لمجلس األمن خالل أغسطس/آب الجاري، قال غرانت في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية 

 بنيويورك، إن "موقف المجموعة العربية في األمم المتحدة بشأن غزة غير واضح".
 8/4/4148فلسطين أون لين، 

 
 صدمة والعار: دمار غزة أصاب العالم بالبان كي مون

قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون األربعاء إن "مشاهد الدمار الشامل في قطاع غزة 
أصابت العالم بالصدمة والعار"، منددا بقتل الجيش اإلسرائيلي أكثر من ألفي  فلسطيني في غزة، 

في اجتماع للجمعية العامة -وطالب بان  أغلبيتهم العظمى" من المدنيين بمن فيهم النساء واألطفال."
بمحاسبة "إسرائيل" على قصفها المتكرر  -لألمم المتحدة لمناقشة األوضاع اإلنسانية المتدهورة في غزة

 ين.مباني ومنشآت األمم المتحدة في القطاع التي يفترض أنها مالذات آمنة للمدني
ووصف هذه الهجمات بأنها "غير مبررة وانتهاك للقانون الدولي"، كما دعا إلى تحقيق دولي في 

 انتهاك "إسرائيل" القانون الدولي اإلنساني بحق الفلسطينيين.
وأكد بان أن "الكارثة في غزة" تستوجب من العالم التبرع بسخاء لبرامج األمم المتحدة اإلغاثية في 

األولوية اآلن لتوفير االحتياجات الضرورية، وعالج المصابين جسديا ونفسيا،  غزة، مشيرا إلى أن
صالح البنية التحية المدمرة خاصة المدارس والمستشفيات. يواء العائالت المشردة، وا   وا 

إنه يتعين على المجتمع الدولي بذل كل الجهود للمحافظة على وقف إطالق النار  كي مونوقال 
كرا كل من أسهم في التوصل إليه، خاصة الواليات المتحدة وتركيا وقطر الحالي في القطاع، شا

وأوضح أن هذه التهدئة ستتيح "التعامل مع جذور األزمة" التي عدد منها وقف الصواريخ  ومصر.
عادة السيطرة  نهاء "التهريب"، وفتح المعابر ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وا  الفلسطينية، وا 

وأضاف بان أن  مة فلسطينية موحدة تعترف بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.في القطاع لحكو 
 الحل السياسي هو الوحيد القادر على تحقيق األمن والسالم للفلسطينيين واإلسرائيليين.

 6/4/4148الجزيرة.نت، 
 

 مجلس حقوق اإلنسان يعين أعضاء لجنة تقصي الحقائق بشأن النتهاكات في قطاع غزة
أعلن رئيس مجلس حقوق اإلنسان، سفير الغابون بودلير ندونغ إيال، عن تعيين كل من أمل علم 

ع انتهاكات الدين ودودو ديين وويليام شاباس، للعمل كأعضاء للجنة الدولية المستقلة للتحقيق في جمي
القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
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القدس الشرقية وبخاصة في قطاع غزة المحتلة، وذلك في سياق العمليات العسكرية التي أجريت منذ 
 . 6370الثالث عشر من حزيران يونيو 

إلنسان في الثالث والعشرين من تموز يوليو، يطلب من لجنة والقرار الذي اعتمده مجلس حقوق ا
التحقيق تقديم تقرير خطي إلى مجلس حقوق اإلنسان في دورته الثامنة والعشرين في آذار مارس 

، كما يطلب من المفوض السامي لحقوق اإلنسان تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، بما في 6371
بضمان المساءلة عن االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي  ذلك التدابير المتخذة فيما يتعلق

وحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك إلى المجلس في دورته 
 6370السابعة والعشرين، في أيلول سبتمبر عام 

في جامعة ميدلسكس في لندن، وسيرأس اللجنة الكندي وليام شاباس، وهو أستاذ القانون الدولي 
وهو أيضا أستاذ القانون الجنائي الدولي وحقوق اإلنسان في جامعة ليدن، وكذلك يشغل منصب أستاذ 

 . إيرلندافخري في المركز األيرلندي لحقوق اإلنسان في الجامعة الوطنية في 
صة في القانون وتضم اللجنة، المحامية أمل علم الدين، وهي بريطانية من أصل لبناني، ومتخص

الدولي والقانون الجنائي وحقوق اإلنسان، فضال عن السيد دودو ديان، الذي كان قد شغل منصب 
المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب 

نسان في كوت كما شغل منصب الخبير المستقل بحالة حقوق اإل 6334حتى عام  6336من عام 
 .6370حتى  6377ديفوار من عام 

 44/4/4148مركز أنباء األمم المتحدة، نيويورك، 
 

 : ل بد من محاسبة من قصف المدارس المكتظة بغزة"األونروا"مفوض 
عام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بيير كراهينبول أن أكد مفوض : االتحاد -غزة 

" تقدم مساعدات ألكثر من مليون غزي يعانون بسبب الحصار وليس بسبب الحرب فقط، األونروا"
بأنها قصفت مدارس مكتظة بالنازحين الفارين من منازلهم، خالل هجومها األخير "إسرائيل"  متهما  

 محمية من األمم المتحدة، وأنها تأوي آالف المدنيين المتكدسين".على غزة، رغم علمها أنها 
 وقال كراهينبول "رأيت هذا الدمار الكبير الذي أصاب بيت حانون وخزاعة والشجاعية ورفح وغيرها.
هذه أول مرة نشهد هذا الكم من الدمار والذي يتطلب جهدا  كبيرا  إلعادة البناء دون القيود التي 

وأضاف "لقد زرت المدارس التي  السابق والتي أعاقت الكثير من العمليات".كانت مفروضة في 
 تعرضت للقصف في بيت حانون وجباليا ورفح والتقيت العائالت هناك.

 44/4/4148التحاد، أبو ظبي، 
 

عادة إعمار غزة أولوية ول بدّ   من إيجاد حلول للمسائل األمنية سيري: رفع الحصار وا 
عبد الرؤوف أرناؤوط: قال روبرت سيري، مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية  -القدس 

السالم في الشرق األوسط، "علينا أن ال نترك غزة في الحالة التي كانت عليها قبل هذا التصعيد 
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ير" مضيفا، "وبخالف ذلك، فإن القيود المفروضة على قطاع غزة، على خروج ودخول البضائع األخ
والناس، سوف تستمر في تغذية عدم االستقرار والصراع، وأخشى أن التصعيد القادم سيكون مجرد 

وأضاف، "المعادلة األساسية يجب أن تتضمن إنهاء الحصار عن غزة ومعالجة الشواغل  مسألة وقت".
منية المشروعة إلسرائيل، وقد أصبح هذا أكثر إلحاحا نظرا لحجم الدمار الذي لم يسبق له مثيل في األ

 قطاع غزة خالل هذا التصعيد والمستوى غير المسبوق من االحتياجات اإلنسانية".
وشدد سيري على إن" إعادة اإلعمار هي األولوية الرئيسية، في حين أن الصادرات والتحويالت 

ساعدة اقتصاد غزة على الوقوف على قدميه، يجب أن يسمح لمواد البناء بالدخول إلى غزة ضرورية لم
الحديد واألسمنت. ودخولها إلى غزة يجب أن يتيسر بطريقة تعالج المخاوف األمنية  -لهذا الغرض 

ن األمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الصدد، لسنوات، دأبت األمم المتحدة على  إلسرائيل، وا 
استيراد مواد البناء لمشاريع األمم المتحدة في إطار آلية، اتفق عليها مع المنسق اإلسرائيلي لألنشطة 
الحكومية في األراضي الفلسطينية، والتي تضم تدابير قوية لمراقبة االستخدام المدني الحصري لجميع 

منع تسريب المواد، يسمح المواد التي تدخل في إطار تلك اآللية. هذا النظام عمل بشكل واضح، 
 بالتنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية، وبناء الثقة".

 42/4/4148األيام، رام هللا، 
 

 مجلس األمن يدعو "إسرائيل" والفلسطينيين إلى استئناف مفاوضات التهدئة
استئناف  إلىوالفلسطينيين "إسرائيل"  وكاالت: دعا مجلس األمن الدولي في بيان رئاسي

 اتفاق يضمن تهدئة دائمة في قطاع غزة. إلىالمفاوضات من أجل التوصل سريعا 
الخمسة عشر، أكد المجلس "دعمه الكامل للمبادرة المصرية ودعا  أعضائهوفي بيان تبناه بإجماع 

 أنفاد دبلوماسيون أو  وقف إطالق نار دائم". إلىالمفاوضات للتوصل سريعا استئناف  إلىالطرفين 
هذا البيان الرئاسي الذي صاغته فرنسا هو خطوة أولى على طريق إصدار المجلس قرارا إذا لم يعد 

 مفاوضات القاهرة. إلى الطرفان اإلسرائيلي والفلسطيني سريعا  
ك ليال غرانت الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية وقال السفير البريطاني في األمم المتحدة مار 

المفاوضات تنهار كما يبدو، وأن األعمال  أن"الموضوع الملح اليوم كان الرد على واقع  إنللمجلس 
 يتخذ مجلس األمن خطوة ردا على هذا األمر".  أنالعدائية استؤنفت، وكان من المهم 

 44/4/4148الغد، عمان، 
 

 األمن حول غزة قرار مجلس مشروعبنود 
قدمت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار جديد لمجلس األمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم 

في قطاع غزة، ورفع الحصار  ةالفلسطينيإلطالق النار بين االحتالل اإلسرائيلي وفصائل المقاومة 
 ع، بحسب مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة.عن القطا
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 وفيما يلي نص مشروع القرار:
* يدين المجلس جميع أعمال العنف واألعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين، وكذلك الهجمات 

 العشوائية التي ينجم عنها سقوط ضحايا من المدنيين، وجميع أعمال اإلرهاب.
م إلطالق النار واحترامه احتراما كامال، بما في ذلك وضع وقف فوري ومستدا إلى* يدعو المجلس 

 حد لجميع عمليات إطالق الصواريخ، وكذلك ألية عملية عسكرية هجومية أخرى من قطاع غزة.
 * يدعو المجلس األطراف إلى دعم وقف إطالق نار مستدام يقوم، في جملة أمور، على المبادئ التالية:

 لطة الفلسطينية.عودة قطاع غزة إلى سيطرة الس -
 ترتيبات أمنية لمنع استئناف األعمال القتالية. -
حظر مبيعات أو إمدادات األسلحة والمواد ذات الصلة إلى قطاع غزة عدا ما تأذن به  -

 السلطة الفلسطينية.
 االلتزام بمنع وقمع تمويل اإلرهاب. -
ة اإلعمار وا عادة التأهيل رفع القيود االقتصادية واإلنسانية على قطاع غزة، لتمكين إعاد -

 االقتصادي الكامل والتنمية.
 بشأن التنقل والعبور. 6331الفتح الكامل للمعابر في قطاع غزة مع مراعاة اتفاقية  -

 يقرر إنشاء بعثة الرصد الدولي والتحقق، وتفويضها بما يلي:
 جلس األمن.التحقيق في تقارير انتهاكات وقف إطالق النار واإلبالغ عنها لألطراف وم -
 مراقبة والتحقق من تنفيذ مبادئ دعم وقف إطالق النار. -
 المساعدة في تيسير تدفق األشخاص والبضائع التجارية من والى قطاع غزة. -
الحفاظ على اتصال وثيق واالتصال من أجل ضمان التواصل الفعال بين الطرفين لوقف  -

 إطالق النار.
سانية والمجتمع المدني األوسع وغيرهما من المشاركين نشر المعلومات إلى الوكاالت اإلن -

 في تنفيذ القرار.
يطالب األمين العام فورا بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة واألطراف المعنية، بشأن وضع 

بالغ مجلس األمن بتلك المقترحات.  مقترحات مفصلة لتنفيذ األحكام ذات الصلة من هذا القرار وا 
لعام بتقييم االحتياجات على أرض الواقع فيما يتعلق بإقامة حكم فعال وتقديم يطالب األمين ا

الخدمات من قبل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتقديم تقرير إلى مجلس األمن مع خيارات لنشر 
 الخبرة التقنية.

استئناف  يدعو الدول األعضاء والمنظمات الدولية لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك
دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية  القطاع الحكوميب، فضال عن بناء القدرات الالزمة للقوات 

 األمنية.
يدعو الدول األعضاء إلى المساهمة في احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع 

 األمم المتحدة، بما في ذلك من خالل عقد مؤتمر لهذا الغرض.
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راف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية يدعو جميع األط
 .7606أغسطس/آب  76جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 

يدعو إلى جهود مجددة وعاجلة من قبل الطرفين والمجتمع الدولي الستئناف المفاوضات من أجل 
، فلسطين و إسرائيلب، تعيشان جنبا إلى الديموقراطيةأساس رؤية الدولتين تحقيق سالم شامل على 

 7413في سالم وأمن، على النحو المتوخى في القرار  7621جنب على أساس حدود ما قبل عام 
 .العربية هذا الصدد على أهمية مبادرة السالمب، ويشدد 6334ديسمبر / كانون األول  72المؤرخ في 

 41/4/4148، فلسطين أون لين
 

 مليون دولر للمهجرين في غزة 421.8تطلق مناشدتها الطارئة الجديدة تأمين  األونروا
مليون دوالر أمريكي  661.0قدره  إجماليالمجتمع الدولي تأمين مبلغ  األونرواناشدت وكالة  :غزة

ألف  333ألف شخص من المهجرين في قطاع غزة، بمن فيهم أكثر من  133 إلىلدعم ما يصل 
في بيان لها: يحتشد اآلن  األونرواوقالت  .األونروافي مدارس  اإلقامةشخص يتوقع أن يواصلوا 

دته غزة عبر وهو عدد لم يسبق أن شه –مدرسة لألونروا في غزة  41ألف شخص في  333حوالي 
دخول  إلىآب/أغسطس  74النار في القاهرة يوم  إطالقتاريخها. وقد أدى انهيار محادثات وقف 

 وأشارتالقتال في أسبوعه السابع، وعلى مستوى شديد من العنف يضاهي األيام األولى من النزاع، 
 اإليواءز القصف الجوي بات يتركز على الجزء الغربي من غزة، حيث توجد جميع مراك أن إلى

 وحيث يوجد الجزء األعظم من السكان. األونرواالطارئ التي تديرها 
 41/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 واألنفاق "النهار" تنشر مشروعاا أمريكياا أمام مجلس األمن لجعل غزة خالية من السالح والمسّلحين

كشف ديبلوماسيون في األمم المتحدة أن جهودا  تبذل التخاذ قرار في : علي بردى -نيويورك 
والفصائل "إسرائيل"  مجلس األمن يكون أساسا  لـ"حل بعيد المدى" يحول دون تكرار الحرب األخيرة بين

 ا حركة المقاومة اإلسالمية حماس ومنظمة "الجهاد اإلسالمي"، في غزة.الفلسطينية، وفي مقدمه
قدمت الواليات المتحدة مشروع قرار ينص على جعل القطاع "منطقة خالية من السالح والمسلحين" 

 ومصر."إسرائيل"  باستثناء السلطة الفلسطينية، وعلى تدمير كل األنفاق عبر الحدود مع كل من
كية المشروع الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، وهو يتقاطع مع نقاط وقدمت البعثة األمري

"الالورقة" األوروبية ومشروع القرار األردني، بيد أنه يذهب أبعد في مسألة جعل غزة منطقة منزوعة 
 السالح وخالية من األنفاق.

ف واألعمال فقرة عاملة أن مجلس األمن "يندد بكل أعمال العن 76وجاء في المشروع المؤلف من 
"االمتثال لواجباتهم  إلىالعدائية الموجهة ضد المدنيين وكل األعمال اإلرهابية"، داعيا  كل األطراف 

توفير المعونات الحيوية لسكان قطاع غزة، وخصوصا   إلىبموجب القانون اإلنساني الدولي". ويدعو 
" وغيرها من المنظمات ألونروااعبر وكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "
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"وقف نار فوري يحترمه كل األطراف في غزة وحولها". ويطالب بـ"حل  إلىاإلنسانية، كما يدعو 
 اآلتي: إلىمستدام للوضع في غزة استنادا  

 مبادئالسلطة الفلسطينية، وفقا  اللتزامها الملزم  إلىالسيطرة التامة على قطاع غزة  إعادة -
 من نقاط العبور على حدود غزة. الرباعية، بدءا  

فتح آمن وسليم ومستدام لنقاط العبور على حدود غزة مع عودة سيطرة السلطة الفلسطينية، بما  -
 وتبعا  للتنسيق األمني المناسب. 7423يتفق وقرار مجلس األمن الرقم 

 إلعادةامج البناء وجهود التعافي االقتصادي في قطاع غزة، من خالل برن إعادةتبدأ بإلحاح  -
األمنية المتفق  لإلجراءاتاإلعمار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي، وفقا  

عليها بما في ذلك في النهاية المراقبة والتحقق لمنع استخدام مواد البناء وغيرها من المواد المزدوجة 
 االستخدام ألغراض غير سلمية.

 ف النار، بما في ذلك في ما يتعلق بالصيد البحري والمناطق العازلة".لوق 6376تنفيذ تفاهمات عام  -
ملحة لمنع  إجراءات"اتخاذ  إلىكذلك ينص المشروع األمريكي على دعوة الدول األعضاء 

 إلىاإلمدادات والمبيعات والنقليات المباشرة أو غير المباشرة لألسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها 
أو من خالل مواطنيها، أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، أكانت  غزة، عبر أراضيها

منطلقة أو غير منطلقة من أراضيها". ويؤكد أن "أي عملية لحل الوضع في غزة بطريقة دائمة وذات 
قطاع غزة كمنطقة خالية من أي مسلحين أو عتاد حربي  إقامة إلىمغزى يجب أن تؤدي في النهاية 

غير ما يخضع للسيطرة التامة والمشروعة للسلطة الفلسطينية، مع تفكيك وتدمير أي أنفاق أو أسلحة 
آلية للمساعدة على تنفيذ  إنشاءعبر حدود قطاع غزة". ويطلب من األمين العام لألمم المتحدة "

نفذ مندرجات هذا القرار، بما في ذلك تيسير النقل اآلمن وعلى الوقت لمواد البناء للمشاريع التي ت
األمنية المتفق عليها بما في ذلك آلية المراقبة  لإلجراءاتبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووفقا  

 بالتطابق مع الغاية المعلنة لذلك". االستخداموالتحقق من االستخدام النهائي للمواد المزدوجة 
سالم  إلىللتوصل  "تجديد الجهود الملحة من إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي إلىويدعو 

جنب بسالم ضمن  إلىرؤية دولتين ديموقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا   إلىشامل استنادا  
 ".7413حدود آمنة ومعترف بها، وفقا  لتصور قرار مجلس األمن الرقم 

 القرار "قبل إصدار إلىوأكد ديبلوماسي رفيع في مجلس األمن أن المساعي الديبلوماسية تهدف 
 انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات" التي ترعاها مصر بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني.

 42/4/4148النهار، بيروت، 
 

 فري غرزة تربردأ عملهرا "إسرائيل"اللجنة األممية للتحقيق بجرائم 
برئاسة القاضي  األمميةلجنة التحقيق  أنذكرت القناة الثانية اإلسرائيلية  :وكاالت - القدس المحتلة

اللجنة التي تم  إنوقالت القناة  شاباس وليام بدأت التحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة.
الماضية فيما  األيامجلساتها خالل  أولىعقدت  اإلنسانالمتحدة لحقوق  األممتعيينها من قبل مفوضية 
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الميزانية  إن ،نتنياهولتصريحاته المناوئة لها ول "إسرائيل"الذي تعترض عليه  ،قال القاضي شاباس
التحقيق والمواضيع التي سيتم التحقيق  إجراءالخاصة باللجنة لم تقرر بعد ولكن اللجنة بحثت كيفية 

 ية مقاطعة اللجنة.قررت بصورة نهائ "إسرائيل" أنبها. ويذكر 
 1/2/4148الدستور، عمان، 

 
 ةاألمريكيثانياا: الوليات المتحدة 

 "إسرائيل" على غزة من الصواريخ إطالق تدين األمريكية المتحدة الوليات
 العديدة الصاروخية الهجمات" بقوة، الثالثاء اليوم، األبيض البيت أدان :األناضول - نيويورك، واشنطن

 في اإلرهابية المنظمات قبل من عمدا   المدنيين واستهداف، إسرائيل على غزة قطاع من مؤخرا أطلقت التي
 نحن، "له اليوم الصحفي الموجز في، األبيض البيت باسم الرسمي الناطق "أرنيست جوش" وذكر ".غزة
 بنفس ندين كما، إسرائيل باتجاه، غزة قطاع من باستمرار تطلق التي، الصاروخية الهجمات بشدة ندين

 األمريكي المسؤول وأضاف ".غزة قطاع في، اإلرهابية الجماعات قبل من، بها المدنيين استهداف الشكل
 لذلك، مواطنيها مستهدفة، الصواريخ عليها تنهال أن، األحوال من حال بأي تقبل أن لةدو  ألي يمكن ال"

 ."الصاروخية الهجمات تلك تجاه، نفسها عن الدفاع في، إسرائيل حق ندعم نحن
 المدنيين ذلك في بما، الطرفين من المدنيين وسالمة، أمن بشأن قلقون ونحن: "وأضاف
، غزة ومواطني، عليهم تنهال التي، الصواريخ تحت، بيوتهم في العيش على أجبروا الذين، اإلسرائيليين

 إلى "أرنيست" ولفت ."حماس تنتهجه الذي العنف بسبب، اإلسرائيلي الجانب لرد حاليا يتعرضون الذين
 نهاية، اإلسرائيلي الوزراء برئيس هاتفيا اتصل قد كان، كيري جون األمريكي الخارجية وزير أن

 .المنطقة في، العنف وتيرة تصاعد حيال، المتحدة الواليات قلق له ونقل ،الماضي األسبوع
 2/2/7041، لندن، اليوم رأي

 
 الخارجية األمريكية تجدد إدانة حماس وتبرر القصف اإلسرائيلي على غزة

دانة حركة حماس بسبب رد المقاومة إية عيد عريقات: جددت وزارة الخارجية األمريكس - واشنطن
وقالت جنيفر بساكي الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األمريكية في  ."إسرائيل" وعمليات قصفها

معرض ردها على سؤال يخص إهمال الطرفين لدعواتها لـ "ضبط النفس" إنها نيابة عن حكومتها 
بقوة استمرار إطالق صواريخ من غزة نحو إسرائيل في استهداف متعمد من قبل حركات إرهابية "ندين 

ننافي غزة ألماكن المدنيين،  بكل تأكيد نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه  وا 
ذا الهجمات الصاروخية". ومضت بساكي قائلة: "إننا نعبر عن قلقنا تجاه سالمة المدنيين جراء ه

القصف على الجانبين، المواطنين في جنوب إسرائيل الذين يضطرون للعيش تحت القصف 
 الصاروخي الموجه لمنازلهم، والمدنيين في غزة المعرضين لهذا النزاع بسبب تصرفات حماس".
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وأضافت بساكي: "إننا نأمل أنه من خالل توجيه رسالة قوية ستتمكن إسرائيل من ردع بعض هذه 
ادمة نحوهم، وللتشديد فقط فإننا نعتبر أنهم  اإلسرائيليونب يحتفظون بحق الدفاع عن الهجمات الق

وفي معرض ردها على سؤال وجهته القدس دوت كوم  أنفسهم، ولكننا نفضل أن يكون هناك تهدئة".
بخصوص حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس، تمسكت الناطقة الرسمية بموضوع "حق إسرائيل 

ن نفسها" مدعية أنها ال تدرك "مغزى السؤال". ولدى إصرار مراسل القدس دوت كوم عما في الدفاع ع
إذا كانت الحكومة األمريكية تعتبر غزة أراضا  يقطنها مواطنون عاديون تتعرض بيوتهم ومستشفياتهم 

بالغ ومدارسهم وأماكن عبادتهم للقصف والدمار والموت أقرت الناطقة بساكي: "لقد عبرنا عن قلقنا ال
 إزاء معاناة المدنيين، ولهذا السبب فإننا ندعو الطرفين لتهدئة المواقف".

 2/1/4148القدس، القدس، 
 

 أوباما يعرض على نتنياهو وساطته لدى حماس لوقف إطالق النار
 األبيضالبيت نقال عن مراسلها وجدي األلفي أن  44/1/4148اء، وكالة رويترز لألنبنشرت 

اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم  أثناءعبر  أوباماقال إن الرئيس باراك 
وحركة حماس في قطاع غزة "إسرائيل"  الخميس عن قلقه من مخاطر تصعيد العمليات العسكرية بين

 ت المتحدة مستعدة للمساعدة في وضع نهاية لها.الواليا أنوأبلغه 
في بيان "الواليات المتحدة تبقى مستعدة لتسهيل وقف للعمليات  قائال   األبيضوأضاف البيت 

 ".النار إطالقلوقف  6376اتفاق نوفمبر  إلىالعسكرية بما في ذلك عودة 
"إسرائيل"  وأكد على حق "ائيلإسر "حماس صواريخ على  إلطالقوباما إدانة الواليات المتحدة أوجدد 

 في الدفاع عن نفسها في مواجهة تلك الهجمات.
، أن صحيفة يديعوت احرونوت بمن غزة  ترجمة خاصة 44/1/4148القدس، القدس، وذكرت 
أوباما أبدى استعداده لفتح حوار مع حماس، من أجل تثبيت وقف إطالق النار، مشيرة  إلى قالت إن 

 ولى بين أوباما ونتنياهو منذ عملية "الصخرة الصلبة".أن هذه هي المكالمة األ
وقالت الصحيفة، إن الواليات المتحدة تحاول منع عملية برية إسرائيلية في قطاع غزة. ونقلت عن 

 المتحدثة باسم الخارجية األمريكية قولها "ال أحد يريد أن يرى غزوا  بريا ".
 

  ويحث مصر على استخدام نفوذها للتهدئة ..وعباس نتنياهومع  في غزة كيري يبحث التصعيد
وزير الخارجية األمريكي من واشنطن نقال عن أ ف ب، أن  44/1/4148الحياة، لندن، نشرت 

مساء أول من أمس في شأن المواجهات  نتنياهوبنيامين  جون كيري هاتف رئيس الحكومة اإلسرائيلية
في قطاع غزة، كما اتصل كل من الرئيس فرانسوا هوالند والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل واألمين 

 ."إسرائيل"ودانوا "بشدة" إطالق الصواريخ على  نتنياهوالعام لألمم المتحدة بان كي مون هاتفيا  ب
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رة الخارجية األمريكية جين بساكي إن كيري الذي يزور الصين حاليا  "أجرى وقالت الناطقة باسم وزا
الماضية". وأضافت:  60عددا  من المكالمات الهاتفية مع مسؤولين في العالم أجمع خالل الساعات الـ 

ساعة المقبلة".  60كما ينوي أن يتحدث مع عباس خالل الـ  نتنياهو"تحدث صباح  األربعاءب مع 
الخارجية تسعى إلى "إيجاد طرق لوضع حد إلطالق الصواريخ" من حماس في قطاع  وأضافت أن
وتابعت: "ال يمكن أي دولة أن تقبل البقاء مكتوفة األيدي فيما تسقط صواريخ  "إسرائيل". غزة باتجاه

 أطلقتها منظمة إرهابية على أراضيها وتمس بمدنيين أبرياء".
جين ساكي نقال عن مراسلها وجدي األلفي أن  44/1/4148وكالة رويترز لألنباء، وذكرت 

نظيره المصري  إلىإن وزير الخارجية جون كيري تحدث  قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية
وأبلغت ساكي الصحفيين "جزء من مسعى الوزير  لحث مصر على استخدام نفوذها لتهدئة الوضع.

 ".قطر.. وبما في ذلك مصرهو التواصل مع دول في المنطقة بما في ذلك 
اتصاله الهاتفي مع وزير الخارجية المصري سبل  أثناءكيري ناقش  إنوقال مسؤول أمريكي بارز 

 أن وأضاف ".وحماس و"كيفية التأثير على حماس إذا كان ذلك ممكنا"إسرائيل"  خفض التوترات بين
 دة في تهدئة الوضع في غزة.على اتصال مع مصر وقطر" لطلب المساع أننااإلسرائيليين "يعرفون 

 
 بغزة 4144"هآرتس": كيري يعرض الوساطة مجدداا لتثبيت تهدئة 

: ذكر موقع صحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، أجرى مساء 04عرب 
أن الواليات  مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأكد له مجددا   اتفيا  ه اليوم اتصاال  

المتحدة على استعداد للقيام بدور الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بموجب 
 .6376التفاهمات التي أعقبت عدوان عام 

 41/1/4148، 84عرب 
 

 اع عن نفسها من هجمات ل تغتفر من جانب حماسأوباما: لر"إسرائيل" الحّق في الدف
 واشنطن: قال الرئيس باراك أوباما يوم االثنين إنه تفاءل بعد اقتراح مصر وقف إطالق النار بين

جاءت  ".في وجه ما سماه "هجمات ال تغتفر"إسرائيل"  ر عن مساندتهوالفلسطينيين وعب"إسرائيل" 
 أقام حفل اإلفطار السنوي في البيت األبيض بمناسبة شهر رمضان. أنبعد  أوباماكلمات 

وقال في تصريحات للضيوف في الحفل ومنهم دبلوماسيون من بلدان العالمين العربي واإلسالمي 
وقال "اآلن سأقولها  و األمن لإلسرائيليين وكذلك الفلسطينيين.هدف الواليات المتحدة ما زال ه إن

بوضوح وجالء ال بلد يقبل أن تطلق الصواريخ دونما تمييز على مواطنيه. ولذلك كان موقفنا واضحا 
 ".جدا في أن إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها مما اعتبره هجمات ال تغتفر من جانب حماس

نفسه فإن القتل واإلصابة في صفوف المدنيين الفلسطينيين مأساة ولهذا واستدرك بقوله "في الوقت 
 ".أكدنا على ضرورة حماية المدنيين بصرف النظر عن هويتهم وأينما يعيشون
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وقال أوباما إن الواليات المتحدة تفعل كل ما في وسعها من أجل العودة إلى اتفاق التهدئة بين 
 وقال "إننا نشعر بتفاؤل أن مصر قدمت اقتراحا   .6376الطرفين الذي تم التوصل إليه في عام 

لتحقيق هذا الهدف الذي نأمل أن يعيد الهدوء الذي كنا نسعى إليه. وعموما فإن الوضع في غزة يعيد 
الوضع القائم ال يمكن أن يدوم وان السبيل الوحيد إلى األمن الحق هو  أنإلى أذهاننا مرة أخرى 

 ".اإلسرائيليين والفلسطينيينتحقيق سالم عادل ودائم بين 
 41/1/4148وكالة رويترز لألنباء، 

 
 الخارجية األمريكية: نحاول التأثير على حماس من خالل الجامعة العربية

 وقف العدوان لساعات وقالت إن"إسرائيل"  دافعت الخارجية األمريكية عن إعالن :04عرب 
 التأثيرأعلنت وقف الهجمات والتزمت بذلك لساعات، مشيرة أن الواليات المتحدة تحاول "إسرائيل" 

 على حماس من خالل عالقاتها مع دول الجامعة العربية.
اتصاالت ، جين ساكي، أن الواليات المتحدة لن تجري األمريكيةوقالت المتحدثة باسم الخارجية 

بهدف التأثير على  مباشرة مع حركة حماس، لكنها تتواصل الواليات المتحدة دول الجامعة العربية
 ."على حماس التأثيرلديهم خبرة أكبر في كيفية يمكن "ضافت أن الدول العربية أو  حركة حماس.

لفلسطيني، بالمبادرة المصرية، وقالت إنها ال زالت مطروحة، داعية إلشراك الرئيس ا وأشادت 
محمود عباس في جهود الوساطة، مضيفة أن "أبو مازن دعا لوقف العنف ويمكنه أن يلعب دورا 

ذا ما كانت ستستخدمه ذريعة  "إسرائيل"على سؤال حول إعالن  وردا   إيجابيا". عن وقف إطالق النار وا 
أعلنت والتزمت  وقالت إنها"إسرائيل"  لتصعيد العدوان على قطاع غزة، نفت ساكي ذلك ودافعت عن

 بوقف إطالق النار لساعات.
 41/1/4148، 84عرب 

 
  كيري يدعم المبادرة المصرية ويتريث في زيارة القاهرة

جون كيري  أمس أن وزير الخارجية األمريكي "الشرق األوسط"أحمد الغمراوي: علمت  -القاهرة 
، واالكتفاء بمتابعة الملف الفلسطيني عن بعد، وذلك من أجل إتاحة آثر تجنب زيارة القاهرة حاليا  

المجال أمام السلطات المصرية للتعامل مع الموقف عبر مبادرتها التي طرحتها أول من أمس للتهدئة 
األمريكي، أمس، باتصال واكتفى وزير الخارجية  في غزة، والتي أعلنت الواليات المتحدة دعمها.

هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري تناول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء 
استمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية، والمبادرة التي أطلقتها مصر لوقف إطالق النار، وكذا 

أول من أمس، وما صدر عنه االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة مساء 
وذكر بيان للخارجية المصرية أن كيري أعرب  من قرار يتضمن ضمن بنوده دعما للمبادرة المصرية.

 .ق النارخالل االتصال عن دعم الواليات المتحدة للمبادرة المصرية لوقف إطال
 46/1/4148الشرق األوسط، لندن، 
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 في غزة ف إطالق النارستعمل مع دول أخرى في المنطقة على وقأوباما: 
قال الرئيس األمريكي باراك أوباما الليلة الفائتة إن الواليات المتحدة ستعمل سوية مع : 04رب عـ

اية المدنيين في قطاع غزة دول أخرى في المنطقة على وقف إطالق النار، مؤكدا على "ضرورة حم
سرائيل وتجنب أي تصعيد آخر". تحت مزاعم  "إسرائيلـ"وفي الوقت نفسه كرر أوباما موقفه الداعم ل وا 

"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وقال إن "إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من الصواريخ 
سماه "إنجازات القبة الحديدية" التي ساعدت التي تثير الرعب في اإلسرائيليين". وتفاخر أوباما بما أ

 الواليات المتحدة في تطويرها وتمويلها.
صابة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بأعداد  وتطرق في حديثه، أمام المراسلين، إلى مقتل وا 

 كبيرة، مضيفا إلى أنه يعمل مع "شركائه في المنطقة للتوصل لوقف إطالق النار".
 41/1/4148، 84عرب

 
  مليون دولر 114بر يقر مساعدة للقبة الحديدية  األمريكي الكونجرس
وافقت لجنة في مجلس الشيوخ األمريكي، أمس الثالثاء، على زيادة تصل : فرانس برس –واشنطن 

المالية األمريكية الحالية لنظام "القبة الحديدية" الدفاعي اإلسرائيلي، الذي إلى نصف قيمة المساعدة 
وأقر أعضاء مجلس الشيوخ  حاليا العتراض الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة."إسرائيل"  تستخدمه

، الذي يبدأ في 6371مليون دوالر لتمويل نظام االعتراض خالل العام المالي  317مساعدة بقيمة 
 .6370مليونا في  631أكتوبر المقبل، مقابل  األول من

 .6371مليونا من التسليفات للعام  716وكان الرئيس باراك أوباما طلب فقط 
مليونا ألنظمة أخرى مضادة للصواريخ،  613على  ، التي تنص أيضا  6371وتسليفات العام 

 تحتاج لموافقة مجلس الشيوخ النهائية بحلول سبتمبر.
، تاريخ وضع النظام في 6377مليون دوالر منذ  133لمتحدة في اإلجمال وأنفقت الواليات ا

الخدمة، لدعم تطوير "القبة الحديدية" الرامية إلى مواجهة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى 
  صواريخ وقذائف مدفعيةب التي تستهدف مناطق مأهولة.

 41/1/4148الشرق، الدوحة، 
 

 قدر اإلمكانف العملية البرية بدقة وتفادي المساس بالمدنيين هداأتحديد ل "إسرائيل"كيري يدعو 
دقة هداف العملية العسكرية البرية بأ لى تحديد إ "إسرائيل"دعا وزير الخارجية األمريكي جون كيري 

ي خالل اتصال هاتفي قوال الوزير األمريكأمكان. جاءت لى تفادي المساس بالمدنيين العزل قدر اإلا  و 
كد كيري دعم الواليات المتحدة المطلق لحق أجراه الليلة الماضية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. و أ
التخريب التي تتوغل في  بأنفاقالمتمثلة  اإلرهابيةفي الدفاع عن نفسها بوجه التهديدات  "إسرائيلـ"ل
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النار  إطالقاتفاق وقف  إلىاإلسرائيلية. وشدد وزير الخارجية األمريكي على ضرورة العودة  األراضي
 وقت ممكن. أسرعفي  6376من العام 

 44/1/4148اإلسرائيلي، والتلفزيون  "إسرائيل"صوت 
 

 بالسفير األمريكي لدى "إسرائيل": سنسلم غزة لعباس بعد الحر 
دان شــابيرو فــي حــوار مــع القنــاة اإلســرائيلية "إســرائيل"  : قــال الســفير األمريكــي لــدىالقــدس المحتلــة

ء الصراع الثانية يوم أمس السبت، إن الواليات المتحدة تريد أن يتولى محمود عباس حكم غزة بعد انتها
وعنـدما سـئل شـابيرو عـن حكومـة الوحـدة الوطنيـة التـي  الحالي، وأنها سوف تعمل جاهدة لتحقيق ذلك.

شــكلتها حركتــا فــتح وحمــاس الشــهر الماضــي لــم يجــب بشــكل مباشــر، ولكنــه أشــار إلــى أن عبــاس اآلن 
سـرائيل. ثـم  قـال: "فـي يجري اتصاالت مع مصر في محاولة للتوسط لوقف إطالق النار بـين حمـاس وا 

نهاية هذا الصراع سوف نسعى لمساعدة العناصر الفلسطينية المعتدلـة كـي يصـبحوا أقـوى داخـل غـزة"، 
 في إشارة منه إلى السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس. 

وكـــرر  وتـــابع: "ربمـــا يكـــون باســـتطاعتهم حكـــم غـــزة بشـــكل أفضـــل مـــن حمـــاس، التنظـــيم اإلرهـــابي".
مريكي بـاراك أوبامـا قـائال: "الواليـات المتحـدة تـدعم بقـوة حـق إسـرائيل فـي شابيرو تصريحات الرئيس األ

الــدفاع عــن نفســها، فــال تســتطيع أي دولــة أن تتحمــل إطــالق الصــواريخ علــى مواطنيهــا، أو أن يتســلل 
 ".اإلرهابيون إليها عبر األنفاق". وأضاف أن الواليات المتحدة "تتفهم الحاجة إلى العملية البرية الحالية"

عندما سئل شابيرو عما إذا كان هذا الدعم يصاحبه أي تحفظات، قال: "لن نقول في هـذا الشـأن نعـم و 
 ولكن". أي أن الدعم غير مشروط. 

: "فـــي نفـــس الوقـــت نحـــن نشـــعر بـــالقلق مـــن تعـــرض المـــدنيين مـــن الجـــانبين ألي ولكنـــه أردف قـــائال  
ي عمليتهــا بطريقــة تقلــل مــن الضــرر إصــابات جــراء المزيــد مــن التصــعيد. ونأمــل أن تســتمر إســرائيل فــ

 تعي هذا األمر."إسرائيل"  وأضاف أن قع على المدنيين بقدر المستطاع".الوا
ونفى شابيرو أن تكون الواليات المتحدة قد قدمت أي دعم ألي مبـادرة لوقـف إطـالق النـار باسـتثناء 

مــع أصــدقائها فــي المنطقــة  المبــادرة المصــرية، قــائال إن الواليــات المتحــدة تركــز جهودهــا فــي االتصــال
لتشجيعهم على دعم المبادرة المصرية. ولم يجـب شـابيرو بشـكل مباشـر علـى سـؤال حـول مـا إذا كانـت 
 الواليـــات المتحـــدة قـــد شـــاركت فـــي جهـــود قطـــر لوقـــف إطـــالق النـــار، والتـــي تـــدعمها حمـــاس وترفضـــها

 "إسرائيل".
وأنها ال زالـت تـدعمها. وقـال: "المصـريون  وأكد أن الواليات المتحدة لم تدعم سوى المبادرة المصرية

فقـط هــم مـن لــديهم التــاريخ والعالقـات والنفــوذ اإلقليمـي الــذي يمكــنهم مـن التوســط لوقـف إطــالق النــار،" 
 .6376وأشار إلى وساطة مصر في مبادرة عام 

 41/1/4148، 44موقع عربي 
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  لوصول إلى حلّ للدخول في نقاشات مع الفصائل ل سويدعو حما دعم المبادرة المصريةيكيري 
محمد الشاذلي: قال وزير الخارجية األمريكي جون كيري عقب محادثات مع الرئيس  -القاهرة 

قصر االتحادية بالقاهرة أمس: "أنا هنا لدعم المبادرة المصرية  المصري عبدالفتاح السيسي في
 والوصول إلى حل وذلك وفق تعليمات الرئيس األمريكي باراك أوباما".

ورفض كيري في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره المصري سامح شكري، تلقي أسئلة، مكتفيا  
وأكد كيري أن الواليات المتحدة ترى أن  ه.ة بيان والقول إنه سيواصل جهودبتعليقات سريعة وتالو 

المبادرة المصرية هي اإلطار ألي اتفاق لوقف النار في غزة وإليجاد حل لألزمة، داعيا  حماس إلى 
 الدخول في نقاشات مع الفصائل الفلسطينية كافة لسرعة الوصول إلى حل.

 41/1/4148الحياة، لندن، 
 

 دولر للقبة الحديدية لر"إسرائيل"مليون  441مجلس الشيوخ األمريكي يخصص 
مليون  661: أدرج الديمقراطيون في مجلس الشيوخ األمريكي يوم الثالثاء األلفيواشنطن وجدي 

 ة للصواريخ في مشروع قانون للتمويل الطارئ.دوالر لمنظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية المضاد
وقالت باربرا ميكولسكي رئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ في بيان "إسرائيل حليف أساسي 

 ".للدفاع عن نفسها األصولألمريكا وتحتاج هذه 
 41/1/4148وكالة رويترز لألنباء، 

 
 سرائيليالجيش اإلصفوف في يحاربون ألفا أمريكي ": بي سي أن"شبكة 

بي سي" األمريكية في تقرير، قبل يومين بأن عدد األمريكيين الذين يحاربون  أنأفادت شبكة "
ن اليهود وأشار التقرير إلى أن آالف المتطوعي ضمن صفوف الجيش اإلسرائيلي يصل إلى نحو ألفين.

ينضمون إلى الجيش اإلسرائيلي من حول العالم. ويخدم معظمهم نحو عام ونصف عام. وأشار إلى 
آالف جندي في الجيش  2وأضاف التقرير أن هناك نحو  أن منهم من يحارب حاليا  في غزة.

لمتحدة، اإلسرائيلي، هم من الذين ينضمون من الخارج، الفتا  إلى أن ثلث هؤالء يأتي من الواليات ا
 كذلك إن عددا  كبيرا  يأتي من فرنسا وروسيا واألرجنتين.

 48/1/4148األخبار، بيروت، 
 

 بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات بغزة أممياا  واشنطن تنتقد قراراا 
الواليات المتحدة، اليوم األربعاء، إن القرار األممي القاضي بالتحقيق  قالت :األناضول -واشنطن 

 في "كل االنتهاكات" المرتكبة في الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة "غير عادل وأحادي الجانب".
وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية األمريكية، ماري هارف، في مؤتمر صحفي من واشنطن: 

اليوم،  اإلنسانصف وأحادي الجانب.. نعارض بقوة الجلسة الخاصة لمجلس حقوق "كان قرارا  غير من
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، إلسرائيلوالنتائج التي أسفر عنها والتي هي آخر حلقات مسلسل من االنحياز والتصرفات المعادية 
بالدها الشديدة لتوصية المجلس بـ"تشكيل  إدانةوعبرت هارف عن  ".اإلنسانيمارسه مجلس حقوق 

"، واصفة إياه بأنه "أحادي الجانب"، ومضيفة أنه "ال أحد اإلنسانة في انتهاكات حقوق لجنة تحقيقي
 ."ينظر إلى ما تفعله صواريخ  حركة المقاومة اإلسالميةب حماس

 48/1/4148القدس العربي، لندن، 
 

 المقترح األمريكي لوقف إطالق النار بغزة
حصلت الجزيرة على نسخة من المقترح الذي قدمه وزير الخارجية األمريكي جون كيري بشأن 
وقف إطالق النار في قطاع غزة، والذي أبدت الواليات المتحدة استعدادا  لإلشراف على تنفيذه 

 "إسرائيل". وضمانه ورفضته
ام في غزة لدواع إنسانية، كما وينص المقترح األمريكي على إطار عمل لوقف إطالق نار مستد

سرائيلب وبدعم من الشركاء  يحث األطراف المعنية  السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية وا 
الدوليين  مصر والواليات المتحدة وتركيا وقطر واألمم المتحدة والجامعة العربية واالتحاد األوروبيب 

ل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني على البناء على اتفاقية القاهرة لوقف إطالق النا  .6376ر التي ُتوص  
ساعة للتفاوض بخصوص حل جميع القضايا الضرورية  04ويدعو المقترح إلى اجتماع خالل 

 لتحقيق وقف إطالق نار مستدام وحل دائم ألزمة غزة. 
ائع ويضيف المقترح إجراءات تأمين فتح الحدود والمعابر غير الحدودية بما يسمح بدخول البض

والناس، وضمان الحياة االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيني. ويشمل ذلك حقوق صيد األسماك 
 ميال بحريا، وتحويل األموال إلى غزة لتسديد رواتب الموظفين، ومواجهة القضايا األمنية. 76لمسافة 

وسحب القوات وينص المقترح على البدء خالل يومين ولمدة أسبوع في وقف إطالق نار إنساني، 
نهاء كل "األعمال العدائية" في ومن غزة.   اإلسرائيلية من قطاع غزة، وا 

وأثناء فترة وقف إطالق النار تمتنع األطراف عن تنفيذ أي استهداف عسكري أو أمني على بعضها 
الغذاء  -ولكن ليس حصرا-البعض، وسيتم السماح بإيصال المساعدات اإلنسانية، بما في ذلك 

 المأوى إلى المواطنين الفلسطينيين في غزة.والدواء و 
وسيتولى الشركاء مراقبة وقف إطالق النار اإلنساني واالتفاقات التي تتوصل إليها األطراف المعنية 

 مراقبة فعالة، بالتعاون والتنسيق مع هذه األطراف.
ة لتلبية االحتياجات ويتعهد المقترح األمريكي بإلزام الشركاء الدوليين بتقديم مساعدات إنسانية كبير 

مليون دوالر من الواليات المتحدة  01اإلنسانية العاجلة لسكان غزة، بما في ذلك التزام أولي بمبلغ 
  على أن تضاف إليها التزامات أخرىب.

 46/1/4148الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 أوباما: أي اتفاق لوقف النار يجب أن ينّص على غزة منزوعة السالح
علن الرئيس األمريكي باراك أوباما أن وقفا  فوريا  دائما  أ  وكاالت: -"الخليج" -فلسطين المحتلة 

إلطالق النار وبال شروط في قطاع غزة يمثل "ضرورة استراتيجية"، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع 
 .اء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهورئيس الوزر 

وأعلن البيت األبيض في بيان انه باالعتماد على الجهود التي قام بها وزير الخارجية جون كيري 
فقد عبر الرئيس بوضوح عن الضرورة االستراتيجية إلرساء وقف فوري إنساني إلطالق النار وبال 

للمعارك على أساس اتفاق وقف إطالق  شروط يضع حدا  في الحال للمواجهات ويؤدي إلى وقف دائم
 .6376النار عام 

الفلسطيني ينبغي أن يتضمن في نهاية المطاف  -وقال أوباما إن أي حل دائم للصراع اإلسرائيلي 
 نزع سالح الجماعات المتشددة ونزع سالح غزة.

 44/1/4148، الخليج، الشارقة
 

 كيري: نسعى مع شركائنا اإلقليميين لنزع سالح حماس
وزير الخارجية األمريكي ، أن وكاالتو الجزيرة  عن، 44/1/4148، الجزيرة نت، الدوحة ذكرت

وحركة "إسرائيل"  جون كيري قال إن الجهود الدولية التي تبذل في محاولة للتوصل إلى تهدئة بين
 ؤدي إلى نزع سالح حركة حماس.بغي أن تحماس في قطاع غزة ين

وأكد وزير الخارجية األمريكي أنه سيواصل العمل "على وضع اتفاق لوقف إطالق نار إنساني من 
دون شروط". وأوضح أن مثل هذه الهدنة "قد يتم االحتفال بها في العيد  عيد الفطرب الذي يبدأ اآلن، 

ية واألدوية إلى غزة، وستوفر إلسرائيل وسائل الرد وستضع حدا للمعارك وتسمح بنقل المواد الغذائ
 على التهديد الذي تطرحه الهجمات عبر األنفاق، وهو تهديد نتفهمه بشكل تام وهو تهديد حقيقي".

وفي نظر كيري، فإن "الزخم الذي يسببه وقف إطالق نار إنساني هو أفضل وسيلة لنكون في 
 موقع تفاوض" بين الطرفين المتحاربين.

كيري، قال إن أي ، أن أ ف ب ، عنواشنطن من، 44/1/4148، "44موقع "عربي  فوأضا
والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة "يجب أن يقود إلى نزع سالح حركة  "إسرائيل"حل لألزمة بين 

المقاومة اإلسالمية حماس وكل التنظيمات اإلرهابية، وسنعمل مع إسرائيل والشركاء اإلقليميين لضمان 
ولم يسم كيري الدول التي وصفها بالشركاء اإلقليميين، وذلك في مستهل كلمة له،  ذا الهدف".تحقيق ه

اليوم اإلثنين، بمناسبة صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية األمريكية بشأن الحريات الدينية في 
النار ومضى قائال: "مستمرون في العمل على تأسيس وقف إلنساني وغير مشروط إلطالق  العالم.

يمكن من خالله االحتفال بالعيد  عيد الفطر الذي بدأ اليوم ويستمر ثالثة أيامب ويسمح بدخول الغذاء 
 والدواء وغيرها من التجهيزات إلى غزة".
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 كيري: نتنياهو طلب مساعدة أمريكية في التوصل إلى هدنة في غزة
طلب مجددا  مساعدة واشنطن في  نتنياهونيويورك: أوضح وزير الخارجية األمريكي جون كيري أن 

محاولة التوسط في وقف للنار في غزة. وقال في مؤتمر صحافي في واشنطن: "الليلة الماضية 
ثار تلك المسألة معي كما ب عن فكرة واحتمال لوقف للنار. وأنتنياهوتحدثنا، وحدثني رئيس الوزراء  

قال إنه "سيتبنى وقفا  للنار يتيح إلسرائيل حماية نفسها في مواجهة  نتنياهوفعل باستمرار"، مضيفا  أن 
 األنفاق، وأن ال تتضرر بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها حتى اآلن".

ع أصدقائنا وقال كيري إنه غير قلق بسبب الهجوم الشخصي ضده، وأكد: "نعمل بشكل وثيق م
اإلسرائيليين لكي نتمكن من إيجاد سبيل لخفض أعداد الضحايا من المدنيين ولمنع الوضع من 
التدهور إلى مكان يجعل من الصعب على الجانبين إيجاد طريق إلى أمام". وقال إنه إذا تم التوصل 

ها، فإنها ستجري وحماس معالجت"إسرائيل"  إلى اتفاق إلجراء مفاوضات جديدة على قضايا أوسع تريد
في القاهرة "وستكون بأكملها من دون أي شروط مسبقة، ولن تعرقل قدرة إسرائيل في الدفاع عن 
نفسها". وأضاف: "من المناسب أكثر محاولة حل القضايا على طاولة المفاوضات بدال  من مواصلة 

 العنف والعنف المضاد... ما سيجعل من األكثر صعوبة الخروج من الوضع".
 11/1/4148ياة، لندن، الح

 
 القناة األولى اإلسرائيلية: أوباما طلب من نتنياهو وقفاا فورياا للنار من دون شروط

ن الرئيس باراك أوباما طلب من رئيس نيويورك: أفادت القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي أ
 وقفا  فوريا  للنار من دون شروط. نتنياهوالحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

 11/1/4148الحياة، لندن، 
 

 عرض عدة مرات وقف إطالق النار نتنياهوسفير الوليات المتحدة في "إسرائيل": 
، دان شبيرو، في مقابلة مع القناة التلفزيونية اإلسرائيلية "إسرائيل"أكد سفير الواليات المتحدة في 

عرض عدة مرات وقف إطالق النار في األسابيع األخيرة، مضيفا أن حركة  نتنياهواألولى، على أن 
في محادثة مع الرئيس األمريكي باراك أوباما، تحدثا عن ، و نتنياهووأضاف أن  حماس كانت ترفض.

"األهداف المشتركة للطرفين، وهي التوصل إلى وقف إلطالق النار بحيث يؤدي إلى اتفاق دائم لمنع 
 الهجمات الصاروخية والهجمات عن طريق األنفاق".

 42/1/4148، 84عرب 
 

 "إسرائيل"يصدر مشروع قرار لدعم  األمريكيمجلس الشيوخ 
"إسرائيل"  مشروع قرار يدعم أول من أمس أصدر مجلس الشيوخ األمريكي: مينا العريبي - لندن

في "حق الدفاع عن النفس" ويرصد خمسة ماليين دوالر للحصول على معلومات حول مرتكب جريمة 
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سرائيليين الثالثة الشهر الماضي. وتقدم السيناتور تيد كروز  جمهوري من والية قتل الشباب اإل
تكساسب بمشروع القرار مساء أول من أمس وصادق عليه مجلس الشيوخ باإلجماع، ولكنه يحتاج إلى 

 موافقة الرئيس األمريكي باراك أوباما قبل أن يصبح قانونا.
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، ويعتبره  وكان من الالفت أن مشروع القرار يدين بشدة

"منحازا" بسبب انتقاده للحرب اإلسرائيلية على غزة. كما يطالب مشروع القرار بتخصيص المزيد من 
األموال لـ"القبة الحديدية" اإلسرائيلية الذي تموله الواليات المتحدة ليخترق الصواريخ التي تطلقها 

 رة أوباما التزامها به.حماس، وهو أمر أعلنت إدا
 14/1/4148الشرق األوسط، لندن، 

 
 مون وكيري يعلنان التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة لمدة ثالثة أيامبان كي 
 عند من تبدأ 41 مدة إنسانية تهدئة على اتفقتا "ئيلإسرا"و حماس حركة أن، المتحدة األمم أعلنت
 الخارجية ووزير المتحدة لألمم العام األمين عن صدر بيان ودعا، الجمعة اليوم صباح من 4 الساعة

 .المشروطة غير التهدئة فترة خالل النفس بضبط االلتزام إلى األطراف جميع، كيري جون األمريكي
 المدة هذه خالل" أنه إلى الفتا"، تمديده تم إذا إال" ساعة 41 لـ تمرسيس النار وقف إن، البيان وقال
 العسكرية آليات يسحب لن االحتالل جيش أن يعني ما"، مكانها في األرض على القوات ستبقى
 األبرياء المدنيين إلى بالنسبة مهم هذا النار إطالق وقف إن" وتابع .غزة قطاع حدود عن وجنوده
 حيوية بأمور للقيام وفرصة ملحة إنسانية مساعدات غزة في المدنيون سيتلقى رةالفت هذه خالل ...ب 
 ".الغذائية المواد وتخزين بالمصابين واالهتمام القتلى دفن منها

 مع مفاوضات إلجراء القاهرة إلى وفلسطيني إسرائيلي وفدان الفور على يذهب" البيان وأضاف
 ومناقشة، النار إلطالق دائم وقف إلى التوصل هدفب، مصر من دعوة على بناء، المصرية الحكومة
 ".المفاوضات هذه في االهتمام ذات القضايا جميع

 4/2/7041، لين أون فلسطين
 

 كيري يطلب مساعدة قطر وتركيا لإلفراج عن جندي إسرائيلي أشارت تقارير إلى أسره
وكاالت: دعا وزير الخارجية األمريكي جون كيري تركيا وقطر،  -رامشتاين،  ألمانياب، واشنطن 

أمس، إلى استخدام نفوذهما في تحقيق اإلفراج عن جندي إسرائيلي أشارت تقارير إلى أسره، ما أدى 
واتصل كيري بوزير الخارجية القطري خالد بن  وحماس. "إسرائيل"إلى انهيار وقف إلطالق النار بين 

محمد العطية ووزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو على الفور بعد أن أبلغه أحد مساعديه أثناء 
 رحلة العودة من زيارة للهند بتقارير أشارت إلى أسر الجندي اإلسرائيلي ومقتل جنديين. 
 4/4/4148، األيام، رام هللا
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 مليون دولر لتمويل منظومة "القبة الحديدية" 441يكي يوافق على تخصيص األمر الكونجرس 
مليون دوالر لتمويل منظومة القبة  661وافق الكونجرس األمريكي الجمعة على تخصيص : واشنطن

 إلىحديدية الدفاعية العتراض الصواريخ التي تطلقها حركة حماس على "إسرائيل" قبل وصولها ال
صوتا مقابل ثمانية، في تصويت جرى في  361 بأغلبيةووافق مجلس النواب على هذا التمويل  .أهدافها

أ عطلته يبد أنهذا التمويل قبل  باإلجماعوكان مجلس الشيوخ اقر  الجمعة. أمسوقت متأخر من مساء 
 على هذا القرار. أوبامايوقع الرئيس األمريكي باراك  أنويفترض  .أسابيعالصيفية التي تستمر خمسة 

األمريكية للمساعدة العسكرية  اإلدارةمليارات دوالر طلبتها  3.7من  ويشكل هذا التمويل جزءا  
خصص الكونجرس وكان  ية.جنبية األمريكفي العالم من المساعدات األ األولىالمستفيدة  "إسرائيل"لـ

 مليون دوالر للقبة الحديدية العام الماضي. 631
 أعضاء، لكن 6371مليون دوالر لنظام القبة الحديدية في  712طلب  األبيضوكان البيت 

المبالغ التي يطلبها الرئيس لتمويل المشاريع الكونجرس رفعوا هذا المبلغ. وعادة يزيد الكونجرس 
 ."لإسرائي" بأمنالمرتبطة 

 4/4/4148القدس، القدس، 
 

 أوباما يوقع على مشروع قانون لزيادة اعتمادات مشروع القبة الحديدية
آخر من  وقع الرئيس األمريكي باراك أوباما الليلة الماضية مشروع القانون الذي يخصص مبلغا  
األمريكية  -مئتي ن وخمسة وعشرين مليون دوالر لمواصلة تطوير منظومة  القبة الحديديةب اإلسرائيلية 

بمجلسي ه قد صادق قبل عدة أيام على الكونجرس المشتركة العتراض الصواريخ المعادية. وكان 
 مشروع هذا القانون.

 1/4/4148صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي، 
 

 ات المتحدة تعارض توجه السلطة الفلسطينية إلى الجنائية الدوليةالولي
، إن الواليات المتحدة 1/4 قالت الناطقة بلسان الخارجية األمريكية، جين ساكي، يوم الثالثاء

ت من جانب واحد"، وذلك في تعليقها على إمكانية أن تتوجه السلطة تعارض ما أسمته "عمليا
وقالت ساكي إنها ليست المرة األولى  ."إسرائيل"الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في هاغ ضد 

التي يطرح فيها هذا الموضوع. وبحسبها ال يزال هناك المتسع من الوقت لفحص حقيقة ما حصل، 
 ن يجب أن يكون على تثبيت وقف إطالق النار.ولكن التركيز اآل

 6/4/4148، 84عرب
 

 أوباما: ل يمكن لغزة أن تبقى في عزلة عن العالم
تمديد فترة االتفاق المؤقت لوقف  إلى أوبامادعا الرئيس األمريكي بارك  :وكاالت –واشنطن 

 اتفاق يصمد وقتا طويال. إنجاز إلىالنار معربا عن دعمه للمساعي المصرية الرامية  إطالق
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 أن أكد، غير انه األخيرة"جولة العنف "خالل  "غير المسؤولة"بتصرفات حركة حماس  أوباماوندد 
لى وال يمكنهم البقاء معزولين عن العالم. وقال: "ع أفضلالسكان العزل في غزة يستحقون مستقبال 

يكون هناك اعتراف بأن غزة ال يمكن أن تتحمل البقاء دائما في عزلة عن  أنالمدى البعيد، يجب 
وقال أوباما: "ليس لدي أي تعاطف مع حماس، لكن لدي تعاطف كبير مع الناس العاديين  العالم".

ك حق الذين يكافحون داخل غزة"، مشيرا إلى أن الواليات المتحدة تدعم وقف إطالق النار وكذل
وأضاف أن أي اتفاق على المدى القصير البد أن يضمن عدم  "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها.

 "إسرائيل" وا عادة إعمار غزة.ـاستئناف إطالق صواريخ حماس على "إسرائيل" وتدمير األنفاق المؤدية ل
ها بوجه الواليات المتحدة لحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفس تأييدعلى  أوباماواكد الرئيس 

العديد من  أرواح إزهاقفي الوقت ذاته عن انزعاجه من  أعرباالعتداءات الصاروخية غير انه 
 مل.يجب منح السكان هناك بصيصا من األالمدنيين في قطاع غزة مؤكدا انه 

 1/4/4148وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ها بالحرب على غزةوحلفائ الوليات المتحدةوثائق تكشف مشاركة  :موقع "إنترسبت" األمريكي
نشر موقع "إنترسبت" األمريكي وثائق مسربة تكشف أن الواليات المتحدة متورطة في العدوان 

 ."إسرائيل"األجهزة األمنية في كل من أمريكا و اإلسرائيلي على غزة. وتوضح الوثائق مدى التعاون بين
في المجاالت  "إسرائيل"في دعم  ضليعا   وأشار الموقع إلى أن للواليات المتحدة وحلفائها الغربيين دورا  

 المالية والعسكرية واألمنية، لشن األخيرة هجماتها على غزة ودول أخرى في المنطقة.
في  كبيرا   باألسلحة وتقنيات المراقبة التي لعبت دورا   "ئيلإسرا"وأضاف أن الواليات المتحدة دعمت 

العدوان على غزة، وأن وثائق سربها رجل األمن األمريكي السابق المنشق إدوارد سنودن كشفت أن 
 كي تشن هجماتها على غزة."إسرائيل"  واشنطن وحلفاءها دعموا

على  6330و 6333امي ضغطت ع "إسرائيل"وأوضح الموقع أن وثيقة مسربة تشير إلى أن 
 "إسرائيل"وكالة األمن القومي األمريكي للموافقة على إنشاء جهاز لتقاسم المعلومات المخابراتية مع 

 بشكل كبير ويدعى "المصارع"، وأن اإلسرائيليين طلبوا مئات الماليين إلكمال المشروع.
األمن القومي األمريكي تؤكد أن وكالة  6373نيسان  أبريل/ 73كما نشر الموقع وثيقة بتاريخ 

 تتعهد بتبادل المعلومات السرية واعتراض واستهداف وتحليل وا عداد التقارير األمنية.
وذكر الموقع أن هناك عالقة بين أجهزة االستخبارات األمريكية واإلسرائيلية تشمل إرسال دفعات 

كية والبريطانية تعتمد على سرية كبيرة من المال لعمالء إسرائيليين، وأن أجهزة االستخبارات األمري
في تقديم خدمات  -بما في ذلك األردن والسلطة الفلسطينية-األنظمة العربية التي تتلقى دعما أمريكيا 

 التجسس الضرورية المتعلقة بأهداف فلسطينية.
 6/4/4148نت، الدوحة،  الجزيرة
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نعاشإعمار غزة مقابل نزع سالحها : روس  لي عن النضمام للمنظمات الدوليةلقاء التخ الضفة اقتصادياا  وا 
قال مبعوث السالم األمريكي األسبق دينيس روس الذي قاد الوفد  :سعيد عريقات - واشنطن

سالم الفلسطينية اإلسرائيلية عبر ثالث عقود في عهد ثالث رؤساء األمريكي المفاوض لمباحثات ال
لدى "معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى" امس مستشار  ختلفين والذي يعمل حاليا  أمريكيين م

الخميس، "إن الوضع بالغ المأساوية في غزة يحتاج لمعالجة سريعة، وال بد من حشد المساعدات على 
األمريكية لمساعدة أوروبا، خاصة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانيةب  شاكلة خطة مارشال  الخطة

 لغزة، ولكن يجب عدم اإلفراج عن هذا الدعم إال بعد نزع سالح غزة".
لـ"إسرائيل" وقال روس الذي كان يتحدث خالل ندوة نظمها المعهد المعروف بمناصرته القوية 

هيرتزوغ "يتساءل البعض لماذا حدثت هذه الحرب؟ ولماذا  وبمشاركة الجنرال اإلسرائيلي المتعاقد مايكل
هذه الحرب اآلن؟، وقناعتي بعد أن تحدثت مع شخصية فلسطينية  إلىاختارت حماس أن تبادر 

هذه الحرب في هذه اللحظة متعمدة أوال  ألنها كانت تعاني  إلى سياسيةب بارزة هي أن حماس بادرت 
تصادي والحصار الخانق بعد تغير نظام حكم اإلخوان المسلمين في من العزلة السياسية واالنهيار االق

من اجل وضع السلطة الفلسطينية في مأزق وفي  وأيضا  مصر، والشعور بأنه ليس لديها ما تخسره، 
وأما بخصوص الدافع وراء رغبة حماس في وضع السلطة الفلسطينية في  موقع الدفاع عن الذات".

الحرب التي أعدت لها حماس بعناية، يقول روس "إن حماس فقدت موقع الدفاع من خالل شن هذه 
مرحلة يصعب حكمها فهي غير قادرة على دفع الرواتب  إلىرغبتها في حكم غزة بعدما وصلت 

وتحمل المسؤوليات اإلدارية والمالية للقطاع، وهذا بالمناسبة هو السبب الذي يقف وراء توجهها نحو 
 ".حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح

هذه الحرب، حسب روس، هو "أن  إلىأما السبب الثاني الذي يقف وراء تعمد حماس المبادرة 
طباق الحصار وأحكام الخناق  حماس تشعر بحالة من اليأس بعد زوال حكم اإلخوان في مصر وا 

جانب بعض االنقسامات الداخلية حيث شعرت حماس أنها بحاجة ماسة الكتساب نوع من  إلىعليها، 
 ف والدعم من الشارع العربي للعودة لموقع األهمية، وهو األمر الذي لم يحدث".التعاط

وقال "الحقيقة الساطعة هي أنه في أعقاب الربيع العربي تغيرت األمور كثيرا  في معظم دول 
، حيث أصبحت دول الخليج منغمسة في مواجهة إيران، إلى جانب أولوياتهاالمنطقة التي تغيرت 

حدث بالنسبة لإلخوان المسلمين والذي أبرزته التطورات في مصر  من مرسي إلى االستقطاب الذي 
السيسيب حيث خلقت تحالفات جديدة في المنطقة وضعت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة 

 األمارات العربية واألردن إلى جانب إسرائيل في هذه المعركة وهو تطور غير مسبوق".
حماس دون إجبارها على تقديم المزيد من التنازالت، ال سيما وان  وحذر روس من مغبة "مكافأة

حماسب تريد أن  أي  ألنهاحماس تريد أن تبرر الحرب بالقول أنها حققت إنجازات مهمة للفلسطينيين، 
تبين للفلسطينيين في غزة الذين تعرضوا إلى هذا الحجم الكبير من القتل والدمار إننا لم نفعل ذلك 

يخفف من  أنلناه من أجل رفع الحصار وفتح المعابر وتخفيف المعاناة"، وهذا من شأنه عبثا ، بل فع
 سخط الناس عليها. حسب قوله.
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روس "أن الرئيس محمود عباس يجد نفسه في موقع ال يحسد عليه فهو يقع بين مطرقة  وأوضح
 سة من جهة أخرى".إسرائيل واستمرار االحتالل واالستيطان من جهة وسندان حماس وتصرفاتها اليائ

ن "الرئيس عباس سيحاول أن يشق طريقه للعودة إلى موقع األهمية والتأثير وأن اإلدارة ألى إ وأشار
األمريكية يجب أن تكون داعمة له في هذا االتجاه مقابل التراجع عن مساعيه على المسرح الدولي 

  االنضمام إلى منظمات األمم المتحدة المختلفةب".
اطا سماها  اقتراحات واعتبارات وأهدافب للتعامل مع األوضاع المتفجرة في غزة ويقترح روس نق

أولها "على الواليات المتحدة االعتراف بأن هناك تحالفا جديدا في المنطقة يشمل مصر والمملكة 
العربية السعودية ودولة األمارات العربية واألردن  يقف إلى جانب إسرائيلب وضد اإلخوان بمن فيهم 

 على المدى الطويل وفق هذه المتغيرات". استراتيجيتهاة حماس وبناء حرك
أما النقطة الثانية التي أسماها هدفا ، فيقول روس "إن مبرر وجود حماس  ريزون دتروب هو 
محاربة إسرائيل؛ ليس لها هدف غير ذلك، وهو ما يقتضي عدم االعتراف بها، بل يجب تجريدها من 

 سبت بعض الشعبية بين الفلسطينيين أثناء الحرب".المصداقية، خاصة أنها اكت
ويضيف روس "ولكن بالطبع ال بد من إعادة أعمار غزة، وهي فعال  منكوبة ولكن ذلك يجب أن 
يتم مقابل ضمانات: مثال  يجب أن ال يفتح معبر رفح إال بعد أن توضع هناك قوات أمن السلطة 

شاركونها ربما من المغرب ودول أخرى لتفتيش ما الفلسطينية ولكن ليس وحدها فال بد من آخرين ي
 يدخل وما يخرج من غزة بعناية فائقة".

 0وثالثا ، يتساءل روس "ماذا حدث للوعد األمريكي بدعم السلطة الفلسطينية والضفة الغربية بـ 
مليارات دوالر لبناء االقتصاد واإلنعاش؟ يجب أن يحدث ذلك مقابل تخلي السلطة عن مساعيها 

 لية، وتخفيف إسرائيل قبضتها على المنطقة  جب".الدو 
يجب إدارة األزمة،  األزمة:ورابعا ، يقول روس "اآلن ليس الوقت للتوصل التفاق سالم، أي حل 

بمعنى االنتباه إلى ما يمكن فعله مثل الضغط على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لتخفيف حدة 
 قع إلى جانبها من الجدار الفاصل".االستيطان وحصره في المناطق التي ت

وفي معرض رده على سؤال لـ القدس بخصوص نتائج الحرب على العالقات بين السلطة وحماس 
"الضفة وغزة"، قال روس "أنه يعتقد بكل تأكيد أن الحرب أدت إلى حدوث تقارب بين السلطة 

طة وحكومة الوحدة وحماس؛ وهناك شعور بالتقارب وهذا شيء جيد يعطي الرئيس عباس والسل
 الوطنية دورا  أكبر في إدارة شؤون غزة".

 2/4/4148القدس، القدس، 
 

 مسؤول أمريكي: طلبات تل أبيب العسكرية تجري بشكل روتيني وكل المبيعات تخضع للمراجعة
أكد الجنرال ويليام سبيكس بمكتب وزير الدفاع األمريكي متانة العالقات : هبة القدسي - واشنطن

سرائيل، وأن طلبات  من األنظمة العسكرية األمريكية تجري  "إسرائيل"العسكرية بين الواليات المتحدة وا 
مراجعة موحدة. وقال  بشكل روتيني، وشدد على أن كل المبيعات العسكرية الخارجية تخضع لعمليات
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"إسرائيل"  سبيكس في تصريحات خاصة لـ"الشرق األوسط" حول إمدادات الذخيرة التي حصلت عليها
أخيرا بصفتها مسألة سياسية: "نحن ال نعلق على تفاصيل المبيعات العسكرية المحتملة حتى يجري 

سرا ئيل تتمتعان بعالقات دفاعية طويلة االنتهاء من عملية البيع، إال أنني أؤكد أن الواليات المتحدة وا 
األمد، وتتضمن تلك العالقة الطلبات الروتينية لشراء األنظمة العسكرية األمريكية من قبل قوات الدفاع 

وأضاف: "أؤكد أن جميع المبيعات العسكرية الخارجية تجري من خالل عمليات مراجعة  اإلسرائيلي"،
 ا ينص عليه القانون".موحدة ووفقا لسياسات ومراجعات قانونية لم

من جانبها، حاولت المتحدثة باسم الخارجية األمريكية، ماري هارف، التقليل من اإلجراء الذي 
وتجميد عمليات نقل صواريخ "إسرائيل"  اتخذه البيت األبيض بتشديد الرقابة على شحنات األسلحة إلى

كره تقرير صحيفة "وول ستريت" أول وحاولت هارف التهوين مما ذ "إسرائيل"، هليفاير األمريكية إلى
من أمس  الخميسب من مفاجأة البيت األبيض والخارجية األمريكية بشحنات أسلحة من البنتاغون، 

أو تعرض العالقات األمريكية اإلسرائيلية للتوتر بسبب لـ"إسرائيل" ونفت أي تراجع في الدعم األمريكي 
تقريرا أول من أمس  الخميسب أشارت فيه إلى  هذا اإلجراء. كانت صحيفة "وول ستريت" قد نشرت

حصول الجيش اإلسرائيلي على إمدادات للذخيرة دون علم البيت األبيض والخارجية األمريكية، 
وأشارت الصحيفة إلى أن "البيت األبيض كان غاضبا من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين 

يفة إن "إسرائيل قد تقدمت بطلب للحصول خالل هجوم الجيش اإلسرائيلي على غزة"، وقالت الصح
يوليو الماضي  33يوليو  تموزب الماضي، وأدانت الواليات المتحدة في  63على صواريخ هليفاير في 

قيام إسرائيل بقصف مدرسة تديرها األمم المتحدة في غزة، التي أودت بحياة الكثير من المدنيين 
 الفلسطينيين".

 46/4/4148الشرق األوسط، لندن، 
 

 لوقف إطالق النار في غزة واشنطن تطرح مبادرة جديدة
طرحت الواليات المتحدة مبادرة جديدة خاصة بها على مجلس األمن : وكاالتال ،البيان – واشنطن

زة بالتوازي مع المبادرة األوروبية التي قدمت في األمم المتحدة من أجل وقف إطالق النار في قطاع غ
وأوضحت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن االقتراح األمريكي لوقف النار جاء في  للمجلس قبل أيام.

أعقاب مشروع القرار الذي تقدمت به ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والذي ينص على وقف إطالق النار 
والسلطة الفلسطينية على "إسرائيل"  المفاوضات بين مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة واستئناف

وتوقعت اإلذاعة أن تشهد األيام المقبلة اجتماعات مكثفة لمجلس األمن لمناقشة  .7621أساس حدود 
كال االقتراحين من أجل التوصل إلى صيغة بيان مشتركة تجمع عليها جميع دول األعضاء لوقف 

 العدوان على غزة.
 48/4/4148دبي،  البيان،
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 في غزة بوقف إطالق النار ترحب الوليات المتحدة
جون كيري باتفاق وقف اطالق النار في غزة  األمريكيرحب وزير الخارجية  وكاالت:ال - األيام

والفلسطينيين "إسرائيل"  فكير في تسوية بينفي بقاء الهدنة الجديدة ثابته وتسمح بالت األملمعبرا عن 
النار داعيا  إطالقالواليات المتحدة "تدعم بقوة" اتفاق وقف  إنوقال في بيان  على المدى البعيد.

يكون وقف النار راسخا ودائما ويضع حدا  أن"نأمل بشدة  وأضاف التقيد ببنوده". إلى األطراف"جميع 
 النزاع في غزة". بإنهاءللهجمات الصاروخية والقذائف ويسمح 

سرائيلكيري بوساطة مصر مذكرا بأن واشنطن "عملت بتعاون وثيق" مع القاهرة  أشادكما   وا 
" و"السكان األخرى اإلرهابيةوشدد كيري على التمييز بين "حماس والمنظمات  والسلطة الفلسطينية.
 األمدحل "طويل  إلى" داعيا : "نقترب من المرحلة التالية بعيون مفتوحةوأضاف المدنيين" في غزة.

 ...ب كما يحق للفلسطينيين  إرهابيةالعيش بسالم وامن من دون هجمات  اإلسرائيليين"حق  وأكد لغزة".
"تحقيق ذلك  أن إلى وختم مشيرا   العيش بسالم وامن واالستفادة من الفرص االقتصادية واالجتماعية".

 قبل الذي يستحقه الشعبان".لن يكون سهال لكنه الطريق الوحيد باتجاه المست
 41/4/4148األيام، رام هللا، 

 
 في غزة حماس ضدوفد برلماني أمريكي يشكر نتنياهو لحربه 

سة النائب وجه وفد لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب األمريكي برئا: األناضول –القدس 
هاورد مكيؤون، الشكر لرئيس الوزراء اإلسرائيلي على حربه األخيرة التي شنها على حركة حماس في 

 قطاع غزة، بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية.
ونقلت اإلذاعة عن نتنياهو، قوله خالل االجتماع الذي جرى مساء الخميس، في مدينة القدس، 

سرائيل عدو مشترك وهو إرهاب المتطرفين اإلسالميين الذين يرتكبون  قوله إن "للواليات المتحدة وا 
 ".المذابح ويستهدفون المدنيين العزل كما تفعل حركة حماس في غزة

وبحسب اإلذاعة، أضاف نتنياهو أن "هؤالء المتطرفين هم أعداء جميع الدول المتمدنة ويجب علينا 
 ".التكاتف من أجل دحرهم

مريكي هارود مكيؤون "أعرب خالل االجتماع عن شكره لتصدي كما أفادت اإلذاعة أن، النائب األ
 إسرائيل ألعداء اإلنسانية الذين يريدون السيطرة على العالم"، في إشارة إلى حركة حماس.

وأضاف مكيؤون أن "تصرف القيادة والجيش اإلسرائيليين في المعركة األخيرة يشكل قدوة يحتذى 
رائيليين مع اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لتفادي قتل المدنيين بها لطريقة الدفاع عن المواطنين اإلس
وأعرب النائب األمريكي عن أمله في الحفاظ على العالقات  في الطرف اآلخر"، وفق اإلذاعة.

 ولجنة الخدمات المسلحة مجلس النواب األمريكي."إسرائيل"  الخاصة بين
 44/4/4148، 44موقع عربي 
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 ودوله بيالتحاد األورو ثالثاا: 
 "إسرائيل"الخارجية البريطانية تحث على التهدئة بين الفلسطينيين و

 حيال تصاعد العنف في غزة وجنوبأعرب وزير الخارجية البريطاني عن قلق بالده : لندن
وقال  ودعا جميع األطراف إلى لضبط النفس وتجنب سقوط المزيد من الضحايا األبرياء. "إسرائيل"،

ب تعليقا على الهجمات الصاروخية التي شنتها فصائل 4/1هيغ في تصريحات له مساء الثالثاء  
يلي على غزة: "يقلقني جدا تصعيد العنف والقصف الجوي اإلسرائ"إسرائيل"  المقاومة الفلسطينية على

تدعو  "إسرائيل". في غزة وجنوب إسرائيل مؤخرا. وأدين إطالق مسلحين في غزة لصواريخ تجاه
المملكة المتحدة حماس والجماعات المسلحة األخرى لوقف هذه الهجمات الصاروخية. فمن حق شعب 

 كما أن من حق غزة أن تعيش بسالم".إسرائيل العيش دون شعورهم بخوف وقلق دائم على أمنهم. 
وحث هيغ كافة األطراف بذل كل ما في وسعهم لضبط النفس وتجنب سقوط المزيد من الضحايا 
األبرياء، وقال: "يتحمل كافة األطراف مسؤولية االحترام التام التفاق وقف إطالق النار الذي تم 

ت الصراع وعدم االستقرار في غزة. ، ومعالجة مسببا6376نوفمبر / التوصل إليه في تشرين ثاني
فهذا التصعيد الخطير للعنف ليس بمصلحة أحد، بل سوف يضر بفرص عملية السالم في الشرق 

 األوسط"، على حد تعبيره.
 4/1/4148قدس برس، 

 
 فرنسا تحض على ضبط النفس في قطاع غزة

حضت وزارة الخارجية الفرنسية جميع األطراف على ضبط النفس في قطاع : ويترزر  –باريس 
نؤكد رفضنا كل أشكال العنف، "غزة. وقال الناطق باسم الوزارة رومان نادال في إفادة صحافية: 

 ."وندعو كل األطراف إلى ضبط النفس
 2/1/4148الحياة، لندن، 

 
 بين غزة و"إسرائيل"لى وقف إطالق النار إالتحاد األوروبي يدعو 

قال االتحاد األوروبي انه يتابع بقلق بالغ تدهور الوضع وبشكل سريع في قطاع غزة واألراضي 
 ايا.النار على الفور لتجنب سقوط المزيد من الضح إطالقوقف  إلىالمحتلة، ودعا 

، عن استيائه للعدد المتزايد من أمسوأعرب مكتب العمل الخارجي األوروبي في بروكسل في بيان 
وجوب أن  إلىالضحايا المدنيين بمن فيهم األطفال، والناجم عن الردود االنتقامية اإلسرائيلية. ودعا 

قصى درجات ضبط تولى األهمية القصوى لسالمة وأمن جميع المدنيين، وأن تمارس جميع األطراف أ
عادةالنار على الفور لتجنب سقوط ضحايا  إطالقالنفس ووقف   التهدئة. إرساء وا 

 41/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 هولند لنتنياهو: فرنسا "متضامنة" مع "إسرائيل"
أن الرئيس الفرنسي فرانسوا  ،نقال  عن أ ف ب ،من باريس 41/1/4148، الحياة، لندننشرت 

وعبر عن "تضامن" "إسرائيل"  طالق حركة حماس للصواريخ من قطاع غزة علىإربعاء هوالند أدان األ
قال هوالند  نتنياهوي بنيامين سرائيلوخالل مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة اإل "إسرائيل". فرنسا مع

لحماية شعبها في وجه التهديدات"، وفق ما جاء  اإلجراءاتالحكومة اإلسرائيلية اتخاذ كافة  إلى"يعود 
 العنف". أعمالفي بيان للرئاسة الفرنسية. واكد الرئيس الفرنسي على "ضرورة تفادي تصعيد 

أن فرنسا أدانت  ،ووكاالت ،نقال عن مراسلين 41/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، وذكرت 
النار من الجانب الفلسطيني والرد  إطالقالمتحدث باسم حكومتها ستيفان لو فول "تسارع وتيرة بلسان 

مفاوضات مع كافة  بإجراء"االرادة المعلنة في هذا االطار ـاإلسرائيلي على مصادر النيران"، وذكر ب
، الن وزير روبياألو على مستوى االتحاد  وأيضا  ، الواليات المتحدة األوسطالمعنيين بالشرق  األطراف

 ضروري". أوروبياتخاذ موقف  إنالخارجية يعتبر 
 

 أنجيال ميركل تدين إطالق الصواريخ من غزة
وكاالت: أدانت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل الهجمات الصاروخية التي تنطلق من  –الجزيرة 
ة، وقالت في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األربعاء إنه ليست قطاع غز 

 هناك أي مبررات لهذه الهجمات.
 41/1/4148الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 بلير: نسعى للخروج بمبادرة تمهد لحل بعيد المدى بشأن غزةتوني 
جل أتوني بلير"، أنه قدم للمنطقة من أكد مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق األوسط، " :رام هللا

وقال بلير  طراف المتنازعة، بهدف الخروج بمبادرة شاملة لحل األزمة في قطاع غزة.التواصل بين األ
عداد كبيرة من أ  ن لدينا، ألفظيع جدا   ليا  في مقابلة خاصة مع القدس دوت كوم، "إن الوضع حا
العمل على  األمورطريقة لمعالجة  وأفضلالضحايا المدنيين، الصواريخ ما زالت تطلق من غزة، 

كان بعيد المدى للمشاكل  إذاال إنه لن يكون هناك حل أشعر في هذه المرة بأنا أخفض التصعيد، و 
 التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة وغزة".

التي نعاني منها منذ  األساسية، علينا معالجة المشكلة لألوضاعول خطوة تهدئة أأضاف بلير: "و 
بل  نيةآحلول ليست  إيجادفترة طويلة وتتمثل بقضية االنقسام بين الضفة وغزة، وبعد عودة غزة علينا 

اطي مع القضايا ال اعرف ما هو الحل ولكن علينا التع اآلنبالمستقبل، ولغاية  األملتلك التي تعطي 
والصرف  الكهرباءالبنى التحتية  إلى إضافةوالقضايا السياسية،  األمنالجوهرية وخاصة في مجال 

 على حل للمدى البعيد وليس القريب". اآلنالصحي، والتركيز 
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وقال بلير، إن جريمة قتل الطفل محمد أبو خضير صدمت المجتمع الدولي، مطالبا بتقديم الجناة 
يهمل مثل هذه  أنالمجتمع الدولي يمكن  أنيعتقدون  أشخاصهناك  أحيانا  وضح: "وأ للمحاكمة.

بخطف وقتل اإلسرائيليين الثالثة فان طريقة  إدانةالقضايا ولكنها قضية فظيعة، مثل ما كان لدينا 
 ألرى محاكمة للفاعلين" أتوقخضير كانت رهيبة وباعثة للصدمة، وانا أبو خطف وقتل 

 44/1/4148القدس، القدس، 
 

 وزير خارجية فرنسا: التوصل لوقف إطالق نار في غزة "أولوية قصوى"
وكاالت: قال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إن الرئيس هوالند تحدث مع الرئيس ال –الجزيرة 

وأشار البيان إلى أنه "في هذه  لمرزوقي "بخصوص الوضع الخطير في غزة".التونسي المنصف ا
اللحظة الحاسمة اتفقت فرنسا وتونس على ضم جهودهما والقيام بكل الممكن للوساطة مع شركاء 
آخرين للتمكن من ذلك"، مضيفا أن "ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين ومخاطر القيام بتدخل 

 إرساء وقف إطالق نار بال تأخير".بري، يدعو إلى 
أن  -في تصريحات للصحفيين بفيينا-من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 

"األولوية المطلقة هي وقف إطالق النار في غزة كما في إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "في هذا الظرف من 
 ".6376بالعودة إلى هدنة  -من الدوليكما طالب مجلس األ-التصعيد الكارثي قطعا، تطالب فرنسا 

وبدوره، قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا تدين إطالق الصواريخ الذي يجري 
من قبل حركة حماس على السكان المدنيين اإلسرائيليين، "لكننا نطلب أيضا من إسرائيل االعتدال في 

 ابة ضحايا مدنيين".ردها، وخصوصا احترام القانون الدولي وتجنب إص
 41/1/4148الجزيرة. نت الدوحة، 

 
 ألمانيا تسعى لوقف الغارات اإلسرائيلية على غزة

عهود مكرم: يجري وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير خالل زيارته للمنطقة  -بون 
واعتبر وزير الخارجية  الثنين، محادثات مع اإلسرائيليين والفلسطينيين حول وقف إطالق النار.اليوم ا

األلماني، أن التنسيق األوروبي العربي يشكل أهمية للتوصل إلى ما وصفه "بائتالف العقالء" للخروج 
وقف القتال  ، وشدد على ضرورةية على غزةمن األزمة الراهنة في المنطقة ووقف الغارات اإلسرائيل

 والعودة إلى مفاوضات السالم التي اعتبرها الخيار الوحيد لتحقيق الهدوء واالستقرار.
 48/1/4148عكاظ، جدة، 

 
 مليون كرون لإلغاثة العاجلة في غزة 11النرويج تتبرع بر 
الحياة الجديدة: أعلن وزير الخارجية النروجية بورغ برينده عن تبرع حكومة بالده  -القدس المحتلة 

مليون كرون نرويجي لإلغاثة العاجلة في غزة. وقال برينده "انه من المهم جدا على إسرائيل أن  33بـ 
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لى غزة، وبذلك سيكون الوضع اإلنساني أفضل  تخفف القيود على حركة البضائع واألشخاص من وا 
 ال. كما طالب مصر بفتح الحدود مع غزة ألغراض إنسانية".حا

 48/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: "إسرائيل" تشّن حالياا ثالث أكبر عملية تقوم بها ضّد غزة
لندن، ا ف ب ـ األناضول: أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ االثنين استقالته من منصبه 

 لتولي رئاسة مجلس العموم، وذلك في إطار تعديل وزاري محدود للحكومة التي يقودها المحافظون.
على غزة، "هي  حاليا   "إسرائيل"كرية التي تشنها استقالته قال هيغ، إن العملية العس إعالنوقبل 

 ثالث أكبر عملية يشنها الجيش اإلسرائيلي على القطاع".
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها، "هيغ" االثنين، أمام مجلس العموم البريطاني، والتي 

ع غزة، أدت حتى من الشهر الجاري ضد قطا 1أوضح فيها أن "العملية التي بدأتها إسرائيل في الـ 
صابة  743اآلن إلى استشهاد   آخرين". 7633فلسطينيا، وا 

وأضاف "من حق الشعب اإلسرائيلي أن يعيش آمنا بدون أي تهديدات، كما أن من حق أهل غزة 
في  43ولفت الوزير البريطاني إلى أن األمم المتحدة تتوقع أن  أن يعيشوا في أمان وسالم أيضا".

المدنيين، وأن ثلثهم من األطفال، موضحا أنهم تحركوا بسرعة بعد اندالع المئة من الشهداء من 
 األحداث من أجل إجالء ونقل المواطنين البريطانيين إلى بالدهم بشكل آمن.

ومضى قائال: "غزة يعيش بها أالف األشخاص من المدنيين غير المسؤولين عن الصواريخ التي 
الدفاع عن نفسها ضد ما تتعرض له من هجمات، لكن  تقذف تجاه إسرائيل التي نرى أنه من حقها
وأوضح أن بالده لديها ثالثة أهداف بخصوص األوضاع  حماية المدنيين في غزة أمر مهم أيضا".
وقف إطالق النار، ووضع حد للتحديات اإلنسانية،  أولهاالراهنة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: "

حياء عملية السالم بين الجانبين".  وا 
 48/1/4148رأي اليوم، لندن، 

 
 وزير الخارجية األلماني: لر"إسرائيل" الحّق في الدفاع عن مواطنيها من خطر الصواريخ

فرانك فالتر  ن وزير الخارجية األلمانيأت ، نقال عن وكاال46/1/4148الخليج، الشارقة، نشرت 
شتاينماير قال إن لـ"إسرائيل" الحق في الدفاع عن مواطنيها من خطر الصواريخ، وأن الساعات القادمة 

 ستكون حاسمة، مبديا  أمله في نجاح الجهود الرامية لوقف إطالق النار.
ل بعد لقاء الرئيس محمود أن الوزير األلماني قا 46/1/4148القدس العربي، لندن، وذكرت 

عباس في مقر الرئاسة في رام هللا إنه "جرى الحديث مع الجانب الفلسطيني حول سبل الخروج من 
دوامة العنف الجارية حاليا"، وقال "أعربت للرئيس عباس عن تقديرنا لمواقفه الساعية لوقف دوامة 

ة ُملحة للبحث عن مخرج حقيقي العنف، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة". وأكد أن هناك ضرور 
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لوقف العنف الدائر بشكل يومي، والعودة إلى الحديث بين األطراف المعنية، ألننا أمام ساعات 
 حاسمة وصعبة، فيما يتعلق بقبول االقتراح المصري، وهل سيكون لهذه المبادرة فرص للنجاح أم ال.

ج إلى كثير من الوقت، ولكن نعلم وأضاف "نعلم أن استئناف المفاوضات حول حل الدولتين يحتا
تماما أن الوقت اآلن هو مهم جدا لكي يكون هناك وقف إلطالق النار لالنطالق نحو مفاوضات حل 

ألف يورو لصرفها  133الرئيس محمود عباس بتوفير  إنه وعدالدولتين". وختم شتاينماير بالقول 
  ية.كمساعدات إنسانية في قطاع غزة من خالل الحكومة الفلسطين

 
 فرنسا تدعو كافة األطراف إلى احترام وقف فوري إلطالق النار كما تقترح مصر

ره أحمد عبدهللا: أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد محادثة هاتفية مع نظي - القاهرة
المصري سامح شكري، أن فرنسا تدعو كافة األطراف إلى احترام وقف فوري إلطالق النار كما تقترح 

وقال في بيان كل الجهود يجب أن تفضي إلى وقف العنف وحماية المدنيين، موضحا أن  مصر.
 فرنسا تؤيد مبادرة مصر المدعومة من الجامعة العربية للتوصل إلى وقف فوري إلطالق النار.

 46/1/4148كاظ، جدة، ع
 

 تلقى دعماا إقليمياا ودولياا وكل المجتمع الدولي يقف خلفها المصريةالمبادرة توني بلير: 
بلير تضامنه الكامل مع الرباعية الدولية توني  مبعوث اللجنةأعلن : وكاالتال ،البيان –القاهرة 

المبادرة المصرية التي طرحتها مصر، قائال  "إن هذه المبادرة صحيحة تلقى دعما  إقليميا  ودوليا  وكل 
المجتمع الدولي يقف خلفها، وهي مبادرة مصممة لتقييد العمليات العسكرية حماية للمدنيين الذين 

 يعانون في غزة".
الفتاح السيسي صباح أمس، وندعم المبادرة المصرية والتي  "لقد التقيت مع الرئيس عبد وقال بلير:

تحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي وتهدف إلى وقف معاناه الشعب الفلسطيني في غزة وتقليل 
ن المبادرة مصم مه لتسمح لكل الجهود للتعامل مع المشاكل سواء على المدى  العمليات العسكرية، وا 

سرائيل، المهم أن يعمل الطرفان على وقف العنف. الق صير أو الطويل، وهناك مطالب لحماس وا 
ندعم شيئين بقوة كمجتمع دولي؛ أوال  ندعم المصالحة فال سالم من دونها، ونريد أن نرى "وأضاف: 

 الشعب الفلسطيني تحت سلطة واحدة، كما ندعم البنية التحتية في غزة وتلبية احتياجات شعب غزة،
 ."وذلك لن يكون إال بقبول المبادرة المصرية، ونريد السالم ووقف العنف

 41/1/4148البيان، دبي، 
 

 على حماساا المناسب عسكري الردّ  "إسرائيل"بي: على و التحاد األور 
تحاد األوروبي االحتالل الصهيوني، في بيانه الختامي الذي صدر عن القمة طالب اال: وكاالت

األوربية التي ُعقدت األربعاء في بروكسل، بأن يكون رده أثناء الدفاع عن نفسه ضد هجمات حركة 
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حماس، على حد زعمهم، متناسب ا مع ضمان حماية المدنيين في كل وقت. كما أعرب عن أسفه 
 وحسب "أ المدنيين األبرياء في "غزة"، بسبب العمليات العسكرية لالحتالل.لسقوط قتلى وجرحى من 

 ب"، أعرب قادة االتحاد األوروبي عن قلقهم البالغ حيال العنف المستمر في االحتالل وغزة. ف
بالصواريخ من غزة، واستهدافها لـ"إسرائيل" وأضاف البيان "االتحاد األوروبي يدين قصف حماس 

ريق"، وشدد على حقق االحتالل في الدفاع عن نفسه تجاه تلك الهجمات. وناشد للمدنيين دون تف
نهاء معاناة المدنيين وتوفير كافة اإلمكانيات الالزمة لذلك، وال  البيان طرفي الصراع تهدئة األوضاع وا 
سيما بخصوص إيصال المساعدات اإلنسانية للمحتاجين. كما رحب القادة األوروبيين في بيانهم 

هود التي يبذلها بعض الشركاء اإلقليميين بهدف وقف إطالق النار"، مناشدا حركة حماس قبول "بالج
 المبادرة المصرية الرامية إلى هدنة بين الطرفين.

 41/1/4148موقع رصد، القاهرة، 
 

 إلى اتفاق على وقف إلطالق الناريدعو حماس و"إسرائيل"  البرلمان األوروبي
 "إسرائيل"دعا البرلمان األوروبي إلى "اتفاق على وقف إلطالق النار" بين : الفرنسية – الجزيرة

وشدد  وحركة حماس، مشيرا إلى أن ال شيء "يبرر شن هجمات تستهدف عمدا المدنيين األبرياء".
على أن "النزاع الجاري يتسبب في  -م الذي اتخذوه خالل جلسة عامة في ستراسبورغفي قراره-النواب 

خسائر مأساوية في األرواح البشرية، وفي آالم غير مقبولة للسكان المدنيين لدى الطرفين"، مطالبين 
 أطراف النزاع بـ"الوقف الفوري لكل أعمال العنف التي تهدد حياة السكان المدنيين" في الجانبين.

نائب وزير الخارجية اإليطالي للشؤون -وفي بيان تاله أمام النواب، قال بنيديتو ديال فيدوفا 
إن من الضروري  -الخارجية، الذي تحدث باسم مسؤولة الشؤون الخارجية األوروبية كاثرين آشتون

ة إلنهاء دوامة "إقناع المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين باتخاذ القرارات الجريئة والشجاعة الضروري
 العنف الراهنة واستئناف المفاوضات".

 41/1/4148الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 "إسرائيلفي "التحاد األوروبي يعلق إقامة مباريات 
س أن مباريات األندية اإلسرائيلية في أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم اليوم الخمي: الفرنسية

حتى إشعار آخر،  "إسرائيل"مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي "يوروبا ليغ" لن تقام في 
 وذلك بسبب الوضع األمني المتدهور في المنطقة.

 41/1/4148الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 على غزة يةالعملية البر  إزاء"األسف" إسبانيا والنرويج تعربان عن 
"احترام صارم  إلىالعملية البرية ودعت  إزاءعن "األسف"  إسبانياعربت أ : وكاالتال ،الحياة الجديدة

في  اإلسبانيةرة الخارجية وقالت وزا لحياة المدنيين والمنشآت العامة مثل المدارس ومراكز الصحة".



___________________________________________________ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

 541              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

ن أ وأضافتعملية برية في غزة".  إطالقإسرائيل  إعالن إثرتعبر عن قلقها الشديد  إسبانيا" إنبيان 
اقصى درجات ضبط النفس واحترام صارم لحياة المدنيين  إلى بإلحاحتأسف لهذا القرار وتدعو  إسبانيا"

 والمنشآت العامة مثل المدارس ومراكز الصحة".
على ضرورة  التأييدالنزاع وجددت  أطرافالنار من كافة  إطالقوقف  إلىت مدريد "نداءها وجدد
سرائيليةب متداع  إلىالعودة  الهدوء واستئناف مفاوضات نحو تسوية تقوم على حل الدولتين  فلسطينية وا 

 ".األخيرة األحداثبشكل خطير بسبب 
 إطالقاتفاق لوقف  إلىفرص التوصل  أنة ن الهجوم البري "غير مقبول"، معتبر أكدت النرويج أو 

نيهيتسكانالن  6-النار لم تستنفد بعد. وقال وزير الخارجية النرويجي بورغي بريندي لشبكة تي في
النار  إلطالقوقف  إلىالتوصل  أناعتبرنا  إذا"ارى انه من غير المقبول بدء عملية برية وخصوصا 

انه حذر نتنياهو من "غزو بري"، معتبرا انه  األوسطشرق ال إلىممكن". وقال بريندي العائد من زيارة 
في غزة "مؤلم"، عبر الوزير النرويجي عن  أطفالمقتل  إنقال  أنوبعد  ".أصعبوضع  إلى"سيؤدي 

 سقوط مزيد من القتلى. إلىيؤدي الهجوم البري  أنتخوفه من 
 42/1/4148، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 في الدفاع عن نفسها "إسرائيل"ق وزير خارجية بلجيكا: ندعم ح

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي، : األناضول ،حاتم الصقلي - بروكسل
تصاعد التوتر على  ا  ، مستنكر "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ديدييه ريندرز، إن بالده تدعم أحقية

وقال ريندرز، في بيان له، اليوم الجمعة: "نستنكر بشدة تصاعد التوتر على األرض  األرض في غزة.
وأضاف البيان: "نطالب بأقصى درجات  في غزة لكننا ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها".

ة التي قررت الحكومة اإلسرائيلية ضبط النفس وأقصى قدر من الحماية للمدنيين في العملية البري
 تنفيذها والتي نأمل أن تكون محدودة وقصيرة األمد".

وتابع: "رفض حماس وقف إطالق النار واستئناف إطالق قذائف صاروخية باتجاه جنوب إسرائيل 
إثر الهدنة اإلنسانية أمس، لألسف أثبت أن التنظيم اإلرهابي ليس لديه نية إلنهاء العنف ضد 

وكرر ريندرز دعوته لجميع األطراف إلى "تهدئة فورية وتنفيذ اتفاق وقف إطالق النار حاال،  ".إسرائيل
 واالستمرار في دعم الجهود المصرية في هذا الصدد".

 44/1/4148رأي اليوم، لندن، 
 

 "إسرائيل"الحكومة الفرنسية تمنع مظاهرة مناهضة لر
، كانت من المقرر "إسرائيلـ"أعلنت السلطات الفرنسية عن منعها لمظاهرة مناهضة ل :األناضول

تنظيمها اليوم، في العاصمة الفرنسية "باريس"، متذرعة بأحداث عنف جرت األسبوع الماضي، خالل 
وأشار بيان صادر عن  على غزة. مسيرات داعمة للشعب الفلسطيني، على خلفية العدوان اإلسرائيلي
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مكتب عمدة باريس، أن المكتب أرسل قرار المنع لجميع الجمعيات، والمنظمات، التي شاركت في 
 تنظيم المظاهرة، فيما تقدمت الجمعيات، والمنظمات المعنية، بطلب استئناف إلى المحكمة فورا .

ألف شخص،  33ارك فيها وكانت باريس قد شهدت األحد الماضي مسيرات داعمة لفلسطين ش
آالف بحسب الشرطة الفرنسية، تخللتها صدامات بين متظاهرين، وأشخاص  1بحسب المتظاهرين، و

 كانوا يخرجون من أحد المعابد اليهودية.
 42/1/4148القدس العربي، لندن، 

 
  حزب اليسار اإلسباني الموحد يطالب حكومة مدريد بسحب سفير إسبانيا من "إسرائيل"

، حكومــة إســبانياحســين مجــدوبي: طالــب حــزب اليســار الموحــد، القــوة السياســية الثالثــة فــي  -مدريــد 
منيـــة مـــع مـــن تـــل أبيـــب وقطـــع العالقـــات السياســـية والتجاريـــة واأل إســـبانيامدريـــد بضـــرورة ســـحب ســـفير 

 "إســـرائيل". ويتخـــوف اللـــوبي اليهـــودي فـــي هـــذا البلـــد األوروبـــي مـــن ارتفـــاع مطالـــب مقاطعـــة "إســـرائيل"
 ومبادرات لمحاكمة مسؤوليها ومقاطعة تجارية.

 44/1/4148القدس العربي، لندن، 
 

 القضاء الفرنسي يطلق يد الحكومة لمنع كل المظاهرات المنددة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة
أخضر للرئيس فرانسوا أوالنـد وحكومتـه لمنـع  محمد واموسي: منح القضاء الفرنسي ضوءا   -باريس 

بشــكل رســمي دعــوى  حــين رفــض كــل المظــاهرات والمســيرات المنــددة بالعــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة،
مستعجلة تقـدمت بهـا منظمـات مدافعـة عـن حقـوق الفلسـطينيين للطعـن فـي قـرار الحكومـة منـع مظـاهرة 

 مساندة للفلسطينيين السبت الماضي في باريس بشكل رسمي.
وعللـــت المحكمــــة اإلداريـــة فــــي بــــاريس قرارهـــا بــــالقول إن "مـــن حــــق الحكومــــة عـــدم مــــنح تــــراخيص 

 بالممتلكات واألمن العام". أضرارا  جود توتر في البالد قد يلحق لمظاهرات ومنعها في حال و 
 44/1/4148القدس العربي، لندن، 

 
 رئيس الوزراء البريطاني يدعو حماس لقبول المبادرة المصرية لوقف إطالق النار

األناضول: دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حركة حماس لقبول مقترحات مبادرة وقف 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كاميرون، اليوم االثنين، أمام  إطالق النار التي وضعتها مصر.

أن  مجلس العموم البريطاني، حول الهجمات التي يتعرض لها قطاع غزة، والتي أكد فيها مجددا  
 "من حقها الدفاع عن نفسها أمام الصواريخ التي ُتطلق من القطاع على مدنها المختلفة". "إسرائيل"

السبب في الهجمات اإلسرائيلية"، زاعما أن حركة حماس أطلقت من  يوأوضح أن "صواريخ حماس ه
 اآلخرين. األسبوعينصاروخا خالل  7413"إسرائيل"  غزة على

 44/1/4148رأي اليوم، لندن، 
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 الخارجية األلمانية: مقتل سبعة ألمان من أصل فلسطيني في قطاع غزة
فلسطينية ُقتلت على ما يبدو في قطاع  -أ ب: قالت وزارة الخارجية األلمانية إن عائلة ألمانية 

باسم الوزارة: "بناء على مؤشرات عدة متقاطعة، نعرف أن أفراد عائلة قد فارقوا غزة. وأوضحت ناطقة 
الحياة". ولم تقدم الناطق معلومات عن الضحايا، لكن وسائل إعالم ألمانية ذكرت أنهم رجل وزوجته 

 وأوالدهم الخمسة وجميعهم يحملون الجنسية األلمانية وقد ُقتلوا بغارة جوية إسرائيلية على غزة.
 41/1/4148حياة، لندن، ال

 
 "غير مقبول"على حماس  "غير المتناسب" "إسرائيل" فرنسا: ردّ 
األناضول: قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن "رد إسرائيل غير المتناسب  -باريس 
 ،التلفزيونية" 7ودعا في لقاء مع قناة "تي إف  اريخ التي تطلقها حماس أمر غير مقبول".على الصو 
 ب شخصا .263ألن يكون ردها متناسبا ، معربا  عن قلقه لتجاوز قتلى غزة  "إسرائيل" 

وفي سياق متصل اجتمع مجلس الدفاع الوطني الفرنسي برئاسة "فرانسوا أوالند"، لبحث الهجمات 
وأفاد بيان صادرة عن االجتماع بأن "أوالند"، أعرب عن قلقه من التوتر الذي  على غزة. اإلسرائيلية

 يشهده الشرق األوسط، مجددا  دعوة جميع األطراف لوقف إطالق النار.
 48/1/4148القدس العربي، لندن، 

 
 "يتآكل" "إسرائيل"التعاطف الغربي مع ".. وقف إطالق نار"دعو حماس إلى قبول : أهاموند
ـــاة"، أ ف ب -القـــاهرة  ـــا  عـــن حـــل لوقـــف الهجـــوم : "الحي ـــاهرة أمـــس بحث ـــاءات فـــي الق تواصـــلت اللق

يهـا قادمـا  مـن السـعودية لإاإلسرائيلي على قطاع غزة. فبعد عودة وزير الخارجيـة األمريكـي جـون كيـري 
وصـــل وزيـــر خارجيـــة بريطانيـــا فيليـــب هامونـــد، الـــذي طالـــب حركـــة حمـــاس بقبـــول "وقـــف إطـــالق نـــار 

 إنساني" من دون شروط.
وقال هاموند في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شـكري فـي القـاهرة بعـد لقـاء مـع الـرئيس 

لــى وقــف إطــالق نــار إنســاني مــن دون المصــري عبــد الفتــاح السيســي، إن "حمــاس يجــب أن توافــق ع
شروط مسبقة، من أجل الناس في غزة"، وتابع: "نشعر بقلق بالغ من األزمة اإلنسانية المستمرة، ونريـد 

وأشار هاموند إلى أنه "من المهم أن يستمر المجتمع الدولي  أن نرى اتفاقا  لوقف إطالق النار بسرعة".
 دائرة العنف". في العمل وتحقيق عمل متكامل  ...ب لكسر

وقال هاموند إن "الشعور بالتعاطف مع إسرائيل يتآكل بسرعة مع تصاعد أعداد الضحايا فـي غـزة"، 
وتـــابع: "مـــن المهـــم أن يفهـــم صـــانعو القـــرار فـــي إســـرائيل مـــا الـــذي يحـــدث لـــدى الـــرأي العـــام فـــي الـــدول 

 ها بريطانيا إلى غزة.ماليين جنيه إسترليني تقدم 1وأعلن هاموند عن مساعدات بقيمة  الغربية".
  41/1/4148الحياة، لندن، 
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 برلمانيون أوروبيون يدينون "الصمت المخجل" لبالدهم إزاء ما يحدث بغزة
لة العليا لألمن والسياسة الخارجية في طالب عدد من النواب في البرلمان األوروبي الممث: بروكسل

االتحاد، كاثرين آشتون، بالتحر ك العاجل من أجل وقف إراقة الدماء الفلسطينية في قطاع غزة جر اء 
 العدوان اإلسرائيلي المتواصل منذ نحو ثالثة أسابيع.

المخجل" التي وأدان نواب "المجموعة االشتراكية" في البرلمان األوروبي، ما وصفوه بحالة "الصمت 
 تعتري موقف االتحاد األوروبي إزاء ما يحدث في غزة.

وقال رئيس المجموعة، النائب اإليطالي جياني بيتلال، "كل يوم يمر بدون تحرك فعال يعني المزيد 
د أن يتصرف كالعب سياسي جاد في المنطقة". ونقلت  من الضحايا والدمار، وعلى التكت ل الموح 

لية الرسمية عن النائب بيتلال تأكيده على ضرورة قيام أوروبا بالضغط على كافة وكالة األنباء اإليطا
األطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطالق النار في قطاع غزة، ومن ثم رئاسة مؤتمر 

 شامل لحل الصراع في الشرق األوسط.
يتها لم تنته بعد وعليها القيام وألقى البرلماني األوروبي باللوم على كاثرين آشتون، قائال  "إن وال

بدور نشط في إنهاء العنف وحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، حيث أنه ال يوجد أي عذر أو مبرر 
 لعدم وجود مبادرة سياسية أوروبية"، حسب قوله.
" في البرلمان األوروبي، على أهمية التمسك االشتراكيةوفي السياق ذاته، شدد رئيس "المجموعة 

 .7621لدولتين على أساس حدود حزيران  يونيوب عام بحل ا
 41/1/4148قدس برس، 

 
 4144لتفاقية  التحاد األوروبي يدعو لوقف إطالق النار بغزة وفقاا 

بين االحتالل اإلسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، على دعا االتحاد األوروبي إلى وقف إطالق النار 
 .6376نوفمبر  أساس االتفاقية التي أبرمت بين الطرفين في شهر تشرين الثاني/

وأفاد بيان صادر عن قسم الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي، أن مصر تلعب دورا هاما في 
ي، مشيرا أن االتحاد يسعى جاهدا ويجري وقف إطالق النار بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطين

وأشار البيان أن االتحاد األوروبي قلق جدا بشأن استمرار مقتل  اتصاالته من أجل تحقيق ذلك.
طفال، وأنه يدين قصف  إسرائيلب مدرسة تابعة لألمم المتحدة، في  763األطفال الذي فاق عددهم 

صابة ع 72بيت حانون والذي أدى إلى مقتل  وأكد البيان أهمية فتح ممرات من  شرات آخرين.مدنيا وا 
أجل إدخال المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة، والسماح للمدنيين الراغبين في مغادرة المناطق 

 الساخنة بالتوجه إلى مناطق أكثر أمنا.
 46/1/4148، فلسطين أون لين
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 لرلعدوان اإلسرائيلي على غزة: نرفض تبريرات المجتمع الدولي رئيس الحزب الشتراكي الهولندي
بدعم من منظمات أهلية وأحزاب  -تظاهر أكثر من عشرة آالف شخص بينهم أتراك : األناضول

 جاجا  على الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة.احت -سياسية في مدينة "روتردام" الهولندية 
 -المشارك في المظاهرة  -وطالب رئيس الحزب االشتراكي الهولندي فرع روتردام "إينيكا بالم" 

بوقف الهجمات التي أودت بحياة العديد من األبرياء ومن بينهم األطفال بأسرع وقت، معربا  عن 
 بأنها حق إسرائيلي بالدفاع عن النفس.الدولي  للمجتمعرفضه إلعالن تلك الهجمات 

بدوره أكد النائب عن حزب العمال الهولندي "طوناهان كوزو"؛ ضرورة أن يبذل المجمع الدولي كل 
ما بوسعه؛ من أجل إيقاف تلك الهجمات اإلسرائيلية، الفتا  أن ما تشهده غزة يبكي القلب، لذلك 

 خرجت مظاهرات في كافة أنحاء العالم ضد ذلك.
 41/1/4148، طين أون لينفلس

 
 ن تنفجرأشعال منطقة تكاد إمجازر في غزة وتحذر من السبانيا تدين إ

الدولي لوضع حد "لمجازر غزة"  األمنالخميس قرارا من مجلس  إسبانياطلبت  :أ ف ب -مدريد 
خوسيه  اإلسبانيوقال وزير الخارجية  تنفجر". أن أصال  منطقة تكاد  إلىذرت من نزاع "قد يمتد وح

نار  إطالقطلبت "وقف  اإلسبانيةالحكومة  إنلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان  أماممانويل مرغايو 
لها مثيل في القرن لم يسبق  إنسانيةكارثة  أمام إنناوقال " فوري لوضع حد للمجازر الدائرة في غزة".

الدولي  األمنن "الحل الوحيد بالنسبة لنا هو قرار طارئ من مجلس أ وأضاف الحادي والعشرين".
 ."7604نزاع متواصل منذ  بإنهاءالعدائية بعملية مفاوضات تسمح  لألعماليضع حدا 

فورية  انيةإنسالعميقة للمشكلة ومساعدة  األسباب"فتح مرحلة مفاوضات تتناول  إلىوتدعو مدريد 
عادة  غزة" كما قال مرغايو. إعمار وا 

 14/1/4148رأي اليوم، لندن، 
 

 إسرائيل" تمزق القانون الدولي: "رئيسة مجلس النواب اإليطالي
بولدريني استهداف قوات االحتالل لألطفال  دانت رئيسة مجلس النواب اإليطالي الوراوكاالت: 

والمدنيين الفلسطينيين باعتباره انتهاكا  صارخا  للقانون الدولي. وقالت إنه "ال يجب أن يستهدف 
المدنيون" مؤكدة أن "إسرائيل" ترتكب "قتال غير مبرر" و"تمزق القانون الدولي" والحقوق اإلنسانية. 

من الدولي لوضع حد "لمجازر غزة" وحذرت من نزاع "قد يمتد إلى وطلبت إسبانيا، قرارا  من مجلس األ
 تنفجر". أنمنطقة تكاد أصال 

 4/4/4148الخليج، الشارقة، 
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 البرتغال: الفيدرالية الوطنية للمعلمين تتضامن مع صمود شعبنا في غزة
أدانت الفيدرالية الوطنية للمعلمين في البرتغال الجرائم الوحشية التي يرتكبها الجيش  :البرتغال

 األونروا وتشغيل الالجئينالمدارس التابعة لوكالة غوث  وخصوصا  استهدافاإلسرائيلي في قطاع غزة 
غزة هو عملية إبادة للشعب ووصف البيان الصادر عن الفيدرالية الوطنية للمعلمين أن ما يحدث في 

وطالب اإلسرائيلية. المجازر  والدولي علىالصمت األوروبي  وانتقدالفلسطيني وال يمكن السكوت عليها، 
 االحتاللالبيان أيضا  الدول األوروبية وحكومة البرتغال ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لجرائم 

دانة العدوانفي قطاع غزة  زلوالمواطنين العاإلسرائيلي التي ترتكب بحق األطفال  وحمل اإلسرائيلي.  وا 
 يومي.البيان "إسرائيل" مسؤولية الجرائم اليومية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة بشكل 
 4/4/4148، وكالة معاا اإلخبارية

 
 إسبانيا تفرض عقوبات على "إسرائيل" وتعلن وقف بيع السالح لها

: قررت الحكومة اإلسبانية فرض عقوبات على "إسرائيل" وتجميد بيع السالح والوسائل 04عرب 
على الحرب الدموية التي شنتها على قطاع غزة وذهب ضحيتها أالف السكان.  التكنولوجية لها احتجاجا  

عالن بريطانيا إعادة النظر في تراخيص تصدير أسلحة وتكنولوجيا وجاء هذا القرار بعد ساعات من إ 
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن صحيفة "ألبايس" إن الحكومة قررت الخميس  عسكرية إلسرائيل.

الماضي تجميد كافة صادرات األسلحة إلسرائيل، نظرا  للحرب في غز ة. ووصفت الصحيفة هذا القرار 
 مليون يورو.1قدرت قيمة مبيعات السالح من اسبانيا لـ"إسرائيل" العام الماضي بالسياسي قبل كل شيء. و 

 1/4/4148، 84عرب 
 

 بريطانيا تراجع صادرات السالح لر"إسرائيل"
 األسلحةراخيص تصدير صرحت متحدثة باسم الحكومة البريطانية أمس بأن بالدها تراجع كل ت

"إسرائيل"  رون عن استعمال عبارات قوية ضديفيما امتنع رئيس الحكومة ديفيد كام "إسرائيل"، إلى
رون "نراجع حاليا  كل تراخيص التصدير يوقالت متحدثة باسم كام مثلما يفعل مع الجانب الفلسطيني.

 المراجعة اتخذ األسبوع الماضي. إجراء بأنها مالئمة". وأضافت أن قرار هنعتقدإلى إسرائيل لنؤكد ما 
لجنة برلمانية بريطانية الشهر الماضي فإن عقودا  كبيرة وافقت عليها  أعدتهتقرير  إلىووفقا  

بليون جنيه  1.4قيمتها أكثر من "إسرائيل"  الحكومة لتصدير بضائع عسكرية أو ثنائية االستخدام إلى
لتصدير دروع واقية للجسم ومكونات طائرات من دون  مليار دوالرب تشمل عقودا   73.76  إسترليني
"تغير الوضع الحالي بوضوح مقارنة مع الوضع  أنمن صواريخ. وأضافت المتحدثة  وأجزاءطيار 

الذي كانت تمنح فيه بعض التصاريح. ونحن نراجع التصاريح الحالية وفقا  للوضع الحالي. لكن لم 
 ة".المراجع إجراءتتخذ أي قرارات أخرى سوى 

 1/4/4148الحياة، لندن، 
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 البرتغال: مطالبات بالقطع الفوري للعالقات الدبلوماسية والقتصادية مع "إسرائيل"
ية في البرتغال، الجرائم الوحشية التي يرتكبها دانت النقابة الوطنية لعمال اإلدارة المحلية واإلقليم

االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة، وخصوصا  استهداف المدارس التابعة لوكالة األمم المتحدة لغوث 
 وتشغيل الالجئين "األونروا".

ووصف بيان صدر عن النقابة أن ما يحدث في غزة هو عملية إبادة للشعب الفلسطيني وال يمكن 
وطالب بالقطع الفوري  يه، منتقدا الصمت األوروبي والدولي على المجازر "اإلسرائيلية".السكوت عل

نهاء الحصار المفروض على قطاع  للعالقات الدبلوماسية واالقتصادية التي تربط البرتغال و"إسرائيل"، وا 
 غزة وبشكل فوري، واإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.

 1/4/4148، الخليج، الشارقة
 

 استقالة وزيرة بريطانية بسبب تعامل حكومتها مع أزمة غزة
د ب أ: في تطور يعكس تملمال  رسميا وشعبيا  بريطانيا  إزاء تعامل حكومة المحافظين مع  - لندن 

أعلنت وزيرة الدولة بالخارجية البريطانية سعيدة وارسي أمس الثالثاء  الحرب اإلسرائيلية على غزة،
 استقالتها من الحكومة، وقالت إنها "لم تعد قادرة على دعم" سياستها في غزة.

وأعلنت وارسي، وهي أيضا وزيرة شؤون العقيدة والجاليات في الحكومة البريطانية، استقالتها عبر 
"ببالغ األسى، كتبت هذا الصباح لرئيس الوزراء  صباح أمس: وكتبت وارسي على حسابها تويتر.

 وقدمت استقالتي. لم أعد قادرة على دعم سياسة الحكومة بشأن غزة".
وكتبت في خطاب استقالتها الذي رفعته إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ونشرت صورة له على 

قية الدفاع عن سياستنا المتعلقة بعملية "كان رأيي دوما هو أنه ال يمكن من الناحية األخال تويتر:
 ، وهو ما تأكد بعد موقفنا ولغتنا في األزمة الحالية في قطاع غزة".السالم في الشرق األوسط عموما  

وأضافت أن هذا الموقف ليس في صالح بريطانيا وسيكون له تأثير غير مرغوب فيه على المدى 
 .ليا  وداخ البعيد على سمعة المملكة المتحدة دوليا  

وفي تعليق له على خبر االستقالة أكد مكتب ديفيد كاميرون في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة 
منه أن "رئيس الوزراء يأسف الستقالة البارونة وارسي، وأنه ممتن للعمل العظيم الذي قدمته عضوا  في 

وضع في غزة ال الحكومة أو المعارضة". وأضاف البيان "سياستنا كانت واضحة بشكل مستمر، ال
 يحتمل، وقد حثت الحكومة الطرفين بسرعة الموافقة على وقف فوري وغير مشروط إلطالق النار".

