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*** 
 
 المصرية مبادرة التهدئةرسميا  رفضها  القاهرةحماس تبلغ  .0

 مرزوق أبوالدكتور موسى ، عن خالد أحمد من القاهرة، أن 58/2/2152، القدس، القدسذكرت 
ـ القدس دوت كوم، وهو في طريقه للقاء الرئيس الفلسطيني محمود في تصريح خاص ومقتضب ل قال

لتثبيت وقف إطالق النار، أنه سلم  اتفاق، للتوصل إلى ]أمس[ عباس الذي يزور القاهرة هذا اليوم
مرزوق: "إن  أبواإلخوة في مصر رد حركة "حماس" الرسمي على المبادرة المصرية للتهدئة"، وقال 

 المبادرة المصرية التي تم طرحها عبر وسائل اإلعالم". عن قبول اعتذرت"حماس" 
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وكان الناطق باسم "حماس"، سامي أبو زهري قد صرح، بعد ظهر اليوم األربعاء أن "حماس" رفضت 
منذ البداية المبادرة المصرية، ولكن بعد التشاور داخل الحركة تم إبالغ مصر رسميا باالعتذار عن 

 قبولها.
في حركة "حماس" قالت لـ القدس دوت كوم: "إن رفض حماس للمبادرة مصادر مطلعة وموثوقة 

المصرية لم يأت بسبب أسلوب وطريقة إخراجها، حيث تم طرحها عبر وسائل اإلعالم على غير 
المعهود من مصر، وال بسبب تجاهل مصر ألطراف المقاومة الرئيسية واألساسية على األرض، أو 

نما ألسباب موضوعية أكثر أهمية وخطورة ما يشي منه محاوالت إذالل فصائل  المقاومة فحسب؛ وا 
حيث ساوت المبادرة في البندين األول والثاني بين المعتدي والمعتدى عليه، في حين أن إسرائيل هي 
المعتدية، والمقاومة في حالة دفاع مشروعة عن النفس". وحول تكرار مصطلح "األعمال العدائية" 

واستغراب كثير من  استهجان، والذي القى في حينه 1071دئة نوفمبرالذي ورد في تفاهمات الته
المؤيدين والداعمين لقوى المقاومة، قالت المصادر: "أن هذا المصطلح يأتي هذه المرة في سياقات 

، حيث أضافت اليوم شرطًا 1071أتت في تفاهمات نوفمبر  التيوصياغات أسوأ من تلك الصياغة 
 ق بضبط السلوك الفلسطيني )تحت األرض(.رابعًا على المقاومة يتعل

وعن خشية قوى المقاومة من أن تكون هناك وعود وضمانات من القاهرة إلسرائيل بدراسة اقتراح نزع 
 السالح من غزة، قالت المصادر الموثوقة: " التخوفات موجودة ومشروعة".

بادرة تضمنت بندًا حول حماس، للمبادرة أضافت المصادر ذاتها: "الم وفي تشديد على أسباب رفض
إجراءات بناء الثقة"، وتحدثت المصادر عن أنه: "ال توجد بين المقاومة التي تقاوم محتاًل غاشمًا 
ألرضها شيء اسمه إجراءات بناء الثقة، وهذه تكون بين السلطة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي 

سالم مع هذا العدو حتى  اتفاقياتأية  سالم بين الطرفين، أما المقاومة فلم توقع اتفاقيةحيث توجد 
يكون هناك مبادرات إلجراءات بناء الثقة بيننا وبينه" وحول بند فتح المعابر والحدود في ضوء 
استقرار األوضاع األمنية على األرض،تساءلت المصادر: " من الذي سيقرر متى تستقر األوضاع 

تمرار أوضاع غزة على ما هي عليه قبل األمنية على األرض؟"، ورأت في ذلك: "إصرارًا على اس
 هذه الحرب".

المصادر أضافت: "أن الخطورة السياسية األكبر جاءت في ديباجة المبادرة، وتحديدًا في الفقرة الثانية 
، وهو كان 7691منها، والتي تحدثت عن قرارات الشرعية الدولية ومفاوضات السالم على حدود 

د كل هذه التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني، أن يؤخذ صعبًا تحقيقه بالحرب والدماء وبع
 بهذا الشكل.
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الناطق الرسمي باسم حماس ، من غزة، أن 58/2/2152، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
(، أن الحركة أبلغت القاهرة رسميًا االعتذار عن قبول 1-79)]أمس[ األربعاء أكد سامي أبو زهري 

 إطالق النار.المبادرة المصرية لوقف 
وتنص المبادرة على أن يوقف الطرفان "جميع األعمال العدائية" وفتح المعابر وتسهيل حركة عبور 
األشخاص والبضائع، وأن تستضيف مصر مفاوضات غير مباشرة الستكمال مباحثات وقف إطالق 

 النار.
 
 نار في غزةمع أبو مرزوق بالقاهرة لبحث المبادرة المصرية لوقف إطالق ال يجتمع عباس .2

ذكرت وكالة انباء الشرق االوسط المصرية أن الرئيس الفلسطيني  :سيف الدين حمدان -القاهرة
محمود عباس اجتمع مع موسى ابو مرزوق القيادي في حركة حماس يوم االربعاء في القاهرة لبحث 

 مبادرة مصرية فشلت حتى اآلن في وقف أكثر من اسبوع من القتال في غزة.
تشمل رفع  وأنهافلسطيني في رام هللا إن ابو مرزوق ابلغ عباس بشروط حماس للهدنة  وقال مسؤول

واالفراج عن معتقلين  1071الحصار االسرائيلي عن قطاع غزة وفتح المعابر على اساس اتفاق 
سراحهم وتوسيع منطقة الصيد البحري امام  أطلقتفلسطينيين اعادت اسرائيل احتجازهم بعدما كانت 

 ميال. 71ة من ستة أميال الى سواحل غز 
 58/2/2152، وكالة رويترز لألنباء

 
 يحذر من وقوع كارثة إنسانية في غزة هللاالحمد  .3

رام هللا: حذر رئيس الوزراء رامي الحمد هللا من وقوع كارثة إنسانية في حال استمرار العدوان 
 اإلسرائيلي على قطاع غزة.

الصليب األحمر في الضفة الغربية والقدس فريدريك بوير،  ودعا الحمد هللا، خالل لقائه رئيس بعثة
في رام هللا، أمس، إلى حصر كافة االحتياجات الطبية الالزمة للمستشفيات والمرافق الصحية في 

 .قطاع غزة، لتوفر التمويل الالزم لها، من قبل عدد من الدول العربية
 52/2/2152األيام، رام هللا، 
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 اس بالمبادرة المصرية: ال عالقة لعبالرجوب .4
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب إنه ال عالقة للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بصياغة المبادرة المصرية للتهدئة في قطاع غزة، نافيا ما نشرته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية 

أن دور الرئيس الفلسطيني اقتصر وأكد الرجوب  التي قالت إن المبادرة جاءت باقتراح من عباس.
على اتصاالت أجراها مع كافة األطراف الدولية بما فيها القيادة المصرية منذ اليوم األول، للمطالبة 

وأضاف الرجوب في  .1071بوقف العدوان على قطاع غزة وتنفيذ إسرائيل التزاماتها وفق اتفاق عام 
 يادة الفلسطينية بما ورد فيها.حديث للجزيرة أن المبادرة مصرية وال عالقة للق

 58/2/2152الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 نسانيةتعلن عن جملة من الترتيبات بخصوص الهدنة اإل في غزة  الداخلية .5

أعلنت وازرة الداخلية عن جملة من الترتيبات بخصوص الهدنة االنسانية والتي من المرجح ان تدخل 
 مساًء بتوقيت القدس المحتلة. 1وحتى صباحا  70حيز التنفيذ اليوم الخميس الساعة 

وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تدوينة له على موقع الفيسبوك، أن األجهزة األمنية ستعمل 
 على تسهيل حركة المواطنين وتنقلهم لقضاء حوائجهم وتلبية احتياجاتهم لتعزيز صمودهم".

من استالم رواتبهم من البنوك خالل ساعات وذكر ان الوزارة ستبذل جهودها لتمكين الموظفين 
 الهدنة، مطالبا الجميع بضرورة التعاون معها في ذلك لضمان السرعة وعدم حدوث أي اشكاالت.

ودعا البزم كافة المواطنين والمقاومين ألخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم االستهتار خالل 
فضال عن أنه سيحاول الوصول ألي معلومات فترة الهدنة، مؤكدا انه ال يؤمن مكر االحتالل، 

وناشد البزم المواطنين بعدم االقتراب من األماكن والمواقع العسكرية  جديدة تستهدف المقاومة.
والمؤسسات التي تعرضت للقصف خشية وجود أجسام متفجرة حيث ستعمل األجهزة المختصة على 

 تأمين كافة هذه المواقع.
 52/2/2152فلسطين أون الين، 

 
 " يناشد البرلمانات العربية التدخل العاجل لوقف "المحرقة" ضّد الشعب الفلسطينيالتشريعي" .6

أحمد بحر البرلمانات العربية  الدكتور غزة: ناشد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة
جل لوقف ما واإلسالمية والدولية واالتحادات البرلمانية العربية واآلسيوية واألوروبية، التدخل العا

 اسماه "المحرقة الصهيونية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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إلى ضرورة تحمل البرلمانات العربية  (79/1وأشار بحر في بيان صحفي له اليوم االربعاء )
واإلسالمية والدولية لمسؤولياتها كاملة في إطار السعي للجم آلة الحرب االسرائيلية التي تستهدف 

لى أرض القطاع الصامد، مؤكدا أن صور المعاناة التي تجتاح أهالي القطاع البشر والحجر ع
 تستعصي على الوصف والتشبيه، وأن األوضاع قد استحالت إلى جحيم ال يطاق.

 58/2/2152قدس برس، 
 
 لـ"قدس برس": مبادرة التهدئة جاءت إلنقاذ االحتالل من ورطته في غزة خريشة .7

لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن طرح المبادرة المصرية  اعتبر حسن خريشة النائب الثاني
للتهدئة ببنودها الحالية جاء بهدف "إنقاذ االحتالل اإلسرائيلي من ورطته في قطاع غزة"، كما أنها 
تنطوي على "محاولة لسلب روح االنتصار من المقاومة الفلسطينية واالنجازات االستراتيجية التي 

 حققتها".
 58/2/2152قدس برس، 

 
 ينا تسللوا خلف العدو واشتبكوا معه مجموعة خاصة من مقاتل: تتبنى "عملية صوفا" "القسام" .8

وأكدت الكتائب في بيان  أعلنت كتائب القسام، مسؤوليتها رسميا عن عملية صوفا العسكرية.: غزة
ساعة الرابعة لها أن مجموعة خاصة من مقاتليها تمكنت من عملية التسلل خلف مناطق االحتالل ال

 صباحا، وخاضوا اشتباكات عنيفة مع الجيش "اإلسرائيلي".
 وأشارت إلى أن المجموعة بعد استكمال مهامها بنجاح انسحبت، مؤكدة عودة مجاهديها كافة بسالم.

ذكرت القناة اإلسرائيلية العاشرة، أن الجنود على الحدود الجنوبية لقطاع غزة تفاجئوا صباح و 
مسلحا من نفق داخل موقع صوفا شرق رفح جنوب قطاع غزة،  71-70بين  الخميس، بخروج ما

 ودارت اشتباكات ضارية بين المسلحين وجيش االحتالل.
 وبينت القناة أن هذه العملية تعتبر أكبر عملية تسلل للمقاومة في تاريخ "إسرائيل".

ا عاد الباقون إلى القطاع، مقاومين، فيم 2ووفق ما زعمت القناة اإلسرائيلية الثانية فإنه استشهد 
 مؤكدة عدم توافر أي معلومات عن هذا النفق وكيف خرج المقاومون منه.

وما زال الجيش اإلسرائيلي يتكتم بشكل كبير على حجم الخسائر أو ما دار في االشتباكات بين 
 الجانبين
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مجمع أشكول وكانت مواقع إعالمية )إسرائيلية( تحدثت صباح اليوم إن اشتباكات مسلحة داخل 
 العسكري جنوب قطاع غزة، وتحدثت عن تمكن مجموعة من المسلحين من اقتحام الموقع.

صواريخ تجاه أهداف في داخل  4وذكر شهود عيان أن الطائرات المروحية )االسرائيلية( أطلقت 
 الموقع العسكري بجنوب القطاع.

شر أي معلومة عما جرى في موقع وامتنعت الرقابة العسكرية )االسرائيلية( وفق إعالم العدو؛ ن
 أشكول في حينه.

52/2/2152، الرسالة، فلسطين  

 
 موضوع التهدئة والمبادرة المصريةلبحث  أبو مازن في القاهرة يلتقي أبو مرزوق .9

التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الرئيس الفلسطيني : ربيع شاهين
صر اليوم األربعاء، وتم بحث ومناقشة واسعة حول موضوع التهدئة محمود عباس أبو مازن بعد ع

 والمبادرة المصرية.
كما تم بحث كيفية إيجاد آليات لتطبيق ودعم هذه المبادرة، وذلك ضمن مساعي الرئيس لوقف شالل 

 الدم الذي يتعرض له قطاع غزة.
الحة فيها قد التقى في وقت وكان عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المص

 سابق من اليوم أيًضا مع موسى أبو مرزوق وذلك تمهيًدا للقاء الرئيس أبو مازن.
52/2/2152، األهرام، القاهرة  

 
 تبرر المجازربعض تصريحات قيادات السلطة .. أبو زهري: نشعر بالخذالن من الموقف العربي .01

متحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري ال ، أن58/2/2152، الدوحة، تالجزيرة نذكر موقع 
إن حركته مصدومة من الموقف العربي الذي وصفه بـ"المتخاذل" تجاه العدوان  ]أمس[ قال اليوم

اإلسرائيلي على قطاع غزة، وأشار إلى غياب أي تحرك عربي لوقف الحصار الخانق المفروض 
 الم.على غزة وا غالق كل المعابر التجارية التي تربط القطاع بالع

ونبه المتحدث في مؤتمر صحفي إلى أن قوافل التضامن والمساعدات ال تصل إلى غزة بسبب 
إغالق المعابر، ودعا أبو زهري العرب إلى بعث رسالة لإلسرائيليين واألميركيين بأن غزة بقعة عربية 

 ولن يسمحوا بمحاصرتها.



 
 
 

 

 
           52ص                                     3265 العدد:     52/2/2152الخميس  يخ:التار 

 

في وجه العدوان اإلسرائيلي فإن وأضاف أنه رغم بعض تحركات الشعوب العربية المؤيدة ألهل غزة 
 مستواها يظل دون المطلوب في مقابل دعم غربي للجانب اإلسرائيلي، على حد قوله.

وفي رسالة للسلطة الوطنية الفلسطينية، قال أبو زهري إن بعض تصريحات قيادات السلطة "ترفع 
 الغطاء عن الشعب الفلسطيني وتبرر لالحتالل مواصلة جرائمه".

رورة أن يتبنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف المقاومة، وقال إن أي وشدد على ض
 تصريحات "تمس هذه المقاومة وال تحترم دماء الشهداء فهي غير مقبولة وال تلزمنا".

وأضاف القيادي في حماس أن حركته لن تقبل بأي مبادرة سياسية لوقف إطالق النار ال تلبي شروط 
 المقاومة الفلسطينية.

كد أن رفض حماس للمبادرة المصرية للتهدئة كان العتبارات شكلية وجوهرية، "فهي مبادرة تدعو وأ
 لوقف القتال قبل أي التزام يقدمه الجانب اإلسرائيلي لتلبية هذه الشروط".

واعتبر المتحدث باسم حماس أن اإلدارة األميركية شريكة لالحتالل اإلسرائيلي في عدوانه على 
مها السياسي والمالي له، وأضاف أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في القطاع بحكم دع

 مواجهة جرائم الحرب التي تتم أمام أنظار األمم المتحدة مثلما وقع اليوم من قتل لعائلة بكر.
واعتبر أبو زهري أنه من غير المقبول أن تسعى بعض الجهات الدولية إلى تبرير العدوان، "فالمشكل 

 ل الذي قتل اليوم أربعة أطفال كانوا يلعبون في شاط  غزة".هو االحتال
وأضاف أن الجرائم التي ترتكبها القوات اإلسرائيلية "لن تفلح في كسر إرادة المقاومة"، وأن األمن 
الذي يفتقر إليه الشعب الفلسطيني "لن ينعم به اإلسرائيليون"، واعتبر أن إصرار رئيس الوزراء 

نتنياهو على مواصلة العدوان ورفع عدد الشهداء يرمي للتغطية على فشله في اإلسرائيلي بنيامين 
 مواجهة المقاومة.

مؤتمر الخالل  قال سامي أبو زهري، أن 58/2/2152، المركز الفلسطيني لإلعالم وأضاف
صحفي: "تهديدات االحتالل ال تخيف حماس وقادة المقاومة وقادة الشعب الفلسطيني وال تخيف ال

فال غزة، والفشل الصهيوني يعوضه العدو بقتل األبرياء من أبناء شعبنا لشعوره بالعجز نساء وأط
 والفشل".

وشدد على أن دماء األطفال األبرياء لن تذهب هدرًا، وقال: "دماء األطفال األربعة الذين استشهدوا 
لن تذهب هدرًا، طفاًل قتلهم االحتالل خالل العدوان المتواصل على غزة  41مساء اليوم هم من بين 

أين بان كي مون وأين المجتمع الدولي وأين مواقفهم حول استشهاد األطفال األربعة؟ أليست هذه 
 جريمة حرب؟".



 
 
 

 

 
           53ص                                     3265 العدد:     52/2/2152الخميس  يخ:التار 

 

 171من أصل  41ولفت إلى أنه ارتفع اليوم عدد األطفال الفلسطينيين المقتولين على يد العدو إلى 
 شهيد بالقصف.

تيرة العدوان الصهيوني من حيث قصف المستشفيات كما أشار إلى أنه هناك ارتفاع خطير في و 
 منزاًل فقط ليلة أمس "وهذه كلها جرائم حرب". 10والتي كان آخرها باألمس مستشفى الوفاء، وتدمير

وطالب أبو زهري خالل المؤتمر رئيس السلطة محمود عباس أن يتبنى الموقف الفلسطيني واحترام 
 لتي صدرت عن السلطة هي غطاء على جرائم االحتالل.المقاومة، معتبرًا أن معظم التصريحات ا

كما طالب أبو زهري جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح وقال "نشعر بخذالن كبير من النظام 
 ويجب أنالرسمي العربي؛ معبر رفح مغلق وليس هناك أي حراك عربي رسمي حقيقي مع غزة، 

ل، أما أن نظل نهاجم من قبل اإلعالم المصري يوصل العرب رسالة أنهم مع غزة وليسوا مع االحتال
 وتظل المعابر مغلقة فهذا موقف سيسجله التاريخ في صفحاته السوداء".

ودعا الشعوب العربية للتحرك للضغط على حكامها لنصرة غزة، مؤكدًا "حركة حماس ال تقول ذلك 
ونحن نشعر بالفخر بعد أن مرغنا انكسارًا فمواقفنا نترجمها بالصواريخ التي تدك االحتالل ونقول ذلك 

 أنف االحتالل وفعلنا ما عجزت عنه كل الجيوش العربية".
كما طالب المجتمع الدولي أن يتحرك تجاه جرائم االحتالل المستمرة بحق الشعب الفلسطيني 
"المجتمع الدولي يصمت بالكامل عن جرائم القتل والحرب بحق النساء واألطفال وبعض أطرافه تدعم 

تالل خاصة اإلدارة األمريكية التي هي شريك لالحتالل في جرائمه... هذه األطراف تضع نفسها االح
في عداء مع الشعب الفلسطيني. على المجتمع الدولي أن يتحرك، لكننا كفلسطينيين لن ننكسر 

 وسنواجه رغم قلة ذات اليد ونحن وحدنا في الميدان".
 