 وكانت وارسي قد أعلنت إدانتها لسقوط عدد كبير من القتلى المدنيين في غزة.
وتأتي االستقالة بعد انتقادات لكاميرون من داخل حزبه المحافظين لتردده في إدانة استخدام 

 للقوة غير المتكافئة في غزة. "إسرائيل"
 6/4/4148القدس العربي، لدن، 
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 ترحيب دولي بالهدنة في غزة
وفي بيان نشر في  رحب األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون بالهدنة الجديدة في نزاع غزة.

 16ان متحدثه كافة األطراف إلى االلتزام بالهدنة التي تبلغ مدتها نيويورك، دعا بان كي مون على لس
 ساعة، وضبط النفس إلى أقصى درجة.

وأعلن االتحاد األوروبي عن ترحيبه بإعالن وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه في غزة، داعيا 
 جميع األطراف إلى "احترام أحكامه".

وقف فوري للخسائر من جانب أرواح المدنيين.. إطالق  وقال في بيان اليوم: "يجب أن يكون هناك
نى البيان على "كل الجهود، وقال إنه يأمل في أن ثوأ الصواريخ من قطاع غزة ينبغي أن يتوقف فورا".

 على عدم تفويت هذه الفرصة". ونحث الطرفين"تتواصل لتبلغ اتفاق حول وقف إطالق نار دائم، 
يطالية فيديريكا موجيريني، في تصريحات نشرها موقع الوزارة، من جهتها دعت وزيرة الخارجية اإل

 "احترام وقف إطالق النار المتفق عليه في غزة". بعد ظهر الثالثاء، األطراف إلى
وأضافت: "بعد هذا العدد من القتلى واألزمة اإلنسانية الخطيرة، ينبغي احترام وقف إطالق النار 

 النهاية فرصة للتفاوض على تسوية دائمة بين الطرفين".ساعة، ويجب أن تكون هناك في  16لمدة 
 6/4/4148الشرق، الدوحة، 

 
 أحزاب إيطالية تنتقد موقف الحكومة من الحرب على غزة

الية من الحرب اإلسرائيلية انتقدت حركة "خمس نجوم" موقف الحكومة اإليط: غادة دعيبس - روما
على غزة، وطالبت الحكومة باتخاذ موقف حاسم لحماية أرواح المدنيين في القطاع، واعتبرت ما حدث 

وفي حديث للجزيرة نت مع النائبة عن الحركة ماريا إيديرا سبادوني، قالت إن  في غزة إبادة جماعية.
ل مالئم، وبررت الموقف الضعيف إليطاليا حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينسي ضعيفة وال تعمل بشك

بتقديم المصالح االقتصادية للبلدين المرتبطين بشراكة قوية على أي اتفاقيات أو مواثيق لحقوق 
 وقدمت الحركة سبعة مقترحات "واقعية"، بمقدمتها وقف اتفاقيات التجارة الحربية بين اإلنسان.
يطاليا واستدعاء السفير اإليطالي"إسرائيل"   في تل أبيب. وا 

 6/4/4148الجزيرة. نت، 
 

 نواب بريطانيون يطالبون بتخفيف القيود على غزة
لكي تخفف "إسرائيل"  طالب نواب بريطانيون في تقرير نشر األربعاء الحكومة بتشديد الضغط على

نقالت السكان في قطاع غزة، وذلك بعد استقالة وزيرة احتجاجا على سياسة القيود التي تفرضها على ت
 حكومتها فيما يتعلق بالعدوان اإلسرائيلي على القطاع.
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ويأتي نشر هذا التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة االستقالة المفاجئة لوزيرة 
إنه لم يعد بوسعها "تأييد سياسة الحكومة" حيال العدوان الدولة البريطانية سعيدة وارسي التي قالت 

 اإلسرائيلي على قطاع غزة، وعدتها سياسة "ال يمكن الدفاع عنها أخالقيا".
د كاميرون، التي تنتقدها المعارضة يويسهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديف

ان اإلسرائيلي على القطاع الذي أوقع قرابة العمالية لعدم اعتمادها سياسة أكثر تشددا تجاه العدو 
 قتيل قبل التوصل لتهدئة موقتة صباح الثالثاء. 7633

واألراضي الفلسطينية قبل بدء "إسرائيل"  الذين زاروا-وفي تقريرهم قال أعضاء اللجنة البرلمانية 
 إنهم "صدموا" لما رأوه. -يوليو/تموز الماضي 4الهجوم على غزة في 

يون في تقريرهم إلى أن بعض اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية تؤتي نتائج عكسية. ولفت البرلمان
وقالوا "لقد رأينا بلدا  إسرائيلب قاسى مواطنوه معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين 

 ية".ظروفا تخلق معاناة مختلفة طبعا ولكن فعلية، وهذا ال مبرر له في الغالب من الناحية األمن
وأضاف النواب "لقد الحظنا أن إسرائيل تطبق إجراءات هدفها تقويض النمو االقتصادي الفلسطيني 
وتخلق، على أقل تقدير استياء قويا لدى الفلسطينيين، حتى في أوساط األكثر براغماتية واعتداال من 

 ".بينهم، وهو ما ال يؤدي في نهاية المطاف إال إلى زيادة التهديد ألمن إسرائيل
على تنقالت الفلسطينيين في "إسرائيل"  وأشار النواب في تقريرهم إلى أن بعض القيود التي تفرضها

 مليون نسمة، تعد قيودا "غير متكافئة" وتتعارض مع القانون الدولي. 7.4قطاع غزة، وعددهم 
 6/4/4148الجزيرة.نت، 

 
 بل منع تسلح فصائل المقاومة": إعادة إعمار غزة مقاإسرائيلمقترح أوروبي يستجيب لمطالب "

ألمانيا وفرنسا من القدس المحتلة أن كال  من  1/4/4148وكالة سما اإلخبارية، نشرت 
بادرة تنص على إعادة إعمار قطاع غزة بالتزامن مع وبريطانيا، عرضت يوم األربعاء، على "إسرائيل" م

آلية مراقبة دولية تمنع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مجددا. واعتبرت "هآرتس" هذه 
، أثناء نتنياهوالمبادرة على أنها استجابة للمطلب الذي طرحه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين أوروبيين  غزة. الحرب العدوانية على قطاع
قولهم إن سفراء كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد اجتمعوا، يوم أمس، مع المستشار اإلسرائيلي 
لألمن القومي، يوسي كوهين، في مكتب رئيس الحكومة في القدس، وقدموا له وثيقة تتضمن "مبادئ 

وتضمنت الوثيقة منع تسلح وتعزيز قوة حركة حماس مجددا وباقي  شأن قطاع غزة.لتفاهمات دولية" ب
دخال المساعدات اإلنسانية بالتعاون مع  عادة إعمار قطاع غزة وا  الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وا 

 المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية.
غزة، كما يعمل على عدم كما تتضمن تشكيل جهاز دولي يمنع دخول مواد ممنوعة إلى قطاع 

نما فقط لهدف إعادة  وصول مواد معينة، مثل الحديد واإلسمنت، إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وا 
إعادة السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة،  وتتضمن أيضا   اإلعمار.
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مكانية إعادة قوة المراقبين التابعة لالتحاد األوروبي " إلى معبر رفح إلى جانب قوات EUBAM" وا 
كما جاء في الوثيقة أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا معنية بالتوصل إلى  الحرس الرئاسي الفلسطينية.

تفاهمات بهذا الشأن مع "إسرائيل"، وأنها تدرس إمكانية تحويل هذه التفاهمات إلى قرار ملزم يعرض 
 المتحدة. للتصويت عليه في مجلس األمن التابعة لألمم

وقال الدبلوماسيون األوروبيون للمستشار اإلسرائيلي لألمن القومي ولكبار المسؤولين في وزارة 
الخارجية إن الوثيقة هي مقترح للبحث وقابلة للتغيير. ومن جهته فإن كوهين رحب بالوثيقة، وقال إنه 

 معني بالعمل عليها سوية للدفع بها.
أن  أحمد حسنو  ،رفقي فخريمن برلين نقال  عن  1/4/4148وكالة رويترز لألنباء، وذكرت 

تنشيط بعثة من  إعادةلمانيا وفرنسا وبريطانيا تقترح أقال يوم األربعاء إن  ا  ألماني ا  دبلوماسي ا  مصدر 
على حدود مصر وغزة للمساعدة في استقرار األوضاع في القطاع الفلسطيني بعد  األوروبياالتحاد 

مصدر إن وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيريه في ضاف الأو  حرب دامت شهرا.
باريس ولندن يفضلون استئناف أعمال االتحاد األوروبي في معبر رفح الذي يمثل المنفذ الرئيسي 

 مليون نسمة. 7.4للعالم بالنسبة لسكان القطاع البالغ عددهم حوالي 
قد تبحث تخفيف القيود على حركة األفراد  وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه رغم أن مصر

 عبر رفح إال أنها من غير المرجح أن تقبل طلب حماس بالسماح بتدفق التجارة بشكل طبيعي.
 

 نائب رئيس الوزراء البريطاني يطالب بوقف توريد األسلحة إلى "إسرائيل"
طالب نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كلج بوقف توريد األسلحة البريطانية إلى "إسرائيل"، : لندن

وذكر وزير األعمال البريطاني المنتمي للحزب  معتبرا أن الكيان "تجاوز الحدود" في عدوانه على غزة.
اء، أنه ال يوجد اتفاق حتى اآلن مع حزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يتزعمه كلج مساء الثالث

 المحافظين داخل االئتالف الحاكم حول هذا األمر، موضحا أنه ينتظر التوصل إلى االتفاق قريبا.
 1/4/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 "التحاد األوروبي" يشترط عودة السلطة إلى قطاع غزة لإلسهام في دعمه

ب، إلى عودة السلطة الفلسطينية، لقطاع غزة تحت 1/4دعا االتحاد األوروبي، الخميس  : بروكسيل
قيادة رئيسها محمود عباس، كشرط لدعم االحتياجات اإلنسانية "المشروعة للفلسطينيين واإلسرائيليين" 

أكد سباستيان برابان، المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية لالتحاد على حد تعبيره. و 
ب، "ترحيب االتحاد األوروبي للمحادثات الجارية بشأن 1/4األوروبي، في مؤتمر صحفي الخميس  

غزة"، مشيرا إلى أنه "يدرس حاليا جميع الخيارات من أجل دعم الخطوات المقبلة لمعالجة األسباب 
وكشف المتحدث األوروبي عن اتصاالت أجريت من "أطراف شريكة"  للمسألة الفلسطينية".الجذرية 

للمساهمة في إدارة معبر رفح، وأوضح أن "إعادة نشر البعثة األوروبية للمساعدة الحدودية في رفح 
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لدعوة"، تتوقف على دعوة من الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني"، مشيرا إلى أنه "حتى اللحظة لم تتم هذه ا
سرائيل ومصر  لكنه أوضح أن "هناك اتصاالت جارية مع األطراف الشريكة ومنها السلطة الفلسطينية وا 

 من أجل إسهامات محتملة لالتحاد األوروبي لضمان وجود حل مستدام في غزة"، على حد قوله.
 1/4/4148قدس برس، 

 
 اروحماس إلى وقف إطالق الن "إسرائيل" تدعوباريس ولندن وبرلين 

وحركة حماس إلى وقف فوري إلطالق "إسرائيل"  دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس: لندن ،باريس
 النار في قطاع غزة، حسب ما جاء في بيان مشترك صدر باسم وزراء خارجية الدول الثالث. وجاء
في البيان الموقع من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ووزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، 

نحن قلقون جدا إزاء استئناف أعمال العنف في "ووزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير: 
دعمنا للجهود التي  قطاع غزة. ندعو الطرفين إلى العودة فورا إلى وقف إطالق النار، ونقدم كامل

 ، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية."تبذلها مصر في هذا اإلطار
 41/4/4148لندن،  األوسط، الشرق

 
  عن ارتكاب المذابح بغزة "إسرائيل": المظاهرات لن تتوقف حتى تكف كوربينالنائب البريطاني 

قال النائب جيرمي كوربين للجزيرة نت إن االشمئزاز من قصف غزة له تأثير هائل على الرأي 
وأضاف أن سكان غزة يعيشون في سجن كبير منذ سنوات "ونحن نسير  العام وعلى بعض السياسيين.

نهاء ا  الحتالل ووقف سياسة االستيطان اإلسرائيلية".باتجاه رفع الحصار الظالم عنهم وا 
من جانبها قالت األمينة العامة لحملة التضامن البريطانية مع فلسطين سارة كوربن "لقد شاهدنا دعما 

وأوضحت أنه رغم المجازر  كبيرا ال يصدق لغزة في األسابيع الماضية بلندن ومدن بريطانية أخرى".
وزراء البريطاني في الدفاع عن حقوق اإلنسان والقانون الدولي ولم يدن اإلسرائيلية في غزة، فشل رئيس ال

وأكدت أن المظاهرات لن تتوقف حتى تلتزم "إسرائيل" بالقانون الدولي وتكف  جرائم الحرب اإلسرائيلية.
 وتنهي الحصار غير الشرعي على قطاع غزة. الفلسطينيينعن ارتكاب المذابح بحق 

 2/4/4148الدوحة،  نت، الجزيرة  
 

 "إسرائيلر"ترخيص للتصدير العسكري ل 411من  44بريطانيا تجمد 
، وذلك "إسرائيلـ"للتصدير العسكري ل ترخيصا   76أعلنت بريطانيا مساء اليوم، الثالثاء، عن تجميد 

وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في نهاية التهدئة "إسرائيل"  بينفي حال تجدد القتال 
كما جاء  وجاء أنه تم تجميد ترخيص بيع قطع غيار للدبابات والطائرات والرادارات. المؤقتة الحالية.

 في البيان البريطاني أن لندن تخشى من أن هذه القطع تستخدم بشكل يتناقض مع القانون الدولي.
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ن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت قبل أسبوع أنها تدرس مجددا بيع أسلحة وعتاد يذكر أ
مليار جنيه إسترليني، وذلك بهدف التأكد من أن هذه األسلحة ال  4بقيمة تصل إلى لـ"إسرائيل" 

 تستخدم في الحرب العدوانية الحالية على قطاع غزة.
 41/4/4148، 84عرب

 
 ضافية لقطاع غزةإمليون يورو  ينعشر الحكومة األلمانية تقدم 

مليون يورو من أجل  63بقيمة  إضافيةأقرت الحكومة األلمانية تقديم مساعدات  :وفا –رام هللا 
ثلية ألمانيا االتحادية في رام جراءات عاجلة وفورية في قطاع غزة، وفق بيان وزعه مكتب ممإتنفيذ 
الجهود  إطارغيرد مولير: ستساهم ألمانيا في  األلمانيوقال وزير التعاون االقتصادي والتنمية  هللا.

قطاع غزة، بحيث سيجري من خالل هذه األموال تنفيذ  إعمار إعادةالدولية للجهات المانحة في 
 تي المياه والصرف الصحي المدمرتين في غزة.بناء وتشغيل شبك إعادةالفورية العاجلة  اإلجراءات

 41/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 لمساهمة في حل شاملواتفعيل بعثته العاملة عند معبر رفح  إلعادةالتحاد األوروبي مستعد 
قال االتحاد األوروبي أمس إن الوضع في غزة يجب أن يكون ضمن إطار أوسع  :وفا -بروكسل

مكانيةلعملية السالم في الشرق األوسط  سالم شامل حيث يمكن لدولتين ديمقراطيتين فلسطين  وا 
سرائيل أن تعيشا جنب   جنبا  بسالم وأمن مع حدود معترف بها. إلىوا 

ام اجتماعه في بروكسل على مستوى وزراء خارجية دوله األعضاء: "يبقى وأضاف االتحاد في خت
 أنويجب  7621التي احتلت عام  األراضيهذا هدفنا النهائي فقطاع غزة يشكل جزء ال يتجزأ من 

 يكون جزءا  من دولة فلسطين المستقلة".
على األرض  وخرج االجتماع بمجموعة من االستنتاجات، حيث أكد أنه مهتم جدا بالوضع الهش

آب  77النار والذي بدأ في  إطالقعقب الصراع األخير في قطاع غزة، وأنه يرحب بشدة بوقف 
الموافقة على االلتزام بوقف إطالق النار الشديد، مشيدا  إلىالجاري. ودعا جميع األطراف المعنية 

 بالجهود المعتبرة والتزام مصر لرعاية هذا الملف.
في ختام االجتماع: "إننا مهتمون جدا بالوضع اإلنساني المأساوي  وقال االتحاد في بيان صحفي

في قطاع غزة خاصة ظروف النازحين من منازلهم وتوفير المياه والكهرباء، واالتحاد قلق من الدمار 
 اإلنسانيودعا إلى مزيد من الجهود للتسهيل على سكان غزة، وفقا للقانون الدولي  الهائل في المنازل".

القطاع، مطالبا بالعمل من اجل توفير الدعم  إلىالفورية  اإلنسانيةخول المساعدات بما يتيح د
ن العودة إلى  اإلنساني لسكان غزة. وأضاف: "إن الوضع في غزة غير مستقر لسنوات عديدة وا 

 إلىالوضع الراهن قبل نهاية الصراع األخير ليس خيارا، وأن وقف إطالق نار شامل يجب إن يقود 
 ي للظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".تحسين أساس
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وفي ضوء المحادثات في القاهرة لتثبيت التهدئة، قال االتحاد األوروبي إنه على استعداد للمساهمة 
وتابع: "وسيطور  في حل شامل ودائم يعزز األمن واالزدهار للفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء.

ل فعال وشامل في القطاعات التالية الدخول والحركة، بناء القدرات، االتحاد خياراته باتجاه عم
عادة، اإلنسانيةالمراقبة، اإلغاثة  التأهيل من خالل جهود المانحين بما  وا عادةالبناء ما بعد الصراع  وا 

على استعداد لدعم آلية  األوروبيوقال البيان: "إن االتحاد  في ذلك احتمالية تنظيم مؤتمر للمانحين".
دولية ممكنة يتبناها مجلس األمن الدولي بما فيها إعادة تفعيل وتمديد مهمة بعثة االتحاد األوروبي 

برنامج تدريبي  إطالقلمراقبة معبر رفح الحدودي ومهمة الشرطة األوروبية على األرض بما فيها 
 ألفراد للجمارك الفلسطينية والشرطة من أجل نشرها في قطاع غزة".

على استعداد  األوروبيفإن االتحاد  7423ر قرار مجلس األمن الدولي : "وفي إطاوأردف
للمساهمة في الترتيبات التي تمنع تهريب األسلحة والذخائر إلى قطاع غزة، األمر الذي يمكن أن 
يساهم في إعادة فتح المعابر الحدودية في قطاع غزة. واالتحاد سيدرس خيارات آللية تحت رعاية 

 ل والحركة الشامل على موانئ غزة".دولية لتمكين الدخو 
الوضع في غزة يجب أن يكون ضمن إطار أوسع لعملية السالم في الشرق "وذكر االتحاد أن 

سرائيل تعيشان  األوسط بما يفضي إلى سالم شامل على أساس إيجاد دولتين ديمقراطيتين فلسطين وا 
"ويبقى هذا هو هدفنا النهائي ووضع  وقال البيان: جنبا  إلى جنب بسالم وأمن مع حدود معترف بها".

، ومن هنا يجب أن يكون جزءا من 7621قطاع غزة جزء ال يتجزأ من األراضي التي احتلت عام 
وحذر االتحاد من استمرار الوضع الراهن والتصعيد في قطاع غزة؛ ألن  دولة فلسطين المستقلة".

دد االتحاد التزامه للعمل مع حكومة وج استمراره قد يجعل من أفق حل الدولتين أمر صعب المنال.
بنيامين نتنياهو ومع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية المشكلة من الشخصيات المستقلة تحت قيادة 
الرئيس محمود عباس التي يجب أن تمارس كل مسؤولياتها الحكومية في كل من الضفة الغربية 

 ل وجودها على معابر قطاع غزة.وقطاع غزة، بما فيها األمن، واإلدارة المدنية ومن خال
 46/4/4148الحياة الجديدة، 

 
 ماليين يورو بثمانيةفرنسا تدعم الموازنة الفلسطينية 

ة بالقنصل العام وقع وزير المالية شكري بشارة، مع وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ممثل :رام هللا
وعبر الوزير بشارة عن  ماليين يورو لدعم الموازنة. 4، اتفاقية بقيمة أمسالفرنسي هيرفي ماغرو، 

عميق امتنانه للحكومة الفرنسية على دعمها من خالل توقيع هذه االتفاقية. مؤكدا أن هذا الدعم 
 واطنين ورعاية مصالحهم.ُيساهم بتمكين مؤسسات دولة فلسطين من تقديم الخدمات األساسية للم

بدوره، شكر القنصل ماغرو، دولة فلسطين على الجهد الذي تبذله في إدارة المال العام بشفافية 
 ومهنية، معبرا عن دعم الشعب والحكومة الفرنسية المستمر لدولة فلسطين.

 44/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 اج الصهيونيةبي يقاطع مشتقات الحليب والدجو التحاد األور 
ب وقف استيراد كافة مشتقات الحليب 4-71قرر االتحاد األوروبي مساء األحد  : القدس المحتلة

وحسب صحيفة "يديعوت  والدجاج من المستوطنات الصهيونية في الضفة والقدس وهضبة الجوالن.
حرنوت" الصهيونية؛ فإن "إسرائيل" قررت إثر ذلك وقف كافة صادرات هذه المشتقات بعد رفضها أ

وأشارت إلى أن االتحاد األوربي طلب وضع إشارات خاصة على هذه  ترميز بضاعة المستوطنات.
المشتقات المصنعة في المستوطنات وبعد رفض "إسرائيل" لهذا اإلجراء تقرر وقف جميع صادرات 

 سبتمبر المقبل. يل" من هذه المشتقات لدول االتحاد ابتداء من األول من شهر أيلول/"إسرائ
 44/4/4148المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 دول أوروبية تدفع مشروع قرار أممي بشأن غزة

مشروع قرار في مجلس األمن من أجل وقف العدوان  : تدفع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا04عرب 
يوم الخميس، إنه حصل ، مساء رونياإللكتوقال موقع صحيفة "هآرتس"  اإلسرائيلي على قطاع غزة.

على وثيقة تم توزيعها على أعضاء مجلس األمن الدولي بشأن مشروع القرار األوروبي، وتضمنت 
فلسطينية إلى السيطرة على القطاع وترميم القطاع بموجب مبادئ مشروع القرار وبينها إعادة السلطة ال

نظام مراقبة دولي من أجل منع تسلح حركة حماس واستئناف عملية السالم على أساس حدود العام 
ونقلت الصحيفة عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن  .7621

على مبادئ االقتراح، من دون تقديم الوثيقة "إسرائيل"  ث أطلعوادبلوماسيين من الدول األوروبية الثال
 التي حصلت عليها عبر قنوات دبلوماسية أخرى. "إسرائيل"، لحكومة

وتقترح الوثيقة أن التنديد بكافة العمليات العدائية ضد المدنيين "وبضمن ذلك الهجمات العشوائية 
وأضافت الوثيقة أن قرار مجلس األمن  رهابية".التي أصيب بها مواطنين وكذلك كافة األعمال اإل

الدولي يجب أن يشمل دعوة لوقف إطالق نار فوري وطويل األمد، يتوقف في إطاره إطالق الصواريخ 
 من قطاع غزة وأي عملية عسكرية هجومية أخرى في القطاع.

بات أمنية تمنع : إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وضع ترتيوتقترح الوثيقة أيضا  
استئناف األعمال العدائية، حظر بيع أو تزويد قطاع غزة بالسالح ومواد باإلمكان استخدامها لصنع 
أسلحة باستثناء الجهات المخولة بذلك في السلطة، االمتناع عن تمويل "اإلرهاب" والعمل من أجل 

لى القطاع من أجل إعادة إعماره إحباط تمويل كهذا، إزالة القيود االقتصادية واإلنسانية المفروضة ع
وترميم االقتصاد وتطويره، فتح كامل للمعابر الحدودية إلى قطاع غزة من خالل أخذ االتفاق الذي 

سرائيل عام   باالعتبار. 6331وقعته السلة وا 
وتطالب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وضع نظام دولي لمراقبة تطبيق القرار وتكون له صالحيات 

رق وقف إطالق النار، ويكون بإمكانه المساعدة في عمل المعابر وضمان حركة األفراد للتحقيق في خ
ليه.  والبضائع من القطاع وا 

 44/4/4148، 84عرب 
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  حصار غزة ويدعو للتفاوض بشأن اتفاق "شامل ودائم" بإنهاءيطالب  األوروبيالتحاد 
النار في قطاع غزة، داعيا  إطالقباتفاق وقف  أمس األوروبيرحب االتحاد  :ب ف أ –بروكسل 

 التفاوض اآلن بشأن "اتفاق شامل ودائم". إلى، واإلسرائيليالطرفين الفلسطيني 
االهتمام بصورة عاجلة بالوضع في بيان "يجب اآلن  األوروبيوقال الجهاز الدبلوماسي لالتحاد 

"ندعو اإلسرائيليين  وأضافالنار".  إطالقاحترام وقف  إلى األطراففي غزة وندعو كافة  اإلنساني
الوضع الذي كان  إلىاغتنام هذه الفرصة للتفاوض بشأن اتفاق شامل ودائم. فالعودة  إلىوالفلسطينيين 

 ".سائدا قبل النزاع ليس خيارا  
يتناول "األسباب العميقة للنزاع وان يحمل تغييرا  أناتفاقا كهذا ينبغي  أن ألوروبياواعتبر االتحاد 

 جوهريا للوضع في غزة".
وطالب بـ"انهاء حصار غزة" من أجل "تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية" و"الممارسة 

الرئيس  محمودب قطاع غزة" من قبل "حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تحت قيادة  إلدارةالفعلية 
 األوروبيوأكد االتحاد  " من قبل حركة وتنظيمات أخرى.إلسرائيلعباس"، و"وقف كل التهديدات 

حل  إلىمن خالل استئناف عملية السالم التي تقود  إالسالم دائم  إلىانه "ال يمكن التوصل  مجددا  
 الدولتين".

 44/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 رابعاا: روسيا
 وقف المواجهات المسلحة في قطاع غزة نتنياهوالكرملين: بوتين طلب من 

من  نتنياهونيامين بأعلن الكرملين في بيان أمس أن الرئيس فالديمير بوتين قال ل: الحياة –نيويورك 
الضروري وقف المواجهة المسلحة وبشكل عاجل" في غزة، موضحا  أن االتصال الهاتفي جاء بمبادرة "

 . "جنوب إسرائيل"، وتركز على "التدهور السريع للوضع" في قطاع غزة ونتنياهومن 
 44/2/7041الحياة، لندن، 

 
 نسانموسكو: سندعم الموقف الفلسطيني في مجلس حقوق اإل 

موسكو: أكد ممثل روسيا في اللجنة الرباعية سيرجي فيرشينن أن بالده ستدعم الموقف الفلسطيني في 
المقبل. وأضاف فيرشينن أنه سيزور المنطقة مطلع  األسبوع اإلنساناالجتماع المقبل لمجلس حقوق 

وقف العدوان  إلىالمقبل كمبعوث لوزير الخارجية الروسي لالنضمام للجهود الدولية الهادفة  عاألسبو 
 على قطاع غزة.

 جاء ذلك خالل لقاء بين السفير الفلسطيني لدى روسيا فايد مصطفى وفيرشينن أمس.
 41/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ة غزةبوتين: وقف إطالق النار البديل الوحيد لحل مشكل
قال الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" خالل اتصال : األناضول – هاكان جيهان آيدوغان - موسكو

 هاتفي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إن العملية العسكرية المتواصلة في غزة أسفرت
ن وقف إطالق النار هو "البديل الوحيد" إليجاد حل.  عن مقتل سكان مدنيين، وا 

ونقل بيان صادر عن المركز اإلعالمي للكرملين اليوم األربعاء أن الرئيس الروسي أشار خالل 
المكالمة أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة ستفتح الطريق أمام تفاقم مأساوي للوضع 

 تسبب في مقتل ومعاناة السكان المدنيين هناك.اإلنساني، وت
سرائيل، على أن وقف إطالق النار، واستخدام  وشدد "بوتين" الذي ناقش العالقات الثنائية بين روسيا وا 
الوسائل السياسية، هو البديل الوحيد من أجل إيجاد حل للمشكلة، مؤكدا  أن روسيا مستعدة للمساهمة 

 درات السالم، بما فيها جهود األمم المتحدة في هذا اإلطار.في جهود الوساطة، وتنفيذ مبا
 41/1/4148رأي اليوم، لندن، 

 
 خبراء روس: إعالمنا يبرر جرائم "إسرائيل"

غالبية وسائل  أشرف رشيد: ما إن بدأ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، حتى ظهرت -موسكو 
اإلعالم الروسية وكأنها تدخل ضمن المنظومة اإلعالمية اإلسرائيلية، حيث مارست الصمت والتعتيم 

 في البداية ثم راحت تروج للرواية اإلسرائيلية وتبرر جرائم جيش االحتالل.
 وينتاب كثير من متابعي الخطاب اإلعالمي الروسي إحساس بأنهم أمام وسائل إعالم إسرائيلية
بامتياز، وهو ما دفع بسفيرة تل أبيب في موسكو لتقديم شكرها وامتنانها للتغطية اإلعالمية التي قامت 

 بها وسائل اإلعالم الروسية.
ويرى المحلل السياسي شاميل سولتانوف أن أغلبية وسائل اإلعالم الروسية سواء الرسمية أو الخاصة 

ر سولتانوف هذا التناول بالقول إن "تتبنى موقفا  علنيا  مؤيدا  إلسرائيل". وفي  حديث للجزيرة نت، فس 
"المجموعات الصهيونية" نشطت بعد انهيار االتحاد السوفياتي لالستحواذ على وسائل اإلعالم، 
وحرصت على أن تزج بإدارات وكوادر موالية لـ"إسرائيل" للعمل فيها، ومن ثم أحكمت سيطرتها على 

 والصحف المركزية ومحطات اإلذاعة.القنوات التلفزيونية الحكومية 
ولم يتمكن هذا األداء اإلعالمي من طمس أصوات وأقالم خرجت بآراء مضادة وداعمة للشعب 
ن كانت هذه األصوات ما زالت خافتة، وأصحابها ينشطون في معركة غير متكافئة.  الفلسطيني، وا 

بصحيفة كومسومولسكايا برافدا  ومن بين هؤالء الكاتب والمفكر اليهودي إسرائيل شامير الذي كتب
قائال "إن وسائل اإلعالم الروسية بما في ذلك القنوات الفدرالية الرئيسية واقعة تحت سيطرة الطابور 

 الخامس من الصهاينة واللوبي المؤيد إلسرائيل". 
اتب ومن جهته، قال المحلل السياسي والخبير بالعالقات الروسية العربية رجب سافاروف إن أكبر المك

 اإلقليمية للقناة األولى الروسية بالخارج يقع في تل أبيب.
 4/4/4148الجزيرة نت، الدوحة، 
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 موسكو تدعو إلى وقف إطالق نار إنساني
حو تهدئة ن أولىكخطوة  إنسانيطالب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بـ"وقف اطالق نار 

اتفاق  بين  إلىيضا  على "ضرورة التوصل أوشدد  وحركة حماس. اإلسرائيليدائمة" بين الجيش 
"، األبرياءطرفي النزاعب الستبعاد تكرار العمليات  العسكريةب التي يكون معظم ضحاياها من المدنيين 

 بيان في موسكو.دور ليبرمان كما ورد في جفيأ اإلسرائيليوذلك في محادثة هاتفية مع نظيره 
 1/4/4148الحياة، لندن، 

 
 روسيا تدعو إلى استئناف محادثات التهدئة

دعت وزارة الخارجيـة الروسـية، السـلطات "اإلسـرائيلية" والفلسـطينيين إلـى اسـتئناف المحادثـات : ا ف ب
وقالـت الــوزارة، فـي بيــان  غــزة.مـدى فـي أقــرب وقـت ممكــن فـي قطـاع حـول وقـف إطــالق النـار طويــل ال

"إن روسيا تعرب عن قلقها جـراء تصـعيد أعمـال العنـف مجـددا حـول قطـاع غـزة، وهـو مـا حـدث بسـبب 
خرق االتفاقيات الخاصة بالهدنة اإلنسانية التي تم التوصل إليها من قبل عبـر مفاوضـات غيـر مباشـرة 

  .يليين" في القاهرة"بين الفلسطينيين و"اإلسرائ
 44/4/4148الخليج، الشارقة، 

 
 اا: دول قارة أمريكا الجنوبيةخامس

 مع غزة .. حملة فنزويلية تضامناا "النجدة لفلسطين"
أطلق رئيس جمهورية فنزويال نيكوالس مادورو، عبر ممثلية : األناضول ،قيس أبو سمرة - م هللارا

بلده في رام هللا، اليوم الخميس، حملة "النجدة لفلسطين"، تضامنا مع قطاع غزة في وجه "حرب اإلبادة 
ل مؤتمر صحفي وقال ممثل جهورية فنزويال في رام هللا، لويس دانييل، خال الجماعية" اإلسرائيلية.

عقده في مقر السفارة اليوم، إن حملة "النجدة لفلسطين" أطلقتها جمهورية فنزويال للتضامن مع قطاع 
وأضاف  غزة لما يتعرض له من "حرب إبادة جماعية"، وهذه الحملة هي إرث من الرئيس تشافيز.

دة، تضامنا مع غزة التي نطلق حملة النج –ونيابة عن الرئيس مادورو  –قائال "اليوم من رام هللا 
 تتعرض لحرب مجنونة".

 41/1/4148رأي اليوم، لندن، 
 

 بوليفيا تلغي اتفاق تأشيرات الدخول مع "إسرائيل"
وذلك  "إسرائيل"، يزاب معقالت وكالة األنباء الفرنسية إن بوليفيا ألغت اتفاق تأشيرات الدخول  الف
 احتجاجا على الوضع في قطاع غزة، وأعلنت أن "إسرائيل هي دولة إرهاب".

خالل الحرب  "إسرائيل"تجدر اإلشارة إلى أن بوليفيا كانت قد قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع 
 ، والتي أطلق عليها "الرصاص المصبوب".6336 – 6334العدوانية على قطاع غزة في كانوني 
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"لألسف، ال تحترم الحكومة اإلسرائيلية قال: وذكر تقرير لصحيفة "ال الزون" البوليفية أن موارليس 
 االتفاقيات الدولية وحقوق اإلنسان".

" وتعليق اتفاقية خاصة 3"القائمة  على"إسرائيل"  وأضاف موراليس أنه قرر لهذا السبب إدراج
يعني بكلمات  3موراليس "إدراج إسرائيل على القائمة  . وقال7616منذ "إسرائيل"  بالتأشيرة موقعة مع

 أخرى إعالنها كدولة إرهابية".
 14/1/4148، 84عرب

 
 "دولة إرهابية" "إسرائيل" تعدّ بوليفيا 
على العدوان الذي  إلرهابية" احتجاجا  على قائمتها للدول "ا"إسرائيل"  أدرجت بوليفيا: صفا - بوليفيا

وأعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس هذا القرار  تموز الجاري على قطاع غزة. تشنه منذ الثامن من يوليو/
في لقاء مع مدرسين في مدينة كوشابامبا وسط البالد، وقال "نعلن  إسرائيلب دولة إرهابية"، واعتبر أن 

ل ال تحترم مبادئ احترام الحياة والحقوق األساسية التي ترعى الهجوم على غزة "يظهر أن إسرائي
 التعايش المشترك السلمي والمتآلف ألسرتنا الدولية".

كوادور األسبوع الماضي، أعلنت تشيلي وبيرو وسلفادور الثالثاء استدعاء سفرائها  وبعد البرازيل وا 
 "للتشاور"."إسرائيل"  في

 4/4/4148وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 
 "إسرائيل"رجنتين تستدعي سفير األ 

في بوينس ايرس دوريت شافيت محذرة الحكومة  "إسرائيل"سفير  األرجنتيناستدعت  :معا –القدس 
رنانديز في مهمته خورخي ه األرجنتينيالمسؤولية الكاملة عن حياة الكاهن  إياهااإلسرائيلية ومحملة 

طفال معاقا تحت رعياته، فضال عن تسعة مسنين وستة راهبات في  33والدينية ومعه  اإلنسانية
بان تدهور وضع هؤالء جميعا سيكون له "إسرائيل"  العائلة المقدسة في غزة، وتعلم حكومة أبرشية

 عواقب وخيمة على العالقات الثنائية.
ن الحكومة أعبر البيان نفسه: ب األرجنتينة، فجددت حكومة فيما يتعلق بالوضع في قطاع غز  أما

ول للنزاع المسلح عملت على تحقيق وقف فوري لجميع الهجمات العسكرية ضد رجنتينية ومنذ اليوم األاأل
ن أالمتحدة و  لألممالدولي التابع  األمنفي مجلس  وكبار السن بصفتها عضوا   األطفالالمدنيين وخاصة 

سقوط  إلى أدتاالستخدام المفرط غير المتناسب للقوة العسكرية لدولة "إسرائيل" والتي  أدانت األرجنتين
لتحديد  تحقيقبرعاية تشكيل لجنة  اإلنسانمئات الضحايا، وفي نفس الوقت شاركت في مجلس حقوق 

 الفلسطينية، وباألخص في قطاع غزة. األراضيفي  اإلنسانالمسؤوليات في انتهاكات حقوق 
 4/4/4148اإلخبارية، وكالة معا 
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 مجلس الشيوخ الكولومبي يطالب برفع حصار غزة
أدان مجلس الشيوخ الكولومبي العدوان اإلسرائيلي على غزة، وطالب برفع الحصار عن : رام هللا

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة. الخطيرة  األحداثل المجلس، في بيان، انه "على ضوء وقا القطاع وا 
 ضد السكانالجارية في قطاع غزة، فان مجلس الشيوخ الكولومبي يدين العمليات العسكرية 

مئات القتلى من المدنيين،  إلىالفلسطينيين والتي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية إضافة 
 الحصار المفروضإلى وقف فوري إلطالق النار، ورفع ودعا المجلس  معظمهم من النساء واألطفال".

على غزة، واالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة ولالعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة 
كما دعا إلى التوصل لتسوية سلمية تفاوضية لهذا الصراع تضمن التعايش  .7621دولته على حدود 
 ما يتوافق مع قرارات األمم المتحدة.وفلسطين، ب"إسرائيل"  السلمي بين دولتي

 4/4/4148القدس، القدس، 
 

 أمريكا الالتينية تتصدر اإلدانات للحرب اإلسرائيلية
لدامي الذي  أ.ف.بب: تقف أمريكا الالتينية في طليعة اإلدانات للهجوم العسكري ا -مونتيفيديو 

بـ"الدولة اإلرهابية" واستدعاء "إسرائيل"  على قطاع غزة، معبرة عن موقفها بوصف"إسرائيل"  تشنه
 سفراء وتعبئة شعبية مقدمة دعما  بشبه إجماع غير مسبوق للفلسطينيين.

وقال ريجينالدو ناصر من قسم السياسة في جامعة ساوباولو البابوية في البرازيل متحدثا  لوكالة 
 كتلة واحدة تقريبا  في رد فعلها". ذكر أي وضع مماثل وقفت فيه جميعرانس برس، "ال أف

وجوه اليسار الراديكالي في  أبرز أحدالمواقف الصادرة مؤخرا  موقف رئيس بوليفيا،  أبرزومن 
يقضي  األربعاء، على قائمة من "الدول اإلرهابية" وألغى اتفاقا   "إسرائيل"، أدرجأمريكا الالتينية، وقد 

 باإلعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.
وقبل موراليس وصفت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الهجوم اإلسرائيلي بـ"مجزرة" لكنها رفضت 

نائب في الحزب االشتراكي الحاكم في فنزويال، فيما ندد رئيس فنزويال  أطلقهتوصيف "اإلبادة" الذي 
 منذ نحو قرن" على الشعب الفلسطيني.نيكوالس مادورو بـ"حرب إبادة تشن 

الماضي، استدعاء  األسبوعقررت روسيف  "إسرائيل"توتر العالقات بين البرازيل و إلىوفي مؤشر 
سفيرها في تل أبيب للتشاور، ما حمل متحدثا  باسم الخارجية اإلسرائيلية على وصفها بـ"قزم 

نار  إطالقاإلسرائيلية والمطالبة بوقف  وأجمعت المنطقة على التنديد بعنف العمليات دبلوماسي".
وتشيلي والسلفادور حذت حذو  واإلكوادورالبيرو  أنواستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع، غير 

 للتشاور."إسرائيل"  البرازيل واستدعت ممثليها في
 تيكوستاريكا واألرجنتين التي تضم أكبر مجموعة يهودية في المنطقة فقامتا باستدعاء سفير  أما

 إلى وزارة الخارجية."إسرائيل" 
خوسيه موخيكا، الخميس، بـ"انسحاب فوري" للقوات اإلسرائيلية من غزة،  أوروغوايوطالب رئيس 

 معلنا  انه يدرس استدعاء ممثله في تل أبيب.
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والبلد الوحيد الشاذ عن قاعدة اإلجماع هذه هو كولومبيا برئاسة خوان مانويل سانتوس  يمين 
 ستبعد تماما  استدعاء سفيره في تل أبيب.وسطب الذي ا

يبدي ريجينالدو ناصر استغرابه لهذا اإلجماع الدبلوماسي شبه الكامل، عارضا  "بعض الفرضيات" 
بلدا  يصدر اليوم تصريحا  ضد إسرائيل لم يعد يعتبر خارجا   إن ويضيف، "ينبغي القول أوال   لتبريره.

 عن المعايير الدولية".
حجم التعبئة الشعبية المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا وأمريكا الالتينية والتي تفوق  وفي سياق تفسير

التعبئة في الدول العربية، يقول إن "القضية الفلسطينية تعتبر  بالنسبة للمنطقةب موضوعا  تاريخيا  
 يتعلق بالعالقات غير المتكافئة مع السلطة".

واليات المتحدة، وهو شعور منتشر في المنطقة ويقول كما أن هذا الموضوع يتخذ بعدا  معاديا  لل
ناصر، إن "عالقة إسرائيل بالواليات المتحدة هي موضع رفض في المنطقة وهذا ما يقود إلى نوع من 

 التماثل".
إيسميني ايتاي براس من جامعة العلوم السياسية واالجتماعية في جامعة المكسيك تشير  أنغير 

 ة تتبع التعبئة الشعبية.إلى أن ردود الفعل الرسمي
جرت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عدد من عواصم أمريكا الالتينية من  األخيرة األسابيعوفي 

وقالت براس، "انه فعل تماثل مع  مكسيكو إلى سانتياغو في تشيلي، ضمت بضع آالف األشخاص.
ورأت في  شر اإلحساس بالكبت.المعاناة، شعور بالتضامن مع ما يجري في أمريكا الالتينية" حيث ينت

 " التي يرمز إليها النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.اإلمبرياليةردود فعل المنطقة "موقفا  ضد 
 4/4/4148، األيام، رام هللا

 
 فنزويال ستستضيف أطفال غّزة

دورو أمس األول، عن إنشاء مركز إيواء الستقبال أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس ما:  أ ف بب
أطفال فلسطينيين أصيبوا بجروح أو أصبحوا أيتاما  بسبب الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا  

وقال مادورو خالل احتفال  إلى أن كراكاس تدرس إمكانية أن تتبنى عائالت فنزويلية هؤالء األطفال.
م  الرئيس الراحلب هوغو تشافيز الستضافة أطفال فلسطينيين جرحوا عام: "لقد قررت إنشاء ملجأ باس

في الحرب، وصبيان وبنات صغار أصبحوا من دون آباء وأمهات، أصبحوا أيتاما . سوف نأتي بهم 
وأضاف: "سنستضيفهم بمحبة وباالتفاق مع الدولة الفلسطينية. سنعثر لهؤالء الصبيان  إلى فنزويال".

وطالب الرئيس الفنزويلي بإنهاء "إبادة الشعب  باء وأمهات فنزويليين".والبنات الصغار على آ
الفلسطيني" التي "ليس هناك ما يبررها ألن إسرائيل لديها واحد من أقوى الجيوش في العالم على 

 الصعيد التكنولوجي".
 4/4/4148، السفير، بيروت
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 ها على غزةعدوانعلى  احتجاجاا  "إسرائيل"تشيلي تجمد عالقات التعاون مع 
قالت مفوضية العالقات الدولية لحركة فتح إن دولة تشيلي قررت تجميد عالقات  :وفا –رام هللا 

 لسطيني.التعاون مع إسرائيل احتجاجا على عدوانها الدموي المتواصل على الشعب الف
 وثمنت المفوضية في بيان أصدرته أمس، القرار التشيلي واعتبرته إجراء عمليا يهدف لمعاقبة

 الدولية. واألعرافلحربها على الفلسطينيين وانتهاكها للقوانين "إسرائيل" 
أن دائرة التضامن مع شعبنا في مختلف دول أمريكا الالتينية في اتساع بعد إطالق  إلىوأشارت 
 تعبيرا لرفض العدوان على قطاع غزة."إسرائيل"  رد سفراءحمالت لط

ورغواي والبرازيل وكولومبيا والبيرو، بعد سلسلة وأوضحت أن الحمالت شملت دول تشيلي واأل
 والنقابات الصديقة. األحزاباتصاالت أجرتها دائرة أمريكا الالتينية بالمفوضية مع 

اهرات متزامنة في غالبية القارة الالتينية في مستمرة لتنظيم مظ هناك جهودا   أن إلى وأشارت
 الخامس والعشرين الجاري تنديدا بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

 44/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 على العدوان البري على قطاع غزة كوادور تستدعي سفيرها من تل أبيب احتجاجاا اإل 

 أمس استدعاء سفيرها من تل أبيب للتشاور احتجاجا   اإلكوادورقررت حكومة  :وكاالتال – عواصم
على العدوان اإلسرائيلي البري على قطاع غزة، وفقا لما جاء في بيان أصدرته الحكومة اإلكوادورية 

 ة العدوان وطالبت بوقفه فورا.أدانت فيه بشد
إلى وقف عدوانها على غزة فورا ووقف الهجمات  "إسرائيل"كوادورية في بيانها ودعت الحكومة اإل

 اإلسرائيلية على السكان المدنيين في قطاع غزة.
 42/1/4148، الحياة الجديدة، رام هللا

 
  رها من تل أبيب احتجاجا على عدوان غزةيالبرازيل تستدعي سف

العبـــري بـــالخطيرة، أقـــدمت الحكومـــة البرازيليـــة علـــى اســـتدعاء  اإلعـــالمفـــي خطـــوة وصـــفها  ل:الســـبي
فـي قطـاع غـزة، فـي الوقـت الـذي قـد  اإلسـرائيليةسفيرها من "تل أبيب" احتجاجـا علـى العمليـة العسـكرية 

 وتشيلي حذو البرازيل وفقا لما نشره موقع القناة العاشرة اليوم الخميس. إلكوادوراتحذو 
وجــاء فــي بيــان الحكومــة البرازيليــة " نــدين بشــدة االســتخدام غيــر المتناســب للقــوة العســكرية مــن قبــل 

ونســاء  أطفــال"إســرائيل" فــي قطــاع غــزة، والــذي تســبب بســقوط عــدد كبيــر مــن الضــحايا المــدنيين مــن 
النار فورا بين الجانبين،  إطالقالسن، والحكومة البرازيلية تعود لتؤكد على موقفها الداعي لوقف وكبار 

الــذي اتخــذ  اإلنســانونظــرا لخطــورة الوضــع فــان الحكومــة البرازيليــة صــوت لصــالح قــرار مجلــس حقــوق 
 أمس، واستدعت السفير من تل أبيب للتشاور".
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وتشــيلي بمشــاركة وزراء الخارجيــة، بــالنظر فــي  دوراإلكــواوأضــاف الموقــع بأنــه جــرت مشــاورات فــي 
 بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة."إسرائيل"  تجميد العالقات االقتصادية والدبلوماسية مع إمكانية

 41/1/4148األردن،  السبيل،
 

 "المجزرة"الرئيسة البرازيلية تصف الهجوم اإلسرائيلي على غزة بر
وصفت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف االثنين الهجوم اإلسرائيلي المتواصل : اف ب - برازيليا

جراء "غير متكافئ"، وذلك بعدما حصد هذا الهجوم اكثر  66على قطاع غزة منذ  يوما بانه "مجزرة" وا 
 البيتهم العظمى من المدنيين.قتيال فلسطينيا، غ 7341من 

وقالت روسيف في نقاش نظمته صحيفة فولها دي ساو باولو "ما يجري في غزة امر خطر. ال 
 غير متكافئ". إجراءهو  …ب اعتقد انه ابادة ولكن اعتقد انه مجزرة. 

 الماضي "االستخدام غير المتكافئ" للقوة من جانب األسبوع أدانتوكانت الخارجية البرازيلية 
 للتشاور. أبيبواستدعت سفيرها من تل "إسرائيل" 
 على استدعاء برازيليا سفيرها، وصف متحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية البرازيل بانها "قزم دبلوماسي". وردا  
 بحق بالدها. "إسرائيل"سفها" لتعبير "القزم الدبلوماسي" الذي استخدمته أروسيف االثنين عن " وأعربت

 42/1/4148القدس العربي، 
 

 تشيلي تستدعي سفيرها من "إسرائيل" للتشاور بشأن العدوان على غزة
استدعت تشيلي سفيرها في  إسرائيلب، اليوم الثالثاء؛ من أجل التشاور بشأن العدوان التي تقوم به 

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التشيلية؛ أن سفيرهم  يوما . 63ب على قطاع غزة منذ  إسرائيل
بتل أبيب "جورج مونتيرو"، سيعود إلى العاصمة "سانتياغو" خالل األيام القادمة، منددة بالهجوم التي 

اب الجماعي الذي وأضاف البيان أنها قلقة كثيرا  بشأن العق تقوم به  إسرائيلب على القطاع الفلسطيني.
تقوم به  إسرائيلب في قطاع غزة، وأنها تتابع األحداث الجارية بـ"خيبة أمل"، الفتا  أن العمليات 

 العسكرية انتهاك لمبادئ حقوق اإلنسان، والحقوق الدولية.
 42/1/4148فلسطين أون لين، 

 
 " في غزةاإلبادةر"" تنديداا بإسرائيل"لررئيس اإلكوادور يلغي زيارة 

أعلن رئيس اإلكوادور رافاييل كوريا، أمس، أنه ألغى زيارة رسمية كانت مقررة هذا :  أ ف بب 
في مقابلة  وأوضح "إسرائيل"، منددا  بعملية "إبادة" نفذها الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة.ـالعام ل

"إسرائيل" في النصف الثاني من العام، الزيارة كانت مبرمجة، وتشمل  إلىصحفية "كنت أنوي الذهاب 
 فلسطين أيضا ، وبالطبع بعد هذه األحداث ألغينا الزيارة". 

 1/4/4148الخليج، الشارقة، 
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 مساعدات طبية من األرجنتين لغزة
رام هللا: قررت الحكومة األرجنتينية إرسال الدفعة األولى من المساعدات إلى قطاع غزة، والتي 

 تتضمن إمدادات طبية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان صحافي، أمس، إن األرجنتين شرعت بإجراءات الشحن، 

تنسيق بين سفارتي البلدين في كل من مشيرة إلى أن المساعدات ستصل مباشرة إلى غزة، ويتم ذلك بال
األرجنتين وفلسطين ووزارة الصحة الفلسطينية، ومنوهة إلى أن ذلك يتم عبر "منظمة القبعات 

 البيضاء"، الذراع اإلنسانية للحكومة األرجنتينية والتي تتبع مباشرة لوزارة الخارجية.
 2/4/4148األيام، رام هللا،  

 
 شاركة بمؤتمر إعمار غزةمادورو: فنزويال ترغب في الم

: أكد الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو تضامن فنزويال حكومة وشعبا مع الشعب رام هللا
 إلىجه نداء الفلسطيني وقيادته، وأبدى رغبة بالده المشاركة في المؤتمر القادم إلعادة بناء غزة، وو 

الجالية الفلسطينية والعربية للمشاركة في إعادة إعمار غزة والمساهمة برفع الحصار عن فلسطين. جاء 
ذلك خالل استقبال الرئيس الفنزويلي وزير الخارجية د. رياض المالكي في مقر القصر الرئاسي في 

 العاصمة كراكاس، أمس.
 46/4/4148، األيام، رام هللا

 
 "هيرودس العصر"يلي يصف نتنياهو برالرئيس الفنزو 

وصف الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين : الوكاالت –كراكاس 
لذين فقدوا آباءهم نتيجة ، عارضا  فكرة رعاية األطفال الفلسطينيين ا"هيرودس العصر"بأنه  نتنياهو

فتى وفتاة لقوا حتفهم،  133"وقال مادورو في كلمة أول من أمس، إن  العدوان على قطاع غزة.
نتنياهو هو هيرودس "خالل العدوان، مضيفا  أن  "إضافة إلى أكثر من ثالثة آالف أصيبوا بإعاقات

 ."العصر، فهو يريد القضاء على جميع أطفال فلسطين
القديمة في جنوب فلسطين  "يهودا"ص العهد الجديد إلى أن هيرودس كان ملكا  لمنطقة وتشير إحدى قص

 الذي يعتقد بأنه أمر بذبح جميع المواليد الذكور في بيت لحم لمنع ظهور المسيح حتى ال يتحدى ملكه.
 وقال مادورو إنه قدم عرضا  للسلطة الفلسطينية لرعاية المئات من األطفال الذين تضرروا جراء

أريد أن أوفر ملجأ لفتيان وفتيات فلسطين الذين أصيبوا، وأرغب في استقدام "العدوان. وأضاف: 
مجموعة كبيرة من األطفال، قد تصل إلى ألف، ليدرسوا في فنزويال ويكبروا في سالم ويعودوا إلى 

 ."وطنهم ولديهم مهن لإلنتاج والعمل
 48/4/4148دبي،  البيان،
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 دول أخرىسادساا: 
 بين غزة و"إسرائيل" "العنف"اليابان تبدي قلقها إزاء تصاعد 

زاء  أعربت سرائيل، وا  حكومة اليابان عن بالغ قلقها إزاء تصاعد العنف األخير في قطاع غزة وا 
 الوضع الذي تسببه ضربات سالح الجو اإلسرائيلي من سقوط ضحايا بين المدنيين في قطاع غزة.

وحثت اليابان، في بيان صدر عن السكرتير اإلعالمي لوزارة الخارجية اليابانية حول آخر 
المستجدات في قطاع غزة، جميع األطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل 

وأدانت اليابان بشدة الهجمات الصاروخية التي تشنها المجموعات المسلحة  ة تدهور الوضع.عدم زياد
 ."إسرائيل"الفلسطينية في قطاع غزة ضد 

 41/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 بابا الفاتيكان يدعو لوقف أعمال العنف بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
وكاالت: دعا بابا الفاتيكان فرانشيسكو األحد إلى "وقف أعمال العنف" بين الفلسطينيين  ،الجزيرة

وطالب البابا  واإلسرائيليين، وحث قادة الجانبين على االستماع لنداء الناس الذين ينشدون السالم.
ولية "بأال تدخر جهدا في وقف كل أشكال العنف، واتباع مسار السالم المرغوب السلطات المحلية والد

 فيه بشدة لمصلحة الجميع".
 41/1/4148الجزيرة. نت الدوحة، 

 
  السفارة الصينية تدين كافة الهجمات التي تستهدف المدنيين

التصعيد المستمر للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  إزاءبترا: عبرت الصين عن بالغ قلقها  –عمان 
بالدها  إنوقالت السفارة الصينية بعمان في بيان صحافي وزعته أمس االثنين  الجارية. واألحداث

 وآخرهاالتحركات الصينية بهذا الخصوص  إلىتدين كافة الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشيرة 
سرائيل وقيام مسؤول صيني بارز يوم  إلىزيارة المبعوث الصيني الخاص لعملية السالم  فلسطين وا 

سرائيل والدعوة  األولأمس  قصى درجات ضبط النفس من أ إلىبعقد اجتماعات مع سفراء فلسطين وا 
تزيد من  ، وتجنب اتخاذ أي إجراءات قدوقف إطالق النار فورا   أهميةلى إودعت  كال الجانبين.

تفاقم النزاع والكراهية ويجلب المزيد من  إلىاستخدام القوة يؤدي  أنتصعيد التوتر مع التأكيد على 
الوسائل السلمية هي السبيل الوحيد  أنوأضافت  المعاناة للشعب الفلسطيني وتعرقل عملية السالم.

 هذا اإلطار. لحل النزاع مؤكدة جاهزية الصين للعب دور من خالل المجتمع الدولي في 
 41/1/4148الرأي، عّمان، 

 
 المبعوث الصيني للشرق األوسط يطالب بوقف إطالق النار ورفع الحصار عن غزة

بوقـف  "إسـرائيل"ط وو سـيكه تغريد الرشـق: طالـب مبعـوث الحكومـة الصـينية للشـرق األوسـ -عمان 
ورفع الحصار عن القطاع، كما دعا المسؤولين الفلسطينيين إلـى "حـث  عملياتها العسكرية في غزة فورا  
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وأكــد  حركــة حمــاس علــى وقــف إطــالق الصــواريخ علــى إســرائيل، لتحقيــق وقــف إطــالق نــار مشــترك".
 أن حمــاس، بوصــفها "طرفــا  المســؤول الصــيني، بمــؤتمر صــحفي عقــده أمــس فــي ســفارة بــالده بعمــان، 

طالق المفاوضات". مهما    في فلسطين، فيجب عليها القيام بدور مطلوب في عملية سياسية وا 
الطارئـــة التـــي أتـــت نتيجـــة لتـــدهور  اإلقليميـــةوأشـــار إلـــى أهميـــة األردن كمحطـــة رئيســـة فـــي جولتـــه 

، كمــا تحــدث عــن دور ةاإلقليميــاألوضــاع فــي غــزة، مشــيدا بــالجهود األردنيــة المســتمرة لحــل المشــاكل 
المملكــة كعضــو فــي مجلــس األمــن الــدولي وممثــل للمجموعــة العربيــة فــي هــذه المنظمــة األمميــة، ومــا 

كمـا شـدد سـيكه علـى أن الصـين تـولي عنايـة خاصـة  يتحمله من "مسؤولية كبيرة فـي المحافـل الدوليـة".
تبـادل اآلراء فـي لقائـه أمـس بـوزير بتقوية االتصال والتنسيق بينها وبين األردن سياسيا، مشـيرا إلـى أنـه 

الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة حول كيفية تعزيز التنسيق بين البلدين وبين واألطراف المعنية 
 "سريع" إلطالق النار. في أحداث غزة، لتحقيق وقف

وأشــار إلــى تطــورات الهجــوم اإلســرائيلي البــري علــى غــزة وســقوط مئــات الضــحايا مــن الفلســطينيين، 
أن تأخــذ باالعتبــار حيـــاة "إســرائيل"  عب ــرا عــن تنديــد الصــين بهــذا الهجــوم وقتـــل األبريــاء، فيمــا طالــبم

 األبرياء من الشعب الفلسطيني، وكذلك أمن واستقرار المنطقة.
وفيما عبر عن دعم الصين وترحيبها بالمبـادرة المصـرية لوقـف إطـالق النـار، اعتبـر أنهـا "تتفـق مـع 

 ني في اللحظة الراهنة".مصالح الجانب الفلسطي
االتصــاالت التــي تبــذلها "الخارجيــة" الصــينية مــع الســفارة اإلســرائيلية فــي بيجينــغ،  إلــىولفــت ســيكه 

 جولته الطارئة في المنطقة. إلى إضافةإضافة إلى جهودها في منظمة األمم المتحدة، 
 44/1/4148الغد، عمان، 

 
 يين في غزةوزير خارجية كندا: األمم المتحدة تشجع اإلرهاب

انتقد وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، قرار مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحـدة،  األناضول:
 طــاع غــزة.تشــكيل لجنــة دوليــة للتحقيــق بشــأن "كــل االنتهاكــات" المرتكبــة فــي الهجــوم اإلســرائيلي علــى ق

وقال "بيرد"، في بيان صادر عنه: "مجلس حقوق اإلنسان غض الطـرف عـن هجمـات حمـاس البشـعة، 
المســــؤولة عــــن معانــــاة الشــــعب الفلســــطيني، هــــي المنظمــــة اإلرهابيــــة، حمــــاس، التــــي تواصــــل إطــــالق 

ل"، كغيرهـا الصواريخ على ماليين األبرياء اإلسـرائيليين، واألمـم المتحـدة مكلفـة بحمايـة مـواطني "إسـرائي
 من الدول ذات السيادة، ولكن األمم المتحدة بدل إدانة الهجمات الواجب إدانتها، تشجع اإلرهابيين".

 41/1/4148األردن،  السبيل،
 

 اقتصادياا لعدوانها على غزة "إسرائيل"المالديف تقاطع 
لغاَء ثالث اتفاقيات ثنائية وقعت معها،  أعلنت حكومة المالديف مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وا 

وأوضحت وزيرة خارجية المالديف دنيا مأمون  وذلك احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
س حقوق أن بالدها ستنضم إلى باقي الدول العربية في صياغة مشروع قرار في جلسة خاصة لمجل
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اإلنسان باألمم المتحدة خالل األسبوع الحالي، يدعو لحماية دولة فلسطينية مستقلة والسماح بوصول 
 المساعدات اإلنسانية.

 46/1/4148الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 بموقف التحاد األوروبي بشأن غزةتندد الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 
نددت الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان اليوم بما وصفته بـ"الخلل الجسيم" : لبيب فهمي -بروكسل 

في موقف دول االتحاد األوروبي من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، واصفة الموقف األوروبي 
وقال بيان للفدرالية نشر اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل إنه على  ."إسرائيل" بأنه منحاز لصالح

الرغم من إدانة االتحاد األوروبي ما سماها الجرائم التي ترتكبها حركة حماس والجماعات المسلحة في 
قطاع غزة فإنه فشل في وصف ما يرتكبه الجيش اإلسرائيلي "بالجرائم" رغم أن حربه على غزة "تشكل 

 ا صارخا للقانون الدولي اإلنساني"، وفق وصف الفدرالية.انتهاك
 -الذي عقد األسبوع الماضي-وكان البيان الختامي الجتماع وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي 

قد أدان "اإلطالق العشوائي للصواريخ على إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة في قطاع 
يمكن تبريرها"، بينما اكتفى بالقول إنه "يجب أن تكون العملية  غزة"، ووصفها بأنها "إجرامية ال

 العسكرية اإلسرائيلية متوافقة مع القانون اإلنساني الدولي".
على أن االتحاد األوروبي حرص  -منظمة حقوقية في العالم 720التي تضم -وشددت الفدرالية 

يننا"، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر على عدم وصف طبيعة الجرائم اإلسرائيلية "التي تجري أمام أع
 في دور هذه االلتزامات الدولية.

وأشار البيان إلى إفالت مرتكبي الجرائم وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي من العقاب، كما حصل 
في حاالت سابقة خالل الحرب على قطاع غزة، حيث لم يدُع المجلس الوزاري األوروبي إلى تقديم 

 هذه الجرائم إلى العدالة، ولم يشر إلى حقوق الضحايا.المسؤولين عن 
بتسهيل وصول لجنة التحقيق الدولية التي عينها مجلس حقوق اإلنسان  "إسرائيل"وطالبت الفدرالية 

التابع لمنظمة األمم المتحدة دون عائق إلى غزة، مشيرة إلى أن الجرائم التي ترتكب اليوم هي تكرار 
، حيث "فشلت الدول األعضاء في االتحاد 6376و 6336ان عامي لتلك التي ارتكبت في عدو 

 األوروبي بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان".
 42/1/4148، الجزيرة نت، الدوحة

 
 كوريا الشمالية تنفي تسليح حركة حماس

حماس  حركة إلىتنقل صواريخ  أنها أكدتصحافية  أنباءكوريا الشمالية أ ف ب: نفت  -سيول 
هذه المعلومات "تلفيق" و"محاولة مريبة"  أن"حزب هللا"، مؤكدة  إلىفي قطاع غزة ومعدات عسكرية 

 األنباء. وجاء النفي في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة األوسطفي النزاعات في الشرق  إلقحامها
 كورية الشمالية مساء االثنين.الرسمية ال
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 أنالماضي عن مصادر غربية  األسبوعوكانت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية نقلت نهاية 
 حماس سددت دفعة نقدية للحصول على صواريخ وتجهيزات اتصاالت من كوريا الشمالية.

 11/1/4148الحياة، لندن، 
 

 وضع الحالي بغزةرئيس الحكومة الكندية يحمل حماس المسؤولية عن ال
حمل رئيس الحكومة الكندية، ستيفان هاربر، في مقابلة مع قناة "سي بي سي"، حركة حماس 

جهات، المسؤولية عن الوضع الحالي. وزعم أن حماس هي التي بدأت القتال، وأنها تواصل الموا
 على حد تعبيره. "إسرائيل". وتواصل الدعوة للقضاء على

 14/1/4148، 84عرب
 

  في قطاع بغزة "حل جذرير"مبادرة صينية ل
علنها عناصر للحل الجذري للقضية الفلسطينية أ  1أحمد ربيع: أطلقت الصين مبادرة من  -القاهرة 

 وزير الخارجية الصيني وانج يي، خالل مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم األحد، مع نظيره سامح شكري.
وأعلن الوزير الصيني أن أولى خطوات المبادرة هي الوقف الفوري والشامل من الجانبين إلطالق 

طالق الصواريخ.  النار بما في ذلك القصف الجوي وا 
رة المصرية الرامية إلى التهدئة وضرورة تجاوب وتفاعل الطرفين وثاني الخطوات دعم الصين للمباد

طالق سراح المعتقلين،  علىالجاد معها، والعمل  إيجاد آلية دائمة لمراقبة االلتزام بوقف إطالق النار وا 
والثالثة دعم الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصة وأن القضية الفلسطينية تشكل جوهر 

 طقة وظلت عالقة لسنوات طويلة وتنفيذ مبدأ إقامة الدولتين.الصراع بالمن
وتنص الخطوة الرابعة من المبادرة الصينية، على أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يتعلق بالسلم 
واألمن الدوليين، ويتعين على مجلس األمن أن ينهض بمسؤولياته حيال هذه القضية، والعمل على 

 ية السالم.تشكيل قوة مشتركة لدعم عمل
وآخر خطوات المبادرة ضرورة االهتمام بالوضع اإلنساني في فلسطين وبخاصة في قطاع غزة، 

بمبلغ  والعمل على إنهاء الحصار من خالل تقديم الدعم الالزم، وفي هذا الصدد تقدم الصين دعما  
 مليون دوالر إلى قطاع غزة. 7.1

 8/4/4148الشرق، الدوحة، 
 

 "فاشية جديدة"بممارسة  "إسرائيل"كاسترو يتهم 
تمارس "نوعا  جديدا  من  "إسرائيل" أناعتبر الزعيم الكوبي فيديل كاسترو : أ ف ب -هافانا 

يها. وكتب في الواليات المتحدة غير قادرة على السيطرة عل أنالفاشية" في حربها ضد قطاع غزة، كما 
نوعا  جديدا  وبغيضا  من الفاشية يجري حاليا  وبقوة بارزة  أنصحيفة "غرانما" اليومية الحكومية: "اعتقد 

"إبادة  أنوتحت عنوان "محرقة فلسطينية في غزة"، تابع كاسترو  خالل هذه الفترة من التاريخ البشري".
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ائال : "لماذا تعتقد حكومة هذه الدولة حقد جميع شعوب العالم"، متس أججتالنازيين ضد اليهود 
 العالم لن يحرك ساكنا  حيال هذه المجزرة التي ترتكب اليوم ضد الشعب الفلسطيني؟". أن إسرائيلب 

 أننتوقع تجاهل تورط الواليات المتحدة في هذه المجزرة المخزية"، معتبرا   أنوأضاف: "ربما ينبغي 
 ات المتحدة لمواجهة مشاكل العالم الحالية"."هناك حقائق تعكس العجز الكامل للوالي

 6/4/4148الحياة، لندن، 
 

 "األونروا"مليون دولر تبرعا لر 8.1اليابان تقدم 
 ن الحكومة اليابانية.مليون دوالر م 0.1"، تبرعا بقيمة األونرواتلقت وكالة ": ليلى الكركي -عمان 

لهذا  األونرواوأعرب المفوض العام للوكالة، بيير كراهينبول، في بيان صحفي صدر أمس، عن تقدير 
 التبرع، مبينا أن هذه اللفتة الهامة تدل على التزام اليابان طويل األمد تجاه الجهود اإلنسانية الدولية.

يقدر بثمن وبخاصة في هذه األزمة الحادة، مبينا أن وقال كراهينبول، إن الدعم الياباني لشعب غزة ال 
االحتياجات والتحديات هائلة وأنه سيتم من خالل الدعم المقدم للوكالة من المجتمع الدولي واليابان 

 تقديم الدعم الملموس للسكان المتضررين من النزاع في غزة.
 2/4/4148الدستور، عمان، 

 
 اا لقطاع غزةماليين دولر دعم عشرةأستراليا تقدم 

لقطاع غزة. جاء ذلك  إضافيةمليون دوالر كمساعدات  73قررت الحكومة األسترالية تقديم  :كانبرا
 "جولي بيشوب". وأشار البيان أن هذه أستراليامن خالل البيان الصحفي الصادر عن وزيرة خارجية 

 ب.ICRCواللجنة الدولية للصليب األحمر   "األونروا"المنحة ستقدم من خالل وكالة 
عن  أعلنتقد  األستراليةماليين دوالر أسترالي كانت الحكومة  1مبلغ  إلى إضافةيأتي هذا الدعم 

 ضي.غير الحكومية األسبوع الما األستراليةتقديمه إلى األونروا وقررت توزيعه من خالل بعض المنظمات 
 2/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 بنما تعيد تقييم عالقتها بفلسطين ومستعدة لتقديم المساعدات

البرادو،  فادي أبو سعدى: قالت نائبة رئيس بنما ووزيرة خارجيتها ازيبل سايند مالو دي - رام هللا
انه يجري دراسة وا عادة تقييم العالقة مع فلسطين، وعرضها على الرئيس البنمي في القريب العاجل، 
مبدية استعداد بالدها لتقديم المساعدات من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة 

عادة  وزير المالكي، ضمن  وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية البنمية، خالل اجتماعها مع .اإلعماروا 
الجولة التي يقوم بها في بعض دول أمريكا الالتينية لشرح الوضع في فلسطين وتجنيد الدعم. ووضع 
المالكي نظيرته في صورة العدوان اإلسرائيلي على غزة والوضع اإلنساني هناك، مطالبا  الحكومة 
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بالدولة الفلسطينية، أسوة بباقي  البنمية بان تعيد النظر في عالقتها مع فلسطين من خالل االعتراف
قامة عالقات دبلوماسية معها.  دول أمريكا الالتينية، وا 

 41/4/4148القدس العربي، لندن، 
 

 كندا تعلن عن مساعدات إنسانية لغزة.. وتدعو حماس لوقف العنف
وزير التنمية الدولية الكندي، كريستيان باراديس، عن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لتلبية أعلن 

االحتياجات اإلنسانية في غزة، وقال إن حكومتنا ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني من خالل 
 المساعدة في تخفيف احتياجاتهم اإلنسانية.

اح بإيصال المساعدات اإلنسانية إلى وأضاف أننا ندعو حماس إلى وضع حد فوري للعنف والسم
 شعب غزة، مشيرا إلى أن ذلك ال يمكن أن يحدث إال إذا تم وقف إطالق النار.

 633وقال "باراديس" إن هذا التمويل لبرنامج الغذاء العالمي سيساهم في توزيع األغذية على نحو 
وملموسة دون أن تمر ألف من المشردين في قطاع غزة، وذلك من خالل تقديم مساعدات مباشرة 

وأوضح وزير التنمية الدولية الكندي أن كندا اختارت تقديم مساعداتها عبر وسائل تضمن  بحماس.
بأنه ال يمكن تحويل دوالرات كندية نحو األنشطة اإلرهابية، وستواصل تنفيذ آليات صارمة والعمل مع 

مساعدات الطارئة للمدنيين المنظمات الدولية الموثوق بها على أرض الواقع لضمان تسليم ال
المحتاجين، ولن تسمح بعبور دافعي أموال ضرائب الكنديين لتجديد حماس أو إعادة بناء شبكة أنفاق 

 بعد كل هذه الضحايا من األبرياء الفلسطينيين واإلسرائيليين التي تسببت في قتلهم هذه الجماعة.
 44/4/4148المصري اليوم، لندن، 

 
 إضافية مع المجتمع الدولي للتوصل لهدنة في غزة الصين: سنبذل جهوداا 

وفا: أكد نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ أن بالده ستبذل جهودا إضافية، مع  –بكين 
 وصل إلى تهدئة في غزة.المجتمع الدولي لضمان وقف إطالق النار والت

فريقيا  وأوضحت وزارة الخارجية، أن مينغ أبلغ وفدها برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وا 
وأستراليا مازن شاميه، بقرار القيادة الصينية تعيين مبعوث صيني جديد لعملية السالم، وأنها سترسله 

 في جولة جديدة في المنطقة.
وزير الخارجية الصيني، حمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية تدهور وأشار البيان إلى أن نائب 

األوضاع األمنية والعسكرية والتصعيد الحاصل في المنطقة وانهيار الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة، 
وأيضا مسؤولية انهيار وفشل جهود عملية السالم بسبب تعاطي الحكومة اإلسرائيلية السلبي وغير 

 ات والجهود اإلقليمية والدولية لتعزيز فرص السالم.الجدي مع المبادر 
إلى التعاطي اإليجابي مع النداءات الدولية لوقف العملية العسكرية في قطاع غزة  "إسرائيل"ودعا 

ورفع الحصار، حتى يتسنى للمجتمع الدولي اإلسهام في إعادة إعمار قطاع غزة الذي يتعرض إلى 
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السلمية للرئيس الصيني شي جين بينغ، ذات النقاط الخمس إلنهاء  وأكد على المبادرة كارثة إنسانية.
 الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي التي تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 44/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 شعبية التحركات: سابعاا 
 "إسرائيل"بجرائم  تنديداا أمريكية  تظاهرات في مدن

شارك آالف الفلسطينيين والمتضامنين األجانب معهم في تظاهرات نظمت في مدن أمريكية عدة 
سطيني من االنتهاكات احتجاجا  على الجرائم اإلسرائيلية وللمطالبة بالحماية الدولية للشعب الفل

وأعلن منسق حركة مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي في الواليات المتحدة  اإلسرائيلية وجرائم المستوطنين.
سنان شقديح في بيان أن التظاهرات التي بدأت في السابع من الشهر الجاري ستتواصل لتشمل نحو 

فعاليات تقع ضمن نشاطات عام هذه ال أنمدينة أمريكية ومدينة تورنتو الكندية، موضحا   37
 التضامن مع الشعب الفلسطيني، واحتجاجا  على تصاعد الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ول من أمس أوالمتضامين األمريكيين تظاهروا  الفلسطينيينن نحو ألفين من أوأفادت وكالة وفا 
 جاجا  على جرائم االحتالل.أمام القنصلية اإلسرائيلية في سان فرانسيسكو في والية كاليفورنيا احت

 2/1/4148الحياة، لندن، 
 

 احتجاجات بعدد من المدن األوروبية على العدوان اإلسرائيلي على غزة
ف اإلسرائيلي لقطاع غزة األناضول: شهدت العديد من المدن األوروبية احتجاجات على القص

 الفلسطيني المستمر منذ عدة أيام، والذي أودى بحياة العشرات من الفلسطينيين حتى اآلن.
تظاهرة احتجاجية دعا لها "منتدى التضامن مع فلسطين"، ناشد  مدريدسبانيا، شهدت العاصمة إففي 

وطالب المحتجون في البيان  .بوقف عدوانها على القطاع الفلسطيني فورا" إسرائيل"المشاركون فيها 
لغاء كافة أشكال التعاون العسكري واألمني،  كة بين إسرائيل"تجميد اتفاقية الشرا واالتحاد األوروبي، وا 

 األخرى". هيسبانية كافة أنشطتها في إسرائيل حتى ال تصبح مجرمة حرب وأن توقف الشركات اإل
الجماعة المؤيدة لفلسطين" إلى تظاهرة وفي مدينة "برشلونة" دعت مؤسسة مجتمع مدني تسمى "

احتجاجية مماثلة، شارك فيها عدد من ممثلي األحزاب السياسية، فضال عما يقرب من ألف شخص 
 أدانوا جميعا الغارات اإلسرائيلية على القطاع الفلسطيني.

أو " يلإسرائ"الراغبين في السفر إلى  مواطنيهاسبانية، وفي سياق متصل حذرت وزارة الخارجية اإل
 فلسطين توخي الحذر بشكل كامل.

شخص مسيرة احتجاجية أمام مقر البرلمان األوروبي في  733وفي الشأن ذاته نظم ما يقرب من 
 بروكسل، للتنديد بالهجمات اإلسرائيلية، وسط أجواء ماطرة. البلجيكيةالعاصمة 

 41/1/4148فلسطين أون لين، 
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 ّم عشرات المدن األمريكية واألوروبيةمظاهر الغضب على العدوان اإلسرائيلي تع
عمت مظاهر الغضب على العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني عشرات المدن األمريكية 

وروبية، أعلنت عن إطالق عشرات الفعاليات أ - واألوروبية، كما تشكلت لجنة تضامن طارئة أمريكية
والتظاهرات اليومية ضمن برنامج مدته أسبوعين احتجاجا على استمرار العدوان اإلسرائيلي على 

 الشعب الفلسطيني.
وأغلق نحو ثالثة آالف متظاهر أمس الشوارع المحيطة بالقنصلية اإلسرائيلية الواقعة منتصف 

عات ما سبب بأزمة مرور خانقة، فيما طلبت شرطة المدينة مساعدة مدينة شيكاغو لمدة ثالثة سا
خالء الشوارع للمتظاهرين  الحكومة الفدرالية لمرافقة المظاهرة واضطرت إلى منع مرور المركبات وا 

 وقافلة المركبات التي جالت المدينة رافعة أعالم فلسطين وملصقات تدين العدوان اإلسرائيلي.
اهيرية للتنديد بالعدوان أمس في المدن التالية: بوسطن، تورونتو في كما انطلقت تظاهرات جم

كندا، واشنطن دي سي، ووترلو، واونتاريا في كندا، والبوكويركو، وآنا هايم، وفيالدلفيا، وبيتسبورغ، 
وسان دييغو، وسان باول، ونيويورك، وتامبا، ولندن في كندا، ولندن، وأثينا، وبوغوتا وكولومبيا، وبون، 

 لغاري في كندا، وبيرمينغهام في المملكة المتحدة، وجنيف، وروما.وك
 44/1/4144المستقبل، بيروت، 

 
 األرجنتين: تظاهرة تضامنية مع غزة

ين حمل نظمت مظاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية في بوينس أيرس في األرجنت: الفرنسية – الجزيرة
 المتظاهرون خاللها الفتات تصف ما يجري في غز ة بأنه ليس مجر د حرب بل هو إبادة  جماعية.

كما رفع المحتجون صورة الفتى الشهيد محم د أبو خضير الذي أحرقه مستوطنون وهو حي في 
 القدس المحتلة قبل أيام.

 41/1/4148الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 دون "انحياز" هولند لر"إسرائيل"اآللف يتظاهرون بباريس وينتق
عبد هللا بن عالي: تظاهر نحو ثالثة آالف شخص من أنصار القضية الفلسطينية السبت  -باريس 

حلية الجمعة بمنع مظاهرة دعت إليها بالعاصمة الفرنسية باريس، في تحد لقرار أصدرته السلطات الم
أحزاب ونقابات وجمعيات فرنسية. وحمل المحتجون الفتات تطالب بوقف فوري للعدوان اإلسرائيلي 

 على غزة، وتتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند بالتواطؤ مع "إسرائيل".
"إسرائيل"، كما وأعرب متحدثون باسم المتظاهرين عن غضبهم من "انحياز" حكومة بالدهم إلى 

 شجبوا بحدة تغطية اإلعالم المحلي للعدوان على غزة، معتبرين أنها "تساوي بين الضحية والجالد".
وانطلقت المظاهرة قرب محطة مترو باربيس شمال العاصمة الفرنسية، وجابت شطرا من شارع 

 قها.باربيس قبل أن تعترضها قوات األمن وتطلق عليها غازات مدمعة لوقفها أو تفري
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وقال العضو بحزب الخضر "أوروبا البيئة" جاك بيكار إن حزبه لم يدع إلى المظاهرة، إال أنه 
شخصيا أصر  على المشاركة فيها "للتعبير عن الغضب العارم من المذبحة المتواصلة في غزة"، مشيرا 

 والند وحكومته".إلى أنه يريد إبداء معارضته لما سماه "الموقف المنحاز إلى إسرائيل الذي تبناه ه
أما الناشط في الحزب الجديد المناوئ للرأسمالية  أقصى اليسارب حمادي عوينه فدافع عن قرار 
تنظيمه السياسي تحدي المنع الحكومي والدعوة إلى المظاهرة والمشاركة فيها، مؤكدا أن "الحظر جائر 

 وغير مسبوق في البلدان الديموقراطية".
زب الحاكم بفرنسا عن انتقادهم لقرار منع مظاهرة مناصرة للفلسطينيين، وعبر برلمانيون ينتمون للح

واعتبروا أن حظر التعبير عن التضامن مع هؤالء بحجة إغالق األبواب بوجه الصراع الفلسطيني 
 اإلسرائيلي "لن يفضي إال لنتيجة عكسية".

 41/1/4148-42الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 دوان على غزةتظاهرة ضخمة في لندن تنديداا بالع
نهاء الهجوم  لندن: خرجت أمس في لندن تظاهرة ضخمة تطالب بـ"العدالة والحرية" لفلسطين وا 
العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة. وانطلقت التظاهرة التي جاءت بدعوة من سبع هيئات أبرزها 

لحرب" و"حملة التضامن مع فلسطين" و"المنتدى اإلسالمي ألوروبا"، من أمام مقر رئاسة "أوقفوا ا
 داونينغ ستريتب إلى مقر السفارة اإلسرائيلية في "كنسنغتون". 73الحكومة البريطانية  

ألف شخص رفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان اإلسرائيلي  63وشارك في التظاهرة أكثر من 
وقالت سارة  لقطاع وفتح المعابر الحدودية، ورددوا هتافات مؤيدة للفلسطينيين.ورفع الحصار عن ا

كولبورن، مديرة "حملة التضامن مع فلسطين" إن "التظاهرة الوطنية اليوم  أمسب ستتيح للبريطانيين في 
كل أنحاء البالد أن يقولوا كفى، ويجب أن توقف "إسرائيل" اآلن حصار غزة وتنهي احتالل األراضي 

 الفلسطينية". وزادت أن "المشاركين في التظاهرة يريدون العدالة والحرية للفلسطينيين".
 41/1/4148الحياة، لندن، 

 
 يطالياإتواصل التظاهرات المنددة بالعدوان على غزة في 

والمنددة فا: تواصلت أمس المسيرات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني الحياة الجديدة، و  –عواصم 
 بالعدوان على قطاع غزة.

وشهدت مدن إيطالية عدة فعاليات ومبادرات للجاليات الفلسطينية، والمتضامنين الطليان 
 والمنظمات غير الحكومية، تضامنا مع أبناء شعبنا وتنديدا بسياسة "إسرائيل" وجرائمها اليومية بحق

 األطفال والنساء والمدنيين.
  41/1/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 المظاهرات الغاضبة ضّد العدوان على غزة تجتاح ألمانيا
لمانيـا تــتفهم ألتـي صـرحت بــأن عـالء جمعــة: يبـدو أن كـالم المستشــارة األلمانيـة أنجـيال ميركــل ا -بـرلين 

 األلمانيـةن لـ"إسرائيل" حـق الـدفاع عـن نفسـها لـم يتخـذ لـه صـدى فـي البلـدات والمـدن أرد الفعل اإلسرائيلي وب
رســائل تضــامن للشــعب  إليصــالالجمعــة والســبت  األســبوعوالتــي اجتاحتهــا المظــاهرات الغاضــبة فــي نهايــة 

 واألجانــــب األلمـــانكزيــــة ضـــخمة حضـــرها اآلالف مــــن مظـــاهرات مر  إيجـــادوحـــاول المنظمــــون  الفلســـطيني
يســارية  أحــزابن إلمانيــا فــي كــل مــن بــرلين وكولونيــا ومــاينز ودروتمونــد وايســن وفــي المقابــل فــأالقــاطنين فــي 

الدينيـة خاصـة  وأمـاكنهملمانية مضادة لحماية اليهود أمظاهرات  إيجادالليبرالي حاول  األحرارلمانية وحزب أ
عتداء في برلين من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسـطينيين بحسـب مـا نشـرته صـحيفة دي بعد تعرض يهود لال

دينيــة يهوديــة فــي مــا حالــت الشــرطة بــين  أمــاكنبتكــوين دروع بشــرية لحمايــة  األلمــان، وقــام األلمانيــةفيلــت 
   المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والمظاهرات المضادة باستنفار أمني غير مسبوق.

فــإن المتظــاهرين المؤيــدين للفلســطينيين اســتفزهم وجــود رجــل وزوجتــه مــن  األلمانيــة ووفقــا للصــحيفة
االعتــداء علــيهم قبــل تــدخل الشــرطة وعلقــت  إلــىحملــة القبعــات الدينيــة بــالقرب مــن التظــاهرة ممــا أدى 

واالنتمــاءات السياســية  األعــراقالصــحيفة بــان التظــاهرة هــي لنصــرة غــزة وفلســطين وهــي موجهــة لكافــة 
ن مــع الشــعب الفلســطيني وحــوادث كهــذه ال تظهــر جديــة المشــاركين فــي الســالم الفعلــي، وفــي للتضــام

حصل اشتباك بين مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وبين إسرائيليين قاموا  األلمانيةمدينة ايسن 
 إلــىبتظــاهرة مضــادة ضــمن شــعار وقــف التمييــز وكراهيــة الســامية وتطــورت االشــتباكات مــن التالســن 

 االشتباكات باأليدي قذف الزجاجات الفارغة.
 44/1/4148القدس العربي، لندن، 

 
 مظاهرات في أنحاء العالم تنديداا بالمجازر اإلسرائيلية في غزة

شدة أنحاء مختلفة من العالم أمس؛ تنديدا  األناضول: عمت مظاهرات حا ،حيدر هادي -أنقرة 
بالمجازر التي يرتكبها الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين 

وشهد إقليم "كشمير" الخاضع للسيطرة الهندية؛ مظاهرات تضامنية مع الشعب  وأصيب اآلالف.
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، فيما تشهد الفلسطيني، واحتجاجا  على العمليات العسكرية 

 يوما . 71كشمير احتجاجات كل يوم تقريبا ، منذ بدء الحملة العسكرية اإلسرائيلية منذ قرابة 
كما شهدت "سراييفو" عاصمة البوسنة والهرسك مظاهرات مماثلة، حيث رفع المتظاهرون الفتات 

 م الفلسطينية.تحمل عبارات مناوئة إلسرائيل، ورفعوا األعال
؛ تظاهر عدد كبير من المتظاهرين المتضامنين مع الشعب "وفي العاصمة الفرنسية "باريس

الفلسطيني، بالرغم من حظر الحكومة الفرنسية لتنظيم المظاهرات بغرض االحتجاج على الهجمات 
لية، في حين اتخذت اإلسرائيلية، وتجمع المتظاهرون في ميدان "باربيه"، وقاموا بحرق األعالم اإلسرائي

أمنية مشددة، كما أعلنت منظمة التضامن الفلسطينية الفرنسية عن اعتزامها تنظيم  إجراءاتالشرطة 
 تموز/يوليو الجاري. 63مظاهرة في باريس ضد "إسرائيل" األربعاء المقبل، الموافق 
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أمام مكتب –ضد الحملة العسكرية اإلسرائيلية، كل من بروكسل، وجنيف  االحتجاجاتكما شهدت 
؛ ومدينة "هاميلتون" الكندية، فيما تظاهر عشرات اآلالف في العاصمة البريطانية –األمم المتحدة

 غزة". احتالل"لندن"؛ مرددين هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين"، و"أوقفوا المجزرة في غزة"، و"إنهوا 
ن العاصمة السويدية في كل م "إسرائيل"ونظم اآلالف من المحتجين مظاهرات احتجاجية ضد 
 ، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.أمستردامستوكهولم، ومدينة سيدني األسترالية، والعاصمة الهولندية 

 44/1/4148رأي اليوم، لندن، 
 

  شيكاغو تشهد أكبر مسيرة تضامن ودعم لفلسطين بتاريخ الوليات المتحدة
تواصلت أصداء التضامن الدولي أمس مع صمود الشعب : ا ف ب ،نادية سعد الدين -عمان 

الفلسطيني وثبات المقاومة، حيث شهدت عواصم ومدن العالم مسيرات حاشدة تنديدا  بالعدوان 
بة بوقف العدوان ورفع الحصار الصهيوني ضد  قطاع غزة، واستنكارا  لحالة الصمت الرسمي، مطال

وشهدت مدن أمريكية مظاهرات كبرى، تطالب بوقف العدوان الصهيوني ضد قطاع  عن قطاع غزة.
غزة، فيما حققت مدينة شيكاغو رقما  قياسيا  عندما خرج لشارعها الرئيسي نحو سبعة عشر ألف 

 لفلسطين. متظاهر، وهي التظاهرة األكبر تاريخيا  في الواليات المتحدة دعما  
 44/1/4148، الغد، عّمان

 
 نقابات أمريكية ستمنع سفينتين إسرائيليتين من تفريغ حمولتيهما في كاليفورنيا

ائيلي على األراضي الفلسطينية، دخلت نقابات عمالية أمريكية على خط مواجهة العدوان اإلسر 
حيث أعلن، اليوم الثالثاء، عن فعالية لمنع سفينتين إسرائيليتين تتبعان لشركة المالحة اإلسرائيلية 
 /"تسيم" من تفريغ حمولتهما في ميناء "أوكالند" في والية كليفورنيا األمريكية في الثاني من شهر آب

ة كبرى للمتضامنين مع فلسطين أمام البيت األبيض في أغسطس المقبل، بالتزامن مع انطالق تظاهر 
العاصمة واشنطن، وذلك في إطار االحتجاجات المتواصلة على جرائم "إسرائيل" المرتكبة بحق 

 األطفال والمدنيين.
وأفاد الناشط السياسي اليساري األمريكي ديك رايلي أن عشرات الفعاليات االحتجاجية األخرى 

متحدة يوم الثاني من الشهر المقبل ليكون يوما تضامنيا بامتياز مع الشعب ستنفذ في الواليات ال
في الواليات المتحدة، إن المطلوب  "إسرائيل"وقال رايلي، وهو من مؤسسي حركة مقاطعة  الفلسطيني.

من وراء هذه الفعالية هو إدماج النقابات العمالية األمريكية بحركة التضامن مع فلسطين، ومقاطعة 
يل". وقال إن لقاءات عدة عقدت مع قادة النقابات في عدة واليات، متوقعا أن تشهد الفترة "إسرائ

 القادمة نشاطا نقابيا مهما على صعيد مقاطعة "إسرائيل".
في الواليات المتحدة،  "إسرائيل"سنان شقديح، منسق تحالف حملة مقاطعة  .في الوقت نفسه قال د

إلجراءات، بينها: "منظمة العودة" و"أصدقاء السبيل" و"حركة إن عدة منظمات أعلنت تبنيها لهذه ا
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اليهود لحق العودة الفلسطيني" و"مركز العمل الدولي" و"مجلس العمال النقابي في ميناء أوكالند" 
 و"حزب العمال العالمي" و"منظمة الجيران" و"حركة "بحيرة ميريت من أجل السالم".
 42/1/4148، 84عرب 

 
 ن تفرق مسيرة منددة بالعدوان اإلسرائيلي على غزةالهند: قوات األم

استخدمت قوات األمن في سريناغار في والية جامو وكشمير شمال الهند، الغاز المسيل للدموع 
لتنديد بالحملة العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة. الشوارع ل إلىلتفريق حشد من المسلمين خرجوا 

وتجمع المحتجون في المدينة بعد صالة العيد صباح أمس لالحتجاج على القصف اإلسرائيلي 
يوما  للفلسطينيين في غزة. وطاردت قوات األمن المحتجين الذين رشقوها بالحجارة  66المستمر منذ 

 هم.وأطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق
 11/1/4148الحياة، لندن، 

 
 تظاهرات حاشدة في الهند تنديداا بالعدوان على غزة

شهدت مناطق مختلفة في الهند، تظاهرات حاشدة استنكارا  للعدوان اإلسرائيلي على أبناء الشعب 
ية كيراال، أقيم مهرجان حاشد دعما  للقضية الفلسطينية، واستنكارا  للعدوان الفلسطيني في غزة. ففي وال

اإلجرامي الذي طال المدنيين، كما جرى مهرجان حاشد في مدينة "محبوب أغار" في وسط والية حيدر 
 أباد، وشاركت السفارة الفلسطينية في المهرجانين.

 1/4/4148الخليج، الشارقة، 
 

 ة تعم أوروبامع غز  التضامنمظاهرات 
شارك مئات اآلالف في المظاهرات التي انطلقت السبت للتضامن مع قطاع غزة وللتنديد بالعدوان 
اإلسرائيلي، وذلك ضمن حركة التضامن الشعبي التي أطلقتها األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، 

وخرج عشرات آالف المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن  سطينية وأوروبية أخرى.ومنظمات فل
من أمام مقر هيئة اإلذاعة البريطانية  بي بي سيب احتجاجا على "انحيازها" لـ"إسرائيل" في نقلها وقائع 

الحصار، العدوان، وطالبوا الحكومة البريطانية بالضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها على غزة ورفع 
منظمتا "أوقفوا الحرب" -ومر  المشاركون في التظاهرة التي دعت لها  ونددوا بتزويد "إسرائيل" بالسالح.
أمام السفارة األمريكية لالعتراض على "االنحياز" األمريكي إلسرائيل،  -و"حملة التضامن مع فلسطين"

جزرة"، و"حرروا فلسطين"، و"أوقفوا الهجوم ثم توجهوا إلى حديقة "هايد بارك" التي هتفوا فيها "أوقفوا الم
 اإلسرائيلي"، و"ارفعوا الحصار".

وتظاهر آالف في العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي على غزة والمطالبة برفع 
 الحصار المفروض عليها، كما سجلت تجمعات أخرى في العديد من المدن الفرنسية.
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مة اإليرلندية دبلن بمظاهرة طالبوا فيها بفك الحصار على غزة كما شارك اآلالف في العاص
ومنحها الحق في ممر مائي، وشهدت سبع مدن ألمانية منها هامبورغ وشتوتغارت تظاهرات مماثلة 

 نظم فيها المتظاهرون وقفة بالنعوش الرمزية لضحايا العدوان على غزة.
ندتين لقطاع غزة، وفي السويد حمل المئات وشهدت مدينتا فيينا وغراتس في النمسا تظاهرتين مسا

في مدينتي مالمو والندسكرونا األعالم الفلسطينية، والفتات نددت بالعدوان اإلسرائيلي على غزة، كما 
انطلقت مظاهرات أخرى في إيطاليا شملت العاصمة روما وعددا من المدن األخرى، وشارك المئات 

 هرة مماثلة.في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن في مظا
 2/4/4148الدوحة،  نت، الجزيرة

 
  تضامناا مع غزةفي مدينة الكاب بجنوب أفريقيا  يتظاهرونعشرات اآللف 

عبير عن تضامنهم مع تظاهر عشرات اآلالف أمس في مدينة الكاب بجنوب أفريقيا للت: لندن
 الفلسطينيين واالحتجاج على العمليات اإلسرائيلية في غزة.

وحمل المتظاهرون، في هذا التجمع األكبر الذي تشهده هذه المدينة منذ انتهاء نظام الفصل 
وقال المدير التنفيذي ألمن مدينة الكاب ريتشارد بوسمان لوكالة األنباء . سنة 63العنصري قبل 

 ."ألفا 13ألفا، ويمكن أن يصل العدد إلى  33قدر عدد المتظاهرين بأكثر من ن"الوطنية: 
 33الذي يضم أكثر من  "االئتالف الوطني من أجل فلسطين"وجاءت المظاهرة استجابة لدعوة 

تحرك حاسم من جنوب أفريقيا ضد "وطالب االئتالف بـ منظمة دينية ومدنية ونقابات وأحزابا سياسية.
. كما طالبت عدة منظمات "يلية والمجازر وعمليات النزوح والتدمير في قطاع غزةالهجمات اإلسرائ

 بطرد السفير اإلسرائيلي من جنوب أفريقيا.
 41/4/4148لندن،  األوسط، الشرق

 
 مع غزة في نيكاراغوا وبوليفيا تضامنمسيرات 
نظمت الشبيبة الساندينية واتحاد الطالب النيكاراغوي بالتعاون مع سفارة فلسطين ولجنة : وكاالت

دانة العدوان والمجازر  التضامن الفلسطينية النيكاراغوية مسيرة حاشدة شارك فيها اآلالف الستنكار وا 
 "اإلسرائيلية" في غزة.

النقابات وحركات محلية وطلبة وعب ر آالف األشخاص في مدينة الباز البوليفية بينهم أعضاء في 
وقال زعيم نقابات العمال  وعدد من الجالية الفلسطينية عن إدانتهم للمجازر "اإلسرائيلية" في غزة.

البوليفية خوان كارلوس تروجيلو في كلمته بالفعالية "نوجه نداء إلى األسرة الدولية كي تظهر تضامنها 
 ها". مع الشعب الفلسطيني ولتوقف "إسرائيل" مجازر 

 41/4/4148الشارقة،  الخليج،
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 كنائس أمريكية تصلي لفلسطين ونقابات تمنع تفريغ سفن إسرائيلية
دانة المجازر  دخلت الكنائس والنقابات األمريكية بقوة على خط مناصرة الشعب الفلسطيني وا 
اإلسرائيلية بحقه. حيث خصصت مئات الكنائس البروسبتارية في الواليات المتحدة األمريكية صلواتها 
يوم أمس األحد من أجل راحة شهداء المجازر اإلسرائيلية في فلسطين، فيما أكد القسيس دون واغنر 

ره من االحتالل وهو من قادة الكنيسة البروسبتارية أن الصالة من أجل حرية الشعب الفلسطيني وتحر 
 اإلسرائيلي يجب أن تمارس في كل صالة.

الصالة وحدها ال  إن "إسرائيلـ"وقال القسيس واغنر وهو من قادة تحالف المنظمات المقاطعة ل
 .االحتاللن تأتي معها الدعوة لمقاطعة "إسرائيل" كأجراء على األرض لدحر أتكفي ويجب 

ابات عمالية تقدمية أمريكية في ثالث موانئ في أما على الجانب النقابي، فقد أعلنت عدة نق
 وأوكالند تنظيم أيام لمنع سفن إسرائيلية من تفريغ حمولتها في الموانئ األمريكية. كاليفورنيا،نيويورك، 

وخصصت أيام من الثالث عشر وحتى السادس عشر من الشهر الجاري لمقاطعة السفن 
 ودعت المتضامين مع فلسطين للتظاهر معها. اإلسرائيلية والحيلولة دون تفريغها لشحناتها

فإن  المتحدة،وحسب الدكتور سنان شقديح منسق تحالف منظمات مقاطعة "إسرائيل" في الواليات 
الكنيسة البروسبتارية وهي من كبرى الكنائس األمريكية كانت قد أعلنت قبل عدة أسابيع عن قرارات 

صل عنصري، وسحب استثماراتها من ثالث شركات دولة ف واعتبارها "إسرائيل"تاريخية لمقاطعة 
كاتربلر، وهيوليت باكارد، وموتوروال. فيما عمدت الكنيسة  هي:أمريكية تتعامل مع االحتالل 

ووقف أي  منها، استثماراتهاوسحب  ،"G4Sالميثودستية لمقاطعة الشركة األمنية البريطانية األمنية"
 بتقنية مراقبة السجون والحواجز األمنية. تعامل مستقبلي معها كونها تزود "إسرائيل"

 44/4/4148، واشنطن –موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن 
 

 عشرات اآللف في شوارع المدن األمريكية نصرة لغزة
لمناصرة لفلسطين خالل عطلة نهاية األسبوع شهدت المدن األمريكية الكبرى عشرات التظاهرات ا

دارة الرئيس باراك أوباما على جرائم الحرب التي  الماضي، هدفها المعلن المطالبة بمحاسبة "إسرائيل" وا 
ارتكبت في غزة، وكذلك التشديد على أهمية إطالق حمالت كبرى لمقاطعة "إسرائيل"، وسحب 

 .االستثمارات من شركاتها وفرض عقوبات عليها
وتميزت هذه التظاهرات بمشاركة واسعة وغير مسبوقة من األقلية الالتينية القاطنة في الواليات 
المتحدة، بما يعكس التضامن الكبير، والتحالف الناشئ بين فلسطين ودول أمريكا الالتينية التي بادرت 

ريطة الواليات بفرض عقوبات على "إسرائيل"، فيما شملت المظاهرات أغلبية المدن على امتداد خ
المتحدة وتكثفت بالمدن الكبرى كشيكاغو، نيويوك، واشنطن، وسان فرانسسيكو بمشاركة مئات اآلالف 

كما تميزت هذه المظاهرات بمشاركة واسعة من الجاليات المسلمة، وهو إنجاز  من المتضامنين.
يون المسلمون من أجل يسجل لكبرى المنظمات الفلسطينية في الواليات المتحدة وهي منظمة "األمريك

فلسطين" حيث أنشأت قيادتها تحالفا  عريضا  مع مؤسسات الجالية المسلمة غير الفلسطينية ضمن 
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توجه لتفعيل تأثير المسلمين في الواليات المتحدة على مستوى القرار السياسي، وفقا  لما أكده األب 
 الروحي لهذا التحالف رفيق جابر.

مايل من قيادة منظمة "األمريكيون المسلمون من أجل فلسطين" ومن جانبه أكد عبد الباسط ح
استمرارية الفعاليات بمختلف أنواعها لحين رضوخ دولة الكيان الغاصب للشروط الفلسطينية ورفع 

 الحصار كامال  عن غزة مع المضي بالجهود لمحاكمة قتلة األطفال.
 44/4/4148الخليج، الشارقة، 

 
 "إسرائيلر"لجديد أقل تأييداا لالجيل األمريكي ا :استطالع
كشف مركز بيو ألبحاث الرأي العام في أحدث دراسة له عن موقف : ياسر العرامي -ديترويت 

األمريكيين يحملون  من %03األمريكيين بشكل عام من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة بأن نحو 
 فقط يحملون "إسرائيل" المسؤولية. %76حركة حماس مسؤولية تفجر العنف الجاري في مقابل 

عاما  يحملون آراء  66وحتى  74لكن الالفت في هذا االستطالع وغيره هو أن فئة الشباب من 
مسؤولية العنف في  يحملون "إسرائيل" %66ومزاجا  مغايرا  لكبار السن، إذ أكدت الدراسة نفسها أن 

 فقط يضعون المسؤولية على حركة حماس. %67مقابل 
هذا التحول في آراء فئة الشباب األمريكي يؤكده استطالع آخر لمركز غالوب تقول نتائجه إن 

 %17فقط من نفس الفئة العمرية هم من يعتبرون هجمات "إسرائيل" على غزة مبررة في مقابل  61%
 يعتبرونها غير مبررة.

ذلك، ثمة تباين بشأن ما إذا كانت هذه النتائج تعني تأييد فئة الشباب األمريكي فعليا   مع
 للفلسطينيين أم إن عوامل أخرى تجعل موقفها على هذا النحو؟

الباحث المختص بقياس الرأي العام في مركز التقدم األمريكي جون هالبين يرى أن األمريكيين 
ؤيدين أكثر للفلسطينيين، لكنه لم يستبعد أن يحصل هذا في األصغر سنا  لم يصبحوا بالضرورة م

ولفتت سميلتز إلى أن أهم ما أظهرته دراسة مجلس شيكاغو هو أن أغلب األمريكيين  المستقبل.
 ب من جميع الفئات العمرية ال يؤيدون وقوف بالدهم إلى جانب أحد طرفي الصراع.23% 

 41/4/4148الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 على عدوان غزة وليات المتحدة يكتبون بالشموع: "نحن آسفون" احتجاجاا يهود في ال
تظاهرت مجموعة مكونة في معظمها من اليهود المقيمين في الواليات المتحدة األمريكية، أمام 

مم المتحدة في نيويورك، ضد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وكتب المتظاهرون مبنى األ
بالشموع: "نحن آسفون"، وحملوا أوراق ا ُكتب عليها: "العرب، واليهود يرفضون أن يصبحوا أعداء"، و"إذا 

ى لم يكن اآلن فمتى؟"، و"موتهم فشل لنا"، كما قاموا بلصق أوراق تحمل أسماء ضحايا الحرب عل
 غزة، على أرضية الحديقة المقابلة لمبنى األمم المتحدة، التي شهدت المظاهرة.



___________________________________________________ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

 545              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

ونظمت المظاهرة الطالبة من أصل سوري "دانيا درويش"، والطالب اليهودي من أصل إسرائيلي 
ا  "أبراهام غوتمان"، وأجهش بعض المشاركين اليهود بالبكاء أثناء التظاهرة، عندما عرضت قصص 

حرب على غزة، ودعا المشاركون لهم باللغات اإلنجليزية، والعربية، والعبرية، وقراءة لبعض ضحايا ال
 سور من القرآن الكريم.

 48/4/4148موقع وطن يغرد خارج السرب، 
 

 نشطاء يمنعون سفينة شحن إسرائيلية من الرسو في كاليفورنيا
 أنلندن: اضطرت سفينة بضائع إسرائيلية إلى االنتظار في عرض البحر أول من أمس بعد 

ناشط من مؤيدي الشعب الفلسطيني قرب مدخل ميناء أوكالند في والية  6333تظاهر أكثر من 
يفة الغارديان ترسو فيه السفينة اإلسرائيلية. وحسب تقرير لصح أنكاليفورنيا األمريكية الذي كان مقررا 

البريطانية، فقد كان النشطاء يخططون لالعتصام داخل المرفأ وتشكيل سلسلة بشرية لمنع طواقم 
 المرفأ من تفريغ حمولة السفينة.

السفينة التابعة  أنمنظمة مناصرة للفلسطينيين. وأفاد التقرير  13وشارك في تنظيم التظاهرة قرابة 
ترسو في مرفأ أوكالند في ساعة مبكرة من صباح  أنمن المقرر  لشركة "زيم" اإلسرائيلية للشحن كان
يتجمعوا في المرفأ عند الساعة الخامسة صباحا للحيلولة دون  أنأول من أمس، واتفق النشطاء على 

علموا بتأجيل موعد وصول  أنتفريغ حمولتها، غير انهم أجلوا االعتصام إلى ساعات العصر بعد 
مسيرة قصيرة قرب إحدى محطات العبور، ومن ثم انطلق النشطاء نحو السفينة. وبدأت التظاهرة ب

الميناء يرددون هتافات تطالب باعتراض طريق السفينة، وكان يتقدم النشطاء شاب فلسطيني اسمه 
 عاما من منظمة الشباب العرب ومقرها مدينة سان فرانسيسكو األمريكية. 67سامح عايش 

السفينة لن ترسو  إنيناء ألقى شاب اسمه إياد كلمة قال فيها "غير انه قبل وصول المسيرة إلى الم
السفينة كانت قبالة ساحل  أن اإلنترنتفي الميناء". وتبين من خالل خدمة تعقب السفن عبر 

 كاليفورنيا بالقرب من سانتا كروز.
 44/4/4148القدس العربي، لندن، 

 
  ند دون تفريغ حمولتهاية على مغادرة ميناء أوكال إسرائيلناشطون يجبرون سفينة 

لليوم الثاني على التوالي حال نحو خمسة آالف متظاهر في ميناء مدينة أوكالند  :كاليفورنيا
ئيلية تابعة لشركة "زيم" من تفريغ حمولتها، بكاليفورنيا في الواليات المتحدة دون أن تتمكن سفينة إسرا

ما اضطر السفينة للمغادرة والبحث عن ميناء آخر. ووفقا للناشط الفلسطيني مناضل حرز هللا، وانه تم 
منع سفينة زيم المحملة بالبضائع اإلسرائيلية للمرة الثانية من الرسو في الموانئ والتفريغ أو التحميل 

السفينة "زيم بيرايوس" وصلت  إنغربي للواليات المتحدة األمريكية. وقال في أي مكان على الساحل ال
وحاولت أن ترسو في وقت مبكر من صباح السبت، لكن ذلك لم  األولشمال كاليفورنيا أمس  إلى
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يحدث نظرا الستعداد المتضامنين وجهوزيتهم منذ الساعة الخامسة صباحا، فيما بلغ عدد المتظاهرين 
 خمسةضد السفينة نحو 

آالف في ساعات الظهر نجحوا بمنع تفريغ السفينة بعد أن تضامن أعضاء النقابات ورفضوا العمل 
الجماعية والفصل العنصري ال  اإلبادةهللا أن هذه الفعالية رسالة واضحة بأن  في السفينة. وأكد حرز

 ت المتحدة، وقال:مكان له وغير مرحب به في أوكالند، أو في أي مكان على الساحل الغربي للواليا
جنب مع المئات واآلالف من النشطاء الذين يصعدون من نشاطهم النوعي في  إلىن عملنا جنبا إ

جميع أنحاء العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني من شأنه أن يبعث رسالة واضحة ومدوية أن بداية 
سقط وانتهى الفصل النهاية لنظام الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين آت ال ريب فيه، فكما 

 العنصري في جنوب أفريقيا، سيسقط النظام الصهيوني والفصل العنصري اإلسرائيلي في فلسطين.
 42/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لغزة فعالية بمائتي مدينة أوروبية دعماا  4811": "الحملة األوروبية لرفع الحصار

قالت "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة" إنها رصدت أكثر من ألف وأربعمائة : الجزيرة
فعالية تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي راح ضحيته اآلالف من المدنيين بين 

مسبوق في أكثر من مائتي عاصمة ومدينة في عموم القارة قتيل وجريح، وذلك في تحرك غير 
 األوروبية.

بأنه خالل أيام الجمعة والسبت واألحد  -في تصريحات صحفية-وأفاد رئيس الحملة مازن كحيل 
بالعدوان اإلسرائيلي على غزة،  فعالية ضخمة في أوروبا، تنديدا   613الماضية فقط خرجت أكثر من 

 جائر المفروض على القطاع منذ ثماني سنوات على التوالي.ومطالبة برفع الحصار ال
وأشار كحيل إلى أن هذه الفعاليات ترفع عدد االعتصامات والمظاهرات والوقفات االحتجاجية في 

منذ بدء العدوان اإلسرائيلي على غزة في السابع من يوليو/تموز -مختلف العواصم والمدن األوروبية 
أكثر من مائتي عاصمة ومدينة أوروبية، وهو ما يشكل عشرة  فعالية في 7033إلى  -الماضي

 أضعاف الفعاليات التي خرجت في العالم العربي في الفترة نفسها.
وأضاف أن المشاركة هذه المرة في الفعاليات المنددة بالعدوان على غزة اختلفت بشكل كبير عن 

إضافة إلى -لضحايا األطفال وصورهم مثيلتها في حروب إسرائيلية سابقة على القطاع، كما أن عدد ا
ا للغاية للمجتمع األوروبي. -عدد المنازل التي ُقصفت وأظهرتها صور اإلعالم  كان صادم 

ودعا كحيل المنظمات واألحزاب المنظمة للفعاليات االحتجاجية إلى ضرورة مواصلتها حتى رفع 
العدوان وما يرافقه من سقوط الحصار عن قطاع غزة وتحقيق المطالب الفلسطينية، كي ال يتكرر 

 آالف الضحايا من األطفال والنساء والدمار الهائل في القطاع.
 42/4/4148، الجزيرة نت، الدوحة
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 منذ بدء العدوان على غزة %111في بريطانيا بنسبة  "المعادية للسامية"ارتفاع الحوادث 
حول معاداة السامية في بريطانيا في شهر يوليو  تقريرا   603لندن: تلقى صندوق األمن االجتماعي 

على إثر بدء العملية  %133وارتفع عدد حوادث معاداة السامية في المملكة المتحدة بنسبة   تموزب.
 ما صرح صندوق األمن االجتماعي لموقع "بز فيد".العسكرية اإلسرائيلية في غزة، حسب

 44/4/4148الشرق األوسط، لندن، 
 

 مئات السويديين يقدمون بالغات بحّق نتنياهو وجيشه
سؤولين سياسيين تقدم مئات السويديين بشكاوى وبالغات في أقسام الشرطة السويدية ضد م

وعسكريين إسرائيليين تتهمهم بارتكاب جرائم حرب ومجازر في قطاع غزة خالل العدوان الذي تشنه 
 ."إسرائيل" على القطاع منذ أكثر من أربعين يوما  

وتشمل قائمة المسؤولين اإلسرائيليين الذين قدمت بحقهم بالغات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
الون وقادة الجيش وكل الضباط اإلسرائيليين الذين تورطوا في هذه الجرائم ووزير دفاعه موشي يع
للمواطنين رفع شكاوى ضد أي شخص  ويجيز قانون سويدي صدر حديثا   خالل العدوان على غزة.

 متهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بقطع النظر عن جنسيته أو مكان ارتكاب جريمته.
لسويديون اتهامات للجيش اإلسرائيلي بقصف المدارس التي لجأ وتضمنت الشكاوى التي تقدم بها ا

إليها المدنيون الذين فروا من بيوتهم، وقصف المستشفيات والمؤسسات الصحية وتعريض الطواقم 
كما تضمنت الشكاوى قصف بيوت المدنيين مما أدى إلى مقتل مئات األطفال  الطبية للخطر.

 مئات األطفال اآلخرين الذين أصبحوا من دون عائل. الفلسطينيين، والتسبب في ُيتم وتشريد
-ُيذكر أن القانون السويدي والتشريعات المتعلقة بجرائم الحرب وقتل المدنيين تخول المدعي العام 

كما يخول  رفع األمر إلى المدعي العام الدولي. -في حال اقتناعه بثبوت الجريمة واألدلة المقدمة
يف المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية فور وصولهم القانون الشرطة السويدية توق

 األراضي السويدية، والتحقيق معهم.
 44/4/4148الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 مع غزة بعد الحرب األخيرة "غير مسبوق"تعاطف بريطاني 

ساد الهدوء سماء غزة عقب سبعة أسابيع من الدمار. لم يتغير سوى القليل : غريس بريمان - لندن
سرائيل، بينما حدث تحول في موقف هؤالء الذين يشاهدون  في الخالف الدائر بين حركة حماس وا 

 أعمال العنف ويتعاطفون مع الفلسطينيين عن بعد.
عشرات اآلالف إلى الشوارع تضامنا مع  من الصراع، شهدت بريطانيا خروج يوما   13على مدى 

غزة، وكانت األشعار الفلسطينية تُقرأ في قطارات األنفاق، واستقالت وزيرة احتجاجا على موقف 
حكومتها حيال العدوان اإلسرائيلي. وأوضحت استطالعات الرأي التي أجريت على مدى العقد 
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ين مقارنة باإلسرائيليين، ويشير حجم التأييد الماضي زيادة طفيفة في تعاطف البريطانيين مع الفلسطيني
 الكبير لقطاع غزة إلى تحول ملموس في الرأي العام البريطاني لصالح القضية الفلسطينية.

البريطاني "هناك مؤشرات واضحة تدل على  -ويقول كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي 
تعاطفا مع حقوق الفلسطينيين". وأوضح  وجود تحول في موقف الرأي العام البريطاني ليكون أكثر

من الصراع، وصول أعداد المتعاطفين مع  61الـ استطالع رأي أجرته مؤسسة "يوغوف" في اليوم 
في المائة  مع العلم بأن عملية التسجيل بدأت عام  33الفلسطينيين إلى أعلى مستوياتها بنسبة 

 في المائة. 76تصل نسبتهم إلى أقل من ب، بينما هبطت أعداد المتعاطفين مع "إسرائيل" ل6333
ألف شخص بشوارع  713وحسبما أفادت حملة التضامن مع فلسطين، فقد احتج أكثر من 

آب الحالي، في أكبر احتجاج تشهده المملكة المتحدة تضامنا  /أغسطس 6العاصمة البريطانية في 
سرائيلي على غزة في عامي مع القطاع حتى اآلن. بينما كانت أعداد المحتجين خالل العدوان اإل

 على التوالي. ألفا   71و ألفا   13، نحو 6376و 6336
وقالت سارة كولبورن، مديرة حملة التضامن مع فلسطين، لـ"الشرق األوسط": "حتى قبل العدوان 
الراهن على قطاع غزة، كانت استطالعات الرأي توضح باستمرار تأييد الرأي العام للحقوق 

 جم الحشود التي احتجت ضد المجزرة اإلسرائيلية في غزة ال يمكن تصديقه".الفلسطينية، لكن ح
 14/4/4148الشرق األوسط، لندن، 

 

 دولية ومؤسسات منظمات: ثامناا 
 ع غزةفي قطا "إسرائيل""العربية لحقوق اإلنسان" تطالب بالتدخل لوقف المذبحة التي تنفذها 

وجهت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا رسائل عاجلة إلى أمين عام األمم : لندن
السريع لوقف آلة القتل اإلسرائيلية في  األوروبي طالبت فيها بالتدخل االتحادالمتحدة ووزراء خارجية 

على قطاع غزة  االحتاللوبينت المنظمة في رسائلها أن الحرب العدوانية التي تشنها قوات  قطاع غزة.
ديسمبر  /المحاصر هي الثالثة خالل ست سنوات بعد عملية الرصاص المصبوب في كانون األول

 7221، حيث سقط خاللهما أكثر من 6376نوفمبر  /وعمود السحاب في تشرين الثاني 6334
 ومئات الجرحى إضافة إلى تدمير البنى التحتية والمرافق العامة واألمالك الخاصة. 

 41/1/4148قدس برس، 
 

 يهدد بوقوع أذى مدمر على األطفال "إسرائيل"اليونيسف: العنف المتصاعد في قطاع غزة و
سرائيل يهدد بترك أذى مدمر على  صرحت اليونيسف اليوم بأن العنف المتصاعد في قطاع غزة وا 

ووفقا  لليونيسف، فقد ُقتل  األطفال في الجهتين، وحثت على ضبط النفس من أجل حماية جميع األطفال.
راء الغارات الجوية على غزة، كما أصيب كثيرون آخرون بجراح خالل طفل فلسطيني ج 76على األقل 

وقالت اليونيسف، إن الغارات الجوية والهجمات الصاروخية تعرض األطفال  األيام الثالثة الماضية.
للخطر، وتجعلهم عرضة لألذى الجسدي والتوتر النفسي، خاصة  وأن العديد منهم عاش العنف والدمار 
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وكررت اليونيسف دعوة األمين العام لألمم المتحدة لألطراف إلى ممارسة  ابقة.في أحداث تصعيد س
 أقصى درجات ضبط النفس، وتذكرهم بالتزاماتهم القانونية واألخالقية بحماية األطفال من األذى.

 41/1/4148، المتحدة األمممركز أنباء 
 

 على غزةمنظمات أوروبية تطالب آشتون بالتدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي 
كونا: طالبت الشبكة األوروبية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل 

شتون بالتدخل فلسطين، أمس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبي كاثرين آ
 13ودعت الشبكة التي تضم  بأقصى سرعة لوقف الهجوم اإلسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة.

آشتون إلى اتخاذ كافة التدابير ومن بينها فرض العقوبات والوقف الفوري  أوروبيا   بلدا   63منظمة من 
 التفاقية الشراكة مع "إسرائيل" من أجل وقف العدوان اإلسرائيلي على غزة.