 كة طويلة األمد مشير المصري: حماس مستعدة للتهدئة ولمعر  .00

مشير المصري القيادي  ، أنغزةمن محمد السوافيري ، عن 52/2/2152، الشرق، الدوحةأكدت 
في حركة حماس، أكد أن حركته مستعدة للتهدئة بشروط المقاومة والتي ال تقبل فيها أقل من أن 

 يوقف العدوان بشكل تام وأن يرفع الحصار عن قطاع غزة.
لـ"بوابة الشرق": "نحن مستعدون للتهدئة بشروط المقاومة، ومستعدون وقال المصري في تصريحات 

أيضًا لمعركة طويلة األمد ونفسنا في طويلة ولدينا من المفاجآت ما يغير قواعد اللعبة وفرض 
رباك حسابات العدو إلى أن نحقق االنتصار".  معادالت جديدة وا 
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موضوع التهدئة، فأكد المصري أن وحول تحركات الرئيس محمود عباس في القاهرة فيما يخص 
 ."عباس ليس له عالقة من قريب أو من بعيد في موضوع التهدئة، "ألنه ضد المقاومة

وأضاف: "كان األولى بعباس أن يأتي إلى غزة ليلتحم مع أبناء شعبه، لكن يخشى من األطفال أن 
هللا في حين تفتقر إليها  يالحقوه، كما كان األولى به أن يأتي باألدوية المحجوزة في مخازن رام

 مستشفيات قطاع غزة".
لـ "القدس العربي" أن أي  قالمشير المصري ، أن 52/2/2152القدس العربي، لندن، ونشرت 

اتفاق تهدئة "يجب أن يرتقي لمستوى تطلعات وتضحيات شعبنا"، مشددا على أن حماس ال يمكن أن 
 تقبل بأي "تهدئة مجانية".

كما حصل خالل التهدئة األخيرة في عام  األخرىمشاورات مع الفصائل  وأوضح أن الحركة ستجري
، للتفاهم على المقترحات المقدمة، مشيرا أيضا في هذا السياق إلى أن أي بنود جديدة تقدم 1071

 سيكون أمرها متروك لمشاورات الفصائل، بلورة موقف موحد.
 
 ر من أجل مبادرة تهدئة جديدة"القدس العربي": جهات فلسطينية تقدمت بمطالبها إلى مص .02

القدس العربي: علمت "القدس العربي" من مصدر فلسطيني أن جهات فلسطينية تقدمت  –غزة 
بمطالبها إلى مصر، من أجل الموافقة على مبادرة جديدة للتهدئة، في أعقاب فشل المبادرة األولى 

 فع الفصائل لعدم قبولها.التي طرحتها القاهرة، لعدم شمولها قرارا برفع الحصار، وهو ما د
ولم يشأ المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الحديث بشكل موسع عن تفاصيل تلك المطالب، التي 
قدمت للجانب المصري، غير أنه أكد أن اتصاالت أجريت بين مسؤولين فلسطينيين من الفصائل 

 وافق فلسطيني.وآخرين من مصر، تم خاللها التأكيد على تعديل المبادرة المصرية لتحظى بت
  52/2/2152، القدس العربي، لندن

 
 عضو بمركزية فتح يدعو لمواجهة المستوطنين بقوة السالح .03

العنين كافة من يمتلك القدرة على استعمال  أبوطالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان 
أبناء الشعب يرد بالسالح على المستوطنين في حالة استعمل المستوطنين السالح ضد  أنالسالح 

 الفلسطيني.
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العينين في تصريحات صحفية، كافة النشطاء في المدن والقرى والمخيمات والحارات  أبوودعا 
اعتداء بكافة الوسائل المتاحة  أيلتشكيل لجان حراسة مهمتها التصدي للمستوطنين وردعهم عن 

 السالح.استعملوا  إذاوعدم التردد باستعمال السالح لردعهم 
لق باجتماعات المجلس الثوري التابع لحركة "فتح" التي تنطلق الليلة في مدينة رام هللا قال وفيما يتع

ان االجتماع تم التداعي له خارج سياق الدورات الرسمية وهو اجتماع طارئ بغرض تدارس الموقف 
والمستجدات على صعيد االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة واالستماع لتقيم موقف من قبل 

في اللجنة المركزية. وبين أبو العينين أن االجتماع لن يخرج بقرارات وسيكتفي ببيان عنه مع  أعضاء
 ختام االجتماع.

52/2/2152، فلسطين أون الين  

 
 وتحديا  آللته الحربية إلى النزول للشارع رفضا  للعدوانقطاع غزة  جماهير"الشعبية" تدعو  .04

ية لتحرير فلسطين" نداء إلى الشعب الفلسطيني أمس وجهت "الجبهة الشعب: فتحي صّباح - غزة
قالت فيه إن "الفاشيين الصهاينة الجدد توهموا أنهم بعدوانهم الشامل على قطاع غزة وارتكابهم أبشع 
المجازر، وتدمير البيوت اآلمنة على رؤوس أصحابها، سيتمكنون من فرض االستسالم على شعبنا 

 ، أو كسر شوكة المقاومة".الفلسطيني أو رفع الرايات البيضاء
ودعت جماهير القطاع إلى "النزول للشارع رفضًا للعدوان، وتحديًا آللته الحربية"، مطالبة أهالي 
القطاع، خصوصًا القاطنين في المناطق الحدودية المحاذية، "بعدم االستجابة لإلشاعات ورسائل 

شكيل قيادة وطنية موحدة ميدانية هدفها االحتالل التي تطلب منهم مغادرة منازلهم". كما طالبت بـ"ت
المباشر تصعيد االشتباك الشامل مع االحتالل الصهيوني في كل المواقع والمناطق الفلسطينية، 
ودعوة فصائل المقاومة إلى االستمرار في ضرب المغتصبات والمواقع العسكرية الصهيونية 

 بالصواريخ والقذائف".
  52/2/2152، الحياة، لندن

 
 الحصار البري والجوي والبحري على قطاع غزة قراطية": اتفاق التهدئة مربوط بفك"الديم .05

شددت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في بيان على "الربط بين التهدئة : فتحي صّباح -غزة 
على الجانبين، وفك الحصار البري والجوي والبحري على قطاع غزة، مع ضمانات دولية من األمم 

قليمية  المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية لفك الحصار عن القطاع ... وضمانات عربية وا 
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لتطبيق معادلة التهدئة مع فك الحصار، ووقف سياسة االعتقاالت واالغتياالت في القدس والضفة 
 الفلسطينية المحتلة".

  52/2/2152، الحياة، لندن
 
 مبادرة مصر للتهدئةى بإدخال تعديالت عل عزام األحمد: أبو مرزوق طالب .06

طالبت حركة حماس بتعديل المبادرة المصرية لتنص على وقف كامل للعدوان  :وكاالت –الجزيرة 
في حين أعلنت  فلسطيني،ورفع الحصار عن قطاع غزة بعدما رفضت صيغتها الحالية وفقا لمسؤول 

 الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي دعمهما لمبادرة القاهرة.
م األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لوكالة فرانس برس إن موسى أبو مرزوق نائب وقال عزا

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طالب أمس بإدخال تعديالت على المبادرة التي عرضتها 
 مصر.

وأضاف عزام األحمد أن أبو مرزوق طلب بأن يشمل اتفاق تهدئة محتمل فتح كل المعابر بين قطاع 
 حرير عشرات األسرى في سجون االحتالل.غزة وت

52/2/2152، نت، الدوحة. الجزيرة  
 

 سنوات عشرشروط للموافقة على تهدئة تدوم  عشرةحماس والجهاد تضع : معاريف .07
مقترحات لحماس والجهاد للقبول بالتهدئة جاء في  ما زعمت أنهنشرت صحيفة معاريف : رام هللا

مسؤولين المصريين، حسب ما ذكرت معاريف لدراستها وأرسلت مطالب الفصيلين لل عشر نقاط.
 وأخذها باالعتبار في المرحلة المقبلة.

 وتشمل النقاط الوصول إلى تهدئة تدوم لعشرة سنوات مقابل الشروط التالية:
عن الشريط الحدودي مع قطاع غزة لمسافة تسمح  اإلسرائيليةانسحاب الدبابات العسكرية  -7

 المحاذية للشريط الحدودي. أراضيهمالعمل بحرية في للمزارعين الفلسطينيين 
بعد عملية خطف وقتل المستوطنين الثالثة  إسرائيلعن كافة المعتقلين الذين اعتقلتهم  اإلفراج -1

ضد كافة األسرى الفلسطينيين في  اإلجراءاتبما فيهم كافة محرري صفقة شاليط، وكذلك تخفيف 
 .42لقدس ومناطق عام بما فيهم أسرى ا اإلسرائيليةالسجون 

رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية التجارية ومعابر المواطنين، والسماح بدخول  -1
 كافة مواد البناء والمواد المطلوبة لتشغيل محطة كهرباء قطاع غزة.
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 ورقابة األمم المتحدة. إدارةفتح ميناء ومطار دولي في قطاع غزة تحت  -4
 إلىالمسموح بها للصيد في قطاع غزة، بحيث يصبح مسموحا للصيادين الوصول  زيادة المساحة -1

كيلو متر، والسماح لهم باستخدام سفن صيد كبيرة ما يسمح لهم بصيد كميات كبيرة من  70مسافة 
 .األسماك

 تحويل معبر رفح لمعبر دولي تحت رقابة دولية ومن بعض الدول العربية الصديقة. -9
وجود مراقبين  أساسسنوات على  70ار والتزام الفصائل الفلسطينية بذلك لمدة الن إطالقوقف  -1

في سماء قطاع  اإلسرائيليةوفي نفس الوقت توقف تحليق الطائرات  إسرائيلدوليين على الحدود مع 
 غزة.
ومنحهم التصاريح الالزمة لدخول القدس  األقصىالسماح لسكان قطاع غزة بالصالة في المسجد  -2

 .إسرائيل من قبل
التدخل في الشأن السياسي الداخلي والعملية السياسية التي بدأت في اتفاقية  إسرائيليمنع على  -6

 المصالحة وما سيتبعها من انتخابات للبرلمان والرئاسة.
 المناطق الصناعية في قطاع غزة وتعزيز التنمية. إنشاء إعادة -70

58/2/2152، رأي اليوم، لندن  
 
 ساعات لخمس إنسانية فق بين فصائل المقاومة على قبول هدنة: تم التواحماس .08

( على عرض األمم 1-71أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية موافقتها فجر اليوم الخميس ): غزة
 ساعات اليوم، وذلك لحاجات إنسانية. 1المتحدة حول هدوء ميداني لمدة 

بيان وصل "المركز الفلسطيني وقال الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في 
لإلعالم" إنه تم التوافق بين فصائل المقاومة على قبول عرض األمم المتحدة حول هدوء ميداني لمدة 

 ساعات من العاشرة صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الثالثة لحاجات إنسانية. 1
52/2/2152، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 دي بحماس خليل حيةطائرات العدو تدمر منزل القيا .09

( منزل القيادي في حركة 1-71دمرت طائرات االحتالل الصهيوني فجر اليوم الخميس ): غزة
 المقاومة اإلسالمية "حماس" الدكتور خليل الحية.
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" أغارت 79وقالت مصادر محلية لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" إن طائرات صهيونية من طراز "إف 
لشجاعية شرق مدينة غزة، بعد استهدافه بصاروخ من طائرة بدون على المنزل الكائن في حي ا

 طيار.
52/2/2152، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 جهود كبيرة تبذل من أجل تحقيق إرسال قوات دولية لحماية شعبناشعث:  .21

فادي أبو سعدى: قال نبيل شعث، مفوض العالقات الخارجية في حركة فتح، خالل مؤتمر  - رام هللا
عقده في رام هللا، أمس، أن ما يرتكبه االحتالل من جرائم في قطاع غزة ال يمكن السكوت  صحافي

عليها، مشيرا إلى أن فلسطين ستنضم لعدد آخر من مؤسسات األمم المتحدة في حال استمر 
 العدوان.