 44/1/4148الخليج، الشارقة، 
 

 منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم الحتالل
طالبت منظمة العفو الدولية  أمنستيب، األمم المتحدة بإجراء تحقيق في العدوان اإلسرائيلي على 

الت في بيان "إن هناك حاجة ملحة لألمم المتحدة بتكليف بعثة تقصي حقائق دولية وق قطاع غزة.
مستقلة لغزة و"إسرائيل" للتحقيق في انتهاكات القانون اإلنساني الدولي من جانب أطراف النزاع، 

ودعت المنظمة "إسرائيل" ومصر إلى  لضمان محاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب أو غيرها".
سماح بدخول كميات كافية من اإلمدادات الطبية واإلنسانية إلى غزة، وكذلك ضمان تسهيل ضمان ال

كما دعت األمم المتحدة لفرض حظر شامل  خروج أي شخص في حاجة إلى عالج طبي عاجل.
إسرائيل"، بهدف منع المزيد من االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي ـ"على استيراد األسلحة ل

 اإلنسان من قبل أطراف النزاع.وحقوق 
 41/1/4148، الخليج، الشارقة

 
 غزة المدنيين فيلوقف استهداف  "إسرائيل"هيومن رايتس ووتش تدعو 

عن شن هجمات على أهداف مدنية  للكف "إسرائيل"دعت هيومن رايتس ووتش : األلمانية ،الجزيرة
وأكدت المنظمة الحقوقية أن نحو  واضحة خالل عدوانها المستمر لليوم العاشر على قطاع غزة.

من القتلى هم  %33نصف المصابين من جراء العملية اإلسرائيلية هم من النساء واألطفال، وأن نحو 
عن األمم المتحدة أن معظم الرجال وذكرت المنظمة استنادا إلى تقرير أولي صادر  من السيدات.

 الذين قتلوا في العملية هم أيضا من المدنيين.
أسقطت ما ال يقل عن خمسمائة طن من المتفجرات على أهداف مدنية  "إسرائيل"وأوضحت أن 

 تشتبه في أنها منازل لمقاومين، ودعتها للكف عن ذلك.
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ون إن الحاالت الموثقة مؤخرا في غزة وقالت رئيسة قسم الشرق األوسط بالمنظمة سارة ليا ويتس
"تتطابق بصورة مؤسفة مع السجل اإلسرائيلي الطويل من الغارات التي تسفر عن سقوط الكثير من 

ودعت هيومن رايتس ووتش أيضا المنظمة المقاومة الفلسطينية إلى وقف  الضحايا المدنيين".
 سرائيلية."الهجمات الصاروخية العشوائية" على المراكز السكنية اإل

 41/1/4148الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 "أطباء بال حدود" تدين استهداف مستشفى الشفاء بغزة
أدانت منظمة أطباء بال حدود الدولية استهداف الجيش اإلسرائيلي لمستشفى الشفاء بمدينة غزة، 

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم  جود آالف الجرحى ومئات األطباء والعاملين فيه.أثناء و 
الثالثاء، إن أحد موظفيها كان متواجدا في المستشفى عندما تم استهداف قسم العيادات الخارجية 
 لمستشفى الشفاء، الذي يعتبر الهجوم الرابع منذ بدء العملية العسكرية في قطاع غزة، حيث تم

وقال رئيس  استهداف المستشفى األوروبي العام، ومستشفى شهداء األقصى، ومستشفى بيت حانون.
بعثة منظمة أطباء بال حدود في األرض الفلسطينية المحتلة توماسو فابري: "إن استهداف المستشفيات 

 والمناطق المحيطة بها أمر غير مقبول تماما، وانتهاك خطير للقانون اإلنساني الدولي".
 42/1/4148فلسطين أون لين، 

 
 "إسرائيلر"العفو الدولية تدعو لحظر السالح ل

دعا مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر إلى إصدار 
 وقال إن إمداد بعض الدول "إسرائيل"، صدير السالح إلىقرار من مجلس األمن الدولي يحظر ت

وفي بيان صادر عن المنظمة،  باألسلحة يجعلها مشاركة في الجرائم التي ترتكب في غزة."إسرائيل" 
ونرواب في غزة يعتبر جريمة حرب يجب األقال لوثر إن االعتداء اإلسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة  

 يجب أال يتم استخدام المدفعية الستهداف أماكن مدنية مكتظة. التحقيق فيها، موضحا أنه
 14/1/4148الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 منظمة أطباء العالم تطالب بالوقف الفوري للقصف اإلسرائيلي

أمس، بالوقف الفوري للقصف في قطاع غزة بما يسمح بتوزيع طالبت منظمة أطباء العالم، :  وفاب
 والمرضى.المساعدات اإلنسانية ومعالجة المدنيين الجرحى 

وقالت المنظمة في بيان "مع تكثيف العمليات العسكرية "اإلسرائيلية" في قطاع غزة، بات من 
ر على منظمة أطباء الصعب تأمين المساعدات اإلنسانية الضرورية للعديد من الفلسطينيين تعذ
 إليها.العالم، إيصال المساعدات الطبية إلى المراكز الصحية التي هي بحاجة ماسة 
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وأضاف البيان تدعو منظمة أطباء العالم لوقف إطالق نار فوري وتذكر بضرورة احترام جميع 
ن العمل اإلجرامي أطراف النزاع قواعد القانون اإلنساني الدولي، التي تحمي المدنيين األبرياء، كما ندي

 .ففي منع وصول المصابين إلى المستشفيات إثر استهدافهم بالقص
 4/4/4148، الخليج، الشارقة

 
  : قتل مدنيين في خزاعة جريمة حربهيومن رايتس ووتش

جيش االحتالل اإلسرائيلي  أمس"هيومن رايتس ووتش" الحياة الجديدة: اتهمت منظمة  –القدس 
الذي يشكل جريمة  األمرفرارهم من القصف في احدى مناطق جنوب قطاع غزة،  أثناءبقتل مدنيين 

ونقلت المنظمة في تقريرها شهادات مواطنين نجحوا  حرب بحسب المنظمة التي مقرها في نيويورك.
 ينة خان يونس.في الفرار من قصف طال قرية خزاعة قرب مد

النار على مدنيين وقتلتهم، ما  أطلقت"القوات اإلسرائيلية في خزاعة بجنوب قطاع غزة  إنوقالت 
 أن وأضافتتموز".  61و 63يشكل انتهاكا واضحا لقوانين الحرب، وذلك في حوادث عدة بين 

 "الهجمات المتعمدة على مدنيين ال يشاركون في المعارك هي جرائم حرب".
كبيرة" في خزاعة حيث تعرضوا خصوصا  خطارا  أالمدنيين واجهوا " أنرير المنظمة وأوضح تق

المساعدات الطبية فضال عن تعرضهم لهجمات من جانب الجيش  إليهملقصف متكرر ولم تصل 
 خان يونس. إلىاإلسرائيلي فيما كانوا يحاولون الهروب 

 67مغادرة خزاعة قبل  إلى إياهماعيا كان الجيش اإلسرائيلي قد حذر السكان د إذاوشددت على انه 
 مشروعة لهجمات". أهدافا  ب ال يجعل منهم األمرتموز، "فان عدم امتثال مدنيين  لهذا 

 إنفي هيومن رايتس ووتش  أفريقياوشمال  األوسطوقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق 
 أنلم تتمكن من الفرار"، مؤكدة  ألنهامشروعة فقط  أهدافا  "تحذير العائالت  ...ب ال يجعل منها 

 "استهداف  المدنيينب في شكل متعمد هو جريمة حرب".
 1/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"تطالب واشنطن بوقف إرسال وقود األسلحة لر "العفو الدولية"

 إلى يطالبت منظمة العفو الدولية، أمس، اإلدارة األمريكية بوقف إرسال وقود االستخدام العسكر 
الجيش  يترتكب بقطاع غزة، خالل األسابيع األخيرة سواء على أيد يإزاء جرائم الحرب، الت"إسرائيل" 
لندن  يبيان من مقرها ف ية"، فوأعربت "العفو الدولي أو حركة المقاومة اإلسالمية حماس. ياإلسرائيل

أمس، عن أسفها إزاء تزويد الواليات المتحدة القوات المسلحة اإلسرائيلية بمئات اآلالف من أطنان 
 الوقود، ومنها وقود الطائرات المقاتلة وعربات عسكرية، برغم العدد المرتفع للقتلى من المدنيين.

من  لى جميع أطراف النزاع، مضيفة: "بدال  وأوضحت المنظمة أنها كررت دعوات لحظر األسلحة ع
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، يجب على الواليات المتحدة دعم تحقيق يإرسال شحنات وقود وأسلحة للجيش اإلسرائيل ياالستمرار ف
 يرتكبها الطرفان". يحول األعمال الت يدول

 6/4/4148المصري اليوم، القاهرة، 
 

 "عمداا": "إسرائيل" قصفت المستشفيات في غزة منظمة العفو الدولية
أمنستي" من خالل الشهادات التي أدلى بها  -أكدت "منظمة العفو الدولية : قدس برس–رام هللا 

ستشفيات العاملون في الجهاز الصحي في غزة، أن جيش االحتالل قام "وبصورة متعمدة بقصف الم
وقال بيان صدر عن "أمنستي" تلقته "قدس  وأفراد الطواقم الطبية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم".

ب "لقد سمعنا إفادات من سائقي سيارات اإلسعاف والممرضين، الذين أفادوا بأنهم 1/4برس" الخميس  
ت لقتل زمالئهم الذين عملوا تحت الرصاص والقصف الموجه إليهم، والذي أسفر في العديد من الحاال

وأشارت المنظمة الدولية في بيانها إلى أنه بحسب القانون الدولي  كانوا يحاولون إنقاذ حياة اآلخرين".
 فإن هذه الهجمات "ممنوعة ويمكن اعتبارها جرائم حرب".

 1/4/4148قدس برس، 
 

 عن نفسها "إسرائيل"دفاع غزة يتم بدعم من الحكومات الغربية تحت ذريعة ب يحدثما "ناطوري كارتا": 
استنكر الناطق الرسمي باسم حركة ناطوري كارتا اليهودية ارتكاب "إسرائيل" لمجازر بحق أطفال غزة. 

وقال  تم بدعم من الحكومات الغربية تحت ذريعة دفاع "إسرائيل" عن نفسها.وأكد أن ما يحدث في غزة ي
"إننا كيهود نمثل اليهودية األصلية ندين هذه الفظائع ونطالب بوضع حد لسفك الدماء". وأضاف أنهم 

 يصلون من أجل نهاية "إسرائيل" إلى األبد، "ألن العالم يدرك أن الصهيونية مصيبة لليهود".
 2/4/4148الدوحة،  ،نت الجزيرة  

 
 يحذر من تدهور المنشآت الطبية في غزة الدولي الصليب األحمر

حذرت مديرة برامج الصحة في اللجنة الدولية للصليب األحمر في قطاع غزة كيريلي كالرك، : قنا
وقالت كالرك في  نشآت الطبية في القطاع، ووصفته ب"الحرج والمتردي".من تدهور وضع الم

تصريحات صحفية "إن الجراحين وفرق التمريض في غزة يتمتعون بكفاءة عالية للغاية، غير أن 
تحديات عديدة تحيط بالنظام الطبي في مجمله"، مضيفة "تضطر المستشفيات في الوقت الحالي إلى 

ا جاهزين حقا  للمغادرة، وذلك إلتاحة أسر ة شاغرة ألي جرحى يفدون إلى صرف الجرحى قبل أن يكونو 
وأوضحت "أن اللجنة الدولية تدعم المستشفيات بقطاع غزة في هذا الوضع بحضورها  المستشفى".

اليومي في مستشفى الشفاء، وهو المستشفى الرئيسي في غزة، وبتوفير جراح متخصص في قسم 
 لطبي هناك من أجل توفير الرعاية المالئمة في الوقت المناسب للجرحى".الطوارئ للعمل مع الفريق ا

وذكرت كالرك أن اللجنة ستركز مستقبال  على النظام الطبي في غزة وا عادة تأهيل هذه المنشآت التي 
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دمرت، وذلك لضمان عودة المستشفيات إلى أداء وظائفها، وضمان قدرتها على استقبال الجرحى 
 .والمرضى مرة أخرى

 41/4/4148الخليج، الشارقة، 
 
 جاجية على حصار غزةوقفة احتتنظم  "أوكسفام"

أقامت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية وقفة احتجاج أمس أمام مبنى البرلمان حيث  :رويترز
فسهم داخل صناديق ضيقة رافعين اسم "غزة"، في إشارة تجمع معارضون لحصار غزة وحشروا أن

  "إسرائيل". معب رة عن األوضاع الخانقة التي يعيشها أهل القطاع بفعل الحصار المفروض عليهم من
 41/4/4148الحياة، لندن، 

 
 حول عدوان غزة شكل لجنة تحقيق داخلية لتقصي الحقائقي" الدولي "الصليب األحمر
أعلن كريسين كاردون رئيس بعثة الصليب األحمر الدولية في قطاع غزة، عن  عيسى سعد هللا:

عقد مؤتمر موسع لبعثات الصليب األحمر وجمعيات الهالل األحمر في دول مختلفة في قطاع غزة 
شهر الجاري لبحث آلية العمل المشترك في قطاع غزة للمساعدة في تقديم المساعدات قبل نهاية ال

وقال كاردون إن اللجنة الدولية في غزة ستضاعف أعداد  والدعم الالزم للتغلب على الدمار الهائل.
موظفا بسبب احتياجات القطاع الماسة، السيما في ظل  703موظفيها ومتطوعيها البالغ عددهم 

وقال كاردون خالل لقاء صحافي في مكتبه بمدينة غزة، أمس، انه تم انتهاك القانون  لشديد.الدمار ا
الدولي واإلنساني خالل الحرب، مشيرا  إلى أن "الصليب" أدان قصف المستشفيات والمرافق الصحية، 

 وقتل اثنان من متطوعي الهالل األحمر على يد جيش االحتالل.
بتشكيل لجنة تحقيق داخلية لتقصي الحقائق ومعرفة حقيقة ما واعلن كاردون عن قيام الصليب 

إلى طلبه من الجهات المختصة اأُلخرى للتحري ومعرفة مصدر هذه  أشارجرى بهذا االتجاه كما 
آلالف  إغاثيةوأشار كاردون إلى قيام الصليب بالتعاون مع الهالل األحمر بتقديم لوازم  التلفيقات.

جريح  6233من  أكثرإلى استقبال جمعية الهالل األحمر  أشار، كما العوائل النازحة والمتضررة
 جثة منذ بدء العدوان. 027و

 41/4/4148األيام، رام هللا، 
 
 إلى غزة إلجراء تحقيقاتدولية تمنع دخول منظمات حقوقية  "إسرائيل"

تمنع سلطات االحتالل اإلسرائيلي دخول مندوبين عن منظمتي العفو الدولية  أمنستيب : 04عرب 
 و"هيومان رايتس ووتش" إلى قطاع غزة من أجل إجراء تحقيقات مستقلة في العدوان على قطاع غزة.

كومة في وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم االثنين، إن سلطات االحتالل من خالل منسق أعمال الح
 المناطق المحتلة تضع حججا بيروقراطية من أجل منع دخول مندوبي المنظمتين الحقوقيتين.
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وحاول مندوبو المنظمتين الحقوقيتين الدخول إلى القطاع منذ السابع من شهر تموز الماضي 
يرز" بالتنسيق مع "اإلدارة المدنية" التابعة لجيش االحتالل، لكن تم رفض طلبهم بحجة أن معبر "إ

مغلق ولذلك فإن طلباتهما ال تعالج، والحجة الثانية هي أن المنظمتين ليستا مسجلتين في وزارة الرفاه 
في معظم أيام العدوان ودخل إلى  لكن "هآرتس" أكدت على أن معبر "إيرز" كان مفتوحا   اإلسرائيلية.

تلقي العالج الطبي أو القطاع عبره صحافيون وموظفو األمم المتحدة وخرج منه فلسطينيون لغرض 
 أشخاص آخرون بموجب تصاريح خاصة.

وقال المتحدث باسم منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق المحتلة إنه جرى االقتراح على 
 المنظمتين أن تقدما طلبا مفصال للدخول إلى غزة وأنه لم يتم استالم طلبات كهذه بعد.

إنه تم تقديم طلب كهذا في نهاية األسبوع الماضي، فيما وقالت مصادر في "هيومان رايتس ووتش" 
 أكدت مصادر في "أمنستي" أنه لم يطلب من المنظمة أبدا تقديم طلب كهذا.

وأمل المسؤولون في كلتا المنظمتين أن يدخل محققون من قبلهما برفقة خبراء في مجال األسلحة 
 والذخيرة ذوي ماض عسكري خالل العدوان.

أنه بإمكان محققين محليين في القطاع جمع إفادات، لكن ال يوجد في القطاع وعلى الرغم من 
سرائيلية. ويشار  خبراء ذوي خبرة مهنية عسكرية بإمكانهم تحليل النتائج ومواجهة ادعاءات فلسطينية وا 
إلى أن المستمسكات العسكرية، مثل مخلفات ذخيرة وحفر يحدثها القصف، باإلمكان أن تختفي بسرعة 

 دان القتال.من مي
ال تسمح لعاملين في "هيومان رايتس ووتش" بالعبور من معبر "إيرز" منذ "إسرائيل"  ويشار إلى أن

. وكان نشطاء 6376وال تسمح للعاملين في "أمنستي" بالعبور من "إيرز" منذ العام  6332العام 
 صري محمد مرسي.المنظمتين يدخلون إلى القطاع من معبر رفح وذلك حتى نهاية حكم الرئيس الم

"أمنستي" انتقدت حركة حماس في الماضي، لكن سلطات االحتالل أبلغت ـورغم أن تقارير سابقة ل
  "إسرائيل". المنظمة بأنها توقفت عن معالجة طلباتها بزعم أن تقاريرها منحازة ضد

 44/4/4148، 84عرب
 

 مؤسسة دولية تدعم المطالب الفلسطينية بشأن التهدئة مئة
أيدت مائة مؤسسة ومنظمة دولية المطالب الفلسطينية الخاصة بالتوصل إلى  :وكاالت –باريس 

اإلسرائيلي، التي تتضمن نقاطا عدة، من بينها أن تتعهد سلطات االحتالل بفك تهدئة مع الجانب 
وقالت المؤسسات، التي من بينها منظمات كامل. ي عن قطاع غزة بشكل والبحر الحصار البري 

اليوم االثنين، "إننا ندعم مطالب الوفد الفلسطيني حقوقية في العديد من دول العالم، في بيان مشترك 
 القاهرة ونؤكد أنها حقوق أساسية ال تقبل التفاوض".في 

تشغيل ميناء غزة، بما يتيح إدخال جميع السلع وتتضمن المطالب الفلسطينية فتح جميع المعابر و 
والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وأن تتعهد تل أبيب بفك الحصار 

الحركة ميال بحريا، إضافة إلى حرية  76االقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والمالحة حتى 
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إعمار د منطقة عازلة، والمباشرة بتنفيذ برنامج إلعادة في المناطق الحدودية لقطاع غزة وعدم وجو 
وأضاف البيان أن  "المؤسسات واالتحادات والتجمعات الموقعة على العريضة حول العالم غزة. قطاع 
عدالة المطالب الفلسطينية المحددة في المفاوضات الجارية في القاهرة"، مؤكدا  أنه "لم يعد مقبوال  تؤكد 

الالئقة، ياسة خنق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحصاره وحرمانه من حق  الحياة العودة إلى س
بعد اليوم والتحكم بموارد حياته األساسية وقوت أطفاله وتواصل سكانه مع العالم. ولن يكون مقبوال  

الصيد  ومنعه منإطالق يد االحتالل اإلسرائيلي في تهديد سكان قطاع غزة، أو تقييد موارد الرزق له 
 في مجاله البحري".

وشددت المؤسسات والمنظمات الدولية على أن مطالب الشعب الفلسطيني "واضحة وصريحة، 
أوروبا وتلقى تفه ما  وتأييدا  متزايدا  في كل  مكان، كما تتبن اها اليوم الجماهير التي تتظاهر بالماليين في 

 اره الخانق على غزة".وحول العالم ضد االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه وحص
 42/4/4148، 44موقع عربي 

 
 : القيود اإلسرائيلية تعوق التحقيق بشأن غزة"هيومن رايتسو" "العفو الدولية"

من أبرز منظمات حقوق اإلنسان في العالم لرويترز إن  قال ممثلو اثنتين: رام هللا نوح براونينج
القيود اإلسرائيلية وضعت صعوبات أمام جهود المنظمتين لجمع أدلة على احتمال وقوع جرائم حرب 

 في غزة.
ولم يحصل موظفو منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس واتش على تصاريح لدخول غزة رغم 

 يام األولى للحرب التي بدأت الشهر الماضي.ومصر منذ األ"إسرائيل"  الضغط على
وتقول المنظمتان إن الحظر اإلسرائيلي المفروض منذ أعوام على سفر موظفيهما الدوليين إلى غزة 

تقول إن المنظمتين لم تقدما األوراق السليمة "إسرائيل"  يعوق قدرتهم على التحقيق في العنف. لكن
 ة.الالزمة للسماح بدخولهما إلى قطاع غز 

وقالت ديبوراه هيامز من منظمة العفو الدولية "نبذل قصارى جهدنا.. هيومن رايتس ووتش ونحن.. 
لعمل كل التوثيق الذي نستطيعه على األرض في غزة وبالخارج. ولكن عدم التمكن من إرسال باحثين 

 وأشارت إلى أن لمنظمتها موظفا واحدا فقط في غزة. ".هناك يخلق صعوبات
إسفيلد الباحث في هيومن رايتس ووتش/الشرق األوسط لرويترز إن منظمته لديها  وقال بيل فان
"العمل يفوق طاقتهما. فهناك الكثير من األمور التي يتعين التعامل معها..  وأضافموظفان في غزة. 

 ".واألدلة المادية المتعلقة باألحداث تختفي من هناك مع مضي الوقت
 42/4/4148وكالة رويتر لألنباء، 

 
 "أوكسفام" الدولية تطالب بتعليق مبيعات األسلحة لر"إسرائيل"

وفا: طالبت منظمة أوكسفام اإلنسانية، ومقرها لندن أمس بتعليق مبيعات األسلحة  -لندن 
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، إنه  حتالل في قطاع غزة.في ظل تصاعد جرائم االلـ"إسرائيل" 
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"يتعين على العالم تعليق مبيعات األسلحة بغية حماية المدنيين في ظل تصاعد أعمال العنف في غزة 
نظرا للخطر لـ"إسرائيل" مجددا"، داعية جميع الدول؛ ألن تعلق فورا عمليات نقل األسلحة والذخائر 

 انية استخدام هذه األسلحة والذخائر النتهاك القانون اإلنساني الدولي.الجدي المتمثل في إمك
وقالت المنظمة إن "العنف المسجل في غزة وتدمير البنية التحتية المدنية على نطاق واسع خالل 
األسابيع الست المنصرمة كان األسوأ خالل مدة عملها في قطاع غزة على مدار عشرين عاما، حيث 

ن بينهم أطفال في غزة، وتشير التقديرات إلى أن الخسائر التي تكب دها القطاع نتيجة قتل مئات المدنيي
 قصف خدمات المياه والصرف الصحي والصحة الحيوية والمنازل مليارات الدوالرات. 

وأشارت المنظمة إن التصعيد األخير أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين في غزة خالل 
 ساعة الماضية.األربع والعشرين ال

سرائيل نيشان باندي: "يتعين على المجتمع  وقال مدير المنظمة في األرض الفلسطينية المحتلة وا 
الدولي اآلن وأكثر من أي وقت مضى أن يمارس الحد األقصى من الضغوط الدبلوماسية، بما في 

تمرار العنف ومعاناة ذلك تعليق عمليات نقل األسلحة والذخائر، لكي يظهر عدم تهاون العالم إزاء اس
وأضاف: "إن هذه األزمة اإلنسانية تؤججها األسلحة، وعليه فإن تعليق عمليات نقل  المدنيين".

ن هذا الصراع ال  األسلحة والذخائر ضروري جدا ضمانا لئال يلحق األذى بعدد أكبر من المدنيين، وا 
وقف دائم إلطالق النار وعملية  يمكن حل ه عسكريا، ويستحق المدنيون من كال الجانبين التوصل إلى

 سالم شاملة ذات مصداقية".
 44/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل" ترفض دخول "أمنستي وهيومن رايتس" لغزة ومصر لم ترد

لية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" الحقوقيتين الدوليتين في بيان مشترك، قالت منظمتا العفو الدو 
إن السلطات المصرية لم تبت في طلبات قدمتها المنظمتان للسماح لهما بالدخول إلى قطاع غزة "من 
أجل التحقيق في مزاعم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان"، فيما رفض االحتالل اإلسرائيلي مطالب 

، أنهما طلبتا من 6370-4-67وأعلنت المنظمتان في البيان المشترك، يوم الخميس  مماثلة.
السلطات المصرية حق الدخول إلى غزة، لكن القاهرة لم تبت في طلبهما حتى اآلن. ولم يشر البيان 

 متى تم تقديم هذا الطلب.
 44/4/4148فلسطين أون لين، 

 
 وقية بدخول غزة للتحقيق في "جرائم الحرب""العفو الدولية" تطلب السماح للمنظمات الحق

بالسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول الفوري إلى قطاع غزة "إسرائيل"  طالبت منظمة العفو الدولية
 مته "االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي ارتكبت بواسطة طرفي النزاع".من أجل التحقيق فيما س
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سرائيل،  يوأعربت المنظمة ف بيان لها، أمس، عن أسفها لتجدد األعمال القتالية بين قطاع غزة وا 
 مشددة على ضرورة السماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى القطاع.

مع األزمات في المنظمة الدولية، أنا فيتزجيرالد، إن وقالت مديرة قسم التحقيقات والتعاطي 
"السلطات اإلسرائيلية يبدو أنها تقوم بعملية تالعب دبلوماسي معنا فيما يتعلق بالدخول إلى غزة، 

 حين يتزايد عدد القتلى". يبوضع شروط غير عقالنية بشكل كامل، ف
وقع خالل األعمال القتالية يتطلب من معرفة ماذا  يووفقا للمنظمة فإن "حق الضحايا والمواطنين ف

السلطات اإلسرائيلية أن تضمن شفافية كاملة حول أفعالها وتتوقف عن وضع العراقيل حيال إجراء 
تحقيق مستقل وحيادي حول االنتهاكات المحتملة". وأضافت: "منذ بدء عملية  الجرف الصامدب على 

سرائيلية العديد من الطلبات المقدمة من جانب غزة في الثامن من يوليو الماضي، رفضت السلطات اإل
 منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش من أجل الدخول إلى غزة".

وتابعت أنه "يتم إهدار وقت ثمين ومن المهم أن تتمكن المنظمات الحقوقية من الدخول اآلن إلى 
 تكاب جرائم حرب".القطاع من أجل بدء عمل حيوي لكشف مدى صحة االتهامات المرتبطة بار 

 44/4/4148المصري اليوم، لندن، 
 

 األورومتوسطي: الجيش اإلسرائيلي يعود لممارسة سياسة النتقام من المدنيين في غزة
قوق اإلنسان إن الجيش اإلسرائيلي ومنذ انتهاء التهدئة جنيف: قال المرصد األورومتوسطي لح

أمس الثالثاء وفشل التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية، يمارس سياسة انتقام من المدنيين، 
عمليات قتل جماعي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، ليصل عدد حاالت القتل  3حيث ارتكب 

 حالة على األقل. 63توسطي منذ بدء الحرب على غزة إلى الجماعي التي وثقها فريق األوروم
وقالت الباحثة القانونية في األورومتوسطي حنان خبيص من العاصمة األردنية عمان، في بيان 

ب قامت F16، إن الطائرات اإلسرائيلية  6370آب  أغسطسب  63صدر عن المرصد اليوم األربعاء 
ة "اللوح" وسط دير البلح بصاروخ، وذلك أثناء تواجد أفراد فجر األربعاء باستهداف منزل يعود لعائل

سنةب وزوجته  31أفراد، وهم صاحب المنزل رأفت مصطفى اللوح   4العائلة فيه، ما أدى إلى مقتل 
سنةب وجنينها، وأطفالهم الثالثة  مصطفى، ميسرة، فرحب، إضافة إلى أحمد ومحمد  36نبيلة اللوح  

احب المنزل، فيما أصيب ثمانية آخرون، وتضررت العديد من المنازل مصطفى اللوح، وهما شقيقا ص
المجاورة. فيما يؤكد جيران البيت المستهدف أن االستهداف كان بدون سابق إنذار، كما أنهم لم 

 يالحظوا أي عمليات عسكرية سبقت االستهداف.
من  مكونا   ضا  منزال  ب كانت قد استهدفت أيF16وأضاف األورومتوسطي أن الطائرات اإلسرائيلية  

أفراد،  1صواريخ، ما أدى إلى مقتل  1طوابق بحي الشيخ رضوان غرب غزة يعود لعائلة "الدلو" بـ  3
سنةب، إضافة إلى  63سنةب وأحمد   70سنةب وابنيها مصطفى   04وهم السيدة وفاء حسين الدلو  

آخرون،  26فيما أصيب  أشهرب، 4السيدة وداد عصفورة "الضيف" وابنها الرضيع علي الضيف  
منزال  تضررت إما بشكل  61معظمهم من األطفال والنساء، ووصل الدمار إلى منطقة واسعة وشمل 
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حافالت نقل كبيرة تعود لشركة "أبو علبة للنقل والمواصالت" كانت  2كلي أو جزئي، كما تم تدمير 
منطقة لحظة االستهداف قالوا وبين األورومتوسطي أن شهود عيان تواجدوا في ال مصطفة في المكان.

إن الطائرات اإلسرائيلية عادت الستهداف المكان مرة أخرى أثناء عملية انتشال الجثث، وهو ما أدى 
باستهدافها الواسع "إسرائيل"  وحذر األورومتوسطي من استمرار إلى هذا العدد الكبير من اإلصابات.

أن هذه السياسة تمثل  هذا العمل الوحشي، معتبرا  للمدنيين واالنتقام منهم، مؤكدا أنه ما من مبرر ل
ضربا  من ضروب العقوبة الجماعية للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، وهو ما يعد انتهاك ا 

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 33للقانون الدولي اإلنساني، ال سيما المادة 
 44/4/4148المرصد األورومتوسطي، جينيف، 

 
 "إسرائيل"بي كندي يقرر مقاطعة أكبر اتحاد طال

الطالبي األكبر في كندا  االتحادالذي يعد  ،األناضول: أصدر االتحاد الكندي للطلبة –تورنتو 
 على غزة. ، بسبب عدوانها األخير"إسرائيل"ألف طالب، قرارا بمقاطعة  333ويضم في عضويته 

وصدر القرار بإجماع المشاركين في اجتماع الهيئة العامة لالتحاد، الذي عقد في جامعة "رايرسون" 
وصرحت "أنا غولدفانتش"، عضو مجلس إدارة االتحاد، أن القرار يشمل  في مدينة تورنتو الكندية.

ى اتخاذ االتحاد قرارات ، وسحب االستثمارات بها، وتطبيق عقوبات عليها، مشيرة إل"إسرائيل"مقاطعة 
 أخرى إلظهار تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

 41/4/4148القدس العربي، لندن، 
 

 الجنائية الدولية: ل يمكننا التحقيق في جرائم غزة لعدم الختصاص
ن المحكمة إلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا الثالثاء، قا :بترا - السبيل

ليست في وضع يمكنها في وضع يمكنها من فتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة بسبب 
ونفت ما تردد في بعض وسائل اإلعالم عن أن المحكمة تجنبت باستمرار،  مسألة عدم االختصاص.

وأوضحت أن مكتب  ط السياسية، فتح تحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة.بسبب الضغو 
المدعي العام مختص في النظر في الجرائم المرتكبة على أراضي الدول المنضمة إلى نظام روما 

 األساسي، وهو معاهدة إنشاء المحكمة الدولية.
بول هذا االختصاص أو عندما كما يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدول التي تعلن ق

 يحال لها األمر من قبل مجلس األمن الدولي.
وقالت بنسودا في بيان صحفي، إن فلسطين وقعت معاهدات دولية مختلفة منذ حصولها على 

 جديدا   فلسطين لم تقدم إعالنا   أنوضع الدولة المراقب ولكنها لم توقع نظام روما األساسي مضيفة 
 حكمة بعد قرار الجمعية العامة بشأن تعديل وضعها في األمم المتحدة.بشأن قبول اختصاص الم



___________________________________________________ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

 455              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

وأشارت المدعية العامة إلى أن القادة الفلسطينيين يتشاورون حول ما إذا كانوا سيقومون بذلك أم 
وأعربت في  ال، وأكدت أن القرار يعود إليهم وحدهم وال يمكن لها أن تتخذ هذا القرار نيابة عنهم.

عتقادها الراسخ بأن اللجوء إلى العدالة ال ينبغي أن يكون مشوبا بالمصالح السياسية مشيرة بيانها عن ا 
ضعاف الثقة فيها، ولكنه  أن إلى انتهاك هذا الشرط المقدس ال يؤدي فقط إلى إعاقة قضية العدالة وا 

 يفاقم أيضا من وطأة معاناة ضحايا الفظائع الجماعية.
 1/2/4148السبيل، عمان، 

 



 

 

 سابعال الفصل

 وتقديرات موقف تقارير
 ومقالت
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 تقارير وتقديرات موقف ومقالت
 

 تقاريرأولا: 
 التإسرائيل" ذاهبة باتجاه زيادة تفعيل التصفيات المرّكزة أي الغتي: "نقاش صهيوني

"عيدو  قال الخبير العسكري الصهيوني: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية ترجمة
ت المرك زة، أي االغتياالت، روزنسفايغ" إن  "إسرائيل" ذاهبة باتجاه زيادة تفعيل استخدام طريقة التصفيا

ألنها باتت تشكل اليوم وسيلة مركزي ة في مكافحة "اإلرهاب" العالمي، وتستعملها جيوش كثيرة، والتصور 
الشائع أن التصفية المركزة هي هجوم متعمد على شخص من طائرة أو من وسيلة طيران ال يشغلها 

، وخلفه "أحمد الجعبري"، 6333كري في طيار، مستحضرا  اغتيال "صالح شحادة" قائد حماس العس
بطائرتين قصفت بيت األول، وسيارة الثاني، ووقعتا في فترتين هادئتين نسبيا  للصراع بين "إسرائيل" 

الذي قد ينشأ في  االنطباع. وأضاف "روزنسفايغ" أن  6333وحماس منذ نشوب االنتفاضة الثانية في 
ي" في فترة هادئة نسبي ا  هي مثال كالسيكي ونقي على ظاهر األمر أنه في حين تمت تصفية "الجعبر 

التصفية المركزة، لكن تصفية نشطاء قتاليين ال يخضع لإلطار القانوني المركب للتصفيات المركزة، ومع 
ذلك، وبحسب تعريف التصفية المركزة الذي عرض آنفا  وهو "الهجوم على ُمعرف" ال توجد أي ة أهمي ة 

الظروف التي تمت فيها التصفي ة، لكنه يتناول مقدار سيطرة "إسرائيل" على  لمسألة شدة القتال، أو
منطقة قطاع غزة باعتباره معيارا  ُيمكن مثال  من الفحص عن وسائل بديلة أقل فتكا ، وليس في ما قد 

 يلغي انطباق األطر القانوني ة على التصفيات المركزة التي تتم في أثناء قتال ذي شدة عالية.
لك بالقول: وقعت حاالت تصفية مركزة كثيرة في سياق سيطرة "إسرائيل" القتالية على وشرح ذ

مناطق الضفة الغربية، وأفضت هذه الحاالت للتصور الخاطئ الذي يرى أن مقدار السيطرة الفعلي ة قد 
 يعبر عنه الفحص عن الخيارات األقل فتكا  التي يملكها الجيش على المنطقة.

ن محافل عسكرية في هيئة األركان أنه في الفترة التي تمت فيها التصفية، كان ونقل "روزنسفايغ" ع
"الجعبري" مشغوال  بمحاوالت الدفع بمحادثات التهدئة قدما ، وليس بنشاط عسكري، وهذه الدعاوى قد 
تضعف شرعي ة تصفيته بإثارة الشك كونه مدني ا  شارك مشاركة فاعلة بالقتال زمن االغتيال، ومع ذلك، 
وبسبب منصبه الرفيع في الذراع العسكري لحماس، وهي منظمة عسكرية من جميع جوانبها، يجب 
على رئيسها ليعود ليصبح مدنيا  محمي ا  أن يبين بصورة فاعلة واضحة أنه لم يعد يشارك مشاركة فاعلة 

 في العمليات القتالية، ويبدو في حالة "الجعبري" أن  األمر لم يكن كذلك.
افل أن ه في حالة التصفية المرك زة يقوم الجيش بفحص المعلومات في حوزة الجهات وأضافت المح

ذات الصلة وقت الموافقة على التصفية، فيما يتعلق بكون المطلوب في نقطة االستهداف، والضرر 
العارض المتوقع من العملية، بحيث يمكن وجود وضع ال يعتبر فيه ضرر عارض أكبر من المتوقع، 

 مكافئ للقانون. بل ضرر غير
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 ساحة القتال
وأوضحت المحافل أن ه ينبغي الفحص عن معلومات وقرارات تنفيذ الهجوم بحسب المعلومات 
الموجودة في متناول اليد قبل الهجوم، وعن استنتاجات القائد المعقولة على أساس هذه المعلومات، 

 رر عارض كموت المدنيينوحينما نتجه للفحص عن القانون الصهيوني الداخلي، يوجب وجود ض
غير المشاركين في القتال، وال توجد أية أهمية لكون العملية نفذت في أثناء صراع ذي شدة كبيرة، ألنه 

 كان الحديث عن هجوم على ُمعرف.
وأشارت إلى اختالف التصفية المركزة وقت القتال بصورة تعريفية عن قتل عادي أثناء القتال، ألنها 

ان محدد، سواء  معروفا  بصورة شخصية أم بحسب تعريف منصبه فقط، وال يوجد هجوم ُمعرف على إنس
لشدة القتال معنى فيما يتعلق بتعريف العملية بأنها تصفية، ولهذا ليس لها معنى بتحديد اإلطار القانوني 
ذي الصلة. ولهذا حينما يتم تناول تصفيات مركزة تمت في خالل مواجهة ذات شدة عالي ة كعملية 

مود السحاب"، ويكون الوضع الميداني استمرار صراع مسلح بشدة منخفضة، يجب على الجهاز "عا
العسكري في كل حالة يصاب فيها مدنيون غير مشاركين في القتال أن ينقل الحالة للجنة الفحص لهذه 
"، الغاية، وينبغي أن نضيف أنه حتى في زمن مقاتلة منظمات معادية، ال يجب أن تحاربها "إسرائيل

 ويديها مقيدة من الخلف، بل يجب الشروع في القتال والمحافظة على يدين مكشوفتين.
من جانبه، قال المستشار القانوني السابق في وزارة الخارجية الصهيوني ة "روبي سيبل" أن  دخول 
"إسرائيل" في حالة مواجهة مسلحة مع منظمات مثل حماس، تضرب المدنيين عن عمد، يطرح عليها 

ال: هل يحق لها أن تستعمل وسائل مضادة تكون غير شرعية ضد المنظمة لمنع هجمات أخرى السؤ 
على مواطنيها، زاعما  أن قوانين الحرب غير كافية للرد على وضع فيه طرف واحد فقط يعمل مثل 
جيش نظامي يتصرف بحسب قوانين الحرب، في حين ينتهج الطرف اآلخر، وهي حماس في هذه 

يس هو جيشا  نظامي ا  على عمد، بل تقيم تكتيكاتها العسكري ة على استغالل حقيقة أن الحالة، الذي ل
 الجيش الذي تواجهه يتمسك بهذه القوانين.

وأضاف "سيبل" أن  "إسرائيل" تحتاج لوسائل لردع الجهات المسلحة عن الهجوم على مواطنيها، 
ت، بحيث تكون إجراءاتها خاضعة لكن عليها أن تفعل ذلك دون أن تتبنى تكتيكات ذات المنظما

لشروط التناسب، وما دامت ترمي الضطرار العدو للكف عن الهجوم على المدنيين في الطرف 
اآلخر، خشية إيقاع عقوبة جماعي ة على مدنيين أبرياء، ألنها أثبتت خالل الحربين األخيرتين على 

 غزة أنها غير ناجعة في األكثر.
سكري الصهيوني "زيف بورير" إن  السنوات األخيرة شهدت مشاركة ومن جهته، قال األكاديمي الع

خبراء قانون في قضايا تتعلق بقتال الجيش الصهيوني في جبهات متعددة، وتتبدى هذه المشاركة 
بزيادة مقدار االستعانة بالمشورة القانوني ة في الوقت المناسب، وزيادة مقدار نشاط تطبيق القانون بعد 

ات ومحاكمات، وال يتقبل الجميع هذا اإلجراء بالمباركة، السيما من قبل القادة ذلك كإجراء تحقيق
 الميدانيين في الجيش، الذي يعتقدون مشاركة هؤالء الخبراء ضربا  لمقولة "دعوا الجيش ينتصر".
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وأضاف "بورير" أن  حدوث أي انتهاكات قانونية في إطار محاربة "إسرائيل" ألعدائها من النواحي 
ية والقتالية، تتطلب طرح جملة من األسئلة: كيف ُيمنع انتشار أعمال العدوان، والتغلب عليها، العسكر 

زيادة العمل التربوي التوجيهي في الجيش، إجراء قضائي واضح ناجع، تسليم معلومات دقيقة عن 
وفر ساحة القتال، استيضاح سريع من جميع الجهات التي قدمت الشكوى، حتى لو كانت فلسطيني ة، ت

 عنوان يعالج الشكوى فورا ، ورفعها للمحكمة إذا اقتضى األمر ذلك، وأخيرا  إجراء سليم لمحاكمة من
اقترف هذه المخالفة، حتى لو كان جندي ا  يلبس بزة الجيش الصهيوني، حتى لو اضطر األمر أن 

 يحتاج كل جندي في النهاية إلى محام  مالصق.
 معهد أبحاث األمن القومي الصهيوني

 41/6/4148دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  ، مركز1121الترجمات العبرية 
 

 لضرب غزة"إسرائيل"  نيويورك تايمز: قصة حلف العرب مع
ن تقريبا عندما هاجمت "إسرائيل" يقول ديفيد كيرباتريك مراسل صحيفة نيويورك تايمز إنه "قبل عامي

 غزة وجدت نفسها تتعرض للضغط من كل األطراف والجيران العرب لوقف القتال ولكن ليس هذه المرة".
ويضيف "بعد االنقالب العسكري على الحكومة اإلسالمية في القاهرة العام الماضي تقود مصر 

العربية المتحدة واألردن، وقف بشكل فعلي  يضم السعودية واإلمارات -تحالفا جديدا من الدول العربية
ضد حماس، الحركة اإلسالمية التي تسيطر على قطاع غزة، وهو ما أسهم في فشل "إسرائيل"  مع

 أسابيع من الحمام الدموي". 3الالعبين في الحرب للتوصل لوقف إطالق النار بعد أكثر من 
"مقت  واشنطنحث في معهد ويلسون في ونقل ما كتبه ديفيد أرون ميللر، المفاوض السابق والبا

وخوف الدول العربية من اإلسالم السياسي تفوق على حساسيتهم تجاه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء 
مثل هذا، يقبل فيه هذا العدد الكبير من الدول العربية ضمنا موت  وأضاف "لم أر موقفا   اإلسرائيلي".

 وتدمير غزة وضرب حماس".
في أي محادثات مع حماس إال أن حكومة القاهرة  رئيسيا   وسيطا   ر تقليديا  ومع أن مصر تعتب

ولكن ليس مع  "إسرائيل"، فاجأت حماس هذه المرة باقتراح وقف إلطالق النار تجاوب مع كل مطالب
أي مطلب من مطالب حماس. وعندما رفضت الحركة المقترح وصمت بالتعنت وظلت مصر متمسكة 

ولكن المعلقين المتعاطفين مع  البداية ألي نقاش لوقف إطالق النار.بأن مبادرتها هي نقطة 
الفلسطينيين هاجموا المبادرة بأنها حيلة إلحراج حماس، فيما أثنت عليها الدول الحليفة لمصر. فقد 

في اليوم التالي على إعالن المبادرة مع الرئيس عبد الفتاح  عبد هللااتصل العاهل السعودي الملك 
بل "إسرائيل"  رحيب بها. وقال مكتب السيسي في بيان إن المكالمة لم تلق اللوم علىالسيسي للت

 أشارت إلى "نزيف دم المدنيين الذين يدفعون ثمن مواجهة عسكرية ليسوا مسؤولين عنها".
وبحسب خالد الجندي، المستشار السابق للمفاوضين الفلسطينيين والزميل في معهد بروكينغز في 

سرائيل".واشنطن، "من ال ويقول  واضح أن هناك تالق في المصالح بين هذه األنظمة المختلفة وا 
الجندي إن قتال المصريين لقوى اإلسالم السياسي وقتال "إسرائيل" المتشددين الفلسطينيين متشابه 
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ويرى كاتب التقرير أن الدينامية الجديدة قد غيرت كل  تقريبا، وتساءل "حرب وكالة من هذه الدائرة؟".
شهرا توقع المحللون نشوء حكومات مرتبطة أكثر بالمواطنين  74وقعات الربيع العربي. فقبل ت

 ومتعاطفة مع الفلسطينيين وفي نفس الوقت عدوانية ضد "إسرائيل".
لدولة معزولة، فقد خرجت الحكومة اإلسرائيلية من الربيع العربي "إسرائيل"  من تحول وبدال  

االضطرابات في العالم العربي وحصلت على دعم تكتيكي من النظام  باعتبارها المستفيد األكبر من
 العربي التقليدي كحلفاء في معركتهم المشتركة ضد اإلسالم السياسي.

 فقد حمل المسؤولون المصريون حركة حماس المسؤولية إن تصريحا أو تلميحا بدال من تحميل
للقصف  األونرواما تعرضت مدارس مسؤولية موت الفلسطينيين في القتال، حتى عند"إسرائيل" 

 الصاروخي وهو أمر تكرر مرة أخرى يوم األربعاء.
وفي الوقت نفسه استمر اإلعالم المؤيد للحكومة المصرية بتقريع حماس واتهامها بكونها أداة في 
مؤامرة إسالمية إقليمية تعمل على زعزعة استقرار مصر والمنطقة، وهو ما تقوم به جماعة اإلخوان 

 اإلطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي قبل عام.منذ 
ويقول التقرير إن الردح اإلعالمي ضد حماس، على األقل في برامج الحوارات المؤيدة للحكومة 

 كانت متطرفة لدرجة قامت فيها الحكومة اإلسرائيلية ببث بعضها إلى غزة.
م يستخدمونها للقول: أنظروا إلى وبحسب طالبة في مدينة غزة تحدثت للصحافي عبر الهاتف "إنه

أصدقائكم فإنهم يشجعوننا على قتلكم". وتضيف أن بعض البرامج المؤيدة للحكومة المصرية والتي 
 توجه نحو غزة تدعو الجيش المصري لمساعدة الجيش اإلسرائيلي للتخلص من حماس.
ستخدمت لتهريب وفي نفس الوقت أثارت مصر حنق أهل غزة لمواصلتها إغالق األنفاق التي ا

المواد الغذائية، واستمرار الحكومة المصرية إغالق معبر رفح وهو ما فاقم من قلة المواد الغذائية 
 أسابيع من الهجوم اإلسرائيلي على غزة. 3والطبية بعد 

شمالي غزة "السيسي  -وبدا غضب أهل غزة واضحا في تصريحات صاحب محل في بيت الهيا
ون يتآمرون علينا أكثر من اليهود"، وأضاف "لقد أنهوا اإلخوان المسلمين أسوأ من نتنياهو، والمصري

 في مصر واآلن يالحقون حماس".
وتضيف الصحيفة أن مصر والدول العربية خاصة دول الخليج، السعودية واإلمارات تحديدا، تجد 

 سلحتها في السابق.نفسها متحالفة مع "إسرائيل" ضد إيران التي تعتبر قوة إقليمية والتي دعمت حماس و 
وترى الصحيفة أن التحالف الجديد والتحول في المحاور يشكل تحديا للواليات المتحدة التي تحاول 

ومع أن المخابرات المصرية تواصل اتصاالتها مع حماس كما فعلت في عهد  التوصل لوقف الحرب.
من الشكوك حول حسني مبارك ومحمد مرسي، إال أن العداء المستحكم ضد حماس يضع الكثير 

وهذا يفسر توجه وزير الخارجية األمريكي جون  فعالية هذه القناة خاصة بعد رفض المبادرة المصرية.
لكن  كيري لكل من تركيا وقطر كقناة وساطة بديلة عن مصر نظرا لعالقتهما القريبة مع حماس.

ماس وبدأ اقل التحرك وضع كيري في وضع صعب واتهم من قبل البعض بكونه أقل عدائية من ح
فالتغير في مواقف الدول العربية كان لحظة مهمة، "إسرائيل"  وبالنسبة لصقور "إسرائيل". تعاطفا مع
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عن حماس وقطر،  فبحسب مارتن كريمر، مدير كلية شاليم في القدس "القراءة هنا تشير إلى أنه بعيدا  
"ال أحد في العالم العربي يدعو  ا  إما غير مهتمة أو مستعدة للمشي وراء مصر". مضيففالدول العربية 

ضد "إسرائيل"  لوقف الحرب "اآلن" كما فعلت السعودية في حاالت قمع أخرى قامت بها األمريكيين
 ".الفلسطينيين، وهو ما أعطى الفلسطينيين مخرجا  

ويعتقد كريمر أنه في ظل تصاعد المشاعر المعادية لإلسالميين فالحكومة المدعومة من العسكر 
قاهرة وحلفاء الحكومة المصرية الجدد مثل السعودية يعتقدون أنه يجب على الفلسطينيين تحمل في ال

المعاناة من أجل هزيمة حماس "ويجب أن ال يسمح لحماس باالنتصار ويجب أن ال تخرج من الحرب 
 كأهم وأقوى العب فلسطيني".

 بارها متحالفة معويرفض المسؤولون المصريون توصيف العالقة مع غزة وموقف مصر باعت
ويؤكدون أنهم يقومون بعمل ما بجهدهم لدعم غزة ولعب دورهم التقليدي. وبحسب  "إسرائيل".

والحظ المسؤولون أن الجيش  دبلوماسي مصري بارز "حماس ليست غزة وغزة ليست فلسطين".
تزال مصر المصري وبالتعاون مع الهالل األحمر المصري قاموا بنقل المواد الطبية لغزة، كما ال 

تحتفظ بقنوات اتصال مع حماس وتسمح للقيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق باإلقامة في 
ويرى محللون أن مصر وحلفاءها العرب يحاولون موازاة كراهيتهم لحماس باالستجابة للمشاعر  القاهرة.

استمرار الذبح المؤيدة لفلسطين في بالدهم. وستجد هذه الدول نفسها في مواجهة مع مواطنيها مع 
مثلما قفز في االتجاه "إسرائيل"  ويقول الجندي إن بندول الربيع العربي قد قفز لصالح والقتل في غزة.

 المعاكس. "لكنني لست متأكدا من أن القصة انتهت عند هذه النقطة".
 14/1/4148، "44موقع "عربي 

 
 قاومة وتوّسل إليقاف الحربخبراء ومحّللين عسكريين إسرائيليين: نتنياهو أهدى النصر للمُ 

شن  العديد من الخبراء والمحل لين العسكريين اإلسرائيليين هجوم ا شديد ا  زهير أندراوس: –الناصرة 
وهم بأن هم أهَدوا للمقاومة الفلسطينية نصر ا بسبب فشلهم في إدارة ملف على قادة الدولة العبري ة وات هم

الحرب، بسبب عدم تمك نهم من وقف صواريخ المقاومة التي طالت العديد من المدن اإلسرائيلي ة، 
 وكذلك إخفاقهم في تدمير األنفاق في قطاع غزة. 

، آمنون ل ورد، المعروف بتحيز ه السافر لليمين، وفي هذا السياق، أشار المحلل السياسي اإلسرائيلي 
في مقال نشره في صحيفة  مكور ريشونب إلى أن  قدرة حماس على استهداف قادة ألوية الصفوة 

 الكبار في الجيش اإلسرائيلي  بشكل  دقيق  يدل  على أن  لدى هذه الحركة معلومات استخبارية دقيقة.
بت كتائب القسام كمائن لوحدات إسرائيلي ة مختارة في طريقها لتنفيذ عمليات خاصة في وقد نص 

عمق القطاع يؤكد هذه المخاوف، وتابع قائال : نجاح حماس في استهداف ضباط كبار يمنحها القدرة 
على االدعاء بأن  عمليات التسلل التي تقوم بها تهدف فقط لقتل ضباط كبار وليس الستهداف 

. أم ا الرئيس السابق لبلدية سديروت، إيلي مويال، فقال على حد  تعبيره "إسرائيل"، المدنيين، كما تفعل
ل وقف إطالق النار، مشير ا إلى أن    إلذاعة جيش االحتالل إن  رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتوس 
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الحرب الحالية ضد  قطاع غزة كشفت عن عد ة فضائح، منها عدم اكتشاف األنفاق وعدم اتخاذ قرار 
 ماس في غزة، على حد  قوله.استراتيجي بإسقاط حكم ح

من ناحيته، قال يوآف شاروني، وهو خبير استراتيجي  إسرائيلي  في مقال  نشره تحت عنوان  هزيمة 
جيشنا المدلل العزيزب إن ه ُأصيب بالذهول من هذا التسجيل  لعملية ناحل عوزب الذي فاق تأثيره ألف 

ال الذي ُنشر في موقع  عنيان ميركازيب لقد صاروخ على تل أبيب، على حد  تعبيره. وتابع في المق
أظهر الجنود من الجيش اإلسرائيلي  جبناء، وحط م قو ة الردع إلى األبد، الفت ا إلى أن ه برأيه سيكون هذا 
التسجيل محط ة فارقة إلى األبد. وساق الخبير قائال  الجيش اإلسرائيلي  أصبح يريد أن  ُيقاتل دون أن 

صر دون أن يتقدم على األرض، نحن أكثر جيش في العالم ينفق المليارات على يموت، ويريد أن  ينت
 حماية جنوده محولين إياهم إلى أتكالين على النظم الحديثة التي يتفوق عليها العقل البشري.

عالوة على ذلك، لفت إلى أن  جيش االحتالل شهد مجموعه من الظواهر المخزية في اآلونة 
رثة في نهاية المطاف مثل السماح للشواذ بالخدمة في الوحدات القتالية األخيرة، ستتسبب في كا

والكتائب المختلطة بين المجندين والمجندات ناهيك عن الحفالت والترفيه والرحالت وقضايا الفساد 
واالختالسات، وزاد: الجيش هو خط دفاعنا األخير وبدأ يتصدع في هذه الحرب أمام مقاتلي حماس، 

أشد جيوش العالم نعومة وتراخي ا وتباكي ا على حياة الجنود. وبرأي الخبير شاروني  جيشنا أصبح من
فإن  الجيش ُهزم في هذه المعركة هزيمة واضحة، وهذه الهزيمة سُتطيح برؤوس سياسي ه وعسكري ة كثيرة 

 سيعود جنودنا مقاتلين بدال والعبر؟ هلوكبيره، لكن هل ستكون هناك إصالحات واستنتاج للدروس 
من ممارستهم أللعاب الكمبيوتر العسكرية؟ هل سيمنحنا الجيش اإلسرائيلي  من الكارثة التي اسمها 

من رحم األلم والمعاناة خاضت  "دولة إسرائيل"حماس، على حد  وصفه. وساق قائال  إن ه عندما ُولدت 
قاتال  صلب ا عزيز ا وحاربت على كل الجبهات العربية مجتمعة، كان المقاتل اليهودي م وجوديةمعارك 

يعتز بانتمائه وقضيته، كان مقاتال  يعيش بحد سيفه على الشظف والبساطة والخشونة، هزمنا كل دول 
 المنطقة وأجبرناها على اتفاقيات سالم يمكن أن نسميها سلما رومانيا تحت سالح القوي.

ا في سياق مقاله إن  الجيش اإلسرائيلي  لم يعرف الهزائم، فق ا صلب ا وخشن ا، ولفت أيض  د كان جيش 
استطاع أن يرد  13وفي حرب الغفران  21وحرب األيام الستة  04انتصر في حرب االستقالل 

الهجوم ببسالة وان يقوم بهجوم معاكس جب ار، على حد  تعبيره. وتابع قائال : لكن  الكارثة التي طالما 
لي  من جيش خشن صلب ال يهاب حذ رنا منها حصلت، وفات األوان، لقد تحول الجيش اإلسرائي

الموت إلى جيش ناعم جبان، فبدال  من اعتماده على صالبة المقاتل أصبح يعتمد على صالبة 
التي حفرت حماس األنفاق  اإلسمنتتصفيح الدبابة التي فتتها كورنيت حماس ويعتمد على جدران 

ق باتجاه موقعنا ثم يقومون في الشيطانية تحتها، ليخرج مقاتلو حماس في مشهد هوليودي من عين النف
خالل أقل من دقيقتين بذبح عشرة جنود من النخبة مثل الخراف المر تعبه. وخُلص الخبير شاروني 
إلى القول إن  هذه الكارثة يتحمل مسؤوليتها قسم التخطيط والتعبئة في الجيش اإلسرائيلي  الذي قام 

المعقدة لتنحط قدرات الجندي القتالية  إللكترونيةابتحويل الجيش إلى كتلة هالمي ة ضخمة من األجهزة 
وُيصبح معاق ا عسكري ا، جل  اعتماده على وسائل اإلسناد التكنولوجية، وفي هذه الحالة تقل قدرات 
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الجندي القتالية ويصبح جندي ا كسوال  في حين أن  العدو يعتمد على الجندي الصلب البسيط الذي ال 
 ة، على حد  قوله.تستعبده التكنولوجيا العسكري

 8/4/4148رأي اليوم، لندن، 
 

 الحرب على غزة تكبد الطرفين تسعة مليارات دولرتقرير: 
كبدت الحرب على غزة الفلسطينيين واإلسرائيليين خسائر : محمد محسن وتد ،القدس المحتلة

 دية فادحة بلغت تسعة مليارات دوالر وفق تقارير رسمية وصحفية.اقتصا
وأظهرت إحصائيات وزارة األشغال العامة واإلسكان في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أن 
العدوان كبد االقتصاد الفلسطيني خسائر قدرت بأكثر من أربعة مليارات دوالر، وتسبب في دمار 

 لمنشآت العامة بقطاع غزة.من البنى التحتية وا %13حوالي 
وقد طال القصف أكثر من أربعين ألف شقة باتت غير صالحة للسكن. وأدى العدوان لتعطل 

 .%11اإلنتاج وارتفاع معدل البطالة الذي بلغ حوالي 
ووفق إحصاءات الوزارة كان النشاط الزراعي األكثر تضررا من العدوان، يليه قطاع المنشآت 

 من القوى العاملة في قطاع غزة. %03عب هذه المجاالت حوالي وتجارة التجزئة، وتستو 
 "إسرائيل"خسائر 

أما في الجانب اإلسرائيلي فبلغت تكلفة العمليات العسكرية على غزة والخسائر الناتجة عنها خمسة 
من معدل الناتج القومي اإلجمالي، حسب صحيفة "ذا ماركر"  %7.1مليارات دوالر، وهو ما يعادل 

لتقليص  -حسب صحيفة "كالكاليست" االقتصادية-وتتطلع وزارة المالية اإلسرائيلية  ية.االقتصاد
النفقات الحكومية بأكثر من أربعة مليارات دوالر، وذلك لتغطية تكاليف الحرب ومواجهة الخسائر 

 والتعويض عنها لمنع انهيار قطاعات اقتصادية مختلفة.
ميزانية فورية تقدر بمليارين وثالثمائة مليون دوالر وطلب الجيش اإلسرائيلي من وزارة المالية 

مليار دوالر ال تشمل تكلفة صواريخ  7.1لتغطية تكلفة العمليات الحربية بالقطاع التي وصلت لنحو 
 القبة الحديدية.

ووفق بعض التقارير، يبلغ سعر الواحد من صواريخ القبة الحديدية خمسين ألف دوالر، بينما قدرت 
 توقعة إلصالح العتاد العسكري المتضرر من الحرب بحوالي ستمائة مليون دوالر.التكاليف الم

لكن مدير مصلحة الضرائب موشيه آشير يعتقد أن هذه الخسائر لن تشكل عبئا على الموازنة 
العامة للدولة، مع أنه يرجح تراجع عائدات الضرائب على الخزينة خالل األشهر القادمة بحوالي 

وتوقع موشيه حدوث خسائر بقيمة مليار ومائتي مليون دوالر جراء تراجع  الر.خمسمائة مليون دو 
إلى "إسرائيل"  وتشير إحصائيات قسم األبحاث باتحاد الصناعة في النمو االقتصادي بسبب الحرب.

 أن خسائر هذا القطاع بلغت حوالي أربعمائة مليون دوالر.
تقبلية على قطاع العقارات بإسرائيل، حيث تكبد وحذر اتحاد المقاولين والبناء من التداعيات المس

 خسائر بسبب الحرب لم يتم جردها حتى اآلن. 
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 السياحة والعقار
ونتجت هذه الخسائر جراء جمود البناء وعدم نشر مناقصات لتشييد آالف وحدات اإلسكان في 

سكان والبناء يوليو/تموز الماضي. وأشارت إحصائيات اتحاد المقاولين إلى تراجع نمو مشاريع اإل
 .%76بحوالي 

من جانبه، أفاد الباحث االقتصادي جاد ليؤور بأن التقديرات تشير إلى أن نحو ثالثين ألف 
 مؤسسة تجارية إسرائيلية تكبدت خسائر مباشرة جراء العدوان على غزة.

وتوقع أن تغلق بعض الشركات أبوابها بسبب الركود االقتصادي وتباطؤ النمو، مما يعني فصل 
آالف العمال. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليؤور قوله إن معدل القوى العاملة بـ"إسرائيل" يصل 

 منهم. %1ألفا بالجنوب ومن المتوقع أن يتم فصل أكثر من  043لحوالي مليون مستخدم، منهم قرابة 
يش حاليا وأشارت الصحيفة إلى إمكانية االستغناء عن آالف العمال في قطاع السياحة الذي يع

أزمة عميقة. وتتوقع هيئة وكالء السياحة والسفر تواصل إلغاء حجوزات السياح في موسم الخريف 
 والحج المسيحي.
التي خسرت حوالي ثالثمائة ألف سائح "إسرائيل"  من الحجوزات السياحية في %13وتم إلغاء 

 أجنبي تراجعوا عن زيارتها في نهاية العام الحالي.
دق حجم الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة بحوالي ثالثمائة مليون دوالر، ومن وقدر اتحاد الفنا

 المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في نهاية العام الحالي.
 1/4/4148، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يوماا  18األورومتوسطي يوثق انتهاكات الحتالل وينشر إحصاءات الهجمة بعد 

أسابيع، ومع األيام  1يتواصل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من  -جنيف
 للقوانين الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان."إسرائيل"  تنجلي شهادات مرو عة توضح انتهاك

قاب عن توثيق مصو ر لشهادات مدنيين فلسطينيين في قطاع فقد كشف المرصد األورومتوسطي الن
غزة ستصدر الحقا ضمن تقرير تفصيلي، يفيد باستخدام قوات االحتالل اإلسرائيلي للمدنيين واألطفال 
الفلسطينيين دروعا  بشرية بصورة بشعة، وقتلهم عمدا  وبشكل مباشر في حاالت أخرى، خالل األيام 

 ، خصوصا  في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.الماضية من الحرب على غزة
، مقطع فيديو التقطه فريق "ميديا تاون" في 6/4/6370يوم ونشر المرصد، في بيان صدر عنه 

قطاع غزة، وتأكد األورومتوسطي من مصداقيته، تضمن شهادة  ألحد الناجين من القصف الذي 
ديح، والذي قامت قوات الجيش اإلسرائيلي التي استهدف بلدة خزاعة، وهو المواطن رمضان محمد ق

 من نقطة الصفر. -بحسب إفادته-مدا  اجتاحت المنطقة بقتل والده ع
ونو ه المرصد األورومتوسطي إلى أن استخدام المدنيين دروعا  بشرية هي سياسة إسرائيلية قديمة 

كدروع بشرية، أو استغاللهم  جديدة، مشددا على أن القانون الدولي اإلنساني حظر استخدام المدنيين
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لجعل بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية، وألزم القوات المحاربة ببذل كل جهد 
بعادهم عن أي خطر.  لحماية المدنيين الذين ال يشاركون في القتال، وا 

 إحصائية:
جوم اإلسرائيلي ية لحصيلة الهئمبدهذا ونشر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، إحصائية 

على قطاع غزة المحاصر حتى منتصف ليل يومه الرابع والثالثين. وبلغ عدد الضحايا يوم األحد 
أطفال وامرأة واحدة، وبهذا يرتفع عدد الضحايا اإلجمالي  3قتلى بينهم  4اليوم الرابع والثالثين للهجوم 

 امرأة. 611طفال و 016قتيل، بينهم  7606 إلىحسب اإلحصائية 
تيجة القصف العنيف الذي يتعرض له القطاع، بلغ عدد الجرحى لليوم الرابع والثالثين من ون

نساء، ليرتفع  0أطفال، و 1جريحا تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وطفيفة وخطيرة، بينهم  00الهجمة 
 امرأة. 7637طفال  و 6442جريحا ، منهم  6207 إلىعدد اإلصابات منذ بداية الهجوم 

قذيفة من سالح  60هجمة صاروخية و 17هجمات منها  732اإلسرائيلي يوم األحد  ونفذ الجيش
قذيفة بالمدفعية، األمر الذي يرفع عدد الهجمات التي نفذها الجيش منذ بدء هجومه على غزة  37البحرية، و

 قذيفة مدفعية. 32130قذيفة من البحرية،  71271هجوم صاروخي،  1646هجمة، منها  16033إلى 
ل القوات اإلسرائيلية المسلحة استهداف المنازل والمنشآت المدنية، فقد ذكرت اإلحصائية أن ه يوم وتواص

أخرى دمرت بشكل جزئي، وبذلك ترتفع  04منزال  منها دمرت بشكل كامل، و 70منزال،  26األحد ُدم ر 
 ل جزئي.بشك 6333منها بشكل كلي و 7126، 73121 إلىحصيلة البيوت المهدمة منذ بدأ الهجمة 

ولم تسلم دور العبادة حتى، فمع استمرار الهجمة تتعمد القوات اإلسرائيلية تكرار استهدافها 
للمساجد، فقد تحدث المرصد عن استهداف الطائرات الحربية اإلسرائيلية يوم األحد لمسجدين دمر 

ء الهجوم الى أحدهما بشكل كلي  واآلخر بشكل جزئي، ويرتفع بذلك عدد المساجد المستهدفة منذ بد
 منها بشكل كلي. 01مسجدا، دمرت  703

محطات مياه وصرف  6كما استهدفت القوات اإلسرائيلية منذ بدأ الهجوم على غزة أكثر من 
 743جمعية خيرية يستفيد منها  66ألف مواطنا، وتعرضت  133صحي تقدم خدماتها لما يزيد عن 

 ألف مواطن لالستهداف.
مليون  473المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع ب مليارين ووقدرت الخسائر االقتصادية 

مصلحة تجارية وصناعية، أربعة منها استهدفت يوم األحد، وتشغ ل هذه  367دوالر، نتيجة استهداف 
مصرفا ومحالت صرافة ومكاتب  76استهداف  إلىألف عامل، باإلضافة  70المصالح ما يزيد عن 

ت المياه ومعالجة المياه العادمة، والمقار  الحكومية، والمدارس، وقوارب بريد، وقصف المنازل ومحطا
الصيادين، ومحطات ومحوالت الكهرباء، والمراكز الصحية، والطرق وخطوط المياه والكهرباء، 

 واألراضي الزراعية، والمؤسسات األهلية، والمساجد والكنائس والقبور.
هج روا من بيوتهم نتيجة دمارها بسبب القصف ألف مشرد  611ويوجد في قطاع غزة أكثر من 

مدرسة  63اإلسرائيلي، أو نتيجة التهديدات اإلسرائيلية لألهالي، ومعظم هؤالء المشردين موزعون على 
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، ويعيشون فيها وسط اكتظاظ شديد وظروف تفتقد األونروا-تابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين
 وأدنى متطلبات اإلنسان. ألدنى معايير السالمة الصحية والبيئية

 44/4/4148المرصد األورومتوسطي، جنيف، 
 

 توتر صهيوني داخلي بفعل الفشل في حرب غزةتقرير: 
 تصريحات سياسّية

المصغر التفاق وقف تجنيد وزراء المجلس الوزاري  يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو •
إطالق النار البعيد المدى، فقد استدعى عددا من الوزراء لمقابالت شخصية معه، واستدعى وزراء 

، والقضاء تسيبي ليفني، واالقتصاد نفتالي بنيت، لعاد أردانج، واالتصاالت ليبرمان أفيجدورالخارجية 
قناع الوزراء بدعمه، ويحاول  لعرض مقترح االتفاق الذي يجري العمل عليه لوقف إطالق النار، وا 

 سنة.  القناة العبرية العاشرةب 71-73حشد التأييد التفاق نهائي لوقف إطالق النار يمتد من 
قوات الجيش ألن تكون على استعداد الستئناف القتال في غزة،  دعا وزير الحرب موشيه يعلون •

ت تلقت ضربة شديدة بدون شك، ألن الحرب على قطاع غزة لم تنته، لكن حماس وباقي التنظيما
واألضرار التي حصلت تزيد عنها في "عامود السحاب" و"الرصاص المصبوب" والحرب الثانية على 

 لبنان معا .  موقع الجيش الصهيونيب
أن  التخلص من حماس شرط ضروري ألي مفاوضات  ليبرمان أفيجدوراعتبر وزير الخارجية  •

السياسية سيظل غير وارد مع استمرار حكم حماس في قطاع غزة، سالم، معتبرا  أن  إحياء العملية 
ونفوذها الكبير في الضفة الغربية، رافضا  مطلب حماس بإنشاء ميناء بحري في غزة ألن الغرض منه 
اإللتفاف على المراقبة على إدخال الوسائل القتالية والمقاتلين للقطاع، ولذلك على "إسرائيل" أال تسمح 

ي إنجاز عبر استخدام العنف ضدها، وترفض مجرد مناقشة إقامة ميناء بحري طالما لحماس بتحقيق أ
 أن حماس تسيطر على غزة.  موقع الخارجية الصهيونيةب

نه  ير االقتصاد نفتالي بينتشن وز  • هجوما  عنيف ا ومباشرا  على اتفاق وقف إطالق النار في غزة، وا 
ة االتفاق في حال تم عرضه للتصويت أمام الحكومة، سيبذل كل جهد ومسعى القتناع الوزراء بمعارض

 ألنه سيترك حماس أمام ازدياد وتعاظم قوتها وستمس بقوة ردعنا كدولة.  القناة العبرية الثانيةب
خطة سياسية جديدة، لحل بعيد المدى في قطاع غزة، ويوجد في  يبلور وزير المالية يائير لبيد •

لي يضمن عودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع بدال  من قلب هذه الخطة مبدأ لعقد مؤتمر دو 
حماس، في المرحلة األولى عبر المعابر، وهذا األمر سيتم االتفاق عليه في مسار المحادثات في 
القاهرة. وأشار "لبيد" إلى أن  السلطة برئاسة "أبو مازن" ستكون في المراحل التالية مسؤولة عن أموال 

من األسرة الدولية، بما في ذلك تحويل أموال الرواتب التي تطالب بها حماس اإلعمار التي تصل غزة 
في محادثات القاهرة، ثم يحدد المؤتمر اشتراطات إعمار غزة، بحيث يتم ضمان أمن "إسرائيل"، بما 

 في ذلك تجريد القطاع من الوسائل القتالية.  معهد أبحاث األمن القوميب
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عن قراره فتح ملف كامل  لصهيوني المتقاعد يوسف شبيراأعلن "مراقب الدولة" القاضي ا •
لفحص إدارة المستويين السياسي والعسكري في الحرب على قطاع غزة "الجرف الصامد"، معلال  ذلك 
باإلشارة لوجود تصريحات في العالم بأن  "إسرائيل" انتهكت القوانين الدولية وال تراقب سلوك جيشها كما 

ة. وأوضح شبيرا أن ه سيدرس موضوع األمن والجبهة الداخلي ة خالل الحرب تقتضي المواثيق العالمي  
 على غزة، منوها  بتلقيه عشرات الشكاوى التي بلغت مكتبه في الشهر األخير.  موقع قضايا مركزي ةب

هجوما  عنيفا  على نتنياهو، معتبرا  أن ه وقع بفخ حركة  وغسشّن زعيم المعارضة الصهيونّية يتسحق هرت •
هرتصوغ القيادة السياسي ة في "إسرائيل" لطلب الغفران من السكان الذين ، وأن ه ليس قوي ا  أمامها. ودع حماس

 يعيشون تحت النار، لعدم تلبيتهم للوعود التي قد موها لهم وعجزوا عن تحقيقها.  القناة الثانية العبري ةب
وتتالعب بـ"إسرائيل"، وأن   إن حركة حماس تهزأ نحمان شايقال عضو الكنيست الصهيوني  •

الحركة ُتملي عليها متى تطلق النار ومتى تلتزم بالهدوء، مضيفا  أن ه من الواضح أن  الحكومة 
 الصهيوني ة فشلت في تحقيق أهدافها السياسي ة والعسكري ة من الحرب على غزة.  موقع روتر اإلخباريب

ال يمكن  شرقي حي الشجاعية تامير عيدانقال رئيس المجلس اإلقليمي لمنطقة عزاتا الواقعة  •
لسكان جنوب "إسرائيل" أن يتحملوا ما يسمي بفترات وقف النار لثالثة أيام، أو خمسة أيام، معتبرا  أن  
تلك الفترات من وقف إطالق النار ال تمنح سكان جنوب "إسرائيل" العودة للحياة الطبيعية. وأشار 

يشها سكان الجنوب لن تسمح لهم بفتح أبواب المدارس في األول عيدان إلى أن  حياة الطوارئ التي يع
من أيلول، وأن  على الحكومة إيجاد حلول مع غزة قبل هذا اليوم ليتمكن الطالب من العودة إلى مقاعد 

 الدراسة.  اإلذاعة العامة الصهيوني ةب
لوقف إطالق  أن  "إسرائيل" وافقت على غالبية تفاصيل االتفاق زعم مصدر سياسي صهيوني •

ر رد القائد العام لكتائب القسام  النار مع حماس، مدعي ا  أن الجميع بانتظار محمد ضيف، الذي سيقر 
ذا كان هناك هدنة بعيدة الم في  التقىنتنياهو دى أم ال. وأشار المصدر إلى أن  بنود التسوي ة، وا 

وبنيت وليفني، ينهم ليبرمان محادثات شخصي ة مع عدد من الوزراء في المجلس الوزاري المصغر، ب
، وأطلعهم على حصول تقدم في المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، لعاد أردنجباإلضافة إلى 

قد يتضمن  االتفاقالذي تجري بلورته. ولفت إلى أن   االتفاقوذلك تمهيدا  للتوقيع المحتمل على 
لى المعابر، وال يشمل نزع تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسهيالت في الحركة ع

يشمل تحويل رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة  االتفاقأسلحة حركة حماس، موضحة  أن  
عن طريق طرف ثالث، من المرجح أن تكون مصر، وتوسيع مساحة صيد األسماك في شواطئ غزة، 

 بوالسماح بإدخال مواد بناء تحت رقابة مشد دة.  صحيفة "معاريف" العبري ة
إنهم يطلعون على آخر التطورات  قال وزراء في المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينت" •

، الفتين إلى أن  نتنياهو لم نتنياهوبشأن المحادثات في القاهرة، من بيانات حركة حماس، وليس من 
ات يتحدث مع أعضاء المجلس الوزاري، وأنهم ال يعرفون ماذا يحصل، أو أين وصلت المفاوض
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والتهدئة مع حركة حماس. وأشار الوزراء إلى أن  تصرف رئيس الحكومة أمر محرج، ويشير إلى 
 البلبلة وليس على اإلدارة والتحكم.  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري ةب

أن  المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" سيجتمع في مقر قيادة  كشفت أوساط سياسّية صهيونّية •
د الهدنة وفكرة التوصل لوقف نهائي إلطالق النار، الفتة  إلى أن  هناك انتقادات الجيش لبحث تمدي

نتنياهو بعدم وضعهم في صورة المفاوضات الجاري ة في اء "الكابنيت" واتهامهم لواسعة صدرت عن وزر 
القاهرة. وأوضحت األوساط أن  بعض الوزراء ضد التوصل إلى اتفاقية لوقف إطالق النار مع حماس، 

نهاء حكومة حماس.  اإلذاعة العامة العبري ةب االستمرارعوا إلى ود  في العملي ة العسكري ة وا 
 تصريحات عسكرّية

إن  "إسرائيل" ضحت  قال قائد هيئة األركان العسكرية في الجيش الصهيوني بيني غانتس •
تكن األخيرة،  جندي ا  وضابط خالل الحرب على غزة، الفتا  إلى أن  هذه الخسائر لن 20بأكثر من 

وسيكون هناك مزيد من الجنود قتال وجرحى في حال تجد د القتال مع حركة حماس. وتوقع "غانتس" 
أن تمتد أيام الحرب على القطاع، زاعما  أن  الجيش الصهيوني على استعداد لضرب حركة حماس في 

 غزة لحماية أمن "إسرائيل".  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري ةب
إن  الواليات المتحدة أوقفت إرسال صواريخ  ب وزير الحرب الصهيوني المقال داني دانونقال نائ •

خاصة بالمروحيات لـ"إسرائيل"، معتبرا  أن ه يجب على "إسرائيل" أن  تأخذ بالحسبان أنه  بعد عامين ونصف 
 العاشرة العبري ةبسيغادر "أوباما" البيت األبيض، وصواريخ غزة ستبقي تهد د أمن المستوطنات.  القناة 

إن "إسرائيل" أطلقت قذائف للمدفعية على غزة  روي ريفتينقائد سالح المدفعّية الصهيونّية قال  •
لكنها لم  6336-6334مرات القذائف التي أطلقتها في حرب  1أثناء القتال الشهر الماضي يفوق 

فقط أثناء تقدمها قذائف "الدخان تستخدم ذخائر الفوسفور األبيض المثيرة للجدل هذه المرة، واستخدمت 
ألف قذيفة، ومئات  30محلية الصنع التي ال تحتوي على أي فوسفور أبيض، بجانب  772الرمادي" إم 

أرض موجهة بكاميرات، ولم تطلق ذخائر عنقودية واسعة التدمير أو أنظمة متعددة -صواريخ تموز أرض
 .  القناة العبرية الثانيةب6332ت في حربها مع لبنان في للصواريخ نظرا  للكثافة السكانية للقطاع مثلما فعل

عن ارتفاع حاد في نسبة الصهاينة من ُيعانون من أمراض واضطرابات  أعلن الجيش الصهيوني •
طالق الصواريخ المكثف من القطاع، ومنذ بدء  نفسية، بسبب موجة التصعيد األخيرة مع قطاع غزة وا 

كالمات آباء الجنود الذين اتصلوا على خط المساعدة النفسية لتلقى العملية ُسجل ت نسبة مرتفعة في م
معلومات عن أبنائهم، ووردت اتصاالت من اآلباء الذين طلبوا من المرشدين النفسيين المساعدة 

 لتهدئة فزع أبنائهم.  مجلة "بمحانيه" العسكريةب 
 االحتياطيخدمون في قوات أن  مئات الجنود الصهاينة الذين  كشفت مصادر عسكرّية صهيونّية •

تلقوا رسائل بعثها قادة وحداتهم العسكرية طالبوهم االستعداد إلمكانية استدعائهم للخدمة مرة أخرى، 
تلقوا رسائل مماثلة تطلب منهم البقاء متأهبين  االحتياطمشيرة  إلى أن  هناك ضباط وقادة قوات 

في مناطق التجمع القريبة من غزة. وأوضحت الحتمال استدعائهم خالل الساعات القادمة ليتواجدوا 
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المصادر أن  الجيش الصهيوني بدأ بتجهيز وتحضير قواته البري ة والجوي ة استعدادا  لتجد د القتال مع 
قطاع غزة، الفتة  إلى أن  فرق الهندسة والمشاة والمدرعات ُنقلت إلى مناطق متقدمة من حدود غزة، 

 و.  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري ةبفيما رفعت الجاهزية لدى سالح الج
كشف ضابط صهيوني كبير في سالح الجو أن  حركة حماس تقوم بتطوير قذائف الهاون ليتم  •

صاروخ وقذيفة من بينها ألف قذيفة هاون،  3133إطالقها نحو "إسرائيل"، الفتا  إلى أن  حماس أطلقت 
ريوت" إلسقاط طائرتين بدون طي ار أطلقتهما وأن ه تم خالل الحرب على غزة تم إطالق صاروخي "بت

ن لدى حماس GoProحماس. وأشار الضابط إلى أن  الطائرات كانت مزودة بكاميرات من طراز " "، وا 
 المزيد من هذه الطائرات القادرة على تصوير األماكن وحمل المتفجرات.  موقع الجيش الصهيونيب

 تحليالت عسكرّية وسياسّية
 وأن  ال أحد من السياسيين الذين يدعون نتنياه سياسي الصهيوني شالوم يروشالمياعتبر المعلق ال •

لتقويض سلطة حماس في قطاع غزة يعني ذلك فعال ، ألنها دعوات عبثية صادرة عن خصومه في إطار 
الحرب الداخلية، والثمن الباهظ المتوقع لخطوة مثل احتالل قطاع غزة وتداعياتها السياسي ة. وأوضح 

دخال الجيش يروش المي أن  السياسيون الذين يدعون اليوم لتجنيد عشرات آالف جنود االحتياط، وا 
 نتنياهو.  القناة السابعة للمستوطنينبال يريدون تقويض حماس، بل تقويض لمخيمات الالجئين في غزة، 

الرئيس  أن تتخلى حركة حماس عن غزة، وأن يستطيع استبعد المحلل العسكري الصهيوني إيال زيسر •
الفلسطيني محمود عباس أن يسلب حماس سلطتها في غزة برغم رغبة "إسرائيل" ومصر بذلك، الفتا  إلى أن  

ون بقوة حماس، وهم ال يرون في األفق في   األساس أي بديل عن حكمها. وأشار زيسرسكان قطاع غزة ُمقر 
شفا  أن  "تل أبيب" ومصر يعلقون في حال إسقاط حماس، كا واالضطرابإلى أن  "إسرائيل" تخشى الفوضى 

اآلمال على أبو مازن، وتعمالن إلعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع باعتبار ذلك جزءا  من اتفاق يضمن 
 وجودها في المعابر الحدودي ة، وفي جسم الرقابة على إعمار غزة.  صحيفة "إسرائيل" اليومب

ا قد يضعف حماس هو إجراءات ُتخرجها عن إن  م قالت الكاتب الصهيوني أفيعاد كالينبرغ •
اتزانها مثل إنشاء معارضة داخلي ة لها أو تضطرها إلى أن تتغير، فاإلجراء المطلوب ليس عسكريا  بل 
سياسي ا ، وهو أن يوضع على الطاولة اقتراح إسرائيلي جدي إلنهاء الصراع الصهيوني الفلسطيني 

سبب الذي يجعل اليمين الصهيوني المتطرف يعارض يحظى بدعم عربي ودولي، الفتا  إلى أن  ال
مبادرة سياسي ة تحل الصراع مع الفلسطينيين هو الرغبة في الحفاظ على المستوطنات وال سيما البؤر 

كالينبرغ إلى أن  هدف "إسرائيل" القضاء الرغبة في أمن "إسرائيل". وأشار االستيطانية المعزولة ال 
ه استعمال قوة تتزايد شيئا  فشيئا  حتى تستسلم حماس، لكن يبدو أن على حماس، والوسيلة إلى إحراز 

هنالك بلبلة في الوسائل واألهداف، فليس هدف "إسرائيل" الحقيقي القضاء على حماس، بل هذا هو 
الوسيلة لتحسين مكانة "إسرائيل"، معتبرا  أن  احتالل غزة والسيطرة الدائمة عليها لن يأتيا بأمن أكبر 

ل"، ولن يعززا مكانتها الدولي ة، وسيكون ذلك مصحوبا  بخسائر كثيرة لها، وسينشئ ذلك لـ"إسرائي
 " العبري ةباحرونوتمعارضة دولي ة أكبر بأضعاف.  صحيفة "يديعوت 

 48/4/4148، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 1484الترجمات العبرية 
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 غزةالعدوان على الل صهيونية بفشل القضاء على حركة حماس خ اعترافات
 تصريحات سياسّية

بعدم التوصل لتسوية مع حماس، بل أن تفرض  نفتالي بينتالصهيوني  االقتصادطالب وزير  •
ابر لنقل البضائع لغزة، دون تقديم عليها شروطا  أحادية الجانب، وأن تسهل "إسرائيل" فتح المع

للحركة، معتبرا  أن  مسارا  أحادي الجانب إزاء حماس سيمنح "إسرائيل" مساحة أمنية أكبر  االلتزامات
للتصرف في غزة، وسيكسبها مزيدا  من الشرعية في الساحة الدولية، ولن تجبرها على دفع ثمن 

حماس أنه يوجد لدينا طول نفس، فإن األمور عسكري أو سياسي. وأشار بينت إلى أن ه إذا فهمت 
ستنتهي خالل أيام، ألن الوضع بين "إسرائيل" وحماس غير تناسبي أبدا ، فهم فقدوا معظم األنفاق 

 في تصعيد قوة ردود فعله.  موقع قضايا مركزيةب االستمراروالصواريخ، لكن الجيش بإمكانه 
أي تسوية مستقبلي ة يجب أن تشمل تفكيك البنى  بأن   يائير لبيدصرح وزير المالي ة الصهيوني  •

التحتي ة لحركة حماس في قطاع غزة، وضمان السيطرة الكاملة على تحويالت األموال المخصصة 
إلعادة إعمار القطاع، مضيفا  أن ه يعمل على تنظيم مؤتمر إقليمي لحشد الدعم الدولي لتحقيق هذه 

 األهداف.  القناة الثانية العبري ةب
الحكومة الصهيوني ة لقتل قادة المقاومة الفلسطينية، والتوقف عن  داني دانونعضو الكنيست  دع •

حراز انتصار ال لبس فيه، مطالبا  الحكومة  التلعثم، والقيام بتدمير حماس، وكل من يتمنى الشر لـ"إسرائيل"، وا 
ن أن ه ال يمكن لـ"إسرائيل" أن بالوفاء بوعودها باستعادة األمن للمواطنين خاصة في الجنوب. واعتبر دانو 

 تكون أسيرة بيد حماس، داعية  لتوجيه ضربة قاصمة لها واستعادة قوة الردع.  موقع ويلال اإلخباريب
الصهيوني يوفال شتاينتس بين الموافقة على طلب حماس  االستراتيجيةربط وزير الشؤون  •

اق لوقف إطالق النار يتم التوصل غزة، بموجب بنود أي اتف فيبالحصول على ميناء بحري ومطار 
إليه بين الجانبين، بموافقة فصائل المقاومة في غزة على نزع السالح الذي بحوزتها، الفتا  إلى أن ه من 

غزة سيكون متاحا  لدخول القذائف والصواريخ  فيدون إخالء قطاع غزة من السالح، فإن أي ميناء 
 ست" العبري ةبدون أي رسوم جمركي ة.  صحيفة "جيروزاليم بو 

أظهرت اجتماعات المجلس الوزاري الصهيوني المصغر خالفات بين األعضاء حول طريقة  •
معالجة المفاوضات في القاهرة مع حماس، واكتشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خالل االجتماع أن 

لع وزراءه على تهاماته بأنه لم يطال القطيعة بينه وبين وزرائه قد بلغت أوجها، وتعود الخالفات
تفاصيل اتفاق وقف إطالق النار في القاهرة، وتبين أن سبب رفضه ووزير الحرب "موشي يعلون" 
بداية، التأكيد على موافقة "إسرائيل" على تمديد وقف إطالق النار، هو استمرار إطالق النار المتقطع 

 لسابعة للمستوطنينبمن قطاع غزة، وخشيتهما من أن ترفضه حماس فيقعا في إحراج.  القناة ا
قال أحد وزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" إن التوقعات بشأن المفاوضات الجاري ة في  •

القاهرة مع الفلسطينيين تشير إلى احتمالية انفجارها بأي لحظة، وذلك نظرا  لوجود فجوات كبيرة بين 
دوء مقابل هدوء. وأشار الوزير إلى أن  كل الطرفين، مؤك دا  أن ه من الممكن أن يعود الطرفان لسياسة ه

طرف يتشبث بمواقفه، وأن  "إسرائيل" تتمسك بمبادئها، وحماس ال تبدي أية مرونة، موضحا  أن  الكيان 
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الصهيوني يدرس خيارات بديلة كإنهاء الحملة العسكري ة بتسوية من جانب واحد، تقوم في إطارها بمنح 
الحدودية وفي منطقة الصيد دون التوصل إلى أي اتفاق مع حركة الفلسطينيين تسهيالت في المعابر 

حماس. وأك د أن  الحكومة تفضل أن تكون حماس هي الجانب الذي يفجر المحادثات، في ظل الضغط 
الدولي على "إسرائيل" ومصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطالق نار، معتبرا  أن  "إسرائيل" تأخذ بعين 

و حليف استراتيجي هام لـ"إسرائيل". وأوضح الوزير أن ه ال يمكن لـ"إسرائيل" أن بأن  "السيسي" ه االعتبار
تكون الطرف الذي يغادر طاولة المفاوضات أوال ، وهي تأمل أن تقوم حماس بتفجير المحادثات، وذلك 

مع نظام "السيسي" في مصر هو مصلحة "إسرائيلي ة" جلية، مضيفة   االستراتيجيمن منطلق أن التحالف 
أن  هناك انطباع في "إسرائيل" بأن  جهود رئيس السلطة الفلسطيني ة إلقناع حماس بقبول المبادرة 

 المصري ة لوقف إطال نار طويل األمد لم تنجح.  صحيفة يديعوت أحرنوت" العبري ةب
توقع مصدر سياسي صهيوني رفيع المستوى عدم التوصل لوقف إطالق نار دائم مع حركة  •

يد التهدئة أمر وارد ومتوقع، الفتا  إلى أن  "إسرائيل" والجهات العسكري ة تستعد لتجد د حماس، وأن  تمد
إطالق الصواريخ من قطاع غزة. وأشار المصدر إلى أن  "تل أبيب" تحاول إعادة قانون الهدوء مقابل 

دمة ستكون قرار عليها اتجاه الفلسطينيين في غزة، مؤك دة  أن  الخطوة القا التزاماتالهدوء، من دون أي 
 من مجلس األمن الدولي بوقف القتال في غزة.  القناة العاشرة العبري ةب

رت توسيع منطقة الصيد المسموح  • أوضح مصدر سياسي صهيوني رفيع المستوى أن  "إسرائيل" قر 
تي أميال بحري ة، مؤك دا  أن  عملية توسيع المنطقة تمت في المناطق ال 3لصيادي غزة العمل بها إلى 

سادها الهدوء األمني فقط. وأشار المصدر إلى أن ه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الطرفان 
سيواجهان خيارات صعبه، ومنها استئناف حماس لعمليات إطالق الصواريخ باتجاه المدن "اإلسرائيلي ة" 

رار الحفاظ على حالة الهدوء الثاني فيتمثل باستم االحتمالوبالتالي وقوع رد إسرائيلي شديد القوة، أما 
وحينها ستواصل "إسرائيل" القيام بخطوات تتعلق بمنح تسهيالت أمني ة استنادا  لتطورات األوضاع في 

 " العبريبNRGالميدان.  موقع "
أصدرت قيادة الجبهة الداخلي ة الصهيوني ة قرارا  لسلطة القطارات "اإلسرائيلي ة" بوقف تسيير  •

عسقالن وبلدة سديروت، خشية تعرضها لهجمات صاروخي ة من قبل حركة  القطارات بين مدينة
 حماس في غالف غزة.  القناة السابعة للمستوطنينب

 تصريحات عسكرّية
اعترف القائد الميداني للواء غوالني في الجيش الصهيوني غسان عليان أن  معركة حي الشجاعي ة  •

خدمته في الجيش، وأن  هذه المعركة ستدخل  في قطاع غزة من أصعب المعارك التي خاضها طوال
غوالني لتنفيذ هذه المهمة لرغبة ا  أن  قيادة الجيش اختارت لواء معتبر  ،"لواء غوالنيسجالت تاريخ

الجيش بإنهاء المرحلة األولى من العملية البري ة بسالسة، وبعدها يدخل في معركة أساسية ضد أقوى 
 "بمحانيه" العسكريةبكتائب حماس في تلك المنطقة.  مجلة 

ام حولوهم إلى "بط" في ميدان رماية خالل الصهيوني إن مقاتلي  قال جنود في الجيش • كتائب القس 
مشاركتهم في عملية التوغل البري لمنطقة "العطاطرة" شمال قطاع غزة، معتبرين أن  اإلعالن عن الهدن 
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ام" استغلوا فترات الهدن اإلنساني ة في القطاع لم تكن في صالح الجيش الصهيوني، وأ ن  مقاتلي "القس 
لتحسين مواقعهم القتالي ة. وأوضح الجنود أن  أكثر ما كان يخيف القوات هو قذائف الهاون التي انهمرت 
على رؤوسهم كالمطر، وأن الطيران كان يتأخر في المجيء لضرب مواقع المسلحين، بعد فشل القوات 

نفسي، ولم يتحملوا ما رأوه خالل الحرب،  بانهيارإلى أن هم ُأصيبوا األرضي ة في إسكات نيرانهم، مشيرين 
 واستهتار الجيش بهم وكثافة النيران التي ُأطلقت عليهم.  القناة الثانية العبري ةب

قال مسؤول أمني صهيوني رفيع المستوى إن  حركة حماس استطاعت بناء جيش قوي منظم  •
ية الجيش الصهيوني، وخاصة  النخبة، ال يمكن أن يستهان يحتوي على تشكيالت عسكرية مماثلة أللو 

به، الفتا  إلى أن ه الحظ تطور أداء مقاتلي حماس بشكل مفاجئ وغير محسوب، وليسوا هم الذين 
واجههم الجيش الصهيوني في حرب "الرصاص المصبوب". وأشار المسؤول األمني إلى أن ه من 

والشوارع التي برع فيها مقاتلوها، وأن  مقاتلي حماس  يستهين بحماس ال يعرف معنى حرب العصابات
أثبتوا قدرة عالية على الصمود والتحدي والجرأة بشكل غير مسبوق، وأن هم تلقوا تدريبات عسكري ة 
صعبة ومتقدمة، موضحا  أن  حماس نجحت في تشكيل جيش قوي منظم بشكل دقيق وسري للغاية، 

ة خالل هذه الحرب، إال  أنها أثبتت أنها ما زالت تتمتع بقوتها وأن ه على الرغم من تلقيها ضربة قاسي
 مواصلة إطالق الصواريخ على "إسرائيل".  مجلة "بازم" العسكرية العبري ةب وباستطاعتها

 تحليالت عسكرّية
قال البروفيسور الصهيوني يحزكيل درور إن  حركة حماس تفوقت على الجيش الصهيوني في  •

كير العسكري اإلبداعي"، منو ها  إلى أن  الجيش الصهيوني والمؤسسة األمني ة في "تل كل ما يتعلق بـ"التف
أبيب" فشال ذريعا  في تطوير قدراتهما و"التفكير من خارج الصندوق". وأشار درور إلى أن  هناك ما 

ان يدلل على أن المؤسسة األمنية فشلت في فهم قدرات عناصر حماس القتالي ة، مشد دا  على أن ه ك
يتوجب على الجيش تفهم البيئة االجتماعية والعوامل القيمي ة والواقع التنظيمي والخلفية النفسية لقيادة 

 االستخباريةحركة حماس، معتبرا  أن  اإلحاطة بهذا الواقع غير ممكنة عبر وسائل جمع المعلومات 
دون معرفة جملة المحددات التقليدي ة. وأك د أن  نجاح "إسرائيل" في ردع حماس ال يمكن أن يتسنى 

المؤثرة على توجهاتها، موضحا  أن  "إسرائيل" ارتكبت خطأ  كبيرا  عندما اعتقدت أنه بإمكانها تحقيق 
هدف تفكيك حماس من سالحها وجعل قطاع غزة منزوع السالح عبر المفاوضات، وأن  تحقيق هذا 

س. وتساءل البروفيسور الصهيوني الهدف يتم عبر إعادة احتالل القطاع والمس بقيادات حركة حما
ماذا كنا سنفعل في حال تعرضنا لتحديات استراتيجي ة أكثر خطورة، مثل انهيار استقرار نظام األردن، 

 وتداعيات ذلك الكارثية، وما يمكن أن يتبعه، وغيرها من التحديات؟.  صحيفة "هآرتس" العبري ةب
ائيل" ستدفع ثمنا  فظيعا  في حال أقدمت على شالوم يروشالمي إن  "إسر قال الكاتب الصهيوني  •

ن  القيادة العليا للجيش تتوقع مقتل ما بين  جندي حال تم  433إلى  233إعادة احتالل قطاع غزة، وا 
ذلك، الفتا  إلى أن  دخول كل بيت في غزة يخلف آالف القتلى من الفلسطينيين، مما سيجعل "إسرائيل" 

مليار  13غ يدمر عالقتها بدول العالم جميعا ، وأن  تكلفة العملي ة ستبلمنبوذة تماما  في نظر العالم، وس
غزة فاسد، فهم ال يريدون  الحتالليروشالمي إلى أن  كالم الساسة الذين يدعون شيكل سنوي ا . وأشار 
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، مشد دا  على أن نتنياهو سيحاسب بعد الحرب نتنياهو إسقاطحكم حماس بالضرورة بل يريدون  إسقاط
ن بشكل مؤك د أبرزهم الوزير "جدعون ساعر" الذي كان يلعب فترة العملي ة العسكري ة لعبة شخصيتي

يئير البيد الذي أي د القرارات التي قادها عامة نتنياهو، ووزير المالي ة سياسية هزلي ة، يتحدى بها ز 
 "نتنياهو" لكنه تحامل عليه.  صحيفة "معاريف" العبري ةب

ون بن يشاي أن  "إسرائيل" تراهن على دور لمصر في تشديد ر هيوني أكد المحلل العسكري الص •
تهدئة طويل المدى أم ال،  التفاقالحصار على حركة حماس والمقاومة الفلسطيني ة، سواء  تم التوصل 

موضحا  أن  "تل أبيب" تراهن على دور جوهري للقاهرة في "تجفيف" منابع التسليح لحركة حماس 
 ة.  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري ةبوالمقاومة الفلسطيني  

ليفي قيادة الجيش الصهيوني ة بأنها تخفي ما  جدعوناتهم الكاتب والمحلل العسكري الصهيوني  •
حصل لها شرق الشجاعي ة بداية الحرب، مؤك دا  أن  المعلومات تقول إن قادة "لواء جوالني" رحلوا من 

والهندسة. وأوضح "ليفي" أن  الجنود لم  واالتصاالتداد واإلم االستخباراتهذه الحياة ومنهم قادة 
يحتملوا هذه الكارثة الصعبة، وقاموا بحرق األخضر واليابس من أجل العمل على إنقاذ من تبقى من 

خالء الجرحى.  صحيفة "هآرتس" العبري ةب  قيادة اللواء وا 
عد نحو شهر من القتال إلى إن  "إسرائيل" عادت ب قال المعلق السياسي الصهيوني باراك رابيد •

"نقطة الصفر"، بل إلى ما قبل نقطة الصفر، مشيرا  إلى أن  "نتنياهو" واقع في مأزق فهو من ناحية ال 
يريد تحقيق مكاسب سياسي ة لحركة حماس تماشيا  مع الرأي السائد في الحكومة والجمهور الصهيوني، 

طلب جمهوره، وال يمكنه تحقيق األمرين في آن  وفي الوقت ذاته يريد توقف إطالق الصواريخ تلبية ل
واحد. وأوضح رابيد إلى أن  محادثات القاهرة ستتفجر على األرجح في الساعات القليلة القادمة، متوقعا  
أن  تُبادر حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطيني ة إلطالق القذائف الصاروخي ة قبل انتهاء الهدنة 

صائل المقاومة ستتلقى قبل ذلك الموعد ردا  "إسرائيلي ا " من شأنه أن يفجر بساعات، وذلك لعلمهم أن ف
 المحادثات ويعيدها إلى المربع األول.  صحيفة "هآرتس" العبري ةب

 44/4/4148، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 1488الترجمات العبرية 
 

 تطبيق تكتيكات قتالّية جديدةببقتين من الحربين السا الستفادةإقرار صهيوني بنجاح حماس في 
 تصريحات سياسّية

أك د رئيس الحكومة الصهيوني ة نتنياهو أن  قوات الجيش الصهيوني تستعد لكل السيناريوهات  •
ا في ذلك شن عملية واسعة النطاق ضد حماس في قطاع غزة، إذا تجدد إطالق النار، معتبرا  المحتملة، بم

إلى أن ه أصدر تعليماته إلى الوفد  المعركة بحزم ومسؤولي ة. وأشار نتنياهو أن  الحكومة الصهيوني ة تقود هذه
ة الصهيوني ة"، الفتا  إلى أن  الصهيوني المفاوض في القاهرة بـ"عدم التنازل قيد أنملة عن المطالب األمني  

 على مستوطنين الصهاينة إبداء الصبر واألناة والصمود.  اإلذاعة العامة العبري ةب
موشيه يعلون إن عملي ة "الجرف الصامد" لم تنته بعد، وأن  "إسرائيل" قال وزير الحرب الصهيوني  •

دا  على أن ه ال يمكن لحماس أن تجر حتى تقوم بمهمة توفير الهدوء واألمن للمستوطنين، مشد ألن تهد
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"تل أبيب" إلى حرب استنزاف، وأن ه إذا حاولت فعل ذلك، فإن الجيش الصهيوني سيرد بكل قوة. 
  موقع الجيش الصهيونيب

نفتالي بينت عن غضبه الشديد إزاء الحالة التي وصلت إليها "إسرائيل"، أعرب وزير االقتصاد  •
وضع الذي نجلس فيه نقضم أظافرنا بتوتر بانتظار رد حماس كي تقرر معتبرا  أن ه يجب أن ينتهي ال

إلى أن  أي  تسوية مع الجانب الفلسطيني تقيد عمل  بينتمصيرنا حول وقف إطالق النار. وأشار 
الجيش في غزة، وتعيد "إسرائيل" لنقطة الصفر دون تحقيق أي من أهداف المعركة الحالية، وسيقرب 

 ثيرا .  القناة العبرية الثانيةبذلك المعركة التالية ك
قال مصدر سياسي صهيوني إن "إسرائيل" والواليات المتحدة األمريكي ة اتفقتا على رفع الحصار  •

عن غزة تدريجي ا ، بما في ذلك عمل المعابر والصيد ورواتب موظفي الحكومة في غزة، واإلعمار 
عليها بشكل سري بين الحكومة  االتفاقءات جرى والمساعدات عبر الجهات الدولي ة، مؤك دا  أن  اإلجرا

الصهيوني ة وواشنطن، وذلك قبل زيارة وزير الخارجي ة األمريكي "جون كيري" لـ"إسرائيل". وأوضح 
المصدر أن ه في المقابل ستدعم أمريكا "إسرائيل"، وستعمل على منع حماس والفصائل الفلسطيني ة 

المستوى الدولي، لـ"تل أبيب" بطرح قضية سالح حماس على  األخرى من التسل ح، وأن  أمريكا تعهدت
كيري ينوي الخروج مع "نتنياهو" في بيان مشترك يؤك د على متانة العالقات اإلسرائيلي ة مشيرة  إلى أن  

 األمريكي ة وينهي الخالفات التي نشبت بالفترة األخيرة.  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري ةب -
ة صهيوني ة رفيعة إن هناك احتماال  كبيرا  بأن تفشل المفاوضات غير المباشرة قال أوساط سياسي   •

بين "إسرائيل" وحركة حماس، معتبرة  أن  التسوي ة ال تلبي طلبات الطرفين. ورجحت األوساط أن  تلجأ 
أن "إسرائيل" للر د العنيف عند الحاجة، وفي نفس الوقت تتيح إدخال مساعدات إنسانية للقطاع شريطة 

 تكون مصر راضية بهذا السيناريو.  موقع "واي نت" اإلخباري العبريب
 تصريحات عسكرّية

قال وزير االستخبارات العسكري ة الصهيوني يوفال شتاينتس إن السماح بإنشاء ميناء بري أو  •
جوي في غزة سيشكل فرصة ذهبية لتهريب الصواريخ والقذائف للقطاع، سيكون هذا بمثابة سوق حرة 

سلحة، لن نقبل وال يجوز لنا التنازل عن مطلبنا جعل القطاع منطقة منزوعة السالح، معتبرا  أن  لأل
 هذا المطلب هو مطلب مبدئي للقبول بالتهدئة.  موقع "ويلال" اإلخباري العبريب

قال رئيس شعبة االستخبارات العسكري ة "أمان" السابق "عاموس يدلين" إن ه يوجد عدم تماثل في  •
المواجهة بين "إسرائيل" وحماس في تعريف النصر، ألن ه ُيمكن لحماس أن  تد عي بأنها شوشت  غاية

نظام الحياة في "إسرائيل" كلها، مست باقتصادها وبعالقاتها الخارجية ولم تهزم، في ضوء عدم 
سرائيل" المساواة في عالقات القوى العسكرية، فإن  عدم الهزيمة من ناحيتها انتصار، ويتحت م على "إ

. وأوضح "يدلين" أن  حماس استعدت االستراتيجيةإلحاق ضربة شديدة جدا  بحماس كي تحقق أهدافها 
الجيش واألدوات العملياتية التي استخدمها  استراتيجيةللمواجهة بشكل أفضل، ويبدو أن ها تعل مت جيدا  
ا  منظوماتيا ، أم ا ، ووفرت لها جواب6376و 6336في الحمالت السابقة التي جرت في غزة في 
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محدثة، دون ضربة بدء ناجعة،  استراتيجيةالجيش الذي لم ُيبادر للمواجهة، فقد انجر  إليها دون 
 وأفكار عملياتية جديدة، أو فهم كاف لمنطق العدو.  مجلة "بمحانيه" العسكريةب

إيقاف إطالق  قال رئيس مجلس األمن القومي السابق يعكوب عميدرور إن ه إذا أرادت "إسرائيل" •
الصواريخ من غزة بشكل كامل فعليها السيطرة على المناطق التي تطلق منها الصواريخ، في إشارة 
إلى أن خيار احتالل القطاع ما يزال مطروحا ، معتبرا  أن ه إذا فشلت المحادثات في القاهرة فسيكون 

ح الجو واالستخبارات لضرب هناك خياران فقط: إما نشوب حرب استنزاف تستخدم فيها "إسرائيل" سال
ما إعادة السيطرة على أجزاء واسعة من القطاع. وزعم عميدرور أن  الحرب  حماس في القطاع، وا 
األخيرة على القطاع جرت بصورة جيدة، حيث تم تشخيص وتدمير معظم األهداف التي حددت، وفي 

 كل مواجهة وخرجت قوات الجيش منتصرة.  القناة العبرية األولىب
الصهاينة  روني برطا رئيس قسم الشعبة األمني ة السابق في مجلس األمن القومي الصهيوني دع •

للقلق، ألن قياداتهم ال تخطط وتعمل بشكل عشوائي وفوضوي، الفتا  إلى أن  "إسرائيل" خاضت الحرب 
ول في غزة بعد خمس سنوات لم يجر خاللها أي نقاش في القيادة السياسية أو القيادة المهني ة ح

المتعلقة بما تريده. وأوضح برط إلى أن  الوضع الحالي في الجنوب، هو نتاج  االستراتيجيةالمسألة 
النهج الخاطئ لعملية اتخاذ القرارات في الحكومة الصهيوني ة طوال السنوات الماضية، كاشفا  أن ه حين 

ة، وال يعترض أحد على نقاش فإنه ال يتم طرح أي بدائل جدي ة، ال سياسي ة وال عسكري   إجراءيتم 
مخططات الجيش، وال يتم عرض أي وجهة نظر دبلوماسي ة، إعالمية قانونية أو إنساني ة. ودع أن ه لو 
قام الجيش في اليوم األول للحرب بالتوغل البري في غزة، واستخدام عنصر المفاجأة والخداع، لمنيت 

يتم مناقشته أبدا  من قبل القيادة. وأضاف أن  "إسرائيل" بخسائر أقل، منو ها  أن  مثل هذا الخيار لم 
سنة والمخاطر الكامنة فيها، لكنه لم يفعل  77الجهاز األمني الصهيوني يعرف بوجود األنفاق منذ 

 شيئا  لتقليص المخاطر.  القناة العاشرة العبري ةب
وتلقيها  قال رئيس "الموساد" الصهيوني السابق إفرايم هليفي إن  حركة حماس ورغم عزلتها •

ضربات موجعة، ما زالت صامدة ومزروعة في قلب غزة بقوة تضطر "إسرائيل" للتفاوض معها، 
 العترافموضحا  أن  محاولة تهجين غزة بإدخال "حركة فتح" ستفشل وأن  التسوية في القاهرة ستفضي 

أن  الحكومة "إسرائيل" بحماس كالعب شرعي بالمعادلة بينها وبين الفلسطينيين. وأشار هليفي إلى 
الصهيوني ة غير معني ة بهذا ولذا تواصل التعامل مع غزة كقضية أمني ة فحسب، مرجحا  أن  تعود 
للمعركة العسكري ة بحال لم تنجز تسوي ة واتفاق في القاهرة. وأضاف أن  وقف إطالق النار فعليا  دون 

هم العالم العربي أن  "إسرائيل" تسوية يعني أن  الجيش لم يحقق مكاسب كافية في الميدان وعندها سيف
 ربما انتصرت بالمعركة لكنها خسرت بالحرب.  موقع قضايا مركزي ةب

قال ضابط صهيوني رفيع في قيادة المنطقة الجنوبي ة في الجيش الصهيوني إن ه في حال تجد دت  •
تنفيذ عملية المعركة فال يمكن استبعاد قيام حماس بمفاجأة "إسرائيل"، موضحا  أن  حماس ستحاول 

عبر األنفاق أو إرسال طائرات مفخخة بدون طيار، باإلضافة إلى إطالق الصواريخ، واستهداف 
القوات على الحدود، وأنها لن تتردد في تصعيد العملي ات القتالي ة. وأشار الضابط إلى أن  حماس لن 



___________________________________________________ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

 414              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

فاوضات أو تصعيد من أجل تجديد الم االستراتيجيةتتردد في استخدام أحد منظومتها وأسلحتها 
األوضاع في غزة وتصعيد المواجهة لتكون أكثر عنفا ، مضيفا  أن  "تل أبيب" تعد أوراق ضغط 
دراجها ضمن التسهيالت في حال عودة الهدوء،  ومساومة مستقبلي ة بهدف استغاللها في المفاوضات وا 

المؤدية إلى القطاع مثل فيما يتعلق بالسماح بتوريد مواد تمنع إدخالها عبر المعابر الصهيوني ة 
 والحديد والمواد الكيماوي ة.  موقع "ويلال" اإلخباري العبريب اإلسمنت

قال مصدر أمني صهيوني إن  العملي ة العسكري ة الصهيوني ة كشفت عن تحسن وتقدم في مستوى  •
وات، وأن  التي قامت بها والتدريبات على مدار السن االستعداداتالقدرات التي تمتلكها حماس، بعد 

هذا التحسن زاد من قدراتها على تهديد "إسرائيل"، كاشفا  أن  أحد أصعب ما تخشاه األجهزة األمني ة 
قيام حماس بصناعة صواريخ مزودة برؤوس كيماوي ة أللحاق أضرار كبيرة  إمكانيةالصهيوني ة هو 

مكتوفة األيدي.  موقع "تيكا تحسين قدراتها وال تقف  إلىبـ"إسرائيل"، حيث أن  الحركة تتطلع دائما  
 ديبكا" األمني العبريب

 تحليالت عسكرّية وسياسّية
قال الباحث الصهيوني البارز أفنير جلوب إن فرص "إسرائيل" في مراكمة الردع في مواجهة  •

حركة حماس تؤول إلى الصفر، معتبرا  أن حديث النخب العسكري ة الصهيوني ة عن نجاحها في ردع 
قعي. ونو ه "جلوب" إلى أنه كلما وجه الكيان الصهيوني ضربات عسكري ة لحركة حماس الحركة غير وا

كلما زادت رغبتها في القتال، وأن  "إسرائيل" قد أخطأت عندما اعتقدت أن  الحركة لن تتجه لمواجهة 
ي "تل وقدراتها العسكري ة، محذرا  دوائر صنع القرار ف االقتصادية"إسرائيل" خوفا  على مرافق حكمها 

أبيب" أن ه إذا قررتم الرد على عمليات إطالق الصواريخ التي ستقوم بها حماس، فإن عليكم أن تأخذوا 
أن كم ستمسون بقوة الردع الصهيونية، وأن  هناك خطورة في تضليل الجمهور الصهيوني  االعتباربعين 

كي. وأضاف أن ه على عبر وعده بفترة هدوء طويلة، بدون إحداث تغيير استراتيجي كبير ودرامتي
"إسرائيل" أن تدرك أنه طالما ظلت حركة حماس تسيطر على قطاع غزة فإن الحفاظ على قوة الردع 
تتطلب منح الحركة إنجازات واضحة، منوها  إلى أن  حرمان حماس من مكتسباتها في الحكم سينعكس 

 أبحاث األمن القومي الصهيونيب .  مركزواالعتدالسلبا  على قدرة "إسرائيل" على دفع الحركة للمرونة 
قال المفكر الصهيوني أوري أفنيري إن الحرب على غزة أثبتت مرة أخرى أن  الرهان على خيار  •

القوة لن يؤدي إلى القضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطيني ة، مشد دا  على وجوب أن يعي 
تقلة ومتطورة لهم، فلن ينعموا بالسالم بحق الفلسطينيين في دولة مس االعترافالصهاينة أن ه بدون 

واألمن. وأشار أفنيري إلى أن  الحكومة الحالية، مثل سائر الحكومات السابقة تفضل األرض على 
لألبد، وال يمكن لشعب أن يسيطر على  االحتاللالسالم، موضحا  أن  "إسرائيل" ليس بوسعها مواصلة 

 ا  وطمأنينة.  صحيفة "هآرتس" العبري ةبوأمن ا  شعب آخر وأن يتوقع في نفس الوقت هدوء
 الحتماليةأن  "إسرائيل" تبحث عن بدائل حاليا   بوعاز بيسموط كشف المحلل السياسي الصهيوني •

فشل مفاوضات القاهرة، الفتا  إلى أن  وزارة الخارجي ة الصهيوني ة تعمل على مسودة مشروع قرار 
الثانية". وأوضح بيسموط أن  مزايا هكذا مبادرة لمجلس األمن على غرار قرار وقف "حرب لبنان 
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ستجعل "إسرائيل" تخطو خطوة نحو األمام ولن تنجر خلف المجتمع الدولي، معتبرا  أن ه ليس باإلمكان 
التنبؤ بخطوات حماس القادمة، فربما تستأنف إطالق النار. وأشار إلى أن  مجلس األمن يعرف 

اإلمكان استبعاد إصدار مجلس األمن لقرار ملزم إلنهاء صعوبات مفاوضات القاهرة، وأن ه ليس ب
 الحرب حال فشل المفاوضات سواء  بموافقة "إسرائيل" أو رفضها.  صحيفة "إسرائيل اليوم" العبريةب

أك د المحلل العسكري الصهيوني أري شافيط أن  "إسرائيل" مرتبكة وال تملك خطة حقيقية للخروج  •
للتفاوض غير المباشر مع حركة حماس، متسائال  عن جدي ة تهديدات  من هذا المأزق، بعدما اضطرت

شافيط إلى أن  الضربات الجوي ة لم تكن جوي ة مكثفة على القطاع. ونو ه  نتنياهو بالعودة لشن غارات
مجدي ة لوقف صواريخ غزة حتى اآلن، موضحا  أن  وزير الحرب موشيه يعلون يتحفظ على حملة بري ة 

 .  القناة العاشرة العبري ةباالحتياطتها الباهظة السيما بعد تسريح معظم جيش واسعة بسبب كلف
قال الُمحلل السياسي الصهيوني رفيف دروكر إن  َمن  أعد  المبادرة المصرية ال يرغب في التوصل  •

إلى اتفاق وقف إطالق نار بين "إسرائيل" وحركة حماس، الفتا  إلى أن  السيسي ليس معنيا  بنهاية 
أن  السيسي والوسيط  دروكرلمعركة في قطاع غزة، كما أنه ال يهتم سواء  تم  تجديدها أ و وقفها. وأوضح ا

، وأن  مصر تتعامل مع حركة حماس إنجازاتالمصري ُيحاوالن إحباط محاوالت حماس بتحقيق أي  
تقبلها حماس، أما إذا ما  بقسوة وتتمسك بشروطها، مشيرا  إلى أن ه إذا قامت "إسرائيل" بتعديل المبادرة فلن

 تمسكت بها "إسرائيل" فإن  حماس سترفضها، لكن رئيس السلطة سيقبلها.  القناة العاشرة العبري ةب
أك د المحلل العسكري الصهيوني إيهود يعاري أن  السيسي ُيريد أن  يرى حركة حماس تنزف، وأن   •

لها خالل العملية العسكري ة التي يقوم بها يستمر  النزيف، لذلك فإن ه يعمل من أجل اإلمعان في إذال
الجيش الصهيوني، الفتا  إلى أن ه على الرغم من أن  السيسي هو األكثر قدرة على وقف إطالق النار 
بين حركة حماس و"إسرائيل" وأن ه هو من يملك هذا المفتاح، إال  أن ه يخوض منافسة من أجل الحفاظ 

 القناة الثانية العبري ةبعلى مكانة مصر ووضعها اإلقليمي.  
اعتبر المؤرخ الصهيوني أوري ميلشتين أن  النظريات التي تقول إن "إسرائيل" تمتلك أقوى جيش  •

في الشرق األوسط وأن ها تستطيع اغتيال من تريد وأن تصل إلى أي مكان في العالم وأن  جيشها 
هذه النظريات لم تصمد أمام حماس  عليها الزمن، مشيرا  إلى أن   عفيمتطور جدا  وال يمكن هزيمته 

التي نجحت في االنتصار على الجيش الذي انتصر يوما  ما على كل الجيوش العربي ة. وأوضح 
ميلتشتين أن  حماس انتصرت في حرب العقول على الجيش، وتعمل اآلن كجيش من المجموعات 

ومن نقاط الجيش الصهيوني. المسلحة المنظمة والتي أخذت العبر من كل حروب "إسرائيل" السابقة 
  القناة السابعة للمستوطنينب

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري ة إن  حماس انتصرت في معركة كي الوعي، مشيرة  إلى  •
أن  الصهاينة يشعرون بغصة كبيرة من الحرب على قطاع غزة، التي تسببت في شرخ كبير بين 

لصحيفة إلى أن  التظاهرة التي نظمها سكان غالف غزة في الجمهور والقيادة الصهيوني ة. وأشارت ا
"تل أبيب" للمطالبة باستعادة األمن، تعني أنهم ال يعتقدون أن الوضع تغير، وأن  حماس انتصرت في 
أن  من يعتقد أن العملي ة العسكري ة  معركة كي الوعي والتغيير بات يحدث في "إسرائيل"، موضحة  
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ي فقد أخطأ، وأن ه ال يمكن الفصل بين المقاومة والسكان المدنيين، وأن  معركة على الوعي الفلسطين
هناك تعاون الكامل بينهم. واعتبر أن  أي فصل بينهم هو نابع من نظرة أمني ة صهيوني ة غير 
رة مع غزة، مضيفة  أن  الحرب ضد  صحيحة، فالشعب الفلسطيني يدعم مقاومته في كل المعارك المتكر 

سها معركة على وعي الصهيوني، وأن هم أقوى من الفلسطينيين عسكري ا  واقتصادي ا ، أن ه الغزيين في أسا
لدى الجمهور الصهيوني القدرة على تحمل الصراع طويل معهم، وأن  نقطة ضعف الجمهور هي في 
صعوبة احتمال الخسائر في صفوف الجنود واقتناعهم بمواجهة "العدو" بالوسائل العسكري ة فقط. 

 ة "يديعوت أحرونوت" العبري ةب صحيف
 42/4/4148، 1481الترجمات العبرية ، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

 
 ترتيبات صهيونية لتأسيس وضع جديد في غزة يحضر السلطة الفلسطينّية ويقصي حماس

 تصريحات سياسّية
إلى السعي لحسم سريع للحرب على قطـاع غـزة،  ليبرمان أفيجدوردعا وزير الخارجي ة الصهيوني  •

معتبرا  أن  سياسة الحكومة المتمثلـة بــ"هدوء مقابـل هـدوء" خاطئـة مـن األسـاس. وأضـاف ليبرمـان أن ـه ال 
ن ينبغـــي الســـعي لحســـم ســـريع مـــع حمـــاس. ينبغـــي إجـــراء مفاوضـــات مـــع حمـــاس إال  وهـــي مذعنـــة، اآل

  موقع وزارة الخارجي ة الصهيوني ةب
القاهرة، مباركة  محاولة لوقف نهائي للمفاوضات في  دعت وزيرة القضاء الصهيوني ة تسيفي ليفني •

محمــد ضــيف، مبديــه  تأييــدها الكامــل لسياســة االغتيــاالت لقيــادة حمــاس العســكرية والسياســي ة. اغتيــال 
فنــي إلــى أن  اســتمرار المفاوضــات مــع حركــة حمــاس مــن خــالل الجانــب المصــري ال تخــدم وأشــارت لي

مصالح "إسرائيل"، ولم يعد لها أي مصلحة في استمرار هذه المفاوضات ويجب عـدم العـودة لهـا، الفتـا  
إلــى أن  "إســرائيل" تــرى أن ثمــة فرصــة لخلــق ترتيــب جديــد فــي القطــاع مــن خــالل دمــج العبــين آخــرين، 

ن األمـــور الملحـــة والفوريـــة المســـتوجب ضـــمانها اآلن بـــأي اتفـــاق منـــع تعـــاظم القـــوة العســـكري ة ومـــن بـــي
للمنظمات الفلسطينية، ومنح السلطة موطئ قدم في القطاع، على أن تستعيد مـع الوقـت شـرعية الحكـم 

الـرد  فيه، أما على المدى البعيد، فسنعمل على تجريد قطاع غزة من السالح، و"إسـرائيل" لـن تتـردد فـي
 العسكري على أي قصف تتعرض إليه بلداتها من القطاع.  معهد أبحاث األمن القومي الصهيونيب

إن ـه ال يمكـن مواصـلة التهـرب مـن مسـؤولية وضـرورة  نفتـالي بينـتقال وزير االقتصاد الصـهيوني  •
دها عليهــا، زاعمـــا  أن  رد قــوي وشــديد مــن الجــيش الصــهيوني، عنـــ واالنتصــارإخضــاع حمــاس وقهرهــا 

 خضاعها.  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري ةبا  و ستجد "إسرائيل" نفسها مضطرة لهزيمة حماس 
قال وزير المالية يـائير لبيـد إن تفكيـك البنـى التحتيـة للعنـف والسـيطرة التامـة علـى تحويـل األمـوال  •

لعقــد مــؤتمر  الموجهــة إلعــادة تأهيــل القطــاع شــرطان ســنبقى نطالــب بهمــا فــي المســتقبل، مكــررا  فكرتــه
إقليمـــي بمشـــاركة الواليـــات المتحـــدة واالتحـــاد األوروبـــي ومصـــر والســـلطة الفلســـطينية والســـعودية ودول 

عادة تأهيله. واعتبر  أن  مؤتمرا  كهـذا مـن  لبيدالخليج لخلق خطة تدمج بين تجريد القطاع من السالح وا 
المــؤتمر قبــل مــؤتمر الــدول المانحــة  شـأنه أن يشــكل غالفــا  دولي ــا  أوســع لتحقيــق المطلبــين، وينبغــي عقــد



 ير وتقديرات موقف ومقاالتتقار  ____________________________________________________

 529       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

الشــهر المقبــل الــذي لــن يكــون ســوى مــؤتمر إلعــادة تأهيــل القطــاع دون أن نحصــل علــى أي مقابــل أو 
 ضمان يتعلق باحتياجاتنا األمني ة.  القناة السابعة للمستوطنينب

 تصريحات عسكرّية
لــى "إســرائيل" أن تعتــرف بأنهــا لــم قــال رئــيس مجلــس األمــن القــومي الصــهيوني الســابق غيــورا أيالنــد إن ع •

فــي غــزة، معتبــرا  أن  البــدائل المتاحــة أمــام حكومــة "نتنيــاهو" ضــيقة، وأن هــا أمــام خيــارين: إمــا  االنتصــارتحقــق 
أيالنـد أن  "إسـرائيل" تـدرس القطـاع. وأوضـح  التوصل إلى اتفاق سياسي طويـل األمـد، أو تشـديد الحصـار علـى

 هرباء لغزة، إلى حين عودة الهدوء كما كان في السابق.  القناة الثانية العبري ةبفعليا  نقل الغذاء والماء والك
 تحليالت عسكرّية

فيشـمان بصـحة تصـريحات المقاومـة الفلسـطيني ة، مـن أن ألـيكس أقر  المحلل العسكري الصهيوني  •
إلى أن  مـن أوجـد  عليها بين الطرفين، الفتا   االتفاق"إسرائيل تراجعت عن بعض النقاط التي كان قد تم 

ليبرمـان، بعـد أن كشـف  أفيجـدورهذه الهوة بين ما تم االتفاق عليه، ومـا تـم طرحـه هـو وزيـر الخارجيـة 
"ليبرمان" عن بنود وتفاصـيل الورقـة المصـري ة، التـي ُعرضـت علـى "إسـرائيل". وأشـار "فيشـمان" إلـى أن  

ي ة، للمصادقة عليها، ولكـن قـام "ليبرمـان" المصري كمسودة اتفاق نهائ االقتراح"نتنياهو" أراد أن يعرض 
بكشف الورقة أمام "الكابنيت" قبل الموافقة عليها نهائيا ، حيث فقدت الورقة أهميتها ودورهـا، وعـاد الوفـد 
الصــهيوني إلــى القــاهرة، األحــد، وفــي جعبتــه "تعــديالت"، وشــروط، هــي نتــاج ضــغوط ومواقــف الــوزراء 

ليبرمــــان. وأوضــــح أن  الخالفــــات  أفيجــــدورجلعــــاد أردان و بنيــــت و  نفتــــالي لالتفــــاقالثالثــــة المعارضــــين 
الداخلية في "الكابنيت" هـي التـي حسـمت األمـر وأكـدت مـن جديـد، صـحة مقولـة أن  ال سياسـة خارجي ـة 

 " العبري ةباحرونوتلـ"إسرائيل"، إنما هي محصلة للسياسة والتجاذبات الداخلي ة.  صحيفة "يديعوت 
أن  انهيـــار المفاوضـــات والتهدئـــة يمـــنح حكومـــة نتنيـــاهو والجـــيش  ي أميـــر أورناعتبـــر المحلـــل العســـكر  •

الصهيوني فرصة ثانية إلنهاء وتنفيذ ما لم يتم في الدورة السابقة من المواجهة، أي حسم المعركة مـع حركـة 
جلـس األمـن حماس عسكري ا ، الفتا  إلى أن  الوضع الجديد يتيح لـ"إسرائيل" المبـادرة إلـى استصـدار قـرار مـن م

الــدولي، لوقــف إطــالق النــار، ُينــتج آليــات دوليــة لضــبط الهــدوء واســتثمار التنســيق والتعــاون بــين "إســرائيل" 
ن لـم يـؤد  القـرار إلـى  وحلفائها في عزل حماس، وتحسين وضع "إسرائيل" دولي ا ". وأشار أورن إلى أن ه حتى وا 

ـــة، تُلزمهـــا ب ـــه يحشـــر حمـــاس فـــي زاوي ـــال، إال  أن اتخـــاذ قـــرار مصـــيري لجهـــة وجهتهـــا المســـتقبلي ة، وقـــف القت
 خصوصا  إذا رافق القرار آليات لمنع إعادة بناء الحركة لقوتها العسكري ة.  صحيفة "هآرتس" العبري ةب

اعتبر المحلل العسـكري الصـهيوني رون بـن يشـاي أن ـه يجـب علـى "إسـرائيل" أال  تنجـر إلـى حـرب  •
ات بري ة إلى قطاع غزة، الفتا  إلى أن  تجد د القتال يضع حكومة استنزاف، حتى لو كان الثمن إدخال قو 

نتنياهو فـي اختبـار الحـزم الحقيقـي األول بعـد انتهـاء الحـرب فـي "الجـرف الصـامد، وأن  "إسـرائيل" تلمـح 
للفلســـطينيين بأنهـــا لـــن توافـــق علـــى إجـــراء المفاوضـــات بينمـــا يســـتمر إطـــالق النـــار، وأنهـــا ليســـت علـــى 

 في حرب استنزاف مع فصائل المقاومة الفلسطيني ة. استعداد للدخول 
وأشار بن يشاي إلى أن ه كانت هناك معلومات بأن  المفاوضات اصطدمت بعقبات ألن  "إسرائيل" لم 
تكن على استعداد لالستجابة لمطالـب حركـة حمـاس بشـأن التسـوية التـي عرضـتها مصـر علـى مسـتوى 
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على تسوية على أساس وقف إطالق  مبدئياحماس وافقت  البيانات وعلى مستوى المضامين، زاعما  أن  
دخـــال مســـاعدات إنســـاني ة علـــى نطـــاق واســـع إلـــى قطـــاع غـــزة، ولكنهـــا رفضـــت مطالـــب  نـــار متبـــادل، وا 
"إسرائيل" أن تشرف أجهزة أمن السـلطة الفلسـطينية ومنظمـات دولي ـة علـى إدخـال المسـاعدات. وأوضـح 

حـــين أن "إســـرائيل" لـــم تكـــن علـــى اســـتعداد للتنـــازل عـــن أن  حمـــاس طلبـــت فـــتح معبـــر رفـــح فـــورا ، فـــي 
 "المطالب األمنية"، ولم توافق على فك الحصار عن قطاع غزة.  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري ةب

قـال الكاتـب والمحلــل الصـهيوني يئيــر فرجـون إن ـه قــد تبـين بــؤس الرهـان علـى الــدور المصـري فــي  •
بضاعة المطلوبة منها، مما يستدعي التوجـه لوسـيط آخـر، مقترحـا  تثبيت التهدئة، وأن  مصر لم توفر ال

أن يتم التوجـه لقطـر. وشـد د "فرجـون" علـى أن  العـداء المسـتحكم بـين مصـر وحركـة حمـاس يحـول دون 
، ممــا يســتدعي التوجــه للدولــة التــي تحــتفظ بتــأثير علــى قيــادة الحركــة، وعــرض خطــة التفــاقالتوصــل 

 يفة "إسرائيل" اليوم العبري ةبشاملة لوقف إطالق النار.  صح
دعــا المحلــل السياســـي بــاراك رافيــد حكومـــة "نتنيــاهو" للمبـــادرة والتوجــه لألمــم المتحـــدة والطلــب منهـــا  •

التدخل، معتبرا  أن "إسرائيل" ارتكبـت خطـأ  فادحـا  عنـدما اعتقـدت أنـه باإلمكـان تمريـر خطـة "الهـدوء مقابـل 
ت فــي القــاهرة كــان متوقعــا ، مشــيرا  إلــى أن أقصــى مــا يمكــن أن أن فشــل المفاوضــا رافيــدالهــدوء". وأوضــح 

أدت عمليـا   نتنيـاهويتنازل عنه "نتنياهو" ال يلبي أدنى ما يطالب بـه خالـد مشـعل. وشـدد علـى أن  سياسـة 
إلـــى تعزيـــز حركـــة حمـــاس الدولي ـــة وتكـــريس عزلـــة "إســـرائيل"، باإلضـــافة إلـــى أن هـــا مســـت بـــرئيس الســـلطة 

عبــاس، وأن  نتنيــاهو ســمح لحمــاس بــأن تملــي األجنــدة السياســية للكيــان الصــهيوني. الفلســطينية محمــود 
، الـذي أنهـى حـرب 7137وحث  على محاولة الـدفع نحـو تمريـر قـرار فـي مجلـس األمـن علـى غـرار قـرار 

"لبنان الثانية"، وأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تفضي إلـى عزلـة حمـاس، الفتـا  إلـى أن  "إسـرائيل" بإمكانهـا 
األوروبـي الــذي دعـوا إلــى إعـادة إعمــار قطـاع غــزة مقابـل التوافــق علــى  االتحــادعلــى قـرار وزراء  العتمـادا

 تشكيل هيئة دولية لضمان منع تعاظم قوة حماس العسكري ة.  صحيفة "هآرتس" العبري ةب
 ام نتنيــاهوالعســكرية المتاحــة أمــ قالــت المحللــة العســكري ة الصــهيوني ة كــرميال منشــه إن  جميــع الخيــارات •

بالغة الصعوبة، مشيرة  إلى أن  نجاح حركة حماس في جر الجـيش الصـهيوني لحـرب اسـتنزاف يعنـي بشـكل 
منشــه إلــى أن  الخيــار العســكري الوحيــد فــي تحقيــق أي مــن أهــدافها. وأشــارت واضــح فشــل الحــرب علــى غــزة 

ســتنقع الغــزي بشــكل عميــق، هــو إعــادة احــتالل القطــاع، وهــو مــا ســيورط الكيــان الصــهيوني فــي الم المتبقــي
باإلضــافة إلــى أن ــه ســيكون مرتبطــا بســقوط مئــات القتلــى مــن الجنــود الصــهاينة، فضــال  عــن كلفتــه السياســية 

 الباهظة، حيث ستكون "إسرائيل" مسؤولة عن إغاثة سكان قطاع غزة.  اإلذاعة العامة العبري ةب
 41/4/4148، 1486 الترجمات العبرية، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

 
 احتجاجات صهيونية متزايدة بفعل تخلي الحكومة عن مستوطني الجنوب أمام تزايد صواريخ حماس

 تصريحات سياسّية
ستيطاني "أشكول" إلى العمل على وقف الحرب ولو عبر إليعازر شوستر رئيس المجلس االدعا  •

الموافقة على جميع شروط حماس، مضيفا  أن ه ال يهمني إن كان سيبنى مطار أو يدشن ميناء في 
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غزة، ما يهمنا استعادة الهدوء واألمن في مستوطناتنا، ليس من حق الوزراء المتعصبين أن يعترضوا 
 وا عاجزين عن إخضاعها بالقوة".  اإلذاعة العبرية العامةبعلى االستجابة لمطالب حماس إن كان

في إحدى  إقامتهمهاجم مستوطنون من مستوطنات غالف غزة يعلون بسبب عدم مجيئه لمكان  •
المستوطنات القريبة من القطاع، وقد عقد لقاء  مع رؤساء مجالس وسكان من مستوطنات الغالف 

ان آخرين في إحدى المستوطنات القريبة من الحدود مع بعيد ا عن الحدود، لكنه لم يلب دعوة سك
القطاع مما عده السكان جبنا  منه، وقالوا إن  الحكومة تركتهم يواجهوا مصيرهم المشؤوم في قلب 
الخطر حيث يرفض الوزراء االقتراب من الحدود مع غزة كونها أماكن خطرة، في حين يبقون سكان 

 قناة األولى العبريةبالمستوطنات القريبة دون حماية.  ال
قال أحد المستوطنين المخضرمين، الذين يعيشون في جنوب الكيان بأن ه "أال يكفي أن حكومتنا  •

عاجزة عن وقف النار، وتأتي اآلن وتقول إنها مستعدة لتمويل استئجار شقق سكنية في الشمال للفارين من 
مة بالمعنويات الصهيونية بشكل كبير بسبب الجنوب، إن  هذا خطير". وأشار إلى أن ه "لقد أضرت الحكو 

 " العبريةب هآرتستسليمها بفرار المستوطنين، مشددا  على صعوبة التغلب على هذا الضرر.  صحيفة "
بدأ المستوطنون في المستوطنات المحيطة في قطاع غزة وما يعرف باسم "غالف غزة" بالنزوح  •

ثفت قصفها لهذه المستوطنات، ووجهوا رسالة لرئيس عن منازلهم هروبا من صواريخ المقاومة والتي ك
الوزراء "بنيامين نتنياهو" قالوا فيها: "لسنا مستعدين أكثر الن تبقى حياتنا مهددة ورهينة بيد حماس، 
ولذلك أخلينا منازلنا، ألن الحكومة تخلت عنا أمام ضربات الصواريخ، ولهذا قررنا النزوح عن بيوتنا 

 قناة السابعة للمستوطنينبخوفا على حياتنا".  ال
 تصريحات عسكرّية

كشفت مصادر أمني ة وعسكري ة صهيوني ة أن  المنظومة األمنية في "إسرائيل" قد قررت تغيير  •
سياستها الهجومية في كافة مناطق قطاع غزة بصورة دراماتيكية، وذلك في أعقاب تزايد إطالق 

 ن "اإلسرائيلية".  القناة العاشرة العبريةبالصواريخ في اآلونة األخيرة تجاه البلدات والمد
زعم مسؤول عسكري إن  حماس تتحدث عن إطالق صواريخ على أماكن داخل "إسرائيل" وهي لم  •

، مضيفا  أن  حماس دخلت  ُتطلق عليها أبد ا، وذلك من أجل إنشاء انطباع القصف المتوالي والمستمر 
نه خالل الوقت منذ بداية العملية تم  73333حتى  6333العملية مع عدد من الصواريخ يقد ر بين  ، وا 

تدمير نحو الثلثين منها. ويقد ر المسؤول العسكري أن  الطاقة اإلنتاجية لصواريخ جديدة في الظروف 
ذا تبقى لدى حماس  ا، وا  من المخزون الصاروخي الذي تملكه، فإن   %33الحالية هي األكثر انخفاض 

 قط.  موقع الجيش الصهيونيبالحسم في غزة هو مسألة وقت ف
رب ذكر تقييم أمني صهيوني بأن  حماس تحاول قتل مسؤولين صهاينة كبار من بينهم وزير الح •

بيني غانتس ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، وهي تقوم برصد موشيه يعلون ورئيس األركان 
صفها ألماكن تواجدهم خالل زيارات أولئك المسؤولين لمنطقة مستوطنات غالف غزة، وتقوم بتكثيف ق

فتة  إلى أن  إلغاء وزير على األوضاع األمنية في تلك المناطق، ال لالطالعالزيارات التي تنظم لهم 
زيارته إلى "ناحل عوز" بطلب من حراس "الشاباك" الذين سبقوه للمكان لالطالع  الجيش موشيه يعلون
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صابة عدد على الوضع، وكانت حماس تطلق حينها بكثافة لقذائف ا لهاون التي بدأت تتسبب بقتل وا 
 من المستوطنين.  موقع قضايا مركزيةب

زعم المراسل العسكري للقناة الثانية العبرية "روني دانييل" أن  "إسرائيل" ستضطر للدخول في  •
خطر قذائف الهاون على "إسرائيل"، معتبرا  أن  قذائف  إليقافعملية برية موسعة في قطاع غزة 

  القناة الثانية العبريةبالجنوبية. ي األخطر على سكان البلدات الهاون ه
 تحليالت عسكرّية وسياسّية

إن  الجيش الصهيوني وضع لنفسه هدفا  جديدا  قديما  للقتال،  فيشمانأليكس قال المحلل العسكري  •
ا وهو إبعاد قذائف الهاون عن بلدات غالف غزة، وهي مهمة ال يرى أن الجيش سبق أن أعطاه

 20الـ االهتمام الكافي. وأضاف أن ه ال إنذار فعاال  لمواجهتها، موضحا  أنها قد قتلت عشرين من 
جنديا الذين قتلوا في عملية "الجرف الصامد"، وأنها "ما زالت نقطة ضعف في حماية الخط األمامي 

مناطق من القطاع  الذي توجد فيه عشرات البلدات أيضا". أما عن الحل لمواجهتها فيرى أن ه باحتالل
مجددا  أو بكمائن في عمق القطاع تترصد مطلقي القذائف في األماكن المعروفة وتضربهم، أو 
بإطالق نار مضادة من بعيد من مدافع أو من الجو تحاول إصابة قذائف الهاون قبل اإلطالق أو 

 "باحرونوتعوت بعده بحسب المعلومات االستخبارية، مرجحا  خيار النار المضادة.  صحيفة "يدي
تطرق الكاتب يوسي يهوشع للهروب من محيط غزة، ُمقرا  بأن  حماس تدفع سكان إقليم كامل  •

بسبب إهمال قادته. ووصف الكاتب الوضع بأنه ال  للجالء، فيما يجلس الجيش اإلسرائيلي مترددا  
ي أسر نصفها يطاق، مضيفا  أن وزير الحرب ال يمكنه أن يتجول بأمان في كل أرجاء بالده الت

 لمنظمة وصفها "باإلرهابية".  صحيفة "معاريف" العبريةب
أكد المعلق السياسي رفيف دروكر أن  الحرب على غزة، بغض النظر عن نتائجها، قد قضت على  •

، مضيفا  أن فرص بقاءه كزعيم لحزب الليكود في االنتخابات القادمة تؤول نتنياهوالمستقبل السياسي ل
نتقاده والتقليل من شأنه. تراجع مكانته داخل الحزب وتجرؤ قيادات الحزب على اإلى الصفر بسبب 

دروكر إلى أن  الفرصة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ نتنياهو من "موت سياسي" تتمثل في إقدامه وأشار 
على نفس الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء الصهيوني األسبق أرئيل شارون عندما انشق عن 

لإلقدام على هذه  نتنياهوالليكود" وشكل حزب "كاديما". وشدد على أنه على الرغم من أن فرص حزب "
 الخطوة ضئيلة إال أنها الوحيدة التي يمكن أن تضمن مستقبله السياسي.  اإلذاعة العبرية العامةب

خلص المحلل الصهيوني يوسي ميلمان إلى أن  حركة حماس تحاول جر "إسرائيل" إلى حرب  •
جهاز األمن، ال تبدي  مضيفا  أن ههزيمتها وتحقيق الردع،  يعلونو  نتنياهوتنزاف، فيما يحاول اس

حماس عاليا  مؤشرات انكسار وال تتنازل عن مطالبها األساسية المتمثلة في رفع الحصار وموافقة 
 إن ه في مبدئية من "إسرائيل" على إقامة ميناء في غزة. ويقر "ميلمان" بصعوبة إخضاع حماس، قائال  

هذا الوضع تبدأ القيادة السياسية بفقدان ثقتها، فقد حاولت "إسرائيل" رفع السقف، وزعت مناشير ونقلت 
بالغات لسكان غزة بأن عليهم االبتعاد والجالء عن كل مبنى أو موقع تطلق منه حماس صواريخ، 
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مدنية تنفذ منها أعمال وذلك ألن  الجيش اإلسرائيلي سيعمل بكل القوة ضد كل منشأة عسكرية أو 
 "إرهاب" ضد "إسرائيل".  صحيفة معاريف العبريةب

قال موقع "تيك ديبكا" العبري بأن  فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة وعلى الرغم من الضربات  •
الجوية القاسية ضد القطاع ال زالت تحافظ على عنصر المفاجأة والتكتيك الجيد ضد الجيش، مضيفا  

خالل األسبوع الماضي حققت إنجازين مهمين، أولهما يتمثل بنجاح المقاومة وباقي  أن  المقاومة
من  %13الثاني هو أن ما نسبته  اإلنجازالفصائل بجر االحتالل وجيشه لحرب استنزاف، أما 

 المستوطنين بمغلف غزة تحولوا ليكونا مهاجرين داخل االحتالل. 
الثالث وهو عدم معرفة أي أحد من  اإلنجازيقها لتحقيق وأشار الموقع إلى أن  المقاومة اآلن في طر 

المسؤولين في حكومة وجيش االحتالل، الفتا  إلى أن  االحتالل ال يعلم إن كان العام الدراسي سيبدأ 
سبتمبر كالعادة أم ال، قائال : "إن عدم معرفة المسؤولين إن كانت المدارس ستفتح أبوابها مطلع 7في

 كبير للمقاومة الفلسطينية بغزة".  موقع "تيك ديبكا" العبريب إنجازسبتمبر ذلك هو 
 41/4/4148، 1482الترجمات العبرية 

 
 ثانياا: تقديرات موقف

 يوماا  41حرب العدوان على قطاع غزة.. تقدير موقف بعد 
 منير شفيق

أثبتت الحرب التي خاضتها المقاومة والشعب في قطاع غزة مجموعة من الحقائق التي تفرض 
نفسها خلفية أو قاعدة لتقدير الموقف عسكريا  وسياسيا  بعد سبعة عشر يوما  من القتال الضاري 

بل الحرب في مرحلتها الراهنة والصراع السياسي المتعدد األبعاد، بما يسمح بإطاللة حول مستق
 واحتماالت مآالتها. وهذه الحقائق بداية، وبخطوطها العامة بعيدا  عن التفاصيل والتفصيل:

 أولا الشعب:
أظهر الشعب الفلسطيني في القطاع صمودا  منقطع النظير، وهو تحت الحصار الخانق والنقص 

من المساندة من الشقيق الجار القريب، فيما العدو  في الطعام والماء والدواء والطاقة واألموال والحرمان
يستهدف بالقصف بيوت المدنيين ويوقع مئات الشهداء وآالف الجرحى ويهدم مئات البيوت على 

 سكانها المدنيين.
نعم، أظهر الشعب تحت كل هذه الظروف صمودا  والتفافا  حول المقاومة واحتماال  للتضحيات من 

ض شروط المقاومة وفي مقدمها رفع الحصار من كل الجهات وعدم أجل االنتصار من خالل فر 
العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل اندالع العدوان. ويكفي دليال  أن راية بيضاء واحدة لم ُترفع 

 وانصبت كل المقابالت باتجاه الصمود. 
لحرب. بل الفلسطيني في قطاع غزة مستعد ليصمد مهما طالت ا إن الشعبومن هنا يمكن القول 

كلما طالت يصبح الصمود أشد  بعد كل التضحيات، إلى جانب ما يلوح في األفق القريب من مؤشرات 
 قوية جدا  لهزيمة العدوان. 
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 وفي مناطق اللجوء 84الر ثانياا: الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وفي فلسطين 
الشعب في قطاع غزة واعتبار حرب سوف يزداد يوما  بعد يوم في ردود فعله للتشارك مع المقاومة و 

العدوان حربا  على كل الشعب الفلسطيني وهذا ما تكشف عنه المواجهات التي اندلعت في القدس 
والمناطق التي تحت االحتالل المباشر  حيث ال أجهزة أمن فلسطينيةب وما سقط وسوف يسقط من 

التي لوالها  األمنيةالسلطة واألجهزة  شهداء. وهنالك محاوالت الحراك الشبابي في الضفة الغربية حيث
لكانت االنتفاضة الشاملة، وألطبقت الضفة الغربية على العدو الصهيوني فتصبح حرب المقاومة 

 والشعب في قطاع غزة حربا  واحدة مع االنتفاضة في مواجهة الجيش الصهيوني.
 ان على القطاعثالثاا: المقاومة المسلحة خالل سبعة عشر يوماا في مواجهة حرب العدو 

لقد أظهرت المقاومة بكل الفصائل المقاتلة في القطاع، وفي المقدمة، بالطبع، "حماس" و"الجهاد" 
أنها أعدت نفسها جيدا  لخوض حرب منتصرة ضد العدوان اعتمدت على خطط ذكية، ومفكر بها 

المعنوية والنفسية  جيدا ، في الرد الصاروخي وكيفية توزيعه وما يهدف تحقيقه، ال سيما من الناحية
بقاء ما هو أعظم في اليد تلبية لتطورات الحرب. فكانت هنالك المفاجأة النوعية  وألوان المفاجأة، وا 
والكمية، وكانت هنالك المفاجآت غير المتوقعة من العدو، كما الصديق وغير الصديق. ثم كانت 

و"الجبهة الشعبية" والفصائل المقاتلة.  الوحدة والتنسيق عسكريا  وسياسيا  في ما بين "حماس" و"الجهاد"
 وقد وصل إلى مستوى أعلى من أي مرحلة سابقة.

ثم جاءت المعركة البرية لتثبت المقاومة فيها أنها صاحبة المبادرة الهجومية وراء خطوط تقدم قوات 
المعركة العدو في مختلف النقاط. مما أربكها وأوقع فيها الخسائر وأكد لقيادة العدو أن التوسع في 

 البرية سيقود إلى إنزال هزيمة ميدانية محققة بقوات الجيش المتقهقر. 
وهنا أثبتت المقاومة أن يدها هي العليا في المعركة البرية، وهي الحاسمة في كل حرب، وليس 

 القصف الصاروخي أو اإليغال في قتل المدنيين. 
 وماا رابعاا: العدو وقيادة المعركة والنتائج خالل سبعة عشر ي

من يدقق في كيفية انتقال القرار من اجتياح الضفة الغربية واستباحتها إثر اختطاف الجنود الثالثة، 
ثم العثور على جثثهم، وارتكاب جريمة حرق الفتى محمد أبو خضير حيا  بعد تعذيبه، فكان التورط في 

م كيفية اتخاذ قرار والضفة وقطاع غزة، ث 04مواجهة ردود الفعل الشعبية في القدس ومناطق الـ
العدوان على القطاع هروبا  من إرهاصات انتفاضة في الضفة والقدس، سوف يتأكد أننا أمام قرار 
ارتجالي غير معد  له جيدا  وقد وقع في المصيدة عندما واجهته المقاومة برد صاروخي لم يكن متوقعا  

م على مواصلة الحرب واالنتقال إلى من بعض أو جهة، مصحوبا  بالوقوف الن  د ي عسكريا  مع التصمي
الهجوم، األمر الذي فرض على العدو أن يطبخ، أو يسارع إلى قبول، وقف إطالق النار، كما أعلن 
عنه في المبادرة المصرية، فيما رفضت حماس والجهاد والشعبية والفصائل األخرى مجتمعة  كما 

 ي إمطار العدو بالصواريخ.الفصائل الفلسطينية في دمشقب هذه المبادرة، واستمرت ف
أن هذا الرفض يعطيه "الشرعية" أو الغطاء لالنتقال إلى المعركة البري ة التي تبي ن  نتنياهووقد ظن 

ذا بها  منذ اللحظة األولى وما تالها من خطوات أنها بدورها جاءت ارتجالية وغير محسوبة جيدا ، وا 
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تقال عبر األنفاق إلى القتال وراء خطوط المهاجمين تتحو ل، مع ما أبدته المقاومة من مبادرة في االن
يقاع الخسائر بهم، إلى ورطة جديدة تواجه حكومة  وقيادة الجيش الصهيوني. ناهيك عن  نتنياهووا 

 وعدوانه ودعمه في قبوله للمبادرة المصرية التي شارك في صو غها. نتنياهوأميركا وغيرها من داعمي 
وقيادة الجيش حيث فوجئوا باألسلوب الذي  نتنياهوت آمال ال شك في أن الحرب البرية خيب  

استخدمت األنفاق به وأشكال امتدادات األنفاق. وخطوط توزيعها واألخطر جرأة المقاومين وذكائهم 
والطريقة التي قاتلوا بها كما انسحابهم بعد تنفيذ المهمة، وما لحق بالمهاجمين الصهاينة من خسائر. 

بالهزيمة ولعل أي قائد عسكري حصيف يراقب جيدا  كيف تُقاد  نتنياهوذرة لفالبداية حتى اآلن من
 المعارك من ق َبل المقاومة ويدرس المفاجآت البرية، عليه أن يتوقع األعظم، مفاجأة وخسائر.

  خامساا: الموقف السياسي خالل سبعة عشر يوماا 
تحاد األوروبي أن كل ما يقوم به منذ اللحظة األولى أعلنت اإلدارة األميركية وأغلب حكومات اال

الكيان الصهيوني ممارسة لحق الدفاع عن النفس. أي تمت تغطية العدوان من الناحية السياسية 
الدولية، ومن دون أن يقابله لألسف موقف روسي أو صيني، يشجب العدوان ويدعم الشعب 

كما فعلت أميركا، واقتصر  الفلسطيني ومقاومته، وأنه لم يصل إلى مستوى تغطية العدوان وتسويقه
 النار. إطالقالموقف على الدعوة إلى وقف 

أما على المستوى العربي فقد تبنى اجتماع وزراء خارجية حكومات دول الجامعة العربية المبادرة 
المصرية التي رفضتها المقاومة بكل فصائلها أو طالبت بتعديلها بما يتضمن تبني شروط المقاومة. 

المبادرة ترفض حتى اللحظة الموافقة على تلك الشروط بالرغم من عدالتها ولكن مصر صاحبة 
وتواضعها، وبالرغم من اإلجماع الفلسطيني على دور مصر والحرص على عدم إفشاله. ولكن وصل 
األمر بتسيبي ليفني أن اعتبرت أن هنالك توافقا  بين أميركا والكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية 

ادرة كما هي، واعتبارها األساس لوقف إطالق النار بما تضمنه مثال  من ردم لألنفاق ومصر على المب
 ووصفها باألعمال العدوانية.

الرسمي العربي بمجمله، ولو بفوارق طفيفة يظل حتى اآلن في خانة  إن الموقفيمكن القول 
واألنكى أن السلطة الوقوف ضد مطالب المقاومة والشعب الفلسطيني مع مواقف ملتبسة من العدوان. 

في طلب تلك المبادرة في محاولة لتغطية موقف  إنها بادرتالفلسطينية  محمود عباسب تبر عت بالقول 
مصر. لعل ذلك يجعل من حكومة السيسي تتخلى عن محمد دحالن لحساب محمود عباس. فموقف 

سبب موقفه من محمود عباس في عدد من تصريحاته قوبل بمعارضة فلسطينية واسعة سواء أكان ب
المبادرة أم كان ما تمارسه األجهزة األمنية من قمع لمنع نصرة الضفة الغربية لغزة من خالل انتفاضة 
 قد تسفر عن قلب الطاولة على رأس االحتالل للضفة والقدس وليس على رأس العدوان ضد غزة فقط.

 سادساا: الوضع الراهن وبعض احتمالت تطّوره 
ق النار وفقا  للمبادرة المقاومة وال سيما حماس والجهاد على وقف إطال عندما لم توافق فصائل

 المصرية،
 وعندما تصر  مصر ومؤيدو المبادرة المصرية عليها كما جاءت أول مر ة،
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اإلماراتي بإعطاء األولوية للموقف ضد  حماس  –السعودي  –وعندما يستمر الموقف المصري 
 وهي تخوض الحرب ضد العدوان،

يعني أن على الكيان الصهيوني أن يستمر في حربه وأن يستمر الحصار على قطاع غزة  فكل هذا
 إلى أجل غير مسمى مع إطاللة اليوم الثامن عشر على هذه الحرب، 

 ويعني أن مؤيدي المبادرة المصرية يريدون الحرب أن تستمر ما لم يتم القبول الفلسطيني بها 
 وهنا تتقدم الحتمالت التالية:

أن يعتبر الكيان الصهيوني أن لديه دعما  عربيا  ودوليا  يسمح له باحتالل القطاع أو خوض  -أ
حرب شرسة ضد  المقاومة واألهالي على السواء. وذلك إلى أن تأتي المقاومة إلى مصر جاثية على 
ركبها وعندئذ ُيفرض وقف إطالق النار الذي سيتلوه التفاوض لتسليم سالح المقاومة للسلطة 

نهاء الوجود السياسي لحماس. ا نهاء الوجود العسكري للمقاومة، وا   لفلسطينية وتهديم األنفاق وا 
هذا االحتمال يلتقي مع رغبة نتنياهو. لكن الجيش الصهيوني أعجز من أن ينفذه فالمقاومة 

 والشعب سيخوضان حربا  ال ق َبل له في كسبها أو تحمل خسائرها. 
الراهن قصف على المدنيين وزيادة الخسائر واستمرار الهجمات  استمرار الحرب على النمط -ب

البر ية الجزئية. وذلك بهدف أن يضغط باتجاه تحر ك الشارع ضد  المقاومة كما إنهاك المقاومة 
 واستنزافها باستمرار الحرب. 

ى وهذه االستراتيجية ستمتد بالحرب إلى سبعة عشر يوما  أخرى أو أكثر، األمر الذي سينتهي إل
فشل من زاوية زيادة اشتعال الضفة الغربية والقدس بالغضب مما سيزيد من احتماالت االنتفاضة، كما 

 ، ومخيمات اللجوء. 04 زيادة حراك الداخل الفلسطيني في مناطق الـ
هذا "السيناريو" سينقلب على أصحابه وسيؤدي إلى الرضوخ لمطالب المقاومة وليس العكس، ربما، 

إلى سبعة عشر يوما  إضافية. ولكن بكلمة، لم يعد الموقف الرسمي العربي  لو في وقت، ال يصل 
افترضنا بقاءه متماسكا  خلف المبادرة المصريةب، ولم يعد الموقف الدولي، حين يتواطآن مع العدوان 

رب بقادَري ن على تغيير ميزان القوى في المواجهة الميدانية. ألن في حرب األثمان بالمدنيين أو في الح
البري ة ضمن المرحلة الراهنة التي وصلتها قو ة المقاومة ووصلها الجيش الصهيوني من ضعف وكيانه 

 من مأزق سيكون إطالة الحرب في مصلحة المقاومة. 
فما دام القول الحسم سيكون للميدان وما سيتركه من أثر على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية 

مي، فإن النصر مؤكد، بإذن هللا، للمقاومة والشعب الفلسطيني ضمن واإلسالمية والرأي العام العال
هذين السيناريوين وأضف ما شئت من سيناريوات أخرى وهي دائما  يجب أن تكون متوقعة ما دامت 

 العوامل األساسية السابقة فاعلة من خاللها.
41/1/4148، "44موقع "عربي   
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 4144مع تفاهمات  4148ادرة المصرية العدوان على قطاع غزة: قراءة مقارنة للمب
 حسين أبو النمل

 مقدمة
نهاء العدوان على قطاع  تكاد اآلراء تتوز ع بين اد عاء أن  المبادرة المصرية لوقف إطالق النار وا 

زمن الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، هي ُنسخة حرفية من اتفاق  في 6370غزة عام 
، والذي َتقد مت به مصر خالل فترة الرئيس السابق محمد 6376التهدئة الذي أوَقف حرب عام 

مرسي. بالمقابل، ثمة رأي ُمضاد ال يرى وجه ُمقارنة، بل ينسب بنود ا سلبية أو إيجابية، حاضرة في 
، أو العكس من ذلك. ولعل  القاسم المشترك بين 6376أو غائبة عن اتفاق  ،6370مشروع 

المشروعين هو المبالغة إيجابي ا عند القبول، ُمقاب ل المبالغة سلبي ا عند الرفض. نجد ترجمة  لذلك في 
، قل ما التزم الدقة  تغييب نصوص المشروعين محل القبول أو الرفض، لمصلحة تحليل  خطابي  عام 

 تقريظ المشاريع أو نقدها.عند 
تسعى هذه الورقة للوقوف بدقة ما أمكن على الفروق بين المشروعين، وذلك من خالل مقارنة 

[، مع تفاهمات 7انطالق ا من نصها المنشور على موق ع وزارة الخارجية المصرية] 6370مبادرة 
[، عضو المكتب 6ت الرشق]، والتي أخذناها كما أوردتها عدة مصادر متطابقة، منها موق ع عز 6376

 السياسي لحركة حماس.
: حجم الديباجة واآلليات في المبادرة المصرية  عف حجم جسم المبادرة  4148أولا صار ض 

 نفسها!
 ثمة خالف  أوَل في الشكل بين المبادرتين يتمثل في التالي:

مة لتفاهمات كل 731كلمة، مقابل  643إلى  6370زاد الحجم اإلجمالي للمشروع المصري لعام 
 .6376عام 

 كلمة. 27، وتقع في 6376، لم تكن موجودة في تفاهمات 6370أضيفت ديباجة لمشروع 
 .6370كلمة عام  60، إلى 6376كلمة عام  40زاد حجم بنود التفاهمات من 

 ، وصار اسمها أسلوب التنفيذ.6370عام  760، إلى 6376كلمة عام  13زاد حجم آلية التنفيذ من 
ر  المعطيات السابقة إلى: وُتؤش  

، أي تضاعف حجم القضايا التي 6376، أكثر من ضعف حجم تفاهمات 6370بلغ حجم مبادرة 
 .6370تناولتها مبادرة 

من ُجملة حجم  %26كلمة، ُتشك  ل  40أما البنود؛ أي الجسم المخصص للتفاهمات، فتقع في 
فقط من ُجملة  %33ة، تشك  ل كلم 60في  6370، وتقع بنود المشروع المصري 6376تفاهمات 

 حجم المشروع.
من البنود األساس  أي الجسم المخصص  - ا  ونوع ا  كم -تقدم بانتقال ث قل التناول  يفيد ما

حيث احتلت ُثلثي التناول، إلى الديباجة وسياسة التنفيذ التي  6376للتفاهمات، واالتفاقاتب كما في 
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ما اقتصر نصيب البنود فيها  الجسم المخصص ، بين6370احتلت ُثلثي التناول في مبادرة 
 للتفاهمات، واالتفاقاتب على ُثلث التناول فقط.

يقتضي ما تقدم التََنُبه إلى خلفية َتبدُّل منهجية صوغ التفاهمات أو المشاريع، التي انقلبت مع 
نوي ا بالمعنى المشروع المصري، والذي ذهب بُثلثه فقط لجسم الموضوع، وبثلثيه الباقيين لما يعتبر ثا

مة، وآليات التنفيذ، إذ لم يكن دون معنى أن يسميها المشروع  المتعارف عليه، وَعَنينا الديباجة أو المقد  
 المصري: أسلوب تنفيذ المبادرة.

ي جميع  وبناء عليه، فإنه مع المشروع المصري، بل المشاريع الحساسة عامة، يجب تقص 
، واالستطرادية، واالعتراضية، والتوضيحية، التي ُتعامل عادة مكوناتها، وبخاصة الُجمل االستدراكية

بخفة لكنها تضمر معاني وغايات جوهرية. لذلك من المهم قراءة النص كروح وسياق، وليس مجرد 
وأهدافه في ما يبدو ثانوية  6370بنود متفرقة، ما يجعل برأينا أهم مضامين المشروع المصري لعام 

 من ديباجة وآليات تنفيذ!
راف بأّن عملها ُعنف اقتضى : ديباجة المبادرة المصرية ُتطال ب المنظمات الفلسطينية العتثانياا 

 "!اا ُمضاد اا "ُعنف
الذي َتضم ن ديباجة هي  6370، عدة بنود من دون ديباجة، بخالف مبادرة 6376تضم ن تفاهم 

فان خالل فترة وقف إطالق النار جزء منها، بل أساسها الناظم، إذ ورد: "ومن هذا المنطلق يلتزم الطر 
ر بناء عليها بقية بنود مبادرة  وُتشك  ل أساس  6370باآلتي"؛ أي أن  الديباجة ُتشك  ل مرجعية فقهية تُفس 

 التزامها.
بين المنطلقات التي يجب التزامها: "تحقيق السالم في المنطقة"، و"تصعيد المواقف والُعنف والُعنف 

ضحايا لن يكون في صالح أي من الطرفين". هذه الديباجة أو اإلطار أو  المضاد وما سيسفر عنه من
وأن  ما تفعله ضدها ُعنف  "إسرائيل"، المـُنطَلق، تعني التزام المنظمات الفلسطينية "تحقيق السالم" مع

رة اقتضى "ُعنف ا ُمضاد ا"، عالجه وقف الُعنف؛ ليتوقف الُعنف المضاد، كما أن  جميع بنود تنفيذ المباد
ر انطالق ا من ذلك.  المصرية وآلياتها يجب أن تُفس 

ويربطهما اتفاق كامب ديفيد، ُملَزمة "إسرائيل"  ال شك في أن  مصر، بما هي ُملتزمة السالم مع
بتأكيدها على "أهمية تحقيق السالم في المنطقة"، لكن  هذا االلتزام ال يمنع مصر، ويجب أال يمنعها، 

رها حفظ ا لدورها القيادي، م ن التأكيد على مبادئ السالم الشامل، ومن مقتضياته التزام العدالة كما تُقر  
 الشرعية الدولية التي تلتزمها مصر.

مة، ُتمه  د لتفاهم أمني بشأن "وقف فوري إلطالق النار"، كما  إذ ا، نحن لسنا أمام ديباجة أو ُمقد  
ر، في  :  أب طبيعة  استراتيجيتفاهم سياسي يبدو ظاهر ا، بل أمام توريط، على نحو غير مباش  يمس 

الصراع، بما هو: "ُعنف وُعنف ُمضاد"، أي ال مطالبات أو مضامين سياسية تاريخية، تتجاوز قطاع 
غزة إلى عموم القضية الفلسطينية.  بب ُسبل حل الصراع؛ أي "تحقيق السالم" بين الطرفين، عبر 

 وقف "تصعيد المواقف والُعنف والُعنف المضاد"!
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، إلى "َوقف استهداف المدنيين" 4144ثالثاا: م ن "َوقف استهداف األشخاص" عامة في 
 !4148الفلسطينيين حصراا في 

ثل البند  بب الذي 6370، ومبادرة 6376ثمة بند  أب مشترك بين تفاهم  ، يتعل ق بإسرائيل؛ م 
"إسرائيل"  ، يدعو6370ينية" عام ، و"كل الفصائل الفلسط6376يتعل ق بـــــ "الفصائل الفلسطينية" عام 

رة في   6376والفصائل إلى "وقف جميع األعمال العدائية". إن  عبارة "األعمال العدائية" الُمكر 
على وضع "إسرائيل"  ، هي ُمصطلح تقني، ال ُيدين أي من الطرفين، ولوال ذلك لما وافقت6370و

 .6376يقوم به الفلسطينيون عام عبارة "العدائية"، عند وصف ما تقوم به، م ثل وصف ما 
؛ Hostilitiesَوَقع بعض الُكت اب في خطأ لغوي فادح حين َخَلطوا بين أعمال "حربية" أو "عدائية" 

ه ضده  أي كل ما ُيفعل ضد مصالح العدو، فالطبيعة العدائية للعمل هي من طبيعة الطرف الموج 
؛ أي أن  العداء أو العدوانية هي Aggressiveالعمل وهو هنا العدو، وبين صفة أعمال "عدوانية"؛ 

 من طبيعة الطرف الذي يقترفها.
إذ ا، ليست هناك مشكلة في ما تضم نه بندا  أب و بب من عبارة األعمال "العدائية" أو "الحربية"، 

فق البند  أب وقف "استهداف األشخاص"، أي الجميع من دون استثناء، من "إسرائيل"  بل في ُمطالبة و 
على وقف  6370. لكنها اقتصرت في مشروع 6376يين وغير َمَدنيين، كما في تفاهمات مدن

حق االستمرار في تصفية كل من تعتبره "غير مدني"، مع "إسرائيل"  "استهداف المدنيين"؛ أي إعطاء
 احتفاظها لنفسها بحق تعريف ما هو مدني وغير مدني!

لى وم ن ائيل" "إسر  : توسيع مفهوم األعمال العدائية ضدرابعاا  لتشمل: تحت األرض أو األنفاق، وا 
 غزة بالتجاهين!

ب إضافة "كافة" إلى الفصائل 7يقع في السياق ذاته ما شهده بند  بب من تعديل لناحية:  
الفلسطينية المطاَلبة بوقف جميع األعمال العدائية؛ ما يعني مسؤولية حركة حماس عن أي عمل 

ل حماس إلى حرس حدود إلسرائيل.  بب إعادة تعريف "األعمال فردي أو محدود، بل محاولة تحوي
بأربعة مجاالت: جو ا، وبحر ا، وبر ا،  6370العدائية من قطاع غزة"، التي حد دها المشروع المصري 

 .6376وتحت األرض، ولم تكن محددة عام 
من الخارج:  ينصرف الذهن نحو أن المقصود باألعمال العدائية هو المباشر منها؛ أي المت  جه

لكن، مع تحديد أربعة مجاالت: "جو ا، وبحر ا، وبر ا، وتحت األرض"، أي  "إسرائيل". غزة، إلى: ضد
إضافة األنفاق، صارت األعمال العدائية تتسع لغير المباشرة منها، المت  جهة من الخارج إلى غزة، 

 كتهريب السالح والبضائع واألشخاص.
يشمل ما يجري عبر األنفاق، وصار  "إسرائيل"، العدائية ضدوبناء عليه، صار مصطلح األعمال 

ا:  أب األنفاق التي تربط غزة باألرض الفلسطينية المحَتلة عام  .  بب األنفاق 7604معناها مزدوج 
عمال  عدائي ا، كما األفراد "إسرائيل"  التي تربط غزة بمصر ومن َخل َفها، إذ يتدفق السالح الذي تعتبره

ليكون لها وحدها حق تفسير إذا كانت ُتشك  ل مصدر ا لجهد عدائي "إسرائيل"  ي تسعىوالبضائع، الت
 أم ال، مثل اإلسمنت والحديد."إسرائيل"  ضد
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تجاه موضوع األنفاق بشقيه:  أب تمكين "إسرائيل"  لعلنا ال نضيف شيئ ا عملي ا جديد ا لنظرة
رائيلي، في تكرار لسابقة شاليط، أو ما المقاومين من قطاع غزة من الوصول والضرب في العمق اإلس

شهدته الحرب الراهنة من وصول المقاومين وقتالهم خلف خطوط العدو.  بب موضوع األنفاق بما هو 
 شريان حياة قطاع غزة مع الخارج!

، أنه ُيوف  ر حال  عملي ا لمشكلة 6370الجديد في موضوع األنفاق، ارتباط ا بالمشروع المصري 
 بشق يها: المرور من الخارج إلى قطاع غزة، والعبور من غزة إلى"إسرائيل"  ة نظراألنفاق من وجه

ح بعد استكمال تناول المشروع المصري، وما أضافه أو حذفه على صعيد  "إسرائيل"، كما سُنوض  
ا بالوضع السائد منذ عام   .6376األنفاق، قياس 

، وأضاف ربط فتح المعاب ر بالستقرار : المشروع المصري أسقط "عدم تقييد حركة السكان"خامساا 
 األمني؟

على صيغة  6376ننتقل على أرضية ما تقدم للتعديل الذي طرأ على بند  جب، الذي كان عام 
، ثم 6376. وللمقارنة سنثبت صيغة 6370غير تلك المقترحة بموجب المشروع المصري الحالي 

 :6370صيغة 
ئع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في "فتح المعابر وتسهيل حركة األشخاص والبضا

 ساعة من دخول االتفاق حيز التنفيذ". 60المناطق الحدودية والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 
"فتح المعابر وتسهيل حركة عبور األشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار 

 األوضاع األمنية على األرض".
ة بين بند  جب كما كان، عما صار عليه، عن فرق جوهري في مبنى ومعنى البند، ُتظه ر المقارن

، أي بنسبة خفض 6370كلمة فقط عام  71كلمة، انخفضت إلى  64في  6376الذي كان يقع عام 
03%. 

عما كان عليه في عام  6370نتج انخفاض عدد الكلمات من اختالف مضمون البند  جب عام 
ي المرتين، وبصيغ لغوية متشابهة، عن "فتح المعابر وتسهيل حركة ، إذ تكرر الحديث ف6376

 األشخاص والبضائع"، ولكن مع فرقين هما:
، ما 6370ُأسق طت عبارة "عدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية" من مبادرة 

بالسيطرة عملي ا على  تحتفظ"إسرائيل"  ، إذ كانت6376يعود باألمور لما كانت عليه قبل تفاهمات 
المنطقة الحدودية لغزة، بُعمق حوالي كيلومتر، مع ما ُيوف  ره لها ذلك من سيطرة على الحركة فوق 
األرض تجاهها من غزة. وبناء عليه، فإن  العودة بوضعية المنطقة الحدودية إلى ما كانت عليه قبل 

لحدودية، خاصة بعد شطب بند "عدم فرصة السيطرة أمني ا على المنطقة ا"إسرائيل"  ، يمنح6376
تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية"، ويحر م المقاومة الفلسطينية من امتياز حفر 

وصار عليهم الحفر من نقطة متراجعة حوالي كيلومتر إلى  "إسرائيل"، األنفاق ابتداء من حدود غزة مع
 حدود المتروكة تحت السيطرة اإلسرائيلية.الخلف، هي تلك المسافة من ُعمق غزة عن ال
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ساعة من دخول االتفاق حيز التنفيذ"، أي يتم  60عبارة "التعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 
: "فتح  6370، واستُبدلت في مبادرة 6376ساعة، كما في تفاهمات  60التنفيذ خالل  بشرط أن 

ر "في ضوء استقرار المعابر وتسهيل حركة عبور األشخاص والبضائع عبر الم عابر الحدودية"، يتقر 
األوضاع األمنية على األرض"! ونالحظ في تحرير العبارة تكرار المدخل نفسه: "فتح المعاب ر وتسهيل 
حركة عبور األشخاص والبضائع"، ولكن مع فرق جوهري هو أن  "فتح المعاب ر" كان مركز الفقرة أو 

ل مركز الفقرة أو الفكرة إلى "استقرار األوضاع األمنية" ، إذ انتق6370، بخالف 6376الفكرة عام 
الذي صار األساس في عالقة شرطية يتوقف عليها "فتح المعاب ر وتسهيل حركة عبور األشخاص 

 والبضائع"، والذي ُيصب ح مرهون ا بــــ "استقرار األوضاع األمنية"!
، ُبحث في "موضوع األمن" 4144في  وقف إطالق نار" حصراا  -: تفاهم على "تهدئة سادساا 
 !4148عامةا في 

لم ُنبال غ في قراءة البند  جب أمني ا، إذ اعتبرنا أن  "الوضع األمني"، وليس "فتح المعاب ر" مركز البحث 
استناد ا للتبدُّل الذي طرأ عليه منطوق البند  جب، الذي اسُتكم ل في تبديل البند  دب، من جملة ما 

بنار على ما تقدم لعرض التعديل الذي طرأ على بند  دب الذي كان عام حصل من تبدُّالت. ننتقل 
على صيغة غير تلك المقترحة بموجب المشروع المصري الحالي. وللمقارنة سنثبت الصيغة  6376

 :6370، ثم صيغة 6376في 
 "يتم مناقشة أية قضايا أخرى إذا ما تم طلب ذلك".

 ن سيتم بحثها مع الطرفين"."أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع األم
المستجدات، واألمور األخرى،  6376ُتظه ر ُمقاَرنة الصيغتين، أن  بند  دب كان يُخص في عام 

ج. تبد ل األمر مع  -والمتفرقات، والتي لم تر د تحت أي من البنود الثالثة الرئيسة األولى؛ أي أ 
ذلك موضوع األمن"، التي "سيتم بحثها  ، إذ صار بند  دب يشمل "باقي القضايا بما في6370صيغة 

مع الطرفين"، أي ثمة قضايا أخرى، بينها "موضوع األمن"، يجب بحثها، ما يعني أننا لسنا أمام اتفاق 
، بل تفاهم حول "باقي القضايا"، ومنها "موضوع 6376تهدئة؛ آليات وقف إطالق نار، كما في 

 تلف كم ا ونوع ا.األمن" برمته، ما ينقل البحث من مستوى آلخر يخ
وبناء عليه، صار "فتح المعابر وتسهيل حركة عبور األشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية"، 
"رهن استقرار األوضاع األمنية على األرض"، ليس بالمعنى المباشر الُعنفي للكلمة، أي وقف 

ر  ا بالمعنى غير المباش  ، وما ُيفضي إليه بحث للكلمة االستراتيجياالشتباك المسلح فقط، بل أيض 
ا به من وجهة نظر  "موضوع األمن" مع الطرفين، ارتباط ا بمفهوم ُمعي ن لألمن، وما ُيشك  ل مساس 

ثل تدفُّق األسلحة على غزة وحفر الخنادق ... إلخ! "إسرائيل"،  م 
ا أن  السياق العام للتبدُّالت التي أدخلتها المبادرة المصرية  جاه إحالة ، يدفع بات6370صار واضح 

األمور على مرجعياتها األمنية، التي لم تُعد تقع في نطاق اآلليات التنفيذية، بل االشتراطات 
التأسيسية، إذ يتم استحضار األمن في كل صغيرة وكبيرة، وما يقتضيه ذلك من بحثها بين الطرفين، 

ن بالواسطة عبر القناة المصرية.  وا 
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إلنسانية؛ مثل "فتح المعاب ر"، من أجل فتح قنوات اتصال ونالحظ هنا أن  ثمة توظيف ا للمسائل ا
 لبحث "موضوع األمن"، بما هو تمرين على مفاوضات مباشرة في "موضوع السياسة".

من دون شروط ُمسبَّقة، ألّن كل طلباتها  4148قب لت المبادرة المصرية "إسرائيل"  :سابعاا 
 وشروطها ُقب لت ُمسبَّقاا!

دم، ونجد تأكيد ا له في تبد ل: "آلية التنفيذ: تحديد ساعة الصفر لدخول ننتقل بناء  على ما تق
، والتي شهدت: 6370، و"أسلوب تنفيذ المبادرة" بلغة 6376تفاهمات التهدئة إلى حيز التنفيذ" بلغة 

 أب تبديل االسم "آلية التنفيذ" إلى "أسلوب تنفيذ"، على اختالف داللة العبارتين.  بب ارتفاع عدد 
، علم ا بأن  حجم نص 6370كلمة في  760، إلى 6376كلمة في  04ت آلية التنفيذ من كلما

كلمة.  جب كان تبديل االسم، ومضاعفة حجم "أسلوب التنفيذ"،  711المشروع نفسه يقتصر على 
 تعبير ا عن تبد ل  عميق  في المضمون.

تفاهمات التهدئة حيز التنفيذ. تحديد ساعة الصفر لدخول  -التالية: "أ 6376كانت آلية التنفيذ في 
التزام كل طرف -حصول مصر على ضمانات من كل طرف بااللتزام بما تم االتفاق عليه. ج -ب

بعدم القيام بأية أفعال من شأنها خرق هذه التفاهمات، وفي حال وجود أي مالحظات يتم الرجوع إلى 
نفيذ" تقليدية، تقتصر على الشق مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك". وكما يالحظ، ثمة "آلية ت

 اإلجرائي المألوف في الحاالت المشابهة.
يوم  3233تحددت سعت  -كلمة، فهو: "أ 760، الذي بلغ 6370أما "أسلوب تنفيذ المبادرة" 

 طبق ا للتوقيت العالميب لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف  71/1/6370
ساعة من إعالن المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.  76إطالق النار خالل 

يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة اإلسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خالل  -ب
ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة الستكمال مباحثات تثبيت وقف إطالق النار واستكمال إجراءات بناء  04
قة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة  طبق ا لتفاهمات تثبيت التهدئة الث

يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ  -ب. ج 6376بالقاهرة عام 
، ومتابعة تنفيذها التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بااللتزام بما يتم االتفاق عليه

 ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها".
ُيعبِّر تبدُّل المـُسمى من "آلية التنفيذ" إلى "أسلوب التنفيذ"، وزيادة عدد كلماته بحوالي ثالثة 

كمل أضعاف، عن تبد ل المضمون لناحية: " أب قبول المبادرة المصرية دون شروط مسبقة.  بب َتست
وفود رفيعة المستوى من الحكومة اإلسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة مباحثات تثبيت وقف 
إطالق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.  جب تتم المباحثات مع الطرفين كل على 

ومتابعة تنفيذها حدة.  دب تحصل مصر على ضمانات من الطرفين بااللتزام بما يتم االتفاق عليه، 
 ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها".

وبناء عليه، فإن  ما َتضم نه "أسلوب التنفيذ"؛ "آلية التنفيذ" سابق ا، من بنود، أكثر أهمية مما َتضم نه 
ر محدود جسم المبادرة نفسها من مقترحات، وَتدر جت، بل تستدرج الفلسطيني، من البحث في أم
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وُمحد د، جوهره فتح المعاب ر، وما في ُحكمه من أمور معيشية، إلى الموافقة على مشروع ُمتكام ل 
ل الطرف الفلسطيني  يستجيب لكامل المطالبات األمنية اإلسرائيلية المعَلنة والمعروفة، ال بل ربما ُيدخ 

! ثاال   في نفق مفاوضات ال تنتهي؛ أوسلو َمَثال  وم 
تُقي م في ضوء:  أب  6370"دون شروط مسبقة"، على مبادرة "إسرائيل"  أن  موافقة ال غرابة في

وهو ما ُيقرأ  "إسرائيل"، .  بب انحيازها لمصالح6376نصها، بما هو تراجع كم ا ونوع ا عن تفاهمات 
ولم ُتحق  قه سرائيل" "إ ربط ا باستجابتها لمطالباتها، إذ ال يستطيع الُمتاب ع النزيه ت عداد ولو بند واحد أرادته

لها المبادرة المصرية، والمطلوب قبولها من الطرف الفلسطيني، من دون قيد أو شرط؛ ما يعني إذعان ا 
رها وارتباط ا بجعل األمور  "إسرائيل"، للمطالب اإلسرائيلية بوقف النشاطات العدائية الفلسطينية، كما تُقر  

 "إسرائيل". ا على موافقةرهن مفاوضات يتوق ف مداها ومدتها ونتائجه
 تُلز م مصر بتنفيذها وضبط ُمدخالت األنفاق إلى غزة وفق المفهوم اإلسرائيلي لألمن 4148: مبادرة اا ثامن

بل إنها جعلت مصر طرف ا في  "إسرائيل"، لعل التطور األهم، ليس استجابة المبادرة لمطالب
لمصر. يؤسس هذا السياق لوضع  يدفع تنفيذها، فضال  عن تصوير رفض المبادرة بوصفها إهانة  

مصر لتطبيق المبادرة التي تقدمت بها، ما يعني إخضاع عالقتها المستقبلية مع قطاع غزة 
لمقتضياتها، وترجمة ذلك بضبط ُمدخالت غزة وُمخرجاتها؛ فوق األرض وتحتها، على قياس اعتبارات 

 نفسها."إسرائيل"  األمن اإلسرائيلي، كما ُتعر  فه
المعنى، ستكون مصر، بُحكم االلتزامات التي ُتلقيها عليها المبادرة التي تََقد مت بها عام وبهذا 

، ُملزمة بمراقبة الطرف اآلخر من الحدود، والمعاب ر، واألنفاق تحت األرض، لمنع استخدامها 6370
ا6370في ما ُيعتََبر خرق ا لمشروع مبادرة  باألمن  ، الذي يقوم على وقف كل ما ُيشك  ل مساس 

 اإلسرائيلي؛ بر ا وبحر ا وجو ا ... فوق األرض وتحتها!
مشكلة األنفاق؛ تحت األرض، من خالل منحها فرصة السيطرة على "إسرائيل"  وهكذا حل ت

ما ُيصع  ب مسألة األنفاق المتجهة من غزة لها،  "إسرائيل"، المنطقة الحدودية الشمالية والشرقية لغزة مع
ت مشكلة األنفاق على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر، المـُلزمة بضبط ُمدخالت وبالمقاب ل تكون حل  

ده  نفسها."إسرائيل"  األنفاق وُمخرجاتها في ضوء معايير األمن اإلسرائيلي، كما ُتحد  
 خالصات ختامية

 نوجز ما تقدم باألفكار التالية متسلسلة كما وردت بالنص:
 ، أو حتى ُزعم أنها أفضل!6376، ُنسخة حرفية عن تفاهمات 6370أن  المبادرة المصرية  ليس صحيحا  

 !6376أكثر من ضعف حجم تفاهمات  6370ثمة اختالف في الشكل هو أن  حجم مبادرة 
ا بما غطته 6370كانت ُمضاعفة الحجم نتيجة  لُمضاعفة القضايا التي تناولتها مبادرة   ، قياس 

 .6376تفاهمات 
، وذهب الثلثان الباقيان لألمور الثانوية، كالديباجة 6370لث مبادرة ذهب للبنود األساسية فقط ثُ 

 إذ ذهب ثلثا التفاهمات للبنود األساسية، والثلث للثانوية؛ أي اآلليات! 6376واآلليات، بخالف 
 .6370، إلى الديباجة وآليات التنفيذ، كما في 6376انتقل ث قل التناول من البنود األساسية كما في 
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 ، في ما قد يبدو ثانوي ا من ديباجة وآليات تنفيذ!6370مضامين وأهداف مبادرة  توجد أهم
 المنظمات الفلسطينية "تحقيق السالم في المنطقة"، واإلقرار بأن ما تفعله "ُعنف"! 6370تُلزم ديباجة مبادرة 
دالة "أهمية تحقيق السالم في المنطقة"، ونسيت مبادئ السالم، وتحقيق الع 6370ذكرت مبادرة 
 والشرعية الدولية.

م ن "وقف استهداف األشخاص" الفلسطينيين كلهم إلى "وقف استهداف  6370تراجعت مبادرة 
 !المدنيين" حصرا  

شر ع إحالُل "عدم استهداف المدنيين" بدال  من "عدم استهداف األشخاص" مطاردَة المقاومين 
 .6370واغتيالهم في مبادرة 

 عمال العدائية من قطاع غزة"، وُتضيف لها المقاومة "تحت األرض".تعريف "األ 6370تعيد مبادرة 
 توسيع "األعمال العدائية تحت األرض"؛ األنفاق، لتشمل المت  جهة من غزة إلسرائيل، ومن الخارج لغزة.

 جملة "عدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية" لغزة! 6370ُتسقط مبادرة 
"فتح المعابر وتسهيل حركة األشخاص والبضائع" مشروط ا "في ضوء استقرار  6370تجعل مبادرة 

 األوضاع األمنية على األرض"!
 !6376"الوضع األمني" بالتعريف اإلسرائيلي مركز البحث، ال "فتح المعاب ر" وفق  6370تجعل مبادرة 
ع مبادرة   موضوع األمن عموم ا! ، إلى بحث6376البحث من تفاهم على تهدئة حصر ا في  6370توس 

بحث فتح المعاب ر مدخال  لبحث "موضوع األمن"، وذلك كتمرين لبحث  6370تجعل مبادرة 
 "موضوع السياسة".

"إسرائيل"  ، عند طرحها، من دون شروط ُمسب قة، ألن  كل طلبات6370مبادرة "إسرائيل"  َقب لت
 وشروطها ُقب لت ُمسب ق ا.

!الطرف ال 6370تستدرج مبادرة   فلسطيني لمباحثات مفتوحة، ونفق تفاوض ال ينتهي؛ أوسلو مثال  وم ثاال 
مصر طرف ا في تنفيذها، ما يعني ضبط ُمدخالت غزة وُمخرجاتها على مقاس  6370جعلت مبادرة 

 "إسرائيل". أمن
44/4/4148، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  

 
اسية والعسكرية اإلسرائيلية في العدوان اإلسرائيلي تقدير موقف: قراءة في أداء المؤسستين السي

 على قطاع غزة والتجاهات المتوقعة
 الزيتونةبمركز  -بقلم: د. جوني منصور  خاص 

  أولا: محاولة استخراج مدى تناغم المؤسستين وكيفية تعاملهما مع قطاع غزة:
كما يعلم كثيرون فإن المستويين السياسي والعسكري في "إسرائيل" متناغمان في معظم مركبات 

 العمليات العسكرية أو المعارك التي تشنها "إسرائيل" بين فترة وأخرى. 
في النقطة األولى: بناء الخطة الحربية وفقا  لألهداف التي ترسمها يتمثل المقصود بالتناغم 

 الحكومة، أي المستوى السياسي. وبالتالي مناقشتها وفقا  لألسس العسكرية مع قيادات الجيش. 
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النقطة الثانية: بناء عملية ترويج الخطة للجمهور اإلسرائيلي بالتعاون مع كافة مؤسسات اإلعالم 
 في "إسرائيل". 

نقطة الثالثة: عملية الترويج المستمرة قبل وخالل وبعد العملية العسكرية، باللجوء إلى التحليلين ال
السياسي والعسكري معا  وعلى طاولة واحدة. هذه النقاط تؤكد لنا مدى التوافق بين المستويين السياسي 

لكن فترة التناغم  .6370والعسكري. وخصوصا  في مسألة العدوان/ الحرب على غزة في تموز/ يوليو 
ليست مستدامة بين المستويين، خصوصا  وأن المستوى العسكري يعمل على األرض، وليس في 

 مكاتب مفروشة كتلك التي يجلس فيها رجال السياسة وصناع القرار. 
بمعنى آخر، أن الجيش يواجه المقاومة الفلسطينية ميدانيا  بما يملك من معلومات مسبقة، وطبعا  بما 

من آليات حربية. لكن عامل المفاجآت كان أقوى بكثير من كل الخطط التي رسمها المستويان. يملك 
فالمقاومة الفلسطينية في غزة ليست كما كانت قبل عامين. حصل تغيير جذري في أدائها، وتوجهاتها 

واء المستوى السياسي االستراتيجية وقدراتها ومهاراتها الميدانية التكتيكية. وهذا العنصر فاجأ اإلسرائيليين س
أم المستوى العسكري. فالمستوى العسكري كان مزودا  بإضبارة سمينة من األهداف والمعطيات التي ناقشها 

 مع المستوى السياسي، ولكن ميدانيا  جرت األمور وتجري بطريقة ونمط مغاير كليا .
توفير الهدوء لسكان  ما تريده حكومة نتنياهو من حربها على غزة في مجمل أهدافها "المعلنة"

منطقة النقب الغربي والمركزي ومحيط غزة. على الجيش القيام بكل مهمة تحقق هذا الهدف. لكن 
الهدف المركزي هو تدمير حركة المقاومة الفلسطينية بكل ثمن، ومهما كانت كلفة ذلك، لفرض أجندة 

التنازالت عن األرض وامتيازات سياسية إسرائيلية على القيادات الفلسطينية، للتوقيع على مزيد من 
 لصالح "إسرائيل" ومشروعها التوسعي.

إن حكومة "إسرائيل" تعدُّ قطاع غزة منطقة تؤوي "إرهابيين" وفقا  لرؤيتها. وبالتالي فإنها تشكل خطرا  
على مستعمراتها المحيطة بالقطاع. وترى في غزة لعنة يجب التخلص منها. إن ما احتاجت إليه 

ذريعة، مع العلم أنه ال ينقصها اصطناع الذرائع. لكنها اختارت ذريعة األنفاق واعتبرتها  "إسرائيل" هو
خطرا  محدقا  بها. وتصر على تصفية األنفاق بكل ثمن، حتى خالل الحديث عن اتفاقات 
التهدئة/الهدنة تصر "إسرائيل" على جعل موضوع تصفيتها وتدميرها لألنفاق، خارج أي اتفاق. 

روفة لـ"إسرائيل" من فترة طويلة، وهذا ليس بالسر بالمطلق. وبالتالي فإن كل القطاع هو واألنفاق مع
 عبارة عن شبكة أنفاق، وهذا يعني تدمير كل القطاع، مجازيا . 

ولكن فعليا  هذا ما تقوم به "إسرائيل"، على األقل في المناطق الشرقية من القطاع بموازاة الحدود مع 
يجاد منطقة أو نطاق فارغ بعد تدمير آالف البيوت وجرف األرض، كجزء من "إسرائيل". وبالتالي إ

محاولة ضمان عدم تحرك أي فلسطيني في هذه المنطقة. لكن هذه المنطقة المفرغة كليا  من 
 الفلسطينيين لن تضمن أي أمن واستقرار لسكان المستعمرات المحيطة بالقطاع.

 عة القرار في "إسرائيل": ثانياا: النظر في انعكاسات الحرب على صنا
إن صمود المقاومة في غزة لفترة طويلة، لم يكن متوقعا  من قبل المستويين السياسي والعسكري، 

 وبالتالي فقد خلط األوراق في المحافل السياسية في "إسرائيل"، وبخاصة لدى أوساط صناع القرار.
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ابينيت" مجلس الوزراء المصغرب، والذي انقسم صناع القرار، وهم ما يطلق عليه في "إسرائيل" بـ"الك
يضم رئيس الحكومة ووزير الجيش ووزير الخارجية ووزراء آخرين من االئتالف الحكومي، إلى 
معسكرين: األول يقوده نتنياهو ووزير جيشه، والثاني يقوده ليبرمان وزير خارجية "إسرائيل" ووزير 

داخليا  في الكابينيت بين اليمين  نتنياهو  الصناعة بينيت من البيت اليهودي. وهذا يعني صراعا  
بيتنا والبيت اليهوديب. وكذلك فإن "إسرائيل"  وحزب الليكودب، وبين اليمين المتطرف  ليبرمان وحزبي

حكومة نتنياهو منقسمة على نفسها جوهريا  وضمنيا  ولكنها تحاول حتى اآلن أال ُتظهر هذا األمر 
ن كان سيأتي اليوم الذي تظهره. إن نتنياهو ال يريد توسيع العملية الحربية أكثر مما هو  علنا ، وا 

مخطط لها مسبقا . لكنه أسير حزبين يمينيين متطرفين جدا  يرغبان في أن يحتل الجيش اإلسرائيلي 
 قطاع غزة من جديد ويقضي نهائيا  على المقاومة. 

ئتالف الحكومي، وذلك خالل مجريات الحرب على غزة ومن بعدها ستظهر الشقوق في أرضية اال
على خلفية "لعنة غزة". وستتسع هذه الشقوق وتشهر السيوف بين أعضاء االئتالف من األحزاب 
السياسية التي ُتكونه. وبالتالي سيؤدي هذا إلى: تفكك الحكومة والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، 

 مين المتطرف.أو عرقلة سير أعمال الحكومة اإلسرائيلية على يد معارضة الي
ثالثاا: إلى أي مدى تخدم هذه الحرب أجندات خارجية، مثل إعادة سيطرة السلطة )أبو مازن( 

 على قطاع غزة، ضرب اإلسالم السياسي في المنطقة؟ 
ال شك في أن الحرب على غزة تندرج أيضا ، فيما تندرج به، تحت مسمى مزيد  من تصفية 

يها فلسطين. وهنا تلعب مصر دورا  مركزيا  في هذا الميدان، الحركات اإلسالمية في المنطقة، بما ف
حيث إن نهج "مصر السيسي" هو في تصفية "اإلسالم السياسي" المتمثل بحركة اإلخوان المسلمين 
والتضييق على حركة حماس باعتبارها فرعا  لإلخوان؛ إذ إن تصفية أو إضعاف "اإلسالم السياسي" 

د في مصر، وبالتالي سيشكل ضمانة لبقاء العالقات السياسية سيشكل ضمانة بقاء للحكم الجدي
والمصالح المشتركة بين "إسرائيل" وبين مصر. وأيضا  سيضمن إبعاد شبح سيطرة اإلسالم السياسي 
على مقاليد الحكم في مصر أو في المناطق المحيطة بها. وهذا يعني أن مصر تريد محيطا  خاليا  من 

ق اإلخوان. وهذا يتوافق مع الرؤية اإلسرائيلية المعادية لإلسالم السياسي، "اإلسالم السياسي" على نس
 والذي ترى فيه خصما  شرسا ، يشكل خطرا  مستقبليا  عليها.

أما فيما يتعلق بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، فهو أمر مسلم به من منطلق أسس 
برعاية مصرية. وقد انبنى على ذلك اتفاق الشاطئ الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تم االتفاق عليها 

، الذي وافقت حماس فيه على تشكيل حكومة وفاق وطني َتول ى 63/0/6370بين فتح وحماس في 
 رئاستها رامي الحمد هللا المحسوب على قيادة السلطة الفلسطينية في رام هللا. 

 بإدارة قطاع غزة وتحت إشراف أبي سيفضل الطرف اإلسرائيلي قيام السلطة الفلسطينية في رام هللا
مازن، وهي جهة مفضلة أيضا  إقليميا  ودوليا ؛ وذلك مقارنة بإدارة حماس للقطاع. فأبو مازن ملتزم بمسار 
التسوية السلمية، ويرفض العمل المقاوم المسلح، غير أنه يدرك أن قوى المقاومة لن تسلمه قطاع غزة إال 

ة، وبالشراكة الوطنية في إدارة المشروع الوطني الفلسطيني في الداخل بضمانات عدم نزع سالح المقاوم
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والخارج، وليس في قطاع غزة وحده؛ كما أن أبا مازن يدرك أنه قد يقع في مستنقع صراع  داخلي  مرير إذا 
 ما قرر التماهي مع سياسة ضرب اإلسالم السياسي أو نزع سالح المقاومة.

 وقعة في مسار األحداث: رابعاا: محاولة وضع اتجاهات مت
ب إن أحد المسارات المتوقعة فور انتهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة إزالة جزئية للحصار، 7

تاحة الفرصة أمام فلسطينيين بأعداد محدودة بالعبور إلى داخل  بمعنى فتح المعابر ألوقات طويلة، وا 
ائيل" ستفك الحصار كليا  ودفعة واحدة. ألنه "إسرائيل" للعمل والتجارة أو للعالج. هذا ال يعني أن "إسر 

في حال قيامها بذلك فإنها تنسف نظرية دفاعها عن الجبهة الداخلية، ألنها أوهمت شعبها لفترة طويلة 
 أن حصار غزة هو أحد ضمانات أمنهم وأمانهم.

ساحة ب ستكون هناك فرصة إلعادة العمل بميناء غزة البحري بشروط مقيدة، وهذا يعني توسيع م6
الصيد دون بلوغ الحد األقصى للمياه اإلقليمية. غير أنه من المستبعد في المدى القريب أن تتيح 

 "إسرائيل" إعادة ترميم وفتح مطار ياسر عرفات في غزة.
ب لن يتم تجريد حركات المقاومة، وخاصة حماس، من أسلحتها، في المدى المنظور، كما تطالب 3

زة إلى منطقة منزوعة السالح. بل ستحافظ المقاومة على أحد أهم "إسرائيل" وتدعو إلى تحويل غ
إنجازاتها بالحفاظ على السالح الذي بين أيديها كجزء من عملية توفير األمن للقطاع. وقد تحاول 
"إسرائيل" وبعض القوى اإلقليمية والدولية تغذية مخاوف أبي مازن وقيادة السلطة من سالح المقاومة، 

يطرته ولو تدريجيا  على هذا السالح بذريعة "وحدانية السلطة" وضبط عملها وستدفع باتجاه س
 وشرعيتها وعدم توريطها... كما فعل سابقا  في الضفة الغربية.

ب ستخلِّف إطالة أيام وأسابيع العدوان ظالال  وتداعيات خطيرة على حكومة نتنياهو. إذ إنه ُيقتل، 0
، ثالثة جنود بمعدل يومي من صفوف الجيش اإلسرائيلي، إضافة إلى عدم قدرة  باعتراف  إسرائيلي 

اإلسرائيليين تحمل حالة طوارئ لفترة طويلة، بعكس ما يروج له اإلعالم عن قدرتهم على الصبر. هذه 
اإلطالة سيدفع ثمنها نتنياهو وحزبه في األساس. وستشهر الخناجر من بين معارضيه في حزب 

ئتالف الحكومي من أحزاب اليمين المتطرف كـ"إسرائيل بيتنا" الليكود، إضافة إلى معارضيه في اال
والبيت اليهودي. إن خروج نتنياهو من هذه الحرب ليس كدخولها على صعيد مكانته وشعبيته. 
فـ"إسرائيل" الدولة والجيش تحارب غزة المدينة ومدن أخرى متالصقة بها. أي إن جيش "إسرائيل" ال 

تطع هذا الجيش حسم الحرب لصالحه في األيام األولى، وفقا  لنظرية يحارب جيشا  نظاميا ، ولم يس
خضاع المقاومة لالستسالم. هذا هو اإلخفاق بعينه.   القصف الجوي وا 

ب إن انسحاب "إسرائيل" أحادي الجانب من المناطق التي اقتحمتها في غزة دون التوصل إلى أي 1
إصرار نتنياهو على عدم التفاوض مباشرة مع  اتفاق رسمي مع حماس، يحمل دالالت قوية ُتشير إلى

حماس كي ال ُيعدُّ ذلك اعترافا  بهذه الحركة، غير أن حماس نفسها ترفض التفاوض المباشر مع 
 "إسرائيل"؛ وترفض من ناحية مبدئية االعتراف بها.

أضف إلى ذلك أن هناك من يرى في هذا االنسحاب تراجعا  عن التصريحات المستمرة لنتنياهو 
ن الردع اإلسرائيلي مطلقا . وهذا ما  حول تكريس قوة الردع لـ"إسرائيل"، لكن واقع األمر أن هذا لن ُيحسِّ
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ذا لم يتحقق  يؤكد لنا إدراك "إسرائيل" بمستوييها السياسي والعسكري أن الردع اإلسرائيلي قد تراجع. وا 
ى "إسرائيل" في معركة صراع هذا الهدف في هذه الحرب على غزة، فإنه سيؤكد انتصار المقاومة عل

ذا نزع الردع فهذا  اإلرادات. وتعد  قدرة "إسرائيل" على الردع ميزانا  لـثقة الجمهور بالحكومة والجيش، وا 
خفاق الحكومة.  يعني انكسار وا 

ب هناك أصوات إسرائيلية تنطلق في هذه األيام مطالبة بتشكيل لجان تحقيق داخلية لدراسة 2
النتائج والعبر، ومن بينها لجنة للتحقيق في أداء المستويين السياسي والعسكري اإلخفاقات واستخالص 

 اإلسرائيلي. وليس مستغربا  على التجربة والتاريخ اإلسرائيلي أن تشكل مثل هذه اللجان الحقا . 
ب على الصعيد الدولي، تصرفت "إسرائيل" وكأنها دولة فوق القانون، وال تخضع للحساب 1

تالي تمادت في عدوانها على المدنيين والبنى التحتية والخدماتية. حيث من الواضح أنها والعقاب، وبال
مطمئنة للغطاء الذي توفره الواليات المتحدة والقوى الغربية، كما أن تجربتها التاريخية تشير إلى أنها 

 أفلتت دائما  من أي عقوبات دولية ضدها.
ميقا  على مكانة الجيش اإلسرائيلي في اإلجماع ب من جهة أخرى لن تترك هذه الحرب أثرا  ع4

العام. هناك تشديد من قبل قيادة الجيش والمستوى السياسي على أن الجيش هو "العائلة". وبهذا 
المفهوم االجتماعي يتحول النظام العسكري إلى مشهد حياتي مهيمن على حياة ونشاط بل تفكير 

جيش" التي يروج لها ربابنة "إسرائيل" من سياسيين اإلسرائيليين. وهذا يندرج تحت نظرية "الكل 
وعسكريين. أي أن المجتمع اإلسرائيلي ومنذ تأسيس "إسرائيل" بل منذ بداية طرح مشروع الدولة 
اليهودية هو مجتمع مبني على أسس عسكرية محضة. األسس العسكرية ترافق اإلسرائيليين في كل 

ان الذي دفعت به حكومة نتنياهو جعل اإلسرائيليين نشاط وتحرك يقومون به. عمليا  هذا االحتض
يعتقدون أنه بدون جيشهم هم إلى زوال سائرون. االحتضان ال يعني التضامن فحسب بل التماهي مع 

 كل خطوة يقوم بها الجيش.
قد يستغل نتنياهو مكانة الجيش كغطاء لضمان استمرارية حياته السياسية، بحيث يؤكد على أهمية 

ي الحفاظ على الكيان، وأنه أي الجيش فوق كل االعتبارات وأنه هو قد عمل بالتنسيق دور الجيش ف
مع الجيش. لكن في "إسرائيل" السياسة تأخذ مجراها المختلف في حالة الال حرب. بمعنى أن 

 معارضي نتنياهو قد دعموه في الحرب، ولكن بعد الحرب سوف يشهرون سيوفهم وخناجرهم عليه.
سبق فإن نتنياهو سيواجه عقبات كثيرة في متابعة مسيرته السياسية. ولن يكون من ب وبالرغم مما 6

السهل عليه مواجهتها. فقد بدأت ترتفع أصوات كثيرة في األيام األخيرة قبل إعالنه عن وقف العمليات 
الحربية من طرف واحد، تشير إلى إخفاق إسرائيلي في معالجة األنفاق والصواريخ وسالح المقاومة، 
وخاصة سؤال إخفاق المخابرات بكل مستوياتها في معرفة ما يجري بالتمام والتفاصيل في غزة. وهذا 
عامل مفاجأة لـ"إسرائيل" وجانب لم يتوقعه مخططو هذه الحرب. ويبقى السؤال: كيف سيدفع نتنياهو 

 الثمن؟
قصف وتدمير في يبدو أن ترك الساحة مفتوحة أمام الجيش اإلسرائيلي للقيام بمزيد من عمليات 

القطاع في أي ساعة يشاء، سيجعل حركة المقاومة غير ملتزمة بأي تهدئة من طرفها، وستواصل 
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رشق المستعمرات اإلسرائيلية بصليات من الصواريخ والقذائف. وسيوجد هذا الوضع حالة من التوتر 
ساس. مقابل أنه لن الشديد والمتواصل، وسيؤدي إلى مزيد من القتل والدمار لغزة ومواطنيها في األ

 يوفر للمستوطنين وسكان "إسرائيل" في غالف غزة أي حالة من الهدوء. 
وسيطالب نتنياهو بدفع الفاتورة سياسيا  على قراره هذا، وبالتالي إخفاقه العسكري في حسم المعركة 

 وتركيع غزة. 
رتيب البيت الفلسطيني، ب أتاح العدوان على غزة واألداء القوي للمقاومة فرصة متميزة إلعادة ت73

والتعامل مع المقاومة كرافعة سياسية للعمل الفلسطيني. ويمكن أن تكون أداة ضغط بيد صانع القرار 
 الفلسطيني لتحقيق مكاسب سياسية وشعبية في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.

8/4/4148مركز الزيتونة للدراسات والستشارات،   
 

 اليوم التالي لنتهاء العدوانتقدير موقف: مستقبل قطاع غزة: 
 مركز الزيتونةب -بقلم: د. فايز أبو شمالة  خاص 

وما غزة إال بعض فلسطين التي يحاصرها الكيان الصهيوني بالفقر والبارود، لذلك قررت غزة 
دى أعداءها، وأن تفرض وجودها بقوة السالح. والهدف من ذلك أبعد من فتح بكامل إرادتها أن تتح

المعابر، وفك  الحصار؛ الهدف هو تشكيل النموذج الذي يجب أن تحاكيه الضفة الغربية في فك  
قيودها، وال سيما بعد أن أثبت نهج المقاومة الذي تبنته غزة مصداقيته حتى هذه اللحظة، لتصير بذلك 

طق الرسمي باسم القضية الفلسطينية التي يمتد تاريخها إلى ما قبل اتفاقية أوسلو بعقود، غزة هي النا
وتصير من خالل فوهات البنادق ممثال  لمطالب كل الشعب الفلسطيني الباحث عن الحرية، والرافض 

 للعيش الذليل تحت سطوة االحتالل اإلسرائيلي. 
 المقاومة فكرة ل يجتثها العدوان

على أرض غزة من تصد  للعدوان، ومن مجابهة عسكرية وصلت إلى حد  الندية في  إن ما يجري
الميدان، لينعكس بتأثيره اإليجابي على مجمل القضية الفلسطينية، وسيتجاوز بردة فعله حدود قطاع 
غزة، وسيرسم معالم مرحلة سياسية جديدة ال تعتمد المفاوضات طريقا  وحيدا  لحل الصراع مع العدو 

نما تتبنى كافة الوسائل المتاحة لدى الشعب الذي يحارب عدوا  يعمل بال كلل على اإلسر  ائيلي، وا 
استئصال فكر المقاومة من عقول بعض الفلسطينيين، ويحرص على تجريدهم من مكونات بقائهم 

اومة الروحي. لذلك حارب العدو اإلسرائيلي طوال الفترة الماضية غزة بشراسة، وعمد إلى تشنيع فكرة المق
باعتماده نهج عزل غزة عن العالم الخارجي، وحصارها داخليا  بالفتنة واالنقسام، ومن ثم تقطيع أوصالها 
االجتماعية، وقطع تواصلها الجغرافي مع الضفة الغربية، ليقدم غزة نموذجا  منفرا  للبطالة والفقر والدمار، 

 ذجا  لالستقرار واالزدهار.وفي الوقت نفسه، حاول أن يقدم الضفة الغربية المحتلة نمو 
 المقاومة الفلسطينية تقرر مصير فلسطين

ومنذ اليوم األول لفشل العدوان على غزة، صار مستقبلها السياسي واالقتصادي محكوما  بقدرات 
المقاومة الفلسطينية على المواجهة الميدانية، وبالتالي صار مستقبل القضية الفلسطينية برمته محكوما  
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ج، بل صار مستقبل دولة الكيان الصهيوني نفسه محكوما  بالنتائج التي ستنجلي عنها لهذه النتائ
المعركة. ويرى الكاتب أن ذلك ما دفع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى القول: إننا نخوض على حدودنا 
الجنوبية حرب وجود، فإما نكون أو ال نكون، ليأتي بعد ذلك شمعون بيرس رئيس الدول الصهيونية، 
ويقول: يجب أن ننتصر في معركة غزة، ويا ويل "إسرائيل" لو هزمت في الحرب على غزة. إن هذه 
التصريحات المستندة إلى الواقع، لتؤكد أن الذي سيثبت في الميدان سيكون هو األقدر على فرض 
شروطه على الطرف الذي تتفكك مقومات مقاومته في مقابل قدرات اآلخر، وفي تقدير الكاتب أن 

 هذه المواجهة الميدانية المصيرية ثالثة احتماالت:ل
 الحتمال األول:

أن توظف "إسرائيل" كامل طاقتها العسكرية، وتحرك آلة بطشها الحتالل قطاع غزة بالكامل،  
بهدف اقتالع المقاومة الفلسطينية من جذورها ـ كما يتوهم المتطرفون ـ ولكن هذا االحتمال بات 

ما بعد أن حذرت منه شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية في تقريرها الذي مستبعدا  جدا ، وال سي
قدمته إلى الحكومة اإلسرائيلية بكامل هيئتها. وقد كان لهذا التقرير الذي تعمد رئيس الوزراء تسريبه 
للصحافة بالغ األثر على مجمل قرارات الحكومة اإلسرائيلية في هذا الشأن، وبغض النظر عن جملة 
التصريحات اإلعالمية المتشددة التي صدرت عن أقطاب التطرف الصهيوني. نجاح هذا االحتمال 

 يترك مصير غزة في يد الصهاينة، يقررون بشأن مستقبله ما يرغبون.
 الحتمال الثاني:

أن تضعف المقاومة الفلسطينية من خالل صب  القذائف اإلسرائيلية االنتقامية صبا  على رؤوس 
ومن خالل مواصلة الحصار والتدمير الهادف إلى استنفاذ مخزون المقاومة، واستنزاف المدنيين، 

قدرتها، بحيث تتراخى قبضة المقاومة، ويتراجع تأثيرها على حياة اإلسرائيليين، فتعود الحياة في 
داث التجمعات اإلسرائيلية إلى طبيعتها. وهذا ما تتمناه "إسرائيل"، وما سعت إليه، ولكن مجريات األح

الميدانية بعد نحو خمسين يوما  من المواجهة تعاكس األماني اإلسرائيلية، وتؤشر إلى طول نفس 
نجاح هذا االحتماُل يبقي أمر غزة على ما هو عليه، ويبقي القضية الفلسطينية رهينة  المقاومة. إن  

 طاولة المفاوضات العبثية، بل وسيمد في عمر المفاوضات عشرين عاما  إضافيا .
 الحتمال الثالث:

أن تواصل المقاومة الفلسطينية حرب االستنزاف بمستواها الراهن، وأن تواصل التوتير العسكري  
رباك الحياة  المحسوب بدقة، مع شل  التفوق العسكري اإلسرائيلي من خالل التخندق في األنفاق، وا 

إلسرائيلي مادة الضغط اإلضافية االقتصادية والمدنية اإلسرائيلية، وفي هذه الحالة سيشكل الجمهور ا
على قيادة الكيان، وال سيما أن استطالع الرأي الذي أجرته صحيفة يديعوت أحرنوت عشية الموافقة 

من اإلسرائيليون يرون أن  %74؛ قد أشار إلى أن 6370/ 1/4ساعة في تاريخ  16على تهدئة 
كة حماس هي التي انتصرت في أن حر  %64"دولة إسرائيل" قد انتصرت في المعركة، بينما يرى 

من اإلسرائيليين أن نتائج المعركة كانت تعادل بين الكيان  %04المعركة، في الوقت الذي يرى 
الصهيوني والمقاومة الفلسطينية. وفي تقدير الكاتب أن التعادل بحد ذاته يمثل نصرا  للمقاومة، وهذا ما 
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اتفاق تهدئة مع المقاومة الفلسطينية وفق سيجبر العدو اإلسرائيلي على الركوع، والتوصل إلى 
 شروطها، وهذا هو االحتمال األقرب للتحقق.

 التي ُتخبئها األيام القادمة لغزة؟ اإلمكانياتما 
أوال : تحقيق التهدئة من خالل المبادرة المصرية التي باتت لها الحظوة لدى رئيس الوزراء 

تها التي رفضها الكيان الصهيوني، حين َضم نها الوفد اإلسرائيلي في الفترة األخيرة، وهي المبادرة ذا
الفلسطيني شروطه، ومع ذلك فقد أمست المبادرة المصرية بالية، وقد عف  عليها الزمن من وجهة 

 نظر المقاومة الفلسطينية، التي أعلنت عن دفنها تحت ركام المباني المدمرة.
األمن الدولي، تسعى إلى صياغته كل من ثانيا : تحقيق التهدئة من خالل قرار صادر عن مجلس 

بريطانيا وفرنسا وألمانيا مدعومة من أمريكا. وسيكون هذا القرار بمثابة خشبة الخالص لإلسرائيليين 
وال سيما إذا وافق هواهم السياسي الذي يشترط أن يتم إعمار غزة عن طريق السلطة الفلسطينية، 

ح المقاومة، هذا القرار لو صدر عن مجلس األمن فإنه ويشترط أن يكون تعمير غزة مقترنا  بنزع سال
سيلبي رغبة المتطرفين الصهاينة الرافضين لفكرة الجلوس مع حماس، والتفاهم معها، ويأتي استجابة 
الستحثاث بعض األوساط اإلسرائيلية التي تمثلهم وزيرة القضاء اإلسرائيلي، زعيمة حزب  هاتنوعاب 

طويال  إلى تسويق هذه الفكرة، وفي تقدير الكاتب أن هذا القرار لن تسيبي ليفني، وهي التي سعت 
 يكون ملزما  للمقاومة الفلسطينية ما لم يتضمن بندين ضروريين:

 ـ وقف العدوان اإلسرائيلي، ومن ثم فك  الحصار بمعناه الشامل عن قطاع غزة. 7
 .7621ـ إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة سنة 6

هذان الشرطان الفلسطينيان ال يتوافقان مع مساعي الكيان الصهيوني الذي سيرفض كل قرار 
 صادر عن مجلس األمن يدعو إلى فك الحصار، وال يربط بين تعمير غزة ونزع سالحها.

ثالثا : تحقيق التهدئة من خالل وساطة عربية إقليمية دولية، تستجيب لشروط المقاومة في فك 
غزة، وتأخذ بعين االعتبار حاجات الشعب الفلسطيني السياسية واإلنسانية، وفي الوقت الحصار عن 

 نفسه تستجيب لمطالب الكيان الصهيوني األمنية لعدد من السنين القادمة. 
 وما النتيجة؟

بناء على ما سبق يمكن االستنتاج أن مستقبل قطاع غزة محكوم بما ستسفر عنه التطورات في األيام 
وفي تقدير الكاتب أن المقاومة التي أثبتت قدرتها الميدانية، قادرة أيضا  على فرض شروطها  القادمة،

 السياسية التي ستؤثر على المشهد الفلسطيني، وال سيما إذا أخذت بعين االعتبار األمور التالية:
لى ـ إذا تحققت التهدئة عن طريق المبادرة المصرية التي تعطي للسلطة الحق في اإلشراف ع7

مع الكيان الصهيوني، وتعطي السلطة الحق في مراقبة  7604المعابر، وفي التواجد على حدود 
الصادر والوارد، وفي اإلشراف على تعمير ما دمره العدوان على غزة، ففي هذه الحالة ستظهر على 
وة السطح قوتان سياسيتان، وهما قوة المقاومة المدعومة من كافة أطياف الشعب الفلسطيني، وق

السلطة التي تحظى بالدعم الدولي. هذه الثنائية سيتواصل معهما الشد والجذب داخل الساحة 
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الفلسطينية. إنها ثنائية الرؤية السياسية التي يحاول أحد طرفيها شد  الضفة الغربية إلى طريق غزة 
  المقاوم، ويحاول طرفها الثاني جذب غزة إلى طريق الضفة الغربية.

تهدئة عن طريق قرار صادر عن مجلس األمن الدولي، فمعنى ذلك أن إدخال مواد ـ إذا تحققت ال6
نما يعني  البناء سيكون خاضعا  لرقابة دولية، وهذا ال يعني تعزيز مكانة السلطة في قطاع غزة، وا 
تشريع الباب لمزيد من المفاوضات التي ستؤثر سلبا  على ما حققته المقاومة من إنجاز، وسيكون 

نشاء ميناء غزة، قرين نتائج المفاوضات التي ستجريها السلطة مع  الحديث عن إعادة تشغيل المطار وا 
 الكيان الصهيوني في فترات الحقه.

قليمية ودولية، يتم من خاللها االعتراف بالواقع 3 ـ إذا تحققت التهدئة عن طريق وساطة عربية وا 
سطيني، فمعنى ذلك أن الكيان الصهيوني الميداني الجديد، وتأخذ بعين االعتبار مصالح الشعب الفل

قد يحظى باألمن الذي يفتش عنه اإلسرائيليون لعدد من السنين، وفي المقابل قد يحظى الفلسطينيون 
في غزة بحقهم في تطوير كل مناحي حياتهم بعيدا  عن الحصار اإلسرائيلي، وسيمهد اتفاق التهدئة 

ة، وسيسمح للسلطة الفلسطينية بممارسة دورها الوظيفي هذا إلى عودة الترابط بين الضفة الغربية وغز 
 في قطاع غزة، دون التضييق على أنشطة المقاومة.

 اليوم التالي لنتهاء العدوان
ستشرق الشمس في اليوم التالي وفي عيون غزة دمعة، وعلى شفتيها بسمة، وفي قلبها رجاء 

لتي ستعرف كيف تواسي نفسها؟ وكيف بالتخلص من مساحات الحزن التي سكنت البيوت، إنها غزة ا
تقطب جرحها؟ وهي تنتشي فخرا  بقدرتها على الصمود حتى تحقيق االنتصار. في اليوم التالي سيعود 
لى أراضيهم المقطعة األوصال، فالناس في غزة تعشق بقايا الحجر الذي  الناس إلى بيوتهم المدمرة، وا 

لها الذاكرة، وسيبدأ الناس بإزالة غبار المعارك  تأسس عليه البيت، وتحضن جذع الشجرة الذي يحفظ
 التي تراكم على النفس الفلسطينية قبل إزالة األتربة وركام القصف الذي تكدس في الشوارع.

في اليوم التالي النتهاء العدوان سيكون الناس أحوج إلى المحبة والتسامح والتسامي فوق الجراح، 
بمعناها الدقيق والشامل، بحيث يتجاوز سكانها مرحلة العتاب وستكون غزة أحوج إلى الوحدة الوطنية 

 واللوم واتهام البعض في التقصير أو القصور في أداء الواجب. 
 توصيات:

على المقاومة الفلسطينية الحذر من الوقوع في مصيدة التهدئة مقابل التهدئة، مع ضرورة  -7
 حين التوصل إلى تهدئة مشروطة. مواصلة االستنزاف المربك لحياة العدو اإلسرائيلي إلى

 عدم السماح ألي طرف بالحديث عن نزع سالح المقاومة مهما كلف الثمن. -6
 التنبه إلى ضرورة فك  الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وعدم االكتفاء بفتح المعابر.  -3
ن تشرف ال بأس أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤوليتها عن حياة الناس في قطاع غزة، وأ -0

 على كل المعابر والحدود، ولكن ضمن الشراكة الفلسطينية الكاملة لكافة قوى المقاومة.
من األهمية بمكان أن يحرص رجال المقاومة على التواجد في لجنة تعمير غزة، والتشبث بهذا  -1

 ء.الطلب مهما كلف الثمن، فرجال المقاومة هم الضامن الوحيد للشفافية والنقاء وسالمة األدا
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 ضرورة التذكير الدائم بأن االحتالل اإلسرائيلي هو السبب المباشر للحرب. -2
من األهمية بمكان أن ُيدرك المجتمع الدولي أن أصل الصراع مع العدو اإلسرائيلي يرجع إلى  -1
، تلك السنة التي قامت فيها "دولة إسرائيل" على حساب ماليين الالجئين في غزة والضفة 7604سنة 
من سكان قطاع غزة هم الجئون، لهم أرضهم  %13ية والشتات، مع التركيز على أن نحو الغرب

 وبيوتهم ومدنهم وقراهم في محيط غزة.
من الضروري التأكيد في أي  اتفاق على الترابط بين غزة والضفة الغربية، بما في ذلك التبادل  -4

طالق سراح أسرى الدفعة الرابعة.  التجاري، وا 
د على أن اتفاقية أوسلو قد دفنتها الصواريخ الفلسطينية تحت األنقاض، فأوسلو يجب التأكي -6

 التي تشترط مراقبة اإلسرائيليين للبنادق الفلسطينية قد انتهت مع وجود السالح المقاوم.
لقد أحدث العدوان اإلسرائيلي على غزة هزة وجدانية، ومتغيرات استراتيجية في تفكير الناس،  -73

لسياسي، لذلك فمن الضروري أن تصير الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عام، يضم وفي وعيهم ا
الشخصيات الوطنية، والفصائلية السياسية، وكل الفعاليات الميدانية والتجمعات الشعبية في قطاع غزة 
والضفة الغربية وفي الشتات، بهدف التوافق على موقف سياسي فلسطيني موحد يتناسب ومرحلة 

ادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وانتخابات قيادة تمثل بشكل صحيح، وتعبر عن االنتصار، وا ع
 طموحاته وتطلعاته السياسية.

41/4/4148مركز الزيتونة للدراسات والستشارات،   
 

 وانعكاساته المستقبلية 4148قراءة في أداء السلطة الفلسطينية خالل حرب غزة 
 4148أيلول/ سبتمبر  -( 11تقدير استراتيجي )

 ملخص:
تأخرت حكومة الوفاق في التحرك، على مستوى األداء الداخلي، تجاه العدوان اإلسرائيلي على 

الحاجات؛ وحافظت في قطاع غزة، وجاء تحركها محدودا  ومنفصال  عن الواقع وعن حجم التحديات و 
الوقت عينه على القبضة الحديدية في الضفة لتمنعها من تخطي حاجز "التضامن" إلى تصعيد 

 فعاليات االنتفاضة واالحتجاج الشعبي.
على المستوى السياسي شهدت الحرب تفاوتا  كبيرا  في مواقف قيادة السلطة بين مرحلتين: األولى 

لبطء والبرود ال يتناسب مع حجم العدوان، والثانية رفعت سقفها على مدى أسبوعين تعاملت بشيء من ا
 بما يتناسب مع المطالب الشعبية ومطالب المقاومة، دون أن يخلو األمر من ثغرات في األداء السياسي.
يخلص التقدير إلى أربع سيناريوهات ممكنة: بين البناء على تجربة الوحدة وتكريسها كنموذج جديد 

دارة الخالف، أو العودة إلى األداء "الكيدي والفصائلي"، واستخدام إشكاليات إلدارة المشروع  الوطني وا 
عادة اإلعمار لتفريغ إنجازات المقاومة من محتواها، ومحاولة تحقيق الهيمنة  التمويل والرواتب وا 

ئلي الفتحاوية التدريجية "الناعمة" على القطاع. أما السيناريو الثالث فهو الدخول في صراع فصا
وسياسي للسيطرة على غزة بالتعاون مع المحور المعادي للحركات السياسية اإلسالمية. والسيناريو 
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الرابع هو تصاعد حالة المقاومة الشعبية في الضفة بشكل يستحدث واقعا  جديدا  ينهي الحالة الوظيفية 
خيار األوفق واألكثر جدوى، للسلطة، وُيصعِّد المواجهة مع االحتالل. وبينما يشكل السيناريو األول ال

 يبقى السيناريو الثاني لألسف مسارا  واقعيا  وأقرب للعقلية التي تحكم أداء السلطة.
 خلفية:

جاء العدوان الصهيوني على غزة بعد خمسة أسابيع تقريبا  من تشكيل حكومة الوفاق الوطني 
نية السلطة بين تيارين سياسيين الفلسطينية التي ُشكلت لتنهي نظريا  سبع سنوات من االنقسام في ب

ونهجين توزعا على إقليمين مختلفين، وقد جاء العدوان في وقت كانت فيه حكومة الوفاق هذه تواجه 
العديد من الملفات الشائكة مثل مصير موظفي الحكومة المقالة في غزة، ودفع الرواتب، وقضية 

طالق سراح كهرباء غزة، واإلدارة األمنية للقطاع، ووقف االعتقال ا لسياسي في الضفة الغربية وا 
المعتقلين، وتنفيذ االستحقاقات األساسية المترتبة على اتفاق المصالحة؛ وأهمها إجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية متزامنة بضمانات لشفافيتها ونزاهتها. مع بدء العدوان لم تكن حكومة الحمد هللا قد 

ل كانت الدالئل تتجه إلى أنها ستكون حكومة مغالبة يحاول تمكنت من معالجة أي من هذه الملفات، ب
فيها طرف أن يكرس غلبته على الطرف اآلخر، باستخدام أوراق ضغط مختلفة أهمها التمويل 

 والرواتب والكهرباء ومصير معبر رفح.
جاء تشكيل حكومة الوفاق هذه نتيجة تحديات وظروف إقليمية ودولية جعلت خيار الوحدة نوعا  

الضرورة، ففي غزة كانت حكومة حماس تواجه تحديا  متصاعدا  بعد تشديد الخناق عليها من قبل من 
 -النظام العسكري المصري، الذي بدأ يشكل تجاهها موقفا  عدائيا  غير مسبوق في العالقات المصرية 

العملية الفلسطينية؛ أما في الضفة الغربية فقد وصلت سلطة رام هللا إلى طريق مسدود إثر توقف 
 التفاوضية المستمرة منذ مؤتمر أنابوليس على مدى سبع سنوات دون أي  ثمار تذكر.

 أولا: األداء الداخلي للسلطة خالل العدوان:
 أ. دور السلطة في دعم قطاع غزة في مواجهة العدوان:

 0فيها  حملت هذه الحكومة منذ تشكيلها وزنا  نسبيا  محدودا  وغير متناسب لقطاع غزة، إذ تواجد
وزيرا  شغلوا حقائب العدل واألشغال والعمل وشؤون المرأة. مع بدء العدوان  71وزراء فقط من أصل 

على القطاع، تعرضت عدة قطاعات في غزة لتدمير منهجي كان أهمها القطاع الصحي والبنى 
لوفاق أن التحتية، وتعرضت المقار الحكومية واألمنية لدمار كبير، وكان من المفترض في حكومة ا

تستنفر قدراتها وطاقاتها، وأن تحاول إسناد أجهزتها في غزة بغرف عمليات وطوارئ، وبدعم مالي 
 مباشر، ومحاولة الوصول إليها بالدعم اللوجستي قدر اإلمكان.

أي في اليوم الثالث  73/1/6370على أرض الواقع، اجتمعت حكومة الحمدهللا ألول مرة في 
، وأعلنت حالة الطوارئ، ولم يتوجه أي من وزرائها إلى غزة 4/1/6370في  للعدوان الذي بدأ فعليا  

، اليوم السابع 70/1/6370ولم توضح موقفها بهذا الشأن إلى أن أعلن الرئيس محمود عباس في 
للعدوان، أنه "سيرسل عددا  من الوزراء لرفع تقارير فورية عن احتياجات المواطنين في القطاع"، وكان 
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جواد عواد أول الواصلين في اليوم التالي، وكان من الطبيعي أن ال يحظى حضوره وزير الصحة 
 المتأخر والمنفرد بالرضى والقبول الشعبي.

على المستوى المالي، أسست حكومة الحمد هللا صندوقا  خاصا  إلغاثة قطاع غزة، خصصت له 
، اليوم 60/1/6370 مليون شيكل وعادت في 31للعدوان، مبلغ  70، اليوم 67/1/6370بحلول 

مليون دوالر، أي أن حكومة  71.1مليون شيكل، أي ما يقارب  11للعدوان، لترفع المبلغ إلى  71
دوالرات للفرد الغزي الواحد لتعزيز موقفه في مواجهة هذا العدوان . أما  6الوفاق صرفت ما معدله 

م حكومة إسماعيل هنية حتى كتابة الرواتب، فلم تدفع حكومة الحمد هللا رواتب للموظفين الذين عينته
 يوما  من العدوان. 17هذه السطور، بالرغم مما كابدوه وعائالتهم على مدى 

، اليوم العشرين للعدوان، اعتبار قطاع غزة 61/1/6370بالرغم من إعالن هذه الحكومة في 
هذه الحكومة  منطقة منكوبة، فال يبدو أن تبعات تنفيذية أو عملية ترتبت على ذلك، فقد بقي جهد

غاثة محدودة، إضافة لدفع ثمن  محصورا  في شاحنات من األدوية كل بضعة أيام، ومعونات مالية وا 
الوقود لمحطة كهرباء غزة لتعذر الجباية خالل الحرب. بل إن الحكومة أبدت فقرا  في حساسيتها 

ات آالف المهجرين في ألوضاع القطاع إذ أعلنت أن الدراسة ستستأنف كالمعتاد بالرغم من وجود عشر 
المدارس، ولم يعلن تجميد قرار استئناف الدراسة في غزة إال قبل ثالثة أيام فقط من الموعد المفترض 

 لبدء الدوام المدرسي.
 ب: دور السلطة في الضفة الغربية في أثناء العدوان:

لسطينيين، وكان من لقد كان انضمام الضفة الغربية إلى المواجهة سيحقق ميزة استراتيجية كبيرة للف
الممكن أن يقصر عمر المعركة وأن يرفع سقف اإلنجازات، إال أن القبضة الحديدية لألجهزة األمنية 

يوما  من العدوان، وبدا أن نهج  17للسلطة لم تسمح للضفة بتجاوز حاجز "التضامن" على مدى 
الضفة إلى إقليم منفصل عن السالم االقتصادي و"بناء الدولة" والتنسيق األمني قد نجح في تحويل 

غزة في الرؤية والمسار، على مدى ثالثة حروب متتالية خاضتها غزة منفردة. وعلى مدار أيام 
الحرب، كانت المواجهات مع قوات األمن الفلسطينية شبه يومية، ولم تتوقف االعتقاالت، ولم تتوقف 

رمضان  61ات حاجز قلنديا في ليلة اإلسرائيلية، وقد شكلت مواجه -اللقاءات األمنية الفلسطينية 
شاهدا  على هذه الحقيقة، ففي المرة الوحيدة التي سمح فيها ألعداد كبيرة من الفلسطينيين بتخطي 
 الحواجز األمنية الفلسطينية، شهد محيط حاجز قلنديا اشتباكات عنيفة لم يشهد لها مثيال  منذ سنوات.

 ثانياا: األداء السياسي للسلطة:
 ة األداء السياسي للسلطة على مرحلتين مختلفتين في المواقف والخصائص على مدى العدوان:يمكن قراء

 للعدوان: 48المرحلة األولى: تسجيل النقاط حتى اليوم 
بدا من الناحية العملية مع بداية العدوان أن الرؤية لدى قيادة السلطة بأنه يشكل فرصة سانحة 

تعزيز عزلتها اإلقليمية والدولية، بل تعدى األمر تسجيل لتسجيل المزيد من النقاط على حماس، و 
النقاط إلى نوع من االستباق غير المبرر للتصعيد اإلسرائيلي، بشكل ينبئ بتعويل ما على هذا 
التصعيد ونتائجه، فرئيس السلطة أعلن بأن الحكومة اإلسرائيلية اتخذت القرار بالحرب البرية في 
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ع للعدوان، بينما لم يصدر هذا القرار فعليا  عن الحكومة اإلسرائيلية ، أي في اليوم الراب77/1/6370
 ، أي مع نهاية اليوم العاشر للعدوان.71/1/6370إال في وقت متأخر من ليل 

 وقد عبرت رؤية تسجيل النقاط عن نفسها من خالل:
ألول ، اليوم ا4/1/6370. مشاركة رئيس السلطة في مؤتمر للسالم نظمته صحيفة هآرتس في 7

 716شهيدا  و 60للعدوان، في تل أبيب، في الوقت الذي كانت فيه الطائرات اإلسرائيلية قد أوقعت 
 كيلومترا  إلى الجنوب، في قطاع غزة. 23جريحا  على مسافة 

. التعويل على الوقت في تعميق مأزق حماس: وتجلى ذلك في طلب رئيس السلطة محمود 6
رابع للعدوان، بتأجيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب ، اليوم ال76/1/6370عباس في يوم 

 لمناقشة العدوان على غزة.
. استثمار جفاء الموقف المصري من حماس والعمل على تعميق الجفوة بين الطرفين: وقد تجلى 3

ذلك في دور رئيس السلطة محمود عباس في بلورة المبادرة المصرية األولى دون استشارة ألي  من 
ل المقاومة التي تخوض المعركة في قطاع غزة، والدفع نحو اإلسراع في إطالقها لإلعالم، وقد فصائ

قائال  إنه اتصل بالرئيس السيسي مرتين وطلب  74/1/6370أكد رئيس السلطة دوره في المبادرة في 
طالبا  منه منه تقديم المبادرة، وقد التقى عباس بالقيادي في حماس موسى أبو مرزوق في اليوم التالي 

 قبولها فورا  ودون شروط.
عالوة على ذلك أطلقت رئاسة السلطة تصريحات في االتجاه ذاته بأن فتح معبر رفح يتم على 

صدر عن  76/1/6370وليس لمصر أي  دور في فتحه أو إغالقه، وفي  6331أساس اتفاقية 
ض الجهات حول صالحية الرئاسة بيان يشجب ما أسماه "حملة التشويه والتشكيك التي تشنها بع

المساعدات المصرية"، معتبرا  أن تلك الحمالت "مشبوهة للنيل من سمعة مصر"، وقد جاءت هذه 
التصريحات لتستثمر من جديد في الخالف بين مصر وحماس، ولتتغاضى عن حقيقة مؤلمة وجارحة 

 لشعبها لم تكن لتنشر لوال حجم المرارة التي خلفتها.
اء، كانت قيادة السلطة تجري نقاشات أكاديمية وقانونية حول "توفير الحماية بالتزامن مع هذا األد

الدولية"، أو "وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية"، وكانت القيادة الفلسطينية الدائمة االنعقاد في مقر 
، اليوم 73/1/6370الرئاسة غارقة في نقاش نظري حول الصيغة األوفق للطلب، لتتوصل للحل في 

س للعدوان، وليسلم رئيس السلطة محمود عباس رسالة لمبعوث االمم المتحدة روبرت سيري الساد
 يطلب فيها وضع الشعب الفلسطيني تحت الحماية الدولية.
 المرحلة الثانية: وحدة التفاوض والمطالب المشتركة:
عة سا 04، بعد مرور أقل من 76/1/6370بدأ االنقالب في الموقف من العدوان وقراءته في 

على العملية البرية اإلسرائيلية وبدء تسرب أخبار الصعوبات التي تواجهها والخسائر التي تتكبدها، وقد 
أطلق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه بالونات االختبار األولى لهذا الموقف 

اوضات... وغزة تدافع حاليا  ، اليوم الثاني عشر للعدوان، حين قال: "فشلنا في المف76/1/6370في 
عن المشروع الوطني الفلسطيني". وقد جاءت تصريحات رئيس السلطة محمود عباس في 
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، اليوم الرابع عشر، لتتابع هذا الموقف وتنتقل لتبني شروط فصائل المقاومة التي 67/1/6370
 طرحت ردا  على المبادرة المصرية.

خطاب عالي السقف وغير المسبوق لرئيسها محمود وقد ُتوج التموضع الجديد لقيادة السلطة ب
، اليوم الخامس عشر للعدوان، والذي قال فيه "لن يرهبنا القتل وال 66/1/6370عباس في ليل يوم 

التدمير... وسنضمد جراحنا حين يأتي اليوم المحتوم الذي ننتصر فيه وترفرف رايات القدس عاليا  
يع للتعاضد ونبذ الخالفات في هذه اللحظات العصيبة... فوق األقصى والقيامة"؛ ودعا فيه "الجم
 واالبتعاد عن الفصائلية الحزبية الضيقة".
واتفق فيه على  67/1/6370مشعل األول في الدوحة يوم  -خالل هذه المرحلة جرى لقاء عباس 

قتة فكرة هدنة مؤ  63/1/6370توجه عزام األحمد للقاهرة لإلسهام في التفاوض، وطرحت السلطة في 
تشكيل وفد موحد للتفاوض ضم ممثلين عن السلطة والجهاد  66/1للتفاوض، وتقرر من ثم في 

وحماس، وتمت بعد ذلك بلورة ورقة المطالب الفلسطينية الموحدة التي شكلت في نهاية األمر أساس 
 .61/4/6370اتفاق إطالق النار الذي تم  التوصل إليه في 

ائل سياسية بدت وكأنها متناقضة؛ غير أنها جمعت بين سلوك خالل هذه الفترة أرسلت السلطة رس
يرغب في التعامل اإليجابي مع األداء البطولي للمقاومة والضغط الشعبي الواسع المؤيد لها، سواء 
كان ذلك بالتماهي مع الموجة أم بركوبها؛ وبين حالة االرتباك والضيق التي وجد التيار المؤيد لمسار 

 مع البيئة اإلقليمية نفسه فيها، فالحظنا:التسوية والمتساوق 
. وحدة الوفد المفاوض الفلسطيني على خالف ما كان قبل هذه الفترة، وحفاظه على وحدته حتى 7

 الوصول لوقف إطالق النار، بالرغم من بعض االختناقات التي شابت مسيرة التفاوض.
دة المطالب الفلسطينية من خالل . التبني السياسي العلني لمطالب المقاومة الفلسطينية، ووح6

 الورقة الفلسطينية التي سلمت للقيادة المصرية.
 . استخدام السلطة عالقتها اإليجابية بالنظام المصري للوصول إلى التفاهم الممكن.3
. ضبط سقف تضامن الضفة الغربية مع غزة إلى الحد الذي ال يضر بالتزامات السلطة تجاه "إسرائيل"، 0

 االت وخوض مواجهات مع المحتجين في الليلة نفسها للخطاب الناري لرئيس السلطة.وتنفيذ اعتق
. المماطلة في التوقيع على ميثاق روما الممهد لالنضمام لمحكمة الجنايات الدولية. وبالرغم من 1

كل المطالبات لقيادة السلطة، وتهديدها المتكرر بإتمام هذه الخطوة، إال أن السلطة وجدت طريقة 
يوما ، وطالبت الفصائل جميعا  بالتوقيع على مذكرات تخولها االنضمام  17خيرها على مدى لتأ

للميثاق، ولم تلبث بمجرد انتهاء العدوان أن أطلقت "مفاجأة سياسية" أعادت توقيع ميثاق روما إلى 
 موقعه كآخر الحلول.

على خط  األزمة  . الحرص على الحفاظ على موقف أقرب إلى النظام المصري منه من حماس،2
، والتشكيك في 6376بين الطرفين، والتأكيد المتكرر على أن المبادرة المصرية مبنية على تفاهمات 

نوايا حماس انطالقا  من ذلك، واإلشارة إلى تسببها بالخسائر والضحايا إلصرارها على القتال بالرغم 
 من وجود الحل في الورقة المصرية.
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ة من خلخلة الموقف الجديد للسلطة، من خالل نقل معلومات مفبركة وقد تمكنت "إسرائيل" بسهول
من نشطاء حماس "اعترفوا" بتنظيمهم محاولة "انقالب" في الضفة  63إلى رئيس السلطة، بأن 

إلى لقاء الدوحة  67/4/6370الغربية، وقد تبنى رئيس السلطة هذه الرواية فورا  وكما هي، وذهب في 
لسياسي لحركة حماس خالد مشعل وهو مستفز ومسكون بالهاجس الداخلي، الثاني مع رئيس المكتب ا

وفي ذروة العدوان على غزة انصبت معظم المباحثات بين الطرفين على رواية الشاباك حول "محاولة 
االنقالب"، واستدعاء سجل من األحداث غير المثبتة التي حملت العنوان نفسه؛ وبدا أن "إسرائيل" 

لعصبية الداخلية لرئاسة السلطة في أخطر المفترقات وبجرة قلم. في الوقت عينه، تعرف كيف تستعيد ا
كانت مكانة السلطة تتعزز كحل وسط إلبرام االتفاق في نظر اإلسرائيليين، وباتت ضرورة إعادة 
السلطة وسيطرتها األمنية إلى قطاع غزة بمثابة محل إجماع بين قوى اليسار والوسط اإلسرائيلية، 

 أن أي  حديث عن الميناء والمطار يجب أن يرتبط بتسليمها لهذه السلطة.مؤكدة ب
 ثالثا : السيناريوهات الممكنة لسلوك السلطة الفلسطينية بعد حرب غزة:

السيناريو األول: تفعيل مسار المصالحة والشراكة الوطنية، والبناء على حالة الوحدة التي سادت 
والعمل على بناء حالة "تكامل" بين النهجين والبرنامجين، مرحلة التفاوض على وقف إطالق النار، 

بشكل يذلل الصعوبات أمام افتتاح المطار والميناء، ويبني نهجا  من المفاوضات السياسية المبنية على 
 إنجازات المقاومة.