وكان شعث قد التقى بأكثر من أربعين قنصال وسفيرا من الدول الغربية، وأطلعهم على آخر 
 رات الميدانية في ظل تواصل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي.التطو 

وأكد أن فلسطين ستتوجه لالنضمام لعدد آخر من منظمات واتفاقيات األمم المتحدة، وليس إلى 
منظمات إرهابية، وأشار إلى أن حرب اإلبادة المجنونة التي تخوضها إسرائيل على شعبنا في قطاع 

شهداء،  6غزة ما زالت مستمرة، مضيفا انه في الساعة األولى من موعد وقف إطالق النار سقط 
 ودمر العديد من المنازل.

وتحدث شعث عن برنامج زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصل إلى القاهرة أمس، وقال 
ة الدول العربية نبيل العربي، انه سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واألمين العام لجامع

ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو 
مرزوق، للتوصل إلى وقف إطالق النار، ومن ثم سيتوجه إلى تركيا والخليج العربي، لتثبيت إنهاء 

 العدوان على القطاع.
ل تحقيق إرسال قوات دولية لحماية شعبنا، والتوجه وأضح شعث أن هناك "جهودا كبيرة تبذل من أج

لمجلس األمن للتأكيد على وقف العدوان على قطاع غزة "، مشيرا إلى "سعي القيادة لتوفير أكبر دعم 
لشعبنا في القطاع غزة. وأضاف "نريد لوقف إطالق النار أن يكون فترة استعادة للحياة واإلعمار 

 التي تعني االنتصار، وعدم تحقيقها هو ما تسعى إليه إسرائيل".واإلغاثة وتحقيق الوحدة في غزة 
52/2/2152القدس العربي، لندن،   
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 في القطاع  نمحمود العالول يحذر من مخطط إسرائيلي لتهجير آالف الفلسطينيي .20
فادي أبو سعدى: حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم محمود  - رام هللا
ل، من مخطط حكومة االحتالل اإلسرائيلي لتهجير مئات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين العالو 

 في القطاع، معتبرا هذا المخطط "نكبة جديدة" بحق شعبنا.
وقال "إن حكومة االحتالل مستمرة في تصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وأكثرها وحشية 

ع غزة تطلب منهم مغادرة منازلهم بهدف تدميرها، حيث توجيه رسائل إلى سكان أحياء كاملة في قطا
تسعى حكومة االحتالل إلى تنفيذ مخطط تهجر من خالله أكبر عدد من سكان قطاع غزة، وتعيد ما 
ارتكبته "بحق شعبنا الفلسطيني من تهجير منذ النكبة وحتى يومنا"، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل 

 اسبة حكومة االحتالل على جرائمها.مسؤولياته أمام هذه الجرائم، ومح
وأكد العالول أن تهجير عدد هائل من المواطنين الفلسطينيين، يعد تمهيدًا إلبادة جماعية وجريمة 
وحشية، ترتكبها حكومة االحتالل المتطرفة، مشددًا على أهمية صمود "شعبنا أمام هذه الجرائم 

 الشرسة، وتمسكه بثوابته الوطنية".
  52/2/2152لندن، القدس العربي، 

 
 بالدفاع عن نفسها رخصة باستمرار القتل حماس: دعم أوباما لـ"إسرائيل" .22

عّدت حركة حماس دعم الرئيس األمريكي باراك أوباما لـ"إسرائيل" بالدفاع عن نفسها رخصة وغطاء 
 الستمرار قتل أطفال غزة، وتشجيعا لالحتالل الستمرار في جرائمه.

 راك أوباما صّرح مساء أمس بما أسماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".وكان الرئيس األمريكي با
52/2/2152، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 حماس تقدم اليوم شروطها الخمسة للتهدئة"األيام":  .23

كشف مصدر فلسطيني مقرب من حركة حماس، عن أن الحركة ستقدم لـ"األطراف المعنية"،  :غزة
 ل رؤيتها للتهدئة مع "إسرائيل".اليوم الخميس، ورقة تحم

ونقلت وكالة "األناضول" التركية عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله، "إن الورقة تحتوي على 
 شروط )حماس(، للقبول بالتوصل لوقف إطالق النار في قطاع غزة".

 "حماس" تقدم
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ردن، موضحًا أن الورقة وقال، إن الورقة ستقدم لجامعة الدول العربية، ومصر، واألمم المتحدة، واأل
 شروط أساسية وهي: 1تحتوي 

 فتح كافة المعابر مع قطاع غزة. -
ساعة، مع وجود  14فتح معبر رفح البري الواصل بين غزة، ومصر، بشكل دائم، وعلى مدار  -

 ضمانات دولية بعدم إغالقه.
 إيجاد ممر بحري لقطاع غزة. -
 د األقصى المبارك، في مدينة القدس.السماح لسكان قطاع غزة، بالصالة في المسج -
إفراج االحتالل عن األسرى المحررين المفرج عنهم ضمن صفقة "شاليت"، والتزام "إسرائيل" باتفاق  -

 .1071سابق توصل إليه األسرى مع إدارة السجون بوساطة مصرية العام 
لنار، ال تستجيب ، أنها لن تقبل بأي مبادرة لوقف إطالق اأمسوكانت حركة حماس، قد أعلنت، 

 سلفا للشروط الفلسطينية.
52/2/2152، األيام، رام هللا  

 
 الرسائل الهاتفيةالقسام تقصف إحدى أهم القواعد الجوية العسكرية وتهدد الصهاينة عبر  .24

( من قصف إحدى أهم القواعد الجوية 1-79تمكنت كتائب القسام بعد ظهر اليوم األربعاء ): غزة
 ".العسكرية قرب "تل أبيب

وأعلنت الكتائب في بالغ عسكري لها إنها قصفت بعد ظهر اليوم مطار "نيفاتيم" العسكري الذي يقع 
 ".11في واحدة من أهم القواعد العسكرية الجوية وسط البالد بأربعة صواريخ من طراز "ام 

صاروًخا من نوع "غراد" على عدة دفعات، كما قصفت  71كما قصفت الكتائب مدينة عسقالن بـ 
 ".701الحشود العسكرية "اإلسرائيلية" على أطراف قطاع غزة بعدد كبير من صواريخ "

وحذرت "كتائب القسام"، الصهاينة أنهم سيبقون تحت النار إذا واصلت حكومتهم رفض شروطهم 
للتهدئة، حيث جاء ذلك في رسالة نصية أرسلتها الكتائب إلى هواتف نصف مليون صهيوني اليوم 

وقالت الكتائب في رسالتها: "لقد ادعت حكومتكم أمس أنها أوقفت الحرب دون  (.1|79األربعاء )
تلبية شروطنا ظنا منها أننا سنسارع إلى وقف إطالق النار لكننا سارعنا إلى ضرب كل مكان في 

 إسرائيل من ديمونا حتى حيفا وجعلنكم جميعا في المالج  كالفئران".
 كم لشروطنا ستبقى كل إسرائيل تحت النار".وأضافت: "مرة أخرى إن لم تستجب حكومت

58/2/2152، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 خسائر اقتصادية  صواريخ المقاومة تكّبد االحتالل .25

أطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس األربعاء دفعة : وكاالت -الجزيرة 
 األكبر منذ بدء العدوان على غزة.  جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل ُوصفت بأنها

وقد استهدفت هذه الصواريخ مدن تل أبيب وبتاح تكفا ورمات هشرون وبئر السبع. كما قصفت 
وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن عشرة صواريخ  المقاومة الفلسطينية كريات مالخي شرق أسدود.

في فضاء مفتوح قرب عسقالن. وقال أطلقت من غزة باتجاه بئر السبع، وأوضح أن صاروخين سقطا 
 الجيش اإلسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية اعترضت ستة من الصواريخ التي أطلقت اليوم.

وكان مسؤول إسرائيلي قد أعلن الثالثاء أن تل أبيب أمنت التمويل الضروري لشراء بطاريات 
كانت تملك سبع وحدات من نظام القبة وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية إنها  صواريخ اعتراضية جديدة.