الة السيناريو الثاني: العودة إلى مرحلة الكيدية السياسية والفصائلية الضيقة، ومحاولة استثمار الح
الدولية واإلقليمية إلفراغ اإلنجاز العسكري لحماس وفصائل المقاومة من محتواه، واستخدام اإلغاثة 
واإلعمار والرواتب كمداخل أساسية لمرحلة تأزيم داخلي جديدة، لكن في ظل  ظروف كارثية في غزة؛ 

ة ودورها تدريجيا ، بما ُيمكِّن قيادة السلطة وفتح من السيطرة على القطاع، وتهميش قوى المقاوم
 ومتابعة تنفيذ استحقاقات "أوسلو" على القطاع.

السيناريو الثالث: المبالغة في الكيدية نتيجة الخوف من القوة المتعاظمة لحماس وفصائل المقاومة، 
ومحاولة الدخول ضمن المحور اإلقليمي المعادي للحركات السياسية اإلسالمية، في محاولة الستعادة 

 منية على القطاع من جديد.السيطرة األ
السيناريو الرابع: تشكل وتصاعد حالة مقاومة شعبية شاملة في الضفة الغربية تحت تأثير نموذج 
نجازاتها في غزة وتراكم اإلجراءات االنتقامية اإلسرائيلية، مع تزايد حالة اإلحباط لدى قيادة  المقاومة وا 

النهاية إلى سقوط معادلة الدور الوظيفي للسلطة  السلطة والمنظمة من مسار التسوية، بشكل يصل في
الفلسطينية وتأسيس واقع جديد، قائم على تحميل االحتالل لمسؤولياته، وعلى تركيز الفلسطينيين على 

 مختلف أشكال المقاومة إلنهاء االحتالل.
ءا بالتفاهم على السيناريو األول ممكن التحقق إذا ما تحلى الطرفان بالواقعية والعقالنية الكافية وبد

قاعدة الممكن، وعلى قاعدة التطبيق الجاد المخلص لوثيقة المصالحة الوطنية المبنية على الشراكة 
دارة المؤسسات.  الفعلية في القيادة وا 
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السيناريو الثاني هو لألسف أكثر احتماال  في ظل  التجربة الكيدية الطويلة في أداء قيادة السلطة 
وع الوطني الفلسطيني كما في األيام األولى للعدوان. وقد جاء توقيت حتى في أحلك ظروف المشر 

التغيُّر في الموقف من العدوان ليشير إلى أنه اعتمد على قراءة ميدانية للخسائر اإلسرائيلية الكبيرة 
والمبكرة في العملية البرية، وجاء بهدف الخروج بأقل الخسائر، وليس بالضرورة لتبني قناعات جديدة 

 قة بدعم مسار المقاومة المسلحة، وليس بالضرورة تخليا  حقيقيا  عن العقلية الحزبية التنافسية.متعل
السيناريو الرابع ممكن إن توفرت الشروط الموضوعية له والتي تحتاج إلى مزيد من الوقت 

يادات إلنضاجها وبلورتها، والسيناريو الثالث يبدو أقل احتماال  بوجود نزعة واقعية لدى عدد من ق
 السلطة تدرك استحالة تطبيقه على أرض الواقع، وبأنه وصفة لنزاع داخلي ذي عواقب وخيمة.

 توصيات واقتراحات:
 . التأكيد على االبتعاد عن العقلية الحزبية والفصائلية في إدارة المشروع الوطني الفلسطيني.7
 وع الوطني الفلسطيني.. التأكيد على التعامل مع المقاومة كرافعة، وليس كمعوِّق للمشر 6
. التأكيد على تفعيل وثيقة المصالحة الوطنية بشكل جاد وفعال، وعلى أسس من الشراكة 3

 الحقيقية لكافة القوى الفلسطينية في الداخل والخارج.
* يتقدم مركز الزيتونة لألستاذ زياد ابحيص بخالص الشكر على اإلسهام في إعداد المسودة التي 

 لتقدير.اعتمد عليها هذا ا
 1/2/4148مركز الزيتونة للدراسات والستشارات، 

 
 مقالتثالثاا: 

 إسرائيل تهول قدرات حماس العسكرية بعد المصالحة
 د. عدنان أبو عامر

زايدت في األيام األخيرة التصريحات اإلسرائيلية عن تنامي قدرات حماس العسكرية في قطاع ت
غزة، وتزامن ذلك مع انطالق عجلة المصالحة الفلسطينية، مما دفع للتنبؤ بأن ذلك قد يكون رغبة 
إسرائيلية لتهيئة األجواء للتحضير لضربة عسكرية ما ضد حماس في غزة من جهة، ومن جهة أخرى 

 التخريب على جهود المصالحة، ووضع العراقيل أمام نجاح حكومة التوافق.
في مثل هذا الموضوع "الملغوم" تشبه إلى حد كبير السير في حقل ألغام  إن الكتابةومن الالزم القول 

حقيقي، ألن كل ما بين أيدينا كباحثين ال يتعدى قراءة هنا، وتسريبا هناك، وتحليال هنالك، في ضوء "شح" 
تخرج هذه السطور بجديد  أنالمعلومات التي تحيط بهذا الموضوع السري بطبعه، ولذلك، ليس بالضرورة 

أو سبق صحفي، لكنها ستجتهد في تحليل ما وقع من أحداث، وما سرب من معلومات من مختلف 
 ع غزة.إلى قراءة مستقبلية لما قد يحدث في قادم األيام على أرض قطا األطراف ذات العالقة، وصوال  

، وما تطلبه من وضع الحرب ألوزارها، وعودة للمقاتلين 6376ورغم اتفاق التهدئة الذي أعقب حرب 
لقواعدهم، إال أن الخبراء العسكريين اإلسرائيليين يحذرون من مغبة وقوع دولتهم في "شرك" نصبته لها 

 .وتهريبا   صنيعا وتأهيال  حماس، تمثل بعدم شمول اتفاق التهدئة للتطوير الذاتي لسالح المقاومة، ت
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وبمراجعة دقيقة لعشرات التحليالت التي صدرت خالل األيام األخيرة بعيد اتفاق المصالحة، يخرج 
المراقب بخالصة مفادها أن اإلسرائيليين مصابون بـ"هوس" التحضيرات التي تجريها حماس وجناحها 

يلي، مستندين في ذلك لسلسلة من العسكري للمواجهة القادمة، القادمة حتما مع الجيش اإلسرائ
التقديرات االستخبارية التي تشير بصورة ال تقبل الشك أن الحركة ماضية في طريق تأهيل قواتها 

عدادهم ميدانيا.  لوجستيا، وا 
ويمكن إرجاع التخوف اإلسرائيلي من تحضيرات حماس للمرحلة القادمة من تحقيقها سبقا  تلو 

والمواد القتالية وتطويرها، رغم إغالق االحتالل لكافة المنافذ  اآلخر على صعيد تصنيع األسلحة
المتاحة للتزود بالمواد األساسية والذخائر الالزمة لذلك، وتسعى المقاومة لتعويض النقص الكبير الذي 

 تعاني منه في اإلمكانيات التسليحية عبر ابتكار وسائل بديلة تتمتع بقدر من الفعالية.
عمليات االجتياح والتوغالت المتكررة التي كانت تقوم بها قوات االحتالل في  ويقول المراقبون إن  

قطاع غزة قبيل اتفاق التهدئة األخير، مثل فرصة سانحة للمقاومين لتجريب ما توصلوا إليه من 
 صناعات جديدة، والختبار مدى فعالية هذه الوسائل، والعمل على تطويرها باستمرار.

االحتالل تشديد قبضتها، يعمل المقاومون على البحث عن البديل دون وهكذا كلما حاولت قوات 
كلل أو ملل إلبقاء شعلة المقاومة مستمرة، ووسائلهم من أجل ذلك في تطور مستمر، والبحث عن 
الجديد مهمة ال تتوقف، وتجارب الواقع تثبت أن كل يوم تشرق فيه الشمس يكون لدى المقاومين ما 

 رة وجميعها أدوات قتالية مكتوب عليها: صنع في فلسطين.هو جديد، واألسماء كثي
وتشير التقارير األمنية اإلسرائيلية إلى حيازة حركة حماس لمنظومة مسؤولة عن تطوير وسائل 
القتال، وتخزينها ونقلها إلى القوات المقاتلة، وتشمل عشرات العاملين المنتظمين في مجموعات عمل 

فإن قطاع غزة يضم بضع عشرات من مواقع اإلنتاج التسليحية، وفي هذه مهنية، ووفقا لتلك التقارير، 
نتاج وسائل قتالية، سواء لالحتياجات الدفاعية، أو لألغراض الهجومية، وشن   المنظومة يتم  تصنيع وا 

 الهجمات المسلحة.
مجهود مقاتلو حماس على صعيد اإلنتاج  تواصل-المصادرتشير ذات –وخالل السنة األخيرة 

تي لوسائل القتال التي يحتاجونها من أجل العمليات الشاملة، بغية تقليص االعتماد على عمليات الذا
 تهريب وسائل القتال من الخارج، وتوجد لدى حركة حماس والمنظمات األخرى بنى إنتاج مستقلة. 

دريبات القراءة اإلسرائيلية في األيام األخيرة لعملية تعاظم القدرة العسكرية لحماس تتضمن الت
الميدانية واإلعداد اللوجستي، لرفع مستوى الكفاءة الحرفية للناشطين على مختلف المستويات وفي كل 

"للتهويل" من قوة حماس، تمهيدا للحصول على "إسرائيل"  المجاالت المهنية، وكل ذلك كجزء من حملة
هشة" القائمة بين فتح "شرعية دولية" لتوجيه ضربة قاصمة ضدها، بالتزامن مع تعثر "المصالحة ال

 وحماس.
 44/6/4148ر، موقع عدنان أبو عام
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 اختطاف الفتيان في الضفة أدخل حماس في شرك
 تسفي برئيل

طول الحدود مع قطاع  االستعداد على األخيرة األيامالمصرية أن تزيد في  األمنقوات  إلىُطلب 
غزة، وأن تفتش في حرص زائد المارة من معبر رفح الذي فتح أمس بصورة محدودة. وكذلك هدم 
 المصريون أول أمس خمسة أنفاق تربط غزة بسيناء، بل يبدو أنهم تلقوا معلومات قبل ذلك من

لمصرية قبل عن نيتها أن تهاجم غزة. فعلى حسب تقارير في مصر انسحبت القوات ا"إسرائيل" 
 متر عن الحدود. 333مسافة  إلىالهجوم 

سرائيل في الوقت الذي تطمح فيه حماس  تحسين عالقاتها بمصر،  إلىإن التعاون بين مصر وا 
يفضي بحماس الى معضلة شديدة. فتحمل المسؤولية عن اختطاف الفتيان الثالثة في غوش عصيون 

المصالحة الفلسطينية التي  إلفسادمن حماس  بل تأييده فقط قد تفسره مصر بأنه محاولة متعمدة
أيدتها، ولتحطيم احتماالت أن تبدأ الحكومة الفلسطينية الموحدة حياتها. والتبرؤ من االختطاف في 
مقابل ذلك يعني االنصراف المعلن عن مبدأ "المقاومة المسلحة" الذي تتمسك به حماس برغم أنها 

 .أيضاسياسية أوضحت مؤخرا أن المقاومة يمكن أن تكون 
أمس وبرغم  فإلىاالختالف في حماس في مسألة كيف ُيرد على االختطاف.  أيضا  من هنا ينبع 

تصريحات تأييد الخاطفين واالختطاف لم يصادق أي متحدث رسمي ولم ينكر أن حماس تقف وراء 
ن االختطاف أمس، قال فقط إ إلىالعملية. وقال متحدث المنظمة سامي أبو زهري الذي تطرق 

غبية وغايتها استخبارية. إن االحتالل اإلسرائيلي سيتحمل المسؤولية عن التصعيد "إسرائيل"  "اتهامات
صحيفة "هآرتس" إنه ليس على يقين من أن وقت  إلىفي الضفة". وقال نشيط من حماس في حديث 

حتنا االختطاف يخدم مصالح منظمته. "نحن مشغولون اآلن بمسيرة مصالحة مع فتح وليس من مصل
. إن مجرد اعتراف الواليات المتحدة بالحكومة إنجازهتحطيم ما تم  إلىذريعة "إسرائيل"  أن نمنح

من أن  البتةكبير. وعلى ذلك فلست على يقين  إنجازالموحدة وهم يعلمون أن حماس رعتها هو 
 القيادة وافقت أو علمت أصال بعملية االختطاف".

الذي تستعمله قيادة حماس. ويبدو أن  اإلعالميالتعتيم  كان هذا الكالم صحيحا فانه يفسر إذا
أن تُبين بصورة حادة واضحة موقفها من االختطاف.  إلى أيامالمنظمة ستضطر في غضون 

لمحمود عباس الذي أصبحت مكانته في خطر. وقد يجد  األساسأن تبين ذلك في  إلىوستضطر 
من جهة، بينما تسعى حماس "إسرائيل"  ته معالرئيس الفلسطيني نفسه في وضع معقد تتعاون فيه قوا

ن لم تنفذ االختطاف  –  التعاون. إفسادعلى  –وا 
هنية منح الفصائل الفلسطينية حرية  إسماعيلهذه التصريحات بأن  بإزاءُيذكر نشطاء من فتح 

. والى ذلك نشرت حماس قبل بضعة أيضاأي بطريقة عملية مساومة  –العمل "إنهاء قضية األسرى" 
كتيبا اسمه "مرشد للخاطف"، يشمل توجيهات عملية لتنفيذ اختطاف. فعلى سبيل المثال يوصي  رأشه

ماطرة، وباستعمال مسدسات مع كاتم صوت؛ واالهتمام بوجود سيارة  أيامالُكتيب بتنفيذ االختطاف في 
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يثير الريبة؛  بديلة لنقل المخطوف؛ ومعرفة العبرية والتحدث بالعبرية؛ واستئجار شقة خفية في مكان ال
 مكان سري آمن. إلىأن يؤدى المخطوفون  إلىاالختطاف  إنفاذوعدم إبالغ 

اختالفات  األخيرةبرغم ذلك نشأت في الذراع العسكرية لحماس، كتائب عز الدين القسام، في المدة 
طة بين السل األمنياختطاف في الضفة. والصعوبتان الرئيستان هما التعاون  بإمكانفي الرأي تتعلق 

سرائيل، وعدم وجود بنية تحتية كافية  المخطوفين. ويقول الباحث الفلسطيني  إلخفاءالفلسطينية وا 
بمعلومات  اإلدالءالمتعمد من  اإلقاللالدكتور عدنان أبو عامر من غزة، إن حماس استعملت تكتيك 

مة أملت إحداث عن المخطوفين وعن العملية "بغرض شد أعصاب القيادة اإلسرائيلية". وقال إن المنظ
في مسألة المسؤولية عن فشل منع االختطاف. ويبدو أن هذا الجزء "إسرائيل"  معارك بين جنراالت في

 من تقديره على األقل قد عبر عنه تبادل االتهامات بين "الشباك" والشرطة.
 46/6/4148، هآرتس

 46/6/4148رأي اليوم، لندن، 
 

 قام..؟حرب جديدة على غزة إشباعاا لغريزة النت
 فيشمانأليكس 

القلــب يبقــى فــي "يهــودا" و"الســامرة"، لكــن العيــون تشــخص إلــى قطــاع غــزة، فقــد أخــذت تلــك المنطقــة 
تــي أســمعها متحــدثو تســخن، وال يــدور الحــديث فقــط عــن رشــقات القــذائف الصــاروخية أو التهديــدات ال

الغزية عن استعداد السكان لمواجهـة  اإلعالمحماس في القطاع. تتحدث التقارير الصحافية في وسائل 
والمحروقات. فسكان غزة يشمون البارود في الجو، وليس  واألدويةعسكرية مسلحة، وعن جمع الطعام 

نظمـة يتخفـون، وأن المنشـآت صدفة أن قادة حماس في غزة يسلكون سلوك المطلـوبين، وأن نشـطاء الم
الذين لم يعتقلوا علـى  أولئكأو  –تخف ى رؤساء حماس  أيضاالعسكرية ُأفرغت من رجالها. وفي الضفة 

 غزة، ما سيجعل المنظمة تعاني االضطراب. إلىوهم يخشون طردا جماعيا للقادة  –األقل 
وات العســكرية اليــوم علــى أخــذت عمليــة الجــيش اإلســرائيلي فــي الضــفة تســتنفد نفســها، وتقتصــر القــ

 األخيـرينالمهمة األصلية، وهي العثـور علـى المخطـوفين والخـاطفين. وعمـل أكثـر القـوات فـي اليـومين 
بمد شبكة كثيفـة علـى أمـل  –مع قوات مصاحبة  –في منطقة غرب الخليل واشتغلت ثالثة ألوية مشاة 

سـيزيفي ُيشـرك كالبـا ُعرضـت لشـم العثور على شيء ما يدفع التفتيش قدما. ويدور الحديث عـن بحـث 
تمشيط بهذه  أعمالمغارات وآبار. ولم يوجد  إلىرائحة المخطوفين الخاصة، يشمل نزول قوات خاصة 

 السعة بحثا عن مخطوفين إسرائيليين منذ سنين طويلة، إن كانت وجدت أصال.
دنا شيئا ما، لكن أنهم يعلمون عن إلىخفية  إشارةإن حصر العناية في غرب الخليل يمكن أن يشير 

ذلـــك غيـــر كـــاف. ولهـــذا يهجمـــون علـــى المنطقـــة كلهـــا علـــى أمـــل الحصـــول علـــى معلومـــات اســـتخبارية 
اختبـاء  أمـاكنمحددة باالعتماد على معلومات تجمعت لدى "الشـاباك" وعمـل قـوات خاصـة تبحـث عـن 

التمشـيط  أعمـالبحـث في المنطقة المدنية. وال يمكن أن يستمر هـذا زمنـا  طـويال ، وحينمـا تنهـي قـوات ال
اتخاذ قرار يتعلق بالمهام المستقبلية التي ستُفرض على ألوية المشاة. فـاذا لـم  إلىستحتاج قيادة الوسط 
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البحــث فســينتقل  أعمــاليوجــد للقــوات الكبيــرة، التــي ُجمعــت خاصــة للعثــور علــى المخطــوفين، وزن فــي 
 إلـىطيع قوات المشاة أن تتجـه جهد استخباري صامت مصحوب بقوات خاصة بحيث تست إلىالتركيز 
 في مواجهة "حزب هللا" أو حماس في القطاع. أخرىتحديات 

واآلن يعمــل قــانون األوانــي المســتطرقة: فحينمــا يزيــد الضــغط علــى حمــاس فــي الضــفة ترتفــع درجــة 
الحــرارة فــي غــزة، ويزيــد بحســب ذلــك احتمــال أن تتقــد حمــاس بخطــوات عســكرية. وقــد أخــذت تضــعف 

كـي ال تقـع فـي الشـرك الـذي تـؤمن  األخيـرةفرضتها حمـاس هنـاك علـى نفسـها فـي المـدة الضوابط التي 
 ". فـــاذا كانـــتاإلســالميالضـــوابط التـــي تفرضــها علـــى "الجهـــاد  أيضــاُتعــده لهـــا، ومثلهـــا "إســـرائيل"  بــأن

دار قبيل االختطاف قد صفت قائدا  كبيرا  لـ "الجهاد العالمي" في غزة بال رد على ذلـك فـان مقـ"إسرائيل" 
فــي  أشــخاصاســتثارة حمــاس اليــوم أخــذ يقــل. وفــي الضــفة يعتقــل وُيهــان رجــال حمــاس، وقــد قتــل ثالثــة 

مظــاهرات، وتخضــع قيــادة حمــاس السياســية لضــغوط داخليــة مــن الــذراع العســكرية ومــن الشــارع الــذي 
 يسأل ماذا يفعلون سوى إصدار تنديدات ضد أبو مازن.

بهـدوء الطـوق الـذي فـرض علـى  األسـبوعا أزالـوا فـي بدايـة يعرفون هذه الضغوط، ولهذ"إسرائيل"  في
القطـاع، ويـوم الثالثـاء  إلـىواالثنين سمحوا بإدخال المحروقات  األحدغزة، يوم االختطاف. وفي يومي 

السلع، ويمكن أن نفـرض أنـه ثبـت فـي هـذه المرحلـة التقـدير بـأن الخـاطفين لـم  أنواعسمحوا بإدخال كل 
فة. ومع ذلك وبرغم المحاولة اإلسرائيلية لخفض الضغط قلـيال عـن الشـارع ينجحوا في الخروج من الض

يسـتمر التصـعيد العسـكري، وتطلـق صـواريخ كـل يـوم منـذ  –وال سـيما قبيـل بـدء شـهر رمضـان –الغزي 
 " ومنظمــــات متمـــردة أخــــرى، لكـــنهم فــــياإلســـالميرجـــال "الجهــــاد  إلــــى اإلطـــالقاالختطـــاف. وُينســــب 

 إذا أيضـاتعبير عن ضعف كوابح قيـادة حمـاس، وأن هـذه الكـوابح ستضـعف  ُيقدرون أن ذلك"إسرائيل" 
 توسيع عمليات العقاب داخل القطاع."إسرائيل"  اختارت

"إسـرائيل"  في هذا الوقـت بهجـوم جـوي، ومـن المنطـق أن نفـرض أال تبـادر اإلسرائيلييكتفي الجيش 
غــزة، وهــذا مــن أكثــر  إلــىحمــاس بطــرد رجــال "إســرائيل"  عمليــة عســكرية واســعة. ومــع ذلــك تهــدد إلــى

الخطــوات إذالال  للفلســطينيين، ألنــه تعبيــر عــن الســيطرة اإلســرائيلية المطلقــة علــى مصــيرهم، ويبــدو أن 
ن الحساســـية اليـــوم فـــي واقـــع  اإلجـــراءهـــذا  قويـــة جـــدا، بحيـــث ســـُترى محاولـــة  األمـــرلـــن يمـــر بهـــدوء، وا 

جولة  إلى" في القطاع دعوة اإلسالميهاد استئناف سياسة التصفيات المركزة ضد نشطاء حماس و"الج
. قــد ال تريــد حمــاس هــذه المواجهــة، لكنهــا كانــت تســتعد لهــا منــذ عمليــة "عمــود الســحاب"، أخــرىعنــف 

دخـال"إسرائيل"  وهي تستعد، ضمن ذلك، إلطالق قذائف صاروخية مستمر على وسط قـوات خاصـة  وا 
ه السـيناريوهات بعيـدة عـن الواقـع، ويجـب أن من أنفاق هجوم. وليسـت هـذ األخيرتينُدربت في السنتين 

 يكونوا مستعدين اآلن في قيادة المنطقة الجنوبية لتدهور عسكري حول القطاع.
ليست لها سيطرة على الجهاز العصبي لقـادة حمـاس فـان الكـرة "إسرائيل"  ونوجز فنقول إنه برغم أن

 أن يقرروا  إلىهم الذين سيحتاجون ، فاألمنموجودة بقدر كبير في أيدي رئيس الوزراء وقادة جهاز 
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عسـكرية وسياسـية قـد  إجراءات"إسرائيل"  إرضاء غريزة االنتقام عند الجمهور في إلىهل ُتسوغ الحاجة 
 تصعيد عسكري بدايته واضحة أما نهايته فغير معلومة؟ إلىتفضي 

 عن "يديعوت" 
  41/6/4148األيام، رام هللا 

 
 ل تخافوا من احتالل قطاع غزة

 تسفيكا فوغل
 الضامن لوجود دولتين للشعبين هو القضاء على حماس في غزة والضفة الغربية

رئيس الدولة شمعون بيرس.  األسبوع"أبو مازن أفضل شريك كان إلسرائيل"، هذا ما قاله هذا 
ضى مجد أنور السادات الذي زار الكنيست ووقع على اتفاق السالم وهكذا دون أن يطرف له جفن، انق

مساندا لنا ووقع على  اإلرهابالذي حارب  األردنودفع حياته ثمن ذلك. وهكذا ُنسي الحسين ملك 
 اإلخواناتفاق سالم. ونسي فخامة الرئيس أن يذكر جهود الفريق السيسي رئيس مصر الذي يحارب 

الذي يسير في  األردنفي سيناء، وعبد هللا، ملك  اإلرهابيةلمنظمات المسلمين ويعمل ضد حماس وا
 طريق أبيه.

يبدو أن قول السيد بيرس هو بالمقارنة مع ياسر عرفات. كيف يمكن يا فخامة الرئيس أن تقارن 
في عائلة الزواحف بين أفعى ودودة؟ وقد بحث ياسر عرفات بصورة ظاهرة معلنة عن لسعنا بكل 

لباسا عسكريا يدل على أنه لم تنته جهود الشعب الفلسطيني لطردنا من هنا. وفي  طريقة وهو يلبس
 إنجليزيةلينا الشعب الفلسطيني ُطعما على صورة أبو مازن الذي يعرف كيف يكلمنا بلغة إمقابلته قدم 

هذا: بما نريد سماعه، لكنه ال يفعل شيئا كي يقود مسيرة حقيقية إلنشاء دولتين للشعبين. وقد قيل في 
 ، أما أعدائي فسأحفظ نفسي منهم".أصدقائي"ليحفظني هللا من 

 أسبوعاواالستخبارات، لكنه كان أكثر من ذلك  األمنعلى أذرع  األسابيعمن أثقل  األسبوعكان هذا 
 .إرهابعلى هيئة دفيئة  األوسطتأسيس الشرق  إلىدل أوضح داللة على أننا في ذروة مسار يفضي 

قي البحث عن الفتيان الثالثة الذين خطفوا ومحاولة العثور على خاطفيهم في يهودا والسامرة ب
وعلى مرسليهم مركز الفعل الذي تم استغالله في عدل وحكمة لضرب البنى التحتية البشرية والوسائل 

 القتالية لحماس.
حد ما زالوا يطلقون علينا من قطاع غزة قذائف صاروخية وقذائف راجمات صواريخ، ولم يصب منا أ

 حيفل شالوم وكان ذلك معجزة. ويجب أن يضيء ذلك عندنا كل مصابيح التحذير. إلىبدخول المخرب 
ذا لم يكن ذلك كافيا فقد اضطررنا  حينما قتل صاروخ  سوريةأن نتذكر بألم ما يجري في  إلىوا 

 عطلته. أيامأطلقه حزب هللا في رأيي من موقع سوري، قتل فتى صغير السن في أول 
كبيرا قال بعد أن سيطرت  أردنيامرة وبصورة معلنة مندوبا  ألول األسبوعي دائرة أبعد هذا وسمعنا ف

: "أنتم  إسرائيلب ونحن مستهدفون لهم". هل واألردنمنظمة داعش على المعبر الحدودي بين العراق 
 جديد"؟. أوسطقال أحد ما "شرق 
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ن كل ميدان له  اثاألحديمكن ادعاء الغفلة وأن نقول إنه ال صلة بين كل هذه  يخصه  إرهابوا 
ذو خصائص مختلفة. لكنني أعتقد خالف ذلك. فمن وجهة نظري وصدورا عن تجربة طويلة لتحليل 

 األحداثسلوك أعدائنا ومشاركة في تقديرات استراتيجية، أستنتج وجود قاسم مشترك قاس قاتل بين 
المعتادة والى زعزعة ثقتنا بقدرتنا على قتلنا والى التشويش على حياتنا  إلىجميعا، فهي جميعا ترمي 

 الصمود وبعدالة نهجنا.
. وحماس منظمة األوسطالتي أخذت تنشأ في الشرق  اإلرهابإن حماس هي العمود الفقري لشجرة 

متطرفة ترفض حقنا في العيش في  أيديولوجيةنجحت في أن تؤسس في قطاع غزة دولة ذات  إرهاب
في يهودا والسامرة. وحماس تستخدم وتوجه منظمات  أخرىة وتهدد بتأسيس دول"إسرائيل"  ارض
ومصر. وليست حماس  سوريةمتطرفة في  إسالميةفي غزة وسيناء ولها صلة بمنظمات  أخرى إرهابية

 ، فيجب القضاء على حماس في غزة ويهودا والسامرة!.اإلرهابرأس األفعى بل هي قلب أخطبوط 
بيوتهم أصحاء سالمين. وأنا أعلم في سريرتي أن  إلىخطوفين أتمنى عودة سريعة للفتيان الثالثة الم

من الممكن أال يوجدوا في الفترة القريبة. وليس لنا خيار سوى احتالل قطاع غزة والقضاء على بنى 
البيت دونما صلة بنتائج البحث وكي ننشئ ظروف حياة  إلىالتحتية والعودة  اإلرهابيةحماس والجهاد 

قبل القريب. إن كلمة احتالل تصدنا وبحق، لكن واقع الحياة في خوف من عادية سليمة في المست
 العملية التالية أكثر إخافة. ولن يمكن وجود دولتين للشعبين إال إذا لم توجد حماس.

 46/6/4148إسرائيل اليوم 
 41/6/4148القدس العربي، 

 
 المواجهة مع حماس.. شبه مؤكدة

 فيشمانأليكس 
المعاقبة وأحاسيس الغضب والثأر ليست خطة عمل. الهدف األسمى، الذي ينبغي أن يوجه عمل 
الجيش اإلسرائيلي في األيام القريبة القادمة، هو تعزيز الردع حيال حماس وحيال منظمات "اإلرهاب" 

 ستدفع الثمن"؟ مذنبة، حماس زراء عمله حين يعلن: "حماسبشكل عام. إذا ، ماذا الذي يقصد رئيس الو 
على طاولة نتنياهو توجد جملة واسعة جدا  من اإلمكانيات: ابتداء من إعالن الحرب، كما فعل 

فعل حقيقي. هذا  أي، وانتهاء بالخطابات الحماسية التي ال يوجد وراءها 6332في العام  أولمرت
سيختار؟ هل ستغريه خطوة متزلفة للجمهور ومغامرة فيقرر عملية  اختبار زعامة أعلى لنتنياهو. ماذا

عسكرية دراماتيكية، تبقي الجمهور فاغرا  فاه في األيام األولى، ولكنه مصاب ومحبط على مدى 
 السنين، أم ربما سيختار خطة تحقق الردع األكثر نجاعة؟

فحص القدرات العسكرية،  هنا محظور االمتشاق من البطن. قبل إصدار األمر بفتح النار يجب
مراجعة حجم بنك األهداف ونوعيتها، وينبغي أيضا الحديث مع األمريكيين واألوروبيين. كله عدا 

الحائط، وبدال من تحقيق الردع إنهاء الخطوة مع حماس معززة تحظى بالتعاطف  إلىالسير بالرأس 
 م أيضا سبق أن كنا.الدولي، مع تقرير غولدستون آخر، ومع عزلة دولية. في هذا الفيل
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 إلىبعيون مفتوحة، على نحو تلقائي تقريبا، "إسرائيل"  اآلن، على خلفية اكتشاف الجثث، تركض
عنيفة، كبيرة، حيال حماس في قطاع غزة. وقد بدأ بناء حجة هذا الهجوم قبل أن تكتشف  أخرىجولة 

للعمل، ونشر الجيش عدد  الجثث: فقد دعا رؤساء بلديات ومجالس في غالف غزة الجيش اإلسرائيلي
هكذا  –الصواريخ التي أطلقت من غزة في السنة األخيرة، في الشهر األخير، وفي الساعات األخيرة 
 يعد الرأي العام وتسخن األجواء، وبالتوازي يجري إخراج الخطط العسكرية الى الهواء إلنعاشها.

ومين من اختطاف الفتيان. وعمليا بدأ لقد بدأ العد التنازلي للهجوم على غزة في واقع األمر بعد ي
ما أن قرر المجلس الوزاري األخذ بتوصية جهاز األمن الستغالل الفرصة وتوسيع حملة التفتيش الى 
حملة قمع لـحماس أيضا. وفي هذه النقطة كانت ثمة حاجة ألن يكون واضحا للوزراء ان العنوان 

 الحقيقي إلضعاف حماس ليس في الضفة، بل في غزة.
شك أن منظمة حماس تقف خلف قتل الفتيان الثالثة. كل قول يتحدث عن خلية محلية، عملت  ال

من تلقاء ذاتها، دون صلة بجهات خارجية رفيعة المستوى في حماس، يعبر عن موقف سياسي، ولكن 
ليس عن الواقع االستخباري. فـحماس العسكرية في الضفة تعمل بصيغة مشابهة جدا لصيغة منظمة 

دة". لديها قدرة على العمل في خاليا صغيرة سرية، ال تتلقى األوامر من الخارج، بل تستغل "القاع
الفرص العملياتية. الزعماء يقررون السياسة ويساعدون بوسائل البنى التحتية المدنية للدعوة. هذا هو 

 ولهذا فإن حماس مسؤولة. –جوهر المنظمة العسكرية الحمساوية 
ثة على ما يبدو على عجل. وعمل الخاطفون ضمن فرضية أن المطاردة لهم لقد دفن الفتيان الثال

بدأت في موعد قريب جدا من االختطاف. ولهذا فقد التصقوا باألماكن التي يعرفونها. ودفن الفتيان في 
بين مكان االختطاف ومدينة الخليل، المدينة التي تربى فيها الخاطفون ويعرفونها  –منتصف الطريق 

ول الفرضية انه في غضون فترة زمنية غير طويلة "سيرفعون رؤوسهم" من المخبأ، فيمسك جيدا. وتق
بهم. معظم أبناء عائالتهم في االعتقال والتحقيق، وهذه رافعة ضغط أخرى على القتلة. رافعة أخرى 

 هي هدم منازلهم.
اعترفوا ئيل" "إسرا بل العكس. حتى في "إسرائيل". ، "رفضت" حماس التعاون معأمسحتى أول من 

بأن حماس في غزة تجتهد لمنع النار. فالمصالح السياسية لـحماس هي التي أملت عليها ضبط 
 –النفس. فقد علقت حماس اآلمال بحكومة المصالحة الفلسطينية، بالتقرب من الغرب والعالم العربي 

على نفسها  وال سيما مصر. ولكن عندها جاء االختطاف وسرق كل أوراقها. وهي ببساطة أطلقت
 رصاصة في الساق.

منذ االختطاف تلقت حماس الضربات: رجالها قتلوا في نفق تفجر، منشآت المنظمة أصيبت في 
سياسة اإلحباطات المركزة ليس فقط  إلى"إسرائيل"  تفجيرات سالح الجو، وفي بداية األسبوع عادت

 ضد المنظمات الهامشية بل وأيضا ضد رجال حماس.
أول من أمس، أغلب الظن، فقد  أماعلى مدى بضعة أيام بشأن سياسة الرد.  ترددت قيادة حماس

"إسرائيل"  انتهى التجلد، وبات ممكنا أن نشخص انقالب الميل: حماس ليس فقط ال تريد أن تعطي
للهجوم عليها في فترة رمضان. األجواء في غزة صعبة. "إسرائيل"  "تستدعي" إنهاذريعة للهجوم بل 
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ألف موظف دولة، لم تصل.  03كان ينبغي أن تصل من رام هللا لغرض دفع الرواتب لـ واألموال التي 
ولـ حماس مصلحة في صرف االنتباه عن هذا الرمضان النحيف نحو العدو األكبر الذي دمر لها 

 جنازات، دم، وقتلى ستعيد لها مكانة الضحية. "إسرائيل". –العيد 
لي يطيران اآلن الواحد نحو اآلخر، وليس هناك من صاروخ جراد الحمساوي والمعترض اإلسرائي

 يحرفهما عن الصدام شبه المؤكد. اآلن ينبغي الصالة من أجل حكمة الزعيم.
 أحرونوت يديعوت

 4/1/4148، األيام، رام هللا
 

 فرصة لرد ناجع
 غيورا آيالند

طالقن المخطوفين العثور على جثث الفتيا يقربان اللحظة  األخيرة األيامالصواريخ المتواصل في  وا 
ملزمة أن تتخذ عمال ذا مغزى أكبر في غزة. هل بالفعل مثل هذا العمل "إسرائيل"  التي تكون فيها

ذاضروري؟   فماذا سيكون هدفه؟ –كان نعم  وا 
غير معنية فيه كون مصلحتنا ائيل" "إسر  وال حماس معنيتان في هذه اللحظة بالتصعيد."إسرائيل"  ال

كان ممكنا ضمان ذلك دون  إذاالوحيدة بالنسبة لغزة هي أمنية وغايتها الحفاظ على هدوء مستمر. 
 حملة واسعة، يحتمل أن يكون هذا أفضل.

، حماس بقيت غير معنية بالتصعيد، وال سيما عقب ضعفها السياسي. عمليا   األخرىحماس هي 
 –وحزب هللا يوجدان في الجانب اآلخر من المتراس، في المواجهة السنية  وريةساليوم دون مؤيدين. 

مصر تعرف حماس  –مشغولة بما يجري في العراق، واالهم  إيرانالشيعية، تركيا مشغولة بذاتها، 
 كعدو وتعمل بما يتناسب مع ذلك. الداعم الوحيد المتبقي هو قطر، ولكن تأثير هذه صغير.

 إمكانيةوبالذات في ضوء النهاية المأساوية لحدث االختطاف، توجد  هذه، األمورفي وضع 
 إلىاستمر تبادل النار ورغبنا في الخروج  إذاالتهدئة حتى دون حملة كبيرة. بالمقابل،  إلىللوصول 

 نحدد الهدف. أنحملة كبيرة، سيكون مطلوبا منا 
عاقبة على قتل الفتيان، هدف الحملة يمكن أن يكون في ترتيب متصاعد واحد من أربعة: الم

توجيه  باألساسالمعاقبة وكذا خلق الردع المتجدد ضد نار الصواريخ؛ المعاقبة وتحقيق الردع ولكن 
 ضربة شديدة لمنظومة صواريخ حماس؛ انهيار حكم حماس.

تعميق  األفضلرغم الحافز لمعاقبة حماس، مشكوك أن تكون عملية المعاقبة في غزة ناجعة. من 
في يهودا والسامرة، بما في ذلك هدم منازل القتلة واستمرار حبس قسم من محرري صفقة  الضربة لها

 شاليط، وهكذا خلق ردع مباشر حيال الخاطفين المحتملين التالين.
اكتفينا بالهدف الثاني، مثلما في حالة حملة "عمود السحاب" ينبغي االفتراض بان الردع الذي  إذا

، محاولة اآلخرمنذ "عمود السحاب" مرت سنة ونصفب. من الطرف سيتحقق سيصمد لفترة محدودة  
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بان الحكم  اإلطالقتحقيق الهدف الرابع من شأنها أن تورطنا في حملة طويلة، ليس واضحا على 
 الذي سيصعد في غزة في اليوم التالي سيكون أفضل لنا من حماس.

ومستمرة لترسانة الصواريخ،  تحقيق ضربة طويلة إلىوالهدف الثالث بالذات، ذاك الذي يتطلع 
يستحق الفحص بجدية. فهذا الهدف لم يتحدد في الحملتين السابقتين  الرصاص المصبوب وعمود 

 .تغيرت جدا   اآلنالسحابب ولكن الظروف 
، هذا التهديد، الذي يتضمن عشرات الصواريخ أو أكثر، والقادرة على ضرب تل أبيب، أكثر أوال  

عروفا في الماضي، ولهذا فانه يبرر عمال أعمق. ثانيا، الواقع السياسي خطورة من ذاك الذي كان م
، أخرىوفي العراق من جهة  سوريةمريح أكثر إلسرائيل. بسبب قتل الفتيان من جهة وما يجري في 

 .اآلن اإلنجازفي العالم لن يحاول منعنا من تحقيق هذا  أحدا  ن إف
من قبل مصر. وخالفا للماضي،  اآلنمصر مغلق ، واالهم، المحور الذي يربط بين غزة و ثالثا  

تهريب متجدد لصواريخ متطورة أكثر عبر  إلىعندما كانت كل ضربة لمخزون سالح حماس تؤدي 
علم ذاتي، ولكن ضربة  اآلنسيناء، هذه المرة نجد أن هذا المسار مغلق. وصحيح انه يوجد لحماس منذ 

 غزة ستجعل من الصعب عليها جدا االنتعاش. في إنتاجهاذات مغزى للصواريخ القائمة ومنشآت 
عملية برية معينة، ولكن المخاطرة التي  إلىمعقول أنه من أجل تحقيق هذا الهدف ستكون حاجة 

 . وتعريف موزون للهدف هو شرط حيوي للنجاح.باإلنجازفي العملية ستكون مجدية مقارنة 
الوضع الصعب لحماس في غزة،  جانب إلىالشكل البشع الذي انتهى فيه حدث االختطاف،  إن

يخلقان فرصة لعملية تحقق نتيجة استراتيجية على مدى زمن طويل. من المفضل أال نبذرها على 
 عمل لغرض الرد والمعاقبة فقط.

 4/1/4148ديعوت ي
 4/1/4148القدس العربي، 

 
  "إسرائيل" للمواجهة مع العسكرّيةاستعدادات حماس 

 عدنان أبو عامر
سرائيل في غز ة، بعد أن خاضا تصعيدا   أخيرا ، اندلعت المواجهة العسكري ة المفتوحة بين حماس وا 

 ، وهذا ما توقعه "المونيتور" في مقال سابق.76/2تدريجي اا منذ عملي ة الخليل في 
ام الجناح العسكري  لـحماس، في  2رائيل" "إس لكن اغتيال جنوب غزة مساء رفح في من كتائب القس 

 ، أفسح المجال أمام اندالع الحرب.2/1
ام مساء  رشقات صاروخي ة بعشرات القذائف من  1/1وأسفر هذا االغتيال عن إطالق كتائب القس 

 "إسرائيل". ى جنوب، عل6376نوع "هاون"، "قسام"، و"غراد"، بصورة غير مسبوقة منذ حرب 
وانطلق الجيش اإلسرائيلي  في عملي ته العسكري ة على غز ة التي أسماها "الجرف الصامد"، فجر يوم 

4/1. 
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 رسائل ردعّية
وقام "المونيتور" بجولة ميداني ة في مواقع استهدفها الطيران اإلسرائيلي  في غز ة، وعلم من مصادر 

 4وطفال   71فلسطيني ا ، من بينهم  17ذه األسطر عن مقتل طبي ة أن  الهجمات أسفرت حتى كتابة ه
صابة نساء آخرين، من بينهم أطفال ومدني ون. كما استهدف القصف منازل مدني ة في مدن  013، وا 

 رفح وخانيونس وبيت الهيا في جنوب ووسط وشمال غزة.
، فأصدرت بيانات عد ة، جا ء أهمها ما أعلنه نائب لم تتأخ ر حماس بالرد  على الهجوم اإلسرائيلي 

، بعد ساعات من بدء الحرب، معتبرا  أن  4/1 الثالثاءرئيس مكتبها السياسي  موسى أبو مرزوق فجر 
، وتهيئة جبهتها الداخلي ة".  حلقات الهجوم اإلسرائيلي  اكتملت باستدعاء االحتياطي 
ام عددا  من الرسائل اإلعالم ي ة، أهمها شريط فيديو وفور اندالع المواجهة، نشرت كتائب القس 

 تصويري  لصاروخ من تصنيعها.
ونشرت مجموعة صور استعراضي ة لمسل ح يحمل صواريخ، ومن خلفه نيران تشتعل، وكتب عند 
أسفلها باللغتين العربي ة والعبري ة "كل  المدن اإلسرائيلي ة قريبة من غز ة"، في إشارة إلى أن ها في مرمى 

ام.  صواريخ القس 
ونيتور" قائدا  عسكري ا  ميداني ا  من حماس في غز ة، قبيل ساعات من اندالع المواجهة، التقى "الم

وأبلغه أن  "هذا الصاروخ، من دون إيضاح حجمه ومداه، يعطي إشارة إلى ما وصلت إليه كتائب 
، إذ تكون قدراتها الصاروخي ة أكثر كثافة  ام من احتراف عال  في مواجهة الجيش اإلسرائيلي  ودق ة القس 

 صاروخا  دفعة واحدة". 32في اإلصابة، وقد يكون اإلطالق بدفعات تصل إلى 
وأضاف في لقاء خاص مع "المونيتور" في جنوب مدينة غز ة: "لم يكن سرا  أن  حماس استغل ت 
ابقة لتعجيل استعدادها للجولة الحالي ة، فهي حفرت أنفاق هجوم، وصنعت وسائل  فترات الهدوء الس 

 مشغ لة بشري ا ، وأطالت مدى قذائفها الصاروخي ة".طيران غير 
ام ات خذت إجراءات عد ة، استعدادا   " المقرب من حماس، أن  "كتائب القس  وأك د "موقع المجد األمني 

هذه المر ة، وأهم ها عدم كشف أماكن إطالق الصواريخ "إسرائيل"  إلمكان أن تطول المواجهة مع
دات اإلسرائيلي ة، واإلبقاء على راجمات الصواريخ المنتشرة تحت األرض المنطلقة من غز ة بات جاه البل

سري ة، انتظارا  للمواجهة المقبلة، واختيار أوقات غير متوق عة في غياب الطائرات المحل قة، وتصميم 
، وتغذية بنك أهدافه بمعلومات خاطئة".  راجمات وهمي ة فوق األرض، لتضليل الطيران اإلسرائيلي 

ام مروحي ة إسرائيلي ة من طراز "أباتشي" في أجواء خانيونس في جنوب قطاع  واستهدفت كتائب القس 
"، مؤك دة أن  "الصاروخ أصاب هدفه بدق ة، من 1، من خالل صاروخ "سام 1/1غزة بعد ظهر االثنين 
 دون أن تؤك ده إسرائيل".

طيران اإلسرائيلي  في وسبق "للمونيتور" أن تحد ث عن قدرات حماس العسكري ة لوقف تحليق ال
 أجواء غز ة.

والحظ "المونيتور" من خالل جولة ميداني ة أن  معظم الطيران اإلسرائيلي  المحل ق في أجواء غز ة منذ 
اندالع الحرب يطلق بالونات حراري ة للحيلولة دون استهدافها من مضاد ات الطيران التي تملكها 



___________________________________________________ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

 445              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

ام، لكن المستجد الميداني  في هجوم ألف جندي   03على حماس، هو استدعاؤها لـإسرائيل" " القس 
 احتياط، تحضيرا  لعملية بري ة محتملة في غز ة.

 الجتياح البريّ 
ام مستعدة لسيناريو كهذا واجهته في حرب  ، وأشارت دراسة 6334ومن جهتها، تبدو كتائب القس 

ام أخيرا  وحصل عليها "المونيتور"  إلى كيفي ة التعامل مع أي  عملي ة تداولها قادة ميداني ون في القس 
سرائيل، ألن ها ستحصد أرواحا   ام وا  بري ة"، وقالت: "إن  العملي ة البري ة تمث ل السيناريو األكثر قساوة للقس 
بشري ة كبيرة، لكن مقاتلي الق سام وصلوا إلى مستوى من االحتراف القتالي  يجعلهم ال يذهبون مباشرة 

ي ين، كما في الماضي، بل يجرون قراءة سليمة التجاه عملي ات العدو لمواجهة الجنود اإلسرائيل
 إسرائيلب. وبالت وازي، يتم إرسال خاليانا المسلحة إلى األمام، حيث الخطوط الخلفي ة لالنتشار 

 اإلسرائيلي  لتنفيذ عملي ات هناك".
رت ام إذا قر  النتقال للعملي ة البري ة التي ا"إسرائيل"  أضافت الدراسة: "إن  نقطة القو ة لمقاتلي القس 

تحو ل جنودها في شوارع غز ة من صي ادين إلى مصطادين، إلى بط  في مرمى النيران، وذلك من خالل 
عف في صفوف العدو، واستغالل عنصر  الت خطيط الممي ز واإلعداد والر صد المسبق، وتحديد نقاط الض 

المهاجمين في معارك يثبت فيها المقاتلون أن   المفاجأة الذي يربك الجنود، ويجعلهم يسقطون برصاص
 لديهم قدرات عسكري ة متفوقة".

ر  ، إذا قر  وقد تحدث "المونيتور" في تحليل سابق عن أحد التحد يات التي تواجه الجيش اإلسرائيلي 
 دخول غز ة بري ا ، تتمث ل في عشرات األنفاق التي تنتشر تحت األرض.

ي حماس "للمونيتور" ما تمث له األنفاق من نقطة قو ة لمقاتلي الحركة ووصف القائد الميداني  ذاته ف
غز ة بقوله: "هذه األنفاق المنتشرة تحت كل  شارع وزقاق في غز ة تضيف أوراق قو ة "إسرائيل"  إذا دخلت

ام، وتعم ق األزمة العسكري ة اإلسرائيلي ة، وتخلق مشكالت أمني ة ال حصر لها أمام  جديدة لكتائب القس 
ل المشكلة المركزي ة أمام  الجيش، مما سيفرض عليه تعديال  في قواعد المواجهة مع حماس، وستتحو 

ن  ما يرج ح اعتماد حماس المتوق ع على األنفاق إذا قررت الجيش". العملي ة البري ة، أن  "إسرائيل"  وا 
نفقا  تحت مطار غز ة  ، حين قصف الجيش اإلسرائيلي  2/1اندالع المواجهة الحالي ة بدأت مساء األحد 

ام، قتلوا جميعا . 2الدولي  المدم ر، وكان فيه   من مقاتلي القس 
عن اقتحام وحدة  4/1ولعل  ما يشير إلى استعدادات حماس للمواجهة الد ائرة، ما أعلنته مساء 

ام المسم اة ب"الضفادع البشري ة"، لقاعدة تابعة للبحري ة اإلسر  ائيلي ة على كوماندوز تابعة لكتائب القس 
شواطئ بحر عسقالن، في شمال غز ة، ووقوع اشتباك مسل ح مع الجنود اإلسرائيلي ين، وهي المر ة األولى 

 التي تنف ذ فيها عملي ة من هذا الن وع.
ام مساء  نفقا  في أسفل منطقة كرم أبو سالم العسكري  اإلسرائيلي  في  4/1كما فج رت كتائب القس 

 اإلبالغ عن وقوع خسائر أو أضرار. جنوب قطاع غز ة، من دون



 ير وتقديرات موقف ومقاالتتقار  ____________________________________________________

 571       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

وقد وعدت  "إسرائيل"، وأخيرا ، تقول حماس إن ها استعد ت "عسكري ا  للمواجهة الد ائرة حالي ا  مع
، مم ا يعني اتساع رقعة المواجهة كم ا   بمفاجآت متالحقة سيشهدها ميدان غز ة أمام الجيش اإلسرائيلي 

 ونوعا  بين الجانبين.
 2/1/4148المونيتور، 

 
 أهداف الحملة والستراتيجية لتحقيقها".. الجرف الصامد"

 عاموس يدلين
، تبين نهائيا أن حماس لم تتعاون مع سياسة التجلد التي اتخذتها 6370تموز  1مساء أول أمس، 

وقف النار والتفاهمات التي تحققت بعد  إلىومع محاوالت الوساطة المصرية والعودة رائيل" "إس حكومة
لفتح  أيضا  في عملها مثل مطالبها "إسرائيل"  حملة "عمود السحاب". مطالبها لالتفاق مختلفة، تقيد

توقف، السجن وكذا وابل الصواريخ الذي لم ي إلىعيدوا أ فح وتحرير سجناء صفقة شاليط ممن معبر ر 
على الدخول في معركة ال ترغب فيها. وهاكم دزينة مفاهيم "إسرائيل"  رغم التجلد اإلسرائيلي، أجبرت
"الجرف القوي"، وما تختلف فيه عن "الرصاص المصبوب" و "عمود  –عن أهداف المعركة الحالية 

 السحاب".
لحماية مواطنيها والسماح للدولة  األساسالغاية االستراتيجية للعمل مفترضة من أداء الواجب  .7

استراتيجي  إنجاز، هو أخرىلتحقيق فترة هدوء  –لهم بنمط حياة طبيعي. هدف ترميم وتثبيت الردع 
والحملة الحالية من  "إسرائيل". النار على إطالقمركزي لحمالت سابقة. ردع يعالج الدافع والرغبة في 

ولجان  اإلسالميالجهاد  – ألصغرا اإلرهابقدرات حماس ومنظمات  أيضا  الصحيح أن تعالج 
المقاومة. وعلى الحملة أن تكون موجهة في أساسها ضد الذراع العسكري لحماس وباقي منظمات 

نتاجهاالصواريخ  إطالقوكذا لقدرة  واألشخاص، الضرب الشديد للقيادات اإلرهاب . هدف هام آخر وا 
التعاظم لدى حماس بعد الحملة. حقيقة  للحملة لم يطرح وبالتالي لم يتحقق في الماضي، هو منع قدرة

التي تعاظمت من خاللها حماس بعد "الرصاص المصبوب" و "عمود السحاب" دمرها  األنفاقأن 
بالتأكد من أن  –في غزة نفسها  اإلنتاجبعد أن تنفذ ضربة هامة لمنشآت  –وأغلقها المصريون، تسمح 

 .اإلطالقعلى كان  إذاالتعاظم بعد الحملة سيكون محدودا وبطيئا، 
ال يجب أن يكون احتالل غزة لغرض "انهيار  –مثلما في الحمالت السابقة  –. الهدف العسكري 6

بمليون  اإلقليمفكت ارتباطها عن غزة ونزعت عن نفسها المسؤولية عن هذا "إسرائيل"  حماس". فدولة
 أضعافهاوصحيح  ونصف من سكانه الفلسطينيين. حماس ضعيفة جدا من ناحية سياسية واقتصادية،

. وضربة شديدة لحماس لتحقيق الردع وحرمانها في القدرات وتعاظم القوة في المستقبل عسكريا   أيضا  
 هو الهدف الصحيح. أما جعل غزة مجاال بال عنوان سلطوي فهو خطأ استراتيجي. –

في .أحد عناصر القوة المركزية لحماس، والذي يفترض أن يعطي جوابا للتفوق اإلسرائيلي 3
االستخبارات النوعية وقدرة النار هو المنظومة التحت أرضية. لقد بنت حماس قدرات تحت أرضية 

تحت أرضية والى هناك تنزل  ومالجئ بأنفاقبحجم واسع للدفاع والهجوم على حد سواء. وغزة مشبكة 
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 األسبوعي الذي نفذ ف واإلحباطالكثير من رجال الذراع العسكري.  وأيضا  ليس فقط قيادة حماس بل 
الماضي حيال النفق الهجومي لحماس في جنوب القطاع والذي كان يفترض أن يكون المفاجأة 

تصفية الخلية التي حاولت  أيضا  هام للغاية للجيش اإلسرائيلي. هكذا  إنجازاالستراتيجية لحماس، هو 
ربين التي تخرج وتنفيذ عملية في زيكيم. سرية المخ الشاطئتحت ستار واسع من النار النزول على 

كهذه، يمكنها  أخرىاإلسرائيلية، وصحيح االفتراض بانه توجد أنفاق  األراضي إلىمن النفق الهجومي 
تنفذ عملية واسعة النطاق ذات مغاز شديدة. من المهم أن يتمكن الجيش اإلسرائيلي من اكتشاف  إن

يجاد األخرىالهجومية  األنفاق  دفاعية شركا حفرته حماس لنفسها.ال األنفاقلجعل  اإلبداعيةالسبل  وا 
في الحملتين السابقتين تمكن الجيش اإلسرائيلي  –ضياع "حملة المفاجأة"  إلى. من المهم االنتباه 0

من تحقيق مفاجأة تكتيكية وضرب القيادات المأهولة  حملة "الرصاص المصبوب"ب ورئيس الذراع 
مود السحاب"ب. في مساء السابع من تموز بعيدة المدى  حملة "ع اإلطالقالعسكري لحماس ووسائل 

بينما مختبئة جيدا ومنكشفة أقل  –توقيت المعركة  إمالءأثبتت حماس بانها منظمة تتعلم ونجحت في 
ما  إلىصواريخ بعيدة المدى  – أخرىمما في الماضي. لقد حاولت حماس وتحاول المفاجأة بقدرات 

لم تنجح حماس في مفاجأة الجيش  اآلنولة. حتى وراء تل أبيب، اجتياحات برية، طائرات غير مأه
جانب ذلك من الصحيح االفتراض بان حماس  إلىاإلسرائيلي، الذي أحبط القدرات "الجديدة". 

 ستواصل محاولة المفاجأة.
قدرات الجبهة الداخلية اإلسرائيلية للصمود في المعركة  –صمود الجبهة الداخلية اإلسرائيلية  .1

 أثناءفي نتائج المعركة. أنماط سلوك الجمهور في  أساسي، هو عامل أسبوعمن  ألكثرالتي تستمر 
شبه الدول  اإلرهابضد منظمات  األخيرالجيش اإلسرائيلي في العقد  أدارهاالمعارك العسكرية التي 

. فالجمهور يجتاز عددا من التحوالت: في البداية أيضا   حزب هللا وحماسب مشابهة ومتوقعة هذه المرة 
يكون هناك تأييد جارف  –من المعركة  األولى األيام، في المعركة؛ الحقا   إلىللخروج  إجماعوجد ي –

في الجبهة الداخلية وبالجنود ومع  اإلصاباتبارزة؛ مع تراكم  إنجازاتكانت هناك  إذابشكل خاص 
جاح الفهم بانه ال يوجد انتصار مطلق، يصبح الجمهور عديم الصبر وانتقادي جدا. يجب على ن

أ. شرعية عالية  سياسة التجلد للحكومة أتاحت البدء بالحملة وهي  إلىالخطوة العسكرية أن تستند 
تحظى بمستوى عال من الشرعيةب. ب. دفاع جيد عن الجبهة الداخلية  والقبة الحديدية هي عنصر 

 إطالقل قدرات سالح الجو والقوات المناورة للهجوم وضرب وسائ أيضا  في الدفاع، ولكن  أساسي
المثبتة التي ال لبس فيها حيال العدو. الجمهور اإلسرائيلي  اإلنجازات إلىالصواريخ هامة للغايةب. ج. 

 استراتيجية ذات مغزى. إنجازاتكان يرى  إذامستعد الن يتحمل 
خليط الصبر القصير في أوساط الجمهور اإلسرائيلي، الضغط الدولي، خطر  –عنصر الزمن  .2

بالصدفة بالمدنيين غير المشاركين كفيل بان يملي وقف الحملة قبل أن  إصابةمن  التصعيد والخوف
 عن النهج التدريجي  اإلمكاناالستراتيجية. وعليه فيجب االمتناع قدر  األهدافتكون تحققت 

كبيرة في تحقيق  أهمية األهدافالقريبة القادمة. وثمة للهجمات وجودة  األيامواستخدام كل القوة منذ 
 الحملة. فأهدا
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. خطوة متداخلة جوية وبرية، مسنودة باالستخبارات. يميل الجمهور الن يرى فقط نموذجين 1
جو أو جو مع خطوة برية واسعة الحتالل القطاع. حتى لو لم تكن لدينا نية الحتالل غزة،  –للعمل 

وة البرية. فبدون ال تزال واجبة وشبه ضرورية خطوة برية. هناك تداخل عال بين الخطوة الجوية والخط
نقاط ذات قيمة فستخلق احتكاكا مع  إلى". أما خطوة برية األرضخطوة برية تبقى حماس "تحت 
وتسمح سواء للقوة الجوية أو للقوة البرية أن تضربهم وتضرب  اإلرهابرجال الذراع العسكري لمنظمات 

مشروطتان  أيضا  تأكيد الجوية ، فان الخطوة البرية وبالاألحوالالبنى التحتية التي تخدمهم. في كل 
 تكون المناورة البرية اقل. –نوعية  أكثرباالستخبارات النوعية. فكلما كانت االستخبارات 

كان يمكن التعاطي مع غزة كدولة تحت سيطرة  األخيرتين.المسؤولية السياسية. في الحملتين 4
تبعا للقانون الدولي. حملة  –حماس وضرب مبنى الحكم، بالقيادة السياسية بل وبالبنى التحتية 

"الجرف القوي" تنطلق بعد وقت قصير جدا من تحلل حماس ظاهرا من مسؤوليتها عن غزة ونقل 
أبو مازن. مريح لحماس أن تتبنى نموذج حزب هللا في أنها صاحبة  إلىالمسؤولية بشكل رسمي 

سرائيل ملزمة بان تعود لت وضح بانها ترى في "جيش خاص" في دولة ليست هي مسؤولة عنها. وا 
اقتراحات لضربة عسكرية للبنى التحتية  أطلقتحماس المسؤولة عن كل ما يجري في غزة. وقد 

كانوا يريدون ممارسة  إذابرأيي فال يوجد منطق سياسي أو عسكري لعمل ذلك.  أماالسياسية في غزة. 
ريد الكهرباء، الوقود القدرة على وقف تو "إسرائيل"  الضغط على حماس، التي تسيطر في غزة، فلدى

. وكلما تطورت المواجهة أيديناالمعابر ومفاتيح الكهرباء في  –رصاصة واحدة  إطالقوالغذاء دون 
. وسيحاول الفلسطينيون خلق عرض كهذا، إنسانيةتنتشأ في غزة أزمة  أال إلىوطالت، ينبغي االنتباه 

 ر زائد للسكان غير المشاركين في القتال.يخدمهم، ويجب التأكد باننا نقرأ الخريطة جيدا وال نسمح بض
بينما تتطور المواجهة في غزة مطالبة محافل التقدير بان تقدم  – اإلقليميرقابة التصعيد  .6

 أكثر، أخرىتقديرها بالنسبة لمدى حرية العمل في ساحة غزة مقابل الخطر في التصعيد في جبهات 
كان الخوف من اشتعال االضطرابات في  يراألخ األسبوعتجلد الحكومة في  أسباب أحدخطرا. 

هذا الخطر لم يختف  ومن شأنه أن يعود  "إسرائيل". مناطق السلطة وبين عرب شرقي القدس وعرب
جسامة  أكثرعملياتية تمس بالمدنيين غير المشاركين. خطر آخر  أخطاءما ارتكبت  إذابحجم واسع 

. احتمال مثل هذا سوريةحزب هللا أو مع ولكن باحتمالية منخفضة هو اشتعال جبهة الشمال مع 
ولن يردا على ما يعتبر في السنوات  األهليةمنشغالن بالحرب  سوريةالسيناريو متدن جدا، حزب هللا و 

كعمل إسرائيلي موجه مباشرة ضدهما. ومع ذلك، فان مفهوم االحتمالية المتدنية مشحون  األخيرة
مال تستدعي الفحص والتناول الدائم لفرضة العمل خطيرة جدا الشتعال جبهة الش إمكانيةوخطير: 

 وصورة الوضع.
حيال حماس. كما "إسرائيل"  لحمالت إنهاءعملت مصر في الماضي كوسيط وآلية  -مصر .73

فتح معبر رفح  أيمصر هي هدف غير مباشر لنار حماس بطلبها تخفيف الحصار عن غزة  إن
كانت حساسة جدا للشارع المصري ورد فعله تختلف عن مصر مبارك التي  6370. مصر واألنفاق

على الحملة وعن مصر مرسي التي رأت في حماس حليفا. مصر السيسي لم تنجح في منع المواجهة 
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عدائها لحماس ورغبتها في أن  إلىواستئناف تفاهمات "عمود السحاب". ويعود عدم نجاح مصر 
السياسية لحماس على ذراعها العسكري بسبب ضعف صالحيات القيادة  أيضا  ولكن "إسرائيل"  تضربها

الذي يعمل بشكل مستقل. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن مصر تميز بين حماس التي ضربها ليس 
 الذي ال تقبل به. األمربالنسبة لها وضربة واسعة للفلسطينيين في غزة  إشكاليا  
االستراتيجية لديها.  اتاألولوياحدى الحجج للتجلد الطويل لحكومة "إسرائيل" هي سلم  – إيران .77

 اإليرانيفال حاجة للجلوس في غرفة المجلس الوزاري كي نفهم بان رئيس الوزراء يرى في التهديد النووي 
يرانفي غزة. والمفاوضات بين القوى العظمى  اإلرهاببكثير من تهديد  األخطرالتهديد  توشك على  وا 

ليس معنيا بان يكون االنتباه السياسي،  . ورئيس الوزراء6370تموز  63االنتهاء والتوقيع في 
. ومع ذلك، فالتقدير هو أن المفاوضات األهمينحرف عن الموضوع الذي يراه  واإلعالمياالستراتيجي 

 من غزة. اإلرهابلتوفير رد على تهديد  زمنيا   الذي يعطيه مجاال   األمر لن تنتهي قريبا   إيرانمع 
هة عسكرية من واجب القيادة العسكرية والسياسية أن في كل دخول في مواج – اإلنهاء.آلية 76

للمواجهة. وهذه قدرة على استخدام عناصر دولية  إنهاءتتأكد من أنها تخطط وتستطع استخدام آلية 
، آليات الوساطة والمفاوضات غير المباشرة عبر دولة ثالثة  مصر، تركيا، قطرب األمنمثل مجلس 

أحادي الجانب. حملة "الرصاص المصبوب" توقفت من جانب الخروج  أووآليات عسكرية للتصعيد 
 ضربت بشدة. "عمود السحاب" توقفت بوساطة مصرية. ألنهاحماس قبلت وقف النار  –واحد 

التي من خاللها يرغبون في الخروج  اآلليةالقرار ما هي  ألصحابمن المهم جدا أن يكون واضحا 
الستراتيجي الذي من أجله انطلق الجيش اإلسرائيلي من المعركة وأن يتم الخروج مع تحقيق الهدف ا

 للحملة.
 41/1/4148نظرة عليا 
 44/1/4148القدس العربي، لندن، 

 
 والروح القتالية في حماس بقيت كما كانت.. تحويل الشجاعية إلى الضاحية

 بن كاسبيت
ما كانت عليه الضاحية في بيروت في  إلىالمرحلة التالية ستكون تحويل حي الشجاعية في غزة 

حرب لبنان الثانية. هذه الرسالة نقلها أمس بعض كبار رجاالت الجيش اإلسرائيلي في تصريحاتهم 
 العلنية.

في  إخالئها إلىغزة دعا فيها السكان  في األحياءالجيش اإلسرائيلي أمس بالغات لبعض  أصدر
أقرب وقت ممكن. وحدد الجيش اإلسرائيلي الشجاعية بانه الحي الذي تصدر منه معظم الصواريخ 

ويبسطه مع  األساسواصلت حماس التصعيد، فان الجيش سيدمر الحي حتى  إذاوقرر "إسرائيل"  نحو
 بل ثماني سنوات بالضبط.مثلما فعل بالضاحية، معقل حزب هللا في بيروت، ق األرض

 أما. إشكاليونورفضوا. والقطريون  أنفسهم األتراكال يوجد وسيط حقا. فقد اقترح  األثناءفي هذه 
حماس. األمريكيون في الصورة وكذا  أسياديعتبرون  ألنهمن تعمل معهم مصر فغير مستعدة أل
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اهو المحامي اسحق مولخو، الفلسطينيون، من الجانب اإلسرائيلي يعمل على الوساطة مبعوث نتني
 األثناءفي هذه "إسرائيل"  مازن. أبومالءمة للوساطة هو  األكثرالوزيرة تسيبي لفني وآخرون. الرجل 

ال تريد أن تعطيه الشرف. فهذا قد يعززه على حساب المتطرفين. وحماس تطالب بمطالب متنوعة 
 إما. وبعد ذلك نرى . فورا  اآلنقف النار مر بسيط واحد: و أ إالمازن فال يقترح  أبو أمالوقف النار. 

 فترفض."إسرائيل" 
 وعد في لحظة ذروة

القياسية في العبث، بوتيرة مجنونة. فقط أعلنت  األرقاموقت البحث في منتهى السبت حطم كل 
تطلق في التاسعة مساء صواريخ جديدة نحو تل  نأحماس في الثامنة مساء، بالعبرية، بانها تعتزم 

. وقبلت القنوات اآلنحتى  أطلقتهسم احمد الجعبري. ويفترض أن تكون أثقل مما أبيب تحمل ا
انتظار شبه متوتر، شبه متسلي. في تلفزيون  إلىالتلفزيونية اإلسرائيلية التحدي ودخلت جميعها 

التي تبشر بخراب الصهيونية، دمار الدولة و"هز  باألناشيدحماس وضعوا ساعة عد تنازلي وتبلوها 
 ".باألمنسرائيليين اإل إحساس

أما عندنا بالمقابل فواصل الناس يتجولون ويقضون وقت فراغهم في ميناء تل أبيب. والحقيقة هي 
دربه، واعترض فوق  إلى األولأن حماس التزمت بالمواعيد. في التاسعة وخمسة دقائق انطلق السنونو 

 األخرىتجاه ممكن. وهي ، في كل اأخرىصلية من عشرة صواريخ  أطلقت أعقابهتل أبيب، وفي 
اعترضت. وفي ميناء تل أبيب صفق الناس، وكذا المتجمعون حول القبة الحديدية وكأن هذا هبوط 

 اضطراري ناجح لطائرة ال عال.
. دولة كاملة تتلقى وابال من الصواريخ، على مدى باألمن رائعا   إحساسا  تخلق القبة الحديدية هنا 

ينتهي هذا بالبكاء. فدوما سيكون  أال األملاس عن التأثر. ينبغي على التوالي، وكف الن أيامخمسة 
يعثر عليه بتأخر أو يقع  أويفلت من االعتراض، حيث سيصل من زاوية مفاجئة،  إياهصاروخ عاق 

خلل في أحد صواريخ االعتراض أو شيء ما. مثل هذا الصاروخ الذي يسقط على جمهور غير 
في المئة نجاح، ال يكفي  63يمكنها أن تكذب دوما.  صاءاتواإلحيلحق مصيبة.  أنمكترث، يمكن 

 البشر. يجب أن نتذكر ذلك. أرواحعندما يدور الحديث عن 
 مطلوب وسيط

بدأت "الجرف الصامد" تستنفد نفسها. والطرفان يسرهما النزول عن الشجرة التي تمترسا عليها في 
ليدي، مصر، غير معنية جدا بالتعاون. قلب الغابة، ولكن ال توجد ساللم. الوسيط الطبيعي والتق

والجنرال السيسي يتمتع شخصيا من كل بيت لمسؤول من حماس يصبح موجة حجارة في غزة. 
. المكالمة الهاتفية بين األمرالتي تنهي  اآلليةواألمريكيون هم الوحيدون الذين يمكنهم أن يخلقوا 

هي التي طلبت من الواليات المتحدة رائيل" "إس يوم الخميس كانت مكالمة تأسيسية. وأوبامانتنياهو 
 الصورة. إلىالدخول 

"ستعيد الردع" "إسرائيل"  ما. بإنجاز إحساسا  التسوية، في نهاية المطاف، ينبغي أن تعطي الجميع 
، حماس ستستعيد عالقتها بالعالم، وتحصل ربما على الفرصة للصمود من ناحية وتلقن حماس درسا  
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مازن فيفترض  أبو أماستوفر المال.  ألنهاان تكون جزءا من مثل هذا االتفاق اقتصادية. قطر ملزمة ب
ما تمكن األمريكيون من جعله كبير  إذاأن يثبت مكانته بصفته الزعيم الوحيد للشعب الفلسطيني، 

 السن المسؤول.
ما وعندما يصيب صاروخ ما، في مكان ال  إذاكل ما كتب حتى هنا يمكن أن يتصاعد بالدخان 

ما سقطت قذيفة طن من سالح الجو بالخطأ على مدرسة  إذاكبديل  أوترض به أن يقع فيه، يف
 فلسطينية مأهولة.

قد حصلت، يكون واضحا للجميع بان "الجرف  األمورفي هذه المرحلة، عندما ال تكون مثل هذه 
ذاغزة،  إلىالصامد" توجد ما وراء ذروتها. نتنياهو ويعلون لن يسارعا في الدخول  ما دخال، فسيكون  وا 

. لقد سلم نتنياهو بحقيقة أياممن بضع ساعات أو  أكثر األرضهذا نشاطا موضعا ال يبقي قوات على 
، أسالفه، مثل أيضا  االنهيار. هو  إلىأنه خالفا لما وعد، ليست لديه القدرة على دفع حكم حماس 

ترميمه. ال يوجد  إعادة إلى حملة، من ترميم الردع إلىمن حملة  أيالسبت،  إلىسيلعب من السبت 
 في هذه اللحظة. أخرى أوراقحد أل

 ل بد سنشتاق لحماس
انهيار حكم "إسرائيل"  الفارق بين هذه الحملة وسابقاتها واضح: حتى وقت قصير مضى كان هدف

حماس. وظهور العبين مثل داعش، جبهة النصرة، بيت المقدس وباقي مجانين الجهاد والقاعدة، 
بعد ذلك سنشتاق  ألنناحماس هي اليوم شبه الشريك المثالي. ال ينبغي انهيارها  أن "ئيلإسرا"لـأوضح 

، وترسانة تهديداتها على الجبهة اإلسرائيلية وضع تكون فيه مردوعة حقا   إلىليها. يجب السعي إ
تتخلى حماس عن  إطارها" في سوريةعن تسوية "على نمط  األحاديث أماالداخلية محدودة. 

 .أبدا  فغير واردة. حماس لن تتخلى عن صواريخها  صواريخها
. كل أسلحة "يوم إلسرائيللقد فشلت هذه المنظمة، حتى هذه اللحظة، في كل محاوالت ضربها 

 النفق في كرم سالم، الصواريخ على تل أبيب، ديمونا. لزييكم،فشلت. االجتياح  أعدتهاالدين" التي 
 –دينية  أيديولوجيةالية بقيت كما كانت. في منظمة شيء واحد في حماس لم يتضرر: الروح القت

متطرفة كحماس، ال ينبغي توقع تغيير الخطاب، حتى في اللحظات الصعبة. مثل هذه المنظمات ال 
، تنزف وال تكون لها خيارات. نحن لسنا هناك، وعلى ما يبدو لن األرضيةعندما تقع على  إالتخضع 

 نكون هناك قريبا.
بهذه الوتيرة، من الصعب االفتراض ان تكون  األمورما استمرت  إذاالمونديال. هذا المساء نهائي 

في غزة كهرباء في الساعة العاشرة مساء. السؤال هل يمكن مشاهدة المباراة في تل أبيب في هدوء 
 دون صافرات. صحيح حتى هذه اللحظة يبدو أن ال، ولكن كل شيء مفتوح.

 41/1/4148 ،معاريف
 48/1/4148ندن، القدس العربي، ل
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 قراءة تحليلية المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في غزة..
 د. عدنان أبو عامر

، لم تظهر 6376 ،6334على غزة عامي "إسرائيل"  بخالف الحربين السابقتين اللتين شنتهما
سرائيل في العدوان الحالي  مصر تحمسا  سريعا  على التوسط، لوقف إطالق النار بين حماس وا 

 ، في ضوء توتر عالقتها بالحركة.6370
، بقيت الدبلوماسية المصرية صامتة، 1/1/6370وفور اندالع العدوان اإلسرائيلي على غزة يوم 

ي ذكرى حرب العاشر من رمضان في اليوم الثاني من حتى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ف
 حرب غزة، لم يتطرق إليها البتة.

 لكن إطالة أمد الحرب أكثر من أسبوع وتصاعد التوتر، دفع بمصر إلعالن المبادرة.
 تفسير النصوص

هنا بدأ الحراك الدبلوماسي اإلقليمي والدولي لمحاولة وقف إطالق النار، بدأته واشنطن مع تل 
، وأنقرة والدوحة مع حماس، واكتفت القاهرة بالمقعد الخلفي، ألنها ال تريد التواصل مباشرة مع أبيب

 حماس.
سرائيل، 73/1لكن مساء األحد  ، شهد إعالن وزارة الخارجية المصرية، مبادرة للتهدئة بين حماس وا 

"إسرائيل"  ، رغم أنعبر دعوتها لوقف فوري إلطالق النار، مما يشير لمساواة القاهرة بين الجانبين
في رفح، وجاءت صواريخ القسام كرد  2/1من كوادر حماس مساء األحد  2بدأت العدوان باغتيال 

 فعل على هذا الخرق اإلسرائيلي للتهدئة السابقة.
ب برا وبحرا  وجوا ، Hostilitiesوطالبت المبادرة المصرية الجانبين بوقف جميع األعمال العدائية  

يقاف حماس إلطالق ائيل" "إسر  وعدم تنفيذ لعمليات اجتياح برى لغزة أو استهداف المدنيين، وا 
 الصواريخ، والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.

وهذا تعريف جديد ألعمال المقاومة الفلسطينية بأنها "عمليات عدائية" وهو تعريف إسرائيلي، مما 
توقيع على نص يعتبر مقاومتهم المشروعة عمال  يستحق التوقف، إذ ال يمكن للفصائل الفلسطينية ال

 عدائيا .
وجاء البند الثالث للمبادرة المصرية عائما  فضفاضا  حول فتح المعابر لألشخاص والبضائع، حين 

كلما ضيقت على "إسرائيل"  رهنها باستقرار األوضاع األمنية على األرض، وهي الذريعة التي تعلنها
 الفلسطينيين.

نه المبادرة المصرية بصورة صريحة، وأبقته ضمنيا  مصير معبر رفح، الذي مضى لكن ما لم تعل
على إغالقه حتى كتابة هذه السطور عدة أشهر، باستثناء أيام معدودة كل شهر، مما رفع عدد 

ألف بين: طالب جامعي، ومريض، وصاحب إقامة في  71الفلسطينيين العالقين في غزة لما يزيد عن 
 الخارج.

ي المبادرة المصرية ما جاء تحت عنوان "أسلوب تنفيذ المبادرة" بتحديدها صباح يوم المثير ف
لبدء التهدئة، وهو ما القى استهجانا  من قبل القوى الفلسطينية المسلحة في غزة، التي  71/1/6370
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قالت إنها علمت بالمبادرة من اإلعالم دون أن يتصل المصريون بها، مما يعني تجاهال  غير مبرر 
 لها من جانب.

ومن جانب آخر فإن هذه اإلعالنات السياسية الكبيرة البد أن يسبقها تفاهمات على سياقاتها 
 وحيثياتها، فضال  عن تفاصيلها، حتى ال تظهر الشياطين الحقا  بعد فوات األوان.

دئة ، هي ذاتها بنود ته6370الواضح أن البنود الواردة في المبادرة المصرية لوقف إطالق النار 
واندلعت الحرب الحالية ألنها خرقتها عشرات المرات، سواء ما  "إسرائيل"، ، التي لم تلتزم بها6376

تعلق بالتضييق على صيادي غزة من الصيد في البحر المتوسط، أو توسيع المنطقة العازلة شرق 
 حدود غزة، أو التحكم المزاجي بالبضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم.

ن حال حماس إذا أقرت المبادرة الحالية بعد كل هذه الدماء والضحايا في الحرب وكأن لسا
 المشتعلة في غزة: "كأنك يا أبو زيد ما غزيت"!

ما لفت انتباه كاتب السطور أن الحكومة اإلسرائيلية دعت الجتماع طارئ على غير العادة صباح 
ة "جون كيري" رئيس الدبلوماسية األمريكية ، لبحث المبادرة المصرية، بالتزامن مع زيار 71/1االثنين 

 في ذات اليوم.لـ"إسرائيل" 
وفي نفس الوقت عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا  في القاهرة لبحث العدوان على غزة، بعد 
تأخر دام أسبوعا  كامال ، وهو ما يعطي مصداقية للتحليل السائد بأن تزامن كل هذه اللقاءات والزيارات 

 عفويا ، بل تضمن إنضاج المبادرة المصرية على نار هادئة. ليس أمرا  
 نظرة في السياقات

عند مغادرة الحديث عن نصوص المبادرة المصرية، ومحاولة تفسيرها، يمكن االنتقال إلى السياقات 
 السياسية والزمنية إلطالقها، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

بإبدائها صمودا بعد إلقاء ما  "إسرائيل"، المواجهة الدائرة مع اعتبار حماس أن لها اليد العليا في -
صابة ما يزيد  633يزيد عن ألف طن من المتفجرات على غزة، واستشهاد ما يقرب من  فلسطيني وا 

 آخرين. 7033عن 
عن الخروج بصورة انتصار في نهاية الحرب، كاغتيال قيادي كبير في حماس، "إسرائيل"  عجز -

لصواريخ، مما أفسح المجال لتبادل االتهامات داخل األوساط اإلسرائيلية، ومنح أو وقف إطالق ا
 حماس صورة االنتصار المتجسدة في مشاهد الهروع إلى المالجئ.

ظهور جهود إقليمية حثيثة من أطراف ال تحتفظ بعالقات ودية مع مصر، فضال  عن توتر  -
بقوة في مباحثات التهدئة بناء على طلب يطغى على عالقاتهم، وأعني قطر وتركيا، حيث دخلتا 

أمريكي، في ضوء احتفاظهما بعالقات وثيقة مع حماس، وتخوف مصر من مزاحمتها في الملف 
 الفلسطيني.

يبقى السؤال األهم عن موقف حماس من المبادرة المصرية، الذي لم يتأخر كثيرا ، حيث أعلنت 
أي وقف إلطالق النار دون تحقيق المطالب  الحركة أنها لم تتسلم أي مبادرة متكاملة، ورفضت
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طالق سراح أسرى صفقة  الوطنية برفع الحصار، وفتح المعابر، ووقف استباحة الضفة الغربية، وا 
 التبادل الذين اعتقلوا مؤخرا .

لكن نقطة  "إسرائيل"، مع العلم أن حماس ليس لديها فيتو على الوساطة المصرية إلبرام التهدئة مع
 ، أنها لم تستطع إلزام6376اكبت جهود مصر خالل العامين الماضيين منذ تهدئة الضعف التي و 

ببنود التهدئة، من خالل عدم توفر ضمانات تمنعها من التالعب بها، بحيث تتمسك بما "إسرائيل" 
يناسبها من حقوق، وتهمل ما عليها من واجبات، حتى أن اعتقالها لألسرى المحررين في صفقة 

 الماضي، لم تواجه بأي رد فعل مصري، رغم أنها رعت هذه الصفقة.التبادل الشهر 
أخيرا ...من الواضح أن المبادرة المصرية بحاجة لمزيد من اإلنضاج حتى تلقى قبوال  نسبيا  من 

 مختلف األطراف، تحديدا  حماس والجهاد.
النار من ل" "إسرائي وقد تواصل حماس إطالق الصواريخ، وكأن شيئا  لم يتغير، حتى لو أوقفت

 ، مما يحمل في بذوره تصعيدا  للحرب من جديد مع6334طرف واحد كما حصل عقب حرب 
من جهة، ودخول حماس ومصر في مرحلة توتر أكثر من ذي قبل، ألن الحركة ستبدو كما "إسرائيل" 

 لو كانت تدير ظهرها للقاهرة.
 األناضول

 46/1/4148لين،  أونفلسطين 
 

 مبادرة مصرية مفاجئة
 براك ربيد وجاكي خوري

النار المصرية التي نشرت في مساء يوم االثنين أكثر وزراء المجلس  إطالقطرقت مبادرة وقف 
كان الوزاري المصغر بمفاجأة تامة. فقد سمع وزير االقتصاد نفتالي بينيت باالقتراح المصري حينما 

ليبرمان  أفيجدورينتظر أن يجرى معه لقاء صحافي في منتدى القناة الثانية. وسمع وزير الخارجية 
 في الراديو. األخبارالمصري في نشرة  باإلعالن

ذكر موظف إسرائيلي رفيع المستوى أن ليبرمان علم بصورة عامة أنه تُجرى اتصاالت بالمصريين 
أن سمع ليبرمان بالمبادرة المصرية أدرك أن رئيس الوزراء لكن ال اتصاالت توشك أن تنضج. وبعد 

 بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون اللذين أدارا االتصاالت تركاه خارج الصورة.
في تثاقل. فالمصريون لم يظهروا باعثا  األخيرة األيامالنار في  إطالقتمت االتصاالت لوقف 

م تنجح مبادرات مستقلة من أشخاص كمبعوث الرباعية طوني دبلوماسي، ول بإجراءخاصا على الدفع 
بلير في حشد زخم. وحدث التغيير في ظهر يوم االثنين حينما بدأ وزير خارجية الواليات المتحدة جون 

، حينما بدأ جولة مكالمات إيرانكيري الذي كان موجودا في ذلك الوقت في فيينا للمحادثات الذرية مع 
رئيس الوزراء نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية  هاتفية ماراثونية مع

 آخرين. وأشخاصالمصري سامح شكري 



___________________________________________________ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

 445              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

ذكر موظفون إسرائيليون كبار أن كيري حاول أن يشجع المصريين واإلسرائيليين على الدفع بوقف 
االثنين الوصول فورا من  ، وقالوا إن كيري اقترح في كل المحادثات التي أجراها يومالنار قدما   إطالق

النار. وكانت الردود من القدس ومن  إطالقالقدس لمحاولة الدفع باتفاق وقف  إلىالقاهرة وربما 
لالقتراح. فقد قال المصريون واإلسرائيليون لكيري أنه أصبح بينهما اتصال  مهذبا   رفضا   أيضا  القاهرة 

 وساطة أمريكية. إلىمباشر وأنه ال حاجة 
ة تحفظوا من مشاركة كيري ألنهم أرادوا أن ُيظهروا أن نظام الرئيس الجديد عبد الفتاح وفي القاهر 

السيسي قادر على أن يؤدي دور مصر السياسي التقليدي في المنطقة وال سيما مع قطاع غزة دون 
تدخل خارجي. وفي القدس تحفظوا من زيارة كيري ألنهم اعتقدوا أن األمر سُيرى استعمال ضغط 

نجازا  "إسرائيل"  على أمريكي لحماس. ومن السخرية الشديدة أن ضغط كيري لزيارة المنطقة  ضمنيا   وا 
نار.  إطالقصيغة وقف  إلىحث المصريين واإلسرائيليين على تقوية االتصاالت بينهم وعلى الدفع 

طرحها لفكرة  تبنيا   األمروذكر موظف إسرائيلي رفيع المستوى أن المبادرة المصرية كانت في واقع 
 .أيامعليهم الرئيس الفلسطيني عباس قبل بضعة 

وقف العمليات العدائية من الطرفين وأن يتم البدء بعد  عرض عباس على المصريين أن ُيعلن أوال  
ذلك في تفاوض تفصيلي في قضايا مختلفة تتعلق بقطاع غزة مثل معبر رفح ومناطق الصيد قبالة 

وغير ذلك. وكان الذين عملوا في صوغ "إسرائيل"  حدودية معسواحل القطاع والسياسة في المعابر ال
النار ومركباته رجال االستخبارات المصرية بالتعاون مع وزارة الخارجية في  إطالقوقف  إعالن

القومي يوسي  األمنفي فريق التفاوض هم مستشار  األعضاءالقاهرة. ومن الجانب اإلسرائيلي كان 
محامي اسحق مولخو، ورئيس "الشباك" يورام كوهين، ورئيس القسم كوهين، ومبعوث رئيس الوزراء ال

في وزارة الدفاع عاموس جلعاد، ورئيس قسم التخطيط في هيئة القيادة العامة اللواء  األمنيالسياسي 
نمرود شيفر. وقد ُأبعدت وزارة الخارجية تماما عن االتصاالت، ولم يكن أي دبلوماسي إسرائيلي عضوا 

 ض.في فريق التفاو 
ذكر موظف إسرائيلي رفيع المستوى أمس أن الكثرة المطلقة من االتصاالت التي تتناول صيغة 

سرائيل. إطالقوقف   النار تمت بين المصريين وا 
وال سيما  أيضا  النار الفصائل الفلسطينية  إطالقفي مصر عن المبادرة لوقف  األنباءفاجأت 

 اإلسالميي قطاع غزة. فقد علمت حماس والجهاد حماس التي ما زالت ترى نفسها صاحبة السيادة ف
أن التنسيق المصري كان  إلى، هذا اإلعالمباالتصاالت لكنهما لم تتوقعا أن تسمعا بذلك من وسائل 

لحماس عن متحدث المنظمة في غزة سامي أبو زهري  األولال معهم. وقد صدر الرد "إسرائيل"  مع
لم ُتستجب مطالب المنظمة أن ُيسقط الحصار وُيفرج عن  ألنه "إسرائيل"لـالذي عر فه بأنه خضوعا 

خاصة قبول المبادرة  اإلسالميالذين أُعيد اعتقالهم مؤخرا. وأعلن الجهاد  شاليطالسجناء من صفقة 
 .إيجابية. وعرفوا المبادرة في السلطة الفلسطينية بأنها رسميا  

حماس، حاول المصريون تسكينه فريق التفاوض اإلسرائيلي هل ستوافق  أعضاءحينما سأل أحد 
. لكن ما حدث في أيضا  فلن يكون لحماس مناص سوى أن تجيب بنعم "إسرائيل"  وافقت إذاوقالوا إنه 
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المصري بل كبار قادة حماس  باإلجراءفقط "إسرائيل"  الواقع كان عكس ذلك. ولم ُيفاجأ وزراء حكومة
 إلىرسائل في هذا الشأن  ألبتهولم ينقلوا  مراأل، فلم يكد المصريون ُيطلعون قيادة حماس على أيضا  

رجال الذراع العسكرية. وأسهمت االختالفات الداخلية بين جزئي المنظمة في شعور حماس بأن 
 المصريين حاولوا "أن يخدعوهم".

قال أحد الوزراء إن نتنياهو عرض في جلسة المجلس الوزاري المصغر يوم الثالثاء اقتراح وقف 
لعرض تحفظات. "قال نتنياهو ويعلون  إمكانمصري على أنه "منتوجة جاهزة" دون أي النار ال إطالق
بنعم عن االقتراح المصري ستمنحنا الكثير من نقاط االستحقاق في العالم وتزيد في  اإلجابةلنا إن 

ذلك. واقتنع أكثر الوزراء، وتبين لنا بعد بضع  إلىاحتيج  إذاشرعية توسيع العملية على حماس 
 نار مع أنفسنا". إطالقاتفاق وقف  أنشأنات أننا ساعا

 46/1/4148هآرتس 
 41/1/4148، القدس العربي، لندن

 
 المطلوب عملية برية ذكية

 تسفيكا فوغل
ريين الذين ال نار؟ أضحكتم حماس. ألنه أي سبب حقيقي يجعلها تقبل شروط المص إطالقأوقف 

أكثر من كل سياسي عربي آخر؟ وما  باإلسرائيليةيحسبون لها حسابا، أو مشاركة أبو مازن المتهم 
من عملية الجرف الصامد؟ هل شوشنا على حماس  أيامالذي حدث لحماس بالضبط خالل ثمانية 

 سلوكها، وهل منيت بخسائر كبيرة في مستوى القادة ومستوى الخبراء؟.
وبقوة  أخرىاتفاق ُيمكنها من أن تبني مرة  األولالنار بشرطين.  إطالقعلى وقف  ستوافق حماس

 إذافي موعد مريح لها؛ والثاني  أخرىأكبر قدراتها العسكرية والحاكمة بحيث تكون مستعدة لجولة 
 ،"إسرائيل" مع أخرىأدركت أن ضرب بناها البشرية التحتية لن ُيمكنها في المستقبل من القيام بمعارك 

 وأنه ُيخشى على قدراتها الحاكمة الحالية.
ال يمكن أخذه في الحسبان من وجهة نظر إسرائيلية في المستقبل فمن  األول اإلمكانولما كان 

الواضح لي أن عملية برية ذكية حكيمة فقط تعرف كيف تصيب مراكز ثقل قوة حماس العسكرية 
 ويل األمد.نار ط إطالقوقف  إلىوبناها التحتية البشرية ستفضي 

إن منظومة القبة الحديدية التي يدين عدد كبير منا لها بحياته، ووسائل الوقاية وتعليمات قيادة 
دفاع ال مثيل له، لكن الدفاع ال يمكن االنتصار به،  إنشاءمن "إسرائيل"  الجبهة الداخلية مكنت دولة

تخويف أنفسنا من عملية برية قد  ومن المؤكد أنه ال يهزم العدو. ونحن نجهد بنجاح ال يستهان به في
. إن قدرة أسوأتجبي ثمنا باهظا من الدماء. صحيح إنها مهمة غير سهلة لكن البديل في المستقبل 

حرب أطول من  إجراءجبهتنا الداخلية، وقدرات الجيش اإلسرائيلي من جهة جنوده وقادته ُتمكن من 
 عملية خاطفة. وليس لحماس قدرة على معركة طويلة.
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و أن السالم مع الفلسطينيين لن يحدث في المستقبل القريب. ولهذا يجب علينا صدورا عن نظر يبد
واهتمام حقيقي للمستقبل أن نمنع نشوء صيغة جديدة تلوح تباشيرها وهي "ثالث دول للشعبين". إن 

لم العربي فرصة لمرة واحدة للتعاون مع العا "إسرائيل"لـ يهيئالنار الذي لم تحترمه حماس  إطالقوقف 
 الذي ضاق ذرعا بحماس بقدر ال يقل عنا.

في  األخرىوالمباني  واألنفاقاستنفدت العملية الجوية نفسها. وقد دمرت آالف البيوت والمخازن 
. إصابتهمقطاع غزة، لكنه يوجد بديل عن كل ذلك. أما قادة حماس وخبراؤها فال بديل عنهم، فيجب 

الجهات االستخبارية القديرة ويجب عليه أن يستعمل قدراته البرية ويستطيع الجيش اإلسرائيلي بمساعدة 
 ردعا سنين كثيرة. تنشئ" عملية للحسم 6وأن يصطادهم. يجب أن تكون عملية "الجرف الصامد 

 46/1/4148إسرائيل اليوم 
 41/1/4148، القدس العربي، لندن

 
 غزة المقاومة تعيد توجيه البوصلة

 محسن صالحد. 
األداء االستثنائي المتميز للمقاومة في قطاع غزة، والصمود الرائع للشعب الفلسطيني هناك، ال 

 يمكن إال أن يكون محل اعتزاز وفخر وتقدير.
شرقة، في بيئة ها هي المقاومة الفلسطينية التي تقودها حماس في القطاع تقدم من جديد حالة م

 عربية غلبت عليها منذ نحو عام أجواء من اإلحباط، بسبب ما آلت إليه الثورات وحركات التغيير.
فساد كل ما هو جميل في حراك الشعوب  لقد عانت منطقتنا من موجة مرتدة، سعت إلى تشويه وا 

 ر عن عزة األمة وكرامتها.المتطلعة إلى إنهاء أنظمتها الفاسدة المستبدة، وبناء أنظمة جديدة حرة ُتعب   
أو ما يعرف بـ"اإلسالم -هذه الموجة المرتدة لم تسَع فقط إلى ضرب التيار اإلسالمي المعتدل 

ضعاف المقاومة  -السياسي" نما سعت إلى تشويه وخنق وا  الذي اختارته جماهير واسعة لقيادتها، وا 
 الفلسطينية، التي يغلب عليها اللون اإلسالمي.

من هو أسعد من الطرف اإلسرائيلي الذي صب ت الموجة المرتدة في مصلحته ولم يكن هناك 
، سواء بسبب ضرب "اإلسالم السياسي"، أو بسبب خنق وحصار المقاومة الفلسطينية في االستراتيجية

 غزة، أو بسبب اتساع دائرة االنقسام والضعف العربي ومشاريع التفتيت والتطرف الطائفي والعرقي.
ة في هذا الجو المضطرب لتقدم لنا حالة أمل وحالة تألق ورافعة معنوية هائلة، جاءت المقاوم

ن البوصلة يجب أن توجه  ن فلسطين تجمعنا، وا  ولتقول لنا إن الخير ما زال أصيال في هذه األمة، وا 
نحو استخراج أفضل ما في هذه األمة  وليس أسوأ ما فيهاب، في صناعة اإلنسان، والنهوض بالذات، 

 ر اإلمكانيات، واستعادة األرض والمقدسات.وتطوي
* * * 

بالرغم من الحصار اإلسرائيلي والعربي الظالم والقاسي الذي تعرضت له حماس وفصائل المقاومة 
في قطاع غزة، وبالرغم من اإلمكانيات البسيطة الضئيلة، فإن غزة لم تضي  ع وقتها، فقدمت إنسانها، 
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ية للمقاومة، ودربت عشرات اآلالف من المجاهدين، وطورت وقدمت نموذجها، وطورت البنى التحت
صناعات عسكرية تفوقت على بلدان عربية أكثر ثراء وأكثر عددا وأكثر مساحة وأكثر عالقات 
خارجية. وبالرغم من حمالت التشويه والحصار من طرف النظام الجديد وأعوانه في مصر، فإن 

 ا وقدراتها موجهة ضد العدو الصهيوني.المقاومة لم تفقد البوصلة، وظلت إمكانياته
في هذه المعركة التي تخوضها المقاومة تحت اسم "العصف المأكول"، أو ما سماه اإلسرائيليون 
"الجرف الصلب"، حققت المقاومة عددا من اإلنجازات النوعية قياسا باالنتفاضات والمعارك السابقة، 

 كان من أبرزها:
 763من تطوير أنظمة صواريخها، فازداد مداها إلى نحو  -اسوتحديدا حم-تمكنت المقاومة  -7

كيلومترا، وازدادت دقتها، كما ازدادت كمية المواد المتفجرة التي تحملها. وهكذا، بعد أن كان يحلو 
لبعض الثوريين المتقاعدين أن يسميها صواريخ "عبثية" و"ألعابا نارية"، طو ر اإليمان واإلرادة مدى هذه 

بضعة كيلومترات إلى حالة كانت تضطر نحو مليون إسرائيلي للذهاب للمالجئ في  الصواريخ من
لتشمل نحو  6376، ثم وسعت الدائرة في معركة حجارة السجيل في 6334/6336حرب الفرقان 

ثالثة ماليين إسرائيلي، ثم لتصل في هذه المعركة إلى كل  التجمعات الصهيونية في فلسطين المحتلة، 
 يين إسرائيلي.أي نحو ستة مال

تمكنت المقاومة من اختراق الجانب اإلسرائيلي برا وبحرا وجوا، وقدمت مفاجآت جديدة متميزة  -6
كالطائرات من دون طيار، وعملية زيكيم البحرية التي قام بها رجال الضفادع البشرية من كتائب 

 القسام، كما تمكنت من ضرب دبابة وعربة إسرائيليتين بصواريخ كورنت.
حافظت قيادة العمل في قطاع غزة  حماسب على منظومة القيادة والسيطرة، ولم تتعرض  -3

للضرب أو التعطيل، وتمكنت من االستمرار في تسيير الوزارات والمؤسسات وعمليات المقاومة بشكل 
 فعال. ولم تقع خسائر من "الوزن الثقيل" في المستويات القيادية للمقاومة كما حدث سابقا.

 الطرف اإلسرائيلي القدرة على المبادرة وعلى البداية الصادمة التي اعتادها من قبل.فقد  -0
وقع الطرف اإلسرائيلي في حالة "عمى استخباري" على األرض، بسبب استفادة القيادة في  -1

القطاع من خبراتها السابقة، وقدرتها على ضرب ظاهرة العمالة وحصرها في أضيق نطاق. وقد 
نك األهداف اإلسرائيلية المحتملة بالرغم من هيمنتهم التسليحية والجوية الطاغية، أضعف ذلك من ب

وجعلهم يتخبطون في ضرب األهداف المدنية واالقتصادية والمؤسسات الحكومية، دون أن يتمكنوا من 
 ضرب قوى المقاومة ومخزونها التسليحي ومرابض صواريخها.

جماع شعب -2 ي واسع، بالرغم من الضربات العنيفة البشعة حققت المقاومة حالة التفاف وا 
والبربرية للقوات اإلسرائيلية، ورفض أبناء القطاع بشكل عام االستجابة ألوامر اإلخالء من مناطق 

 محددة.
عاش الطرف اإلسرائيلي حالة ارتباك كبيرة، بعد أن فشل في فرض شروط اللعبة، ليجد  -1

 مترددة، وقيادة عسكرية ال ترغب في تحمل المسؤولية.اإلسرائيليون أنفسهم أمام قيادة سياسية 
* * * 
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ما قامت به المقاومة في هذه المعركة "غسل" كل ما قام به اإلعالم الفاسد، المدفوع من أنظمة 
عربية، من محاوالت لتشويه وشيطنة المقاومة طوال أشهر طويلة ماضية. وحماس التي حددت 

بداعها كان وما يزال في ميادين المقاومة، وأن االتهامات بوصلتها وحافظت عليها، أثبتت أن جهد ها وا 
ثارة القالقل غير صحيح. وأن أولئك الذين مارسوا حمالت  باإلرهاب والتدخل لخدمة أجندات حزبية وا 
التشويه السوداء كانوا يجرمون بحق المقاومة وبحق فلسطين، ويحاولون إفساد وتضليل الحاضنة 

 مة لقضية فلسطين ولمقاومتها الشريفة.العربية والمسلمة الداع
اآلن تسترجع المقاومة حالة االلتفاف الشعبي العربي حولها، ويخسر أعداء برنامج المقاومة مئات 

 الماليين من الدوالرات التي صرفوها لتضليل الناس وتشويه الحقائق.
ُيحَرم أبناؤه من لم تعد الجماهير تقبل أن يحاَصر قطاع غزة بحجة مكافحة اإلرهاب، وال أن 

شرايين الحياة والتنقل فوق األرض وتحت األرض، لمجرد ُتهم زائفة لم تثبت إطالقا، أو لخدمة أجندات 
وتصفية حسابات محلية. وستشكل الجماهير العربية عنصر ضغط متزايد على األنظمة التخاذ مزيد 

ال فإن هذه األنظمة ستعطي مبررات جديدة  من اإلجراءات اإليجابية تجاه المقاومة الفلسطينية، وا 
 النفجار الغضب الجماهيري في وجهها.

* * * 
ي التي ُيعاني منها محور "االعتدال" تجاه  من جهة أخرى، تكشف هذه المعركة حالة العجز والترد  
فلسطين، كما تكشف بطريقة تثير "الغثيان" كيف يتم صرف مليارات الدوالرات على دعم الموجة 

لوأد إرادة الشعوب، بينما ُيبخل على شعب فلسطين بالفتات لدعم صموده وفك  المرتدة الساعية
 حصاره.

وتثبت هذه المعركة أيضا لما ُيعرف بمحور "الممانعة" أن حماس وقوى المقاومة تعرف طريقها 
تماما، وأن بوصلتها دقيقة، وأنها لم تقع تحت جناح هذا الطرف أو ذاك، وأنها لم تسمح ألحد أن 

ا أو يوظفها ألغراضه، وأن "البعض المقاوم" إن كان قد انشغل بـ"أجندات" داخلية أو إقليمية، يستخدمه
واستنفدت الكثير من طاقاته في الصراعات المحلية، وفي دعم أنظمة تقاتل شعوبها، وفي "أجندات" ال 

 تخلو بالنسبة لكثيرين من تفسيرات طائفية، فإن حماس ظلت وفية لخطها ومسارها.
* * * 

إن األداء المتميز لحماس وحركة الجهاد وقوى المقاومة يجب أن ينعكس إيجابا على ترتيب البيت 
ن األداء المؤسف لحكومة التوافق الوطني التي يقودها الحمد هللا، والتصريحات  الفلسطيني، وا 

هللا بأن والمواقف المستهجنة من أبي مازن، عكست شعورا لدى قيادة المنظمة وقيادة السلطة في رام 
حماس جاءتهم وهي راغمة، وأنها فع لت مسار المصالحة بسبب ضعفها وحالة اإلنهاك التي وصلتها، 

 نتيجة الحصار اإلسرائيلي واإلجراءات المصرية.
لقد تجاهلت هذه الحكومة أكثر من أربعين ألف فلسطيني قام العمل في قطاع غزة على أكتافهم 

زبية فاضحة من حقوقهم ورواتبهم، بينما تابعت تسليم الرواتب طوال سنوات، وحرمتهم في مكايدة ح
بشكل منتظم لمن يجلسون في بيوتهم منذ سنوات، لمجرد والئهم لفتح أو للسلطة في رام هللا، كما عاد 
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عباس ليؤكد "قدسية" التنسيق األمني مع اإلسرائيليين، وأن الحكومة هي حكومته وأنها تعترف 
ات الموقعة وتنبذ اإلرهاب، كما يتحدث أن شروط حماس لوقف العدوان مبالغ بـ"إسرائيل" وباالتفاقي

 فيها.
وبينما كانت دماء شعب فلسطين تنزف في القطاع وُتدمر المنازل والمساجد والمدارس والبنى 
التحتية، خرج مندوب فلسطين في األمم المتحدة إبراهيم خريشة ليخبرنا عبر تلفزيون فلسطين في رام 

 الصواريخ التي تطلقها المقاومة هي جريمة ضد اإلنسانية.هللا أن 
أنا ال أفهم كيف لحكومة  في رام هللا تبني تركيبتها النفسية والذهنية على حالة العجز، وتمد يدها 
للتعاون مع االحتالل، والتنسيق األمني معه في مطاردة المجاهدين وقوى المقاومة وقمع الحريات، 

بيوتهم ومقراتهم عندما تداهم القوات اإلسرائيلية القرى الفلسطينية؛ ثم تأتي وينزوي رجال أمنها في 
لتكون هي الجهة المعنية بإدارة قطاع غزة البطل الشامخ، الذي يرد الصاع صاعين لالحتالل، 

 ويقصف تل أبيب وحيفا وكل التجمعات الصهيونية.
صائلية الحزبية في إدارة حكومة التوافق لقد آن لمدرسة العجز في رام هللا أن تنتهي، وآن للروح الف

الوطني أن تتوقف، وآن للشراكة الحقيقية في بناء المشروع الوطني الفلسطيني أن تنطلق بقوة، وأال 
تنتظر إذنا من أحد سواء أكان إسرائيليا أم أمريكيا، أم قوى إقليمية غارقة في محاربة شعوبها ومطاردة 

ن أقل ما يمكن أن تقوم به حكومة رام هللا في تيارات "اإلسالم السياسي" وتيارا ت التغيير والنهضة. وا 
 مثل هذه الظروف هو أن توقف التنسيق األمني مع العدو، وأن تطلق الحريات في الضفة.

لقد أثبتت حماس أنها ليست ضعيفة، وأنها ليست في حالة إنهاك أو انهيار، وهي في هذه المعركة 
توجيه البوصلة الداخلية الفلسطينية، من خالل تكريس مركزية العمل  تقوم مع قوى المقاومة بإعادة

المقاوم في صناعة القرار الفلسطيني، كما تدفع باتجاه إعادة النظر في كل مسارات التسوية السلمية 
 واستتباعاتها.

* * * 
ال يبدو أن الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني يرغبان في توسيع أمد الحرب، غير أن الطرف 
اإلسرائيلي الذي أراد أن يفرض "أجندته" وأن يفرض شروط اللعبة فشل تماما، كما أن المقاومة التي لم 
تبدأ المعركة وتعرضت لالعتداء قررت أال تنتهي المعركة قبل أن تحصل على الحد األدنى المقبول 

متضمنا أصال  لحياة كريمة ألبناء القطاع، وعلى رأس ذلك فك الحصار وفتح المعابر، وهو ما كان
 ، والذي يحتاج إلى ضمانات حقيقية لتنفيذه واحترامه.6376في اتفاق التهدئة سنة 

غير أن الجانب المصري مطالب قبل غيره بفك الحصار من جهته، فغزة جزء من الوطن العربي، 
ضعافها أو ضربها ال يخدم إال االحتالل، بل ويعواالستراتيجيوخط دفاع أول ألمنه القومي  طيه ، وا 
 المسوغات الستمرار الحصار.

* * * 
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، فقد أثبتت غزة أنها "مدرسة" للعالم، وأن التغيير الحقيقي يبدأ بصناعة "اإلنسان"، وأن وأخيرا  
تحرير األرض يبدأ بتحرير اإلنسان، وأن هذا اإلنسان المؤمن المجاهد الصابر المبدع هو "كلمة السر" 

 في مشروع التحرير.
 41/1/4148، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ترد على وقاحة حماس مصر

 رؤوبين باركو
وهـذا صـحيح حتـى  –النار الذي عرضته مصـر  إطالقإن الظروف التي ترفض فيها حماس وقف 

تــذكر بقســوة قلــب  "إســرائيل"، ومــا زالــت تطلــق القــذائف الصــاروخية علــى –موعــد كتابــة هــذه الســطور 
ن تحليل قراراته من وجهة نظـر تاريخيـة واعيـة يخلـص بنـا  اسـتنتاج أن ملـك مصـر كـان  إلـىفرعون. وا 

 يجب أن يدرك أنه يواجه قوى أقوى كثيرا منه ومن أشياعه.
يمكــن أن نقــول دون أن نفــرط فــي المقارنــة إن قــادة حمــاس مثــل ذلــك البــاغي فشــلوا فــي فهــم الواقــع. 

 أنفسهم اآلن وعلى شعبهم سلسلة كوارث ال تبدو نهايتها في األفق.وهم يجلبون على 
بالممتلكـات  واإلضـراراآلن أصيب الفلسطينيون بقيادة حماس بضربات كثيـرة القتلـى والجرحـى  فإلى

كـان أبرزهــا عمليـات الرصــاص المصـبوب وعمــود السـحاب والجــرف الصـامد، وحمــاس مضــروبة اآلن. 
 جهنم. أبوابطئة مسيرة الحماقة نحو وتقود المنظمة بقراراتها الخا

اآلن علــى األقــل.  إلــىوبحــق  كانــت أول حماقــة نفــذتها حمــاس هــي حقيقــة أنهــا جعلــت مصــر عــدوا  
بشــركائها مــن  اإلســالمية اإلرهــابهــي عالقاتهــا العملياتيــة وعالقــات منظمــات  األزمــةوكانــت مقــدمات 

 باإلرهـــابنزفت هـــذه الشـــراكة دمـــا كثيـــرا المســـلمين وأذرعهـــا التآمريـــة فـــي ســـيناء ومصـــر. واســـت اإلخـــوان
 في داخل مصر. اإلسالمي

المصـرية  األمـن أجهـزةحمـاس فقضـت  إلـىعلى إثر ذلك وجه السيسي ورجالـه ضـربة قاتلـة حقيقيـة 
 اإلخـــوانعلـــى البنيـــة التحتيـــة العســـكرية واالقتصـــادية لمســـاعدي المنظمـــة فـــي ســـيناء، وحطمـــوا حركـــة 

على حدود رفح التي كانـت تسـتعمل قنـوات لتهريـب الوسـائل  ألنفاقاالمسلمين في مصر، وهدموا أكثر 
 القتالية وما زالت أيديهم مبسوطة.

مثــل الفئــران  األنفــاقرجالهــا الجــائعون فــي  يختبــئالمنظمــة المجرمــة جماعــة يائســة  أصــبحتوهكــذا 
تعـــود مـــن غـــزة كـــي ال "إســـرائيل"  تحـــيط بهـــم قـــذائف صـــاروخية ال نفـــع فيهـــا. واآلن، بعـــد أن انســـحبت

 يطلبون في حماس أن تفتح الحدود لهم وتُقضى حاجاتهم.
ســرائيل اللتــين ال ترغبــان فــي الــدمل  إســقاطيلقــى طلــب رجــال حمــاس  الحصــار رفضــا مــن مصــر وا 

التــي  – األساســيةأن تمــد غــزة بالكهربــاء والمنتوجــات "إســرائيل"  الغــزي. وال يتوقــع أحــد أن يجــب علــى
الـذي ال ُيسـتعمل فـي البنـاء بـل  باإلسمنتأو  –وخية تطلق عليها مواد متفجرة وقذائف صار  إلىتترجم 

 الصواريخ وخطف مواطنيها وقتلهم. إطالقفي أنفاق ومدن تجري منها عمليات 
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يتذكر قليلون كيف طبقت القيادة الموحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحماس عمليـات القطيعـة مـع 
 ا مع الوضع وبقي الغزيون عاطلين.نفسه"إسرائيل"  وكي فت "إسرائيل". العمل في

ســـعي حمـــاس. إن تعـــاون حمـــاس  أيضــا  وفــي شـــأن المصـــريين، مـــن الواضــح كثيـــرا لمـــاذا يرفضـــون 
التــي تحكــم غــزة  اإلرهابيــةالعالقــة المصــرية المعاديــة للمنظمــات  أنشــأالمســلمين  اإلخــوانالتــآمري مــع 

فقراء المعدمون عندهم وهم ال يرغبون ذلك حقيقة أن المصريين يكفيهم ال إلىاآلن. وينبغي أن نضيف 
 نحـو 7621في الزيادة الفلسطينية. ولهذا السبب يـدفع المصـريون غـزة التـي كانـت تحـت حكمهـم حتـى 

الغــزي فــان ســكان القطــاع  اإلرهــابمصــممة علــى رفضــها أن تتبنــى معســكر "إســرائيل"  وألن "إســرائيل".
 كما ينبغي.متعلقون بمصر بصورة وجودية لكنهم ال يستوعبون ذلك 

 النـــار مـــع إطـــالقبصـــق قـــادة حمـــاس الكبـــار بمجـــرد رفضـــهم اقتراحـــات الوســـاطة المصـــرية لوقـــف 
بأفضل مقاتليها.  أجلهافي وجه مصر التي هي دولة أيدت القضية الفلسطينية وضحت من  "إسرائيل"،

ــتقم ممــن أهانوهــا علــى رؤوس األشــهاد. فــال يمكــن عنــد العــرب تجــاوز هــذه  ومصــر تنتظــر اآلن أن تن
 الوقاحة واالستخفاف بصمت.

سيكون من الصعب على قادة المنظمات الفلسطينية في غزة أن يصلحوا ضرر فقدان مصر سـاعة 
أن حاولــت أن تســاعدهم، وقــد أهانوهــا فــي وقــت تعمــل فيــه علــى أن تعيــد لنفســها مكانتهــا المركزيــة فــي 

وقـد رفضـوها وهـي تحتـال لتشـكيل جبهـة العالمين العربي والغربي والى جانبهـا دول الخلـيج والسـعودية. 
فـي الـداخل. وفـي وقــت يـدأب فيـه السيســي  اإلســالميولمواجهــة الـدس الراديكـالي  إيـرانعربيـة لمواجهـة 

في حشد شرعية سياسـية فـي الـداخل والخـارج لقـي وقاحـة قـادة حمـاس الـذين أداروا لـه ظهـورهم زاعمـين 
 النار. إطالقأنهم لم يشاوروهم في تفاصيل وقف 

ويــل للمهــزومين. كــان مــن المناســب اآلن علــى الخصــوص أن تســعى حمــاس، فقــد أصــبح شــريان ال
ن تفضـيل قطـر وتركيـا  إلـىالمصرية الخيـرة، أن تسـعى  باإلرادةحياتها الوجودي متعلقا  بـاب الحـاكم. وا 

حمـاس اذا لـم توجـد رغبـة  إلـىالغـزي هـو حماقـة. ولـن تمـر ريشـة  اإلرهـابالبعيدتين جغرافيا عن جيب 
التـي  اإلرهـاب أمـوالفقـط ماليـين الـدوالرات مـن  األخيـرةصرية والدليل على ذلـك أنـه علقـت فـي الفتـرة م

 القطاع. إلىغزة لعدم القدرة على نقلها  إلىأرسلتها قطر 
 إطـالقعلى الخصوص هي التـي اسـتجابت لبـادرة مصـر الخيـرة واسـتجابت لوقـف "إسرائيل"  وكانت

نـــة هـــذه الدولـــة الضـــخمة أمـــام الغـــرب والواليـــات المتحـــدة المتـــرددة، النـــار بوســـاطتها. وبـــذلك أكـــدت مكا
الجبهة التـي أخـذت تتشـكل  وبإزاءالجديد بصفتها زعيمة رائدة في العالم العربي،  –وأكدت دورها القديم 

 لمواجهة ايران.
 تلقي الضرب والسكوت

ضـرب الـرافض علـى مهلـة وعلـى ضـوء اخضـر مـن الـدول العربيـة ومـن الغـرب لت"إسـرائيل"  حصلت
النــار. ولــم يبــق للفلســطينيين الــذين شــاهدوا الــرفض ســوى أن  إطــالقبســبب الــرفض الفلســطيني لوقــف 

 ينتظروا استمرار الضربات لبناهم التحتية وأن يسكتوا.
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يجـب أن تُبقــي نهايـة هــذه المعركـة العبــي حمــاس المتـألمين المحطمــين علـى المســرح وأال تســتبدلهم 
أتـوا وحينمـا يـأتون مـن المؤكـد أنهـم سـيبقى عنـدهم  إذاردع ألن الالعبين الجـدد بغيرهم، فهذا هو بقاء ال

فصول التراث تلك التي أورثها  أخرىأن يتعلموا مرة  إلىذلك الباعث المدمر نحونا، لكنهم سيضطرون 
 أسالفهم، وليس ذلك من الحكمة. اإلسرائيليون

أن تــدخل غــزة وأن تقضــي علــى يل" "إســرائ ينبغــي أن نتــذكر أن لــيس البحــث فــي أنــه هــل تســتطيع
حمــاس وســالحها، بــل مــا هــي الفائــدة ومــا هــي التكــاليف مــن هــذا الفعــل غيــر الحكــيم. ولمــا كــان رجــال 

تقديرات وضع وملخصـات صـدورا عـن  إجراء إلى األمرحماس من أبناء القطاع فانهم يضطرون آخر 
 المسؤولية عن أبناء شعبهم المحطمين المستنزفين.

ن بـــديل أن يـــدخل لإليـــالمُقضـــي علـــى المنظمـــة لـــن تُبقـــي عنوانـــا  إذاتـــي ســـتبقى إن الفوضـــى ال . وا 
المنطقــة مغــامرو الجهــاد مــن العــالم كلــه هــو بــديل ســيء ألن هــذه المنظمــات يفرحهــا أن تســفك دمــاء 

الـذي  هنيـة مـثال   إسماعيلمستضيفيها الفلسطينيين كي تغذي آلة الجهاد في سبيل هللا. وال شك في أن 
 إلىيترجم ألم الثكل هذا  "إسرائيل"، الموجه على اإلرهابان من أبناء إخوته ثمن مشاركتهم في دفع اثن

ن هـذه  إلـى أيضـا  رغبة في االنتقام لكنه يترجمه  المؤلمـة هـي فـي أسـاس  األثمـانخـوف والـى ارتـداع. وا 
 في وجه حماس."إسرائيل"  الردع الذي يجب أن تحتفظ به

الخضراء الكثيرة في مسار حركتها وأن تضرب حماس بال  األضواءأن تستغل "إسرائيل"  يجب على
الضـربات فـي المسـتقبل أن تختـار لنفسـها طريـق عملياتهـا دون  إطـارفي "إسرائيل"  رحمة. ويجب على
 ضرورات غوغائية.

النار فتح المعابر من الجانـب المصـري فقـط مـع خيـار  إطالقيجب أن يشمل كل اتفاق على وقف 
انــب اإلســرائيلي. لكــن بشــرط أن ُيــنقض نظــام الصــواريخ بوســاطة جهــات دوليــة وبرقابــة التجــارة مــع الج

من هذا النوعب. ويجب أن يشمل االتفاق التزام حماس بأن  إنجازمصرية  وعندهم الباعث على تحقيق 
 .اإلرهابوتدمر تلك الموجودة وتلتزم بوقف  األنفاقتكف عن حفر 

أن "إســرائيل"  يــق هــذه المطالــب ضــئيل ولهــذا يجــب علــىونقــول بالصــدق المطلــوب إن احتمــال تحق
تســتغل مــوارد زمــان الســحق الــذي مــنح لهــا كــي تــدمر هــذه القــدرات بقــدر المســتطاع. ويجــب عليهــا أن 

النـار الفلسـطينية دون مشـاركة  إطـالقآلي علـى مصـادر  إلطالقتطور قدرات تقنية تستعمل بطاريات 
 .إسرائيليةيد 

ــــذائف وهكــــذا يصــــبح مصــــير الســــكان  ــــاد الق ــــى زن رهــــن إصــــبع كــــل مخــــرب فلســــطيني يضــــغط عل
 .أيضاالصاروخية التي تطلق علينا. وسيتفهم العالم ذلك. فهل عندهم وقت حتى ذلك الحين؟ وعندنا 

 اليوم إسرائيل
 42/1/4148القدس العربي، لندن، 
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ضغط على كيف يمكن تحويل العملية البرية إلى وسيلة لمنح تسهيالت لمواطني غزة وتشديد ال
 الذراع العسكري؟

 عاموس يدلين، شلومو بروم واودي ديكل
المرحلة الثانية والشروع  إلىصامد في غزة االنتقال توسيع حملة "الجرف ال"إسرائيل"  قررت حكومة
الهجومية التي  األنفاقبخطوة برية محدودة. الهدف الفوري هو معالجة  تموز 74و 71في الليلة بين 

مثلما  أهدافهاولكن المعركة ستستمر حتى تحقيق  "إسرائيل"، حفرتها حماس في حدود القطاع مع
 ".اإلرهابفي ظل توجيه ضربة ذات مغزى لحماس ومنظمات  الهدوء لفترة طويلة، إعادةصيغت: "

في هذه المرحلة تضمنت الخطوة العمل في قاطع ضيق بعرض كيلومتر تقريبا، على طول الجدار 
سرائيل. وتشارك في العملية طواقم قتالية متداخلة من المشاة، المدرعات  الفاصل بين القطاع وا 

الهجومية وتعطيلها. هدف فرعي هو خلق احتكاك مع نشطاء  قاألنفاوالهندسة، تتقدم في العثور على 
المحدودة لهذه الخطوة قد تحققت. فقد  األهدافخسائر بالمنظمة. ويخيل أن معظم  إللحاقحماس 

االحتكاك مع قوات حماس في هذه  إما، وهي في مراحل الهدم. األنفاقعثر على عدد كبير من 
قوة عصابات، تمتنع عن المواجهة المباشرة مع قوات المرحلة فهو محصور الن حماس تعمل مثل 

عشرات من  أصيبالقوات الهجومية من بعيد. ومع ذلك، فقد  إشغالالجيش اإلسرائيلي وتفضل 
 نشطائها وامسك بالعشرات، بينما يوجد للجيش اإلسرائيلي عدد صغير جدا من المصابين.