 الحديدية معدة إلسقاط الصواريخ، ومنذ ذلك الحين أدخلت اثنتين إضافيتين إلى الخدمة.
وذكر المسؤول اإلسرائيلي، الذي تحدث مع رويترز شرط عدم الكشف عن اسمه، أنه بسبب "األزمة 

 لطريق".في غزة" فإن ثالث وحدات جديدة من القبة الحديدية "باتت في ا
وقال كرام إن هجمات المقاومة تسببت في خسارة كبيرة إلسرائيل قدرت خالل ثمانية أيام فقط بنحو 
مائة مليون دوالر، موضحا أن السياحة باتت القطاع األكثر تضررا، حيث فرغت الفنادق من روادها 

ائيل اضطرت وأشار إلى أن إسر  بعد أن ألغى آالف السياح األجانب حجوزاتهم داخل إسرائيل.
الستدعاء ثمانية آالف من جنود االحتياط، بعد استدعائها ألكثر من أربعين ألفا منهم من قبل، وهو 
ما يكلفها ميزانية كبيرة، إلى جانب تكلفة صواريخ القبة الحديدية التي يكلف إطالق صاروخ واحد 

 منها نحو خمسين ألف دوالر.
ا تسبب في سقوط قتيل إسرائيلي قرب معبر إيريز )بيت صاروخا، مم 711وأطلقت المقاومة الثالثاء 

لحاق أضرار بالعديد من المباني في المناطق المستهدفة.  حانون( وا 
58/2/2152، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 تصرف فردي من جنوب لبنان نحو األراضي الفلسطينية المحتلة حماس: إطالق الصواريخ .26

في لبنان جهاد طه "احترام حماس للسيادة اللبنانية عضو القيادة السياسية لـ"حركة حماس"  أكد
". وقال "جبهة لبنان الجنوبية ليست بيد أي جهة 7107والتزامات لبنان الدولية ال سيما القرار 

فلسطينية بل بيد الدولة اللبنانية والمقاومة في لبنان، وعندما يكون هناك قرار لبناني بفتح الجبهة 
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من  لشقيقين الفلسطينيين خليل وحسن خرازالجيش اللبناني ل توقيف وعن حينها نكون جزءا منها".
، قال مخيم الرشيدية في جنوب لبنان بعد اعترافها بالمشاركة بنقل صواريخ أطلقت على "إسرائيل"

طه: "نضع هذا العمل في سياق التصرف الفردي الذي ال يعكس رأي الحركة، ونعتبره ردة فعل بعد 
رفض الحركة "ألي عمل عسكري من خارج حدود فلسطين  أكد". كما ئيليةاإلسرامشاهدة المجازر 

 المحتلة".
الوطني الفلسطيني" في مخيمات صور توفيق عبد هللا، على "التعاون والتنسيق  األمنبدوره شدد قائد "

 أيمع الجيش اللبناني لما يخدم قضيتي الشعبين اللبناني والفلسطيني". ورأى انه "ليس للفلسطينيين 
"مثل هذه األعمال الالمسؤولة تنعكس سلبا على  أنالصواريخ من لبنان"، معتبرا  إطالقمصلحة في 

 القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين في لبنان". 
52/2/2152السفير، بيروت،   

 
 حماس لن تثق في أي وساطة لمصر في عهد السيسيصحيفة الموندو اإلسبانية:  .27

القاهرة في مقال له تحت عنوان  فين، مراسل صحيفة الموندو اإلسبانية مدريد ـ قال فرانسيسكو كاريو 
نفس جماعة اإلخوان المسلمين في مصر مع  هي" إن الحركة حماس يحماس ال تثق في السيس“

اختالف المسميات، وبالتالي فإنها لن تثق في أي وساطة لمصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح 
أن الحركة قررت رفض أي دور مصري في جهود وقف إطالق النار  وأشار كاريون إلى .يالسيس

سرائيل، وفضلت كاًل من تركيا وقطر كوسيطين محتملين بينها وبين إسرائيل في أي  بين الحركة وا 
 محادثات بهذا الشأن، وهذا سيصعب األوضاع بالنسبة لحماس وبالتالي بالنسبة لفلسطين بشكل عام.

م من رغبة حماس في الوساطة القطرية أو التركية إال أن مصر تبقى وأوضح كاريون أنه على الرغ
ال فائدة منها  ةأو التركيالوحيدة القادرة على القيام بدور الوسيط الفعلي، حيث إن الوساطة القطرية 

 ألن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بهذا الدور.
58/2/2152، رأي اليوم، لندن  

 
ا منذ بداية العملية العسكرية  96بـ مدن إسرائيلية  أربعأهم  قصفتالقسام كتائب  .28  صاروخ 

أعلنت كتائب عز الدين القسام، مساء األربعاء، أنها قصفت : األناضول -مصطفى حبوش - غزة
صاروًخا، منذ بداية العملية العسكرية اإلسرائيلية على  62أهم أربعة مدن حيوية في إسرائيل، بـ 

 يو/ تموز الجاري.يول 1قطاع غزة، في 
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األناضول" في غزة، نسخة عنه، أنها “وذكرت الكتائب في بيان صحفي مقتضب، تلقى مراسل 
صاروخا، والقدس )وسط(،  17صواريخ، وتل أبيب )وسط( بـ 9قصفت مدينة حيفا )شمال إسرائيل( بـ

 صواريخ، منذ بداية العملية العسكرية. 9صاروخا، وديمونا )جنوب( بـ 71بـ
كتائب أعلنت صباح يوم األربعاء، إطالق عدة صواريخ على مدن إسرائيلية، من بينها تل كانت ال

 أبيب، وسط إسرائيل.
? صواريخ غراد، كما 1(، وقصف المجدل بـ"11Mصواريخ ) 4وقالت إنها قصفت مدينة تل أبيب بـ

مواقع صواريخ غراد"، إضافة إلطالق عدد من الصواريخ على  6كريات مالخي" بـ"“تبنت قصف 
 عسكرية.

58/2/2152، رأي اليوم، لندن  

 

 أيامصاروخا على مدار ثمانية  682 قصفنا االحتالل بـ :"سرايا القدس" .29
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين مسئوليتها عن  أعلنت :معا-غزة

المرصوص، من بينها أيام من معركة البنيان  2صاروخا على مدار  294قصف حصون المحتل بـ
 وجراد. 1وكورنيت وفجر 700و 10صواريخ براق 

 2وقالت السرايا في بيان وصل "معا" نسخة منه:"تمكن مجاهدونا البواسل منذ يوم الثالثاء الماضي 
صاروخا  294بـ من قصف المدن والمستوطنات والمواقع الصهيونية  74/1وحتى يوم الثالثاء  1/

 من مختلف األنواع".
على مدن تل أبيب والقدس وديمونا  10صاروخ براق  10ت السرايا انها تمكن من إطالق وقال

وصاروخي براق  الجوية،وقاعدة هالفيم العسكرية ومفاعل "ناحال سوريك" النووي وقاعدة "بلماخيم" 
على تل أبيب وصاروخ كورنيت استهدف جيب  1صوب مدينة نتانيا، وخمس صواريخ فجر  700

 شرق رفح. صهيوني "هامر"
صاروخ جراد باتجاه مدن أسدود وبئر السبع وعسقالن ونتيفوت واوفاكيم  111 كما أطلقت السرايا

ولخيش وغان يفنه وكريات مالخي وكريات جات وبني شمعون، كما تمكنا من استهداف المواقع 
تذكاري والنصب ال 71والكيبوتسات والمغتصبات الصهيونية " شوفا وسديروت وزيكيم وايرز وموقع 

وكفار عزا وناحل عوز وكفار سعد وعلوميم ونتيف هعتسرا وياد مردخاي وموقع أبو مطيبق وموقع 
المدرسة وكيسوفيم ورعيم ونير عوز ونير إسحاق والعين الثالثة وبئيري وحوليت وموقع كرم أبو سالم 
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ارات وهاون من عي 701صاروخ من طراز  111ونيريم وموقع المخابرات واشكول وصوفا " بـ
 مختلفة.

واكدت السرايا ان المعركة ستبقى متواصلة حتى االستجابة والرضوخ لشروط المقاومة، مشددة ان هذا 
 ليس كل ما في جعبة المقاومة.

58/2/2152وكالة معا  اإلخبارية،   

 

 سيطر على نظام رسائل مستوطنات رام هللاتالقسام كتائب  .31
كتائب القسام ظهر األربعاء بالسيطرة على نظام  كشفت مصادر إعالمية عبرية عن قيام :السبيل

رسال رسائل التهديد لإلسرائيليين  الرسائل الخاص بمجلس مستوطنات "بنيامين" المحيطة برام هللا، وا 
 عبر هذا النظام.

ادعت  اإلسرائيلي:وجاء في نص إحدى الرسائل التي تلقاها مشتركو هذه الخدمة " إلى الجمهور 
ا أوقفت إطالق النار ولكن دون الموافقة على شروطنا وقد اعتقد بأننا سنسارع حكومتكم باألمس أنه

 لوقف إطالق النار ولكن ما حصل هو العكس".
وجاء أيضًا " فقد سارعنا للضرب في كل مكان في إسرائيل من ديمونا وحتى حيفا وقد اختبأتم في 

ة على شروطنا الن إسرائيل بأكملها المالج  كالجرذان، نحذر حكومتكم مجددًا من مغبة عدم الموافق
 ستبقى هدفًا مشروعًا لنيراننا، كتائب عز الدين القسام".

وفي أعقاب وصول هذه الرسائل للمستوطنين قام بعضهم بالرد عليها بالسباب والشتائم واتصلوا على 
م حيث تبين للمجلس بعد فحص معمق أن كتائب القسام اخترقت نظا وشتموهم،مجلس المستوطنات 

 الرسائل وسيطرت عليه.
وجاء في بيان نشره المجلس أن حماس سيطرت على نظام الرسائل، وأنه جرى وقف هذه الخدمة في 
 أعقاب االختراق، بينما يجري العمل على صد هذا االختراق، بحسب ما أوردته القناة العبرية السابعة.

52/2/2152، السبيل، عّمان  
 
 آخرين 53م أربعة عمالء واعتقال . إعدا.الحرب على غزةبداية منذ  .30

 4أكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية لـ القدس دوت كوم، إن  :خاص القدس دوت كوم -غزة 
 عمالء تم إعدامهم منذ الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة والتي تدخل يومها العاشر على التوالي.
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في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مبينًة  آخرين على األقل 71ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه تم اعتقال 
أن من قتلوا واعتقلوا تورطوا بشكل مباشر في استهداف لبعض المقاومين ومنازلهم باإلضافة لإلدالء 
بمعلومات عن المرابطين من مجموعات المقاومة وبعض منازل المدنيين التي استهدفت وأدت 

 الستشهاد العديد منهم.
عات أمنية خاصة بكتائب القسام، باإلضافة لمجموعات من األمن وأشارت المصادر إلى أن مجمو 

الداخلي تقوم بمتابعة الشوارع على مدار الساعة بلباس مدني دون أن تظهر للعيان لمراقبة ومتابعة 
 المشتبه بهم.