 أهدافمنذ بداية االشتعال الحالي  "إسرائيل" كدرس من مواجهات مشابهة سابقة، حددت حكومة
وقف نار مستقر يصمد على مدى الزمن ويتحقق  إلىالوصول  األولمحدودة للمعركة. وكان الهدف 

من خالل تعزيز الردع حيال حماس. وكان االفتراض بان الردع سيتحقق من خالل الفعل المتداخل 
الناجح  اإلحباطجانب  إلى رائيل"،"إس العتراض الصواريخ التي تطلق نحو المراكز السكانية في

 أعمالكبيرة في الطرف اإلسرائيلي. وبالتوازي، تجري  وأضرارلعمليات حماس، وذلك لمنع خسائر 
الخسائر وهدم بناهم التحتية.  إيقاعمن خالل  األخرىلجباية ثمن باهظ من حماس ومن المنظمات 

، اآلنن أمن االفتراض ب رية، انطالقا  وكان الهدف الثاني توجيه ضربة شديدة لقدرات حماس العسك
في حدود القطاع مع سيناء، سيكون من  األنفاقبعد التغيير في السياسة المصرية تجاه حماس وهدم 

 الصعب عليهم ترميم قدراتهم العسكرية على مدى الزمن.
ة داخل قطاع غز  إلىتجتذب عائدة  أناالمتناع عن خطوات برية خوفا من "إسرائيل"  لقد حاولت

في أوساط الجيش اإلسرائيلي  إصابات إلىمع احتمال عال بالتورط، فهم بان االحتكاك القريب يؤدي 
الواسعة لسكان غزة غير المشاركين في القتال. ومن أجل استقرار وقف النار  اإلصابةوالتخوف من 

زة، مثل طبيعية في قطاع غ أكثرلتوافق على تسويات تضمن حياة  أيضا  مستعدة "إسرائيل"  كانت
دخالغزة وغيرها من التسهيالت في مجال الصيد  إلىللمعابر  انتظاما   األكثرالفتح   البضائع. وا 

 القاهرة في قلب المواجهة
 األساسعنصر الوساطة  –اصطدم تحقيق هذا الهدف المحدود بالمصاعب بسبب مصالح مصر 

 األساسن مصر هي الوسيط لحماس. وبينما ال تكون حماس راضية عن حقيقة أ إنجازاتفي منع  –
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تبحث عن ضمانات خارجية لتطبيق التفاهمات  فإنهابسبب أن ليس لها ثقة بصدق الرئيس السيسي 
للوساطة المصرية، ونجحت  إالليست مستعدة "إسرائيل"  وتفضل قطر وتركيا كوسطاء. وبالمقابل، فان

ردت حماس المبادرة المصرية لوقف  بتبني هذا النهج. وبالتالي، أيضا  في أن تقنع الواليات المتحدة 
ومحاوالت "إسرائيل"  الصواريخ نحو إطالق. وواصلت وأهانتها إلضعافهارأت فيها محاولة  ألنهاالنار 

نفاق هجومية، بالتوازي مع تفضيلها أعبر  "إسرائيل"لـتنفيذ العمليات االستراتيجية، بما في ذلك التسلل 
 من المواجهة. إنجازاتهامن  األقصىلحد المفاوضات تحت النار، لتحقيق ا إدارة

الذي علقت فيه، من حيث  األزمةبان وضع  اإلحساسالتصعيد انطالقا من  إلىلقد بادرت حماس 
المالي فليس لها ما تخسره. وفقط من خالل تجسيد قدرتها على الحاق  واإلفالسالعزلة السياسية 

"إسرائيل"  الفلسطيني، حيال مصر، حيالالضرر يمكنها أن تحسن وضعها ومكانتها داخل المعسكر 
على الفهم بان انهيار حكمها  أيضا  وفي العالم العربي. منذ بداية المواجهة، أقامت حماس استراتيجيتها 

في القطاع ليس هدفا إسرائيليا، بسبب الخوف من أن البديل لحماس هو الفوضى التي تعمل فيها 
 محافل راديكالية وجهادية متطرفة بشكل حر.
 إطالقالسياسية والعسكرية ستزداد طالما استمر  إنجازاتهاتقدر قيادة حماس بان احتمال توسيع 

، في نظرهم، الفصل الوحيد الذي األحوالاتفاق على وقف النار. في كل  إلىالصواريخ قبل الوصول 
على  ذلك، اختارت حماس بدء المفاوضات إطارهو الصبر وقدرة الصمود. وفي "إسرائيل"  لهم على

" في األخوة أيهاوقف النار والتسوية بعرض مطالب جارفة: تحرير المعتقلين في حملة "عودوا 
سرائيل، فتح معبر رفح بين القطاع ومصر،  المناطق، توسيع العمل في المعابر بين قطاع غزة وا 

ميناء بحري ومطار في قطاع غزة،  إقامة، الشاطئميل بحري عن  76 إلىتوسيع مجال الصيد 
 الموظفين العموميين من حماس وغيرها. إلىالرواتب  أموالويل تح

 حملة مضبوطة
توافق على وقف النار، الن حماس تكيفت مع  إلىبانه ال يمكن الوصول  "إسرائيل"لـعندما تبين 

الشكل الذي يهاجم فيه الجيش اإلسرائيلي أهدافه وانه نشأت صورة "تعادل في القتال" دون قدرة على 
القطاع.  أراضيمرحلة المناورة البرية داخل  إلىبات ضروريا االنتقال  –يمة بحماس الحاق الهز 

 لألعمالواالستعداد للدرجة التالية من التوسيع الكبير  اإلرهاب أنفاقوفضال عن تحديد هدف ضرب 
ما وان لها  لإلصابةلها بانها قابلة  واإليضاححماس عن توازنها  إخراج إلى"إسرائيل"  البرية، تسعى
 وقف النار والتسوية التي بعد ذلك. لمبادئاالقتراح المصري  إلىلها الدخول  األفضلتخسره، ومن 

حملة مضبوطة،  إلدارةالدخول البري في هذه المرحلة ال يستهدف احتالل كل القطاع. والنية هي 
يبدو أن  ومحاولة جباية ثمن من حماس دون التورط في انتشار وبقاء طويل في القطاع. وبالتالي،

الهجومية  األنفاقمن  –القاطع المجاور للخط الفاصل  – األمنيالخطوة جاءت لتنظيف المستوى 
عدادوغيرها من التهديدات، بل  خاصة، نقية من البنى التحتية ومن  أمنيةالبنية التحتية لمنطقة  وا 

 في التسوية التي بعد المواجهة. اإلرهابيةالنشاطات 
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 ها الحالية عدة فضائل:للخطوة البرية في صيغت
 .األنفاقفهي تعطل بقدر كبير تهديد  .7
كم عن الخط الفاصل، تشكل ورقة  3السيطرة في المنطقة، وان كانت محدودة، بعمق حتى  .6

 التسوية. ومبادئلمواصلة المفاوضات على وقف النار  "إسرائيل"لـمساومة 
عدادفي تنظيف  "إسرائيل"لـتسمح  .3 رة للخط الفاصل في القطاع لفترة ما بعد المنطقة المجاو  وا 

ومع رقابة على النشاط  اإلرهابيخاصة، نظيفة من النشاط  أمنيةوقف النار بحيث تشكل منطقة 
من استغالل  اإلرهاب، ويمنع محافل األنفاقعلى "إسرائيل" منع بناء  األمرالمدني. وسيسهل 

 ة من الجدار.مقرب إلىاالحتكاك القريب لهجمات على القوات العاملة 
 المناطق المبنية، وال سيما مناطق أعماق إلى.استعداد تنفيذي يسمح بتقصير مدى العمل للتسلل 0

 للصواريخ للمدى المتوسط والبعيد، على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية. األساسية اإلطالق
العسكري  لسيناريو ال يجلب حماس، وال سيما ذراعها أيضا  ومع ذلك، يجب أن نكون مستعدين 

، في المدى الزمني القصير للركوع على ركبتيها والموافقة على االقتراح المصري لوقف تطرفا   األكثر
النار، حتى لو كانت ذلك بعض التعديالت التجميلية. ينبغي االستعداد لوضع تواظب فيه حماس على 

"إسرائيل"  ، وانه من ناحيةليس لها ما تخسره أنفكرة  إلىالصواريخ، ونشاطها يواصل االستناد  إطالق
على  –تفضل عنوانا مستقرا يمكنه أن يفرض إرادته خيرا كان أم شرا "إسرائيل"  ال بديل لحكمها، الن

لها وقف  األفضل، هو أنه كي تفهم حماس بان من األولارض القطاع. وينشأ على ذلك استنتاجان: 
يشعروا بان الدائرة حولهم تأخذ باالنغالق،  أن النار على استمرار القتال، على قادتها وزعمائها الكبار
 إلى. والمعنى هو تعميق التوغل البري إليهموان قوات الجيش اإلسرائيلي في ميل التقدم للوصول 

أن تمتنع عن اقتراح رزمة امتيازات،  "إسرائيل"لـ، ال يمكن المبنية في القطاع. ثانيا   األراضيداخل 
المنوط  ألمرتشديد على توسيع النشاط في المعابر وفتح معبر رفح، قريبة من المجال المدني، مع ال

 لها. كإنجازاتالمعركة  إنهاءبموافقة المصريينب، بحيث يكون بوسع حماس أن تعرض 
 44/1/4148معاريف األسبوع 
 44/1/4148، القدس العربي، لندن

 
 ضغط عسكري ومداورة سياسية

 يوفال ديسكن
لن تنتهي المعركة على حماس في الفترة القريبة دون مداورة سياسية مع المداورة البرية التي ينفذها 

القريبة فسيعبر عن عدم حسم  األيامنار في  إطالقوقف  إحرازالجيش اإلسرائيلي. وحتى لو تم 
 جهة التالية.عسكري حقيقي ويستعمل ساعة الضبط استعدادا للموا

قوة عسكرية وقدرة على الثبات أكبر مما لحماس بما ال يقبل المقارنة.  "إسرائيل"لـمن الواضح أن 
والجبهة الداخلية مستعدة ألن تدفع الثمن كي ُتحل مشكلة الصواريخ لألمد البعيد، والقبة الحديدية 
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مير أنفاق الهجوم ضرورية جدا تؤدي عمال ممتازا وتساعد في قدرة الجمهور على الصمود، وعملية تد
 القتال في ميدان معقد جدا. يقتضيهاآلن بحذر  إلىيتصرفان  واألمنيوالمستويان السياسي  –

لكن المشكلة األهم هي أن حماس ليس لها ما تخسره ألن وضعها سيء جدا. فهي في أزمة شديدة 
ثا عن صلة باألحداث، ووضع مع مصر وليس لها حليف حقيقي ما عدا قطر وتركيا اللتين تبحثان عب

رجالها  إلىأحواله، فهي غير قادرة على أن تدفع الرواتب  أسوأحماس وقطاع غزة االقتصادي في 
والشعور بالعزلة والحصار أعمق مما كان من قبل. وأشد من ذلك أن  –وعمال الجمهور في القطاع 

تحسين حالها  إلىرمي عملية المصالحة التي كانت من وجهة نظر حماس عمال استراتيجيا ي
 والحصول على الشرعية فشلت اآلن.

 مشكالت حماس
وضع يائس من وجهة نظرها وهي مستعدة ألن تدفع ثمنا  إلى األخيرةُدفعت حماس في السنة 

 باهظا  وال سيما من القتلى من أبناء شعبهاب لتحرق أوراق اللعب االستراتيجية مجددا.
 األخيرةاستعدت لها حماس استعدادا جيدا في السنوات  أزمة إلىنفسها ُتجر "إسرائيل"  وقد وجدت

الحصار والعزلة  إلسقاطمن جهة عسكرية، وهي التي تستغل استغالال قاسيا كل نقاط ضعف القطاع 
 في الساحة الفلسطينية الداخلية. أيضا  مهما  إنجازا  الدولية ولتحرز 

اآلن  إلىجدا، والقبة الحديدية تمنع  قاس  "إسرائيل"  لكن حماس تالقي عدة مشكالت وهي أن رد
وضع  إلىبرغم مقادير الصواريخ المطلقة ومداها المذهل. وهكذا أخذت حماس ُتدفع  حقيقيا   إنجازا  

 إطالقيكسر التعادل حقيقي ولم يبق لها سوى أن تعتمد على االستمرار على قدرة  إجراءليس لها فيه 
تستطيع أن تعرضه على أنه  إنجازعن  وعلى بحث يائس األرضالنظام الصاروخي تحت 

شديدة لقواتنا واختطاف  إصابة إلىبلدة مدنية وتنفيذ مذبحة في مدنيين  إلىاستراتيجي: من تسلل 
وأنا  "إسرائيل". مصابين كثيرين في إلىقذيفة صاروخية تفضي  إصابة إلىجندي أو جنود أو مدنيين 

أدركت فقط أن استمرار حكمها لقطاع غزة موجود  اإذأرى أن حماس ستوافق على تليين موقفها كثيرا 
 على شفا خطر وجودي.

داخل المناطق المأهولة حيث  إلىخيار االستمرار بل تعميق العملية البرية "إسرائيل"  تملك حكومة
 .األرضفي داخل  اإلطالققادة حماس وحيث ُتخبأ قواعد  يختبئ

القذائف الصاروخية  إطالقن يوقف تماما ويستطيع ضغط عسكري فعال كهذا أن يقلل كثيرا بل أ
 ينشئسيطرة الجيش اإلسرائيليب، وأن  إلى ويتعلق ذلك بالطبع بمساحة المنطقة المأهولة التي ستنقل 

يمكن أن تراوح بين احتالل كامل وتطهير  األزمة إلنهاءعددا من الخيارات "إسرائيل"  بالنسبة لدولة
ذي تبدأ حماس فيه الشعور بالضغط وتوافق على قبول الشروط للقطاع وبين وقف العملية في الوقت ال

 التي تعرض عليها.
التي يمكن أن تستمر  األرضعلى  األولىيمكن أن تتم هذه العملية في مرحلتين: مرحلة السيطرة 

والصواريخ  األنفاقالتي سيطرنا عليها من المخربين، من  األرض، ومرحلة تطهير أسابيعبضعة 
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سنة أو  إلىويمكن أن تطول بضعة أشهر  –الوسائل القتالية  إنتاجب وخطوط ومختبرات التخري
 التي سيتم معالجتها. األرضسنتين بحسب مساحة 

يمكن أن نتفهم عدم حماسة الحكومة لتعميق العملية في مناطق مكتظة بالسكان من القطاع. فهذا 
نسانيتحد عسكري  . لكنني أعتقد من بشري مؤلم جدا  ث أيضا  ، وسيكون له األولوسياسي من الطراز  وا 

حقيقية في هذه العملية ألنه حتى لو وجدت في رأيي جيوب مقاومة  إنجازات إحرازمع ذلك أنه يمكن 
فان قدرة الذراع العسكرية لحماس على الصمود في مواجهة مباشرة مع  األماكنشديدة في بعض 

لمشكلة هي أنه من غير هذه العملية سينشأ اعتقاده. وا إلىالجيش اإلسرائيلي أقل كثيرا مما يميلون 
 جدا يعني سفك دم متبادال دون قدرة على الحسم. إشكاليوضع راهن 

الحكومة ال بحسب عدد بيوت نشطاء  إنجازاتعلى "إسرائيل"  كلما مر الوقت سيحكم الجمهور في
ب عدد قواعد الذي ُدمر، وال بحس األنفاقالتي ُدمرت، وال بحسب عدد  اإلسالميحماس والجهاد 

الصواريخ التي ُفجرت، وال بحسب النسبة بين المصابين من السكان الفلسطينيين والسكان  إطالق
 اإلسرائيليين.

 خطر الوضع الراهن
في  أخرىقبل أن تبدأ تعقيدات مثل نشوء جبهات  جدا   مهما   إنجازا  أن تحرز "إسرائيل"  يجب على

 العرب أو حتى اشتعال الجبهة الشمالية."إسرائيل"  نييهودا والسامرة، ومظاهرات احتجاج من مواط
اآلن قد  إلى"إسرائيل"  أن التفويض الدولي النسبي الذي تحظى به دولة وال يقل عن ذلك خطرا  

 يتالشى سريعا.
القوات البرية  فإخراجيوجد في الوضع الذي نشأ عدد من الخيارات غير السهلة من جهة عسكرية: 

بقاء القوات في المنطقة غير المأهولة األزمة إنهاءلحماس ولن ُيقرب  زا  إنجامن القطاع سُيرى  ؛ وا 
سيجعل هذه القوات عرضة للهجمات ولن يؤثر في الوضع؛ واالستمرار على توسيع العملية لمواجهة 

 ضغطا كبيرا على حماس لكن يصاحبه مصابون كثيرون. ينشئحصون حماس في المنطقة المأهولة 
علينا من بين هذه الخيارات أن نوسع العملية البرية ألنه ال يجوز أن تنتهي موقفي هو أنه يجب 

 الوضع الراهن. إلىالعملية 
ضغط فعال على حماس في الجبهة كلها فهناك مكان لتوسيعها وتعميقها نحو جنوب  وإلحداث

 منطقة خانيونس ورفح، فهي منطقة يمكن عزلها عسكريا بصورة أفضل كثيرا إلىالقطاع خاصة 
وفصلها عن شمال القطاع، والسيطرة على خانيونس وعلى رفح وتطهيرهما من البنية التحتية 

تأثيرات معنوية في حماس في شمال القطاع. ويجب في نفس  أيضا  . وستكون لهذا العالج اإلرهابية
ومن الجو على شمال القطاع لكن دون أن ُيعمق في هذه المرحلة  األرضالوقت زيادة الضغط من 

 مناطق مكتظة بالسكان. إلىخول الد
االستراتيجية المناسبة في الوضع الحالي ذات رأسين: ففي الجانب العسكري يجب االستمرار وزيادة 

مسار سياسي مهم. وكلما أصبح الضغط العسكري على  إنشاء، ويجب في موازاة ذلك الضغط كثيرا  
فان العملية السياسية  األمر. ومهما يكن حماس أشد تأثيرا زادت القدرة على تنفيذ العملية السياسية
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في  أيضا  المقترحة معقدة جدا وليس نجاحها مضمونا، لكن الطرف المبادر قد تنتظره مزايا حقيقية 
 .أيضا  حال فشل المبادرة 

يجب أن تكون مبادرة كسر التعادل موضوعة في الوقت المناسب أمام حماس بمنزلة حبة بطاطا 
قرارات مهمة جدا. فاذا قبلت المبادرة التي سأفصلها بعد ذلك نكون قد  ساخنة توجب عليها اتخاذ

ذاكسبنا   رفضت فسيسوء وضعها أكثر. وا 
مصر،  –وهو أكثرها ضرورة  األوليجب أن تقوم المبادرة السياسية على ثالثة عوامل مهمة. 

الثالث الحاسم هو والعامل الثاني المراد جدا هو السلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن، والعامل 
الجامعة العربية والمجتمع الدولي بقيادة الواليات المتحدة. ويجب أن تشتمل المبادرة في األساس على 

والحوافز للقطاع كعمق نزع السالح"، وتقوم على العناصر  التفضيالتصفقة منطقها هو: "عمق 
 التالية:

 :األمنيالعنصر 
 نار مطلق زمنا طويال. إطالقـ وقف  7

 الهجمات  ويشمل ذلك االغتياالت والتصفيات المركزةب. أنواعمتبادل لجميع  وقف
 .أنواعهـ التجريد التدريجي للقطاع من السالح المائل المسار على اختالف  3
 الوسائل القتالية و/ أو تهريبها. إنتاجـ وقف  0
 الهجوم والتهريب. أنفاق إغالقـ  1
 .ـ رقابة دولية على ما ذكر آنفا   2
 عنصر المدني:ال
ـ رفع الحصار االقتصادي والبري والبحري عن القطاع بصورة كاملة  ويشمل فتح كل المعابر  7

السلع والوقود وسائر الحاجات الفلسطينية تحت رقابة  إدخالوا عمال ميناء غزة وهو ما سُيمكن من 
 دوليةب.
 .ميال   76ـ توسيع منطقة الصيد لتصبح  6
 لسطينيين في المناطق الحدودية من قطاع غزة دون مناطق فاصلة.ـ حرية حركة للسكان الف 3
قطاع غزة تُنسق وتنفذ مع حكومة الوحدة الفلسطينية  مع الخضوع  إلعمارـ تنفيذ خطة دولية  0

 لقبول شروط الرباعيةب وبقيادة أبو مازن.
وتضعها رائيل" "إس ليها دولةإويجب أن تكون هذه العناصر أساس المبادرة السياسية التي تبادر 

الجامعة العربية أو عدة دول عربية على الطاولة بدعم من الواليات المتحدة والمجتمع الدولي. وعلى 
ومصر "إسرائيل"  حسب المبادرة كما قلنا آنفا وبمقتضى تجريد القطاع من القدرات العسكرية، سُتمكن

كبيرة للقطاع هي غاية  إعمارمن تسهيالت كثيرة للحصار وحياة سكان القطاع، ويتم البدء بخطة 
 مع المصلحة اإلسرائيلية البعيدة األمد. أيضا  مناسبة تتسق 

أن تُبين لماذا  إلىمن وجهة نظرها وتضطر  وهكذا توضع حماس على قرن المعضلة المعقدة جدا  
 أسلحتهاهي ليست مستعدة لقبول اقتراح سخي جدا يعد بتحسين ضخم لوضع القطاع في مقابل نزع 
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وة بشرعية دولية وبخطة إعمار عظيمة لقطاع غزة. ولمضاءلة االرتياب وعدم الثقة يجب أن والحظ
 يكون التنفيذ تدريجيا ومشروطا على نحو يتم تحديده مسبقا وتحت رقابة دولية.

 إسرائيل ستكسب فقط
ية تسو  إلىمع شيء من الرؤيا يمكن أن تصبح هذه المبادرة السياسية بعد ذلك أساسا مهما للتقدم 

 بعد ذلك الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. إطارهاُيحل في  إقليمية
أقول من معرفتي الشخصية إن المنطق الذي يقود على نحو عام قيادة حماس السياسية الشرهة 

ُصرفت هذه المبادرة بحكمة  إذاالتسوية المطلوبة. لكن  إلىالمقطوعة عن الواقع لن يفضي بالضرورة 
 ما تخسره بها بل ستكسب فقط.ئيل" "إسرا فلن يكون لدولة

ذا  رفضت حماس الخطة رفضا باتا واستمرت على المواجهة العسكرية فانه يجب على دولة وا 
سقاطأن ُتظهر التصميم على المضي حتى احتالل كامل للقطاع "إسرائيل"  سلطة حماس. وهذا  وا 

ون كثيرون جدا من الطرفين، سيناريو لن يكون فيه منتصرون حقيقيون، ففي هذا القتال سيوجد مصاب
أن تبقى هناك سنة أو سنتين كي تطهر  إلى"إسرائيل"  وفي نهايته سيسقط حكم حماس وتحتاج دولة

 الكثيرة التي بنيت فيها. اإلرهابيةومن البنى التحتية  اإلرهابالمنطقة من عناصر 
ات النهاية السياسية لهذه في سيناريوه أيضا  ذلك فانه يحسن أن نبدأ التفكير اآلن  إلىاحتجنا  إذا

 لذلك أن تكف عن سلوك النعامة والغموض االستراتيجي."إسرائيل"  العملية. ويجب على
عليها أن تحدد بشجاعة حدودها وعليها أن تضع خطة سالم صادقة تتساوق مع المصلحة 

وكما يجب  يهودية وديمقراطية."إسرائيل"  وهي نيل حدود معترف بها وثابتة والحفاظ على األساسية
 لتسوية سياسية. األخرىعليها أن تمد يدها  اإلرهابأن تستعمل قبضة فوالذية لمواجهة "إسرائيل"  على

 44/1/4148يديعوت احرونوت، 
 41/1/4148، القدس العربي، لندن

 
 مفتاح الهدنة في يد السيسي

 تسفي برئيل
أن عالقاته بالرئيس المصري عبد  أخرىعرف وزير الخارجية األمريكي جون كيري أمس مرة 

األمريكية بالرئيس مبارك.  اإلدارةالفتاح السيسي ال تشبه ويبدو أنها لن تشبه تلك التي ميزت عالقات 
وواشنطن  فاذا كانت قد ولدت في عهد مبارك عبارة "دبلوماسية الغمز" التي كانت موجودة بين القدس

 اليوم دبلوماسية "المسطرة الخشبية" التي يظهرها السيسي للواليات المتحدة. أصبحتوالقاهرة، فقد 
تعديل  إلىبي ن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أول أمس أنه ال يوجد أي سبب يدعو 

القاهرة  إلىوصل المبادرة المصرية. وبي ن أن هذه هي الصيغة ال غير. وحاول الفريق األمريكي الذي 
 قبل زيارة كيري بأيام معدودة الفحص عن صيغ جديدة لكنه لقي نفس الموقف المصري الحازم.

إن مصر غير مستعدة لمنح حماس أية تخفيضات في هذه المرحلة على األقل. والمرونة الوحيدة 
لمصرية متعلق تتضمنها مقولة تقول إن كل تغيير في المبادرة ا إلظهارهامصر مستعدة  أصبحتالتي 
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 اإلسالميحماس ومصر ومحمود عباس والجهاد  إلى". والقصد من هذه العبارة األطرافبموافقة "كل 
سرائيل بالطبع. وعلى هذا النحو ُيقسم السيسي المسؤولية عن وقف  النار أو عدمه، بين  إطالقوا 
سرائيل وعباس ومصر من الجهة  ا تستطيع كل . وهكذاألخرىحماس وسائر المنظمات من جهة، وا 

التنسيق والتعاون  إلىأن هذا القول الجازم يشير  إلىالنار، هذا  إطالقمشار كة أن تعترض على وقف 
 ومصر."إسرائيل"  الموجودين بين

ستقبله مصر، لكن يبدو في هذه المرحلة أن السيسي "إسرائيل"  ال يعني ذلك أن كل ما توافق عليه
قادرة على ضرب حماس بقوة "إسرائيل"  لعسكرية. وربما ُيجل أنغير متأثر كثيرا باستمرار العملية ا

جنديا مصريا  66آخر هو أنه يربط بين العملية القاتلة التي قتل فيها  إمكانأكبر وتركيعها. وهناك 
فانه ال  اإلرهابعلى حدود مصر الغربية وبين المعركة في غزة، وحينما يعلن عن عملية شاملة على 

 .إرهابتخلى لمنظمة ُترى هي نفسها منظمة يريد أن يبدو كمن ي
وفي الوقت نفسه يستمر السيسي الذي يملك بال شك موقعا حاسما ويملك أهم وسائل الضغط 

النار، يستمر على اختبار قوته مع الوسطاء اآلخرين وال سيما قطر وتركيا. لكنه  إطالقوقف  إلنشاء
ن ُتمتحن الدبلوماسية العربية والدولية فقط بل أخذ يحبس نفسه في شرك نفيس ينشئه ألنه منذ اآلن ل

. وفي الوقت الذي يهاجم فيه الخطاب العام في مصر أيضا  التي صاغها  المبادئ"ثباته الصلب" على 
حماس على نحو لم يسبق له مثيل، سيصعب على السيسي أن يبين للجمهور لماذا منح حماس 

 ما عبر أحد المحللين المصريين.تنازالت "تأتي على حساب مصلحة مصر القومية"، ك
يبدو اآلن أن السيسي يستطيع االنتظار بصبر ألنه يوجد بين الفصيلين الرئيسين حماس والجهاد 

وعلى رأسه رمضان عبد هللا  اإلسالمياختالف في مسألة المبادرة المصرية. فالجهاد  أيضا   اإلسالمي
. وما زالت حماس من جهتها ُتصر على ا  أيضشلح ُيصر على أن تكون مصر الوسيطة وطرفا مشاركا 

أن يكون لقطر ولتركيا، لكن بقدر أقل، نصيب من الحل. وفي الجلسات الطويلة التي تمت في الدوحة 
 بين عباس وخالد مشعل بدا للحظة أن الجو يتحسن وأنه يمكن أن توجد صيغة معدلة متفق عليها.

يادة السعودية الصيغة الجديدة، لكنه ألغى السعودية كي يبلغ الق إلىكان عباس مستعدا للسفر 
رام هللا على أثر إصرار حماس وقطر كما يبدو. إن عباس الذي يمثل في المباحثات  إلىالسفر وعاد 

أن  إدراكالنار وبين  إطالقوقف  إلىبين طموحه  أيضا  مع المنظمات الموقف المصري سجين هو 
مسار صدام مع مصر. ويملك عباس ورقتي لعب العدول عن االقتراح المصري قد يجعله يسير في 

عن سجناء حماس المسجونين في السجون الفلسطينية، والثانية السماح  اإلفراج أحداهماذواتي قيمة 
 الرواتب، بل إنه عرض على حماس البدء بهاتين الخطوتين. أمواللمصارفه بتحويل 

رفعت سقف مطالبها كي تسوغ  لكن حماس التي وافقت في بدء الحرب على معادلة أكثر ليونة،
المعركة الدامية التي تقوم بها مع "إسرائيل" وعدد الضحايا الكبير. ويوجد في مركز المطالب رفع 
 الحصار عن غزة الذي معناه العملي فتح معبر رفح وفتح المعابر من "إسرائيل" ورفع الحصار البحري.

اإلسرائيلي المصري مع السلطة  تتم اآلن حول تفسير هذا المطلب المباحثات في المحور
الحكومة  إنشاءالفلسطينية، في حين تؤسس حماس مطلبها على وعد مصر بفتح معبر رفح مع 
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الفلسطينية الموحدة وهو وعد ال تُقر مصر بأنها وعدته. وتطلب مصر أن يراقب المعبر ناس الحرس 
ة الفلسطينية "مراقبين متفقا الرئاسيين الفلسطينيين، وحماس من جهتها مستعدة ألن تعين الحكوم

 .أيضا  عليهم" يكون ناسها فيهم 
في مقابل ذلك ُتصر على أن يتم فتح معبر رفح بحسب اتفاق المعابر الذي "إسرائيل"  وما زالت

، بيد أن مصر لم توقع على هذا االتفاق وهي تستطيع أن تقرر كما تشاء. 6331وقع عليه في 
 بإزاءالقريبة وال سيما  األيامحل هذه االختالفات الكثيرة في ونشك في أن يستطيع جون كيري أن ي

أو حماس فقط هما اللتان تحددان سير "إسرائيل"  الموقف المصري الصارم. ونتيجة هذا أن ليست
 .أيضا  الحرب بل األجندة المصرية 

 41/1/4148هآرتس 
 48/1/4148، القدس العربي، لندن

 
 ن أن ينتهي القتال رغم أنهم ل يقولون ذلكيفضلو الجيشالمجلس الوزاري وقيادة 

 عاموس هرئيل
صباح أمس دخلت قوة من لواء المظليين لتمشيط منزل في قرية خزاعة، شرقي مدينة خانيونس. 

المالزم باز الياهو من كيبوتس عفرون، تحرك على رأس القوة مع رجل اتصاالته،  قائد الطاقم،
، ومطلق النار، العريف أول شاحر روبين من كيبوتس جينجر. عندما إيالتالعريف أول لي مات من 

اقترب الطاقم من المنزل، استخدمت نحوه عبوة ناسفة كبيرة نثرت أيضا شظايا كروية نحو المظليين. 
سبعة مظليين آخرين، من طاقم  وأصيبثة من رجال خلية رأس الحربة من شدة االنفجار. فقتل ثال
 .. وضع أحد الجرحى خطير جدا  73مارس 

في اليوم السادس من العملية البرية في حملة "الجرف  األقسىالحادثة في خزاعة، وهي الحدث 
 أهدافا  قدم ببطء نسبي، تمشط في القطاع. فالقوات تت اآلنالصامد" تعكس طبيعة القتال الجاري 

نتائج طيبة. ويبذل  اآلنوهو النشاط الذي يعطي حتى  –الهجومية  األنفاقاستخبارية وتفتش عن 
كي يفاجئوا وحدات الجيش في خطوط االتصال الطويلة، من خالل تفعيل  واضحا   الفلسطينيون جهدا  

ضابطا  36قتل في العملية  آلناصواريخ مضادات الدبابات ونار القناصة. حتى  إطالقالعبوات، 
قتيل، أكثر من  133الخسائر الفلسطينية فتقدر بـ  أماوجنديا؛ جندي آخر ال يزال يعتبر مفقودا. 

 نصفهم مدنيون.
شد في القطاع، في ضوء التهديد الذي يحدق بحياة الجنود أبعدوانية  اآلنيعمل الجيش اإلسرائيلي 

قذيفة، كل واحدة منها بوزن طن، على مواقع  763أول أمس في المنطقة المكتظة. وألقى سالح الجو 
وقيادات لحماس في حي الشجاعية، الذي هرب معظم سكانه بسبب المعارك. وأمس قصف المستشفى 

النار على قوات الجيش اإلسرائيلي. في شرق  إطالقالمجاور "الوفاء" بعد حاالت متكررة من 
نار ثقيلة وبلغ عن عشرات الفلسطينيين القتلى. وال  أطلقتالحادثة مع المظليين،  أعقابخانيونس، في 



___________________________________________________ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

 444              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

العسكرية  األذرعتبلغ السلطات في القطاع من هو من بين القتلى كان مدنيا ومن هو نشيط في 
 .اإلرهابلمنظمات 

في  "إسرائيل"، إلىالهجومية المؤدية  لألنفاقجانب ذلك، يواصل الجيش البحث والعثور والهدم  إلى
، ولكن أسبوعينكفيلة بان تستغرق حتى  لألنفاقع. وبتقدير الجيش، فان معالجة جذرية أطراف القطا

عمق المنطقة  إلىفان القوات ال تتقدم  األثناءليس مؤكدا أن يكون هذا الزمن تحت تصرفه. وفي هذه 
الخط الذي ينتشر فيه الجيش اإلسرائيلي في  أن. وهذا يعني األنفاقبسبب التركيز على معالجة 

 نقاط ضعف لمزيد من الهجمات من جانب حماس. أحيانا  ومن شأنه أن يخلف  –لقطاع ثابت نسبيا ا
 حسم نتنياهو وضيف

مؤشرات واضحة على تقدم سياسي حقيقي، رغم  األثناءبينما يستمر القتال، ال توجد في هذه 
وهي واقفة "إسرائيل"  ، تشاهدالمنطقة. عمليا   إلىالذين يصلون  األجانبالقطار الجوي من المسؤولين 

جانبا تقريبا االتصاالت التي بين مصر وحماس. والمرونة المصرية بالنسبة لمطلب حماس فتح معبر 
 رفح كفيلة بان تكون المفتاح لتحقيق وقف النار. ومع أن ال المجلس الوزاري وال قيادة الجيش في

استسلمت حماس  إذا. اآلنل منذ ينتهي القتا أنيقولون هذا صراحة، واضح أنهم يفضلون "إسرائيل" 
، أخرىطويل تأتي بعدها مفاوضات  إنسانيللضغوط التي تمارس عليها، حتى ولو على وقف نار 

 أيامما سمحوا له بعدة  إذاذلك. وسيسر الجيش اإلسرائيلي  أيضا  "إسرائيل"  تعارض أالفمن المتوقع 
الجيش ال يمارس ضغطا على القيادة على مقربة من الجدار، ولكن  األنفاقكي يمشط ويدمر  أخرى

 السياسية لتوسيع الحملة بشكل واضح.
احتمال عال نسبيا لوقف النار، هناك جانبان آخران  إلىكانت هذه المعطيات تشير ظاهرا  إذا

يتعلق  –يتعلق بالمصاعب السياسية الداخلية لرئيس الوزراء نتنياهو. والثاني  األوليعقدان الوضع: 
التي  األسابيعباعتبارات رئيس ذراعها العسكري، محمد ضيف. وحتى في  ساسوباألبنهج حماس 

يضفي فيها نتنياهو على نفسه سيما القائد الذي يقود حربا، فانه ال يزال سياسيا يبالي بحسابات الربح 
 والخسارة االنتخابية. يخيل أنه يفهم جيدا بان هذه المعركة هي مدخل لهزات كبيرة.

د أن الدعم الجماهيري لسياسة الحكومة وبالتأكيد لعمل الجيش اإلسرائيلي في هذه اللحظة نج
بالتعادل، إن لم يكن الخسارة بالنقاط.  تسليما   اآلنجارف. ولكن في نظر الكثيرين سيكون التوقف 

وهذه مشكلة عويصة من ناحية نتنياهو، الذي من شأنه في ظروف معينة أن يجد نفسه في وضع 
 .6332في  أولمرت إيهود
بالنسبة لضيف، يبدو أن الرجل خرج في بداية تموز لمعركة حياته. حماس تدير هنا كفاحا  أما

لتحرير القطاع من الحصار  فيما أن العنوان للتسهيالت، بشكل مفعم بالمفارقة، هو بالذات مصرب. 
ضربات تكون حماس مستعدة الن تكتفي بأقل من ذلك بكثير، رغم ال أن اإلطالقعلى  ليس مؤكدا  

التي أخذتها  االنعطافةلم تستوعب في الوقت المناسب "إسرائيل"  التي تلقتها. وينشأ االشتباه بان
 الهجومية. وحتى لو توصلت األنفاقمفاجأة استراتيجية، في قضية  إلىوعلقت في الطريق  –حماس 

ملزمة باالستعداد  فإنها المواجهة العسكرية بالسرعة الممكنة، إنهاءاالستنتاج بانه يجب  إلى"إسرائيل" 
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تختار قيادة حماس مواصلة القتال، رغم الثمن. في مثل هذه الحالة، ورغم المخاطرة  أن إلمكانية
 يستخدمها. أالبالخسائر، على الجيش اإلسرائيلي أن يكون جاهزا لخطوة حاسمة، حتى لو كان يفضل 

والمس، من خاللها،  اقاألنفكشف العديد من  اآلنالجيش يحصي حتى  إنجازاتفي ميزان 
بمشروع حماس العزيز. ال ينبغي أيضا أن نتجاهل الضربة للعديد من نشطاء حماس، قيادات المنظمة 

 ووسائلها القتالية.
في المجال الدفاعي، فان الخليط بين "القبة الحديدية" ومستوى المسؤولية العالية التي أبداها 

 إطالق ثالثة قتلى، بينهم واحد أمسب، رغم  األرواحفي  من الخسائر األدنىالحد  إلى أدىالمواطنون 
 وجنديا   مواطنا   10صاروخ وقتل  0.633 أطلقصاروخ  في حرب لبنان الثانية  6.333من  أكثر

المصدربب. كل هذه األمور معا يفترض  – 10وليس  710العدد قد يكون  أن هكذا يذكر هرئيل مع 
بين الردع اإلسرائيلي، الذي يعتمد على الدمار المحيطي  تثبت الردع تجاه حماس. والخليط أنبها 

، أيضا  الكبير في القطاع والضرر االقتصادي للسكان، مع االتفاق الذي تكون فيه تسهيالت لحماس 
يفترض بهذا الخليط ظاهرا أن يؤثر على طول فترة الهدوء ما بعد القتال. في المرة السابقة، بعد حملة 

 .أشهر، صمد الهدوء سنة وسبعة 6376ن الثاني "عمود السحاب" في تشري
 خرى قابلة لالختراقأالحدود مرة 

 األخرىبالشكل الذي تدرك فيه حماس المعركة. وهنا، المنظمة هي  أيضا  ولكن هذه النتيجة متعلقة 
ها، لمطار بن غوريون قد يكون أهم األجنبيةال بأس بها. فوقف الرحالت الجوية  إنجازاتتسجل لنفسها حاليا 

في بلدة يهود.  باألرواح إصابةصاروخ لم يلحق أي  إصابةحتى لو كان حصل بسبب حدث شبه هامش، 
النفسية لنار الصواريخ على الجبهة الداخلية  وباألثاربالضرر االقتصادي  أيضا  ولكن ال ينبغي االستخفاف 

 للعيان. ونصف على التوالي، في هذه اللحظة دون موعد نهاية منظور أسبوعينعلى مدى 
الجزئي لمطار بن غوريون هو تطور مقلق، تشغل البال بقدر ال يقل عنه قضية  اإلغالقكان  إذا
الهجومية. واالن بات واضحا بان حماس، المنظمة الصغيرة مقارنة بالقوة العسكرية العظمى  األنفاق

 ، رتبت لنا هنا مفاجأة كبرى.إلسرائيل
" أمانغ عن استخبارات فائقة تقدمها شعبة االستخبارات "في قطاع غزة تبل اآلنفالقوات العاملة 

كل فوهة نفق صغيرة. ومع ذلك، فان  إلىوجهاز المخابرات "الشاباك" قادرة على أن تشير بدقة جمة 
المجلس  أعضاءللجمهور، بل وليس لكل  أسبوعالصورة العامة للتهديد لم تكن واضحة حتى قبل 

 مر.س أعدت خطة فتاكة ليوم األالوزاري. وآخذ في االتضاح بان حما
كان سيسمح لحماس  األنفاقمقربة من كيبوتس قرب الجدار، واستخدام  إلىكل نفق هجومي أدى 

بان تهاجم بالتوازي قرابة عشرة كيبوتسات، تنفذ مذبحة جماعية وتختطف رهائن، كخطوة بدء للحرب. 
. أفريقيالقاعدة وفروعها في آسيا وفي هذه خطة موازية في تركيبتها للعمليات الكبرى التي تنفذها ا

وجاءت الخطوة البرية المحدودة لتحبطها، ولكن حتى هكذا نجحت أربع خاليا من القوة الخاصة 
قتل  أخريينعمليتان، وفي اثنتين  أحبطتاإلسرائيلية.  األراضيلحماس في اجتياز الجدار والعمل في 

 ستة جنود من الجيش اإلسرائيلي.
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بان الذخائر االستراتيجية التي أعدتها حماس  األمنلما يعرضون ذلك في جهاز يمكن االدعاء مث
 األنفاقمقلق: كشف  األخيردون أن تنجح المنظمة في قتل مدنيين إسرائيليين. ولكن السطر  أصيبت
الحفر التي تسمع  أصواتلدى سكان غالف غزة، الذين يشتكون منذ سنوات من  األمن إحساسيهز 

حدود إسرائيلية قابلة للتسلل، رغم منظومة  أصبحتمنذ السبعينيات  األولىالمرة  في الليالي. في
الجاري التي يستثمر في تفعيلها مئات ماليين الشواكل في السنة. هذا أيضا ضرر  األمنمتفرعة من 

 مثل كل –يتعين على نتنياهو أن يأخذه بالحسبان في للحملة، بينما يفكر باستمرار العملية التي كان 
 يفضل االمتناع عنها. –كبار الرجاالت حوله 

 48/1/4148هآرتس 
 41/1/4148، القدس العربي، لندن

 
 السعي إلى الحسم

 عاموس يدلين
 ستة أقانيم عن الوضع

ثنائها اطلق أاس، في وحم "إسرائيل": بعد أسبوعين من المواجهة بين ل مساواة استراتيجية - 7 
غارة جوية على قطاع غزة نشأت  3.133وجرت نحو  "إسرائيل"صاروخ على مدن وقرى  7133نحو 

وحماس. وتبنع عدم المساواة قبل كل شيء من أن حماس تعمل  "إسرائيل"عدم مساواة استراتيجية بين 
، بالمقابل، "إسرائيل" أما التي تطلق النار دون تمييز على المدنيين. اإلرهابيةحسب مبادئ الحركة 

 فمقيدة حسب القانون الدولي بالعمل ضد أهداف عسكرية في ظل محاولة االمتناع عن المس باألبرياء.
إلى ذلك يوجد عدم تماثل في غاية المواجهة وفي تعريف "النصر": يمكن لحماس أن تدعي  إضافة

وبعالقاتها الخارجية ولم تهزم. في كلها، مست باقتصادها  "إسرائيل"بانها شوشت نظام الحياة في 
ضوء عدم المساواة في عالقات القوى العسكرية، فإن عدم الهزيمة هي من ناحيتها انتصار. وعليه 
فإن "صورة االنتصار" سهلة المنال: مواطنون ينبطحون على اإلسفلت في قارعات الطرق في البالد 

ر الجنود الذين سقطوا في المعركة في الصواريخ، وصو  إطالقمع سماع الصافرات التي تحذر من 
من جهتها فمطالبة بأن تلحق ضربة شديدة جدا بحماس كي  "إسرائيل" أماأطر سوداء في الصحف. 
 تحقق أهدافها االستراتيجية.
بجودة عالية بال قياس مع حماس في كل ما يتعلق بقدرة وقوة  "إسرائيل"من جهة أخرى، تتمتع 

القدرة التي فقدتها  –تها، وبالتالي في قدرتها على تصعيد المعركة منظومات السالح التي في حوز 
حماس منذ اآلن. هذا الوجه من عدم التماثل احتدم أكثر ألن حماس عادت لتعمل كمنظمة مقاومة 

رهاب في ظل تسليمها المسؤولية عن قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية وحكومة التكنوقراط التي  وا 
فق بينها وبين فتح. وتغير التوازن الداخلي في حماس في صالح الذراع على أساس التوا أقيمت

 في المنظمة. األساسالعسكري مما عزز مكانته كعنصر القوة 
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أذهلت حماس والعالم  "إسرائيل": تميز الطرفان باستراتيجيتهما الدفاعية. استراتيجية دفاعية - 6
خ من حماس، التي تحطمت على السور الحديدي كله بقدراتها على تقديم جواب شبه تام لنار الصواري

 "إسرائيل"لـ"القبة الحديدية". وبفضل االستخبارات الجيدة والعمل الميداني الناجع والسريع أحبطت 
، وعلى رأسها عمليات القتل الجماعي واالختطاف "إسرائيلـ"معظم "المفاجآت" التي أعدتها حماس ل
 ها.عبر األنفاق التي حفرت إلى داخل أراضي

، محمي بالخنادق األرضأما حماس فركزت على الدفاع عن الذراع العسكري. فقد اختبأ هذا تحت 
الذراع العسكري  يالتي حفرت في مواقع مدنية صرفة. ولكن المفارقة هي أن القبة الحديدية التي تحم

وعلى  المنازل أسطحذات السكان الذين رفعتهم حماس إلى  –لحماس هم السكان المدنيون لغزة 
 من مواقع النار وأماكن اختباء قادتها. إجراميةمسافة 
: لقد استعدت حماس للمواجهة بشكل أفضل. ويبدو أنها تعلمت جيدا الجاهزية للمواجهة-3

العملياتية التي استخدمها الجيش اإلسرائيلي في الحمالت  واألدوات ياستراتيجية الجيش اإلسرائيل
. الجيش ووفرت لها جوابا منظوماتيا   6376وفي  6336ي السابقة التي جرت في ساحة غزة ف

ليها دون استراتيجية محدثة، دون ضربة بدء ناجعة، إاإلسرائيلي، الذي لم يبادر إلى المواجهة، انجر 
 أفكار عملياتية جديدة أو فهم كاف لمنطق العدو.

 إنهاءإلى  وكان التقدير أن حماس ستضغط بحجم الهجمات ومن االرتفاع في شدتها، فتضطر
المواجهات السابقة. ولكن رفع المسؤولية المدنية والسياسية على غزة  إلنهاءالمواجهة بشكل مشابه 

عن حماس سمح لها بتجاهل الضربة اإلسرائيلية لـ"دولة غزة" والتركيز على حماية الذراع العسكري. لم 
الهجمات  إحصاءذي ركز على ال –يستوعب هذا التغيير في نهج حماس في تفكير الجيش اإلسرائيلي 

بدال من احتساب اإلصابة لقيادات الذراع العسكري وقدراته. والتصق الجيش اإلسرائيلي بفهم الجولة 
واالستخدام التدريجي للقوة، بدال من تغيير الفكر في ضوء الفهم أن هذه مواجهة تختلف عما كانت في 

 الماضي.
سطور لم تتحقق األهداف االستراتيجية للحملة. : حتى لحظة كتابة هذه التحقيق األهداف - 0

وأدوات عملياتية هجومية بما يتناسب مع ذلك مما يؤدي إلى  لم تبلور بعد نهجا منظوماتيا   "إسرائيلـ"ف
ضرورة تغيير التعادل  أمام "إسرائيل"الماضي وقفت  األسبوعتحقيق أهدافها االستراتيجية. وفي نهاية 

لتي حددها رئيس الوزراء للحملة الفهم بان حتى األهداف المتواضعة ا أساساالستراتيجي وذلك على 
لم تتحقق في الخطوة الجوية وحدها.  –الهدوء، ترميم الردع والضربة الشديدة لحماس العسكرية إعادة–

 .الوضع دراماتيكيا   األخرىلم تغير هي  "إسرائيل"ومع ذلك، فإن الخطوة البرية المحدودة التي نفذتها 
ة! يرضت الخطوة البرية بأنها تستهدف ضرب األنفاق. هذه خطوة مهمة، ولكنها ليست كافلقد ع

إلى إنجاز القدرة على  إضافة، اإلرهابيةفبقاء الذراع العسكري لحماس معناه االنتصار للمنظمة 
ة م القتال بل ووقف الحركالصواريخ نحو الجبهة اإلسرائيلية الداخلية على مدى كل أيا إطالقمواصلة 
غير الكافية للذراع العسكري لحماس يعود إلى  اإلصابةليها. سؤال ينبغي طرحه: هل مصدر إالجوية 

الفجوة االستخبارية؟ هل يدور الحديث عن صعوبة نابعة من الرغبة، المبررة، في عدم المس أو 
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في غزة  في أنه ينبغي الحفاظ على حماس كـ "عنوان" األساسلألبرياء؟ أم ربما الفرضية  اإلصابة
 ليست صحيحة؟

بشرعة دولية عالية نسبيا، على األقل بين حلفائها بل وفي العالم  "إسرائيل": تتمتع أهمية الشرعية -1
العربي. ويدعم هذه الشرعية رفض حماس قبول اقتراح رئيس الوزراء "الهدوء مقابل الهدوء" في أيام الحملة 

من  اإلنسانيلنار والخروقات الفظة لوقف النار ، رفض حماس قبول االقتراح المصري لوقف ااألولى
في  "إسرائيل"ميركل وحدهما أيدا حق  أنجيال األلمانيةوالمستشارة  أوباماراك اجانب حماس. فليس الرئيس ب

الدفاع عن نفسها ضد الصواريخ، بل وحتى وزير الخارجية المصري القى على حماس بالمسؤولية عن 
 ."إسرائيل"قبول االقتراح المصري بوقف النار والذي قبلته  المدنيين كنتيجة لرفضها إصابة

تحظى بالتفهم في أوساط زعماء الغرب ولكن ليس  "إسرائيل"في هذا السياق ينبغي أن نتذكر بأن 
 للمدنيين والتي تصل من غزة. لإلصابةفي الرأي العام العالمي، المتأثر بالصور القاسية 

حتى اآلن تبددت المخاوف والتوقعات بالتصعيد  –تماالت : الفرص واالحاإلقليميالجانب  - 2
وسكان الضفة الغربية لم يخرج  "إسرائيل"العرب في  أوساط. حجم المظاهرات التي جرت في اإلقليمي

عن حجم المظاهرات التي جرت قبل الحملة. انتفاضة ثالثة عنيفة ليست خيارا مفضال على أبو مازن 
 ها معروف ورادع.وقادة السلطة الفلسطينية. ثمن

تمكنت  "إسرائيل"من لبنان ومن سورية لم تستهدف فتح جبهة ثانية، و أطلقتالصواريخ القليلة التي 
. وقد أطلقت الصواريخ منظمات فلسطينية صغيرة. حزب هللا هو اآلخر، األحداثمن احتواء هذه 

 –جبهة في صالح حماس  ، لن يفتحااألسدالغارق في المعارك مع الجهاديين في سورية، وكذا بشار 
 .إليرانالتي فرت قبل سنتين من صفوف المحور الراديكالي المؤيد 

 ست توصيات للعمل:
على حماس كعنوان مسؤول في غزة". هذه  اإلبقاءتغيير الفرضية األساس في الحاجة إلى " - 7

دفع المنظمة "تسقط"؛ ت أنالفرضية تلحق ضررا ثالثيا: فهي تمنع ضربات شديدة جدا لحماس، خشية 
السلطة إلى  إعادة إمكانيةتمدد الحرب دون أن تدفع الثمن بوجودها ذاته؛ وتمنع  أنللفهم بأنه يمكنها 

 غزة في المدى البعيد لتكون جهة القوة السائدة.
الفرضية بأنه إذا ما "انهارت" حماس فستسيطر على القطاع محافل أكثر تطرفا، تحتاج إلى تحليل 

الصواريخ إلى  إطالقفي  "إسرائيل"مما تهددها  أكثر "إسرائيل"نها أن تهدد وفحص. فأي جهة يمك
مدى أبعد من حيفا؟ أي جهة يمكنها أن تحفر عشرات األنفاق الهجومية؟ ينبغي فحص صالحية 

ومن  أفغانستانالتوقعات المهددة بشأن "تسونامي الجهاد العالمي" التي لم تتحقق في الماضي من 
 ود سيناء والجوالن.العراق، وال من حد

بأن تأتي  اإلطالقعلى  كل منظمة متطرفة تسيطر على غزة إذا ما انهارت حماس  وليس واضحا  
التي  اإلرهابيةبدال من حماس منظمة متطرفةب، ستحتاج إلى سنوات طويلة كي تبني البنى التحتية 

 بناها مشعل وهنية.
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ربة شديدة للذراع العسكري لحماس. بعد الضغط العسكري، البري والجوي، لتوجيه ض استمرار- 6
التخلي عن الفرضية بشأن الحاجة "للحفاظ على حماس كعنوان"، يجب التركيز على تعميق الخطوة 

 العسكرية بحيث تضرب بشدة وبالذراع العسكري لحماس وتضعفه.
أنفاق؛ : كشف وتدمير إنجازاتلقد أدى دخول قوات الجيش اإلسرائيلي البري إلى القطاع إلى عدة 

استخبارات جديدة ونوعية. ومع ذلك في  إمكانيةضربة معينة للذراع العسكري؛ واحتكاك يكشف 
الخطوة البرية الحالية من الصعب أن نرى مناورة أخرجت العدو عن توازنه. صحيح مواصلة بتر 

 زى.القطاع، خلق ضغط على مناطق أخرى تطلق حماس النار منها وتقيم فيها تواجدا عسكريا ذا مغ
الصواريخ،  إطالقمطلوبة خطوات يوجد فيها تداخل للمناورة بالمفاجأة، تطويق، ضرب مناطق 

، القيادة والتحكم لحماس. اإلطالق، اإلنتاجسكان وجهد استخباري وعملياتي للوصول إلى مراكز  إجالء
يها أن تشعر النار على استمرار القتال. عل إطالقتفهم حماس بأن من األفضل لها وقف  أنمن المهم 

 بأن الطوق حولها آخذ في االشتداد وان قوات الجيش اإلسرائيلي في ميل تقدم نحو النيل منه.
بالتعادل االستراتيجي مع حماس  اإلنهاء. "إسرائيل"إلى ميزان ال لبس فيه في صالح  السعي- 3

. لدى حزب "لإسرائي"الذي تواجهه  األضعف. حماس هي العدو أخرىسيبث ضعفا إسرائيليا لجبهات 
 بكثير من ناحية الكمية، وزن الرأس المتفجر والدقة. وفي دمشق وطهران أيضا   أكبرهللا قوة نار 

 سيفحصون نتائج المعركة.
نجاعة من الردع حيال  أكثرلكل ساحة مزاياها الخاصة والردع اإلسرائيلي حيال الدول  أنصحيح 

والتي ينفذ فيها  –هي الرابعة على التوالي  –فيه . فإن معركة طويلة دون حسم ال لبس إرهابيةمنظمة 
الجيش مناورة برية محدودة جدا، يمتنع عن تدمير القدرات العسكرية االستراتيجية لحماس بفضل 
 –حقيقة أنها محمية من السكان المدنيين، وكذا يمتنع عن ضرب القيادة العسكرية والمدنية لحماس 

 أخرىشأنها أن تسحق الردع اإلسرائيلي وتؤدي إلى مواجهات  هي فقط جزء من بنود الميزان التي من
 من غزة بكثير. تعقيدا   أكثرفي ساحات 

إن المنطق المنظوماتي الذي يجب أن يقود الجيش اإلسرائيلي هو انه سيكون واضحا بأن تدفع 
القيادة بعناصر القوة المركزية لديها، ب أساسا  ليس فقط بالبنى التحتية، بل  –حماس ثمنا باهظا 

 "إسرائيل". السياسية والعسكرية العليا، وبقدرتها على ضرب دولة
التعاظم المستقبلي هو المفتاح لفترة هدوء طويلة. في حملة "الرصاص المصبوب" وكذا  منع- 0

في حملة "عمود السحاب" لم تنشأ آليات ناجعة لمنع التعاظم المستقبلي لحماس. وفي مراجعة التسوية 
فإن تأجيل  –ي نهاية الحملة من المهم للغاية أن نفهم بأنه دون معالجة الموضوع التي ستبلور ف

الجولة التالية منوط فقط بالردع. حيال حزب هللا، الردع األقوى  وذلك بفضل عدة عوامل: الضربة 
في ما يتجاوز كل توقعاته، مسؤوليته عن دولة لبنان، الحساسية الطائفية في  6332التي تلقاها في 

نان وحقيقة أن ليس له ذريعة شرعية لمهاجمة إسرائيلب. حيال حماس لم يكن الردع ناجعا بما يكفي، لب
يكون تعاظم حماس بطيئا قدر اإلمكان،  أنولم يعد بفترة هدوء طويلة. وعليه، فصحيح الحرص على 

 .اإلطالقإذا ما سمح بذلك على 
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صل يعلل بحجم من ناطقي المنظمة الحصار االقتصادي. بعض من صمود حماس المتوا إنهاء- 1
بأن "ليس لنا ما نخسره، الوضع في غزة سيئ لدرجة أننا لم نعد نخاف الضربات العسكرية أو االحتالل 

الذي سيمارس على حماس. ومع  اإلضافياإلسرائيلي". هذا قول دعائي، لن يصمد في اختبار الضغط 
الذي من الصحيح تسهيله، –" االقتصادي ذلك، ففي كل ترتيب مستقبلي صحيح الفصل بين "الحصار

وبين "الحصار العسكري" الذي من الواجب مواصلة تشديده. وحيثما كان توتر بين التنمية االقتصادية 
التنمية  إنفإن منع التعاظم هو الذي يقود القرارات.  –بناء القوة العسكرية إمكانيةفي غزة وبين 

جراء  لإلرهاب، ستقلص التأييد إيجابيةأكثر طقة نحو مسار االقتصادية لغزة، والتي ستصرف سكان المن
، هي مصلحة إسرائيلية. أخرىالتي ستنطوي عليها جولة مواجهة  األثماناليأس، وتؤكد الفهم بشأن 

 الدولية والدول العربية المعتدلة في مشروع التنمية االقتصادية. األسرة إشراكوعليه، فينبغي 
بأنها قادرة  "إسرائيل"أثبتت  – لإلرهابالدارج بأنه ال حل عسكري  سياسي. خالفا للقول أفق - 2
، ولكنه أبدا   أفضلالحل السياسي فسيكون  أمامنظوماتية عليها.  إرهابيةهجمات  تحل عسكريا   أنعلى 

 لن ينجح دون مواقف تفوق عسكري وفهم الطرف الثاني بأن المواجهة العسكرية لن تحقق هدفه الثاني.
 –اقتصاديا، سياسيا وعسكريا  –ياسي بعيد المدى لغزة هو استمرار إضعاف حماس إن الحل الس

. لقد ضعفت حماس سياسيا وماليا في السنتين "إسرائيلـ"للفلسطينيين ول أفضلوخلق بدائل سياسية 
ذا، األخيرتين فسيكون ممكنا، بالتعاون مع مصر، – بعد "الجرف الصامد" عسكريا أيضا   أضعفتما  وا 
السلطة الفلسطينية إلى غزة وضمان تنمية اقتصادية في  إعادة –الدولية واألسرةلعربية المعتدلة الدول ا

 المنطقة والرفع التدريجي للحصار عن المنطقة.
مع منع التعاظم والتجريد من السالح، سيكون العوامل األساسية الستقرار القطاع  كل هذا، متداخال  

عادته إلى اتجاه التطور اإليجابي  .وا 
 41/1/4148، معاريف
  46/1/4148، الغد، عّمان

 
 لحماس األكبراإلنجاز 

 أمير أورن
يحلــم كــل جنــدي فــي وحــدة مضــادات الطــائرات بإســقاط طــائرة، لكــن قليلــين ينجحــون فــي تعطيــل مطــار 

ي، لضابط فـي سـالح الجـو فـي واحـدة مـن بطاريـات القبـة كامل. وهذا في الحقيقة ما حدث، األسبوع الماض
مطـار بـن غوريـون.  إلـىتعليـق الـرحالت الجويـة  إلىالحديدية وسط البالد في سلسلة األحداث التي أفضت 

وفي غضون ساعات نشأت حول هذه القضية أسـطورة كاملـة مـع سـياقات سياسـية. إن الواقـع أكثـر رماديـة، 
الـدفاع حدث حينما تلتقي ثقافات تنظيمية متشـابهة صـارمة  سـالح الجـو وفيـه ويمكن فقط أن نتعلم منه ما ي

 ويسارع الساسة إلى اإلعالن بأن ربان طائرتكم يتحدث إليكم.–الجوي والطيران المدنيب 
خطــر مضــاعف ثالثــة أضــعاف  إلــىإن المواجهــة بــين صــواريخ حمــاس و"القبــة الحديديــة" أفضــت 

وهو إصابة قذيفة صاروخية لطـائرة  "إسرائيل"، ر الدولي الوحيد فيعلى الطائرات التي تعمل في المطا
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صــابة صــاروخ االعتــراض "تميــر"  وقــت طيرانهــا  فالطــائرة الجاثمــة ال تختلــف عــن هــدف بــري آخــرب، وا 
لطـــائرة، ونشـــوء ســـحابة شـــظايا إثـــر اعتـــراض نـــاجح. وحســـب البحـــث فـــي أداء ســـالح الجـــو فـــإن خطـــر 

مليـون، وخطـر إصـابة قذيفـة  733هـو واحـد لكـل  اإلقالعرة قبيل إصابة قذيفة صاروخية عرضية لطائ
 مليار. إلىكلها واحد لـ"إسرائيل" صاروخية تطلق من غزة لطائرة موجودة في المجال الجوي 

في السنتين األخيرتين استعملت سلطة الطيران المدنية وسـالح الجـو، الـذي يسـتعمل منظومـة "القبـة 
"العصا السحرية" قريبا، "التعايش معا ". لقد تعل م سـالح الجـو علـى مـر الحديدية" و"حيتس و"باتريوت" و

الســنين أن يحيــا فــي بيئــة مشــحونة بالطــائرات المدنيــة والعصــافير والصــواريخ، وأصــبح يكيــف نفســه مــع 
الضــرورة الجديــدة لإلقــالع والهبــوط فــي مطــار بــن غوريــون فــي مســارات منيعــة مــن اعتــراض القــذائف 

 الصاروخية.
، ويبين حسـاب 73قذائف صاروخية من كل  6لقبة الحديدية" في اعتراض صواريخ مفردة، تنجح "ا

 66بســيط أن صــاروخين يطلقــان فــي الوقــت نفســه نحــو قذيفــة صــاروخية واحــدة يصــيبانها بيقــين يبلــغ 
بالمئــة. والعتبــارات االحتيــاطي والكلفــة الماليــة يــتم االحتفــاظ بــإطالق زوجــين لحمايــة ممتلكــات ُتعــرف 

ا مهمة على نحو خاص، منها مطار بن غوريون وغـوش دان مـع سـكانه المليـون. فلـو اسـتقر رأي بأنه
سالح الجـو علـى اعتـراض القذيفـة الصـاروخية التـي توشـك أن تسـقط فـي غـوش دان لكـان عنـد ضـابط 

فــي "إســرائيل"  البطاريــة وقــت مناســب لــذلك، وهــو ثــالث دقــائق ونصــف بحســب المعطيــات التــي نشــرتها
الم. ويبين التحقيق في الحادثة أنه اختير بديل ُقدر أنه أقل خطرا  مـن االعتـراض قـرب مطـار أنحاء الع

بن غوريون. إن اإلصابة على مسافة ميل من جدار مطار بن غوريون أوجدت تفسيرا  متشـددا  لدسـتور 
ا. العمــل األمريكــي، اعتــرض دســتور العمــل اإلســرائيلي وجعــل مطــار بــن غوريــون منطقــة ال طيــران فيهــ

أنه يدير سلطة الطيـران "إسرائيل"  وتنبه سالح الجو بعد أن وقع الفعل فغير نهج عمله. من حسن حظ
المدني في السنوات الست األخيرة اللواء احتياط غيورا روم، وقد منح هذه السلطة مكانـة مهنيـة، وعـزز 

ل عــن األمــن فــي عالقاتهــا بجهــات الطيــران فــي العــالم. وبفضــل رســالة طمأنــة مــن روم أوصــى المســؤو 
شركة الطيران البريطانية، تيم ستيدس، بعدم تعليق رحالت الشـركة، واقتنـع المسـؤول عـن أمـن الطيـران 
فــــي الســــلطة األمريكيــــة، فرانــــك هتفيلــــد، بتأييــــد اســــتئناف الــــرحالت الجويــــة. وأثــــر المــــدير العــــام لــــوزارة 

أثينـــا  إلـــىالتركيـــة ليخـــرج  الخطـــوط الجويـــة إدارةالخارجيـــة، نســـيم بـــن شـــتريت، فـــي صـــديق فـــي هيئـــة 
 إسرائيليين علقوا في تركيا.

ممـن مصـدر معلومـاتهم الـرئيس هـو بنيـامين نتنيـاهو. وفـي "إسـرائيل"  كل ذلك غير معلـوم لمـواطني
جلســة الحكومــة حينمــا عــادت الطــائرات تجاهــل نتنيــاهو أدار األزمــة وأغــدق المــديح المعلــن علــى نفســه 

كــاتس. هكــذا تُبنــى أســطورة لمصــلحة السياســة؛ فقــد غضــب نتنيــاهو " "إســرائيل وعلـى وزيــر النقــل العــام،
 على كاتس وقت األزمة، لكنه محتاج إليه في الصراع الداخلي في "الليكود" مع جدعون ساعر.

 "هآرتس"
 44/1/4148، األيام، رام هللا
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 العسكري" قادراا على تحقيق النتصار الحللم يعد "
 دافيد غروسمان
يعلــق اإلســرائيليون والفلســطينيون فــي وضــع أشــبه بفقاعــة قاتمــة، داخــل هــذه الفقاعــة تطــورت علــى 

 مدى السنين مبررات متطورة ومقنعة لكل فعل يقوم به كل واحد من الطرفين.
ال يمكـن أليـة دولـة فـي العـالم أن تمـر بصـمت علـى هجمـات ال  إسرائيل يمكنها أن تقول، حقـا ، إنـه

 تتوقف كهجمات حماس وتهديدات كاألنفاق.
فـــي أن شـــعبها ال يـــزال يخضـــع "إســـرائيل"  وفـــي داخـــل هـــذه الفقاعـــة ســـتبرر حمـــاس هجماتهـــا ضـــد

 "إسرائيل". لالحتالل، وأن سكان القطاع يذوون بسبب اإلغالق الذي تفرضه عليهم
الذين يتوقعون بـأن تفعـل حكـومتهم "إسرائيل"  الوضع من يمكنه أن يجادل مواطني داخل فقاعة هذا

كــل شــيء كــي ال يصــاب أي طفــل فــي ناحــل عــوز أو فــي صــوفا أو فــي كــرم ســالم بــأذى مــن خليــة لـــ 
ـــذين  حمـــاس تخـــرج أمامـــه مـــن بطـــن األرض فـــي منتصـــف الكيبـــوتس؟ ومـــاذا ســـنجيب ســـكان غـــزة، ال

والصـــواريخ هـــي الســـالح الـــذي تبقـــى لهـــم فـــي مواجهـــة قـــوة عظمـــى  األنفـــاقيقصـــفون ممـــن يقولـــون إن 
كإسرائيل؟ ومن داخل الفقاعة القاتمة، الوحشية، واليائسة فان الطرفين محقان، كالهما يطيعان القـانون 

 السائد في الفقاعة، قانون العنف والحرب، قانون الثأر والكراهية.
ؤال الفظـائع التــي تقــع كــل يــوم داخــل الفقاعــة، ولكـن الســؤال الكبيــر اآلن، فــي ذروة الحــرب، لــيس ســ

ولكــن الســؤال كيــف يحتمــل، بحــق الجحــيم، انــه منــذ اكثــر مــن مئــة ســنة ونحــن نختنــق معــا داخــل هــذه 
 الفقاعة؟

 .األخيرةينشأ عن الجولة الدموية  أنالذي ينبغي  األهمهذا السؤال هو، في نظري، الدرس 
ال أدعي بأني أفهم طريقة تفكيرها، فاني اسـأل زعمـاء ولما كنت ال أستطيع أن اسأل هذا لـحماس، و 

أضعتم الوقت الطويل الذي مر منـذ المواجهـة  أنكمبالدي، رئيس حكومتها اليوم وأسالفه: كيف حصل 
أي حوار، جس نبض للحوار مـع حمـاس، ومحاولـة تغييـر الواقـع المتفجـر بيننـا  إلىولم تبادروا  األخيرة

عن الدخول بنيـة كاملـة فـي المفاوضـات مـع القسـم  األخيرةفي السنوات ل" "إسرائي وبينها؟ لماذا امتنعت
تخلــق بـذلك أيضـا ضـغطا علــى  أنمـن أجـل  –المعتـدل والمسـتعد اكثـر للحـوار فــي الشـعب الفلسـطيني 

سنة مبادرة الجامعة العربية، الكفيلة بأن تجند دوال  عربية معتدلـة  76حماس؟ لماذا تجاهلتم على مدى 
منــذ عشــرات  أنعلــى حمــاس؟ بتعبيــر آخــر، كيــف حصــل  وســطا   تفــرض حــال   أنربمــا، كــان يمكنهــا، 
 غير قادرة على أن تفكر من خارج الفقاعة؟"إسرائيل"  السنين وحكومة

وغــزة يختلــف عمــا ســبقها، "إســرائيل"  وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــان شــيئا مــا فــي المعركــة الحاليــة بــين
ن بنـــار الحــرب، وخلـــف مســرحية "الوحـــدة" الكبيـــرة فضــال عـــن حماســة بعـــض السياســيين ممـــن يتالعبــو 

يحصل في هذه الحرب شيء ما ينجح، كما يخيل لي، في لفت انتباه إسرائيليين غير قالئـل إلـى "آليـة" 
 ما توجد في أساس "الوضع": تكراره العقيم، المميت.

لكثيـرين، ممــن شـيء مـا فـي الدائريــة المتكـررة ألفعـال العنــف والثـأر والثـأر المضـاد يكشــف لنـاظري ا
 رفضوا حتى اآلن االعتراف بذلك، صورتنا داخل "الوضع".
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واالختــراع  اإلبــداعالدولــة ذات القــوى الرائعــة مــن  "إســرائيل"، فجــأة يمكننــا أن نــرى بوضــوح فــظ صــورة
 من سنة حول رحى النزاع، الذي كان يمكن ربما أن يحل قبل سنين. أكثروالجسارة، التي تدور منذ 

ذا ما تخلينا في لحظة واحدة عن المبررات والتعليالت التي نحمي بها أنفسنا أمام مشاعر الرحمـة  وا 
البسيطة واإلنسانية تجاه جموع الفلسطينيين، الذين تفتك هذه الحرب بحياتهم، فلعله يمكننا أن نراهم هم 

العميــاء مــا ال نهايــة فــي الــدوائر  إلــىالــذين يطحنــون معنــا، علــى نحــو مشــترك، ويــدورون  أولئــك، أيضــا  
 وبتلبد حس مصدره اليأس.

 وبماذا يفكر أهل غزة. األيامال أدري ما الذي حقا يفكر به هؤالء الفلسطينيون هذه 
تنضـج، أو األفضـل، "إسـرائيل"  ،األسـنانتنضج، بحزن وألـم وبشـد علـى "إسرائيل"  ولكني أشعر بأن

مــن السياســيين والمحللــين  الحماســية واإلعالنــاترغــم التصــريحات الكفاحيــة  –أن تنضــج  إلــىتضــطر 
المليئين بالهواء الساخن، وكذا فضال عن الهجمة العنيفة من زعران اليمين على كل مـن يختلـف معهـم 

 فضال عن كل هؤالء، فان العمود المركزي من الجمهور اإلسرائيلي آخذ في الصحوة. –في الرأي 
 –ذه ال تنبـــع فقـــط مـــن االحـــتالل وهـــ –"إســـرائيل"  اليســـار علـــى علـــم اليـــوم بقـــدر أكبـــر بقـــوة كراهيـــة

وبهشاشة كل اتفاق يوقع هنا. كثيرون أيضـا فـي "إسرائيل"  الذي يهدد األصولي – اإلسالميوبالبركان 
اليسار يفهمون اليوم بأن مخاوف رجال اليمين ليست فقط جنون اضطهاد وان هذه تتناول بعدا جوهريا 

 ومصيريا موجودا في واقع حياتنا.
حباطن كان بغضب ا  و  –يعترفون اليوم أكثر  أيضا  مين آمل أنهم في الي بقيود القـوة؛ وبحقيقـة أنـه  – وا 

حتى الدولة القوية جدا مثل دولتنا ال يمكنها أن تعمل فقط وحصريا حسب إرادتـه، وانـه فـي العصـر الـذي 
 نعيش فيه لم تعد هناك انتصارات ال لبس فيها، وتوجد فقط "صور نصر" ليس فيها ما هو حقيقي.

صــور النصــر التــي خلفهــا يمكــن أن نــرى بوضــوح صــورتها الســلبية التــي تقــول انــه فــي الحــروب ال 
 يوجد سوى خاسرين، وأنه ال يوجد حل عسكري للضائقة الحقيقية للشعب الذي يقف أمامنا.

 في "إسرائيل" لن نتنفس الصعداء، بكلتا الرئتين. والى أن ُيحل اإلحساس بالخنق لدى غزة، نحن أيضا  
عشــرات الســنين ونحــن اإلســرائيليين نعــرف هــذا، وعشــرات الســنين نحــن نــرفض أن نفهــم، ولكــن  منــذ

 ربما هذه المرة فهمنا اكثر قليال، أو للحظة رأينا واقع حياتنا من زاوية مختلفة قليال.
هذا فهـم ألـيم، وبالتأكيـد مهـدد أيضـا، ولكـن هـذا الفهـم يمكـن أن يكـون بدايـة تغييـر فـي الـوعي، فهـو 

للســـالم مـــع الفلســـطينيين، كأســـاس للســـالم مـــع الـــدول  واإللحـــاحبـــأن يمـــنح اإلســـرائيليين الحيويـــة كفيـــل 
 واألكثرالكبرى، بل  اإلمكانيةبصفته  –المحتقر جدا اليوم  –، يمكنه أن يعرض السالم األخرىالعربية 

 "إسرائيل". التي تقف أمامها اإلمكانيات، من كل أمنا  
دى حماس، سيتبلور مثل هذا الفهم؟ ليس لـدي السـبيل لمعرفـة هـذا، ، لأيضا   اآلخرفهل في الطرف 

الشـعب الفلسـطيني، الـذي يمثلـه محمـود عبـاس، سـبق أن أجـرى، عمليـا، هـذا الحسـم عبـر  أغلبيـةولكن 
 هجر طريق "اإلرهاب" واختيار المفاوضات.

فقـدنا هـذا  أن، بعـد اآلن، بعد المعركة المضرجة بالدماء التي اجتزناها"إسرائيل"  فهل يمكن لحكومة
 ؟اإلمكانية، هذه األقلنجرب، على  أالالقدر الكبير من الشباب واالحبة، 
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هـــل ستواصـــل تجاهـــل محمـــود عبـــاس كعنصـــر حيـــوي فـــي حـــل النـــزاع؟ هـــل ستواصـــل التخلـــي عـــن 
فــي أن يــؤدي اتفــاق مــع الفلســطينيين فــي الضــفة الغربيــة بالتــدريج الــى تحســين العالقــات مــع  اإلمكانيــة
 لف من سكان غزة أيضا؟أثمانمئة مليون و 

ســنكون ملــزمين بــأن نبــدأ، فــور انتهــاء الحــرب، بمســيرة خلــق شــراكة جديــدة  "إســرائيل"، ونحــن، فــي
داخلنــا، شــراكة تغيــر خريطــة المصــالح الضــيقة والفئويــة التــي تســيطر علينــا اليــوم؛ الشــراكة مــع كــل مــن 

ن يفهـم أن خطـوط الحـدود اليـوم لـم تعـد يفهم خطر المـوت الكـامن فـي اسـتمرار دورة الرحـى، مـع كـل مـ
ــذين يتغــذون  أولئــكتفصــل بــين اليهــود والعــرب، بــل بــين  ــذين يتطلعــون ألن يعيشــوا بســالم وأولئــك ال ال

 بشكل نفسي وايديولوجي من استمرار العنف.
وال يزال، كتلة حرجة من النـاس، مـن اليمـين ومـن اليسـار، علمـانيين  "إسرائيل"، اؤمن بأنه يوجد في

يتحدوا بشكل واع  وبال أوهـام، حـول ثـالث أو أربـع نقـاط اتفـاق  أنينين، يهود وعرب، قادرين على ومتد
بالنسبة لحل النزاع مع جيراننا؛ يوجد كثيرون ممن ال يزالون "يتذكرون المستقبل"  عبارة غريبة، ويخيـل 

 كذا لفلسطين.و لـ"إسرائيل" المستقبل الذي يسعون له ويتمنونه  –لي دقيقة، في هذا السياقب 
في الالمبـاالة  أخرىأناس يفهمون بأنه اذا ما غرقنا مرة  –متى  إلىومن يدري  –ال يزال يوجد هنا 

إلـى الحـرب التاليـة، وعلـى  –بتصـميم وبحماسـة  –سنترك الساحة شاغرة ألولئك الـذين يجروننـا جميعـا 
 .لياإلسرائيسيشعلون كل بؤرة ممكنة للنزاع داخل المجتمع  أيضا  الطريق 

ــم نفعــل ذلــك، سنواصــل جمعينــا،   –وفلســطينيين، الشــركاء فــي اليــأس، فــي الــدوران  إســرائيليينإذا ل
حــول حجــارة رحــى النــزاع، التــي تســحق  –بعيــون مضــمدة وبــرأس مطــأطئ، لشــدة تلبــد الحــس والغبــاء 

 وتطحن حياتنا وآمالنا وصورتنا كبني بشر.
 أحرونوت يديعوت

 44/1/4148، األيام، رام هللا
 
 ررهرادات الررجرنررود: حرررب األنرفرراق ل تُرطراقش

 ناحوم برنياع
الماضي، جنازير الدبابات وناقالت  األسبوعأصبح تراب قطاع غزة اللين، الذي استولت عليه، 

 رات والجرافات الضخمة، غبارا ، بل أصبح "بودرة" كما يقول الجنود.الجنود المدرعة والحفا
دخلنا في مركبة "أخزاريت"  معناها بالعربية قاسيةب، وهي تهجين قديم بين دبابة سوفييتية ومحرك 

دخلت لبنان على هذا النحو،  6332أمريكي وغرفة ركاب إسرائيلية. وهي آلة مثل اسمها، في العام 
 الضجيج والقفزات نفس القفزات، بيد أن الغبار ليس نفس الغبار. وكان الضجيج نفس

 حرب
دخلت قوة لواء المظليين إلى القطاع في بداية المرحلة البرية، وطوقت خان يونس من الشمال، 
واتجهت غربا، وكانت المنطقة منمرة بأنفاق وآبار، لكن المقاتلين عرفوا أين يبحثون، فان جمع 

 ذي تم في "أمان" في السنة والنصف األخيرين، آتى أكله.المعلومات الدؤوب، ال
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نصف كيلومتر فقط، وهذا ما يسمى فيما "إسرائيل"  يبعد الطرف الشرقي من خان يونس عن حدود
مساكن بدو، فيها غرفتان بال  –يذاع "ظاهر خان يونس"، وهناك بيوت مفرقة، بعضها بيوت فقر 

 من طابقين أو ثالثة. –ال أرضية وجص وساحة صغيرة، وبعضها أحسن حا
وتتفرق البيوت فوق تالل رملية تتصل بالمدينة بطرق ترابية دون بنية تحتية حقيقية، وحولها أراض  

 إلىالمفلوحة نحو الخط الحدودي  األراضيزراعية فيها حقول باذنجان، ودفيئة ومزارع زيتون، وتمتد 
 حيث مك ن الجيش اإلسرائيلي من ذلك.

ن، وأشك في أنه بقي بيت واحد سالما، وما لم يفعله سالح الجو فعلته المدافع، كل شيء مدمر اآل
الماضي، وما لم يفعله تبادل  األربعاءطالق النار الذي كان هنا، إما لم تفعله المدافع فعله تبادل و 

تلونها رمادية من نفاية البناء،  وأكواما   نقاضا  أاطالق النار فعلته الحفارات، وقد أصبح بعض البيوت 
 المالبس الممزقة.

وبقيت هياكل فقط لبيوت أخرى، ويوجد عدد من الدجاج يسير حرا في الساحات وشاشة تلفاز قديم 
 وضع في الخارج لتسلية السكان في رمضان تدل على أنه كانت توجد هنا حياة قبل أسبوع فقط.

، وأنقاضنما توجد جثث "هذه حرب"، قال لي قائد لواء المظليين العقيد اليعازر طولدانو. "حي
 ."ودجاج يسير فوقها فإنها حرب بالنسبة إلي

 –وحينما نفقد مقاتلينا فهي حرب، في كل صباح افتح شبكة االتصال بجملة "وضع عمليات 
 عملية"، وال يعني ذلك أنني ابحث عن حروب لكنها الحقيقة". –حرب" ال "وضع عمليات 

 "جنود في سالح الحفر"
عددا من ضباطه في الماضي في الميدان، في لبنان والضفة، وقبالة غزة، وهم التقيُت طولدانو و 

 ومتزنون ويحصرون همهم في المهام. أذكياء أشخاص
ويقودني المقدم كوبي، وهو قائد كتيبة بين اآلبار  فوهات األنفاقب. ويحدثني عن المواجهة التي 

 جروحا طفيفة، بينهم قائد سرية. حدثت قبل ذلك بيومين، وهي مواجهة جرح فيها تسعة مقاتلين
"كان في البئر خمسة مخربين"، قال، "وحدثت معركة من مسافة قصيرة على بعد خمسة أمتار، 

 فقتل ثالثة مخربين وخرج اثنان من البئر يرفعان أيديهما".
ما زالت جثتا اثنين من قتلى حماس موضوعتين فوق فوهة البئر يغطيهما غطاء ملون، وتعمل 

كرية وراءهما تكشف عن الخنادق التي تفرعت من البئر، تعمل جرافة ضخمة على منظومة جرافة عس
 آبار، "هذه حرب اآلبار"، يقول العقيد ي، وهو أحد قادة القوات.

االثنان، اللذان خرجا من البئر وهما يرفعان أيديهما، أحدهما في سرواله واآلخر بلباسه الداخلي. 
في اللواء مهنته التحقيق مع األسرى، وقد قام بالتحقيق األولي مع  إن "ب" وهو أحد ضباط االحتياط

 "الشاباك". إلىاالثنين قبل أن ينقال 
وقال: "لم يكونا من مقاتلي النخبة، بل كانا جنديين في سالح الحفر، وحتى بعد أن ينهوا حفر بئر 

 يتابعون العمل في النفق من الداخل".
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أخذ يزداد عمقا كشفت عنه الوسائل الهندسية بعد ذلك، وبقي  خرج من فوهة البئر نحو الداخل نفق
كيبوتس نيريم، الذي يقع إلى الشرق، الذي  إلىسؤال ما هو المسار التالي للنفق بال جواب، نظرت 

 يبدو من هنا كتلة بيوت، غارقا في الخضرة وهو قريب جدا .
 مهد في زاوية الغرفة

، قلت لقائد 6332حميات "حزب هللا" الطبيعية في العام ُتذكر أماكن القتال التابعة لـ حماس بم
 اللواء، فأجاب "هذا مؤكد، وقد كانت هناك تحيط بمواقع إطالق صواريخ وهي هنا تحيط بأنفاق".

وقد وجد المظليون عشرات مواقع القتال كهذه، ترتبط اآلبار في عدد منها بأنفاق، وهي مفصولة 
"إنه قتال تقليدي في منطقة  "إسرائيل"، داخل إلىق يفضي عن نف أيضا  في عدد آخر، وقد كشفوا 

مبنية"، يقول كوبي، قائد الكتيبة، "حقيقة أن المدنيين جميعا هربوا تسهل علينا جدا، رأينا شخصا واحدا 
 لم يكن مخربا ، وقد بانت براءته بسبب الشك"  ُحقق معه وأطلق سراحهب.

ألرض بأسنان الحفارات، "أدمر فقط بيوتا فيها وُدمر بيت تبين أنه كان مفخخا حتى ُسوي با
متفجرات"، أوضح قائد الكتيبة، "فنحن لم نأت لندمر غزة"، وسألته: أال يضغطون عليك لإلسراع؟ 
فأجاب: "ال أحد يضغط علي، وهناك قواعد تعلمتها أثناء العمل، منها أنه يجب العمل ببطء، والسماح 

 بالتعبير عن القدرات كلها".
جنود اللواء من مواجهة رجال حماس وجها لوجه، ومن وقت آلخر خرجت من خان يونس لم يكثر 

هو  األكبر، وكان التهديد أخرىرجال  أطلقت قذيفة آر.بي.جي أو قذيفة  71خلية تابعة لـ حماس فيها 
 البيوت المفخخة وكل بيت كان مريبا .

بيا، وقد تبين لطولدانو، قائد اللواء، دخلنا البيت الذي نظمت الكتيبة نفسها فيه، وهو بيت واسع نس
خزانة مالبس كبيرة  األخرىوجود مهد لطفل في زاوية الغرفة مصنوع من الخيزران، وكان في الزاوية 

 ظهرت منها مالبس أوالد، ولم يفرحه هذا األمر.
خان يونس، وكانت الشمس الحمراء تغرق في البحر وراء غوش  إلىتقدمنا نحو النافذة لننظر 

، وكشفت قوة المظليين، التي عملت أخرىقذائف المدافع يمزق الهدوء مرة بعد  إطالقف، وكان قطي
المخاطرة، وبين  إلىالغرب منا، بيتا مفخخا فأمر قائد اللواء بااللتفاف على البيت فال حاجة  إلى

 أمرا آخر". إليهمقائال: "لو كانت ثمة شبهة لوجود بئر تخرج من البيت ألصدرت 
""أنفاق ع  دو قاس 

كيف تكيف نفسها معها، هذا "إسرائيل"  قال لي قائد اللواء: "النار من التهديدات التي تعرف دولة
؟ إن النفق في رأيي  هو الحي الذي نعيش فيه، لكن كيف تكيف نفسك مع نفق يحفره قبالتك عدو قاس 

 هو قدرة ال تطاق".
 وسألته: ألن يحفر العدو أنفاقا حينما نخرج من هنا؟

بمنع هذه القدرة، وال أعلم ماذا ستكون آثار  6370اب: "أمرني رئيس هيئة األركان في تموز أج
 ، قلنا إن ذلك ال يطاق ونحن مستعدون لدفع الثمن".6371ذلك في حزيران 

؟  وسألته: هل يوجد عدو غير قاس 
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."  فقال: "أنا لسُت قاسيا ، إن اختطاف ثالثة فتيان وقتلهم عمل قاس 
الجرف الصامد" ُدعي اللواء إلى منطقة الخليل في نطاق عملية "عودوا أيها األخوة"، قبيل عملية "

 قتال؟ سألته. إلىألم يكن صعبا التحول من عملية شرطية في صورتها 
"خالل عملية عودوا أيها اإلخوة كتبت رسالة إلى الجنود"، أجاب طولدانو، "كتبت أن يعملوا على 

 غزة. إلى"عودوا أيها األخوة"، متجهين 
الوطن مدة سبعة سبوت، وليست لهم مشكلة في ذلك، وال لي، إن  إلىإن جنودي لم يعودوا 

الذي أقمنا فيه في غالف غزة، فهم لم يحبوا  األسبوعالدعاوى الوحيدة التي سمعتها كانت في 
 ".أسابيعالستة استمر االنتظار ثالثة  األياماالنتظار، وقلت لهم إنه قبل حرب 

 أناشيد حرب" لىإ"ُيحتاج 
ُقتل ثالثة من المظليين خالل العملية البرية، ولم يستطع طولدانو أن يتصل بالعائالت حتى ليلة 
السبت، فقد كانت عنايته محصورة في المهام، وسألته: كم من الوقت تحتاج بعد، فقال: "إلى ما هو 

 ضروري".
ية صغيرة، وهو ال يجعل من تدينه حينما ينزع طولدانو خوذته يمكن أن ترى أنه يعتمر قبعة دين

أمرا عظيما، وسألته: لماذا تريد أن يسموا هذه العملية حربا، فأجاب: "ألنها حرب، وهذا ما يفهمه 
، وكان أسطورة إلىروح عامة جامعة ويحتاج  إلى، يحتاج المجتمع األولبعد الصدام  أيضا  الجنود 

 يافا يركوني". أناشيدحزينة،  أناشيدفرحة ال  أناشيدحرب،  أناشيد، أناشيديفرحني لو كانت هناك 
استقبل الجنود المتدينون السبت في طابق تحتنا، وقد فعلوا ذلك في الظالم، أنشدوا، وكان نشيدهم 

 عذبا جدا وجميال جدا، وبعد ذلك نظموا أنفسهم للخروج.
ثوا بجهاز االتصال علقت مركبة "أخزاريت"، التي وصلنا فيها في الميدان، فقد فقدت جنزيرا ، وبح

عن طريقة إلعادة الرزمة، والرزمة هي نحن وأعني المراسل العسكري إلذاعة الجيش اإلسرائيلي تال 
 رام وأنا. –ليف 

 أيضا  وهي  –وجاءت القافلة حوالي الحادية عشرة ليال، وعدنا في "نغمحون"  ناقلة جنود مدرعةب 
ة ركبت فيها هذه المركبة في محور فيالدلفيا غول مدرعة ولدت في حروب سابقة. وقد كانت آخر مر 

، وتأتي أيضا  وسنشهده  األمر، وقوى ذلك فقط الشعور بأننا شهدنا مثل هذا أخرىفي ذروة حرب أنفاق 
 الحروب وتذهب أصعب وأقل صعوبة، لكن هذه المركبة تبقى أبدا.

 شهادة من أزقة المغازي
البلح، في يوم الجمعة حينما صاحبت قوة  المغازي مخيم الجئين في مركز قطاع غزة قرب دير

الشمال من هناك  إلىالمظليين في خان يونس، كان غازي أبو ذياب مع أخته في أزقة المغازي 
 بكيلومترات معدودة.

حينما كان أبو ذياب في السابعة عشرة من عمره شارك في عملية "إرهابية" للجبهة الشعبية، وحكم 
عنه استقر رأيه على التمسك بنهج  اإلفراجه في صفقة جبريل، وبعد عليه بالسجن المؤبد، وأفرج عن



___________________________________________________ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

 451              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

سنة التي مرت منذ ذلك الحين مناضال من أجل السالم، وهو يفعل ذلك  66جديد، وأصبح في الـ 
 بشجاعة وصدق غير عاديين، رغم أنوف المنظمات الفلسطينية.

، الذي جاء للزيارة من باريس، التقى في غزة بالشاعر الفلسطيني، محمود درويش 7661في أيلول 
 وكان اللقاء ثالثيا  بين درويش وأبو ذياب وزهافا غلئون، وهي اليوم رئيسة "ميرتس".

قبل سبع سنوات، حينما سيطرت حماس على غزة، أدرك أبو ذياب أنه ال مفر أمامه، فانتقل مع 
 عملية، وعلق.مصر، وكان يزور غزة من آن آلخر، وكان هناك حينما بدأت ال إلىعائلته 

تحادثنا، أول من أمس، بالهاتف وقال: "قصف بيت أختي، فقد كان قرب البيت فوهة نفق أفضى 
أحد الكيبوتسات،  إلىالتي دخل فيها رجال حماس متجهين  األنفاقوكان واحدا من  "إسرائيل"، إلى

أية صلة بالنفق،  ، ولم يكن ألختيأيضا  وكان في ذلك الدخول قتلى من الجنود اإلسرائيليين وحماس 
 وقد فرت هي وعائلتها في الوقت المناسب، لكن بيتها ُدمر.

"القصف الجوي دقيق، أما المدافع فأقل دقة، وقد ُدمر جزء كبير من المغازي بقذائف المدافع، 
ألف الجئ يعيشون في الشوارع، والماء  333، فأكثر من أيضا  وليست الحال في مدينة غزة سهلة 

 الكلب، اشتريت أمس ماء  كي أغتسل، وقد اغتسلت ألول مرة بعد أسبوع".ملوث ال يشربه 
"يجب حل مشكلة غزة من أساسها"، يقول، "ويجب أن يتاح للناس أن يعيشوا حياة طبيعية، أعتقد 

المسلمين  اإلخوانأن مصر تؤدي في هذا الشأن دورا سلبيا، فالمصريون يخلطون بين حربهم ضد 
 السكان في غزة ال يؤيدون حماس، بل يشجعون السيسي.وعالقاتهم بغزة، فأكثر 

مصر، فهم لن يدعوا الناس يخرجون أبدا من إيرز، فقد  إلى"كل ما أرادته حماس أن يفتح المعبر 
مصر، لكن  إلىسنة ألحصل على إذن بالخروج من إيرز، وكان المعبر الحر الوحيد  73 إلىاحتجت 

وضع  إلىوافقة على حكومة مصالحة، وعندها دفعتموها الم إلىالمصريين أغلقوه، واضطرت حماس 
 ال اختيار فيه، فكانت الحرب المخرج الوحيد الذي بقي لهم.

"لو ُأجريت انتخابات قبل هذه الجولة لخسرت حماس، أما اآلن فال أعلم، فاإلنسان حينما يرى بيته 
 مدمرا يبحث عن انتقام".

 الميدان السياسي
الخارج بضع ساعات للحديث مع  إلىاتل في القطاع، أول من أمس، خرج قادة األلوية التي تق

، وقد كانوا راضين، ألن تدمير األنفاق واآلبار تم خالل النهار على ما يرام دون األركانرئيس هيئة 
 احتكاكات، بفضل الهدنة.

نة، وأن والعمل في المواقع التي كشف عنها يوشك أن ينتهي، ويفضل الجيش اإلسرائيلي أن تطول الهد
تنتهي هذه الليلة فقط مع نهاية رمضان، ولم تغير رشقات الصواريخ التي أطلقت مساء أول من أمس على 

 .فقد انتهت تقريبا   األنفاقبلدات في "إسرائيل" الوضع تغييرا جوهريا، فاذا كانت المهمة هي تدمير 
المصغر، الذي فتح  األمنيي الميدان السياسي، وقد تبين للمجلس الوزار  إلىوينتقل التأكيد اآلن 

 الباب لوساطة أمريكية، اآلن، أن للوسيط أجندة خاصة به.
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كان األمل أن يضغط كيري على قطر لتفرض إرادتها على حماس، فيتم الحصول بذلك على 
صيغة قريبة من االقتراح المصري، لكن حدث عكس ذلك كما يقول وزراء في المجلس الوزاري 

على قطر، التي فرضت إرادتها على كيري، فقد عرضت أمريكا أن المصغر، إذ ضغطت حماس 
 تُقاد. أصبحتتقود، لكنها 

هو بدء محادثات تقارب بين "إسرائيل" وحماس برعاية أمريكية،  األمرإن ما يقترحه كيري في واقع 
 .المنظمة إلىوأن تُثار في المحادثات كل مطالب حماس، وهي رفع الحصار عن غزة وتحويل األموال 

وحماس، لكنها تمت برعاية مصرية ال "إسرائيل"  وقد كانت في الماضي محادثات تقارب بين
 أمريكية، وكان تأثيرها في نطاق الحصار هامشيا.

 مهم. إنجازإن التدخل األمريكي اآلن يقدم حماس من اعتراف دولي بها ويخرجها من العملية مع 
و عربية لرفضه المجلس الوزاري األمني المصغر أ أوروبية أخرىلو أن اقتراح كيري جاء من جهة 

 األمنيرفضا باتا، لكن ألن الحديث يدور عن وزير الخارجية األمريكي اكتفى المجلس الوزاري 
 المصغر بإعادة االقتراح إلدخال بعض التحسين عليه، لكن ُيشك في أن يكون هناك تحسين.

عملية، ومثلهما قادة الجيش اإلسرائيلي، لكنهم يبحث رئيس الوزراء ووزير الدفاع عن سبيل إلنهاء ال
 يخشون رد قسم من الجمهور، وهم يخشون العناوين الصحافية.

إن احتمال أن يخرج ليبرمان من هذه العملية بصفة البطل الوحيد في الحكومة، الوحيد الذي تجرأ 
نه ما دامت الحكومة والوحيد الذي طلب، يصيبهم بزعزعة عميقة  قد تكون من نصيب ليبرمان أيضا أل

 لم تقبل رأيه فانه ملك، لكن ماذا سيحدث إذا قبلوا رأيه وخرجوا لمغامرة عسكرية في قلب غزة؟ب.
. ويقترب عدد القتلى في غزة من األربعينوخالل ذلك تجاوز عدد القتلى من الجيش اإلسرائيلي 

 ية.في الساحة الدول"إسرائيل"  ألف، وصور الدمار قاسية، ولن ُتسهل على
أن يتبنى بعد مساومة قصيرة  األولى: إمكانيتينيبدو أن المجلس الوزاري المصغر يواجه اآلن 

األمام.  إلىحماس، وأن يدفع ثمنا سياسيا في البالد، وأن يمضي  إلىاقتراح كيري، وأن يدفع ثمنا ما 
ار ستردع حماس هدنة من طرف واحد، على افتراض أن عدد القتلى ومقادير الدم إلىوالثانية السعي 

 زمنا طويال.
 وحماس."إسرائيل"  أبو مازن، ال كيري، هو القناة الصحيحة بين حكومة

 أحرونوت يديعوت
 44/1/4148، األيام، رام هللا

 
 رفع الحصار اإلسرائيلي مقابل نزع ترسانة حماس

 جيورا إيالند
على رغم الهجمات الجوية اإلسرائيلية، لم ينخفض عدد الصواريخ المنطلقة من غزة على 

، وُيخرج حين األرضن عددا  كبيرا  من منصات الصواريخ مدفون تحت أ إلى"إسرائيل". ويعود ذلك 
البنى التحتية لصيقة ب أمكنةترسانتها في  تخبئهإطالق الصواريخ ثم يخفى مجددا ، واختيار حماس 
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التي يعصى تدميرها بواسطة الصواريخ ويقتضي  تدميرهاب تدخل القوات  األنفاقالمدنية، وانتشار 
البرية. وترفض حماس وقف إطالق النار. وشن عملية برية ضخمة يحمل الحركة هذه على القبول 

العملية البرية.  بوقف إطالق النار. ولكن ارتفاع الخسائر البشرية يترتب على خيار شن مثل هذه
 أسبوعوتخلف االشتباكات بين الجنود اإلسرائيليين ومقاتلي حماس قتلى مدنيين فلسطينيين. ومضى 

 .األقلعلى  أسبوععلى شن عملية برية، ويرجح أال تضع أوزارها قبل 
وال يستهان بها، واستثمرت مبالغ كبيرة في  اإلعجابشبكة بنى تحتية تثير  إنشاءوأفلحت حماس في 

 إلىعلى الحدود مع مصر قبل ثماني سنوات ثم توسعت  األنفاق. وبدأت عملية حفر األخيرة األعوام
مترا  وطوله نحو كيلومترين أو ثالثة كلم. وتخزن  61هذه  األنفاقكل قطاع غزة. ويبلغ عمق بعض 

في حفر  هذه، وتستخدمها في تنقل جنودها. واكتسبت الحركة هذه خبرات األنفاقحماس ترسانتها في 
 زاروا غزة ونشروا معارفهم. إيرانيين، قد يكونون أجانبوتحصينها من خبراء ومهندسين  األنفاق

والالفت أن النزاع اإلسرائيلي مع حماس ليس مبدئيا . وشاغل "إسرائيل" الوحيد في القطاع هذا 
ود عباس محل نظام فتح محم إحالل إلىتغيير الواقع السياسي هناك وال  إلىأمني. فهي ال تسعى 

وقف إطالق الصواريخ، ونزع سالح قطاع غزة. وال تعارض طلب حماس فتح  إلىحماس. وترمي 
 نقاط العبور مع مصر، ولكنها تختلف معها على التكتيكات.

مقرب من دوائره، ومطلع على ما ترتضيه من  أنالست في موقع القرار الحكومي،  ننيأوعلى رغم 
، األسبوع أيامة: فتح نقاط العبور بين رفح ومصر ليال  ونهارا  طوال اجل تغيير أحوال العيش في غز 

عادةزيادة حركة السلع بين "إسرائيل" والقطاع من اجل تحفيز النمو االقتصادي،  بناء البنى التحتية  وا 
المدنية في غزة، وقد تفتح المعابر على الحدود بين القطاع و"إسرائيل". وأؤيد رفع الحصار البحري 

أوروبا بعد تفتيش الحموالت. وحين تتوقف  إلىة بإشراف دولي، وحركة استيراد وتصدير بحري عن غز 
خيارين: اتفاق هزيل يلزم اإلسرائيليين والفلسطينيين بوقف إطالق النار،  أمامالعدائية، سنقف  األعمال

بين  شخاصواألاتفاق واسع يخفف القيود على حركة السلع  إبرام، أو 6376على ما كانت الحال في 
الحكومة اإلسرائيلية الحالية ستصدع بمثل  أنالقطاع والخارج واستقطاب االستثمارات المدنية. وأعتقد 

 هذين الحلين، إذا قايضت حماس تفكيك ترسانتها برفع الحصار.
 41/1/4148عن "ليبراسيون" الفرنسية، 
 11/1/4148الحياة، لندن، 

 
زمة وباما خلف محور سياسي غير مسبوق نشأ في األ أ دارةإكثر غرابة هو عدم وقوف مر األ األ

 : محور القدس القاهرة والرياضةخير األ
 شموئيل سندلر

. فالسلوك األياملصعب جدا على المرء أن يكون محلال للسياسة الخارجية األمريكية هذه من ا
في موضوع وقف النار يتداخل  األخيرة األيام، وال سيما وزير الخارجية كيري، في أوباما إلدارةالغريب 

نطواء عن وتساؤالت عن االستراتيجية األمريكية بشكل عام. فهل الواليات المتحدة توجد في عملية ا
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ذامنطقتنا؟  كان نعم، فما معنى الدور الهستيري لوزير خارجية زعيمة العالم الحر، والذي شهدناه في  وا 
 .األخير األسبوعنهاية 

، والتي تدل بحد ذاتها األخيرة األيامحتى بعد كل التفسيرات الكثيرة التي سمعناها من واشنطن في 
خلف محور سياسي غير مسبوق نشأ  أوباما إدارةم وقوف غرابة هو عد األكثر األمرن إعلى الحرج، ف

. فقد كان يتعين على الواليات المتحدة أن تكون أولى من يرحب بنشوء تعاون بين األخيرة األزمةفي 
 إلىأنما يريدان القفز  إلىيشيران  األردنمن  عبد هللامازن والملك  أبوالقدس، القاهرة والرياض، فيما 

أن تسجل بفخار في صالحها هذه الجبهة المشتركة بل وربما  أوباما إلدارةن هذه العربة. كان يمك
هذه الجبهة كان بوسعها  إناالدعاء بانها نتاج ثانوي لحمالت كيري المكوكية بين رام هللا والقدس. بل 

المسلمين والتي ال تزال توجد في الحكم في  اإلخوانتشل حماس، التي هي ربما آخر ما تبقى من  أن
، كان يمكن لهذا التعاون أن وباألساسالم العربي، وتسهل بذلك على التقدم في المسيرة السلمية. الع

 يعزز "حبيب قلبهم" محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، كممثل لعرب قطاع غزة.
المشكلة الوحيدة كانت على ما يبدو من أجل تأييد االقتراحات المصرية لوقف النار هي أنه كان 

يتخلوا عن المحور المضاد الذي نشأ في المنطقة، بين تركيا وقطر.  أنعلى األمريكيين  يتعين
بالمال. ولكن كل  واآلخرأحدها على المستوى الدولي،  –تدعمان حماس بطرق مختلفة  واألخيرتان

القاهرة تفوق بال قياس  –المكاسب السياسية من تأييد جبهة القدس  أنمقارنة سياسية كانت ستظهر 
 والدوحة. ألنقرةلك التي في المبنى الثاني، ت

لم تغفر بعد  أوباما إدارة أنالتفسير الوحيد على مستوى السياسة الدولية هو على ما يبدو  إن
الحكم في انتخابات  إلىالمسلمين، الذين صعدوا  اإلخواننظام  إسقاطهللرئيس المصري المنتخب 

، رئيس أردوغانثابة حزب شقيق لحزب رجب طيب . والحزب الحاكم هذا هو م6377ديمقراطية في 
، الذي يتجاهل المالحظات الالسامية التي تخرج في احيان أوبامامقرب من  أردوغانوزراء تركيا. 

في  7616الرئيس جيمي كارتر في  إدارةمن فم زعيم تركيا. ويذكر هذا الدعم الثابت جدا سلوك  ةر كثي
في حينه، مثله حاليا، لم يتمكن من الفهم بان  األبيضكان البيت  . لقدإيرانفي  اإلسالميةالثورة  أثناء

 الحكم أنظمة استبدادية. إلىمن شأنها أن تجلب  الديموقراطيةاالنتخابات 
على االستقرار الدولي هو عند خلط االيديولوجيا بالسياسة الخارجية.  األكبروبالفعل، فان الخطر 

لمستوى العالمي باعتبارات ايديولوجية هي ظاهرة معروفة. شرح سلوكهم على ا إلىفحاجة األمريكيين 
كيف تستغل جيدا هذه المثل لبناء عالقات خاصة مع الواليات المتحدة، ولكن "إسرائيل"  وعرفت
 األساسلكل سلوك دولي مسؤول يجب أن يقوم على أساس مصالح استراتيجية هي بالفعل  األساس

 لعالقاتنا مع زعيمة العالم الحر.
تدعم،  أنائتالف ينبغي لها  أيبان في نهاية اليوم ستفهم واشنطن، العتبارات واقعية،  األمل يمكن

 الدوحة. –حماس  –القاهرة من أنقرة  –محور القدس  إلىوتنقل دعمها 
 14/1/4148 األسبوع،معاريف 

 14/1/4148، رأي اليوم، لندن
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َل "الشاباك"  أمير أورن... غزة.. حيث َفش 
 أمير أورن
يقولون في العالم إن "إسرائيل" لها سالح ذري، ويتفاخرون في "إسرائيل" بأن الجيش اإلسرائيلي هو 
أقوى جيش في الشرق األوسط وبأن سالح الجو هو األفضل في العالم كله. وسواء أكان ذلك أسطورة 

 ثير مباشرا لكل ذلك في عملية "الجرف الصامد" على حماس في غزة.أم واقعا فإنه ال تأ
فالذي يحدد هناك هو فقط القوة التي تبتغي هدفا، وهي ذلك المقدار من القوة من االحتياطي 

 استعماله بقدر ما من النجاعة. إلىالضخم الذي تختاره "إسرائيل" أو تضطر 
ل القوة وفي المواد النقطية للصدام الحربي. فال وهذا صحيح في المسائل الكبرى من سياسة استعما

يهم عدد المركبات المدرعة للفرق العسكرية وفي وحدات مستودعات الطوارئ؛ بل المهم أنه في لحظة 
 خطر تحقق. إلىمصيرية واحدة ُترسل ناقلة جنود مدرعة قابلة لإلصابة 

ام "الشاباك". إن "للشاباك" قدرة إن الشريك الصامت لآللة العسكرية الهادرة هو جهاز األمن الع
مبرهنا عليها على الكشف عن أشجار، وضعف مقلق في الكشف عن غابات. وقد جمع ملفات 

السجون،  إلىإعادتهم  إلى، استعدادا لإلجراءات التي تفضي طمدهشة عمن ُأفرج عنهم في صفقة شالي
 لهم واستمرت بعد ذلك.في مالحظة سلسلة الردود التي سبقت اعتقا إدهاشا  لكنه كان أقل 

لن يستطيع من يحقق في أسباب األداء المختل للجهاز الرسمي في "إسرائيل" على اختالف أذرعه 
في السنوات التي سبقت الجرف الصامد، لن يستطيع هذه المرة أن يغض الطرف عن إسهام "الشاباك" 

وظائفية على السيطرة في الفشل، فقد كان هذا الجهاز قويا جدا نحو الداخل في الصراعات ال
 والصالحيات وحدود السيطرة، وكان ضعيفا جدا نحو الخارج في مواجهة أهدافه.

إن "الشاباك" هو جهاز استخباري وقائي. وعلة وجوده األمن الفعال الذي توجهه المعلومات 
مشرف على  إلىاالستخبارية. وقد اختل هذا الهدف األساسي على مر الزمن وحول "الشاباك" 

 –حتالل. تقع عليه مسؤولية زائدة هي التحذير في الساحة الفلسطينية على اختالف مناطقها اال
الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس. وهي ليست كيانات مستقلة من جهة أمنية ال من جهة 
سكانية فقط. وتعمل فيها وخارج البالد في مواجهة "إسرائيل" نفس المنظمات مع نفس القيادات ونفس 
الجماهير المستهدفة. وليس "الشاباك" وحده هو الذي يتابع ما يجري في الساحة الفلسطينية، فهناك 
تجتمع أيضا "أمان" وقيادة منطقة الوسط، ومنسق العمليات في المناطق، وقيادة المنطقة الجنوبية، 

 والموساد والشرطة. لكن له أسبقية يشتد حرصه على حفظها.
ن يكن بعيدا عن الكمال في الظروف القاسية في العقدين السابقين ما كان نجاح "الشاباك" معقو  ال وا 

التعرف على تنظيمات للتخطيط لعمليات وتنفيذها، والتحذير  إلىبقي من الواجب عليه أن يسبق 
ورات واستصراخ قوات األمن األخرى كي تفسد التدبيرات. لكن "الشاباك" أضاع المعنى الحقيقي للتط

وهي الفترة المشكلة للواقع الجديد، وكان فيها جالء الجيش اإلسرائيلي  6331–6331في غزة منذ 
عن تلك المنطقة، وفوز حماس في االنتخابات وسيطرتها بالقوة. فلم تعد حماس منظمة إرهابية تنفذ 
عمليات بل أصبحت جيشا صغيرا في دولة صغيرة. ولم تعد األنفاق التي تفضي عشرات منها الى 
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ي التوجه الُمحدث، لم تعد مجرد شق في الجدار تحت األرض بل ما أصبح من المعتاد "إسرائيل" ف
تسميته في الجيش اإلسرائيلي "شق مجال"، وهذا ُبعد  جديد في القتال يشبه غواصات برية لكونها 
وسيلة لنقل قوة مقاتلة للهجوم على خط تماس الجيش اإلسرائيلي من الخلف مثل وسائل مالحة تحت 

خفية أو مثل المروحيات المصرية التي ُأرسلت إلنزال قوات شرقي قناة السويس في حرب يوم البحر 
 الغفران. فهذا تسلل وحدات ال أفراد؛ وهذه قوة صاعقة ال عصابة مسلحة.

قدرات استخبارية تعوز المنظمة التي  إلىفي مواجهة هذا العدو الذي يعمل على هذا النحو ُيحتاج 
إلحباط عمليات. إن رجال هذا الجهاز مخلصون ويعرضون أنفسهم للخطر،  تفخر باستعمال عمالء

 إلىلكن ليس "للشاباك" أي ميزة نسبية في إنتاج المعلومات االستخبارية الحربية وقت القتال الذي يحتاج 
رئيس منطقة ورئيس جهاز من نوع  إلىمهارات  واتصالب مختلفين. وليس مسار التقدم من دور ُمرك ز 

قائد يأتي من واقع العمليات ويكون  إلىالتي نبحثها هنا؛ بل ُيحتاج كما هي الحال في "أمان"  القضية
ن رئيس "الشاباك" يورام كوهين بخالف الحال في "أمان" حيث يخضع رئيسها  إلىمصغيا  حاجاته. وا 

خضوع مباشر لثالثة منهم رئيس هيئة األركان ووزير الدفاع، ليس له، وهو الذي يتحصن في قلعته، إال 
 لبنيامين نتنياهو وحده. فكالهما، أي كوهين ونتنياهو، مسؤول عن فشل "الشاباك" في غزة.

 هآرتس
 8/4/4148 ،األيام، رام هللا

 
  مصير نتنياهو في أيدي محمد ضيف

 بن كسبيت
عـن النصـر اتخـذ فـي  واإلعـالن اإلمكانمخاسر، قطع االشتباك قدر القرار بتقصير المدى، وقف ال

المضــني الحـــالي، كـــان هــذا هـــو القـــرار المنطقـــي  األمـــورالمجلــس الـــوزاري النعـــدام البــديل. فـــي وضـــع 
ومـع  إشـكاليجنديا قتيال، مع ائتمان دولـي  23الوحيد. اليوم، بعد نحو شهر من البداية، مع أكثر من 

ي االقتـراب فــي غـزة، كـان واضــحا أنـه بـات متــأخرا تغييـر االتجـاه وعمــل مـا كــان آخــذة فـ إنسـانيةكارثـة 
الوقــوف، كيفمــا  إلــى. وبالتــالي، اضــطر بنيــامين نتنيــاهو أمــس األول األولــىينبغــي عملــه مــن اللحظــة 

كـان هـو  إذاننا انتصرنا. أو أننا سننتصر في موعد ما. أنا في شك كبير أب واإلعالن األمة أماماتفق، 
 يؤمن بما يقوله. نفسه

ــم تحترم ئر لحقــت خســاأهــا حمــاس، بعــد خمســة أنفــاق هجوميــة بعــد ســت حــاالت مــن وقــف النــار ل
من  األطنان الفآو "إسرائيل"  إلىمن غزة  أطلقتالف الصواريخ التي آ فادحة بالجيش اإلسرائيلي، بعد

التــي تعرضــت لهــا  انــاتاإلهبهــا القطــاع، قــرر المجلــس الــوزاري قطــع تيــار  أمطــرالمــواد المتفجــرة التــي 
بـــان "الحملـــة لـــم تنتـــه، ولكـــن هـــذا كـــان  األول أمـــس. صـــحيح أن نتنيـــاهو ويعلـــون أعلنـــا األســـابيعهـــذه 

 دون أن  األنفــاقللبروتوكــول فقــط. الجــيش اإلســرائيلي، كمــا بلغنــا هنــا يــوم الخمــيس، ســينهي موضــوع 
أن نواصـل االحتفـاظ بجــانبي  منطقـة خـط الحـدود. يحتمـل إلـىنكـون مقتنعـين بانـه انهـي حقـاب وسـيعود 

 ال. أنالجدار، كي نسمح بحرية العمل، ويحتمل 



___________________________________________________ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

 454              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

ال يمكنهــا أن  أيضــا  المــالزم هــدار غولــدن، ولكــن هــي  إليجــادالعمليــة فــي رفــح ستســتمر، فــي محاولــة 
، بان ليس لـديهم األمر. بنيامين نتنياهو، موشيه يعلون وبيني غانتس يعترفون، في واقع األبد إلىتستمر 
ال تـنجح فـي الحـاق الهزيمـة بحمـاس، ال تـنجح فـي  فإنهـالـيس لـديهم جـواب. مـع كـل قـوة "إسـرائيل"، حل، 

 التأثير على حماس، ال تنجح في انتزاع وقف نار من حماس، هذه هي الحقيقة، وال شيء غيرها.
النـار علـى "إسـرائيل"  إطـالقواصـلت حمـاس  إذافي أيدي محمد ضيف.  اآلنمصير نتنياهو يوجد 

، ســيفقد نتنيــاهو مــا تبقــى لــه مــن األخيــرة األســابيعجــت الجــيش اإلســرائيلي كمــا تشــاء، مــا فعلــه فــي وأزع
نوع مـن الهـدوء الـذي يسـتقر  إلىما أدت الخطوة اإلسرائيلية  إذا. اآلنالتي تمتع بها حتى  األمنيةالثقة 
 أنون مـن الصـعب ، سـيكأيضـا  وقف نار، فان بوسعه أن يدعي بان حقق "الردع". في هذه الحالة  إلى

 نشتري منه هذا.
نتنيــاهو اتصــل بالســفير األمريكــي دان شــبيرو ووبخــه  إنأول أمــس نشــر فــي وكالــة "ايــه.بي" نبــأ يقــول 

"، قــال نتنيــاهو للســفير، وطالبــه بمــنح الثقــة بالطريقــة التــي أبــدا   أخــرىبكلمــات قاســية. "لــن تشــككوا فــي  مــرة 
بنتنيـــاهو تحـــت تـــأثير هـــذا  أخـــرىكك الســـفير شـــبيرو مـــرة "يعـــالج فيهـــا حمـــاس". وبالفعـــل، يحتمـــل أال يشـــ

 األخيـرفـي الشـهر  بـاألمن إحساسـهمالتوبيخ. ولكن ماذا عنا؟ مـن سـيقنع مـواطني "إسـرائيل" الـذين تحطـم 
غـزة ويعلـن باحتفاليـة  إلـىعسـقالن ووجهـه  إلىالتي يقف فيها نتنياهو وظهره  األخرىيشكك في المرة  أال

عنـدي لـن يصـدر أمـر بوقـف الجـيش اإلسـرائيلي، عنـدي الجـيش اإلسـرائيلي  بان "عندي هـذا لـن يحصـل،
ب. مـــن سيصـــدق 3/6/6336سيســـقط حكـــم حمـــاس"؟  يوتيـــوب، تحـــت االســـم "الرســـالة اليوميـــة" لنتنيـــاهو 

 بانه "قوي حيال حماس؟". أخرىيعرض نفسه مرة  أننتنياهو في الحملة التالية حيث سيحاول 
بداية حملة اسـتجداء للجمهـور: رجـاء،  األمركانت في واقع  األول أمسوقفة نتنياهو التلفزيونية  إن

واصلوا تأييدي. بعد أن أجرينـا ترتيبـا فـي بحـر مـن الهـذر الـذي سـكب علينـا فـي تلـك الوقـف، يخيـل أن 
. فقـد تحـدث عـن إبداعيـةفكـرة  أيأمرا واحدا واضحا يفهم منها: ليس لدى نتنياهو أي خطة. ليس لديه 

، ولكنـه لـن يشـرح لمـاذا لـم تسـتخدم هـذه "العبقريـة" حتـى األنفـاقي سنسـتخدمها حـل مسـألة "العبقرية" الت
كانـت موجـودة فـي شـعبة االسـتخبارات، فـي الجـيش، فـي فرقـة غـزة، بـل  األنفـاق. فالمعلومات عـن اآلن

فــي الكنيســت. أيــن كانــت العبقريــة حتــى  واألمــنوحتــى فــي جلســات اللجنــة الفرعيــة فــي لجنــة الخارجيــة 
؟ مـا كنـا األحـداث؟ ماذا كـان سيحصـل لـو أن حمـاس وافقـت علـى وقـف النـار المصـري فـي بدايـة ناآل

 ، والتي كانت ستتفجر لنا في الوجه في موعد ما الحقا. بالفعل، عبقرية.األنفاقسنتعرف على مؤامرة 
ي هذا ال يعني أن حماس في وضع جيد. فقد دمروا غزة. هم، وهم فقط، مـذنبون فـي قتـل العـدد الـذ

حديقـة  إلـى. فقد أخذوا قطعة ارض مأهولـة باكتظـاظ وبـدال مـن تحويلهـا واألطفالال يصدق من النساء 
رهابجعلوها بؤرة كراهية  –مزدهرة  لم تترك ل"إسرائيل" أي مفـر. المشـكلة هـي أن حمـاس ال يهمهـا.  وا 

 حماس تعترف بانها تقدس الموت. أما نحن، بالمقابل، فنقدس الحياة.
التجاريـة فـي الجنـوب  واألعمـالالصيف شـبه تآكلـت، المصـانع  إجازةوترة حتى النهاية. "إسرائيل" مت

، الســـياحة تراجعـــت، األمـــاكن. اســـتيعاب متـــدن فـــي معظـــم أيضـــا  فـــي تـــل أبيـــب وفـــي الشـــمال  –تنهـــار 
المجتمع اإلسـرائيلي الغربـي، الـذكي، المـدلل، ال يمكنـه أن يصـمد أمـام ذلـك لـزمن طويـل آخـر. نتنيـاهو 
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مكانيـــةذا. كمـــا أن حقيقـــة أن الوضـــع فـــي غـــزة يوشـــك علـــى االنهيـــار فهـــم هـــ تصـــبح  األوبئـــةانـــدالع  وا 
، عرضت على المجلس الوزاري. واستمرار الحملـة معنـاه نـزف آخـر أخرى إلىملموسة أكثر من لحظة 

يومي، تآكل آخر فـي الشـرعية الدوليـة، مراوحـة فـي المكـان مسـتمرة فـي مسـتنقع  أساسمن القتلى على 
 م الغزي المستشري.الد

القيام  ، على ما يبدو، بات متأخرا  اآلناتخاذ خطوات حادة وبنزعة قوة.  جدا   بات متأخرا   اآلن
 من الوحدات الخاصة. إبداعيةبأعمال 

 1/4/4148، سبوعمعاريف األ
 8/4/4148 رام هللا،، الحياة الجديدة

 
 وقف النار من طرف واحد

 عاموس يدلين
في االستراتيجية العسكرية والسياسية حيال  هاما   تغييرا   األسبوعفي نهاية "إسرائيل"  أجرت حكومة
 حماس في غزة.

استراتيجيات بديلة الستخدام  أربع "إسرائيل"لـالرابع من حملة "الجرف الصامد" كان  األسبوعومع 
 الحملة: دافأه إلىالقوة بهدف الوصول 

 6336حملة "الرصاص المصبوب"  إنهاءـ إنهاء الحملة من طرف واحد ـ مثل  7
 ب.6376حملة "عمود السحاب"  إنهاءترتيب  مثل  إلىـ وقف نار متفق عليه والوصول  6
ـ تعميق الحملة، من الجو ومن البر لمواصلة الضرب الشديد لحماس العسكرية ـ البديل الذي  3

 ذه السطور.به كاتب ه أوصى
سقاطـ بديل احتالل القطاع  0  في غزة. لإلرهابحماس ـ تنظيف جذري وطويل  وا 

من المرحلة التي بدأ فيها الحديث عن استراتيجية الخروج من حملة "الجرف الصامد" انكشف عدم 
وقف القتال، أي،  أوال   –"إسرائيل"  ليهإوحماس. فالمسار الذي سعت "إسرائيل"  توافق جوهري بين

 "الهدوء مقابل الهدوء". وبعد ذلك ـ البحث في الترتيب بواسطة مصر. بالمقابل، حماس، التي قاتلت 
استراتيجي يتمثل برفع الحصار عن القطاع، لم تكن مستعدة لاللتزام بوقف النار  إنجازجل أمن 

 الترتيب الذي سيأتي بعد ذلك. مبادئتتقرر  أنقبل 
، االستراتيجية الثانية ـ 6370آب  7كل بحث أجراه حتى  أما المجلس الوزاري فقد اختار، في

البحث  – والحقا   إنسانيوقف نار  أواستراتيجية الترتيب، في ظل تبني االقتراح المصري بوقف النار 
االتفاق مع  إشكاليةفي القاهرة مع حماس، في شروط الترتيب، للمدى القصير والمتوسط. وفضال عن 

الناشئة عن تعاظم حماس في ظل الترتيبات في الماضي ـ يبدو أنه  شكاليةاإلوالدروس  إرهابيةمنظمة 
لم يكن ممكنا تحقيق ترتيب جيد/معقول في الظروف االستراتيجية التي تشعر فيها حماس بانها 

 خرجت من المعركة مع "قصة نصر".
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خلفية ، بينما كانت في ال6370آب  7المداوالت في يوم الجمعة،  إلىوصل المجلس الوزاري 
في المدنيين  اإلصاباتالصعب في غزة وحجم  اإلنسانيالدراماتيكية. الوضع  األسبوعأحداث نهاية 

الدولية ومع صديقتها وحليفتها الواليات  األسرةووضعاها في مواجهة مع "إسرائيل"  عمقا النقد على
مريكي جون كيري المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية األ لألممالعام  األمينالمتحدة. وأوضح 

ساعة. وجاء انتهاك  16على مدى  إنسانيبان ال مفر أمامها غير الموافقة على وقف نار  "إسرائيل"لـ
الهجوم على سرية دورية جفعاتي ومحاولة اختطاف الضابط  –وقف النار بشكل فظ من قبل حماس 

 تغيير موقفها. "إسرائيل"لـ أتاح –هدار غولدن 
بتغيير الميل االستراتيجي واختيار بديل يضع  "إسرائيل"لـار سمحت حماس باالنتهاك الفظ لوقف الن

 ونالت "إسرائيل"  في وضع استراتيجي صعب. فقد عادت األقلحماس في المدى القصير على 
غير مصداقة، تنتهك للمرة  إرهابيةكمنظمة  أخرىوعرضت حماس مرة  –الشرعية الدولية لعمليتها 
الدولية وقبلتها "إسرائيل". وقررت "إسرائيل" حرمان حماس  األسرةليها إبادرت  السادسة وقفات النار التي

من حق "الفيتو" على وقف النار، استعادت المبادرة وأوضحت بانها ال تجري مفاوضات مع حماس وال 
ذي "الزمن ال –، ال في وقف النار وال في الترتيب. وغيرت "إسرائيل" الميل الذي بموجبه إنجاز أيتمنحها 
المعركة فضائلها االستراتيجية في طول النفس، في القوة االقتصادية،  إلىيخدم حماس" وأدخلت  –يمر 

في القوة العسكرية وفي صمود المجتمع اإلسرائيلي، الذي لم يرتدع ولم ينكسر من حجم المصابين ووقف 
بتصعيد المعركة وبعد بشكل مثير لالنطباع خلف جيشه وحكومته. وبقيت حماس دون قدرة على التهديد 

 أيضا  تقطع  فإنهاأن قدمت "إسرائيل" جوابا عمليا ممتازا على نار صواريخها ودمرت أنفاقها الهجومية، 
 االتصال مع المناطق التي كان فيها جنودها عرضة للهجمات واالختطافات.

 ، تطرح أمامها وضعا استراتيجيا جديدا:أقوالإسرائيل تقول لحماس أربعة 
تتبقون بال  أنتم. األعمالالمعركة لم تعد على جدول  إلىلمطالب التي من أجلها خرجتم ـ كل ا 7

بناء غزة. وضعكم اليوم  إعادةرفع الحصار، بال ميناء ومطار، بال رواتب، بال تحرير سجناء وبال 
 بكثير مما كان عشية المعركة. أسوأ
. الجئ مليونالف الجرحى وربع آالقتلى، ، مئات كثيرة من إنسانيةـ بقيتم مع غزة المدمرة، أزمة  6
للتصدي له. الجمهور في غزة،  األدواتغزة" وليس لديكم  أصابمسؤولون عن "التسونامي الذي  أنتم

 سيحاسبكم. –توفروها له بال ترتيب  أنفي الحرب والتي ال يمكنكم  باإلنجازاتالذي وعدتموه 
 ة نارية متفوقة وأكثر بكثير؛ وهي ستواصلفلدى "إسرائيل" قو  –النار  إطالقواصلتم  إذاـ  3

 األهدافضربكم، وهذه المرة ليس بالهجوم على معسكرات تدريب فارغة بل بهجمات أليمة على 
  أهمية األكثر

وستجد  األرضلحماس. قيادات حماس السياسية والعسكرية ستواصل العيش في الخنادق تحت 
ة. كما أن على زعماء حماس أن يشرحوا صعوبة في بث ادعاءات مصداقة عن انتصارات وهمي
 .اإلنسانية األزمةمن  إخراجهالسكان غزة لماذا يجلبون دمارا آخر على القطاع بدال من 
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 تتمكن حماس من التعاظم وبناء قوتها أالللجوالت السابقة، تضمن "إسرائيل" ومصر  ـ خالفا   0
ذلك "إسرائيل"  نع التهريب فيما ستفعلالعسكرية من جديد. وستمنع مصر التعاظم من خالل استمرار م

الجانب التي تقرر فيها قواعد اللعب، وفي  أحاديةلنفسها في الخطوة  أبقتهابفضل حرية العمل التي 
 مركزها حقها في العمل ضد التعاظم المستقبلي لحماس.

تصميم  بإعادة"إسرائيل"  هذه يمكن أن تلتقي نهجين استراتيجيين لحماس وتلزم"إسرائيل"  خطوة
 استراتيجيتها لتحقيق أهدافها حيال حماس:

 الجانب بشكل مشابه لما حصل في "الرصاص المصبوب"، أحاديوقف النار  إلىـ االنضمام  7
واالستجابة لرغبة  اإلنسانية األزمةعمق  "إسرائيل"، فقدوا الروافع العسكرية ضد بأنهموذلك لفهمهم 

ترتيب مع المصريين والسلطة الفلسطينية، كما  إلىالجمهور في غزة. ستحاول حماس الوصول 
لتلقي المعونة  اإلنسانية األزمةستحاول حماس استغالل  "إسرائيل". ستحاول فرض هذا الترتيب على

والى جانب ذلك، ستحاول  الدولية وستحاول استعادة العطف الدولي والعربي، الذي فقدته في المعركة.
 إلىفستحظى بالهدوء الذي سعت "إسرائيل"  أماعن القطاع،  المنظمة تحقيق ترتيب لتخفيف الحصار

ضعافتحقيقه. باقي أهداف تعزيز الردع   ستمتحن فقط على مدى الزمن. –حماس  وا 
 شهر أثناءـ استمرار النار على "إسرائيل" وهجمات من جانب "إسرائيل" بالحجم الذي تم في  6
وتجبرها ـ في حالة أن المعركة بالنار ال ل" "إسرائي . مثل هذه الخطوة ستتحدى حكومة6370تموز 

في  أخرىالنظر مرة  إلى –تقدم ردا كافيا وتآكل قدرات حماس ال يكون بوتيرة يمكن التعايش معها 
مفاجأة،  أكثرتخطيطا،  أكثرخيار تعميق الحملة. فخطوة تعميق هامة يمكنها أن تكون في هذه الحالة 

 الثالثة  األسابيعوستعتمد على الدروس من التحقيقات في  نفاقاأل" التي فرضتها مهامة األثقالبال "
النار المحدودة على  إلىعودة  –من المعركة. يمكن لحماس أن تختار "خيار التنقيط"  األولى

خطوة واسعة.  إلى"إسرائيل"  غالف غزة، الحفاظ على مكانتها كمنظمة مقاومة مسلحة ولكن بال جر
ا في هذه الحالة أن توضح لحماس بان سياسة الرد مثلما كانت حتى حملة فسيتعين عليه"إسرائيل"  أما

 استمر "التنقيط" ستعود إذا"الجرف الصامد" لم تعد سارية المفعول وعلى كل نار سيكون رد حاد. 
حاجة النظر في التعميق ـ ولكن في هذه الحالة ستكون حماس التي سنلتقيها مستنزفة  إلى"إسرائيل" 
 بكثير. وأضعف

طيفا أوسع من الخيارات. فهي يمكنها أن تواصل "إسرائيل"  أمامالجانب  أحاديةتفتح الخطوة 
ضعافهاضرب حماس  قامة، تعطي فرصة لوقف النار وا  هدوء طويل، تسمح ببلورة تعاون دولي  وا 

قليمي تفاهمات وترتيب من خالل المصريين مع السلطة  إلىلمعالجة ملف غزة كما تسمح بالوصول  وا 
كانت منسقة جيدا مع الواليات المتحدة ومع  إذا إالالجانب لن تنجح  أحاديةس. هذه الخطوة وحما

بل وتغييرها كحكم  إضعافهاالعداء المشترك لحماس والرغبة في  إلىمصر. ويستند التنسيق مع مصر 
 للسماح "إسرائيل"  التنسيق مع الواليات المتحدة فسيكون مشروطا باستعداد أمافي غزة. 

 في المدى القصير واستعداد إسرائيلي للتقدم في مسيرة سياسيةـ اإلنسانية األزمةمساعدة لحل بال
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والواليات المتحدة وفهم في أنه ليس "إسرائيل"  في المدى المتوسط. يوجد تداخل مصالح عميق بين
والعنف  اإلرهاب، بل تشجيع الفلسطينيين الذين ال يتبنون استخدام بإنجازاتصحيحا السماح لحماس 

ضعاف  اعتداال. أكثرحماس لدرجة تغييرها بنظام  وا 
، هي خطوة للمدى القريب أعالهالجانب، التي تتضمن الفضائل التي فصلت  أحاديةالخطوة 

بلداتهم.  إلىسيكون االختبار في استعداد سكان غالف غزة للعودة  –والمتوسط. في المدى القريب 
فحص  إعادة وتتضح الميول االستراتيجية سيكون صحيحا   ، بعد أن يتبدد الدخاناألبعدفي المدى 

تحقيق "ترتيب جيد" يمنع تعاظم حماس ويشترط  إمكانيةبديل الترتيب. في المستقبل ينبغي فحص 
 بناء غزة بتجريدها من السالح. إعادة

من "الترتيب السيء"  أفضلالجانب الذي هو بديل  أحاديةعندها سيكون من الصحيح وداع الخطوة 
 ليه حماس في هذا التوقيت.إلذي تسعى ا

 8/4/4148نظرة عليا 
 1/4/4148، القدس العربي، لندن

 
 حقائق أساسية إلنهاء الحرب على غزة

 ماري روبنسون، جيمي كارتر
ون منشغلين بدفن أبنائهم وأحبائهم الذين سـقطوا ضـحية هـذه الحـرب ال يزال اإلسرائيليون والفلسطيني
يوليـــو الماضـــي، عنـــدما انـــدلعت الحـــرب الجديـــدة، ُقتـــل أكثـــر مـــن  4الثالثـــة خـــالل ســـت ســـنوات. ومنـــذ 

إسرائيليا . وانفطرت قلوب البشر في العـالم أجمـع عنـدما شـعروا بـأن المزيـد  24فلسطيني ونحو  7633
 ، وأن عدد القتلى سوف يزداد كل ساعة.من الضحايا سوف يسقطون

ويمكــن أن ُتعــزى هــذه المأســاة إلــى اإلفشــال المتعمــد للجهــود الواعــدة التــي كانــت تهــدف إلــى إحــالل 
السالم في المنطقة عندما تم اإلعالن عن مؤشرات إيجابية لعودة الوفاق بين حركتـي فـتح وحمـاس فـي 

ما أعلنـــت أنهـــا ال تمـــانع فـــي تشـــكيل حكومـــة أبريـــل الماضـــي. وجـــاءت هـــذه المبـــادرة مـــن حمـــاس عنـــد
تكنـــوقراط فلســـطينية جامعـــة، حتـــى ولـــو خلـــت مـــن أي وزيـــر حمســـاوي. وأعلنـــت الحكومـــة الفلســـطينية 
الجديدة أنها تتبنى المبادئ األساسية الثالثة التي تطالب بها اللجنة الرباعية الدولية، وهي: نبذ العنف، 

رفضـــت "إســرائيل"  تفاقيــات الســـابقة. وكــان ممـــا يؤســف لـــه أنواالعتــراف بإســـرائيل، والتمســك ببنـــود اال
اغتنـــام هـــذه الفرصـــة الســـانحة إلحـــالل الســـالم وعمـــدت إلـــى منـــع حكومـــة الوفـــاق الفلســـطينية مـــن أداء 

 مهماتها في غزة.
وهناك عـدة عوامـل ضـرورية لجعـل الوحـدة الفلسـطينية أمـرا  ممكنـا ؛ مـن أهمهـا، الرفـع الجزئـي  علـى 

مليـون مـواطن فلسـطيني فـي القطـاع. كمـا  7.4حصـار المفـروض منـذ سـبع سـنوات علـى أقل تقديرب لل
يجـــب أن يحصـــل المعلمـــون ورجـــال الشـــرطة وعمـــال الصـــحة والنظافـــة المنضـــوين تحـــت لـــواء حكومـــة 
حماس على رواتبهم. وهذا شيء ضروري من أجل تحقيق أبسط المعايير اإلنسانية حتى تستمر الحياة 

تصر  على تجاهلها، إذ عمـدت إلـى فـرض حظـر علـى "إسرائيل"  التي ما زالتوتتواصل، وهي الحقوق 
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التمويل القطري لدفع رواتب المـوظفين الحكـوميين المـدنيين، وأحكمـت حصـارها علـى حـدود غـزة لتمنـع 
 الدخول إليها والخروج منها.

ش اإلسـرائيلي هـذه وال توجد ثم ة معايير إنسانية أو قانونية تحكم الطريقة التي يمـارس بموجبهـا الجـي
الحــرب. فقــد قــام بتــدمير أجــزاء كبيــرة مــن غــزة، بمــا فيهــا آالف المنــازل والمــدارس وحتــى المستشــفيات. 

ألف شـخص عـن منـازلهم. وُقتـل المئـات  613وأدت هذه الحملة العسكرية الهوجاء إلى نزوح أكثر من 
ر المياه عـن معظـم أحيـاء غـزة بشـكل من الفلسطينيين المدنيين الُعز ل، وانقطع التيار الكهربائي ومصاد

 تام. إنها بحق كارثة إنسانية.
ولــيس ثمــة مــن عــذر أو مبــرر علــى اإلطــالق لمثــل هــذه الهجمــات التــي تســتهدف المــدنيين فــي أي 
صــراع. لقــد ارُتكبــت فــي غــزة جــرائم حــرب. وهــذا الحكــم ينطبــق علــى الطــرفين المتصــارعين. والبــد مــن 

لمــدنيين اإلســرائيليين بالصــواريخ هــو ســلوك غيــر مقبــول. ورغــم أن اإلشــارة إلــى أن اســتهداف حمــاس ل
 7633ثالثـــة إســـرائيليين فقـــط ســـقطوا قتلـــى بالصـــواريخ الفلســـطينية، فـــإن الغالبيـــة العظمـــى مـــن أصـــل 

طفــال . وأصــبحت الحاجــة  333فلســطيني قتلــوا فــي هــذه الحــرب هــم مــن المــدنيين، بمــن فــيهم أكثــر مــن 
فاعلــة لتقصــي الحقــائق وضــبط المخالفــات القانونيــة لقواعــد الحــرب مــن  ماســة اآلن لتشــكيل لجنــة دوليــة

 أجل وضع حد لهذا الخرق الفاضح للقانون الدولي.
ويتحــتم علــى مجلــس األمــن الســعي بكــل جهــده إليجــاد الوســائل التــي يمكــن أن تحــد  مــن االســتخدام 

باألوضاع غير اإلنسانية في  المفرط للقوة من الطرفين المتحاربين. وعليه أن يصو ت لصالح قرار يندد
غزة وأن يضع إطارا  زمنيا  محددا  إلنهاء الحصار المفروض على القطاع. ويجب أن يؤكـد القـرار علـى 
ليه، باإلضافة  الحاجة لنشر مراقبين دوليين يمكنهم أن يقدموا تقاريرهم عن طبيعة الحركة من القطاع وا 

ر. والبد من أن يتم بعد ذلك وضع إجـراءات وتـدابير لتحديد الطرف الذي يخرق اتفاق وقف إطالق النا
صارمة لمنع تهريب األسلحة إلى غزة. لقد بدأت المناقشات حول هـذه القضـايا بالفعـل. وتأمـل "منظمـة 

غيـر الحكوميـة التـي تسـعى لتحقيـق السـالم فـي أمـاكن التـوتر فـي العـالم، والتـي  the Edersالعجـائز" 
 النقاشات حتى تؤتي ُأكلها.ننتمي إليها، في أن تتواصل هذه 

وبنـــاء  علـــى طلـــب الفلســـطينيين، تســـعى اآلن الحكومـــة السويســـرية الستضـــافة مـــؤتمر دولـــي للـــدول 
الموقعة على معاهـدة جنيـف يهـدف للتأكيـد مجـددا  علـى ضـرورة احتـرام حقـوق اإلنسـان أثنـاء الحـروب. 

ن أجــل االلتــزام بالواجبــات وحمــاس مــ"إســرائيل"  ويمكــن لمثــل هــذه المبــادرات أن تفــرض ضــغوطا علــى
األخالقيـة لحمايـة الســكان المـدنيين. ويعمرنــا األمـل فــي أن تشـارك جميــع الـدول، وخاصــة الغربيـة منهــا 
التــي تمتلــك القــوة العســكرية الكبــرى، فــي هــذا المــؤتمر، وأن تعلــن مجــددا  التزامهــا باتفاقيــة جنيــف التــي 

 طق المحتلة.تحكم طريقة التعامل مع السكان المدنيين في المنا
واآلن، أصبحت وشائج التقارب والوحدة بين فتح وحماس أقوى مما كانت خالل السنوات الماضـية. 
ونحــن فــي "منظمــة العجــائز"، نعتقــد اعتقــادا  راســخا  بــأن هــذا التقــارب يمثــل أكثــر التطــورات تشــجيعا  لنــا 

رحيب بـه. كمـا أن هـذا التقـارب يقـدم وتمهيدا  لنجاح مبادراتنا، ولهذا السبب فإننا لن ند خر جهدا  عن الت
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 فرصــة للســلطة الفلســطينية إلعــادة بســط نفوذهــا علــى غــزة، وهــو مــا يمثــل الخطــوة األولــى التــي ســتدفع
 لفك حصارها عن القطاع."إسرائيل" 

لـى غـزة عبـر  ويجب أن يكون الهدف األول للمجتمع الدولي ضمان تنقل المواطنين والبضائع من وا 
حــر. ويتوجــب علــى الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي عــدم النظــر إلــى حمــاس ومصــر والب"إســرائيل" 

باعتبارهــا مجــرد حركــة ثوريــة مســلحة، بــل باعتبارهــا قــوة سياســية فاعلــة قائمــة علــى األرض. وال يمكــن 
ألحـــد علـــى اإلطـــالق اســـتبعادها مـــن أي مشـــروع سياســـي لحـــل مشـــاكل القطـــاع. كمـــا ال يمكـــن للغـــرب 

درات الجــادة لحــل المشــكلة بمحاولــة إقنــاع حمــاس بوضــع الســالح واالنصــراف إلــى المســاهمة فــي المبــا
الحلـــول السياســـية البحتـــة إال بعـــد اعترافـــه بوجودهـــا كالعـــب سياســـي فع ـــال وكممثـــل لقطـــاع واســـع مـــن 

التـي نظمـت تحـت إشـراف دولـي ووصـلت مـن خاللهـا  6332الشعب الفلسـطيني. ومنـذ انتخابـات عـام 
 ة في فلسطين، اتخذ الغرب موقفا  معارضا  لهذه النتيجة."حماس إلى سد ة السلط

ويمكن القول بكلمة أخيرة بأن السالم الدائم في الشرق األوسط لن يتحقـق إال بإقامـة دولـة فلسـطينية 
 "إسرائيل". تقوم بجوار دولة

 الرئيس األسبق للواليات المتحدة: جيمي كارتر
 دارئيسة سابقة لجمهورية آيرالن: ماري روبنسون

 ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"
 1/4/41481، التحاد، أبو ظبي

 
 "الجرف الصامد"اإلنجازات والخسائر لر

 رافي جربي، جون بن زاكن، آفي ليتال
ســرائيل ســتحاول العــودة مــرة  الحيــاة الطبيعيــة، ولكــن بالنســبة للعديــد مــن  إلــى أخــرىالحــرب انتهــت وا 

قتلـــوا فـــي  وجنـــديا   ضـــابطا   20العـــائالت فـــان الحيـــاة لـــن تعـــود كمـــا كانـــت قبـــل المواجهـــة مـــع حمـــاس. 
 على مستويات مختلفة من الخطورة. أصيبواآخرون  7143المعارك و

والني، ناحل والمظليين خرجوا مـن أراضـي القطـاع وانتشـروا علـى خـط قوات المدرعات، الهندسة، غ
علــى الحــدود الشــمالية وفــي الضــفة. والكثيــر مــن  أخــرىقطاعــات  إلــىالحــدود. بعــض القــوات توزعــت 

 طويلة. أسبوعنهاية  إلى ، سيسرحون اليوم وغدا  يوما   13المقاتلين ممن لم يروا البيت منذ أكثر من 
بيــوتهم، "أول أمــر ســنفعله هــو  إلــىنــا الــذين قتلــوا"، روى مقــاتلون فــي الطريــق "نتــألم علــى أهــالي رفاق

 زيارة العائالت والقبور حديثة العهد.
 أن آلخـرين، ومن المتوقع اآلنقد سرحوا منذ  4جندي احتياط ممن جندوا بأمر  82,201قسم من 

. وســيركز األســبوعن فــي نهايــة أن يتخــذ قــرار بتســريحهم، أغلــب الظــ إلــىيحلــوا محــل الجنــود النظــاميين 
علــى المجــال االســتخباري. فالطــائرات  أساســا   فصــاعدا   اآلننشــاط الجــيش اإلســرائيلي فــي القطــاع مــن 

 .أيضا  الصغيرة بدون طيار واصلت الطيران في سماء القطاع أمس 
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رة لســكان غــالف غــزة، وال ســيما للبلــدات المجــاو  بــاألمن اإلحســاس إلعــادةوبــالتوازي يســتعد الجــيش 
الهندســية علــى خــط الحــدود لكشــف  األعمــالالقريبــة القادمــة ســتبدأ  األيــامللجــدار. ولهــذا الســبب، ففــي 

كانـــت هـــذه ال تـــزال قائمـــة. كمـــا بـــدأت أعمـــال تـــرميم الجـــدار الحـــدودي، الـــذي تضـــرر بشـــدة  إذا، أنفـــاق
 القطاع. إلىبدخول القوات البرية 

بشـظايا  1,000قرابـة  أصـيببجراح خطيرة، كمـا ستة  وأصيبثالثة مدنيين،  في الحملة قتل أيضا  
البحــث عــن  أثنــاءالصــافرات، التعثــر فــي  أثنــاءالصــواريخ، حطــام الزجــاج، الصــدى، حــوادث طــرق فــي 

صاباتمأوى   الهلع. وا 
 وعطلــــت. ونحــــو نفقــــا   36فــــي أرجــــاء القطــــاع. واكتشــــف  هــــدفا   4,762هــــاجم الجــــيش اإلســــرائيلي 

فـي أرض مبنيـة،  772فـي الخـالء،  سـقطت 2,648فـة هـاون. وقذي صـاروخا   3,356 أطلـق"إسرائيل" 
 .فاشال   صاروخا   776ذلك كان  إلى إضافةاعترضتها القبة الحديدية.  114

شــاحنة  7.067الحملــة:  أثنــاءالقطــاع حتــى فــي  إلــىصــادق الجــيش اإلســرائيلي علــى نقــل البضــائع 
المتحــدة يتبــين أنــه  األمــمت ومــن معطيــا عتــاد طبــي. شــاحنة 732و إنســانيشــاحنة عتــاد  663غــذاء، 

 .طفال   363، نحو نصفهم مدنيون غير مشاركين، بينهم فلسطينيا   1,768قتل في القطاع 
مليـــون شـــيكل  2.5مليـــون شـــيكل.  72جنـــدت الجمعيـــة مـــن أجـــل الجنـــدي تبرعـــات للجنـــود بمبلـــغ 

بضـائع  رسـلتوأ "إسرائيل". شيكل من المواطنين والشركات في مليون 3ووصلت كتبرعات من الخارج 
مليون شيكل.  10.5بقيمة  –للجنود في الجبهة من الصديقات، من المنظمات ومن المواطنين  وأمتعة
مثـــل  األلعـــابرزمـــة قهـــوة ومئـــات  1,000حـــذاء منزلـــي،  2,500الف منشـــفة، آ 2الجنـــود  إلـــىونقـــل 

 الشيش بيش، الدومينو وغيرها.
 الضرر القتصادي

 يار شيكلمل 41 – 41التقدير: الحملة كلفت 
نعــرف فــي هــذه المرحلــة كــم كلفــت حملــة "الجــرف الصــامد" للصــندوق الــوطني، فــي  أنمــن الصــعب 

شـيكل. مبلـغ كبيـر  مليـار 63و 71والمدني. وحسب التقدير، فـان الضـرر سـيكون بـين  األمنيالمجال 
لـــ"إسرائيل"  اإلجمـاليجـدا، ولكــن لـيس مبلغــا ال يمكـن لالقتصــاد اإلسـرائيلي أن يحتملــه. فالنـاتج القــومي 

نفاقيبلغ نحو تريليون شيكل  فـي المئـة منـه. هـذا ألـيم وبالتأكيـد سـيلحق  6مليار شيكل هو نحـو  63 وا 
، ولكــن االقتصــاد اإلســرائيلي، المعتــاد علــى الحــروب والحمــالت هامــة جــدا   ألهــدافضــررا بالميزانيــات 

 الباهظة، سيتغلب عليها بل وبسرعة.
 مليار شيكل 41الجيش أنفق 

بـل وعلـى ثمـن اقتصـادي بـاهظ، وبالفعـل كلفـت  األرواحالحرب ليس فقط على الخسائر فـي  تنطوي
فــي هــذه المرحلــة مــن الصــعب تقــدير الضــرر الحقيقــي،  "إســرائيل". الحملــة الكثيــر جــدا مــن المــال لدولــة

 ال توجد بعد معطيات رسمية. ألنهوذلك 
تيـاط، كلفـة العتـاد العسـكري الـذي تآكـل : كلفـة تجنيـد االحأساسيةتتوزع النفقات على ثالثة مجاالت 

 وكلفت احتياطي الذخيرة، الوقود وما شابه.
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شــيكل، بمــا فــي ذلــك الغــذاء، الســفر ومــا  233بالمتوســط يكلــف يــوم خدمــة الجنــدي االحتيــاط نحــو 
ـــد نحـــو  ـــوم أمـــس جن . 4جنـــدي احتيـــاط بـــأمر  ألـــف 42شـــابه. وحســـب المنشـــورات الرســـمية، فحتـــى ي

مليون شيكل. واستمرت الحملة نحو شهر ولكن ليس فـي  13كل يوم كانت نحو ، فان كلفة وباإلجمال
 أيـــامجنـــدي احتيـــاط. ومـــع ذلـــك، فانـــه حســـب التقـــديرات الحـــذرة، تبلـــغ كلفـــة  ألـــف 42خـــدم  األيـــامكـــل 

 مليون شيكل. 433االحتياط فقط لكل الحملة نحو 
يتبقــــى هــــو محاولــــة  ال ينشــــر الجــــيش معطيــــات عــــن تآكــــل العتــــاد والســــالح الــــذي يســــتخدمه، ومــــا

االحتساب حسب عدد اعتراضات القبة الحديدية، الذخيرة الكثيـرة التـي اسـتخدمت، وكـذا نفقـات صـيانة، 
 تآكل ووقود المركبات المختلفة، بما فيها المجنزرات، الطائرات والسفن الحربية.

نـدما يسـتكمل مليـون شـيكل. ولـن تنتهـي النفقـات مـع نهايـة القتـال، وع 633كلفة يوم قتال هي نحو 
 مليار شيكل. 73نحو  إلىكفيلة الن تصل  األمنالعتاد المتآكل، فان كلفة الحملة كلها على جهاز 

 ضرر بالمليارات على القتصاد
حــدث طويــل كــالحرب أو الحملــة ينطــوي علــى نفقــات جســيمة جــدا علــى االقتصــاد أيضــا فــي ثالثــة 

نتاجيــة اإلنتــاجعمــل وانخفــاض فــي  أيــام، خســارة لألمــالك: الضــرر المباشــر أساســيةمجــاالت  العمــل  وا 
 وكذا خسارة المداخيل من الضرائب بسبب االنخفاض في مستوى النشاط االقتصادي.

الصناعة، فان الضرر الذي لحق بالصناعة تجاوز  أربابوحسب تقديرات دائرة االقتصاد في اتحاد 
 حافة المليار شيكل.

مـن مليـار شـيكل.  بـأكثرن شيكل والضرر للسـياحة مليو  633حتى  713ويقدر الضرر بالزراعة بـ 
التجارية في الجنـوب، والـذي قـد  باألعمالذلك الضرر الهائل بالتجارة وال سيما  إلىوينبغي أن يضاف 

بضــع مليــارات مـن الشــيكل، وكنتيجــة لــذلك ضــرر بالمـداخيل مــن الضــرائب لصــندوق الدولــة  إلــىيصـل 
 بحجم نحو مليار شيكل.
ـــدة المـــدى فـــي مجـــال التجـــارة الخارجيـــة  أضـــرارتكـــون للحملـــة  كمـــا مـــن المتوقـــع أن اقتصـــادية بعي

 إلـــىويحتمـــل أن تتـــرجم  "إســـرائيل"لــــمناهضـــة  أجـــواء. فالهجمـــات فـــي غـــزة ونتائجهـــا خلقـــت إلســـرائيل
 "إسرائيل". ومقاطعة المنتجات من"إسرائيل"  انخفاض في المشتريات من

 6/4/4148معاريف 
 1/4/4148، القدس العربي، لندن

 
 بعد الحرب"إسرائيل"  التنسيق األمني مع مصر هو ورقة اللعب المركزية لخلق واقع جديد لصالح

 عاموس هرئيل
أمس  الثالثاءب منذ ساعات ما  امتدتبلدات غالف غزة، الذي يربط بين  636على طول الشارع 

بعد الظهر صفوف ال نهاية لها لحافالت عسكرية وناقالت دبابات بحركة بطيئة نحو الشمال. وقد 
في الصباح بصورة نادرة في بداية شهر آب. وقد لف  قصيرا   ُنسي منذ زمن المطر الذي قطر وقتا  

أثارته الدبابات وناقالت الجنود المدرعة التي سارت غربه في الشارع سحابة ضخمة من الغبار الذي 
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يوما متوالية من  64الطرق الترابية بينه وبين السياج الحدودي. وقد أصبح الخطر الوحيد فجأة بعد 
القذائف الصاروخية وراجمات الصواريخ، أصبح الخطر الوحيد في منطقة غالف غزة مصادمة السيارة 

 دام الرؤية.في األمام في ظروف انع
لم ينتظر الجيش اإلسرائيلي زمنا طويال بعد الهدنة التي أُعلنت في الثامنة صباحا وتبدو هذه المرة 

 أيامأكثر جدية من سابقاتها. وقد ُنقض أكثر مقرات القيادة المؤقتة التي انتشرت حول القطاع في 
ت. وسيبقى على طول السياج التسريح وتسليم المعدا إجراءالحرب أمس، وبدأ في وحدات االحتياط 

الحدودي مع غزة في الفترة القريبة قوات معززة تحصر عنايتها في مهمتين وهما تأمين الكيبوتسات 
بيوتهم مع خشية من أنه ما زالت توجد أنفاق هجومية لم ُيكشف  إلىالتي يعود سكانها اآلن بالتدريج 

يبدو أن الرد اإلسرائيلي في هذه المرحلة على عنها بعد؛ واستعداد لتصعيد آخر على الحدود برغم أنه 
 .أخرىالصواريخ من غزة سيكون بهجوم جوي ال بعملية برية  إطالق

التفاوض غير المباشر مع حماس في  إلتمامالقاهرة  إلىجاء في األنباء أمس خروج وفد إسرائيلي 
ساعة فقط لكن التقدير  16 شروط التسوية الجديدة في القطاع، وقد أُعلنت الهدنة في هذه المرحلة لـ

من  أسابيعهذه المرة هو أن احتماالت بقائها جيدة. فقد أصبحت حماس بعد ثالثة "إسرائيل"  في
دعوى أن "إسرائيل"  الرفض المتكرر تقبل الخطة المصرية وخرجت القناة القطرية من الصورة. وتكرر

قتيل في القطاع  633ليه بعد حماس يكلفها ثمنا باهظا ألن ما كانت تستطيع الحصول ع إصرار
ن كبار القادة في جهاز  7433ستحصل عليه بعد  على يقين من أن التمسك  األمنقتيل. وا 

اإلسرائيلي بالقناة المصرية أثبت نفسه. وكفت الواليات المتحدة عن الحديث عن المبادرة القطرية ومنع 
ارجية األمريكي جون كيري فرض إمالء الصدام المعلن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخ

 .األنفاقلتسوية ما كانت لُتمكن من إتمام عالج "إسرائيل"  أمريكي على
تسوية جديدة في قطاع غزة قد تنطوي  إلحرازفي الجيش اإلسرائيلي يالحظون هذه المرة فرصة 

مطالب حماس  . وقد أعلن المصريون أمس أنهم ال ينوون البحث فيأيضا   "إسرائيل"لـعلى فوائد 
ميناء في غزة، لكن ستطرأ تغييرات حقيقية على ظروف استعمال معبر رفح. ويبدو أن  بإنشاءالمتعلقة 

المعبر وأن حماس ستوافق على  إلىأمن السلطة الفلسطينية  أجهزةالقاهرة ستصر على إدخال رجال 
ق المصالحة بين التي هاجمت قبل شهرين فقط بغضب شديد اتفا"إسرائيل"  قبول ذلك. وأصبحت

السلطة وحماس، تؤيد اآلن توثيق هذه العالقة باعتبارها خطوة ضرورية. ويتحدث نتنياهو رسميا عن 
أنه لن توجد في قطاع  األمريدركون في واقع  أيضا  نزع سالح القطاع. لكنهم في الجانب اإلسرائيلي 

 سوريةسالح الكيميائي في غزة قوة دولية تجمع القذائف الصاروخية من مخازن حماس كما حدث لل
مع مصر لمنع تجديد تهريب السالح  األمنياالعتماد على التنسيق  إلىقبل أقل من سنة. لكن القصد 

وتشديد الرقابة أكثر على إدخال مواد مزدوجة االستعمال  ُتستعمل في الصناعة المدنية  األنفاقفي 
. أخرىلمنع حفر أنفاق مرة  اإلسمنتخال ب، وطلب رقابة وثيقة على إدأيضا  وفي صنع وسائل قتالية 

 وتبدو كل تلك اآلن للجانب اإلسرائيلي مطالب في متناول اليد.
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الداخل، يعرضون الدمار العظيم  إلىالموجه  اإلعالميعرض المسؤولون اإلسرائيليون الكبار في 
رئيسة التي ستؤثر الذي خلفه قتال الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة بصفته واحدا من عوامل التقييد ال

عدم "إسرائيل"  . لكنها دعوى تفضلأخرىفكروا في مواجهة عسكرية  إذافي الفلسطينيين هناك اآلن 
في غزة آثار سياسية خطيرة.  لألضرارإظهارها في الساحة الدولية عال مة علما واضحا أنه ستكون 

يرا كامال وتضرر نحو من آالف بيت تدم 73وعلى حسب تقديرات فلسطينية ُدمر في القتال نحو من 
ُمهجرين وقد يستطيع نصفهم فقط العودة قريبا  إنسانألف  033ألف بيت آخر. وأصبح نحو من  33

االستمرار على سكن مدارس وكالة الغوث ومخيمات تُقام  إلىليسكنوا منازلهم. وسيضطر آخرون 
 بتبرعات من الخارج.

اء قانونيين وقادة ورجال استخبارات الستقبال أصبح الجيش اإلسرائيلي مستعدا بوساطة أفرقة خبر 
موجة طلبات تحقيقات دولية وخطوات قضائية موجهة على قادة شاركوا في المعارك. وستكون أحداث 
المعركة في رفح في يوم الجمعة بعد اختطاف المالزم أول هدار غولدن من لواء جفعاتي على يد 

 بإطالقعدة وقائع ُقتل فيها عشرات المدنيين  خلية من حماس من مراكز االشتغال والتحقيق مع
أصبح الجيش يراها  أخرىتفسيرات جيدة جدا لبعضها لكن وقائع "إسرائيل"  النيران على مدارس. وعند

 تحتمل التوريط احتماال واضحا.
 –إطالة أمد الهدنة عدة مرات  إلىقد يطول التفاوض في القاهرة مدة. وقد ُيحتاج حتى التسوية 

"إسرائيل"  حتمل أن تُنقض التهدئة بعُد. قال قائد منطقة الجنوب سامي ترجمان أمس إنومن الم
أن تطلب الحق في عالج أنفاق هجومية جديدة حتى لو كان ذلك ينطوي  إلىستضطر في كل تسوية 

على اجتياح القطاع. وأصبح يوجد لترجمان ولقائد فرقة غزة العميد ميكي إدلشتاين عمل كثير لتسكين 
 .أخرىس سكان الكيبوتسات الذين يخشون أنفاقا نفو 

في الوقت الذي يختلف فيه الرأي العام اإلسرائيلي في نتائج الحرب، فان الشعور عند قادة الفرق 
واأللوية التي شاركت فيها أفضل. ويوجد فرق واضح واحد قياسا بحرب لبنان الثانية هو أن القوات في 

وهو تدمير األنفاق. "ال أعلم ما الذي سيعتقده  ملموسا   جازا  إنهذه المرة عادت مع ما يبدو لها 
الجمهور"، قال أمس أحد قادة القوات التي عملت في القطاع. "مما ال شك فيه أنه يوجد الكثير الذي 

أنه ُوجدت  أيضا  . لكنني أعلم أخطأتينبغي التحقيق فيه وستوجد أمور الذعة. وأعلم أنني أنا نفسي 
نجازناسبة عملية ذات غاية م  مناسب مع شباب وقادة أثبتوا أنفسهم في المعركة". وا 

 إعالميونالحرب  أثناءالجيش اإلسرائيلي أمس المطاعم في مفترق يد مردخاي التي مألها في  احتل
وضباط يعملون في الجبهة الداخلية. وجلس ضباط احتياط من غرفة عمليات أحد ألوية المشاة النظامية 

شاشات التلفاز التي بثت على الدوام صور جنود يعلوهم الغبار  إلىينظرون في تعب  لتناول وجبة وداع،
يخرجون من القطاع على بعد بضعة كيلومترات من هناك. وجلس قائد كتيبة من لواء آخر مع عدد من 

 من مقاتليه ُقتلوا في الحرب. أربعةضباطه الستراحة قصيرة قبل أن يبدأ الرحلة بين والدي 
بيوتهم الفتة بلغة  إلىج، في المفترق، علق سكان كيبوتس كرمياه الذين عادوا اآلن وفي الخار 

من فيلم الحرب اإلسرائيلي الحصري "جفعات حلفون ال ُتجيب". لكن على بعد بضعة  بإيحاءفكاهية، 
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الشمال من هناك، في محطة وقود قرية بيت شكمه الزراعية التي اجتاحها رجال  إلىكيلومترات 
االحتياطية واشتروا منها كل شواحن الهواتف المحمولة، كان هناك تذكير بوجه الحرب الخدمة 

القرية المساعد أول احتياط عدي بريغا الذي ُقتل بسقوط قذيفة  ابنحداد على  إعالنالحقيقي وهو 
 الماضي. األسبوعهاون على حدود غزة في 

 6/4/4148 ،هآرتس
 1/4/4148، رأي اليوم، لندن

 
  السري صاروخ حماس

 آري شبيط
صاروخا. بعضها قصير المدى  3312"إسرائيل"  في حرب تموز أطلقت حماس على دولة

وبعضها طويل المدى وبعضها لمدى متوسط. لكن أخطر صاروخ استعملته حماس في عملية الجرف 
 –هذا الصاروخ الذي ال ُيرى صاروخا عابرا للقارات . وقد كان 3311الصامد كان الصاروخ رقم 

كل بيت في أمريكا  إلىقاسية. فقد بلغ  إصابةفي خمس قارات "إسرائيل"  أصاب أهم قواعد تأييد
أمريكا الجنوبية والى شرق  إلى، وبلغت متفجراته الفتاكة أوروباوسبب ضررا شديدا في كل دولة في 

 .ا  أيضآسيا والى شبه القارة الهندية 
لم تنجح منظومة القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ السري، ولم ينجح سالح الجو اإلسرائيلي 

كيف  أيضا  في أن يحرف رأس الصاروخ المدمر عن مساره. ولم يعرف المستويان السياسي والعسكري 
تركا  فقد –الداخلية االستراتيجية "إسرائيل"  يصدان الضربة التي أصاب بها هذا الصاروخ جبهة

 وهو سلب إنجازاتهاموتى ومدارس مدمرة ومساجد مفجرة أن تمنح حماس أكبر  ألوالدالمشاهد الفظيعة 
 شرعيتها بصورة زاحفة."إسرائيل" 

في هذه الحرب الفظيعة وما زالت الجانب المحق. "إسرائيل"  ينبغي أال ُنبلبل: فقد كانت دولة
مدنيين إسرائيليين  إلماتةالجارة عن محاولة آثمة  الديموقراطيةوحماس منظمة فاشية هاجمت دون حق 

الصراع  إلىأفضل ما تستطيع كي ال ُتدفع "إسرائيل"  موت مدنيين فلسطينيين. وبذلت إلى واإلفضاء
بين  أخالقيةلمقارنة  البتةأدنى قدر. ولهذا ال يوجد أي مكان  إلىالمس باألبرياء  تضاؤلالعنيف وكي 

 القي ومستنير واآلخر مستبد وقاتل.الكيانين اللذين أحدهما أخ
من  "إسرائيل"، لكن من المؤسف جدا أن حماس خططت للمعركة واستعدت لها استعدادا أفضل من

 تستعمل قوتها الهائلة على نفسها. وألن"إسرائيل"  جعل إلىجهات ما. وتطورت استراتيجية آثمة ترمي 
تصرفت كما توقعت حماس أن تتصرف  إنهافلم يكن لديها رد استخباري عملياتي ساحق "إسرائيل" 

 فاستعملت قوة نيرانها استعماال أضر بصورتها الدولية.
مسافات بعيدة، لكنها باستعمالها  إلىال قدرة لحماس على استعمال صواريخ عابرة للقارات تبلغ 
في كل ضربت الجيش اإلسرائيلي  –الُمحكم لطائرات الجيش اإلسرائيلي وصواريخه ومدافعه وراجماته 

 تلفاز في الواليات المتحدة.
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عند مليارات من الناس في أنحاء العالم. "إسرائيل"  وأحدثت حماس صورة معوجة عن دولة
أن تشوش تماما على عالقاتنا المضعضعة بأمريكا  شديدا   وستحاول اآلن بعد أن لذعت صورتنا تلذيعا  

وأن تجر  3، وأن ُتحدث دربن 6ستون ولدجالمعقولة. وستحاول أن تكتب تقرير  وأوروباالمتقدمة 
الهاي. ويبدو أن حماس لن تطلق بعد اآلن قذائف صاروخية على عسقالن وأسدود  إلىأفضل ناسنا 

 .أفريقياأن تجعلنا جنوب  –لكنها ستستعمل صاروخها السري لمحاولة جعلنا بخالف ما نحن عليه 
هي التي ستحدد نتيجة المعركة النهائية. القادمة  فاألسابيعولذلك لم تنته عملية الجرف الصامد، 

 أصبح واضحا اليوم أن األنفاقوفي حين يتفاخرون في الكرياه وبحق بالقبة الحديدية وبتفجير 
ليست لها قبة حديدية سياسية وأن الفلسطينيين يحفرون نفق هجوم استراتيجيا تحت مكانتها "إسرائيل" 

هي الفرق القيمي والتصوري بينها وبين حليفاتها في  الحقيقية"إسرائيل"  في العالم. إن نقطة ضعف
الغرب. ولم يكن هذا الفرق قط أعمق مما هو عليه اليوم مع مشهد الدمار الفظيع في غزة. لهذا فان 

 –خطة مارشال  إلىعمل بنيامين نتنياهو أن يعمل اآلن ما لم يعمله في الماضي وهو أن يبادر 
 تعيد بناء المسيرة السلمية، وأن ُيظهر السخاء. –ياسية لتعمير قطاع غزة وأن يبادر لخطة س

للخطر. وقد  إنجازاتنالم نستكمل الهجوم الجوي والحرب البرية بعمل سياسي فسنعرض كل  إذا
 اآلن. إلىنمنح حماس بأيدينا النصر الذي هرب منها 

 1/4/4148هآرتس 
 4/4/4148القدس العربي، لندن، 

 
 سود" لرفح؟ماذا حصل في "يوم الجمعة األ

 عاموس هرئيل وغيلي كوهين
" سـتقبع األسـودبلقـب "يـوم الجمعـة  اآلنأحداث األول من آب/أغسطس في رفح، والتي حظيت منـذ 

زيـة للجـيش اإلسـرائيلي عـن الحـرب فـي قطـاع في مركز االهتمام الدولي وفي قلب أحد التحقيقات المرك
عمليــة  إلحبــاطغــزة. فقضــية اختطــاف ضــابط جفعــاتي المــالزم هــدار غولــدن والجهــد الحثيــث للجــيش 

فــي ذاك  أعلـنبـين الطـرفين والـذي  اإلنسـانيحمـاس تتعلـق بعـدة جوانـب: السـؤال مـن خـرق وقـف النـار 
ر للقتلــى الفلســطينيين  التقــديرات تتــراوح بــين الصــباح وانهــار فــي أعقــاب الحادثــة فــي رفــح، العــدد الكبيــ

والى جانبهم الجـدال  –قتيال، معظمهم مدنيونب، شجاعة الضباط والمقاتلين تحت النار  713 – 733
الـــداخلي للجـــيش اإلســـرائيلي حـــول اســـتخدام نظـــام "هنيبـــال"، الـــذي يســـمح بالمخـــاطرة بحيـــاة المخطـــوف 

 االختطاف نفسه. إحباطبهدف 
مصـــادر مـــن  إلــىي لــدى "هـــآرتس" عـــن المجريــات جزئيـــة، وتســـتند فــي هـــذا التقريـــر المعلومــات التـــ

في السـاحة الدوليـة  متزايدا   اهتماما   اآلنالجانب اإلسرائيلي فقط. الجيش اإلسرائيلي، الذي يشخص منذ 
التبــرع  إلــىقضــائية، ال يســارع  إلجــراءاتأن تكــون هنــا ثغــرة  بإمكانيــةلمــا جــرى فــي رفــح وعلــى علــم 

بالكـاد بـدأ. ومـن يتحـدثون حاليـا  لألحداثهناك. فالتحقيق العملياتي  األحداثلومات الكاملة على بالمع
عن الحادثة، بالغالـب بشـكل عمـومي فقـط، هـم ضـباط كبـار وكـذا عـدة ضـباط خـدموا فـي القيـادات فـي 
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فـــي جـــرت لغيـــر االقتبـــاس. فالضـــباط والجنـــود الـــذين كـــانوا مشـــاركين  األحاديـــثالجبهـــة. كمـــا أن هـــذه 
مــع المــالزم  أمــس، باســتثناء المقــابالت التــي نشــرت اإلعــالمفــي وســائل  اآلنالمعركــة لــم يتحــدثوا حتــى 

 ، الضابط الذي أدار المطاردة في النفق في إثر الخاطفين.إيتان
لتحقيــق الهــدوء فــي القطــاع مــن  أخــرىبــين الطــرفين، وهــي محاولــة  اإلنســانيةكــان يفتــرض بالهدنــة 

مـن يـوم الجمعـة. وقـد  4:33تدخل حيز التنفيذ فـي السـاعة  أنالواليات المتحدة، المتحدة و  األممخالل 
داخــل المنطقــة التــي ســيطرت عليهــا،  األنفــاقالتفاهمــات كــإذن لمواصــلة العمــل ضــد "إســرائيل"  فســرت

آب، بعـد  1حتى تحقيق وقف نار أوسع في إطاره تخلي المنطقة  مثلما حصل أخيرا في يوم الثالثـاء، 
يرةب. قبل ليلة من ذلك تبين أنه ال يزال يتبقى نفق هجومي لم يعـالج فـي أطـراف شـمال شـرق تقلبات كث

مسـافة  إلـىبالتقـدم  اإلذنرفح. قوة من دورية جفعاتي، بقيادة قائد سرية الدوريـة الرائـد بنيـا شـرال، تلقـت 
أنهـت القـوة  في محاولة للعثور على فتحة النفق. وعلى حـد قـول ضـابط كبيـر، فقـد األمتاربضع مئات 

 ، قبل ثالث ساعات من وقف النار.فجرا   1:33انتشارها "في آخر الظالم"، أي حوالي  إعادة
شرع الجنود بتمشيطات في المنطقـة، التـي هـي زراعيـة فـي أساسـها بمـا فـي ذلـك البيـوت والـدفيئات. 

رال علـى مـا الحظ الرائد شرال حركة مشبوهة في أحد المباني في المنطقة. وشك ش 4:33بعد الساعة 
يبدو بان هذا رجـل حمـاس يجـري مراقبـة للقـوات. فتشـاور فـي جهـاز االتصـال مـع قادتـه وحسـب احـدى 

حصـر باســتخدام  اإلذنالروايـات، التـي لــم تحصـل علـى تأكيــد رسـمي، سـمح لــه بفحـص المبنـى، ولكــن 
فيهـا النــار  السـابقة، علــى خلفيـة حــوادث عديـدة فتحــت األيـامالنـار قبـل الــدخول بسـبب وقــف النـار. فــي 

 أهـــداف إلـــىهجوميـــة  أكثـــرعلـــى جنـــود مـــن داخـــل المنـــازل، اســـتخدم الجـــيش اإلســـرائيلي نظـــام دخـــول 
 تضمنت نار مدفعية أو قذائف دبابات قبل التمشيطات. –مشبوهة 

هـو، قائـد الطـاقم المـالزم هـدار غولـدن ورجـل  –توجه شرال لفحص المكان على رأس خلية صـغيرة 
لســرية العريـــف أول ليئـــال جــدعوني. بـــاقي القـــوة، بقيــادة نائـــب قائـــد الســـرية االتصــال الشخصـــي لقائـــد ا

مـن هنـاك، مـن خلـف مبنـى فـي زاويـة الشـارع.  األمتـار، بقيت على مسـافة بضـع عشـرات إيتانالمالزم 
بنـــار رجـــال حمـــاس الـــذين كمنـــوا لهـــا وشـــرال، غولـــدن وجـــدعوني قتلـــوا فـــي  أصـــيبتخليـــة رأس الحربـــة 

حـــد المســـلحين الفلســـطينيين، الـــذي كـــان يرتـــدي بـــزة  حســـب احـــدى أ أيضـــا  تـــل المكـــان. فـــي المعركـــة ق
 .بالروايات، بزة الجيش اإلسرائيلي

ســاحة الحادثــة ووجــدوا فيهــا  إلــىأن وصــل الجنــود والقــادة مــن الخلــف  إلــىبســبب النــار، مــر وقــت 
الخلية جـروا  هو رجل حماس وان باقي رجال أحدهمقبل أن يتبين بان  أخرىثالثة قتلى، ومرت دقائق 

كــان غولــدن اختطــف وهــو جــريح أم قتيــل.  إذامعهــم المــالزم غولــدن. فــي ذاك الوقــت لــم يكــن واضــحا 
 الجنود في المكان الحظوا أيضا فتحة النفق التي عبرها اختطف غولدن.

 إلـىبانـه قـرر النـزول  إيتانفي مقابلة مع "يديعوت احرونوت" نشرت خالصتها أمس، روى المالزم 
مـن قادتـه. مـن اقـر الـدخول  اإلذنق كي يعثـر علـى رفيقـه غولـدن، ولكـن فـي البدايـة لـم يتلـَق فتحة النف
 إلــىيلقــي بقنبلــة يدويــة قبــل أن يــدخل  أن، الــذي قــال اليتــان ئــد لــواء جفعــاتي العقيــد عــوفر فنتــركــان قا

لي على خلفية العملياتية التي تبلورت في الجيش اإلسرائي لألنظمةخالفا  –، قراره إيتانالفتحة. وحسب 
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أن النفـق هـو  لـم يكـن نتيجـة تهـور. "اتخـذت قـرارا عـاقال. عرفـت – األنفـاقالخوف مـن التفخيخـات فـي 
 ولكني قررت العمل". –ليه، عرفت ما هو الخطر وفهمته إأمر ال يتم الدخول 

. اراألمتـالنفق ومشطوه في ظالم شبه تام علـى طـول مئـات  إلى، يرافقه مقاتالن آخران، نزلوا إيتان
ينتهـي  "إسـرائيل"، وفي ختام التمشيط، تبين بان هذا التفرع للنفق، الذي جزء منه حفر حتى الحدود مـع

وجد في النفق عنصرا عسكريا يخصه ساعد في  إيتانفي مسجد. لن يعثر على المالزم غولدن، ولكن 
 .إصابتهيمكن التعرف منه على شدة  ألنهعن المفقود كشهيد،  اإلعالنوقت الحق في 

، ضمت ضباط ومقاتلين من وحدة "سييرت متكال" الخاصة. هذه أخرىالنفق قوة  إلىالحقا، دخلت 
استكمال الصورة والقرار النهائي بان  إلى الحقا   أدىالقوة هي التي عثرت في النفق على عنصر آخر، 

 ما جمع. إلى غولدن قتل وانه يمكن دفنه استنادا  
صـباحا،  6:72النار على قوة الرائد شرال وقعـت فـي السـاعة  حسب تقارير الجيش اإلسرائيلي، فان

نحو ساعة وربـع بعـد دخـول وقـف النـار حيـز التنفيـذ. بدايـة بلـغ الجـيش بـان القـوة تعرضـت للهجـوم  أي
أعلــن بــان هــذا كــان  األدلــةمــن خليــة لحمــاس ضــمت مخربــا انتحاريــا. بعــد يــومين تراجــع، وبعــد فحــص 

تكــذب بالنســبة لســاعة الحادثــة وان هــذه "إســرائيل"  ن ادعــاء وكــأنحادثــة نــار. وطــرح صــحفيون أمريكيــو 
وقعت نحو نصف ساعة قبل وقف النار. وقد اعتمدوا على تغريدات من حسابات التويتر المتماثلة مـع 

 حماس ممن بلغوا في ذاك الوقت عن هجوم للمنظمة على قوة للجيش اإلسرائيلي شرقي رفح.
لفــة، فــان روايــة الجــيش اإلســرائيلي عــن ســاعة الحادثــة وحســب فحصــنا، مــع بعــض الجهــات المخت

مصــداقة. والتقريــر يظهــر فــي المنظومــات العملياتيــة المحوســبة والتقطــت فــي الــزمن الحقيقــي فــي عــدد 
 كثير من غرف العمليات.

وان كـان بسـبب تواجـد  –استنادا الى تجربة الماضي، من الصعب تزييف توقيـت مثـل هـذه الحادثـة 
 أحـدا  ن أرين في الغرف الحربية. في مثل هذه الظروف، من الصعب جـدا التصـديق بـرجال احتياط كثي

. والجـدال اإلعـالمفـي  األمـركان سـيخاطر بتضـليل علـى هـذا القـدر بالنسـبة للسـاعة، دون أن ينكشـف 
انهيــاره فــي غضــون  إلــىدى أو  اإلنســانيعلــى التوقيــت هــام الن الهجــوم واالختطــاف خرقــا وقــف النــار 

النـاطق بلسـان  إنبـل  "إسـرائيل"، جانـب إلـىالقطـاع. ووقفـت الواليـات المتحـدة  أرجـاءل ساعات، فـي كـ
 شجب حماس على "الخرق البربري" لوقف النار. األبيضالبيت 

بعــد الحادثــة روايــات متضــاربة. فــي البدايــة  األولــىعــرض النــاطقون بلســان حمــاس فــي الســاعات 
وقـــت الحـــق تنكـــر لـــه، علـــى خلفيـــة الخـــوف مـــن تبـــاهى الـــذراع السياســـي باختطـــاف جنـــدي، ولكـــن فـــي 

ال يعرفـون مـا  بـأنهممسـؤولو حمـاس  أعلـنالضـرر السياسـي الـذي سـيلحق بالمنظمـة. وفـي سـياق اليـوم 
الــذي حصــل بالضــبط فــي رفــح وقــدروا بــان الخليــة والمخطــوف قتلــوا فــي القصــف اإلســرائيلي. فــي نظــرة 

الخطف كانت مبادرة محلية، للواء رفح في حماس الوراء يقدرون في الجيش اإلسرائيلي بان عملية  إلى
 إلـىتدنيا في المنظمة. فعندما لوحظ دخـول الخليـة المتقدمـة بقيـادة الرائـد شـرال  أكثرلقيادة عملياتية  أو

المكان، فتح المسلحون نحوها النار وبعد ذلك فروا مع جثة غولدن، مثلما حاولت المنظمة عمله مرات 
 طول القتال.على  أخرىعديدة في حوادث 
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العثور على غولدن، تم بالتوازي استخدام "نظام  إلىجانب التفتيشات في النفق، والتي لم تؤدي  إلى
هنيبال" للعثور على المخطوف. وقد اتخذ القرار في الميدان، في قيـادة لـواء جفعـاتي التـي عملـت علـى 

زة ومـــن قيـــادة المنطقـــة مـــن فرقـــة غـــ اإلذنمقربـــة مـــن رفـــح، ولكنهـــا حصـــلت فـــي الـــزمن الحقيقـــي علـــى 
عدوانيـة الـذي يمارسـه  األكثـرهـذا كـان "نظـام هنيبـال"  إنالجنوبية. وقالت مصادر عسـكرية لــ"هآرتس" 

جانـــب الوحـــدات الخاصـــة وتمشـــيطات قـــوات جفعـــاتي، دخـــل  فـــإلى. اإلطـــالقالجـــيش اإلســـرائيلي علـــى 
ي رفـح، فـي حركـة سـريعة. المبنيـة فـ األرضعمـق نحـو كيلـو متـر فـي  إلـىطابور من كتيبة المدرعات 

الضـــابط  إخـــراجومشـــط المســـجد المالصـــق للنفـــق واســـتخدام مالصـــق لحمـــاس واســـتخدمت النـــار لمنـــع 
 من المنطقة. األسير

االختطــاف. كمــا أنــه يســمح بتعــريض حيــاة  إلحبــاطيســمح نظــام هنيبــال باتخــاذ سلســلة مــن الوســائل 
وأوضـــح ضـــباط كبـــار فـــي هيئـــة  المخطـــوف للخطـــر لمنـــع االختطـــاف، ولكـــن هـــذه مخـــاطرة محســـوبة.

بان النظام ال يسمح بالقتل المتعمد للمخطوف بهدف منع االختطاف. ولكن يوجد  األسبوعهذا  األركان
فــارق بــين النظــام المكتــوب والعقيــدة الشــفوية كمــا يفهمهــا بعــض مــن القيــادات فــي المســتويات الصــغرى 

 االختطاف.والجنود. في نظر بعضهم، فان قتل المخطوف أفضل من نجاح 
الستخدام النظـام هـو عـزل المنطقـة التـي وقـع فيهـا االختطـاف ومنـع خـروج الخـاطفين  األولالهدف 

تســتخدم نــار مكثفــة. غيــر انــه فــي معظــم المنــاطق فــي القطــاع قاتــل الجــيش  اإلطــارمنهــا. وفــي هــذا 
والمعـارك دارت  –. معظمهـم اسـتجابوا األحيـاءمغـادرة  إلـىاإلسرائيلي بعد أن دعا السكان الفلسـطينيين 

 مع خاليا حماس التي كمنت في أماكن اختباء، دون تواجد مدنيين تقريبا.
المـدنيين  إخـالءالمنطقـة التـي لـم يـتم منهـا  إلـىأما في رفح فحصل شـيء آخـر: فقـد تقـدمت القـوات 

مـــن  أكثـــرمســـاعدة جويـــة كثيفـــة  إلـــىوعنـــدها اســـتخدمت نـــار ثقيلـــة لعـــزل المكـــان. كمـــا أنهـــا اضـــطرت 
وتصــدت لعــدو انتشــر فــي مســافات قصــيرة.  عملــت فــي منطقــة مهــددة لــم تمشــط مســبقا   ألنهــااد، المعتــ

بــين  –لمعــدل المصــابين العــالي  األســباب أحــدوعلــق المــدنيون فــي الوســط بينهمــا. ويبــدو أن هــذا هــو 
كـم  ، لـيس واضـحا  أيضا  قتيال فلسطينيا ومئات الجرحى، حسب مصادر في رفح. واالن  713 – 733
 تلى والجرحى كانوا نشطاء من حماس.من الق
النــار اســتخدمت طــائرات كثيــرة مــن ســالح الجــو، نــار مدفعيــة وقــذائف دبابــات. الهجمــات  إطــارفــي 

دمــرت عشــرات المنــازل فــي المنطقــة. وبلغــت مصــادر فلســطينية بــان كــل  الجرافــاتالجويــة واســتخدام 
ت اقتربـــت مـــن المستشـــفى فـــي ســيارا أيضـــا  ســيارة خرجـــت مـــن المنطقـــة تعرضــت للهجـــوم وانـــه قصـــفت 
"إسـرائيل"  نفـت تقريـرا آخـر وكـأن المستشـفىالمدينة. ومع ذلك، فان الطـواقم التلفزيونيـة التـي كانـت فـي 

 والطواقم الطبية في المكان. اإلسعافأطلقت النار على سيارات 
فــي  فــي رفــح، لألحــداثالتحقيــق التفصــيلي  إلــىفــي الجــيش اإلســرائيلي اعترفــوا بانــه ســتكون حاجــة 
االسـتخدام  إلـىالـذي أدى علـى مـا يبـدو  – األمـرالساعات الطويلة ما بعد االختطـاف. يخيـل أن جـذر 

فـي العقـد "إسـرائيل"  هـو فـي الموقـف الـذي تبلـور فـي –الشـديدة للمـدنيين  واإلصـابة"هنيبال" المتطرف لـ
اختطـاف الجنــود وفــي مــن قضـايا اختطــاف الجنـود. فعلــى خلفيــة الهـزة الجماهيريــة الشـديدة بعــد  األخيـر
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مخطـوفي هـار –الكثيرة التي تحرر فيها مئات المخربين، في ظل تنازالت كبيـرة  األسرىضوء صفقات 
اختطـاف  أن إحسـاسنشـأ  –قضـية جلعـاد شـاليط وباألسـاسدوف، جنديي االحتياط غولدفاسر وريغـف 

ب الســابقة، كــان . فــي الحــرو مــن قتــل جنــدي وانــه يجــب منــع االختطــاف بكــل ثمــن تقريبــا   أخطــرجنــدي 
. لألســرىجــزءا  مــن ثمــن الحــرب، فــي ظــل العلــم انــه فــي موعــد الحــق يجــري تبــادل  األســرالســقوط فــي 

ولكن في المواجهات مع حماس وحزب هللا، فان التكتيكي  االختطافب يصبح استراتيجيا ويملـي الـنهج 
 االختطاف. إلحباطاالكثر هجومية للجيش 

لجمعـة اسـتمرت العمليـة فـي رفـح، دون أن تـؤدي الـى العثـور حتى ساعات ما بعـد الظهـر مـن يـوم ا
عائلتـه بـان ابنهـا اختطـف وحالتـه غيـر واضـحة.  إلـى، نقـل بـالغ األثنـاءعلى المالزم غولدن. في هـذه 

داخـل السـبت. حتـى سـاعات مـا بعـد الظهـر المتقدمـة فـي السـبت توصـل الجـيش  إلى الدراسةواستمرت 
العناصـر التـي جمعـت فـي النفـق، وان غولـدن قتـل فـي الحادثـة.  إلى دا  االستنتاج، استنا إلىاإلسرائيلي 

، حاخــامين وخبــراء فــي التشــخيص الجنــائي، قــرر الحاخــام العســكري الــرئيس أطبــاءوبعــد التشــاور مــع 
 عن الضابط من جفعاتي كشهيد. اإلعالنالعميد رافي بيرتس 

العائلـة مـن تحـت بيـتهم فـي  اءأبنـعائلـة غولـدن تحـافظ علـى السـبت. وفـور خـروج السـبت، نـزل كـل 
بالبـث الحـي والمباشـر فـي كـل شـبكات التلفزيـون.  األقـوالكفار سابا للحديث مـع الصـحفيين. وقـد بثـت 

قالوا انهم مقتنعون بان غولدن علـى قيـد الحيـاة وانـه محظـور علـى الجـيش اإلسـرائيلي  واإلخوان األبوان
ن هنـاك. وذكـروا مسـاهمتهم للجـيش وللمجتمـع الخروج من القطـاع قبـل العثـور علـى ابـنهم وتخليصـه مـ

 ابنهم باسم قيم الجيش. بإنقاذاإلسرائيلي وطالبوا 
بغيـــر قصـــد معنـــى سياســـي. فـــي تلـــك الســـاعات تـــرددوا فـــي القيـــادة السياســـية  األمـــر إلـــى وأضـــيف

 كانوا سيسـتكملون االنسـحاب مـن القطـاع والخـروج منـه حتـى دون المـالزم غولـدن. إذاوالعسكرية العليا 
العائلــة هــذه المعلومــات بكاملهــا  أبنــاءولكــن فــي الوقــت الــذي عــرف فيــه الجــيش بانــه قتيــل، لــم يعــرف 

ابــنهم علــى قيــد الحيــاة. وأصــبحت المأســاة الشخصــية للعائلــة جــزءا مــن  أنوخرجــوا مــن نقطــة انطــالق 
 إلـىلعمليـة نقـل النقـاش عـن اسـتمرار ا إلـىبيانـا يـدعو  أرئيـل أوريالجدال السياسي. فقد أصـدر الـوزير 

 من المجلس الوزاري ووقف خروج القوات. الحكومة بدال  
تأجيل المؤتمر الصـحفي الـذي  إلىبسبب تصريحات العائلة، اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

العائلــة ولكنــه  آللـمأعــرب عـن تفهمــه  اإلعـالموســائل  إلــى خطـط لــه لنصـف ســاعة. وعنـدما خــرج أخيـرا  
ن فـي نيتـه االنسـحاب أكتلمـيح بـ األمـرجنـدي وجنـدي عزيـزة عليـه". وقـد فهـم  ن "حياة كلأب أيضا  شرح 

 من القطاع رغم احتجاج العائلة.
 األبمن ساعد في تهدئة الخواطر كان وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون الذي هو قريب من عائلـة 

منــزل  إلــىســمحا غولــدن، وعــرف هــدار منــذ ولــد. فــي منتهــى الســبت، بعــد منتصــف الليــل، جــاء يعلــون 
التـي جمعـت  األدلـةكـل  واإلخـوة األبالعائلة مع الحاخام الرئيس ووفد من كبار الضابط وعرض علـى 

بعـد  األحدعن غولدن شهيدا. في يوم  وأعلنالعائلة بموقف الجيش  أخذتفي رفح. وفي ختام الحديث 
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يــومين أنهــت قــوات  قــل مــنأفــي المقبــرة العســكرية فــي كفــار ســابا. بعــد  األخيــرمثــواه  إلــىالظهــر شــيع 
 الجيش انسحابها من القطاع.

 4/4/4148هآرتس 
 2/4/4148 ،القدس العربي، لندن

 
   حاجة لتفاق مع "إسرائيل" لممارستهابفك الحصار وبناء الميناء والمطار حقوق طبيعية وقانونية ليست 

 د. أنيس مصطفى القاسم 
المطلق "إسرائيل"  انتهت المفاوضات غير المباشرة التي جرت في القاهرة دون اتفاق نتيجة لرفض

لهم في غزة لما أكدته الورقة الفلسطينية من حقوق للشعب الفلسطيني، ومن بينها حقهم في أن يكون 
 ميناء ومطار. وهذا الموقف اإلسرائيلي يؤكد المنهج الذي سارت عليه الحركة الصهيونية وأداتها

من التنكر لكل حق من حقوق الشعب الفلسطيني في وطنهم فلسطين، بما في ذلك حقهم في "إسرائيل" 
نب اإلسرائيلي أن التزم به مجرد البقاء فيه. ويتميز الموقف اإلسرائيلي هذا بالتنكر حتى لما سبق للجا

في اتفاقات سابقة، األمر الذي يطعن أصال في قيمة وجدية المفاوضات الجارية حاليا أو التي قد 
 اتفاق. ىلإتجري مستقبال حتى ولو أدت 

الوفد الفلسطيني الموحد الذي يفاوض اآلن في القاهرة ينطلق في موقفه من قاعدة قانونية طبيعية 
واالستعمار االستيطاني، وهذه  األجنبيالشعوب لقرون في مواجهة االحتالل ثبت أركانها نضال 

المتحدة هي أن حق الشعوب في الحرية والسيادة في أوطانها ال  األممالقاعدة التي تركزت في ميثاق 
مساومة عليها، وأن االحتالل واالستعمار يجب أن يرحل وليس له حقوق في وطن اآلخرين الذي كان 

عمار أو االحتالل. وفي حالة فلسطين، على االحتالل اإلسرائيلي أن يرحل، وليس له أن يخضع لالست
 يتدخل في ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه في وطنه.

ألنهم هم المعتدى على حقوقهم  األعمالفي هذه المرة الفلسطينيون هم الذين يحددون جدول 
سرائيل ال حقوق لها في القطاع أو على  باالحتالل أوال وبنقض ما سبق االتفاق عليه ثانيا. وا 

وتحصره  األعمالجدول "إسرائيل"  الفلسطينيين تطالب بها. لقد انقضى الوقت الذي كانت تحدد فيه
في محاولة اكتساب حقوق ليست لها في مواجهة الشعب الفلسطيني. لقد انقضى الوقت الذي تفرض 

اللجنة الرباعية  "إسرائيل". ال تفرض مقابال لها علىفيه لجنة رباعية شروطا مسبقة على الفلسطينيين و 
 حل سلمي قد فرضت على الجانب الفلسطيني أوال   إلىالمتحدة بهدف الوصول  األممالتي شكلتها 

احترام االتفاقيات التي تبرم بين الطرفين. وتشترط  نبذ العنف وثالثا   وثانيا  "إسرائيل"  االعتراف بدولة
منظمات والحركات الفلسطينية االلتزام بهذه الشروط الثالثة لالعتراف بها. هذه اللجنة على جميع ال

أن يقوموا بمبادرات حسن نية دعما للثقة التي  العربية دائما   واألنظمةوتصر اللجنة على الفلسطينيين 
سرائيل.  يجب أن تتولد بين العرب وا 

ة األمريكية على الفلسطينيين والعرب والواليات المتحد األوروبيهذا كله تشترطه الرباعية واالتحاد 
وترضى القيادة الفلسطينية بهذا الوضع  "إسرائيل"، فقط وال تفرض مقابال له على الجانب اآلخر، وهو
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تصر على االلتزام بالمثل من الجانب  أنمن  وتحاول فرضه على الشعب الفلسطيني وفصائله، بدال  
سرائيل سرائيل" فـ"إاإلسرائيلي لكي تلتزم هي بهذه المطالب.  ال تعترف بدولة للفلسطينيين في وطنهم، وا 

رهابهاتمارس عنف الدولة  ، 7604بشكل متواصل في الضفة والقطاع وحتى ضد فلسطينيي  وا 
سرائيل ال تحترم االتفاقيات التي أبرمتها مع الفلسطينيين وتنتهكها، كما تنتهك القانون الدولي  وا 

 ئنان بأنها ال تخضع للمساءلة أو الحساب.بكل وقاحة واطم اإلنسانيوالقانون 
"إسرائيل"  هذا المنهج اإلسرائيلي ومنهج الرباعية والقيادة الفلسطينية في التعامل مع التزامات 

، كانت بدايته منذ اإلنسانياالتفاقية مع الجانب الفلسطيني والتزاماتها بالقانون الدولي والقانون الدولي 
، في حديقة 7663سرائيلي، المسمى زورا وبهتانا بإعالن المبادئ، عام أول اتفاق فلسطيني/ إ إبرام

وبشهود من الدول العظمى. إعالن المبادئ هذا جاء خاليا من أي مبدأ قانوني من  األبيضالبيت 
هذه المبادئ الواجبة التطبيق،  إلىالمبادئ واجبة التطبيق لحل القضية الفلسطينية. وبدال من االستناد 

نظرية االتفاق بين الطرفين، ووقع المفاوض الفلسطيني في هذا المطب، ولم تتعلم منه جرى تغليب 
القيادة الفلسطينية حتى اليوم الدروس التي يجب أن تتعلمها، ولم تتغير ال القيادة وال الوفد المفاوض، 

 الرياح صرخات ضرورة تحديد مرجعية قانونية للمفاوضات. أدراجوتوالت التنازالت وذهبت 
تكون هناك  أاليتكرر اآلن. إننا نرجو في هذه الدورة من المفاوضات  أالذا الذي حصل نرجو ه

، ال يعرف عنها الشعب الفلسطيني شيئا األولىفي" أوسلو" ثانية مفاوضات سرية كما كان في أوسلو 
وتلتزم باسمه، في نفس الوقت الذي تجري فيه مفاوضات القاهرة بين وفد فلسطيني كفء موحد، 
سرائيل من جهة أخرى. ونؤكد مرة  مواقفه معلنة، ويتمتع بثقة الشعب الفلسطيني كله، من جهة، وا 

مطالب في مواجهة الشعب الفلسطيني، فهي دولة محتلة واالحتالل غير لـ"إسرائيل" أخرى أنه ليس 
نما يفرض عليها التزامات يجب الوفاء بها. والش عب شرعي وال يولد حقوقا لدولة االحتالل، وا 

بمقاومته المشروعة ضد االحتالل في موقف من يحق له التمسك بالحقوق والوفاء  اآلنالفلسطيني 
 بااللتزامات القانونية والتعاقدية من جانب دولة االحتالل.

في تعاملها مع الفلسطينيين، مباشرة بعد "إسرائيل"  جاء أول مؤشر على القاعدة التي تلتزم بها 
المبادئ، أول اتفاقية بين الجانبين. هذا االتفاق نص، فيما نص عليه، على  النإعالتوقيع على اتفاقية 

 فترة انتقالية لمدة خمس سنوات.. وما كاد يجف الحبر على الورق حتى سارع رابين، رئيس وزراء
التصريح ب  "أن المواعيد ليست مقدسة". أي ال قيمة لهذه النص  إلىومهندس تلك االتفاقية، "إسرائيل" 

به، وسكتت القيادة الفلسطينية وبدأ انتهاك نصوص ذلك االتفاق وكل ما تاله من "إسرائيل"  متلز 
وها هو اآلن قد انقضى أربع قرن على تلك االتفاقية وفترة  "إسرائيل". اتفاقات فيما يتعلق بالتزامات

االتفاقيات، مع أن الخمس سنوات لم تنته بعد. في الوقت ذاته، تمسكت القيادة الفلسطينية باحترام تلك 
من حقها، وكان من واجبها، أن تعلن عدم االلتزام بها أو على األقل ببعض نصوصها، مثل التنسيق 

لم يلتزم.  اآلخراألمني، الذي اعتبرته القيادة الفلسطينية مقدسا، وتنفذ عدم االلتزام هذا ما دام الطرف 
سيرتها في عدم االلتزام بما توقع عليه مع يل" "إسرائ ولكن القيادة الفلسطينية لم تفعل شيئا. وواصلت

 الفلسطينيين.
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بأن التبجح بالديموقراطية وسيادة القانون ال يكفي دليال على "إسرائيل"  وحانت اآلن مناسبة لتذكير
ممارستهما في الواقع. الحصار جريمة يجب أن تحاسب عليها وأن تنتهي. وحق الفلسطينيين في أن 

على بحرهم ومطار على أرضهم هما حقان طبيعيان وتعاقديان كذلك في ما يكون لهم ميناء بحري 
 بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

شعب من الشعوب، أن يكون لهم ميناء بحري في مياههم  أيمن حق الفلسطينيين، كما هو حق 
إسرائيل" " وليس من حق أي كان أن يمنعهم من ممارسة هذا الحق. أما بخصوص موافقة اإلقليمية

على ذلك فإن االحتالل، من حيث المبدأ، ال يعطيها هذا الحق ألن االحتالل في حد ذاته غير 
ذلك فقد سبق لها أن وافقت ولكنها كعادتها نكثت ما التزمت به وأوقفت العمل  إلىشرعي، وباإلضافة 

تعاقدت عليه وال يترتب  مخلة بما"إسرائيل"  أصلها وتعتبر إلىفي الميناء. إزاء هذا فإن األمور تعود 
نماعلى ذلك انقضاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة مينائه،  يترتب له حق إضافي وهو التعويض  وا 

بما التزمت به. وبالتالي يكون من "إسرائيل"  إخاللالتي تلحق بالجانب الفلسطيني بسبب  األضرارعن 
أم "إسرائيل"  رضيت اإلقليميةاهه حق الجانب الفلسطيني أن يمارس حقه في بناء الميناء في مي
لمنعهم من ممارسة هذا "إسرائيل"  غضبت. ومن حق الفلسطينيين أن يعتبروا كل محاولة من جانب

 الحق عدوانا عليهم يردونه بكل وسيلة متاحة لهم.
الفلسطينية حق طبيعي للشعب الفلسطيني أن يمارسه في  األرضوبالنسبة للمطار، فإن إقامته في 

ملزمة تعاقديا باحترام هذا الحق. وليس أدل "إسرائيل"  وفضال عن كونه حقا طبيعيا فإن أي وقت.
كعادتها، نكثت بما تعاقدت عليه من جهة  "إسرائيل"، على ذلك من أن المطار قد أقيم بالفعل، غير أن

من جهة أخرى. في هذه الظروف يكون من حق الشعب  إقامتهواعتدت على الحق الطبيعي في 
ذا اعتدت عليهالفلس فإن "إسرائيل"  طيني أن يباشر في ترميم المطار وتشغيله أو بناء مطار جديد، وا 

 من حق الفلسطينيين أن يردوا هذا العدوان بكل وسيلة متاحة.
وبالنسبة للتواصل بين الضفة والقطاع فقد اتفق الطرفان على اعتبارهما وحدة متكاملة وأنه يتعين 

لم تتخلص "إسرائيل"  أن إالان كذلك على وسيلة االتصال ونفذت بالفعل. ربطهما معا، واتفق الطرف
االتصال. ومن حق الفلسطينيين أن  وأقفلتمن عادتها في عدم االلتزام بما تتفق عليه مع الفلسطينيين 

 بالوفاء بما التزمت به."إسرائيل"  يطالبوا
أن ينشئ ميناءه البحري في  أن من حق الشعب الفلسطيني األولىنتيجتين:  إلىنخلص من هذا 

ومن حقه كذلك أن يصلح مطاره أو يعيد بناءه في أرضه دون  "إسرائيل"، دون موافقة اإلقليميةمياهه 
أو أي إذن منها. وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يتم تنفيذ وتشغيل االلتزام "إسرائيل"  موافقة

الثانية هي أن من حق الشعب الفلسطيني بالتواصل بين جناحي فلسطين، الضفة والقطاع، والنتيجة 
بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب اعتدائها على حقه القانوني في "إسرائيل"  أن يطالب

 باالتفاقيات المبرمة معها بشأن هذه القضايا الثالثة. إخاللهاالحالتين وعلى 
في  اإلقليميةستثمار مياهها ونضيف إن من حق الفلسطينيين وفقا لقانون البحار الدولي االنفراد با

الموانئ وفي استغالل الثروة البحرية بجميع أشكالها، بما في ذلك ما قد يوجد من ثروة طبيعية  إقامة
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في مياه االستغالل التي يحددها قانون  أو اإلقليميةكالنفط والغاز، سواء كانت هذه الثروة في المياه 
تشف في مياه غزة وأن االحتالل يمنع الجانب الفلسطيني البحار. وال بد من التذكير بأن الغاز قد اك

 من استثمار هذه الثروة ويطمع في االستيالء عليها..
القاتلة بأن يكون هناك أي نص يوحي من قريب أو بعيد بأن  أوسلووحذار من تكرار أخطاء 

اإلسرائيلي. تخضع ألي اتفاق مع الطرف  األخرىممارسة أي من هذه الحقوق أو الحقوق الفلسطينية 
 الحقوق السيادية ملك لكل شعب يمارسها بالطريقة التي يراها.

ما رئيس الواليات المتحدة األمريكية بهذا بطريقته الملتوية خوفا من امن الطريف أن يعترف أوب
بتاريخ السابع من  Times of Israel. فقد جاء في موقع الكونجرساللوبي اإلسرائيلي الذي يحتل 

حدة تؤيد وقف إطالق النار ولكن أن الرئيس قال في مؤتمره الصحفي بأن الواليات المت الشهر الجاري
في النهاية يجب أن يكون هناك اعتراف بأن غزة ال تستطيع أن تقيم أودها بشكل دائم مقفلة من "

العالم". وقال إن الفلسطينيين العاديين الذين يعيشون في أرض فقيرة محاصرة تحت حكم حماس 
 ن "ألن يكون لهم بعض اآلمال النفتاح لغزة بحيث ال يشعرون بأنهم معزولون داخل جدار".يحتاجو 

بناء على ما تقدم فإن باستطاعة الجانب الفلسطيني أن يوقف إطالق الصواريخ، إذا أراد، دون أي 
 إلى اتفاق مسبق وأن يباشر العمل في مشروعي المطار والميناء في الوقت الذي يراه مناسبا، استنادا  

حقيه الطبيعي والتعاقدي، وأن يباشر في استثمار مصدر الثروة البحرية، وفقا لقانون البحار، فاذا 
واعتدت لمنع ذلك فإنها تكون معتدية ومن حق الجانب الفلسطيني الرد دون أن يكون "إسرائيل"  تدخلت

للمقاومة الفلسطينية دورها  حق الدفاع عن النفس. وفي هذه المرة يكون إلىمجال لالستناد لـ"إسرائيل" 
 في الردع الذي أثبتت كفاءتها فيه.

أو أوروبا أو غيرهما به، ويخضع بالكامل في كل أمر للتفاهم لـ"إسرائيل" أما معبر رفح فال شأن 
؟ األردنالمصري الفلسطيني. ولماذا ينحصر الحديث على معبر رفح؟ ماذا عن المعابر مع 

 الفلسطينية في الضفة؟و"المعابر" بين المدن والقرى 
ولتنفيذ هذا فإنه يكون من المفيد أن تقوم دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع 
دول عدم االنحياز بدعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة الطالعها على هذا البرنامج ومبرراته لتأخذ 

ا هي استعملت القوة للدفاع عن هذه علما بأن فلسطين تمارس حقوقها وأنها لن تكون معتدية إذ
 الحقوق في حال االعتداء عليها.

 41/4/4148رأي اليوم، لندن، 
 
 

  في الجرف الصامد نجح مقاتلون من حماس في إدخال دولة كاملة في اإلرباك
 ايتان هابر 
ال يمكن قياس نتائج الحرب حسب مقاييس مباريات كرة القدم. في الخطابات التي تتلو الحرب درج 

فالكل خاسرون. ولكن بعد هذا الكليشيه  –على القول انه في الحرب ال يوجد منتصرون وخاسرون 
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التي أمامنا، حملة  قياس الحرب حسب من انتصر ومن خسر. وفي الحالة إلىالمتآكل يسارع الناس 
 الجرف الصامد، هذا بالتأكيد صحيح.
مليون نسمة خسرت الكثير بالموتى، بالخرائب، بالفقر المدقع  7.4الغزيون خسروا. سكان يعدون 

 إلىالمضاف الذي سيقع عليهم في السنوات القادمة. كم بائسة ستكون حياة الكثير من سكان غزة؟ 
، أليسوا هم من اختاروا  أي هوات مجاري يمكنهم أن ينزلوا؟ الغزيون دوما خاسرون. وبتفكير ثان 

 حماس لتحكمهم؟
ونحن ينبغي أن نعترف باستقامة بان الدموع في غزة ال تؤثر فينا. فهم الذين بدأوا. نحن ال يهمنا 

مهم لنا، وعن حق، الجيش اإلسرائيلي فقط، الذي على كتفه الواسعة نحن نضع  "إسرائيل". سوى دولة
 .رأسنا

. كانت األخيرة األجيالفي "إسرائيل"  هذا هو ذات الجيش اإلسرائيلي الذي أكثر من تدليل مواطني
لنا انتصارات كبرى في حروب وحمالت عسكرية تثير الخيال. نحن دوما منتصرون. حتى عندما كان 

ال، أو بعد يخيل لنا بان "الصاروخ يميل جناح الطائرة"، على حد قول عيزر وايزمن بعد حرب االستنز 
فزعنا من شدة الفوضى في الجيش اإلسرائيلي في أعقاب حرب  أو، األولىأن ضللونا في حرب لبنان 

 عرفنا دوما كيف نجعل حبة الليمون ليمونادا كما يطيب للناس أن يقولوا عندنا. –لبنان الثانية 
 في اتباع الدفاع  نحن نحب أنفسنا جدا. وبقدر ليس أقل نحن نحب أن نكذب على أنفسنا. والغباء

على  األبدانالدائم على ضفة قناة السويس في حرب االستنزاف جعلناه قصص بطولة تقشعر لها 
شطبناها  األولىالوطنية لحرب لبنان  اإلدارةمعاقل القناة في حرب يوم الغفران. والقصص القاسية عن 

 بقصص عن السلوك غير المهني لقادة الجيش في حرب لبنان الثانية.
، نحن نجد المواساة في نتائج تلك الحرب البائسة: والدليل هو أنهم ال األيامالن، تماما هذه وا

 "إسرائيل". يطلقون النار علينا منذ ثماني سنوات. حزب هللا يخاف منا. نحن نردعه. تحيا
ألف صاروخ  على حد قول رئيس دائرة البحوث في  713ال يسأل أحد كيف أن حزب هللا مع 

تخباراتب يرتعش خوفا وال يطلق النار علينا، والحماسيون في غزة، مع وسائل قتالية أقل، شعبة االس
 تواقحوا معنا، وأطلقوا النار بل وأطلقوها جدا؟

صحيح أنهم منذ ثماني سنوات ال يطلقون النار علينا في الشمال، وكل االحترام للحكومة وللجيش 
غير  أناسماس في غزة تشهد على أنه يجلس في لبنان ذلك، ولكن لعل التجربة مع ح إلىاللذين أديا 

الف الصواريخ وينتظرون الفرصة. آألنهم يجمعون في مخازنهم عشرات  اآلنأغبياء، ال يطلقون النار 
 نحن فقط الذين جعلنا الردع على من وطنيا. حماس تواصل عادتها. وكذا حزب هللا.

في غزة ال يزالون يخلون الحطام باأليدي  ال ينبغي أن يكون شك: انتصرنا في الجرف الصامد.
 . مشكلة خريجي الحروب مثلي هي أننا نتذكر جيدا  أمواتهمشاغرة لدفن  أراضيويبحثون عن قطع 

الستة، لحرب االستنزاف، للدفن في الصحراء آلالف  األيامالخرائب والموتى لحملة سيناء، لحرب 
الشاهقة التي انهارت في بيروت في حرب لبنان. الجنود المصريين في حرب يوم الغفران، العمارات 

 وباألساس نتذكر كيف أننا نحن دوما منتصرون
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 ولنقل بسخاء من الفي مقاتل من  إرهابية.في الجرف الصامد نجحت  هذه الكلمة، آسفب عصابة 
من بيوتهم في  اآلالفدولة كاملة في الدنك، في خلق موجات من القلق، تهريب  إدخالحماس في 

الف رجال آت الجنوب، وفي االستخدام ضدها آلالف مقاتلي الجيش اإلسرائيلي، عشرات بلدا
االحتياط، الدبابات، الطائرات القتالية وعدد ال يحصى من الغارات، التكنولوجيا التي ال يوجد لها مثيل 

ن غزة وبعد كل هذا ال يزالون يطلقون النار م –في العالم  القبة الحديدية هي فقط واحدة منهاب 
ويطرحون مطالب وقحة في المحادثات في مصر. وحتى لو توقفوا عن إطالق النار، فسيكون هذا 

 على ما يبدو توقفا قصيرا أو طويال حتى المرة التالية. هذه هي.
في الجولة التالية. إذ أي  أيضا  انتصرنا في هذه الجولة، وال ينبغي أن يكون شك، وسننتصر 

  إمكانية
بمثل هذه الكتابة. وجوابي:  األعداء أفراحيقال لي: هذا صحيح، ولكن محظور توجد لنا؟  أخرى

جلست  7613في الجولة التالية والتالية والتالية. إذ في يوم الغفران  أيضا  هي تكتب ألننا سننتصر 
زعيرا عندما انطلقت صافرة مفاجئة في الجو. ومنذئذ وأنا في  إيليمع رئيس شعبة االستخبارات، اللواء 

 صدمة.
 41/4/4148يديعوت 
 44/4/4148القدس العربي، لندن، 

 
 سيرك القاهرة

 فيشمانأليكس 
. فالجميع يريدون الهدوء، وحماس أيضا لكن الجميع ما يزالون ليس احتمال أن تصمد الهدنة كبيرا  

ألرض خشية أن يتحطموا. وسيتجدد إطالق النار ويستمر عالقين هناك في أعلى يخشون النزول إلى ا
 ما بقي الوضع على ذلك.

إن ما يحدث في القاهرة سيرك في ثالث دوائر. وقد قفزت إلى مقدمة الساحة الجامعة العربية أمس 
سلما لتنزل  –التي تتأرجح على حبل دقيق قد تسقط عنه في كل لحظة  –التي اقترحت على حماس 

مواقفها فستترك "إسرائيل"  ك بعد أن أعلنت حماس صباح أمس أنه إذا لم تقبلعليه. وحدث ذل
المحادثات. وفي الحقيقة أن المصريين هم الذين يرفضون مطالب حماس في القاهرة على نحو فظ، 

كي تضغط "إسرائيل"  ولهذا تطلق النار على –لكن حماس لن تتجرأ على االعتراض على السيسي 
 ي يعاملوها على نحو أحسن قليال.هذه على المصريين ك

رون فيه في الدائرة المصرية  الحماسية حول الذيل بال غاية  –اإلسرائيلية  –وفي الوقت الذي يج 
تقريبا، دخلت إلى ساحة السيرك الدائرة الثانية للجامعة العربية كي ُتمك ن حماس من أن ترتد إلى 

"إسرائيل"  ساعة كي تستطيع 16وافق على هدنة لـ الوراء "فتستجيب" حماس لطلب الجامعة العربية وت
أن تأتي باقتراحات أفضل مما كانت في الماضي. وكل ذلك كأنه... فكأن حماس ُتحسن إلى الدول 
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. إن حماس تريد جدا أن تبقى في القاهرة وأن تستمر على التحادث. الهدنة حقا   إلىالعربية وال تتوق 
 هو الذي يقتلها. اإلذالللكن 

خاصة عندها عدد من األفكار الخالقة لحماس. "إسرائيل"  أال ُنخرج من جملة االحتمال أن ينبغي
مثال عن إمكانية أن يحصل عاملو القطاع العام في غزة على أجور تأتي من "إسرائيل"  فقد تفحص

رية جيب قطر وأال يكون في هذا الشأن حتى تفرقة بين عمال الدولة المدنيين وبين رجال الذراع العسك
سرائيل أيضا مستعدة  السخاء ولتوسيع المنطقة التي يباح الصيد فيها قبالة  إلظهارمن حماس. وا 

آالف عامل  1لعدد محدود يبلغ "إسرائيل"  شواطئ القطاع. بل يوجد كالم على منح تصاريح عمل في
إلى القطاع. وعلى فتح معبر آخر  في إيرز كما يبدوب لزيادة مقدار البضائع التي تُدخل  –من غزة 

وقد أعدوا في مكاتب منسق العمليات في المناطق قائمة سلع يمكن أن يتم التفكير فيها، بل يمكن أن 
عدد من الصيغ الجديدة تتعلق بوجودها العسكري في  أيضا  "إسرائيل"  ُتصدر من قطاع غزة. وعند

 الشريط األمني في الجانب الفلسطيني من الحدود.
سرائيل مستعدة ألن تُ  ظهر سخاء المنتصر في مجاالت تتعلق برفاه السكان في غزة، لكن وا 

المصريين مشغولون اآلن بترويض النمر الحمساوي. بل إن رئيس االستخبارات المصرية اللواء 
التهامي ال يتحدث مباشرة إلى ممثلي حماس بل إلى عزام األحمد فقط ممثل السلطة الفلسطينية في 

 ح معبر رفح أيضا معه فقط.الوفد. ويتحدث التهامي في فت
والدائرة الثالثة في السيرك هي األوروبيون الذين احتلوا بقدر ما موقع األمريكيين الذين خابت 
آمالهم فانتقلوا للجلوس في مقاعد المتفرجين. وتقترح الدول األوروبية خططا طويلة المدى تشمل في 

 األوروبي. وعرض ثالثة من سفراء االتحاد ضمن ما تشمل فتح ميناء في غزة  برقابة أوروبية وثيقةب
د حماس في جملة ما  األسبوععلى نتنياهو في نهاية  خطة تنطوي على قطع حلوى للطرفين: فهي تع 

نشاء معبر مراَقب في قبرص تخرج السلع منه   إلىتعدها به بنظم ُتمكنها من االنفتاح على العالم وا 
غزة في البر وعن طريق  إلىأن تكون كل المعابر الدولية التزام "إسرائيل"  غزة مباشرة. وتقترح على

 البحر خاضعة لرقابة وثيقة.
وينتظر الغزيين في ناحية أيضا المكافأة الكبرى وهي مليار دوالر لتعمير القطاع. وقد التزم 
ل السعوديون بنقل مواد خام للتعمير بقيمة نصف مليار دوالر. وسيلتقي مندوبو الواليات المتحدة والدو 

 األوروبية في أيلول ليقرروا تحويل نصف مليار دوالر آخر.
 1ونقول بالمناسبة إن السلطة الفلسطينية التي يفترض أن تنسق أعمال التعمير في غزة قد طلبت 

مليارات دوالر. فقد حاول شخص ما في رام هللا أن يحصد ربحا للضفة أيضا وربما لنفسه أيضا.  2 –
 هذا المبلغ. إدخالطة أن غزة مع كل الخراب فيها غير قادرة على إلى أن أوضحوا لرجال السل

في الوقت الذي تدور فيه الدوائر الثالث المذكورة  حول نفسها في أكثر الوقتب، استغل الجيش 
اإلسرائيلي اليوم األخير لتجريب االختراع اإلسرائيلي األصيل المسمى "مظالت النار" الذي ُيمك ن من 

يا في طريقها إلى إطالق قذائف صاروخية أو تنفيذ عمليات، ومن التحقق من التعرف على الخال
 خلية كتلك في القطاع. 77هويتها والقضاء عليها. وقد ُأجهضت أمس 
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سكان الجنوب بأن  إقناع األركانهكذا تبدو الحرب في أواخرها في الوقت الذي يحاول فيه رئيس 
التكتيك العسكري الذي ال يؤمن أحد في  إلىيعودوا  يهبوا لالستراتيجية القليل من الوقت قبل أن

يطلقون النار قليال ويغتالون قليال ويتحصنون في المواقع قليال،  إذاالحقيقة بأنه الحل الوحيد. فهم 
 .وأخرىبين هدنة  –تسوية  إلىوُينسج رويدا رويدا حراك ما لتفاوض قد يفضي 

يادة قوية مع أعصاب قوية. وامتحانها الحقيقي اآلن ق إلىُيحتاج  اإليقاعوفي هذا  اإليقاعهذا هو 
مكاسب سياسية في جبهة واسعة ال في مواجهة حماس فقط  إلىهو أن تترجم نتائج العمل العسكري 

 .أيضا  والعالم العربي المعتدل وفي مواجهة األمريكيين  األوروبيينبل في مواجهة 
 يديعوت أحرونوت

 44/4/4148الغد، عمان، 
 

 ننحن تائهو
 براك ربيد

تشبه ما كان في حرب لبنان الثانية قد ظهرت في عملية  إخفاقاتتُبين شهادات الوزراء أن 
 "الجرف الصامد" 

في يوم الثالثاء الماضي في ساعات المساء اجتمع وزراء المجلس الوزاري المصغر في الكرياه في 
ساعة التي أعلنتها حكومة مصر، حيز التنفيذ.  16ساعة دخلت الهدنة لـ  76لك بـ . وقبل ذأبيبتل 

ويقول وزراء شاركوا في االجتماع إنه صار في مرحلة ما يحمل صبغة محادثة تلخيصية في دورة 
تعليمية في الجيش. وقال أحد الوزراء ولم يذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع، إن المميز البارز في 

غانتس كان تربيتهم على أكتافهم. "فقد  األركانس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يعلون ورئيس كالم رئي
العملية"، قال عضو المجلس الوزاري المصغر، "وكم  إنجازاتأحصوا مدة دقائق طويلة على مسامعنا 

 العملية". أثناءنجحنا في ردع حماس ومبلغ التشارك الممتاز الذي كان بين القوات في 
ي االجتماع أبلغ نتنياهو الوزراء عن خروج وفد إسرائيلي للمحادثات في القاهرة، للتباحث في وف
على الهدنة "إسرائيل"  التسوية التي ُتمك ن من هدنة مستقرة طويلة. وقبل ذلك بيوم، حينما وافقت مبادئ
ينما تلقى وزير بدقائق معدودة. وح اإلعالملوسائل  اإلعالنالوزراء بذلك بالهاتف قبل  إبالغتم 

قول إنه  إلىالقومي يوسي كوهين سارع  األمناالقتصاد نفتالي بينيت المكالمة الهاتفية من مستشار 
يعارض الهدنة، بيد أنه تبين له آنذاك أن ليس الحديث ألبتة عن تصويت بل عن إبالغ فقط. وفوجئت 

ب رئيس الوزراء، فقد شاركت قبل ذلك وزيرة القضاء تسيبي لفني بالمكالمة الهاتفية التي تلقتها من مكت
فقط في جلسة المجلس الوزاري المصغر التي اتخذ فيها قرار عدم التفاوض مع حماس.  أيامبثالثة 

وقد ُأجريت معها اللقاءات الصحفية منذ ذلك الحين في ذلك الشأن صباح مساء. وسمع وزراء آخرون 
 مة الهاتفية من مستشاري نتنياهو.بذلك من التلفاز وبعد عدة دقائق فقط تلقوا المكال

إن التجربة الغريبة في مساء يوم االثنين جعلت غير قليل من الوزراء الذين شاركوا في اجتماع 
"إسرائيل"  تباحث منظم لمواقف إجراءرئيس الوزراء  إلىالمجلس الوزاري المصغر يوم الثالثاء يطلبون 
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تناول التفاصيل لكن نتنياهو قال إن ذلك سابق ألوانه  القاهرة. "أراد الوزراء إلىقبل أن يخرج الوفد 
نه يجب قبل ذلك أن نرى ما الذي سيسمعه الوفد من المصريين"، قال أحد الوزراء الذين شاركوا  جدا وا 

في "إسرائيل"  في االجتماع. وكانت النتيجة أنه لم يتم في ذلك االجتماع أي تباحث منظم في سياسة
 التفاوض في مصر.

حرب لبنان الثانية إن المستوى السياسي لم ُيجري  إخفاقاتراد التي فحصت عن جنة فينو قالت لج
نه لم توجد عالقة سببية ضرورية مباشرة بارزة ناجعة  مباحثات منظمة في شأن استراتيجية الخروج، وا 

ن السياسي، ولم تكن النتيجة في عملية "الجرف الصامد" تختلف ع واإلنجازبين العملية العسكرية 
ذلك كثيرا. ففي كل مدة العملية وقبيل الهدنة وبعدها وبقدر أكبر لم يكد يجري أي تباحث في المجلس 

السياسية أو في استراتيجية الخروج. ويشهد وزراء في المجلس الوزاري  األهدافالوزاري المصغر في 
منذ يوم الثالثاء التي مرت  األيامتباحث سياسي كهذا في  األمرالمصغر على أنه لم يتم في واقع 
للمجلس الوزاري المصغر. وقد سمع الوزراء كل يوم من  أخرىالماضي والتي لم ُتعقد فيها جلسة 

في المحادثات، وبالتسهيالت في المعابر الحدودية "إسرائيل"  بالمواقف التي عرضتها اإلعالموسائل 
عن سجناء مقابل جثتي  جاإلفرافي غزة وباشراك السلطة الفلسطينية في القطاع أو باقتراحات 

الجنديين اإلسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدن الموجودتين لدى حماس. وكل ما بقي لهم أن 
 أم ال؟. األنباءيتساءلوا أصحيحة تلك 
 اإلبالغساعة، تكرر  16على اقتراح مصري بهدنة لـ  أخرىمرة "إسرائيل"  أمس حينما وافقت

مى مطلق تقريبا عن كل ما يتعلق بالتفاوض السياسي والوساطة الهاتفي دون أي تباحث. "نحن في ع
المصرية"، قال أحد الوزراء، "وال أعلم ما يحدث منذ اجتماع المجلس الوزاري المصغر ذاك في يوم 
الثالثاء. إن نتنياهو يعمل وحده مع يعلون وعدد من المستشارين وال ُيشاور الوزراء. والنتيجة هي أننا 

وما هي السياسة". وُسمعت دعاوى  األهدافيفعله رئيس الوزراء. وال نعلم ما هي  ال نفهم ما الذي
مشابهة من عضو آخر في المجلس الوزاري المصغر. وأكد قائال: "لم يوجد أي تفكير سابق من 

تماما.  مقصرونالمجلس الوزاري المصغر أو تباحث في المواقف أو فيما ُيعرض في مصر. نحن 
المجلس الوزاري المصغر منتوجة مهيأة  إلىُيعرض اتفاق سيأتي به رئيس الوزراء وفي النهاية حينما 
ذاال يمكن تغييرها.  ذاعرضنا مالحظات سيقولون لنا إنهم قد قالوا "نعم" لرئيس مصر السيسي.  وا   وا 

 سياسية". أزمةقلنا "ال" فسُيحدث ذلك 
ن وزراء المجلس الوزاري المصغر هي جزء فقط من الدعاوى التي ُتسمع م األخيرة األيامإن صفة 

اتخاذ القرارات وقت القتال في غزة. والشعور هو بأن كثيرا من التقصيرات في سلوك  إجراءاتعلى 
في غزة. وأكثر من ذلك أن الشعور هو  أيضا  المستوى السياسي في حرب لبنان الثانية تكررت اآلن 

حرب لبنان غير  إخفاقاتد التي فحصت عن راجبأن كثيرا من االستنتاجات والتوصيات من لجنة فينو 
 ُمطبقة.

خالل العمل العسكري في القطاع كان الوزراء يجتمعون مرة كل يومين أو ثالثة. وضوئل عدد 
بفترة حرب لبنان الثانية، كما أوصت لجنة  قياسا   النصف تقريبا   إلىالمجلس الوزاري المصغر  أعضاء
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ن لم يقض  إلىفي الحقيقة  األمرأفضى راد في فصل تناول التسريبات. وقد جفينو  تقليل التسريبات وا 
 عليها تماما.

أنه لم يتم تعلم أي درس من دروس حرب لبنان الثانية. إن احدى  أخرىويبدو في مجاالت كثيرة 
النقاط التي تتكرر في الحديث مع وزراء المجلس الوزاري المصغر هي هيمنة الجيش اإلسرائيلي 

على مضامين النقاشات"، قال أحد الوزراء،  تماما   األمنلنقاشات. "سيطر جهاز المطلقة تقريبا على ا
ساعات من استعراضات لضباط الجيش اإلسرائيلي، لكن وجد القليل من نقاشات  إلى"وكانت ساعات 

الوزراء في النقاط المهمة". وذكر وزراء في المجلس الوزاري المصغر أنه وجد في مرات كثيرة شعور 
. ولم يحصل أيضا  اإلسرائيلي يحتكر المعلومات التي ُتعرض في النقاش ويحتكر التقدير  بأن الجيش

الوزراء على استعراضات مكتوبة قبل النقاشات واعتمدوا فقط على المعلومات التي أمدهم بها رجال 
 نا  أحياباك" في النقاش بصورة شفهية. "عرض الجيش المعلومات التي أرادها وكان يجب ا"أمان" و"الش

على الوزراء أن ُيجروا تحقيقات معمقة للحصول على أجوبة"، قال أحد الوزراء، "ولم يوجد جدل بين 
 ".باك" متشابهة تقريبا  االجهات المختلفة، وكانت التقديرات التي عرضتها "أمان" و"الش

لم يكد الجيش في هذه المرة يعرض بدائل عن العملية كما كانت الحال في مباحثات المجلس 
الوزاري المصغر في حرب لبنان الثانية. وذكر عدد من الوزراء أنه حينما ُعرضت هذه البدائل كانت 

. األمنالموقف الذي يفضله جهاز  إلىدفع الوزراء  إلىعلى شفا الوهم وكان يبدو أنها ترمي فقط 
سي للقرارات. راد تأثير الجيش اإلسرائيلي الكبير جدا في اتخاذ المستوى السياجوانتقدت لجنة فينو 

شراك األمنوقضت بأنه ينبغي أن ُيعرض على المجلس الوزاري المصغر رأي ثان عدا رأي جهاز  ، وا 
القومي في مكتب رئيس الوزراء  األمن، وتقوية مجلس األمنيةوزارة الخارجية في المباحثات السياسية 

 أمني. –وتمكينه من التعبير عن رأي مستقل في كل شأن سياسي 
يبدو أنه لم يتغير الكثير. فهناك وزراء في المجلس الوزاري المصغر  أيضا  لسياق وفي هذا ا

القومي يوسي كوهين أعد األجوبة، ونسق بين الجهات المختلفة وأدار  األمنيشهدون بأن مستشار 
تثناء ذلك أو يعرض مواقف القومي لم يكد يؤثر باس األمنعلى الوزراء، لكن مجلس  األمورعرض 
 مستقلة.
ال أحد الوزراء إن عمل وزارة الخارجية كان هامشيا في مباحثات المجلس الوزاري المصغر. وق

وشارك المدير العام لوزارة الخارجية نسيم بن شتريت في كل االجتماعات، لكن لم تُتح لوزارة الخارجية 
 السياسية. لإلجراءاتفرصة تقريبا لعرض اقتراحات بديلة 
 "باكاالش"ابع لوزارة الخارجية متمسكا بموقف يخالف موقف "أمان" ووكان مركز البحث السياسي الت

هدنة، لكن وزراء المجلس الوزاري المصغر لم ُتعرض عليهم تقديراته  إلىواعتقد أن حماس ال تسعى 
 .تقريبا  

"لم تتغير الطريقة منذ كانت حرب لبنان الثانية"، قال أحد وزراء المجلس الوزاري المصغر، "ولم 
 ل بين الجهات المختلفة".يوجد جد
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وجهت في هذا الشأن، وجهتها إليهم  أسئلةولم يرد عن مكتب رئيس الوزراء رد على سلسلة 
 صحيفة "هآرتس".

 44/4/4148هآرتس 
 44/4/4148القدس العربي، 

 
 بيب والقاهرة حميم لكن ذلك ل يعني أنه صديقأمني بين تل السيسي شريك "إسرائيل" والتنسيق األ

 سمدار بيري
عن رئيس مصر عبد الفتاح السيسي؟ إن طوفان الكالم الذي أغرقنا في عملية  ما الذي نعرفه حقا  

في مكان  "إسرائيل"، أصدقاءوجعله في رأس قائمة  الجرف الصامد أعلم السيسي في ملعب األخيار
. وقد بالغوا عندنا كثيرا حتى إن رساما كاريكاتوريا من معسكر األشرار أوباماأعلى كثيرا من الرئيس 
مكتب نتنياهو في القدس كي يتلقى منه  األحمربالهاتف  مهاتفا   "إسرائيل"، صور السيسي ملتفا بعلم

 اس.مفاوضة وفد حم إلىتوجيهات 
للسيسي. فهو محصور العناية في هدف. وقضية غزة  أخرىوُيصور ُمحادثون من مصر صورة 

هي موضوع واحد فقط في قائمة المواضيع الساخنة على طاولته. وهو يعلم أن الوقت في غير 
وال سيما اقتصادية، ولُيقر في مصر ترتيبا أمنيا  إنجازاتمصلحته، فعنده سنتان ليعرض على مصر 

لكن السيسي ليس صديق أحد بل بالعكس، فمنذ اللحظة التي دخل فيها قصر الرئاسة أصبح  جديدا.
يتصرف بارتياب يميز الحكام الذين يعتمدون على أنفسهم فقط. فهناك الكثير جدا من األعداء، 

 والكثير جدا ممن يبغون الشر له، والكثير جدا من المشكالت التي قد تورطه.
واشنطن كي  إلىالتي قام بها مبعوثون إسرائيليون رسميون  اإلقناعت يعرف السيسي جيدا بحمال

أنه حان الوقت لنسيان إسالميي مصر وللتغاضي للسيسي عن عزله سلفه مرسي.  أوباما إلدارةُيبينوا 
دراكوال خالف في أن النشاط اإلسرائيلي أسهم في تجديد المساعدة العسكرية لمصر  أن  أوباما وا 

 األبيضدور العبة مركزية. وحينما لم ننجح في إبطال ميل البيت  إلىد مصر تستحق أن تعو 
 االلتزام بورقة اللعب القطرية والتركية، فعل التعاون اإلسرائيلي المصري فعله. إلىالعجيب 

في غزة.  األنفاقيعرف السيسي معرفة عميقة من عمله السابق رئيسا لالستخبارات العسكرية، أمر 
ب، وال يهاتف الجيش المصري نفقا   7233ها قبلنا  يزعم المصريون أنهم دمروا وقد أعلن الحرب علي

 وال يطلق صواريخ تحذير.
المجلس العسكري  إلىالمسلمين. وحينما ضموه  اإلخوانللسيسي تصفية حساب مع حماس وحركة 

األعلى الذي أدار مصر بعد عزل مبارك فورا تلقى هو خاصة، ولم يكن ذلك بالصدفة، عمل 
المتطرف والعمليات  اإلسالم. فكل ما كان يعرفه عنهم وعن العالقة بين باإلسالميينتصال اال

والى القعود في كرسي الرئيس كي ُيسير مصر  اإلخوانمطاردة رؤساء حركة  إلىأفضى به  اإلرهابية
 في مسار سليم العقل.



___________________________________________________ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

 454              مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

ي يعتقده في خالد إن السيسي شريك. والذ "إسرائيل". لكن كل ذلك ال يعني أن السيسي صديق
مما يعتقدونه عندنا. ويقولون لي إنه في الغرف المغلقة في  أسوأالعسكرية في غزة  األذرعمشعل وفي 

 مقر المخابرات في القاهرة، الفريق المصري أشد على حماس من الفريق اإلسرائيلي.
ن في ليست للسيسي خطط ليرقص على أنغام أي أحد بل عنده قائمة مصالح. وهو غارق اآل

قناة السويس الثانية. وقد التزم بأن يوجد مليون مكان عمل جديد للعاطلين  إنشاءمشروعه الطموح وهو 
في مصر، وعنده مشكلة هي مشكلة مليوني عامل يهربون اآلن من ليبيا دون تأمين مصدر رزق. 

 اإلخوانا زال لتحويل منابع مياه النيل. وم األفريقيةويجب عليه أن يواجه مؤامرة عدد من الدول 
 .إلسقاطهالمسلمون يترصدون له 

استثنينا الموضوع الُمركز وهو تسوية  إذاما زال الرأس المصري غير مستعد لتحول حقيقي معنا 
 صناعات النسيج  "كويز"الهدنة في غزة. وسنرى هل يقترحون توسيع المشروع االقتصادي الزاهر لـ 

هنا سفيرا جديدا.  إلىدخل ماليينب. وسنرى هل ترسل مصر وتُ  إظهارهاالمشتركة التي يتم التقليل من 
وال  "إسرائيل". إلىمصر وهل يأتي مصريون  إلىوسنرى هل يحصل إسرائيليون على تأشيرات دخول 

عن زيارة ظاهرة لمسؤول مهم إسرائيلي. إن الشريك المصري ُيجري عالقات  البتةيوجد حديث 
 غة مشتركة لكننا لم ننجح بعد في حل لغز السيسي.بالهاتف. والتنسيق حميم ووثيق وهناك ل

 41/4/4148 أحرونوت يديعوت
 41/4/4148، رأي اليوم، لندن

 
سرائيل والسيسي أطاحوا بمرسي وحلفهم الجديد وراء مجزرة غزة   السعودية وا 

 ريتشارد فولك
بين كل التعقيدات التي أحاطت بردود األفعال الدولية، ليس هناك شيء مثير للحيرة أكثر من 
تواطؤ معظم الحكومات العربية مع الحرب اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين. إن ما يجعل األمر محيرا هو 

رقية ودينية وثقافية وتاريخية تخلق هوية حجم المشتركات بين الفلسطينيين وبقية العرب، مشتركات ع
 شديدة التشابك بين شعوب المنطقة.

كما أنه لم تكن هناك قضية واحدة تسترعي اهتمام العرب أكثر من ذلك الظلم الواقع على 
الفلسطينيين، وبشكل ما، يمكن القول إن الحكومات العربية حاولت أن تتضامن أو أن تظهر تضامنها 

 تهدد لم 7613و 7621ينية، بداية من حرب فلسطين، وحروب فاشلة أخرى عام مع المحنة الفلسط
وجوديا. وكانت نتيجة تلك الحروب إقامة معاهدة سالم مصرية أعلنت بداية لحظة التخلي "إسرائيل" 

 عن الفلسطينيين سياسيا، لكن لم يكن التخلي حينها دبلوماسيا أو اقتصاديا.
الفلسطينيين قد ُينظر له بشكل من التهكم والسخرية، بل إن  أما اآلن، فإن أي تضامن عربي مع

اإلقليمية بالتزامن مع قبولهم بالدور "إسرائيل"  العداء حل محل التضامن، وقبل العرب بطموحات
 األمريكي في المنطقة.
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هناك بعض العداء الرسمي إلسرائيل، وبعض التعاطف الرسمي مع الفلسطينيين، لكن ذلك فقط 
ى الخطابي الفارغ. وما زالت هناك دول عربية حتى اآلن ترفض دخول أي شخص ُختم على المستو 

 على أنه معارضة للسالم مع 7647جواز سفره بالختم اإلسرائيلي. اغتيال أنور السادات تم تفسيره في 
 ونقل اإلعالم الغربي حينها أن مصريين كانت تمر بهم الجنازة أسفل منازلهم ولم يكونوا "إسرائيل"،

 يعيرونها اهتماما كنوع من أنواع االعتراض على موقف الرجل من فلسطين.
لكن اآلن، وعلى النقيض من ذلك، نجد أن هناك دولتين فقط يمكن القول إنهما تصرفتا بمسؤولية 
حيال العدوان اإلسرائيلي، األولى تركيا غير العربية والثانية هي قطر. رئيس الوزراء التركي أدان 

عض الدول في أمريكا الالتينية سحبت سفراءها من دولة االحتالل في نوع من االعتراض العدوان، وب
الرمزي، لكن أوروبا وأمريكا وحتى الدول األفريقية أدارت ظهورها للفلسطينيين، ربما باستثناء جنوب 

 أفريقيا.
النظر إلى كل هذه االعتبارات تجعل من المحزن سياسيا وأخالقيا مشاهدة صمت الدول العربية. ب

وحشية الهجوم اإلسرائيلي، هذا الصمت على أقل تقدير يضرب في عمق الهوية العربية واإلسالمية، 
واألسوأ من ذلك، هو حالة التحريض ضد الشعب الفلسطيني والذي ثبت أن السعودية ومصر تقومان 

ليست األنفاق وال  ودعمها إلنهاء "المهمة". المهمة بالنسبة لمصر والسعودية"إسرائيل"  به عبر حث
لكن المهمة هي القضاء على حماس باعتبارها "رأس  "إسرائيل"، الصواريخ وال حتى الحفاظ على أمن

 األفعى" الفلسطينية التي ال تزال تؤمن بالمقاومة.
من المؤكد أن سلوك هذه الحكومات هو أمر غير أخالقي ويشكل حيرة كبيرة في كل من مجاالت 

ن ما المراوغات التي يمكن وصفها "بالواقعية السياسية" التي أدت بهذه األنظمة السياسة والقانون، لك
 العربية التخاذ ذلك الموقف المخزي؟

 عدو عدوي
وكرهها بـ"إسرائيل" التفسير األساسي للتواطؤ العربي  باستثناء قطرب هو عالقة الحكومات العربية 

هذا العداء  "إسرائيل". من استيائهم من جرائم لإلخوان المسلمين. إنهم يكرهون اإلخوان أكثر كثيرا
ة كلها. مثل هذا التقييم األولي يقدمك خطوة لفهم المشهد قللحركة اإلسالمية يلقي بظالله على المنط

 أكثر لكنه ال يعطيك نظرة ثاقبة للوضع.
قوى مصدر كراهية اإلخوان المسلمين هو أنه ينظر إليها على أنها بديل شرعي للنظام الديني األ

في المنطقة، السعودية، وقد حدث ذلك سابقا في الثورة اإلسالمية اإليرانية، وتسببت الثورة اإليرانية 
رغم اختالف سياقاتها في هز جميع األنظمة العربية السيما الملكية منها وبالطبع السعودية على 

من الوحيد لبقائها رأسها. تشعر كل تلك األنظمة أن خنق اإلخوان أو أي صوت للمعارضة هو الضا
 أو الستقرار حكمها.