ولفتت إلى أنها اعتقلت بعض العمالء ممن كانوا يبثون الرعب في صفوف المواطنين من خالل 
ت بين المواطنين عن نيتهم قصف منازل للمواطنين بحجة تهديدها وهو ما لم يكن ترويج الشائعا

 صحيحا وأن ذلك كان يهدف إلخالء المنازل والمناطق من ساكنيها.
وفي ذات السياق، أفاد موقع المجد األمني، أنه ال يمكن لجيش االحتالل قصف أي بيت قبل أن يتم 

له ضابط المخابرات اإلسرائيلية في وقت سابق خريطة االتصال والتواصل مع العميل الذي يرسل 
عن المنطقة ليحدد بالتفصيل التوزيعة الجغرافية والسكانية للبيت المستهدف والبيوت المحيطة به على 

 الخريطة قبل أن يتم استهداف أي بيت.
 وأضاف "أي قصف ألي بيت ال يتم إال من خالل تواصل رجل المخابرات مع العميل الذي يكون
متواجدا بالقرب من البيت قبل استهدافه، ليعطى اإلشارة النهائية لرجل المخابرات الذي بدوره يعطى 
الضوء األخضر للطائرة الستهدافه، بعد أن يطلب رجل المخابرات من العميل االبتعاد إلى مسافة 

 تضمن سالمته عند استهداف البيت من قبل الطائرات".
كده عدد من العمالء الذين تم إلقاء القبض عليهم نتيجة االشتباه وأشار الموقع إلى أن هذا ما أ

بتواجدهم في مكان الحدث قبيل القصف، ليؤكدوا أن الجيش ال يمكن أن يعتمد بالكلية على التقنيات 
 الحديثة في استهداف وقصف البيوت بدون الرجوع للعميل على األرض إال في حاالت طارئة ونادرة.

52/2/2152، القدس، القدس  
 

 لالغتيال  هنية ليس هدفا   يزعم أن ضابط إسرائيلي"الحياة الجديدة":  .32
هنية ليس هدفا لالغتيال.  إسماعيلالقيادي في حماس  إنكبير  إسرائيليقال ضابط : القدس المحتلة
تغتال هنية أو محمود  أن إسرائيل أرادتعلى النبأ بالقول: "بالفعل لو  إسرائيليونوعلق محللون 

 حماس في غزة". بإسقاطلكنها غير معنية  قبل،لفعلت ذلك من  الزهار
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"الشيطان الذي تعرفه أفضل من الشيطان  أنالثانية  اإلسرائيليةوقال أمنون ابراموفتش محلل القناة 
 حماس أو اغتيال قادتها" حسب تعبيره. إسقاطالذي ال تعرفه لذلك ال نريد 

52/2/2152، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 هو: حماس أفشلت مساعي التهدئة وترتكب جرائم حرباينتن .33

اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" حركة حماس بإفشال : القدس دوت كوم -رام هللا
مساعي التهدئة. وقال خالل لقائه بوزير الخارجية اإليطالي "حماس لم تقبل بالحل السياسي 

 ا". متهما حماس بارتكاب جرائم حرب.الدبلوماسي ونحن ندافع عن أمن مواطنين

 58/2/2152، القدس، القدس
 
 جندي احتياط 6111" يقرر استدعاء الكابييت" .34

جندي من  2000قرر المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر، استدعاء  :القدس دوت كوم -رام هللا
 ي حرب برية.االحتياط، وذلك في اطار تصعيد الحرب ضد غزة، وهو ما يؤشر الى قرار الدخول ف

 النار. إطالقيأتي ذلك في اعقاب اعالن الفصائل الفلسطينية رفضها المبادرة المصرية لوقف 
 58/2/2152، القدس، القدس

 
 دانون: مستقبل نتنياهو السياسي انتهى .35

أكد نائب وزير الجيش االسرائيلي المقال داني دانون، إن مستقبل بينيامين نتنياهو السياسي انتهى 
 ي بعد خسارته معركته مع قطاع غزة.بشكل فعل

وأضاف دانون مخاطًبا نتنياهو: "مستقبلك السياسي انتهى ال محالة، وستخسر أي انتخابات مقبلة 
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية وجود انقسام كبير في حزب الليكود الذي  بشكل حتمي".

 الجيش.يتزعمه نتنياهو بعد فصل دانون من منصبه كنائب لوزير 
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو اقترح على أريه درعي زعيم حزب شاس الديني أن يتولى منصب 

 نائب وزير الجيش بداًل من دانون إال أن درعي لم يقرر بعد.
 58/2/2152، فلسطين أون الين
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 لصواريخ المقاومة ونظيره النرويجي يختبئان تفاديا   ليبرمان .36
رجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى الدخول مع نظيره النرويجي بورغ اضطر وزير الخا: الجزيرة

 بريند في ملجأ آمن بعد تعرض مدينة عسقالن لقصف المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم األربعاء.
وكان ليبرمان يطلع نظيره النرويجي على أوضاع اإلسرائيليين في المدن الواقعة تحت القصف 

 مقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ عدة أيام ردا على العدوان اإلسرائيلي.الصاروخي الذي تنفذه ال
وانتقد ليبرمان أمس قبول إسرائيل بالهدنة المصرية و"تردد" رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

 قائال إن على إسرائيل اقتحام غزة وطرد حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( منها.
 58/2/2152، دوحةالجزيرة نت، ال

 
 .. استعادة الهدوء وتجريد غزة من السالح  للعملية العسكرية ناهدفشتاينتز:  .37

توقعت أوساط سياسية وا عالمية أن يضطر رئيس الحكومة اإلسرائيلية : اسعد تلحمي –الناصرة 
ى بنيامين نتنياهو، حيال ضغوط اليمين المتشدد والرأي العام الذي يدعو إلى مواصلة الحرب عل

 القطاع، إلى تصعيد العملية العسكرية لتشمل عملية برية محدودة النطاق.
في حال  "محدودة أو غير محدودة"عملية كهذه  زولم يستبعد وزير الشؤون االستراتيجية يوفال شتاينت

. "وهي عملية ستحظى بال شك بشرعية دولية"استمر تعرض مدنها إلى القصف يومًا أو اثنين، 
 "ألول تكتيكي فوري"هدفين للعملية العسكرية اإلسرائيلية الحالية على القطاع، وأضاف أن هناك 

يقضي باستعادة الهدوء من خالل ضرب حركة حماس بقوة، والثاني بعيد المدى يقضي بتجريد قطاع 
غزة من السالح بما في ذلك القضاء على حماس. وتابع أنه شخصيًا يؤيد أن يعيد الجيش احتالل 

بهدف القضاء على جيش اإلرهاب والتمهيد لشيء آخر ال أود الخوض فيه "أسابيع  القطاع لبضعة
عن نتنياهو على خلفية االنتقادات لقبوله المبادرة المصرية لوقف النار وعدم  زودافع شتاينت ."اآلن

نتنياهو يتصرف بمسؤولية كبيرة "إعطاء الضوء األخضر للجيش باجتياح بري في القطاع، وقال إن 
 ."مة ألنه الوحيد الذي يرى جوانب األمور كافةوبصرا

 52/2/2152، الحياة، لندن
 
 ال يتعاطف معهاو تجد نفسها وحيدة في المواجهة فيما العالم العربي ال مباٍل  حماسجلعاد:  .38

لعاد لإلذاعة جقال رئيس الهيئة األمنية السياسية في وزارة الدفاع عاموس : اسعد تلحمي –الناصرة 
، من "ويخرج منتصرًا أيضًا في نظر حماس"جيش اإلسرائيلي سيواصل عمليته العسكرية العامة إن ال
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أجل استعادة األمن على الحدود مع القطاع. وأضاف أنه سيتم تصعيد العملية طبقًا للضرورة ووفقًا 
من أجل تحقيق هدف العملية وهو ضمان الهدوء لسنوات »لتعليمات الحكومة األمنية المصغرة 

وأضاف إنه لم يسمع عن اقتراح حماس لوقف للنار لعشر سنوات مشروطًا بعدة شروط كما «. طويلة
وهذا ما ترفضه "وليس وقفًا للنار  "هدنة"أوردت صحيفة معاريف، لكنه اعتبر أن ما نشر يتحدث عن 

إسرائيل ألنه يعني أن نمنح حماس عشر سنوات لتحسن قدراتها الصاروخية وتبني المزيد من 
وأردف أن حماس تدرك أنها فشلت في إلحاق خسائر في األرواح في إسرائيل، فضاًل عن  ."األنفاق

 «.فيما العالم العربي ال مباٍل بل ال يتعاطف معها»أنها تجد نفسها وحيدة في المواجهة، 
 52/2/2152، الحياة، لندن

 
 عديدة في قطاع غزة وأمامنا أهداف إرهابيا   موقعا   5211الجيش ضرب أكثر من : أدرعي .39

صعدت إسرائيل من غاراتها الجوية على قطاع غزة، أمس، بعد ساعات قليلة : كفاح زبون - رام هللا
من رفض حركة حماس المبادرة المصرية لوقف إطالق النار، ودخلت في مرحلة استهداف منازل 

 .قادة ومسؤولي الحركة السياسيين
منزل القيادي المعروف في الحركة وعضو  منزال لقياديين في حماس، بينها 11ضربت إسرائيل نحو 

لتدمير منازل قادة حماس في  "79إف"المكتب السياسي محمود الزهار. واستخدمت إسرائيل طائرات 
 إشارة إلى أنهم أصبحوا أهدافا لالغتياالت.

سالح الجو استأنف غاراته "وقال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي سامي ترجمان إن 
حماس ". وأضاف: "ألهداف اإلرهابية بسبب استمرار إطالق القذائف الصاروخية على إسرائيلعلى ا

 ."تواجه ضائقة كبيرة، وقد ارتكبت خطأ بقرارها إطالق النار على إسرائيل وستدفع ثمن هذا الخطأ
ضرب الجيش  "الجرف الصامد"وأعلن الناطق بلسان الجيش أفيخاي أدرعي أنه منذ بداية عملية 

 ."موقعا إرهابيا في قطاع غزة، وأمامنا أهداف عديدة أخرى 7110ثر من أك"
 52/2/2152، الشرق األوسط، لندن

 
 يعقوب عميدرور: تفاجأت بصواريخ حماس .41

قال يعقوب عميدرور رئيس مجلس األمن القومي الصهيوني السابق إنه طيلة فترة : القدس المحتلة
 طاعت صنع صواريخ أبعد من "تل أبيب".عمله في المجلس لم يعلم أن حركة حماس است
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وأشار عميدرور في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تعليًقا على قدرات حماس 
 في المعركة الجارية إلى أنه تفاجأ بالصواريخ التي وصلت ألبعد من غوش دان في "تل أبيب".

 58/2/2152م، المركز الفلسطيني لإلعال
 
 القاهرة لبحث وقف إطالق النار يف إسرائيليوفد  .40

"األيام": قال مصدر إسرائيلي كبير، ان وفدا يضم رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي  -القدس 
)الشاباك( يورام كوهين ورئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عامود جلعاد 

 ق مولخو توجه، امس، الى القاهرة بهدف إدارةومستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي المحامي يتسحا
 دفة االتصاالت الهادفة الى التوصل لوقف إطالق النار في قطاع غزة.

وأضاف المصدر لإلذاعة اإلسرائيلية، تنوي مصر اإلعالن في المرحلة األولى عن وقف إلطالق 
 النار ثم إجراء مفاوضات غير مباشرة بين األطراف المعنية.

 52/2/2152، األيام، رام هللا
 
 ساعات من دون غارات على غزة لـ"دواع إنسانية" خمس :مردخاي .42

أعلنت إسرائيل وقف إطالق نار موقتًا "ألسباب إنسانية" في عملياتها على قطاع : "الحياة" -بيروت 
 غزة غدًا الخميس لمدة خمس ساعات.

أنشطة الجيش اإلسرائيلي  وفي تصريحات خاصة لهيئة االذاعة البريطانية )بي بي سي( قال منسق
في األراضي الفلسطينية العميد يوآف مردخاي إن وقف إطالق النار سيمتد من الساعة العاشرة 
صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا )بالتوقيت المحلي( وذلك "استجابة لطلب من األمم المتحدة 

سيع عملياتها العسكرية جوًا لكن مردخاي أكد على أن إسرائيل تعمل على تو  ومنظمات دولية أخرى".
 وبحرًا، مشيرًا إلى أن "الجيش يستعد الحتمالية شن عمليات برية".

 52/2/2152، الحياة، لندن
 
 عرب يقفون في الكنيست دقيقة صمت لشهداء غزةال نوابال .43

وقف أعضاء كنيست عرب أمس األربعاء، دقيقة صمت اجالال لشهداء : برهوم جرايسي -ة الناصر 
ورغم ان األمر جرى من دون اعتراض النواب اليهود، إال أن األيام األخيرة شهدت سلسلة  قطاع غزة،

 من المواجهات، وطرد نواب عرب من جلسات برلمانية، وفي المقابل.
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وكان عضو الكنيست باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قد استبق عرضه مشروع 
لقول، إنه ليس بوسعه أن يبدأ كلمته، من دون الوقوف دقيقة قانون على الهيئة العامة للكنيست، با

صمت اجالال لذكرى ضحايا قطاع غزة، وشاركه في الوقوف جمال زحالقة وحنين زعبي، اللذين 
 تواجدا في الهيئة العامة، وقد شهد الكنيست مثل هذه الخطوة، عدة مرات في السنوات الماضية.

 52/2/2152، الغد، عّمان
 
 بحر"–"أرض تخوف من امتالك حماس لصواريخت "إسرائيل" .44

قال ضابط إسرائيلي كبير مساء األربعاء أن سالح البحرية اإلسرائيلية يأخذ في الحسبان : السبيل
بحر" وبناء عليه يقوم بإعادة تمركز قطعه البحرية قبالة –إمكانية حيازة حماس لصواريخ "أرض

اإلذاعة العبرية " كرميلة منشيه" عن الضابط قوله ونقلت مراسلة الشؤون العسكرية في  شواط  غزة.
إن عملية اإلنزال البحري على شاط  السودانية كانت ناجحة وحققت أهدافها التي كانت تتمثل في 

 الحصول على المعلومات عن نظام الصواريخ بعيدة المدى التي تمتلكها حماس.
ئيل تتابع القوة البحرية التابعة لحماس وأضاف أن الجيش لم يفاج  من عملية التسلل لزيكيم "فإسرا

 منذ زمن وتعرف قدراتها القتالية جيًدا" على حد تعبيره.

 52/2/2152، السبيل، عّمان
 
 منطقة حاجز "صوفا" القريب من خانيونسبلفصائل المقاومة  توغال   ناأحبطاإلسرائيلي:  الجيش .45

أحبط توغال لفصائل المقاومة في  قالت وسائل إعالم إسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي: 42عرب 
منطقة حاجز "صوفا" القريب من خانيونس. وال زالت الصورة غير واضحة وهناك أنباء متضاربة 

 بشأن العملية، لكن مصادر إسرائيلية ذكرت أن تفجيرات كبيرة وقعت في المنطقة.
در إن عددهم اثنان وتضاربت األنباء حول عدد المقاومين الذين شاركوا بالعملية، حيث ذكرت مصا

 .71في حين قالت مصادر أخرى أنهم خمسة، ومصادر أخرى قالت إنهم 
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إنه طلب من سكان المستوطنة البقاء في منازلهم، وتم استدعاء وحدات 

 خاصة، ولم يتضح كم من الوقت استغرقت العملية.
ن ويبدو أنهم تمكنوا من العودة عن طريق نفق توغلوا ولم تؤكد المصادر اإلسرائيلية إصابة المهاجمي

وسائل اإلعالم قال إن الحديث يدور عن خلية مدربة وانسحبت من المنطقة  إحدىمنه، لكن مراسل 
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بعد شعرت أنها كشفت. وقال شاهد عيان من مستوطنة صوفا أن الخلية توغلت ووصلت بساتين 
 المستوطنة.

 52/2/2152، 26عرب 
 
 ثالث بطاريات صواريخ اعتراضية جديدة من منظومة القبة الحديدية شراءقرر ت "إسرائيل" .46

قال مسؤول ٍإسرائيلي يوم الثالثاء إن بالده قد أمنت التمويل الالزم لشراء : منير البويطي -القدس 
ثالثة بطاريات صواريخ اعتراضية جديدة من منظومة القبة الحديدية وذلك بعد أسبوع من بدء 

 لمقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة.صراعها مع ا
وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية إن إسرائيل كانت تملك سبع وحدات من نظام القبة الحديدية معدة 
إلسقاط الصواريخ عندما تصاعدت وتيرة القتال عبر حدود قطاع غزة الفلسطيني مع مقاتلي حماس 

 نتين إضافيتين إلى الخدمة.في الثامن من يوليو تموز ومنذ ذلك الحين أدخلت اث
وقال المسؤول اإلسرائيلي الذي تحدث مع رويترز شرط عدم الكشف عن اسمه إنه بسبب األزمة في 

 غزة فان ثالث وحدات جديدة من القبة الحديدية "باتت في الطريق."
 58/2/2152، وكالة رويترز لألنباء

 
 : حكومتنا أساءت تقديراتها لحماسكاسبيتبن  .47

قال معلق إسرائيلي بارز إن إسرائيل أساءت التقدير في عدة نقاط جوهرية بشنها : ةوديع عواود
عدوانا جديدا على حركة المقاومة اإلسالمية حماس. ودعا الحكومة إلى التحقيق في "مفاسد" وقعت 

 على الطريق إلى العدوان على قطاع غزة.
وع واحد، ويدعو في فقرة بعنوان سبيت بأن حماس فاجأت إسرائيل عدة مرات خالل أسباويقر بن ك

"تقييمات خاطئة" إلى التحري بشأن عدة إخفاقات ومفاسد وقعت بالطريق إلى غزة فور انتهاء هذه 
"المغامرة" الفتا إلى أن أولها يتمثل في تقييم خاط  للجيش تبناه المستوى السياسي، ومفاده أن 

 تطلق بعض الصواريخ قبل أن تستكين.أقصى الحاالت ربما بحماس غير معنية باشتعال الجبهة، 
أما اإلخفاق الثاني الذي يتوقف عنده المعلق فيكمن في تقييم خاط  آخر، مفاده أن وساطة مصرية 
بدعم أميركي كفيلة بإعادة ترتيب األوراق على الطاولة، لكن ما حدث هو العكس، فحماس غير 

 ترى فيه "عميال إسرائيليا".معنية بوساطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بل هي 
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سبيت، فإن حماس تتصرف وكأن صاحب البيت قد فقد صوابه ويعمل على اووفق حسابات بن ك
طريقة "علي وعلى أعدائي الصهاينة" زاعما أنها تسعي للتخلص من محنتها بانفجار كبير كالذي 

 من مقاومي حماس.يحصل، متجاهال أن إسرائيل كانت البادئة بهذا العدوان باغتيالها اثنين 
سبيت مع محللين إسرائيليين كثر بقوله إن حملة برية محدودة لن تجهز على حماس اويتفق بن ك

وستجبي ثمنا باهظا من الجيش اإلسرائيلي قتلى وجرحى، موضحا أن هذه ستكون صورة انتصار 
 حماس التي تنتظر مثل هذه المواجهة.