حماس من ناحية أخرى، كحركة مقاومة نشطة، فهي ُينظر إليها على أنها تهديد حاد لهذا النوع 
من الحكومات. فهي ذات عالقة تاريخية مع اإلخوان المصريين، والتي يعود تاريخ تأسيس حركتهم 

يد هو أن حماس قد اكتسبت قدرا هائال من إلى عقود قبل دولة االحتالل. ثاني أسباب ذلك التهد
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الشرعية بسبب مقاومتها لالحتالل وفعالية تلك المقاومة فضال عن شرعية الصندوق التي أوصلتها 
بعد انتخابات برلمانية نزيهة. أما ثالث تلك األسباب فهو أن حماس رغم أنها  6332للسلطة عام 

بر بناء عالقات طويلة األمد مع اإليرانيين، ورغم حركة إسالمية سنية إال أنها تجاوزت الطائفية ع
 إال أنها عادت إلى حيز االستقرار من جديد. سوريةاهتزاز تلك العالقة بسبب األوضاع في 

 الخيانة المصرية
لم تخف دول الخليج خيبة أملها من رفض واشنطن التمسك بحسني مبارك وصد المد الشعبي الذي 

ن يحتفظون بذكرى طهران، واألنظمة الخليجية ال تقل هشاشة عن نظام أطاح به، األمريكيون ال يزالو 
مبارك، ولن تشفع لها عالقتها بالواليات المتحدة أو النفط، والبديل على األرض هم اإلخوان المسلمون 

 وحتى السلفيين.
سرائيل وقادة من الجيش المصري االنقالب العسكري الذي  هكذا، بعد عامين، رتبت السعودية وا 

طاح برئاسة متعثرة لمحمد مرسي، وفورا حظي انقالب السيسي بمساعدات ضخمة من السعودية أ
واإلمارات، حيث أمل الخليجيون أن ينعش االقتصاد النظام الجديد، حتى لو أظهر ذلك النظام نفس 
 األدوات والوسائل والسياسات التي كانت السبب في الهبة الشعبية ضد مبارك قبل ذلك. السيسي قمع
معارضيه، قتل المئات من اإلخوان المسلمين، العشرات منهم بينما كانوا يصلون، وسمى "اإلخوان" 
منظمة "إرهابية"، وأصدر قضاته أحكاما باإلعدام الجماعية، وصمتت واشنطن ألنها تريد عودة 

 االستقرار اإلقليمي لما قبل الربيع العربي.
 إيران تفجر أسطورة الستقرار اإلقليمي

إيران مختلفة كثيرا عن مصر، الخميني كان يصر أن هذه ثورة إسالمية وليست ثورة إيرانية،  كانت
كان يرى نظام الحكم السعودي غير شرعي بسبب انحطاطه وانبطاحه أمام الغرب. كانت الثورة اإليرانية 

ر الوجود، إذ أنه تهديدا حقيقيا لالستقرار في المنطقة، فقد أطاحت الثورة بنظام سماه كيسنجر "نظام ناد
، كان الخوف 6377حليف بغير شروط"! هذه الشرعية الثورية طفت على السطح مرة أخرى مع ربيع 

 في كل القصور الملكية والرئاسية، والمد الثوري ال يمكن رفضه اآلن على أسس طائفية.
لخميني، الدولة الدولة اإلسالمية في العراق والشام  داعشب تلعب على نفس النغمة التي استخدمها ا

اإلسالمية والخالفة. هؤالء يرون التقسيمات الوطنية والسياسية في العالم العربي بمثابة أمر مفروض من 
 األوروبيين، ولذلك فإن الواجب هو تدمير وزعزعة استقرار نظام سايكس بيكو لتنهض األمة المسلمة.

 الموازي"إسرائيل"  عالم
 حول أولويات دولتهم اإلقليمية، لكنهم اتفقوا على عدد من انقسم المحللون اإلسرائيليون طويال

يجب أن يتألف من حكومات ودية ومستقرة، لـ"إسرائيل" األهداف األساسية. الشرق األوسط بالنسبة 
تماما كحكومة الشاه في سنوات ما قبل الثورة في إيران، كان هذا هو النظام المثالي، الحقا يجيء 

حكومات الباردة، أو حتى المعادية، لكنها على هامش القضية، نتحدث هنا ثاني أفضل الخيارات، ال
عبد عن أردن الملك حسين، أو مصر مبارك، أو دول الخليج والسعودية في عهد الملك فهد أو خلفه 

هي الدول المعادية خطابيا، "إسرائيل"  . إذا كان هذا االستقرار ال يمكن بلوغه، فثالث أفضل جيرانهللا
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ليست على استعداد أن تعيش في عالم واحد مع "إسرائيل"  ألسد أو عراق صدام. لذلك فإنا سورية
 دولة معادية سياسيا، ويمكن لذلك أن يفسر الكثير.

فحينما يتعلق األمر بغزة أو حماس، فإن التقارب اإلسرائيلي العربي هو نعمة ال تقدر بثمن لدى 
مساحة غير محدودة من تنفيذ المذابح وارتكاب ـ"إسرائيل" لالساسة اإلسرائيليين في تل أبيب. إنه يعطي 

 "إسرائيل"، المجازر والدمار. حتى الواليات المتحدة واألمم المتحدة لن يجرؤا على رفع إصبع في وجه
فقد سمعت حماس بمقترح مصري لوقف  "إسرائيل"، ما دامت الدبلوماسية المصرية تعمل لصالح

، إنهم يد عون أنهم يسعون لوقف إطالق النار لكنهم ال يحادثون إطالق النار عبر وسائل اإلعالم
حماس! وبالمثل يفعل األوروبيون واألمريكيون الذين يقولون أنهم يسعون إلى التوصل التفاق من شأنه 

 أن ينهي العنف.
عن الصواريخ واألنفاق، وبينما يعلق الكثيرون على أن الحرب ضد حماس "إسرائيل"  بينما تتحدث

ت ضد غزة، يبدو أن بعض القادة اإلسرائيليين ومؤيديهم يؤمنون بأنه يجب عقاب سكان غزة وليس
. ال يفكرون كثيرا أن األطفال القتلى لم يصوتوا، 6332بالموت ألنهم صوتوا لصالح حماس في عام 

بل لم يولدوا أساسا حينما حصلت حماس على أصواتها، العقاب اإلسرائيلي المصري يستهدف 
"إسرائيل"  نيين بشكل عام ألنهم تجرأوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية في يونيو الماضي،الفلسطي

فإن عليهم أن يقمعوا المقاومة  "إسرائيل"، تقول للسلطة الفلسطينية أنهم إذا أرادوا لهم أن يتعاونوا مع
 الفلسطينية وأن يقضوا على حماس.

 ترجمة: نون بوست
 41/4/4148، نطنموقع وطن يغّرد خارج السرب، واش

 
 السيسي حكيم وُمقدر لألمور وكاره لحماس مثلنا وينسق مصالحه مع مصالحنا

 تسفي برئيل
لذلك ببساطة. فهو متزن  كيف كان قضاء شهر مع بنيامين نتنياهو بصفة قائد أعلى؟ ال نظير

وحساس وذو شعور وطني وملتزم بالنصر ومنتصر.  لألموروغير متهيج ومخطط  لألموروحكيم وُمقدر 
فما الذي تستطيع األمة أن تطلبه فوق ذلك؟ ومن ذا يوجد له رئيس وزراء أو رئيس كهذا؟ ما عدا 

ر على رأيه وكاره لحماس مثلنا ومص لألمورمصر. فهل رأيتم عبد الفتاح السيسي؟ إنه حكيم وُمقدر 
، وينسق مصالحه مع مصالحنا ويتحدث على هون ويركب دراجة هوائية. فمصر أيضا   أوباماولبراك 

 تستطيع في الحقيقة أن تفخر بأن لها رئيسا ُيذكر برئيس وزرائنا بل إنه ال ُيذكر فقط بل هو أخ.
شكالت إسرائيل؛ وهي ليست دولة مارقة لكن الحقيقة هي أنه ال يمكن المقارنة، فمصر ليست لها م

وال محتلة وال يندد بها المجتمع الدولي وال تقع عليها ضغوط أمريكية. وليست لها حروب كحروبنا 
. ومما إنسانمليون  63ووجودها غير مهدد بل هي في الحاصل العام يجب عليها أن تعول نحوا من 

مجابهة  إلىي ال يحتاج، بخالف نتنياهو، يثير العصبية على نحو خاص حقيقة أن الرئيس المصر 
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محاربة المعارضة. فهو يقضي ويحكم فيطيع الجيش أوامره،  إلىالشركاء في االئتالف الحكومي أو 
 المسلمين الكبيرة ببساطة. اإلخوانوقد داس معارضة 

لكن قبل أن يطغى الشعور بالحسد أو ُترسلني أصوات وطنية غاضبة للسكن في مصر، يحسن أن 
ديمقراطية مع كل ذلك يستطيع كل وزير وكل نائب برلماني فيها أن يعبر عن رأيه  "إسرائيل"فـدأ. نه

تعبيرا حرا . فاذا كان أفيجدور ليبرمان يعتقد أنه يجب احتالل غزة أو طرد العرب اإلسرائيليين فانه ال 
الرقابة  إجراءيجب  يخفي ذلك؛ وحينما يعتقد نفتالي بينيت أنه يجب علينا أن نقضي على حماس فال

ذاعلى كالمه؛  كمة نتنياهو فانه يقول ذلك على رؤوس األشهاد؛ وحينما تكون تسيبي  وا  قد ر يئير لبيد ح 
لفني على يقين من أنه ال مناص من وحدة الصف ال يغلق أحد فمها. وال يترك وزراء في المجلس 

ميلنا أنهم لم ُيحدثوهم عما يجري على الوزاري المصغر أو في الحكومة اشتكوا على مسامع براك ربيد ز 
 وفي القرارات التي اتخذت بال مشورة، ال يتركون مقاعدهم احتجاجا، فالوقت وقت وحدة. األرض

تقديم كشف حساب والى تفسير األخطاء  إلىوأهم من ذلك وأكثر عملية أن من لم ُيشاَور لن يضطر 
. فالصم والعمي ال ُيحاَكمون على عيوبهم والى المثول بحضرة لجان تحقيق والى استئجار محامين

اليسارية وتجتمع مثل قطيع حول الم عَلف ال يوجد من يستطيع أن  األحزابالجسمانية. وحينما تخرس 
يمنعها من التمسك بسياسة "شعب واحد وفم واحد مغلق". فهل يخرجون للتظاهر؟ ال أحد يريد أن يخدم 

هة الداخلية جمعا ألكثر من ألف شخص. فلن يوجد هنا مصلحة حماس في وقت تمنع فيه قيادة الجب
 ميدان التحرير وال يسقطون هنا نظم حكم بالتظاهر. فكيف يمكن أصال أن ُنشبه بمصر؟.

اإلسرائيلية بخالف المصرية توجد في حالي شحن: الحرب واالستعداد للحرب. وقد  الديموقراطيةإن 
 "إسرائيل". لدائم بعد أن وقعت على اتفاق سالم معتحررت مصر في مقابلتها من الشعور بالتهديد ا

والمنظمات المتطرفة التي تفجر قنابل في  اإلسالمي اإلرهابوهي اآلن مشغولة بأمور أقل شأنا مثل 
وصعابها  إخفاقاتهاقيست بحماس. ولم تعد مصر منذ زمن ُتسوغ أو تُفسر  إذاالقاهرة، وهي ال شيء 

لمشكلة الفلسطينية. وحينما يريد السيسي أن يجند الجمهور يطلب أو في ا"إسرائيل"  في صراعها مع
 على مسار آخر لقناة السويس. ولإلنفاقإليه أن يتبرع بمال لبناء اقتصاد الدولة 

انتخبت مصر جنراال كي يرتب لها حياة مدنية طيبة ال حربا أفخم. وحينما تولى الحكم قبل سنتين 
 فاشية، عرف الجمهور كيف ُينحيه. بطريقة ديمقراطية نظام ديني ذو ميول

ُيجري حوارا ماديا وقيميا مع النظام وله تأثير. أما "إسرائيل"  إن ميدان التحرير في مصر بخالف
 ميدان ألن الجميع مع الزعيم. إلىفال ُيحتاج "إسرائيل"  في

 فقد حان دور السيسي اآلن ليحسد "أخاه".
 41/4/4148هآرتس 
 41/4/4148، رأي اليوم، لندن
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 ُمستكينة وُمستخذيةها التي تنتظر ما يصدر عن"إسرائيل"  حماس ُتملي شروطها على
 فيشمانأليكس 

نحو قطاع غزة، وعن االستعداد لتجديد أنباء عن التحركات التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي 
. فكل هذه الحيل والمراوغة 4القتال، وعن استعداد في سالح الجو وعن تجنيد جنود االحتياط باألمر 

أن توحي للجمهور وحماس أننا مستعدون فال ُتجربونا. وأننا قد نغضب. وحينما نريد أن  إلىترمي 
 العدو. خافةإلنضرب وال نصور قوافل الدبابات  فإننانضرب 

كيف ساءت حالنا بهذا القدر، فقد صارت دولة كاملة تقعد متكمشة على ركبتيها تقريبا تنتظر أن 
يقاعهاأتكون هدنة أم ال. فحماس ُتملي علينا صورة الحياة  إرهابيةتقرر لها منظمة  ، والحكومة وا 

في خالل ذلك بما أوتوا  الضعيفة والمترددة والمستخذية تنتظر ما يخرج من فمها. ويحاول المصريون
مدة الهدنة، بل إنهم استخدموا المرحومة أم رئيس االستخبارات  بإطالةمن قوة أن يقنعوا حماس 

أن ينهي حداده ويعود  إلىوينبغي احترامه  – األسبوعالمصرية اللواء التهامي التي أتاها أجلها هذا 
بالرد بنيران ثقيلة ال تكفي "إسرائيل"  نالتفاوض. ويتبين أن ضغطا دوليا وعربيا مع تهديدات م إلى

 .اإلقناعلجهود 
عاد أمس الوفد اإلسرائيلي من القاهرة للتشاور وكان في جعبته وثيقة مصرية للتقريب بين وجهات 
النظر غير ناضجة بقدر كاف ومعها إنذار من حماس يقول لن نستجيب لالقتراح المصري ولن نلتزم 

وبعد  "إسرائيل". أن نحصل على جواب بـنعم من إلىدثات احتمال نجاح مدة الهدنة لمنح المحا بإطالة
يقول إنذار حماس  أخرىذلك فقط سنقرر هل من الحسن أن نقبل الوثيقة أم نجدد القتال. وبعبارة 

 لم ُتجيبوا بـنعم فأنتم تتحملون المسؤولية ألننا سنطلق النار. إذا: إلسرائيل
ى الطرفين أمس هي في الحقيقة صيغة أولى مؤلفة من إن الوثيقة المصرية التي ُعرضت عل

التي يجب التباحث فيها للتعمق في  للمبادئمرحلتين؛ فهي ليست وثيقة نهائية بل هي تفصيل فقط 
لالستمرار على المحادثات. ويتناول  أخرىساعة هدنة  16تفاصيلها، ولهذا طلب المصريون أمس 
التي ال ُتذكر  –لقصير والمباشر وفي نطاقه ستتمتع حماس جزء الوثيقة األول االتفاقات في المدى ا

بعدد من عالمات رفع الحصار عن غزة بادي  –السلطة الفلسطينية فقط  إلىبصراحة إال منسوبة 
الرأي وفي مقدمتها موافقة مصرية على فتح معبر رفح. وقد وافقت حماس على طلب مصر وضع 

من رجال قوة دايتون  3333يني من المعبر وأن ُينشر رجال السلطة الفلسطينية في الجانب الفلسط
على طول محور فيالدلفيا. وسُيفتح المعبر بحسب الشروط التي وقع عليها في الماضي في هذا 

بالقدرة على أن تراقب من بعيد الداخلين والخارجين. وأبلغ المصريون "إسرائيل"  الشأن في حين تحتفظ
التفاصيل الدقيقة المتعلقة بساعات فتح المعبر وشروطه سيتم  ذلك ممثلي الوفد الفلسطيني أن إلى

 التباحث فيها في المستقبل مع السلطة الفلسطينية.
من المخطط المصري على زيادة مقدار السلع الداخلة والخارجة من  األولىكذلك تشتمل المرحلة 

معبر كرم سالم عددا أكبر  في أية مرحلة. ويفترض أن يستقبل"إسرائيل"  لم تعارضه إجراءوهذا  –غزة 
لحركة حرة نسبية. ويتم  أخرىوأن ُيفتح معبر إيرز مرة  –شاحنة كل يوم  633يبلغ  –من الشاحنات 
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آالف في الشهر،  1والضفة ليصبح نحوا من "إسرائيل"  الحديث عن زيادة عدد الخارجين للعمل في
في المنطقة الصناعية في إيرز وبقي فقط أن ُيحدد في ضمن ما سيحدد هل سيوجد نشاط اقتصادي 

 وكيف سيحدد ومن يمر وكيف.
 إلىوهي تجديد التصدير من غزة "إسرائيل"  حظيت بموافقة األولىفي المرحلة  أخرىوهناك مادة 

 الضفة.
 ويستطيع جهاز الكشف الهولندي عن السلع الذي يعمل في معبر كرم سالم بيقين أن يفي بمطالب

التصدير من  إمكانيةتجري مباحثات في شراء جهاز آخر للزيادة في سهولة ، بل إنه األمنية"إسرائيل" 
بأن تفي بالتزامات عرضتها في نهاية عملية "عمود "إسرائيل"  الضفة. وكذلك التزمت إلىغزة 

غزة.  شواطئكم عن  73مدى صيد السمك ليصبح نحوا من  إعادةالسحاب" قبل نحو من سنتين هي 
كم  63نها ستكون مستعدة ألن توسع المدى حينما يحين الوقت ليصبح مصر أ"إسرائيل"  بل أبلغت

 بحسب سلوك حماس.
أنها مستعدة ألن تتنازل "إسرائيل"  على طول الحدود، أعلنت األمنيوفيما يتعلق بعرض الشريط 

"إسرائيل"  معدودة. وستكون أشهرمتر في غضون  733 إلىمتر بل  333 إلىمتر  133من 
 وحينما ُينشر رجال قوة دايتون على طول الحدود مع إذا األمنيةاما عن المنطقة مستعدة بالتخلي تم

نسانيةنشاطات تعميرية  أيضا  وتعرض الوثيقة المصرية زيادة على كل ذلك  "إسرائيل".  ستزيد وا 
خطوط الكهرباء والماء وُتعجل  إصالحغزة وتعمل في  إلىفي نطاقها عدد خطوط الكهرباء "إسرائيل" 
 ل المعدات الطبية، وهي نشاطات أصبحت تجري اليوم.في إدخا

إن الجزء الذي يهم حماس أكثر هو الجزء الثاني من المخطط المصري الذي يتناول األمد البعيد 
في المستقبل على التباحث في بناء "إسرائيل"  ويفترض أن ينفذ بعد شهر فقط ويشمل هذا الجزء موافقة

 ية نزع السالح من قطاع غزة للتباحث فيها.ميناء ومطار في غزة عوض إثارة قض
وحماس، "إسرائيل"  موضوع مبادلة الجثث باألسرى بين أيضا  وسُيثار للتباحث في هذه المرحلة 

عن معتقلي حماس  اإلفراجشاؤول وهدار غولدن عوض  أرونجثتي  إعادةويتوقع أن يشمل ذلك 
عن أسرى حرب.  اإلفراجنحو يشبه صفقات  عملية "الجرف الصامد" فقط على أثناءالذين اعتقلوا في 

من قبل أنها لن تفرج عن أي واحد من رجال حماس الذين ُأفرج عنهم في نطاق "إسرائيل"  وقد أعلنت
" ألن الحديث عن قضية قانونية اإلخوةفي عملية "عودوا أيها  أخرىواعتقلوا مرة  شاليطصفقة 

المجلس  أعضاءعن  اإلجراءذلك  إطارفرج في إسرائيلية داخلية. لكن المصريين فهموا أنه قد يُ 
في نطاق العملية نفسها. وعلى كل حال يؤخرون في  أيضا  التشريعي من حماس الذين اعتقلوا هم 

"إسرائيل"  حماس في هذه المرحلة ردهم على المخطط المصري ألنهم ُيصرون على سماع موافقة
 مسبقا على الجزء الثاني من االتفاق.

شمل المخطط المصري في الحاصل تحسينات طفيفة للمخطط الذي ُأحرز بعد وفي الخالصة ي
انتهاء عملية "عمود السحاب" وهو ما سُيمكن رجال حماس من أن يقولوا لسكان غزة إن التضحية 

مشروع تعمير يكلف مليار  أيضا  العظيمة التي دفعتموها لم تكن عبثا وال سيما أنه ينتظرهم في األفق 
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ي المرحلة الثانية من االتفاق المصري التي ستمنحهم رموز سيادة واستقالل اقتصادي دوالر وتباحث ف
 وحرية تنقل على هيئة مطار وميناء.

 48/4/4148 أحرونوت، يديعوت
 41/4/4148القدس العربي، لندن، 

 
 حتى ل ُتسَرق إنجازات المقاومة في غزة

 د. محسن صالح
هناك مخاوف حقيقية من أن يصب األداء البطولي المتميز في قطاع غزة في جيب العقلية التي 

 تتحكم في السلطة الفلسطينية في رام هللا، وفي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
نف وخصوم العمل المقاوم بركوب والخشية هنا أن يقوم المؤمنون بمسار التسوية السلمية ونابذو الع

موجة الترتيبات المتعلقة بالهدنة المتوقعة بين قوات االحتالل اإلسرائيلي وبين قوى المقاومة، بحيث 
دارة المعابر، باإلضافة  توكل إليهم الترتيبات الميدانية على األرض، بما في ذلك ضمانات التهدئة وا 

 إلى إدارة الحياة اليومية في قطاع غزة.
بدو ذلك سياقا منطقيا في ضوء أن حكومة تسيير األعمال التي تقودها حماس قد أنهت مهامها، وي

وحلت مكانها من الناحية الرسمية حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد هللا، وبالتالي ستكون هي 
 المعنية بتنفيذ االتفاقات وااللتزامات.

اآلن، انطباعا إيجابيا عن التماسك واإلجماع أعطى الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة، حتى 
نشاء الميناء  الفلسطيني بشأن الهدنة وشروط وقف القتال، بما في ذلك فك الحصار وفتح المعابر وا 
البحري.. وغيرها. غير أن مسار اليوم التالي إلدارة الحياة في قطاع غزة يجب أن يصب في تقوية 

 ، وليس في تطويعه و"نزع أظفاره وأسنانه".القطاع وتحصينه، وتعزيز مقاومته وصموده
* * * 

إن األداء الجهادي البطولي لحماس وقوى المقاومة يحتاج إلى ترجمة سياسية وميدانية على 
األرض، تعكس صمود الشعب الفلسطيني وبطوالته وتضحياته، حتى لو تحققت شروط هدنة تستجيب 

التي سيقع على عاتقها عبء التنفيذ يجب أن لعدد من مطالب المقاومة. وبالتالي، فإن الحاضنة 
 تكون مؤتمنة، أو على األقل يجب أن يوجد من الضمانات ما يلزمها بالتنفيذ.

إن حرص حماس على تنفيذ اتفاق المصالحة، والترتيبات التي حدثت في اتفاق الشاطئ 
، وهو ما أثبتت ب قد تم  تفسيره على أن حماس ضعيفة ومنهكة وأنها جاءت وهي راغمة63/0/6370 

ال تلتفت فقط  االستراتيجيةحماس في حرب غزة  العصف المأكولب عدم صحته. غير أن الحسابات 
إلى عناصر القوة التنظيمية والشعبية والعسكرية لحماس. وهي تحاول أن تستفيد من بعض الثغرات 

 الخطيرة المؤثرة على حماس وقوى المقاومة، ومن أبرزها:
ة جعل تنفيذه منوطا من الناحية العملية بالرئيس عباس، وليس بأي آلية أن اتفاق المصالح -

 ملزمة له.
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أن اتفاق المصالحة أبقى من ناحية عملية المجلس التشريعي للسلطة معطال بانتظار انتخاب  -
مجلس جديد، وهو ما يمنع حماس التي تملك األغلبية من ممارسة أي دور رقابي على السلطة 

 رئاسة والحكومة.التنفيذية في ال
أن اتفاق المصالحة يقتضي فترة من الهدوء، إليجاد أجواء مناسبة لالنتخابات في الضفة  -

 والقطاع، وهو ما يعني عمليا توقف برنامج المقاومة على األرض.
أن اتفاق المصالحة أدى إلى إنهاء حكومة تسيير األعمال برئاسة إسماعيل هنية، مما أفقد  -

 لسياسية"، التي كانت تمثل من خاللها الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة.حماس "الشرعية ا
وفي مثل أجواء كهذه تتراجع وتتضاءل الروافع التي تستند إليها حماس  بعد انجالء غبار المعركة 
مع العدوب، وخصوصا في جوهر قوتها المتعلق بشرعيتها الشعبية وببرنامجها المقاوم وبشرعيتها 

 السياسية.
* * * 

 من جهة أخرى، فإن حكومة التوافق الوطني التي شكلها رامي الحمد هللا كانت:
 أقرب إلى حكومة فتحاوية منها إلى حكومة توافق وطني حقيقي. -
تلتزم بسياسات الرئيس عباس وتوجيهاته، وهي توجيهات تظل أسيرة مسار التسوية واستحقاقاتها،  -

 ي".وأسيرة الخصومة لتيار "اإلسالم السياس
التجربة العملية ألدائها على األرض أوضحت عدم رغبتها  أو عدم قدرتها في أحسن الظنونب  -

على تنفيذ شراكة حقيقية مع حماس. وأنها تعاملت بطريقة كانت أقرب لالستجابة للمطالب والشروط 
 اإلسرائيلية األمريكية، منها إلى تنفيذ برنامج المصالحة الوطنية.

أن الحكومة حكومته، وأنها ملتزمة بشروط الرباعية بما في ذلك االعتراف بـ"  فقد أعلن أبو مازن
إسرائيل" وباالتفاقات الموقعة معها وبوقف المقاومة، وأكد أن التعاون األمني مع االحتالل هو تعاون 
"مقدس"، بينما ظل السلوك األمني ألجهزة السلطة على حاله تجاه إطالق الحريات وعودة المؤسسات 

 محسوبة على قوى المقاومة.ال
شك ل رفض السلطة في رام هللا دفع رواتب موظفي قطاع غزة، الذين قام العمل على أكتافهم  -

نحو سبع سنوات متواصلة إشارة مفجعة عن العقلية المسكونة بالسقف الوظيفي التفاق أوسلو 
نصارها ليس فقط في واستتباعاته المذلة، وأعطت رسالة متعجرفة لحماس أن ال مكان لها أو أل

نما حتى على مستوى الموظفين العاديين، وذلك حتى ال  المستوى القيادي والشراكة في قيادة السلطة، وا 
يغضب "أرباب المال" من الداعمين الغربيين، وال اإلسرائيليون الذين يمسكون بصنبور  حنفيةب دخول 

 المال وخروجه وبحركة الناس فتحا أو إغالقا.
بأي منطق يمكن أن تدير سلطة  وظيفية خاضعة لالحتالل  من رام هللاب قطاَع غزة، وعلى ذلك، ف

الذي فرض إرادته، وانسحب منه االحتالل ودافع عن نفسه بكرامة وبطولة، وبنى قاعدة لوجستية حرة 
ومبدعة للمقاومة الفلسطينية. في هذه الحالة، فإن على السلطة في رام هللا أن تتعامل مع المقاومة 
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كرافعة للمشروع الوطني الفلسطيني، ال أن تقوم بتطويع المقاومة والقطاع للشروط اإلسرائيلية 
 واألمريكية.

* * * 
عندما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدوانها على قطاع غزة بدا للحكومة في رام هللا وكأن 

ن قيادة السلطة العدوان موجه لبلد آخر في كوكب آخر، وليس لقطعة من أرض الوطن، صحيح أ
نت من أدائها في األيام التالية للحرب، وتواصلت مع قيادة حماس والجهاد تحت ضغط شراسة  حس 

نجازات المقاومة والتفاف الناس حولها، ولكن:  العدوان وا 
 كان تفاعل قيادة السلطة مع الحدث بطيئا ومتأخرا، ودون المستوى المأمول بكثير. -
م هللا في صياغة الورقة المصرية بالتنسيق مع الجانبين اإلسرائيلي شاركت قيادة السلطة في را -

والمصري، من وراء ظهر المقاومة ودون علمها. وهي ورقة أقل ما يقال فيها إنها تنزع إمكانية تحقيق 
في "إسرائيل"  أي إنجاز للمقاومة، وتبقي فك الحصار ومستتبعاته رهينة بالمفاوضات بعد أن تصبح

 تعاني أي ضغوط تجبرها على تغيير سياستها. وضع مريح، وال
تابعت السلطة في رام هللا تنسيقها األمني مع الجانب اإلسرائيلي في أثناء العدوان على غزة،  -

فلسطيني، وبجراح عشرة آالف آخرين،  7633بينما كانت األيدي اإلسرائيلية تتلطخ بدماء أكثر من 
 ير المدارس والمستشفيات والبنى التحتية.وبتدمير آالف المنازل، باإلضافة إلى تدم

سعت السلطة في رام هللا إلى ضبط الغضب الشعبي، ومنع تحوله إلى انتفاضة عارمة في  -
الضفة الغربية، مع سماحها بعد ذلك للناس بـ"التنفيس" عن مشاعرهم، ضمن شروط وقيود تمنع 

 االحتكاك مع االحتالل اإلسرائيلي.
بمعالجة فضيحة إعالن مندوب فلسطين في األمم المتحدة إبراهيم خريشة لم تقم قيادة السلطة  -

لتلفزيون فلسطين أن صواريخ المقاومة التي تطلق ضد "إسرائيل" هي جريمة ضد اإلنسانية، ولم تتخذ 
أي إجراء بحقه، فإذا كان خريشة ال يستطيع التفريق بين الصواريخ اإلسرائيلية وبين صواريخ المقاومة، 

 أنه في وضع  يمكنه من تمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية. فال أظن
* * * 

البيئة اإلقليمية صبت في إضعاف قدرة المقاومة على استثمار إنجازاتها، فاألنظمة العربية 
"المعتدلة" و"الممان عة" تركب موجة مرتدة ضد الثورات والتغيرات في المنطقة، وهي تستنفد جهودها في 

لتيارات اإلسالمية الحركية  وخصوصا اإلخوان المسلمينب التي برزت في قيادة موجة التغيير، العداء ل
 باعتبارها خطرا على أنظمتها ومستقبلها.

نظام السيسي في مصر نفذ أقسى إغالق للمنفذ العربي الوحيد مع القطاع، وبشكل أشد قسوة من 
نفقاب وبشكل أكثر كفاءة من نظام  7213  نحوالحصار اإلسرائيلي للقطاع، ودمر األنفاق مع القطاع 

مبارك السابق، وقدم مبادرة للتهدئة تخدم الجانب اإلسرائيلي أكثر مما تخدم المقاومة، وتعن ت في فتح 
 معبر رفح أكثر من التعنت اإلسرائيلي.
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ظام  وخصوصا اإلسرائيليةب التي تعبر عن سعادة النالتقارير ولسنا في معرض مناقشة العديد من 
المصري بالضربات اإلسرائيلية للقطاع، ورغبته في توجيه اإلسرائيليين ضربة قاصمة لحماس، غير أن 
األداء السيئ والمشو  ه لإلعالم المحسوب على النظام المصري  العام والخاصب تجاه العدوان على 

 القطاع، يكشف جانبا من حقيقة موقف النظام.
ن أنظمة "محور االعتدال" رغبة داخلية بسقوط حماس، ويعكس البرود الالفت بمواقف عدد م

وحالة انتظار قلقة تريد إغالق الملف بالسرعة الممكنة. هذا إذا وضعنا جانبا تلك التقارير التي تتحدث 
 عن تواطؤ مسبق بين دول هذا المحور وبين الجانب اإلسرائيلي إلسقاط حماس والمقاومة في غزة.

برود مواقفها أليام عديدة تجاه ما يحدث في غزة الفتا أيضا، ولحقت  أما قوى "الممانعة" فقد كان
بالركب الداعم للمقاومة على نحو بطيء ومتأخر، بعد أن أذهلت المقاومة العالم بإنجازاتها وصمودها، 
وبدا أن هذه القوى مستهلكة ومستغرقة في األجندات الداخلية لألنظمة والجهات الحليفة لها، والتي لها 

 ل مع شعوبها.مشاك
* * * 

وتواجه حماس وقوى المقاومة بيئة دولية تقودها أمريكا، تدعم الجانب اإلسرائيلي، وتدعم توجهات 
ضرب المقاومة وضرب "اإلسالم السياسي" ومحاصرته. وبالرغم من اتساع التعاطف الشعبي العالمي 

لية ما زالت توفر الغطاء للجانب مع المقاومة ومع قطاع غزة، إال أن القوى الفاعلة في السياسة الدو 
اإلسرائيلي الرتكاب حصاره وعدوانه ومجازره، وما زالت سدا في وجه إمكانية ترجمة أداء المقاومة 

 النتصارات سياسية.
* * * 

وعلى ذلك فإن هذه المعركة  العصف المأكولب بقدر ما تفتح من الفرص، بقدر ما تفتح من 
اإلقليمية والدولية على إفراغ انتصارات المقاومة من محتواها،  المخاطر والتحديات، وستحرص القوى

وستحرص على أن تستلم إدارة القطاع جهة فلسطينية ملتزمة بمسار التسوية وبسقف أوسلو، تدير 
 القطاع بمعايير االحتالل في الضفة الغربية.

نصر"، إذا لم تحسن وبالتالي، فإن الذي سيقد م لحماس وقوى المقاومة قد يكون "هزيمة بطعم ال
إدارة مخرجات الحرب. لقد شكلت المعركة رافعة كبيرة للمقاومة، ولكن ال ينبغي أن يسقط َمَطُرها في 

 حضن أولئك الذين ال يؤمنون بها، وأال يحصلوا هم على "خراجها".
وحتى يتم  تجاوز هذا الخطر المحتمل، فينبغي االتجاه ليس فقط إلى ترتيب هدنة مع االحتالل 
نما بإعادة ضبط النسق الداخلي الخاص بالمصالحة الفلسطينية وترتيب البيت  تنهي الحصار، وا 

 الفلسطيني، بحيث:
تتعهد الرئاسة وحكومة التوافق الوطني بااللتزام بروح اتفاق المصالحة، خصوصا في استيعاب  -7

لفاعلة في إدارة وتمثيل كافة مكونات وفصائل الشعب الفلسطيني، وينطبق على ذلك مشاركتها ا
منظمة التحرير، ومؤسسات السلطة في الضفة والقطاع، واستيعاب موظفي قطاع غزة ممن عينتهم 

 حكومة هنية السابقة.
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أن تعلن كافة الفصائل وقيادة المنظمة والسلطة أن سالح المقاومة هو خط  أحمر، وأنه لن  -6
 يكون عرضة للنزع أو المطاردة من أي جهة كانت.

م تفعيل اإلطار القيادي المؤقت للشعب الفلسطيني، ويكون هو الجهة المعنية بالتوجيه أن يت -3
 والقيادة حتى تتم إعادة تشكيل قيادة منظمة التحرير على أسس سليمة.

أن يعلن محمود عباس وقيادة السلطة أنها ليست جزءا من الحرب على ما يسمى "اإلسالم  -0
 السياسي".

عادة بناء منظمة التحرير أن تتم عملية إصالح أ-1 طالق الحريات وا  جهزة السلطة في رام هللا، وا 
 بالتوازي مع عملية استالم حكومة التوافق لمهامها في القطاع.

 41/4/4148، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حماس هزيمة في غزة، انتصار في القاهرة
 أفرايم هليفي

القيادة السياسية جملة كبيرة من االنجازات  إلىفي حملة "الجرف الصامد"، رفع الجيش اإلسرائيلي 
البائسة. أولها هو استخدام بطاريات "القبة الحديدية"، التي حمت السكان المدنيين بشكل شبه تام. 

الترسانة الصاروخية من جهة ومنظومة  –هما والقدرتان االستراتيجيتان اللتان بنتهما حماس وطورت
 تقلصتا بحجوم كاسحة. – أخرىالهجومية من جهة  األنفاق

وقت مضى، جريحة ونازفة في ميدان  أيلقد خرجت حماس مرضوضة ومضروبة أكثر من 
. ال اآلخرالمعركة، عديمة كل قدرة على الدفاع عن سكان غزة الذين دفعوا أساس الثمن في الطرف 

المعركة وقدما تفسيرات هزيلة  إلىنجدتها. فقد امتنعا عن االنجرار  إلى هرعا   إيران وال حزب هللا
: الردع من الجيش اإلسرائيلي في الشمال األساسلخيانتهما "المقاومة الفلسطينية" دون ذكر السبب 

 أثبت نجاعته.
حيتهم. فقد رد من نا األصعبالقاهرة في الظروف السياسية  إلىلقد انجرت حماس وشركاؤها 

سرائيل أملت بنجاح شروط البداية. ولم يسمح لزعماء المنظمة  إلجراءطلبهم  مفاوضات تحت النار، وا 
سماعيلخالد مشعل الذي يمكث في المنفى في قطر  –السياسيين  بدخول مصر  –هنية في القطاع  وا 

لطة الفلسطينية. وفوق االرتباط بوفد برئاسة رجل الس إلىللمشاركة في المفاوضات، واضطرت حماس 
عن القانون  أخرجتهمالقيادة المصرية الجديدة، التي  أمامطأطأة الرأس  إلىكل شيء اضطروا 

المفاوضات  إلىفي العالم، تركيا وقطر،  األخيرتينصديقتيها  إدخال. ومحاولة حماس إرهابيةكمنظمة 
 هزيمة. فشلت تماما، رغم أنها حظيت في البداية بتفهم أمريكي. هزيمة إثر

المثبتة في ميدان المعركة والنجاحات البادية للعيان في الغالف السياسي،  اإلنجازاتوال يزال، رغم 
كانت المحادثات  إذافان حملة "الجرف الصامد" لم تنته بعد. في ساعة كتابة هذه السطور ال نعرف 

نار في المنطقة وكأنه ال كانت المعارك ستستأنف أم سيسود وقف  إذافي القاهرة ستعطي اتفاقا ما، 
 حسم. وبجد لماذا؟
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رغم كل ما قيل عن خسائر حماس الجسيمة، السياسية والعسكرية، بقيت تقف على قدميها بصفتها 
في القاهرة. من مكانتها الدون والضعيفة، في عزلتها البارزة، ال تزال  "إسرائيل"لـالمحاور الحقيقي 

تنساخ" المجال السياسي للفلسطينيين وتحميل فتح على مغروسة عميقا في قطاع غزة، ومحاولة "اس
ظهر حماس في غزة ليست قابلة للتنفيذ. كل "ترتيب" يتحقق في محادثات القاهرة سيؤدي لزمن طويل 

والفلسطينيين. ستكون "إسرائيل"  اعتراف إسرائيلي بحماس كالعب شرعي في المعادلة التي بين إلى
يم إسرائيلي بوجود حكومة الوحدة الفلسطينية والفهم بانه رغم تسل إلىهذه خطوة هامة في الطريق 

يرزق في  وأحيانامن عقد من الزمان، ال تزال حماس حي بل  أكثرحملة "السور الواقي" قبل  إنجازات
السير في هذا الطريق، وعليه فان رسائلها العلنية للجمهور  إلىيهودا والسامرة. فالحكومة ال تسارع 

 لمحادثات القاهرة. األمنيالبعد تشدد أساسا على 
" ما يبرر لها أمام سكان غزة قرار محمد ضيف إنجازحماس معنية بالخروج من المعركة مع "

القتال  بإنهاءمن شهر والتسبب بدمار هائل في القطاع. ولهذا فان المنظمة معنية  ألكثرورفاقه القتال 
 .اآلنمنذ 

المعركة  إلىتعتزم العودة "إسرائيل"  سيكون أن مراأللم يتحقق اتفاق في القاهرة، فمعنى  إذا
التي تحت مستشفى  األنفاقمهام تصفية حماس في  إنهاءالعسكرية آجال أم عاجال في ظل محاولة 

كافية في  إنجازاتالجيش اإلسرائيلي لم يحقق  أنالشفاء. أما وقف النار عمليا، دون تسوية، فمعناه 
ربما انتصرت في المعركة ولكنها خسرت في "إسرائيل"  عربي بانميدان المعركة. وسيفهم العالم ال
 العسكري بنتيجة معاكسة على طاولة المفاوضات. اإلنجازالحرب. وبتعبير آخر: استبدلت 

 44/4/4148، يديعوت
 42/4/4148الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مخطط دبلوماسي صهيوني للتخلص من حماس

 صالح النعامي
حركة المقاومة اإلسالمية حماس للحذر الشديد من  الفلسطينية وتحديداهناك ما يدعو المقاومة 

يستشف من بعضها  غزة حيثالتعاطي مع الصيغ التي يتم تداولها إلنهاء الحرب الصهيونية على 
غيير البيئة السياسية في القطاع عبر القضاء على وجود حماس أنها تهدف بشكل أساسي إلى ت

تقليص نفوذ الحركة التدريجي. ويمكن أن نشير هنا إلى الجدل الصهيوني الداخلي  ومقاومتها عبر
يدلل على أن نسبة كبيرة من الوزراء الصهاينة يرون أنه يتوجب استغالل  المجال والذيالنشط في هذا 

حرب في التمهيد لتمكين السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس من الحصول أية تفاهمات ألنهاء ال
 على موطئ قدم في القطاع.

، سيما وزراء حزبي "ييش عتيد" برئاسة وزير المالية نتنياهوفممثلو الوسط الصهيوني في حكومة 
ياسي الحالي في يئير لبيد، و"هتنوعا" برئاسة وزيرة القضاء تسيفي ليفني يرون أن تغيير الواقع الس

مثل حاضنة للمقاومة الفلسطينية، يتطلب تهيئة الظروف أمام عودة السلطة  غزة الذيقطاع 
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الفلسطينية إلدارة شؤون القطاع. لكن ممثلي وزراء هذين الحزبين يرون أن إعادة السلطة الفلسطينية 
اد لدفع ثمن إنهاء كل ما ينطوي عليه من استعد التسوية معلقطاع غزة تتطلب استئناف مفاوضات 

عن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، خطة متكاملة  ليفني المسؤولةعرضت الوزيرة  الصراع. وقد
على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتعلق باإلجراءات الكفيلة باستعادة السلطة الفلسطينية نفوذها في 

في حينه لصالح فرض عقوبات على قطاع غزة. وعلى الرغم من أن ليفني من الوزراء الذين صوتوا 
السلطة الفلسطينية في أعقاب اإلعالن عن حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت بعد التوقيع على 
اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، فأنها ترى اآلن أن تغيير الواقع السياسي في القطاع 

التي أعلنت عنها ليفني في مقابلة مع  يتطلب االعتراف بهذه الحكومة والتعاون معها. وحسب الخطة
قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية في السابع من آب الجاري، فأن تمكين السلطة من العودة لقطاع غزة 

األوروبي والواليات المتحدة.  واالتحادوالسعودية واألردن  من مصريجب أن يعتمد على تعاون كل 
فلسطينية نفوذها في قطاع غزة في تكريس بيئة أمنية مريحة وتتوقع ليفني أن يسهم استعادة السلطة ال

للكيان الصهيوني، تماما  كما هي األمور في الضفة الغربية في قطاع غزة. وتراهن ليفني على أن 
تغيير الواقع السياسي في القطاع سيساعد على "تجفيف منابع" المقاومة الفلسطينية ومنع تدفق األموال 

الحاكم ر لبيد، الذي يعتبر الحزب الذي يرأسه ثاني أكبر حزب في االئتالف إليها. وقد عرض الوزي
مماثلة، تتناول سبل تغيير الواقع السياسي في القطاع بعد الحرب، وتقوم بشكل أساس على  خطة

استعادة السلطة الفلسطينية لنفوذها في غزة. وتدعو الخطة التي كشفت النقاب عنها صحيفة "يديعوت 
تنظيم مؤتمر دولي يبحث إعادة إعمار قطاع غزة مقابل نزع سالح  ، إلى4-77يخ أحرنوت" بتار 

المقاومة الفلسطينية. وفي المقابل، ينقسم وزراء اليمين إلى تيارين، أحدهما يرى أنه استعادة السلطة 
 الفلسطينية نفوذها في قطاع غزة خطوة "إيجابية"، لكن بشرط أال يتم ربط ذلك بإحياء المفاوضات مع
السلطة الفلسطينية بشأن تسوية الصراع، في حين أن التيار اآلخر فيرى أن الرئيس عباس جزءا  من 

عن الوزير الليكودي  4-76المشكلة وال يمكن أن يكون جزءا  من الحل. ونقلت اإلذاعة العبرية بتاريخ 
الصهيوني أخطأ عندما الذي يمثل التيار األول قوله أن الوقائع قد دللت على أن الكيان  يغآل أردان،

إلى أنه يرى أن السماح بعودة السلطة للقطاع سيمهد  الفلسطينية مشيراعترف بحكومة الوفاق يلم 
لتحسين البيئة األمنية في الكيان الصهيوني. لكن أردان ال يرى أن هناك ما يبرر "مكافأة" السلطة 

ازل عن "أجزاء من الوطن لصالح على أي دور في قطاع غزة باستئناف المفاوضات واالستعداد للتن
الفلسطينيين". وفي المقابل، فأن معظم وزراء اليمين يرفضون أي دور للسلطة وعباس في غزة. ويرى 

يرأس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير االقتصاد نفتالي  ليبرمان الذي أفيجدوركل من وزير الخارجية 
سلطة نفوذها في قطاع غزة سيضر بالمصالح الذي يرأس حزب "البيت اليهودي" أن استعادة ال ت،يبن

الصهيونية بشكل كبير. ويقترح ليبرمان تسليم قطاع لألمم المتحدة، بدال  من تسليمها للسلطة 
، 4-73الفلسطينية. غزة. وخالل إفادة قدمها ألعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست بتاريخ 

إلى أن السماح بعودة السلطة  الصهيوني مشيراكيان حذر ليبرمان من أن عباس يتصرف كـ "عدو" لل
من أن مثل هذه  غزة محذرالقطاع غزة يعني استعادة الرابط السياسي بين الضفة الغربية وقطاع 
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الخطوة ستساعد عباس على التحرك في الساحة الدولية بشكل "يؤذي" الكيان الصهيوني. وعلى الرغم 
رئيس سكرتارية حزب الليكود يتفق مع ليبرمان  يل كاتس،من أن وزير المواصالت الصهيوني يسرائ
أنه في المقابل يقترح القيام بخطوة يمكن أن تقنع  لغزة إالفي ضرورة عدم السماح بعودة عباس 

المجتمع الدولي بأن الحكومة الصهيونية قد استكملت فك ارتباطها عن قطاع غزة. ونقل موقع "واي 
الصهيوني مطالب بقطع كل أشكال العالقة  إن الكيانس قوله عن كات 4-6نت" االخباري بتاريخ 

قامة  غزة مقترحاالمدنية االقتصادية مع قطاع  إقامة جزيرة مصطنعة في البحر األبيض المتوسط، وا 
ميناء عليها لخدمة القطاع تحت رقابة دولية محكمة. المفارقة، أن الطرف الذي يحافظ على الصمت 

هو، الذي يفترض أن يكون صاحب القرار األخير بشأن سبل التعاطي في ظل هذا الجدل، هو نتنيا
 عباس الذيمع السلطة الفلسطينية من عدمه. المشكلة في كما يجري تتعلق برئيس السلطة محمود 

الرغم من عدم استجابتها  مصر علىمارس ضغطا  علنيا  على قيادة حماس للموافقة على مبادة 
بل أن عباس تعاطى مع مزاعم جهاز المخابرات الداخلية  لشروط المقاومة. ليس هذا فحسب،

الصهيونية "الشاباك" بأنه نجح في القاء القبض على خلية تابعة لحركة حماس خططت لإلطاحة 
بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. عباس عقد اجتماعا  مع قادة أجهزته األمنية للتباحث حول 

 مزاعم "الشاباك".
 رفيد المعلقكبار المعلقين الصهاينة شككوا في رواية "الشاباك". فقد قال باراك  ومن المفارقة أن

السياسي لصحيفة "هارتس" إن هذا التسريب يهدف للتشويش على مباحثات القاهرة الهادفة إلى 
 في الوقائع التي سردها "الشاباك". النار مشككاالتوصل التفاق وقف إطالق 

رفيد إلى األذهان حقيقة أن "الشاباك" يحرص على توظيف عمله  وعلى حسابه على "تويتر"، أعاد
إلى أن الشاباك حاول  المتطرفة مشيراألغراض سياسية تخدم توجهات حكومة نتنياهو اليمينية 

التشويش على زيارة الرئيس اإليراني حسن روحاني والتشكيك في دوافع مظاهر االعتدال الذي اتسم 
ة من خالل الزعم بأنه تم القاء القبض على عميل إيراني استهدف هبه خطابه أمام األمم المتحد

المصالح األمريكية. وأشار رفيد إلى أن "الشاباك" في حينه زعم بأن "العميل" اإليراني قام بتصوير 
معلق الشؤون الفلسطينية في شبكة اإلذاعة العبرية  السفارة األمريكية في تل أبيب. وأيد جال بيرغير،

إلى أن سحب من الشك تحوم حول دوافع إعالن "الشاباك"، محذرا  من  رفيد مشيراذهب إليه الثانية ما 
 الجهاز.يفترض أن يقوم به  األمني الذيالتوظيف السياسي للعمل 

حسابه على "تويتر" نوه بيرغير إلى أن اختيار هذا التوقيت تحديدا  لإلعالن عن هذا  وعلى
لقاء القبض على خلية إشاباك" قد أعلن اإلثنين الماضي عن "الكشف" يبعث على الشكوك. وكان "ال

على السلطة الفلسطينية من  لالنقالبلحركة حماس خططت لعمليات ضد االحتالل وأعدت خطة 
 خالل الدفع نحو انتفاضة ثالثة.

وزعم "الشاباك" أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، المتواجد في تركيا هو 
 ف على تشكيل هذه الخلية.الذي أشر 
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حركة حماس أن تحذر الصيغ الفضفاضة التي تطرح بهدف تمهيد األرض  القول علىقصارى 
يحقق الكيان الصهيوني بالدبلوماسية ما عجز عنه في  القطاع بحيثلالنقضاض على المقاومة في 

 الحرب.
 42/4/4148مجلة البيان، لندن، 

 
 فانتوماس

 آيات عرابي
نشرت شبكة رصد اإلخبارية نقال  عن اإلذاعة العبرية أن مسؤوال  أمنيا  صهيونيا  صرح بأن مخابرات 
عربية ودولية بمشاركة الشاباك شاركوا بتزويد الجيش الصهيوني بمعلومات الغتيال قيادات القسام في 

 جنوب قطاع غزة.
شارات على مواقع التواصل االجتماعي تشير إلى أنه ليس من وقبلها انتشرت التحليالت واإل

المستبعد تكون المخابرات المصرية ضالعة في التنصت على مكالمات أعضاء حماس بالوفد 
 للصهاينة. األنباءالفلسطيني في القاهرة وأنها ربما تكون هي من نقلت تلك 

ولم يعد هناك شك في أن تلك  ولكن األمر أصبح أكثر وضوحا  بعد تصريح المسؤول الصهيوني
الجهة التي كان من المفترض أن تعمل على حماية أمن مصر، أصبحت مجرد فرع من فروع الموساد 

 الصهيوني بعد أن حصل قزم االنقالب على وظيفة كبير ماسحي حذاء نتن ياهو.
الح األعداء وليست تلك المرة األولى التي يعمل فيها ذلك الجهاز الخائن هلل والدين والوطن لص

ويتعاون معهم، ففي السنة الماضية نشرت جريدة ذا تاور األمريكية تحقيقا  صحفيا  حصريا  تحدثت فيه 
عن زيارة وفد من المخابرات الحربية المصرية لألراضي المحتلة الفلسطينية ولقاء جمعهم مع أسيادهم 

. والتحقيق منشور بتاريخ من المخابرات الصهيونية للتنسيق إلسقاط رئيس مصر د. محمد مرسي
 ويمكن بسهولة االطالع عليه. 74/3/6373

العداء بين العسكر وبين حماس ظهر واضحا  بعد الثورة مباشرة حينما ظهرت أول محاوالت 
الشيطنة عندما ادعت بعض وسائل اإلعالم أن حماس هي من هاجمت السجون وأطلقت سراح 

 أحداث الثورة.  أثناءالمعتقلين 
وهو اتهام ال يصدر إال عن محكمة صهيونية،  ،لك اتهام الرئيس بالتخابر مع حماسثم بعد ذ

ففي شهر إبريل  ،الحقيقة أن مدى االنحطاط والتعفن الذي وصلت له مؤسسات الدولة في مصر
نشرت صحيفة الوفد شهادات ألهالي سيناء بالمنطقة التي وقعت فيها جريمة رفح والتي  6376

تفيد بأن المخابرات الحربية كانت على علم بوقوع الحادث  ،الجنود في رمضاناستشهد فيها عدد من 
تسللوا عن  اإلرهابيينكما يشير قيام الجانب الصهيوني بحرق المدرعة التي قيل إن  ،قبلها بأسبوعين

إلى محاولة لطمس األدلة التي ربما قد تفضح التعاون بين  ،طريقها هاربين إلى أراضي فلسطين
للهجوم على الرئيس  وهو الحادث الذي استخدم إعالميا   ،لعسكر وبين المخابرات الصهيونيةمخابرات ا

 واتهامه بالتقصير ولم تسلم حماس من الهجوم أيضا  وقتها.
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الغرض في نظري من تلك الخيانة هو محاولة البحث عن موطأ قدم يبرر استمرار قزم االنقالب  
 ي الكيان الصهيوني يبحثون عن مقابل لدعمه.في المنصب الذي استولى عليه، فسادته ف

وقد أثبت حتى اللحظة فشله في الضغط على المقاومة الفلسطينية لوقف إطالق النار على الرغم 
من حرصه على خدمة االحتالل الصهيوني بإخالص طيلة عام كامل عمل فيه على هدم األنفاق 

خالء المنطقة المجاورة لغزة في سيناء من السكان لح ماية أمن أسياده في الكيان الصهيوني، إال أنه وا 
فشل في أول اختبار له ونجحت المقاومة في فرض شروطها، حتى أن جريدة هآرتس نشرت أن 

 الكيان الصهيوني طلب منه التخلي عن ميناء العريش للفلسطينيين عوضا  عن ميناء غزة.
الخيانة والمساهمة عن طريق فرع  وربما كان ذلك الفشل هو الدافع األول لمزيد من اإلخالص في

الموساد في مصر المسمى بالمخابرات المصرية، في إزهاق أرواح المجاهدين من قيادات حماس وهو 
هدف حرص عليه نتن ياهو منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني لمحاولة إقناع الداخل 

 الصهيوني بنجاحه في مواجهة المقاومة. 
ك قاعدة معروفة، وهو أن المرأة الساقطة تحاول أن تجر المرأة الشريفة للرذيلة وأيا  كان السبب، فهنا

لتتساوى الرؤوس، والمقاومة ترفع السالح في وجه العدو المحتل بينما يقبع قزم االنقالب تحت حذاء 
ة الستينات، جعل بطل الفيلم فؤاد المهندس منزله وكرا  لممارس أفالمسيده نتن ياهو يلعقه، وفي أحد 

يشرف على نزواته ويحتفظ بأحذية النسوة الالتي تعرف  ،نزواته وكان لديه خادم يدعى فانتوماس
ويبدو أن قزم االنقالب سيظل يلعب دور فانتوماس فترة حتى يستغني عنه سيده  ،عليهن سيده كتذكار

 نتن ياهو.
 44/4/4148"، 44موقع "عربي 

 
 ل مصر ول السلطة الفلسطينيةل األمم المتحدة و  -لن ينزع أحد سالح حماس 

 موشيه آرنس
الثامن من عملية الجرف الصامد تتدهور العملية لتصبح حرب استنزاف. فحماس  األسبوعفي بدء 

 السكان المدنيين في إصابة إلىئف الصاروخية والقذائف التي ترمي تطلق في كل يوم مئات القذا
لحماس في القطاع ويوقع خسائر كثيرة  أهدافويقصف سالح الجو اإلسرائيلي في كل يوم  "إسرائيل"،

عدد من الخبراء  وأعلن. األهدافما حول  إلىُدفعوا  أبرياءمن السكان المدنيين وهم ضحايا 
القضاء  إلىمن عملية عسكرية شاملة ترمي  أفضلحرب االستنزاف هذه  اإلسرائيليين أن استمرار

 هي العليا."إسرائيل"  ويد األمرعلى حماس بالضربة القاضية، وأن حرب االستنزاف ستنتهي في آخر 
"إسرائيل"  السابقة وقد فرضت أولها على"إسرائيل"  وأقترح عليهم أن يتذكروا حروب استنزاف دولة

تشرين  66المتحدة والذي اتخذ في  األممالتي تلت قرار التقسيم الذي صدر عن الستة  األشهرفي 
. فقد تطورت هجمات عصابات مسلحة عربية لتصبح حربا شاملة حينما هاجمت 7601الثاني 

حرب  أشهر. وفي 7604أيار  71في "إسرائيل"  ولبنان والعراق سوريةو  واألردنجيوش مصر 
ن اليهودي عن حياته واستعد بما بقي من قوته لصد الهجوم المتوقع االستنزاف الستة ناضل االستيطا
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من الجيوش العربية. وبلغ عدد المواطنين اليهود القتلى آالفا وأفضت انتصارات الجيش اإلسرائيلي 
 العدوان العربي. إنهاء إلىفقط 

ل قناة على طو  األساسالستة ودارت في  األيامحرب  إثرونشبت حرب االستنزاف الثانية على 
جندي من الجيش اإلسرائيلي،  233. وأصيب في تلك الفترة 7613وآب  7626السويس بين آذار 

خطة وزير خارجية الواليات  أساسومصر على اتفاق هدنة على "إسرائيل"  وقعت األمروفي نهاية 
ب وضع الحر  7613فقط في حرب يوم الغفران في "إسرائيل"  المتحدة وليام روجرز. وأنهى انتصار

 ومصر مدة عشرات السنين."إسرائيل"  الذي ساد بين
وكان عدد الضحايا كبيرا وأثقل القتال "إسرائيل"  كانت حرب االستنزاف تلك شديدة جدا على

أن تخرج لحرب "إسرائيل"  وجب على إذاالطويل على اقتصاد الدولة، وال مناص من استنتاج أنه 
 فيجب أن تكون الحرب قصيرة بقدر المستطاع.

في الماضي، ليس فيها جنود من  األمرالحالية، بخالف ما كان عليه  األماميةإن خطوط الجبهة 
سكان غالف غزة يستحقون كل مدح  أن، وبرغم األساسالجيش اإلسرائيلي بل فيها سكان مدنيون في 

ا العبء ، من الواضح انه ال يجب عليهم احتمال هذاألخيرة األسابيعالستعدادهم للبقاء في بيوتهم في 
 زمنا طويال بعد.

بديال مقبوال، وينبغي أن نأمل أن يتم "إسرائيل"  ال يمكن أن يعتبر استمرار حرب االستنزاف في
ال القاعدة وال داعش وال حماس وال حزب  – إرهابدرس أنه ال يمكن ردع منظمات  األمرتعلم آخر 

 برغم كل النظريات التي تزعم خالف ذلك. أيضا  هللا 
لالستعداد للجولة التالية وال يمكن ردع المخرب الفرد وال  اإلرهابيونالهدنة يستغلها إن فترات 
، وال يمكن أن يهزموا بهجمات أسلحتهم. ينبغي أن ُيهزم المخربون وأن ُيجردوا من أرسلتهالمنظمة التي 

ية هزيمة حرب استنزاف معهم. فاذا تقرر عدم بدء هجوم بري بغ إلىمن الجو فقط وينبغي أال ُندفع 
حماس في القطاع فان الخيار الوحيد الباقي هو االستجابة لعدد من مطالبها كي توافق على الهدنة، 

ذا تم الفحص عن هذا البديل فيجب أن يكون واضحا أن مدة الهدنة ستستغلها حماس كي تستعد  وا 
المتحدة وال مصر  ماألمال  –ولن ينزع أحد سالح حماس  "إسرائيل"، للجولة التالية من الهجمات على

 وال السلطة الفلسطينية، وستعد الهدنة الساحة فقط لجولة القتال التالية.
 41/4/4148هآرتس 
 46/4/4148، القدس العربي، لندن

 
 الهدنة اعتراف بفشل العملية العسكرية

 تسفيكا فوغل
الذين يؤمنون بأنه يشتمل  أولئكُيحدث وهما خطيرا عند  إحرازهاالتفاق على الهدنة الذي تم إن 

على احتمال هدوء لسنوات كثيرة، وهو أخطر على من يؤمن بأن الهدنة ستنشئ احتماال مجددا 
 لتحقيق الفصل بيننا وبين الفلسطينيين تحت عنوان دولتين للشعبين.
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حسم عسكري، وهي  إحرازاالعتراف بفشل المعركة العسكرية في  إن الهدنة في هذا الوقت تشبه
توقيع المستوى السياسي على وثيقة االعتراف بحق حماس في االستقالل. فالحديث عن اتفاق ال يهب 

أن يواجهوا في المستقبل انفجارات  إلىالذين سيضطرون في رأيي "إسرائيل"  األمن لسكان دولة
المنتحرين، وسكان الجنوب الذين سيظلون يعيشون في خوف من  القذائف الصاروخية والمخربين

 القاسي الموجود في قطاع غزة. اإلرهابتهديد 
أحدث أفضل فرصة للتعبير عن  األخيرة األيامإن الضغط الذي استعمله الجيش اإلسرائيلي في 

تعداد لعملية برية وعن التصميم وعن شجاعة المقاتلين والقادة في الوحدات الميدانية في االس اإلبداع
بأن العمليات المبالغ فيها فقط والخروج من صندوق  أؤمنالتهديد المستمر من قطاع غزة. وأنا  إلزالة

مستقبل ذي أفق لحياة معتادة سليمة. تتميز عملية الجرف  إلىالتفكير العادي يمكن أن يفضي بنا 
على هذه المعركة بال اعتراض  فرص وانجرارات وهدن ال داعي لها. وسيطر إضاعةالصامد بسلسلة 

 مستشارون ومحللون مستقبل الدولة أقل أهمية من مستقبلهم.
إن االتفاق الذي دخل أمس األول حيز التنفيذ جزء من ذلك المسار الخاطئ التخاذ القرارات الذي 
يصدر عن الفرض األساسي وهو أن حماس ال يمكن أن ُتهزم وأن أبو مازن قادر على تحمل 

عن قطاع غزة وأن منعة الجبهة الداخلية وقوة اعتراض القبة الحديدية قادرتان على االنتصار مسؤولية 
على حماس. وقد أصبح الدفاع والتحصين والفضاء اآلمن العنصر الحاسم في الحرب لحماس، وهي 

 كل العناصر التي لم تنتصر في حرب قط.
ي أال نوهم أنفسنا، فلم تصب منها قاسية لكن ينبغ إصابات أصيبت حماس في خالل خمسين يوما  

قوية تلك العناصر التي ستبعثها حية في المستقبل غير البعيد. إن أكثر العمود الفقري  إصابة
لقيادتها، ومراكز العلم بصناعة الوسائل القتالية وأنفاق التهريب والمالجئ المحصنة لغرف العمليات 

دخالفسها. وفتح المعابر وبناها التحتية االستخبارية لم ُتضرب بالدرجة ن  األموالالسلع وتحويل  وا 
أن تهب ريح جديدة في أشرعة العقيدة الفتاكة التي ال تعترف بحقنا في العيش هنا.  إلىستفضي 

والذي يعتقد أن السلطة الفلسطينية تستطيع أن تسيطر على قطاع غزة وأن تراقب مرور السلع وأن 
 فقط. اإلنسانيةاجات المحولة تخصص للح األموالتتحقق من أن 

ال تنوي أن ُتمكنها من "إسرائيل"  أرى أن الهدنة لن تبقى زمنا طويال، فحينما يتبين لحماس أن
ميناء ومطار سُتعد للجولة التالية التي لم نعرف كيف نمنعها في هذا الوقت، وعلينا حتى ذلك  إنشاء

الخلف وأن نجلد أنفسنا بسوط  إلىر الحين أن نستعد بتصميم من نوع جديد. فعلينا أن نكف عن النظ
االتهام الذاتي الذي نحب استعماله كثيرا. وحان الوقت لنستدخل في أنفسنا أن حماس والجهاد وحزب 

متطرف ال مسار عجزنا. ويجوز لنا أن ننظر في بياض  إسالميهللا والقاعدة وداعش هي نتاج مسار 
حجم في بدلته وبفرقعته للسانه عن أن يطعننا عين الواقع وأن نقول إن أبو مازن شريك سيئ لن يُ 

المتحدة والمحكمة الجنائية في الهاي. وال توجد دولة في التاريخ الحالي  األممبسكين في الظهر في 
أن نكون أول من يفعل  إلى. فسنضطر واألوالدُتصرفه حركة حاكمة تختبئ وراء النساء  إرهابا  حاربت 
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بأن الطريقة الوحيدة لالنتصار على قتلة  اإليماننفوسنا هو  ذلك. وكل ما علينا أن نستدخله في
 عقائديين هي القضاء عليهم.

 41/4/4148، إسرائيل اليوم
 44/4/4148، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "الرجررف الصرامرد": نرهرايرة مرهريرنرة إلسرائيل

 ناحوم برنياع
ال تكون النهاية طيبة دائما ، وال يكون كل شيء طيبا. الخوف هو أن نكون قد مهدنا الطريق 
للجولة التالية في لبنان أو في غزة بدل أن نمهد الطريق إلزالة التهديد من غزة. لكن هذا ما وهبته لنا 

 حكومتنا وما سنضطر للتعايش معه.
قرار صادر عن مجلس األمن قبل االتفاق على  إلىخلل في السلسلة الفشل في اإلفضاء كان آخر 

هدنة. لكن انحسرت الصيغة التي صيغت بمشاركة األمريكيين في الواقع في غزة في اليوم الذي يلي 
السياسية وتجعل من "إسرائيل"  نزع سالح غزة. وكانت سُتحسن حال إلىالقتال. واشتملت على دعوة 

ب على تركيا وقطر االستمرار على دعم حماس. بيد أن نتنياهو خشي من الثمن السياسي، الصع
فسيصاغ  األمنذلك كان الوقت متأخرا جدا. فإذا صدر قرار عن مجلس  إلىوحينما اقتنع باالتجاه 

 بطريقة أقل راحة إلسرائيل، وأكثر مناسبة لمقاييس أبو مازن.
رب. فـ حماس نالت المجد في الشارع الفلسطيني، لكنه نال أبو مازن هو المنتصر الحقيقي في الح

هو والسلطة السيطرة على مسار تعمير غزة، وهو مسار سيصاحبه تحويل مليارات وغير قليل من 
وشريك ذي شرعية ال في العالم العربي والنظام  إيجابيالفساد. ويحظى أبو مازن اليوم بمنزلة زعيم 

. وربما كانت عملية "الجرف الصامد" هي أيضا  "إسرائيل"  عام فيالدولي فقط بل في نظر الرأي ال
 الطبق الفضي الذي ستقوم فوقه دولة فلسطين.
" في الماضي بدعم دولي معلن إلسرائيل، وهذا ما إرهابانتهت مواجهات عسكرية مع منظمات "

صاص المصبوب" ، وبعد انتهاء عملية "الر األمنكان بعد انتهاء حرب لبنان الثانية، بقرار مجلس 
 .أولمرتبالزيارة المعلنة لوزراء الخارجية األوروبيين إلسرائيل. وكان الحدثان في فترة حكم حكومة 

، بل انحصرت عناية وزير الخارجية في إجراء إلىلم تبادر هذه المرة "إسرائيل"  بيد أن حكومة
 تقديم مبادرة. إلى، ولم يبادر رئيس الوزراء أخرى أمور

بعد  إنجازا  ". وكان يمكن أن يعتبر 6عليه في القاهرة هو "عمود السحاب رقم إن ما حصلنا 
بعد  التي دفعناها مرتفعة جدا. وكان سيكون محتمال   األثمانمن بدء العملية حينما لم تكن  أسبوعين

 شهر، أما بعد خمسين يوما فيمكن أن نأسف فقط لما كان، وأن نأمل الخير في المستقبل.
هو أن قادة حماس "إسرائيل"  الموافقة على هذه التسوية. واالفتراض في إلىمشعل لم يسارع خالد 

 في غزة فرضوا عليه أن يوافق بسبب األزمة المتراكمة وضغط السكان.
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أنه رغم حرية العمل المطلقة  إحداهاوتبينت لإلسرائيليين خالل هذه الفترة عدة حقائق غير مريحة؛ 
ورغم الحماية شبه المطلقة  األرضالبحر، ورغم عظم النيران على للجيش اإلسرائيلي في الجو وفي 

" صغيرة نسبيا إرهابقادرة على أن تهزم منظمة ""إسرائيل"  القذائف الصاروخية، لم تكن إصابةمن 
 ومعزولة في العالم العربي.

ي دفعها وال لم يتوقع الجمهور اإلسرائيل تتطلب أثمانا   أيضا  والثانية أن الحروب والحروب المحدودة 
دفعها. وقد ُدفع الثمن هذه المرة من دم المقاتلين قبل كل شيء؛ ومن دماء مواطنين في  إلىيسارع 

العملية، وبالتشويش على الحياة في المركز  أيامالجنوب، وهم مواطنون تخلت عنهم الحكومة طوال 
ادية وانخفاض النشاط وبعشرات مليارات الشواكل التي خسرها االقتصاد وبنفقات أمنية وأضرار م

 االقتصادي.
أنه ليست لهم حكومة. وقد أدرك المستوى السياسي قبيل العملية أنه  لإلسرائيليينوالثالثة أنه تبين 

 إذا استمر في خنق غزة فستطلق حماس النار. فلو أنه عمل فلربما كانت ُمنعت المواجهة العسكرية.
 طلب قيادة الجيش اإلسرائيلي العليا هذا العمل هذه المعركة، ولم ت األمرأدار الجيش في واقع 

 لنفسها. بالعكس دخلت بغير حماسة ظاهرة في الفراغ الذي نشأ فوقها في المستوى السياسي.
كانت تلك المواجهة بالنسبة لنتنياهو أول مواجهة عسكرية مهمة في فترات واليته لرئاسة الوزراء، 

 ، بقدر كبير.األكبروكانت امتحانه 
اإلسرائيليون زعيما وسياسيا يعرف ما الذي يريد أن يحرزه، ويتخذ قرارات ويجري حديثا  وانتظر

 إلىمع جمهوره، فحصلوا على متكلم فصيح، وعلى القليل جدا سوى ذلك. وحينما ننظر  حقيقيا   صادقا  
ثيرة من هذه العملية، يتبين لنا ما ال يحصى من المباحثات والنقاشات ك خمسين يوما   إلىالوراء، 

الثرثرة، لكن يصعب علينا أن نعثر على قرار مهم واحد لنتنياهو، وعلى عمل واحد يمكن أن ينسبه 
: أيها المواطنون األعزاء، يؤسفني. كنت لإلسرائيلييننفسه، فهو لم يجد في قلبه الشجاعة ليقول  إلى

 " وهي القضاء بإرهاأنه توجد طريقة واحدة فقط لعالج منظمة " إلىأدعوكم منذ عشرات السنين 
عليها، فال يجوز مفاوضتها وال تجوز المصالحة معها. كنت مخطئا. ولهذا ُأجري اآلن تحت 

تسوية؛ فليس عندي شيء آخر. لكن هذه  إلىالنار محادثات تقارب مع حماس، وأسعى  إطالق
 الخطبة لم توجد بالطبع.

على الشفافية  أيضا  يحصلوا  ليست الزعامة فقط هي التي لم يحصل اإلسرائيليون عليها، بل لم
والصدق. فلم توجد سوى خطب عصماء عن "الحيوانات البشرية" في غزة، وتفاوض مع تلك 

جانبه وزير الدفاع، بوغي يعلون، زاما شفتيه خامدا.  إلى"الحيوانات البشرية" في مقابل ذلك. وكان 
في فترة "إسرائيل"  ر دفاعبعد بضع سنوات سُيطرح في مسابقة معلومات عامة سؤال: "من كان وزي

 عملية الجرف الصامد؟"، ولن ينجح المجيبون في التخمين حتى وال مقابل مليون شيكل.
. أيضا  لم يتبين للمواطنين اإلسرائيليين فقط أنه ال زعامة لهم بل لوزراء المجلس الوزاري المصغر 

والتي  "إسرائيل"، التي عرفتها وقد كان ثمة مناوشات في القيادة العليا في كل المواجهات العسكرية
برزت هذه المرة بروزا سيئا حطم قواعد اللعب، فقد فقَد وزراء في المجلس الوزاري المصغر ما كان 
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فيما يجري. وعرف  إلشراكهمبقي عندهم من ثقة برئيس الوزراء، وفقد رئيس الوزراء بقايا استعداده 
 وهذه نهاية ُمهينة لمسار مخجل. –عبر الهاتف  غبإبالالوزراء بالموافقة اإلسرائيلية على الهدنة 

خالل العملية هو أنه صار من األصعب  لإلسرائيليينالحقيقة غير المريحة الرابعة التي تبينت 
حياة مشتركا، فقد زاد اليهود والعرب تطرفا، وأصبحت مظاهر  إطارعلى اليهود والعرب أن ينشئوا 

نين وصحافيين أمرا يوميا. وهذا الواقع الخطير خطر على العنصرية مشروعة، وأصبح تهديد حياة فنا
الخطاب الديمقراطي وخطر على التعايش الداخلي، وهي من الثمرات المسمومة التي تخلفها المواجهة 

 العسكرية في غزة.
وهي تخلف أمرا مثيرا آخر وهو الرواسب الُمرة التي نشأت في العالقات بالواليات المتحدة، فقد 

وباتساع مقلق للمقاطعة الدولية، وكان  أوروباعن قصف غزة بمظاهرات عاصفة في ئيل" "إسرا دفعت
، بيد أن أيضا   متوقعا   "إسرائيل"لـالمتحدة المعادي  األممذلك متوقعا تقريبا، وكان تحقيق مجلس 

 األمريكية لم يكن لها داع. اإلدارةالمواجهة مع 
طاولة المحادثات خالل شهر، وكان  إلىلسطينيون والف"إسرائيل"  ُيفترض بحسب االتفاق أن تعود

هذا من المكافآت التي حصل عليها خالد مشعل مقابل موافقته على شهر هدنة. وستتم المباحثات في 
، فكيف ُتعد للعيد وحماس لإلسرائيليينتعمير غزة قبيل األعياد، وهذا توقيت غير مريح جدا بالنسبة 

 رى.تهدد باستئناف إطالق النار مرة أخ
 44/4/4148، أحرونوت يديعوت

 44/4/4148، األيام، رام هللا
 

 كاسر تعادل
 يوفال ديسكن

من أن "إسرائيل"  إن مبادرة سياسية بعيدة المدى فقط في الوضع الذي نشأ سُتمكن  المضمون:
ضربة  إلى"، إرهابكي بين دولة قوية ومنظمة "تحول المواجهة العسكرية مع حماس من تعادل تكتي

 المصدرب. -قاضية استراتيجية 
إن الهدنة التي أحرزت مع حماس تدع الجمهور اإلسرائيلي خائب األمل. فقد اختار المستوى 

الهجومية وبضربة جوية  األنفاقالسياسي أال يهزم حماس عسكريا واكتفى بضربة شديدة لمنظومة 
نظمة التحتية وأحدثت دمارا عظيما في قطاع غزة. ومع ذلك ما زالت حماس كثيفة أصابت بنى الم

الذي تحمل "إسرائيل"  على أن تهدد بلداتنا حتى ظاهر حيفا. وتوقع الجمهور في أيضا  قادرة اآلن 
العبء بل منح المستويين السياسي والعسكري تفويضا كبيرا جدا، توقع نهاية مختلفة. كان العوض 

 ه ُمخيبا لألمل وممزوجا بشعور هناك من يسمونه "كآبة".الذي حصلنا علي
القريبة هدفا لحملة دعائية كثيفة. وسُيبينون لنا أن الجيش اإلسرائيلي  األيامسنصبح كلنا جميعا في 

بأننا  –كما قال وزير الدفاع يعلون  –باألدلة والبراهين  إقناعناضرب حماس ضربة بليغة وسيحاولون 
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وبحسب هذا المنطق ستخشى حماس من أن تدخل مواجهات عسكرية في "وسمنا وعي حماس". 
 المستقبل مع الجيش اإلسرائيلي بسبب العقاب الشديد الذي أصابها.

" اإلرهابالتشويش على "فرح انتصار" الدعائيين الرسميين، لكن خبرتي بمحاربة " إلىلست أسارع 
لمرة واحدة وعلى نحو ال رجعة عنه. والذي علمتني أن وعي البشر ليس وسطا مغناطيسيا قابال للوسم 

ُيصر مع كل ذلك على التمسك بهذا المفهوم يجب عليه أن يفحص في صدق عن أنه كيف "ُوسم 
وعي إسرائيليين كثيرين كانوا يشاهدون بلدات كاملة  أيضا  وكيف ُوسم  –"إسرائيل"  وعي" سائر أعداء

 في الجنوب تخلو من سكانها.
العسكري في عملية الجرف الصامد يخلف في وعي قادة منظمات  يؤسفني أن عدم الحسم

الضعيفة. وهو يرون أن "إسرائيل"  ولبنان والعراق صورة سوريةالمتطرفة في  اإلسالمية" اإلرهاب"
حكاما في الشرق  ال تنجح في أن تهزم في  األوسطالدولة اليهودية ذات أقوى جيش وأكثره تسلحا وا 

 األيام. وفي هذه األرض" تسيطر على مساحة محدودة من إرهاب" أكثر من خمسين يوما منظمة
المتطرفة كبيرا جدا يوجد لهذا الوعي  اإلسالمية" اإلرهابيةخاصة التي أصبح فيها تهديد المنظمات "

 المتشكل معنى بعيد المدى.
سرع وقت المواجهة العسكرية في قطاع غزة في أ بإنهاءاهتماما كبيرا "إسرائيل"  يجب أن تهتم دولة

ومبادرات خالقة تُثبت تسوية سياسية، لكن المشكلة هي أن المبادرة  إجراءاتممكن مع المبادرة على 
التي تقود المواجهة الحالية. ويبدو أنه يوجد نوعان  األمنيةليست الطريق التي تحبها القيادة السياسية 

وكتب فيه  اإلمكاناتا: وأحد تلك من المبادرات الممكنة التي يمكن بل من المراد جدا التأليف بينه
عسكرية برية تفضي بحماس  إجراءات إلىالكثير من الكالم وليست له صلة بالواقع اآلن هو المبادرة 

شعور بانهيار قريب إن لم يزد على ذلك. وكما قد ذكرت في الماضي يمكن تنفيذ هذه  إلىعلى األقل 
 دون احتالل قطاع غزة كله. أيضا   اإلجراءات
الباقي هو "الخروج من الصندوق" والنظر في كل ما يحدث في منطقتنا برؤية استراتيجية  كانواإلم

ُتمك ن من فهم أن المعركة في قطاع غزة هي حادثة صغيرة نسبيا قياسا بالتحديات التي تواجهنا بها 
ئة . والطريقة المرادة في الوضع الذي نشأ هي مبادرة سياسية ذات ماإلقليميةسائر المسارات  عنى مفاج 
. ويحسن في هذه الحال أن نفحص على نحو واع إقليميةفرصة  إلىوتحولها  األزمةجريئة تأخذ هذه 

شجاع عن خيارات رفضناها في الماضي، وحان الوقت لنفض الغبار عن مبادرة السالم العربية 
ومع ضمانات أمنية  –كبيرة مفاجئة ُيحل في ضمنها بالتدريج  إقليميةوتحديثها وتنقيحها لتصبح مسيرة 

 .أيضا  الفلسطيني  –الصراع اإلسرائيلي  – "إسرائيل"لـكبيرة جدا 
ودوال عربية لها معها مصالح مشتركة كثيرة وهي القلق من "إسرائيل"  وتشمل هذه المسيرة دولة

خشية المتطرف الذي يزداد قوة وال األصولي اإلسالمالقدرة الذرية والخشية من تهديد  إلىالساعية  إيران
في الصعيد السياسي  اإلجراءمن عدم االستقرار الذي أدخل الربيع العربي المنطقة كلها فيه. ولهذا 

مارات واألردنالدولي معطيات ابتدائية طيبة، فالسعودية ومصر  والواليات  األوروبيالخليج واالتحاد  وا 
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أن تؤيد هذه المبادرة وتساعد  يرا  كب كما يبدو من المحتمل احتماال   أيضا  في العالم  أخرىالمتحدة ودول 
 على دفعها قدما.

فقط  إقليميةنحو مصالحة  "إسرائيل"بـ، لكنه الطريقة الصحيحة ال للسير البتة سهال   ليس ذلك عمال  
فقط بل لسحب البساط الدولي والعربي والفلسطيني  "إسرائيل"لـوال الستغالل واقع جغرافي سياسي مريح 

أقدام حماس ولجعلها تقف في مواجهة قرارات حاسمة مهمة. وسيجعل اتفاق من تحت  أيضا  بالتدريج 
" إرهابيةيحظى بدعم العالم عامة والعالم العربي خاصة وفيه وكالء حماس، سيجعل حماس منظمة "

وسيكون أسهل كثيرا  "إسرائيل". تتمرد على حكومة معترف بها قانونية وقعت على اتفاق سالم مع دولة
ضعافها.في هذه الظروف   الجديدة عزل حماس وا 

عرفنا كيف نساعد على تنمية الضفة الغربية من جهة اقتصادية فسيأخذ في التشكل على مرأى  إذا
من سكان القطاع واقع عيش بديل أشد سحرا مما تقدمه سلطة حماس. وسيسهم في االستمرار على 

ة الشرعية العربية والدولية . وحماس منظمأيضا  إضعاف المنظمة ال عسكريا فقط بل عند الجمهور 
براغماتية سياسية ما. ولست أوهم نفسي بأن  إظهارعزيزة عليها جدا، وهذا يوجب عليها وسيوجب 

موعد  إلىكيف تؤجلها  أخرىالمنظمة ستغير قيمها األساسية لكنها تعلم مثل حركات دينية سياسية 
 ذلك. األمرأكثر راحة حينما يقتضي 

في حكومتها الحالية التي ال تستطيع أن تنتهز الفرصة وتثبت للتحدي، ولم "إسرائيل"  تتجسد مأساة
يبق لنا تحت هذه الحكومة سوى أن نستعد للجولة العنيفة التالية مع حماس. إن عدم شجاعة قيادية 
لتحديد أهداف أبعد للعملية العسكرية على حماس يصبح عدم شجاعة لتحريك مسار سياسي يكسر 

 الدبلوماسية. التعادل في الساحة
ن مبادرة سياسية "إسرائيل"  إن تقودها اليوم قيادة مستكينة وائتالف حكومي ُيملي شلال سياسيا. وا 

من أن تحول المواجهة العسكرية مع حماس "إسرائيل"  بعيدة المدى فقط في الوضع الذي نشأ سُتمكن
 تراتيجية.ضربة قاضية اس إلى"، إرهابمن تعادل تكتيكي بين دولة قوية ومنظمة "

 42/4/4148، أحرونوت يديعوت
 42/4/4148، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الحرب على قطاع غزة التحالفات اإلقليمية في ضوء

 د. محسن محمد صالح
اس وقوى المقاومة في غزة، في حرب "العصف المأكول" أو لعل النموذج الرائع الذي قدمته حم

عدوان "الجرف الصامد"، هو من أكثر لحظات التاريخ الفلسطيني والعربي واإلسالمي الحديث تألقا . 
وفي الوقت نفسه، فإن النموذج العربي الرسمي  خصوصا  في البيئة االستراتيجية المحيطة بفلسطينب 

األسوأ منذ االحتالل البريطاني لفلسطين قبل نحو مائة عام ومنذ إنشاء  تجاه فلسطين والمقاومة، هو
 عاما . 22الكيان الصهيوني قبل نحو 

* * * 
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والمنطقة تشهد  6377منذ أن اندلعت الثورات وحركات التغيير في العالم العربي في مطلع سنة 
عادة التشكُّل. الموج ة األولى القوية التي تسببت في إسقاط حالة من السيولة والال استقرار والت شكُّل وا 

أربع أنظمة عربية وباهتزازات داخلية عنيفة في عدد من األنظمة األخرى، أظهرت تصدُّر اإلسالميين 
للمشهد السياسي، وثقة الجماهير التي تنشد التغيير بهم. غير أن هذه الموجة ما لبثت أن تبعتها موجة 

لدولة العميقة السابقة من استعادة زمام المبادرة، وتعطيل مرتدة تمكنت فيها بعض األنظمة وقوى ا
مسار التغيير الديموقراطي و"الربيع العربي" الذي كانت تشهده المنطقة، وأدخلت المنطقة في صراع 
إرادات وحاالت تنازع وفوضى واضطراب لم تخرج منها حتى اآلن. غير أن ذروة نجاحات الموجة 

على مصر. وقد ترافق مع هذه الموجة حملة شرسة ضد  التيارات  المضادة تمثل في سيطرة العسكر
 اإلسالمية التي بدت كنقيض لألنظمة الفاسدة والمستبدة السابقة، وكبديل محتمل ترضى به الجماهير.

وبين تدافع الموجات كانت القضية الفلسطينية تشهد مدا  وجزرا  واسعين، كما كانت قوى المقاومة 
ريع التسوية تشهد صعودا  وهبوطا  وخضات كبيرة في أجواء تالطم موجات "صراع والقوى المؤيدة لمشا

 اإلرادات".
* * * 

جاءت الثورات العربية لتفرض واقعا  جديدا  يدعم بشكل أقوى حركات المقاومة ويقاوم التطبيع. 
كتب ولذلك، ما إن بدأت هذه الثورات حتى نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن مصادر رفيعة في م

نتنياهو قولها إن قلقا  كبيرا  يسود دوائر صنع القرار في تل أبيب. رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق 
إن "إسرائيل تواجه زلزاال  إقليميا ". أما شاؤول موفاز رئيس لجنة العالقات  باراك قالووزير الدفاع إيهود 

ار استراتيجي إلسرائيل"؛ بينما الخارجية في الكنيست، فرأى أن ما حدث في مصر وتونس هو "إنذ
 وصف الوزير موشيه يعلون ما يحدث بأنه "زلزال تاريخي".

أدركت "إسرائيل" أن تغير البيئة الفاسدة والمستبدة حولها إلى بيئة حيوية نهضوية صاعدة يشكل 
ا خطرا  وجوديا . ولذلك، وصف نتنياهو معاهدتي السالم الموقعتين مع مصر واألردن واصفا  إياهم

بأنهما "ذخر استراتيجي". كما تحدث أشكنازي رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق في 
 بوضوح أن االستقرار في المنطقة العربية هو بالنسبة لـ"إسرائيل" أهم من الديموقراطية. 73/6/6377

، من أن مصر يمكن أن تقع في 1/6/6377وحذر نتنياهو، في خطاب له أمام الكنيست في 
سالميين المتطرفين نتيجة لالنتفاضة في البالد. كما حذر رئيس الدائرة السياسية واألمنية في أيدي اإل

وزارة الدفاع اإلسرائيلية الجنرال احتياط عاموس جلعاد من أن صعود اإلخوان المسلمين في مصر 
تقرار، سيقلب موازين القوى في منطقة الشرق األوسط، وأنه سيجر المنطقة إلى دوامة من عدم االس

وسيغير موازين القو ة في المنطقة إلى األسوأ، محذرا  من أن "اإلخوان المسلمين يشكلون القوة الحقيقية 
في المنطقة، مثل حركة حماس، وهم يتطلعون إلى السيطرة على منطقة الشرق األوسط بأكملها". 

بقيادة اإلخوان المسلمين ووجه جلعاد تحذيرا  من ظهور إمبراطورية إسالمية في منطقة الشرق األوسط 
 في مصر واألردن وسورية. 
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ن بدت بشكل عام أكثر انشغاال   ولم تخف قوى التغيير وخصوصا  اإلسالميين عداءها لـ"إسرائيل"، وا 
واستغراقا  في الشأن المحلي، وأحرص على عدم الدخول في مواجهات سابقة ألوانها. فقد قال المرشد 

لن تهنأ بالنوم بعد اليوم، ولن تعرف طريق "إسرائيل"  ن محمد بديع "إنالعام لجماعة اإلخوان المسلمي
األمن واالستقرار ما دامت تستهين بحقوق الفلسطينيين"، وأضاف أن الثورات العربية التي أطاحت 
باألنظمة القمعية الفاسدة، تمثل مقدمة إلنهاء الظلم والعلو الصهيوني وتحرير المقدسات ووضع حد 

 ب. 63/1/6377صهيوني  حسبما نشرته صحيفة الخليج اإلماراتية، لالستكبار ال
الطرف اإلسرائيلي الذي كان األشد قلقا  على مصيره مع اندالع الثورات، أضحى  بعد نحو سنتينب 
األكثر ارتياحا  على صورة التشرذم ومشاهد الصراع الدموي والتفتت الطائفي والعرقي، وضعف الدولة 

لى "اإلسالم السياسي". وبينما كان الطرف اإلسرائيلي معزوال  ومستهدفا  من القوى المركزية، والهجوم ع
الصاعدة، أمسى يجد نفسه مع حلفاء إقليميين محتملين يلتقون معه في أجندة محاربة "اإلسالم 
ها العلماني والمصلحي مع  السياسي"، وفي بقاء أنظمتهم التي تقمع إرادة شعوبها، والتي تلتقي في خط  

 أمريكا والقوى الغربية.
* * * 

نهاء دور  الموقف اإلسرائيلي لم ُيخف  سعادته الكبيرة بإيقاف عجلة الديموقراطية في مصر، وا 
"اإلسالم السياسي"، وعودة العسكر، واعتبر ذلك بدءا  لطي  صفحة الربيع العربي؛ لدرجة أن شمعون 

يليين بالكف  عن إظهار سرورهم باالنقالب، بيريز رئيس الكيان اإلسرائيلي طالب المسؤولين اإلسرائ
 حتى ال ُيحرج ذلك قادة االنقالب، وحتى ال يثير حفيظة المصريين. 

وقد قالت صحيفة معاريف اإلسرائيلية إن أوساط الجيش اإلسرائيلي تنظر إلى السيسي على أنه 
ل إن نتنياهو هو أكثر عبقري وبطل. أودي سيغل، معلق القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، قا

الناس سعادة على وجه األرض بسقوط مرسي؛ وحسب المحطة الثانية في اإلذاعة العبرية فقد أصبح 
 نتنياهو منشغال  بدعم االنقالب في مصر أكثر من انشغاله بالملف النووي اإليراني.

ني أن مكانة االنقالب في مصر كان بالنسبة للكثير من المسؤولين والخبراء اإلسرائيليين يع
"إسرائيل" االستراتيجية اإلقليمية ستتعزز؛ كما عبر عن ذلك افرايم هليفي رئيس الموساد اإلسرائيلي 
السابق. أما وزير االقتصاد نفتالي بينيت فرأى أن اتهام الرئيس مرسي بالتخابر مع حماس يعني أن 

 الشراكة االستراتيجية مع مصر ستتعاظم بشكل غير مسبوق.
االسترسال في ذكر األمثلة على السعادة اإلسرائيلية البالغة باالنقالب في مصر، غير من الصعب 

أنه يمكن الرجوع مثال  إلى ملف المعلومات الذي أصدره مركز الزيتونة حول الموقف اإلسرائيلي من 
 األحداث في مصر ليجد العشرات من الشواهد الموثقة على ذلك.

* * * 
لى قطاع غزة بدا أن هناك خارطة إقليمية تتشكل وأن بعض القوى وقبيل الحرب اإلسرائيلية ع

اإلقليمية والدولية ستتقاسم الكعكة، وأن الضحية والخاسر األكبر هو اإلسالم السياسي السني المعتدل، 
 والمقاومة اإلسالمية الفلسطينية.
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ا يقوم "الفخار فقد عادت "إسرائيل" إلى وضع إقليمي مريح تلعب فيه دور السيد والشرطي، بينم
 بتكسير بعضه" في المنطقة، ومن ال يخطب ُود ها فإنه يتجنبها أو يتقي شر ها.

وعاد محور "االعتدال" للتماسك والتناغم مع السياسة األمريكية في المنطقة، ولمحاربة اإلسالم 
حكم حماس السياسي أو محاصرته. وهو ما شك ل نقطة تقاطع مهمة مع الجانب اإلسرائيلي في إنهاء 

في قطاع غزة. وهو ما رأى فيه البعض تحالفا  جديدا ، وغير أنه ليس هناك ما يثبت أنه تحالف 
 "رسمي"، لكن عديدين يرونه تحالفا  "عمليا " بغض النظر عن مدى ترسيمه أو تنسيقه.

وفي أجواء العدوان على غزة، كان الطرف اإلسرائيلي كان أكثر صراحة في الحديث عن هكذا 
لف، فقد أشار نتنياهو إلى العالقة المتميزة التي نتجت مع دول المنطقة، وأنها ذخر مهم تحا

لـ"إسرائيل". وتحدثت وزيرة العدل اإلسرائيلية تسيبي ليفني عن أن هناك توافقُا بين "إسرائيل" ومصر 
 على خنق حماس. أما اسحق هرتسوغ رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة اإلسرائيلية فتحدث في

عن "حلف آسر  في المنطقة يشمل مصر  71/4/6370مقابلة لصحيفة يديعوت أحرونوت في 
واألردن والسلطة الفلسطينية ]في رام هللا[ والسعودية ودول الخليج"؛ مؤكدا  أن "إسرائيل جزء منه" وأن 

ورئيسا  لحركة  هذا الحلف ُيعب  ر عن رؤيا إقليمية. ونوه يوسي بيلين الذي كان وزيرا  للعدل اإلسرائيلي
ميرتس في مقال نشره في صحيفة "إسرائيل هايوم" إلى أنه يتضح من سلوك مصر والسعودية أنها 
معنيتان أن تنجح "إسرائيل" في القضاء على حماس. وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" في مقال 

سرائيل تشكالن يدا  واحدة  ضد حركة المقا 73/1/6370تحليلي نشرته في  ومة اإلسالمية إن مصر وا 
 حماسب. أما موقع صحيفة  معاريفب على اإلنترنت، فقد وصف العالقة المصرية اإلسرائيلية بأنها 

 وصلت إلى مرحلة "التحالف الشجاع".
بشكل عام، كان الموقف المصري أكثر وضوحا ، إذ بينما كانت غزة تحت القصف والمذابح 

ألنفاق، وسمح بالهجوم اإلعالمي على حماس وقوى والدمار، تابع النظام المصري الحصار وتدمير ا
المقاومة وتشويهها واإلساءة إلى رموزها، وأسهم سلوكه السياسي واألمني في إضعاف التفاعل الشعبي 
المصري مع المقاومة. وقدم النظام مبادرة للتهدئة أعدها مسبقا  بالتنسيق مع "إسرائيل" وأعلنها دون 

بادرة تنزع أية مكاسب محتملة متعلقة بإلزام "إسرائيل" بفك  الحصار، استشارة قوى المقاومة. وهي م
ولذلك رحب بها الجانب اإلسرائيلي ورفضتها المقاومة. ولم ُيبد النظام المصري مرونة إال تحت ضغط 
إنجازات المقاومة، وبعد موافقة الطرف اإلسرائيلي على تقديم تنازالت... لدرجة أن أمنون أبراموفيتش، 

"إن نظام  6370المعلقين في قناة التلفزة الصهيونية الثانية قال في منتصف تموز/ يوليو كبير 
الجنراالت في القاهرة أكثر تطرفا  في التعاطي مع حماس من إسرائيل". كما نائب وزير الجيش 

إن "المصريين طلبوا منا قبل أسبوعين مواصلة ضرب  4/4/6370األسبق، داني دانون، فقال في 
 منع المفاوضات، ألن حماس لم تتألم بما فيه الكفاية". حماس و 

أما باقي أنظمة "االعتدال" العربي فلم يخرج عنها تصريحات رسمية تتحدث عن تحالف مع 
، سيكون محرقة لشعبيتها وسط جماهيرها. غير أن السلوك على األرض كان  "إسرائيل"، فهذا لو صح 
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في التعامل مع العدوان على قطاع غزة، ولم يتحسن هذا الوقف يظهر برودا  سياسيا ، وضعفا  إعالميا  
 إال مع تزايد سخونة الحرب وطول أمدها، وتزايد الضحايا والدمار، وتعاظم إبداعات المقاومة.

* * * 
وألن حماس قررت الوقوف إلى جانب اإلرادة الشعبية للجماهير العربية، فقد وجدت نفسها تخسر 

ية األساسية في سورية، وتدفع ثمنا  كبيرا  لخصومة النظام السوري معها، قاعدة ارتكازها اللوجيست
يران التي توقفت عمليا  عن الدعم المالي  ولحالة البرود مع باقي "محور الممانعة"، وتحديدا  حزب هللا وا 

 للحكومة في قطاع غزة.
لى قطاع غزة، فقد وقع بدا الطرف اإليراني في وضع إقليمي مريح نسبيا  قبيل الحرب اإلسرائيلية ع

اتفاقا  بشأن برنامجه النووي مع القوى الكبرى. ودعم النظام السوري بحيث تمكن من البقاء، وأخذ زمام 
المبادرة، واسترجاع السيطرة على العديد من المناطق المهمة، كما أن حلفاءه الحوثيين حققوا تقدما  

عل الرئيسي في السياسة اللبنانية، في الوقت الذي واسعا  في اليمن، بينما ظل  شريكه حزب هللا الفا
 قامت فيه دول الخليج بتحسين عالقاتها مع إيران. وكان ما يزال الالعب األبرز في السياسة العراقية.

وبدا أن المنطق يشير إلى أن حماس ستضطر للجوء "للحضن اإليراني" بسبب الوضع الصعب 
هذا لم يحدث. وبالرغم من أن خيط العالقة بين الطرفين  الذي وجدت نفسها فيه في القطاع. غير أن

 لم ينقطع، إال أن العالقة شهدت بعض التحسن ُقبيل الحرب مع زيارة وفد من حماس إليران.
الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة والصمود واإلبداع واألداء البطولي لحماس ولقوى المقاومة، 

تجاه حماس... وكشف أن المقاومة الفلسطينية حافظت أسقط كل دعاوى وشكوك "محور المقاومة" 
على بوصلتها في مقاومة العدو... في الوقت الذي غرقت فيه إيران وحلفاؤها في المشاكل الداخلية 
للمنطقة، بينما كانت تتعرض التهامات قطاعات واسعة في العالم العربي أنها تستهلك إمكاناتها في 

 قمع إرادة الشعب السوري. 
ت إيران وحزب هللا مع حماس وأكدتا دعمهما لها في دفاعها عن قطاع غزة، غير أن هذا تواصل

التواصل افتقد إلى الحرارة والسرعة التي كانت تميز مواقفها سابقا . وتحمل األيام القادمة إمكانية 
القاطرة تسخين العالقة بين الطرفين، بعد أن أثبتت حماس وقوى المقاومة الفلسطينية أنها الرافعة و 

الحقيقية للمقاومة، وأنها مركز أي "محور مقاومة" حقيقي ينشأ في المنطقة، وبعد أن ظهرت مؤخرا  
 آفاق مقلقة إليران وحلفائها في سورية والعراق.

* * * 
كشف األداء البطولي للمقاومة في القطاع حقيقة التحالفات وتقاطعات المصالح، التي نشأت ُقبيل 

 كما أنه حمل في الوقت نفسه فرصة إلعادة ترتيب األوضاع اإلقليمية، من خالل: العدوان اإلسرائيلي.
إعادة االعتبار لقوى المقاومة الفلسطينية ودورها الرئيسي في ترتيب البيت الفلسطيني والشراكة  -

 الحقيقية في إدارة المشروع الوطني الفلسطيني.
معتدل، وا عادة التفاف الجماهير العربية إعادة االعتبار لإلسالم السياسي السني الوسطي ال -

زالة وتنظيف كل ما فعله اإلعالم األسود من محاوالت لتشويهه.  حوله، وا 
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إعادة تحجيم التيارات اإلسالمية المتطرفة التي شوهت النموذج اإلسالمي مع تغييب ومالحقة  -
 التارات اإلسالمية المعتدلة.

اإلسالمية، واضطرار العديد من األنظمة إلعادة  تراجع الحمالت المسعورة لسحق التيارات -
حساباتها، بعد فشل محاوالتها في هذا اإلطار، وتزايد حدة الغضب الشعبي عليها بسبب تقصيرها أو 

 تواطئها في العدوان.
دخول الطرف اإلسرائيلي في أزمة استراتيجية جديدة وتصاعد حالة القلق الداخلي بعد فشله في  -

زع سالحها. ودخوله كذلك في أزمة سياسية داخلية بسبب فشل حكومة نتنياهو ضرب المقاومة ون
 والجيش اإلسرائيلي في أداء مهامهما.

ومع ذلك، فإن ما أنجزته المقاومة هو عامل "محفز" للتغيير في األوضاع اإلقليمية ولكسر الهجمة 
ليكون عامال  "حاسما " في التغيير، المرتدة ضد  "اإلسالم السياسي" وقوى المقاومة. ولكنه لم يتطور بعد 

ذلك ألن عملية التغيير اإلقليمية تحركها عوامل عديدة والعبون كبار إقليميون ودوليون، غير أنه يبقى 
عنصرا  مهما  في عملية "التدافع" وفي "صراع اإلرادات" وعملية التشكل وا عادة التشكل التي تشهدها 

 المنطقة.
 4/2/4148مجلة الجزيرة، الدوحة، 

 
 وعلينا تغيير قناعاتنا… حروبنا الثالثة ضد حماس فشلت

 وشلومو برومشمعون شتاين 
ى اآلن حت"إسرائيل"  أن القناعة التي وجهت إلىإن جولة حربية ثالثة خالل ستة سنوات تشير 

 فشلت.
للتغيير التدريجي وخالل فترة  إمكانيةالبديل المطروح أدناه يقترح قناعة مختلفة تحمل في طياتها 

خيارين: إما أن يندمج التنظيم بعملية  أمامنالحماس، سيكون  األساسيةزمنية وأيضا  بالمواقف 
د عن العنف، أو يتمسك االستقرار في غزة وعندها يجد نفسه مضطرا  لتغيير مواقف أساسية ويبتع

 تنظيم ضعيف سياسيا. إلىبالعنف ويتحول بالتدريج 
 76حتى انهيارها بتاريخ  -والتي وجدت تعبيرها بالمفاوضات بوساطة مصرية"إسرائيل"  إن مواقف

الصراع أمام حماس،  إلدارةغياب أي تغيير بالقناعة اإلسرائيلية  إلىتشير  -6370آب/ أغسطس 
ئمات التكتيكية التي فرضها الوضع. بكلمات أخرى، االستمرارية هي التي توجه باستثناء بعض المال

التي كانت تفصل بين جوالت الحرب الثالثة  القريبة الزمنيةراسمي السياسات. هذا بالرغم من الفترات 
 والتي كان من المفترض أن تخلق تحفظات حول فاعلية هذه القناعات. األخيرةمع حماس بالسنوات 

 أساسيه بالتفكير اإلسرائيلي تمنع من تغيير القناعات: مركبات
يربح  أن إمكانيةخاسر. وتجاهل  أووحماس على انه رابح "إسرائيل"  رؤية الصراع بين أولا:

. صحيح أنه "إسرائيلـ"لالطرفين. مثال على ذلك، تحسين وضع السكان في غزة جيد لحماس وجيد 
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ضغوطات للحفاظ على الهدوء.  أمامنفس الوقت يضعها . لكنه في إنجازاتيمكن حماس من تحقيق 
 ليخسره يؤيد تفجير الوضع عن طريق العنف. شيءمن ليس لديه 

أجل إضعاف حماس ال بد من استمرار بقاء السكان في غزة  إنه مناالعتقاد الذي يقول  ثانياا:
 بالحضيض ولكن بدون أزمة إنسانية.

تجاه "إسرائيل"  صار"، حيث أن كل تغيير في سياسةاإلدمان على مصطلح "صورة االنت ثالثاا:
قطاع غزة تعتبره حماس انتصارا . لذلك ال يجب تغيير هذه السياسة، ويذكر في هذا السياق أنه في 

قدمت مصر لمواطنيها صورة انتصار في حين كانت القوات اإلسرائيلية  7613نهاية حرب أكتوبر 
رر المصالح اإلسرائيلية، وهناك من يدعي أن هذا أحد غرب قناة السويس محاصرة ومع ذلك لم تتض

 العوامل التي حركت العملية التي أدت للسالم مع مصر.
تأييد استمرار عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهذا الموقف يستند على أكذوبة فر ق تسد  رابعاا:

 كون بينهم تأثير متبادل.واالفتراض أنه يمكن عزل المنطقتين ومعالجة كل واحدة على حدة دون أن ي
 المركبات األساسية الثالثة الواجب أن تواجه إسرائيل:

االبتعاد عن القناعة التي فشلت والتي تقول إن إدارة الصراع تشكل بديال  لتسوية الصراع  أولا:
 وعودة إلى القناعة التي تسعى لحل الصراع.

بالتالي يجب السعي إلى دمج غزة مع استيعاب حقيقة أن عزل الضفة والقطاع قد فشل و  ثانياا:
السلطة الفلسطينية كخطوة أولى بهذا االتجاه، ويجب أن يكون ثمة استعداد لالعتراف بحكومة الوحدة 
الوطنية والسعي ألن تمر مواد اإلعمار والبناء عن طريق السلطة الفلسطينية وهنا يجب اإلشراف على 

 المعابر. أن يكون رجال أمن السلطة داخل قطاع غزة على
السعي لوجود حياة اقتصادية سليمة بالقدر الممكن بما في ذلك استيراد وتصدير، حيث ال  ثالثاا:

مع السعي إلرجاع لـ"إسرائيل" والفواكه وأشياء أخرى  الخضاريوجد سبب يمنع من أن تصدر غزة 
لك الحاجة إلى تتعامل مع مقاولين من غزة، وكذ"إسرائيل"  الوضع لسابق عهده عندما كانت مصانع

 توسيع مساحة الصيد المسموح بها.
االقتصادي لغزه توجد حاجه لمنع تسلح حماس من جديد كمرحله ضرورية قد تكون  اإلعماربالتوازي مع 

 غير واقعية وهي نزع سالح غزة أو بكلمات أخرى: تفكيك حماس وباقي التنظيمات من سالحهم. اآلن
والدولي في مجال منع تسلح  اإلقليميهم يسهل عملية التعاون االنفتاح الكبير تجاه السكان وحاجات

لن يتم دون دمج دول أخرى. يجب السعي لتشكيل  واألمنيحركة حماس، وتحقيق الهدفين االقتصادي 
ائتالف يساعد األطراف على خلق واقع جديد في غزة، وعلى هذا االئتالف أن يضم دوال  مثل مصر 

يير واقع غزةب والسعودية ودول الخليج واألردن. هذه هي الدول التي  التي يكون لها دور مركزي لتغ
 سالميا .إر حركة حماس تنظيما  راديكاليا  تعتب

 4/2/4148معاريف 
 4/2/4148القدس العربي، لندن، 
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 المقاومة الفلسطينية.. صعود المارد أم سقوط الثور؟
محسن صالحد.   

بدا المشهد في األسبوع األول من حرب غزة األخيرة لدى بعض القوى اإلقليمية والدولية وهي 
تتعامل ببرود الفت للعيان مع الهجوم اإلسرائيلي الوحشي على القطاع، وكأنها تنتظر "سقوط الثور" 

 اكينها. المقاومةب حتى تجهز عليه وتتناوشه بسك
خاب فألهم.. لم يكن ثورا في مهرجان إسباني لصراع الثيران.. أولئك الذين كانوا يودون التلذذ 
بمشهد السقوط.. تسارعت نبضات قلوبهم.. وأحرقوا آخر نَفس في الـ"سيجار".. وهم يرون ماردا 

 "مؤمنا" صاعدا يقلب حساباتهم.
* * * 

ة الفلسطينية بيئة إقليمية أسوأ من تلك التي عاشتها منذ إنشاء الكيان الصهيوني لم تعش المقاوم
وأثناءه، الترتيبات كانت تجري على قدم وساق  6370قبل العدوان اإلسرائيلي على القطاع في صيف 

 إلغالق ملف المقاومة الفلسطينية وإلعداد مراسيم جنائزية "الئقة"!
لف الثورات وتعود األنظمة الفاسدة كانت ثمة قناعات لدى الالعبين الكبار أنه حتى يتم إغالق م

والمستبدة للتموضع بشكل يسمح لها باالستمرار مع تكريس حالة من الضعف والتمزق الطائفي 
 مثالية للكيان اإلسرائيلي، ال بد من: استراتيجيةوالعرقي، بما يوفر أيضا بيئة 

 تجاهات اإلسالمية.ضرب االتجاهات الرئيسية التي شكلت قاطرة رئيسية للتغيير وخصوصا اال -
ال بد من إغالق الملفات التي تشكل عنصرا للتفجير في المنطقة، وتحديدا الملف الفلسطيني  -

 وجذوته المتمثلة في العمل المقاوم.
في مطلع الصيف كان هناك ما يبرر صقل السكاكين والسيوف.. حالة حصار غير مسبوقة من 

تي كان يتنفس منها  األنفاقب.. استمرار الحصار النظام المصري أغلقت "الرئة االصطناعية" ال
اإلسرائيلي.. توقف المساعدات منذ نحو سنة ونصف من إيران و"قوى الممانعة"، ضيق وانزعاج من 

 أطراف االعتدال والممانعة من تيار "اإلسالم السياسي" السني الذي تشكل حماس مركزه الفلسطيني.
نهاء حكومة حماس في القطاع وتسليمها اإلدارة وجاء "اتفاق الشاطئ" وتفعيل ترتيبات ا لمصالحة وا 

لحكومة التوافق الوطني ليفسره كثيرون بمن فيهم القيادة الفتحاوية في رام هللا أن حماس جاءت إلى 
 المصالحة وهي راغمة، بل جاءت وهي "شالحة" كما ذكر قيادي فتحاوي كبير في أحد مجالسه.

ولى كانت أطراف عربية تتوقع أن تتلقى حماس الصفعات عندما سارت الحرب في أيامها األ
والضربات القاسية وأن تخرج مخفوضة الرأس مهيضة الجناح كان إعالمها باردا، كما كان سمجا وهو 
يستبطئ سقوط "الثور"، أما في مصر فلم يكتف معظم اإلعالم الفعال باالبتعاد عن الدور الوطني 

نما انضمت جوقات إعالمية لحفالت الطبل والزمر في والقومي والعروبي واإلسالمي المعت اد لمصر، وا 
 تشويه المقاومة وتشويه نضال الشعب الفلسطيني والتبرير للعدوان اإلسرائيلي.

فاإلعالمية أماني الخياط وصفت العدوان اإلسرائيلي بأنه مسرحية هزلية تديرها حماس، وبرر 
ة بالثورة على حماس، وطالبت أماني الدرديري توفيق عكاشة الهجوم اإلسرائيلي وطالب أهل غز 
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السلطات المصرية بمساعدة "إسرائيل" في القضاء على حماس، ووصلت الفجاجة بمذيع مثل محمد 
الغيطي بعرض صور مفبركة مزورة في برنامجه على قناة التحرير إلسماعيل هنية قائد حماس في 

 كما فبركت مجلة روز اليوسف أكاذيب أخرى.القطاع، تتهمه بعالقات جنسية مع "نساء الموساد"، 
لم يخف  سعادته بالعالقة  -خصوصا المصري-الكيان اإلسرائيلي الذي كان مرتاحا لألداء العربي 

التي نتجت مع دول المنطقة، ورأى فيها ذخرا مهما لـ"إسرائيل" كما قال نتنياهو، وكانت وزيرة العدل 
 دما تحدثت عن أن هناك توافقا مع مصر على خنق حماس.اإلسرائيلية تسيبي ليفني أكثر صراحة عن

أما إسحق هرتسوغ رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة اإلسرائيلية فتحدث في مقابلة مع يديعوت 
أحرونوت عن "حلف آسر في المنطقة يشمل مصر واألردن والسلطة الفلسطينية  في رام هللاب 

 جزء منه، وأن هذا الحلف يعبر عن رؤية إقليمية. والسعودية ودول الخليج"، مؤكدا أن "إسرائيل"
عن أن مصر و"إسرائيل" تشكالن يدا واحدة  73/1/6370صحيفة الجيروزاليم بوست تحدثت في

ضد حماس، بينما وصف موقع صحيفة معاريف على اإلنترنت العالقات المصرية اإلسرائيلية بأنها 
بعد -ن نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق فقال وصلت إلى مرحلة "التحالف الشجاع"، أما داني دانو 

إن المصريين طلبوا من اإلسرائيليين االستمرار في ضرب حماس  -نحو شهر من الحرب على غزة
 ألنها لم تتألم بما فيه الكفاية.

وتحدث موقع ديبكا االستخباري اإلسرائيلي عن رسالة بعثها النظام المصري أن مصر لم تتمكن 
 اس بتقديم أي تنازالت ألن "الجيش اإلسرائيلي لم يضرب حماس بما يكفي من قوة".من إقناع حم

ولخص المستشرق اإلسرائيلي المعروف "إيهود إيعاري" المشهد بقوله إن الرئيس المصري السيسي 
يريد أن يرى حركة حماس تنزف، وأن يستمر النزيف، لذلك فإنه يعمل من أجل اإلمعان في إذاللها 

 عملية التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي.من خالل ال
وطوال الحرب ترددت فكرة نزع أسلحة حماس والمقاومة، وقال اإلسرائيليون إن هذه الفكرة تدعمها 
الواليات المتحدة ومصر ودول أخرى، حسب ما عبر جلعاد أردان وزير الداخلية وعضو المجلس 

 الوزاري اإلسرائيلي المصغر.
ذا كانت هذه الفكرة تروق كان نزع أسلحة المقاوم ة يعني عمليا إغالق ملف المقاومة الفلسطينية، وا 

لإلسرائيليين واألميركيين فقد وجد فيها نظام السيسي ضربة لإلسالم السياسي وفرع "اإلخوان" في 
فلسطين، كما وجدت فيها بعض أطراف السلطة الفلسطينية فرصة لتهميش تيار المقاومة، والهيمنة 

 الفلسطينية، وفرض أجندتها المرتبطة بمسار التسوية على القضية الفلسطينية.على الساحة 
* * * 

فاجأ أداء المقاومة الجميع وأربك حساباتهم، فالمقاومة صمدت على األرض وقدمت أداء بطوليا، 
والمقاومة مرغت أنوف قوات النخبة البرية اإلسرائيلية في التراب، والمقاومة غطى مرمى صواريخها 

ة التجمعات الصهيونية في فلسطين المحتلة، وألول مرة منذ عشرات السنوات أبدعت المقاومة في كاف
 البر والبحر والجو.
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والمقاومة التفت حولها الجماهير واستعادت تألقها، وقدمت دورا متميزا لـ"اإلسالم السياسي" وأقامت 
 الحجة على الدول والشعوب، وفضحت تخاذل األنظمة.

ا من المقاومة أكثر مما فعلت قياسا بحركة محدودة اإلمكانات تدافع عن شرف األمة لم يكن مطلوب
فشال خطط العدو،  وكرامتها في مواجهة أحد أقوى جيوش العالم، فكان المطلوب الصمود والبطولة وا 

 وهذا ما حدث.
نما مارد "مؤم ن" بمفهومه لم نعد أمام "ثور" يترنح بل أمام "مارد" يصعد، ليس ماردا من الجن، وا 

 اإليجابي المرتبط بالقوة والعزة والعنفوان.
* * * 

وفي هذه األيام تعيش الساحة اإلقليمية حالة من التدافع و"صراع اإلرادات"، والجميع تعامل مع ما 
 حدث في غزة كمجرد "جولة" من الجوالت.

سالم السياسي" الجديد في هذه الجولة أنها صدمت الموجة المرتدة العاتية التي استهدفت "اإل
وتيارات المقاومة، وأنها كشفت عن حجم التضليل الهائل واإلعالم األسود الذي تتعرض له المنطقة 
طوال أشهر عديدة، وأن هذه الجولة أعادت للتيار اإلسالمي السني المعتدل صورته الطبيعية، وأكدت 

ي أرادت بعض القوى أن تضعهم جماهير واسعة حوله، وأخرجت الناس من الثنائية المقيتة الت التفاف
ما نموذج مشوه لإلسالم يستسهل التكفير والولوغ  بين أحد خياريها: وهو إما أنظمة فاسدة مستبدة، وا 

 في الدماء.
"إسرائيل" والقوى اإلقليمية التي أقلقها أداء المقاومة وكشف بعضا من عوراتها ستواصالن السعي 

اومة من محتواها، والحمالت اإلعالمية ستستأنف ضد المقاومة، في األيام القادمة إلفراغ إنجازات المق
وسيجري التركيز على الدمار والخسائر التي وقعت في القطاع مع تحييد متعمد للحديث عن المقاومة 

 وبطوالتها وصمودها.
وسيجري التركيز أيضا على ما "جر ته" المقاومة من خسائر وأضرار على الشعب الفلسطيني، وما 

به مغامراتها من "كوارث" على الناس، ولكن لن يتم الحديث عن المعتدي وال المجرم تتسبب 
 الصهيوني، وال أنه سبب مأساة الشعب الفلسطيني.

سيتم التركيز على لوم الضحية، وعلى من حاول أن يدافع عن شرفها، وسيحاول الطرف 
ى "يتعفن" جرح الناس، وحتى تأخير اإلعمار ومعالجة الدمار حت -ومعه أطراف أخرى-اإلسرائيلي 

يجبروا الناس على االنفضاض عن المقاومة، ليسهلوا بعد ذلك على أنفسهم االنقضاض عليها، 
 سيحاولون إعادة المارد إلى "القمقم"، وسيجهزون السكاكين من جديد.

* * * 
ة، وقد لن تكون المهمة سهلة أمام المقاومة للدفاع عن نفسها ومكتسباتها، فالهجمة ستكون شرس

تكون بأدوات ومعايير أكثر قسوة، ولذلك فأمام المقاومة جدول عمل طويل وشاق، مطالبة فيه بأن 
بالجماهير وهموم الناس، وأن تبقى بوصلتها مصوبة  تحافظ على قوتها وتماسكها، وأن تزداد التصاقا  

 ضد االحتالل اإلسرائيلي.
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ة على ميثاق يجعل سالح المقاومة خطا أحمر، مطلوب أن توق ع كافة الفصائل والتيارات الفلسطيني
ويرفض نزع أسلحتها، ويرفض تطبيق إمالءات االحتالل في الضفة الغربية على الوضع في قطاع 

 غزة.
أال يتم االستفراد بقطاع غزة الذي صمد وأبدع في ثالث حروب كبيرة، يجب أال  ومطلوب أيضا  

اقي فلسطين حيويتها وكذلك شعبها في الخارج ومعهم يستفرد به في أي مرة قادمة، ويجب أن تستعيد ب
 أبناء أمتنا العربية واإلسالمية وأحرار العالم.

* * * 
صحيح أن البيئة اإلقليمية ما زالت غير مواتية للمقاومة، وصحيح أن المخاطر كبيرة، ولكننا ننبه 

ت، لكن النتائج لم إلى أن البيئة هذه تضطرم بالحركة والتغيير، وربما كسبت جهات بعض الجوال
تستقر بعد ألحد، كما أن المقاومة في معظم تاريخها الحديث والمعاصر لم تعمل في بيئات إقليمية 
مواتية، ثم إن قضية فلسطين أوال وأخيرا هي قضية حق وعدل، وقضية تكفل هللا سبحانه بها، وسترجع 

العقبات بأقل الخسائر وأفضل النتائج بعز عزيز أو بذل ذليل، والمهم تجاوز  أم آجال   فلسطين عاجال  
 بإذن هللا.

44/2/4148، الجزيرة نت، الدوحة  





 

 

 