 58/2/2152، الجزيرة نت، الدوحة
 
 ونوت: الجيش اإلسرائيلي مصدوم من ثبات سكان غزة في بيوتهمأحر  يديعوت .48

صدمة في جيش االحتالل اإلسرائيلي. هذا ما قاله المحلل العسكري في صحيفة : محمد فروانة 
"يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي أمس، حين أكد أن اإلسرائيليين متفاجئون من عدم استجابة 

 ل بإخالء بيوتهم تمهيدًا لقصفها.غالبية سكان غزة لنداءات جيش االحتال
 52/2/2152، السفير، بيروت

 

 جريحا   5861و شهيدا   222ترفع حصيلة العدوان إلى  أطفال بحق أربعة يرتكب مجزرة االحتالل .49
ارتكبت قوات االحتالل مجزرة بحق أطفال كانوا يلعبون على شاط  بحر  محمود أبو راضي: -غزة 

عاما(، وزكريا  77سنوات(، ومحمد رامز بكر ) 70ل محمد بكر )غزة ما ادى الى استشهاد إسماعي
سنوات(، مشيرة أن طفلين آخرين أصيبا بالقصف  70سنوات(، وعاهد عاطف بكر ) 70عاهد بكر )

وزعم  .تشييع جثامينهملمجمع الشفاء الطبي، سارع أهالي العائلة ل هموبعد نقل جثث حالتهما حرجة.
 شأن القصف الذي اودى بحياة األطفال األربعة على شاط  غزة. االحتالل انه يحقق "بأمانة" ب

حصيلة الشهداء جراء العدوان  ، أنأفاد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرةمن جهته، 
( شهيدًا من 111على التوالي، ارتفعت إلى ) 77"اإلسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 

صاب  ( آخرين بجراح مختلفة.7921ة )أطفال ونساء وكبار سن، وا 
بلغ إجمالي عدد المنازل التي دمرها االحتالل "اإلسرائيلي" في عدوانه المتواصل على قطاع كما و 

( منزاًل، ُدِمر معظمها بشكل كامل، مما ألحقت 141غزة لليوم الحادي عشر على التوالي إلى )
 ي الزراعية في أنحاء متفرقة من القطاع.أضرارًا كبيرة في الممتلكات، فيما يواصل استهداف األراض

52/2/2152وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة،   
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 يعانون من الصدمة %62" ويعانون من "اضطرابات النوممن أطفال غزة  %98: األورومتوسطي .51

نشر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، ومقّره جنيف، إحصائية مبدأية لحصيلة : جنيف
 سرائيلي على قطاع غزة المحاصر حتى منتصف ليل يومه التاسع.الهجوم اإل

هجمة  164هجمة منها  111بلغ عدد الهجمات التي نفذتها القوات اإلسرائيلية يوم األربعاء 
قذيفة بالمدفعية، األمر الذي يرفع عدد الهجمات  714قذيفة من سالح البحرية، و 711صاروخية و

هجوم صاروخي،  1961هجمة، منها  4166على غزة إلى التي نفذها الجيش منذ بدء هجومه 
 قذيفة مدفعية. 241قذيفة من البحرية،  290

 117منزاًل منها دمرت بشكل كامل، و 41منزال،  192وذكرت اإلحصائية أّنه يوم األربعاء ُدّمر 
 171، 1011أخرى دمرت بشكل جزئي، وبذلك ترتفع حصيلة البيوت المهدمة منذ بدأ الهجمة الى 

 بشكل جزئي. 7111منها بشكل كلي و
كما أشار المرصد إلى استهداف الطائرات الحربية اإلسرائيلية يوم األربعاء ألربعة مساجد اثنان منها 
دمرا بشكل كلي واالثنان اآلخران بشكل جزئي، ويرتفع بذلك عدد المساجد المستهدفة منذ بدء الهجوم 

استهدفت الطائرات الحربية األربعاء مبنى مشفى منها بشكل كلي، كما  9مسجدا، دمرت  17الى 
 .جميعها بشكل جزئي 2الوفاء وأحدثت فيه أضرارا جزئية، ليرتفع عدد المستشفيات المستهدفة الى 

طفاًل  140وفي بحث ميداني أجراه المرصد األورومتوسطي خالل اليومين الماضيين على عّينة من 
ون من ما ُيعرف بـ"اضطرابات النوم لدى االطفال"، منهم يعان %69من سكان قطاع غزة، ظهر أن 

من األطفال الذين شملتهم العينة من "إصابات بالصدمة أو الذهول"، ولوحظ على  %21كما يعاني 
 منهم وجود "تغيرات في الشهية". 26%

52/2/212، جنيف، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان  
 
 غيبوبةالو أيعانون من الشلل  اهمرضغالبية يهدد بقصف مستشفى بغزة  االحتالل .50

زر حماية يعيش أطباء وممرضات مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي قرب مدينة غزة وِ : أ ف ب -غزة 
 مرضاهم المشلولين من الغارات الجوية االسرائيلية بعدما تعرض المستشفى للقصف مرتين.

اب صاروخ الطابق الرابع من بعدما أص االستقبالوقام العاملون فيها بجمع المرضى في قاعة 
 المستشفى، علمًا بأن غالبية المرضى يعانون من الشلل او في غيبوبة.
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وبعيد هذه الضربات اتصل الجيش اإلسرائيلي ثالث مرات بالمستشفى طالبًا من الموظفين اخالء 
 المبنى قبل صباح االربعاء تحسبًا من تكثيف الضربات.

الجيب الفلسطيني طلب حماية الوكاالت االنسانية الدولية، واكد  والمستشفى الواقع في الشجاعية في
ان المؤسسة معروفة من الجيش االسرائيلي، لكن ذلك لم يجنبها التعرض للقصف مجددا مساء 

 .الثالثاء
مريضًا ال يمكن نقلهم. وحتى ان كان ذلك ممكنا فإنه ال  74وأكد مدير المؤسسة بسمان العشي أن 

اليه. وقال على وقع القصف الذي رج المستشفى أنه "ال يوجد اي مكان آمن في يوجد مكان لنقلهم 
 غزة. فان لم يكن المستشفى آمنا فما عساه يكون؟". 

52/2/2152الحياة، لندن،   
 
 اليهودبين المسلمين و  زمنيا   المسجد األقصىم يقسيواصل تطبيق مخططات ت االحتالل .52

االحتالل تطبيق وتنفيذ مخططها القاضي بالتقسيم واصلت سلطات  :فادي أبو سعدى -رام هللا
قصى بين اليهود الزماني للمسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة ربما تمهيدا لتقسيم األ

والمسلمين كما فعلت في الحرم االبراهيمي في الخليل فقد واصلت قوات االحتالل المتمركزة على 
ساعات صباح أمس، منع المصلين من النساء والرجال، بوابات الحرم القدسي الشريف الرئيسية منذ 

 من دخول األقصى قبل الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
، أن اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد "القدس العربي"واكدت مصادر في القدس المحتلة لـ 

لية التابعة لشرطة تتواصل من منطقة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من القوات الخاصة اإلسرائي
 االحتالل.

52/2/2152القدس العربي، لندن،   
 
 لى المسجد األقصى خالل شهر رمضانإتطلق حملة إعالمية لتكثيف شّد الرحال  األقصى مؤسسة .53

أنها تطلق في هذه األيام حملة إعالمية مكثفة لها، في بيان  أفادت مؤسسة األقصى للوقف والتراث
رحال الى المسجد األقصى خالل شهر رمضان المبارك، وأداء جميع تدعو فيها الى تكثيف شّد ال

الصلوات فيه، وذلك استثمارًا لفضائل شهر رمضان، وما فيه من مضاعفة األجور، وفي نفس الوقت 
 لمضاعفة وتجذير التواصل مع المسجد األقصى.
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، كونهم من أكثر ولفتت المؤسسة الى أن الجمهور األساس لهذه الحملة هم أهل الداخل الفلسطيني
أن حملتها تتزامن مع  الناس قربًا الى المسجد األقصى، وبهذا الخصوص علمت مؤسسة األقصى

حمالت مشابهة تنظمها مؤسسات فاعلة في ملف القدس واألقصى، كـ مؤسسة البيارق إلحياء 
 ومؤسسة القدس للتنمية. المسجد األقصى، ومؤسسة عمارة األقصى، والمقدسات
58/2/2152ى للوقف والتراث، أم الفحم، مؤسسة األقص  

 
 جريمة ومصادرة لحياة مناضلينالمحررين نادي األسير: إعادة األحكام السابقة لألسرى  .54

قال رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، أن قرار اللجنة العسكرية : فادي أبو سعدى - رام هللا
، «شاليط»ى المحررين في صفقة وفاء األحرار لالحتالل، بإعادة فرض األحكام السابقة على األسر 

الذين أُعيد اعتقالهم مؤخرًا، يمثل جريمة جديدة ومصادرة لحياة مناضلين بعد أن عادوا الستئناف 
حياتهم بشكل طبيعي، معتبرًا ذلك دليل على أن اسرائيل تشن حربًا شاملة على كل أبناء الشعب 

 الحتالل بالمجتمع الدولي.الفلسطيني، ودليل آخر على استخفاف دولة ا
ودعا فارس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل إلطالق سراح األسرى المحررين الذين أُعيد 
اعتقالهم سياسيًا، بشكل انتقامي وكيدي، وأكد أنه ال فرصة للحل إال بتدخل مصري كون مصر هي 

 التي يسرت إتمام صفقة التبادل.
52/2/1522القدس العربي، لندن،   

 
 5513االحتالل يواصل عمليته العسكرية في الضفة ما يرفع عدد المعتقلين إلى  :األسيرنادي  .55

العسكرية في الضفة الغربية،  حملتهافادي أبو سعدى: واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  -رام هللا
 .1074_9_71منذ عملية خطف المستوطنين الثالثة في الخليل بتاريخ 

مواطنًا من الخليل، من بينهم عضو المجلس  10ير، فقد اعتقلت قوات االحتالل وبحسب نادي األس
 .7701نادي أنه بذلك يرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الحملة إلى الالتشريعي خليل الربعيز وبين 

52/2/2152القدس العربي، لندن،   
 

 قاصد" بمستلزمات طبية"بنك فلسطين" و"التعاون" يطلقان حملة تبرع لتزويد مستشفيات غزة و"الم .56
، حملة للتبرع لصالح مستشفيات الفلسطينية أطلق بنك فلسطين، بالشراكة مع مؤسسة التعاون: رام هللا

غزة ومستشفى جمعية المقاصد الخيرية في القدس والذي يعالج فيه أعداد من الجرحى نتيجة 
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محولة من غزة نتيجة األحداث القدس، كما يستقبل الحاالت الحرجة الباألحداث األخيرة التي حدثت 
 الدائرة.

وتم إطالق الحملة تحت عنوان "فلسطين في القلب"، وذلك عبر فتح حساب خاص بمؤسسة التعاون 
لتمكين المواطنين من التبرع عبر فروع ومكاتب بنك فلسطين وأجهزة الصراف اآللي التابعة له، 

كارد سواء كانت هذه البطاقات صادرة عن إضافة الى امكانية التبرع بواسطة بطاقات فيزا وماستر 
موقع البنك االلكتروني لبنوك محلية أو عالمية، وعن طريق االنترنت البنكي، حيث يمكن الدخول 

 والتبرع من خالله.
ألف دوالر كمساهمة عاجلة لتلبية  700من جانب آخر، أعلن بنك فلسطين عن تبرع عاجل بمبلغ 

ألف لتر وقود للمساهمة  11قات الصعبة، حيث تم توريد حوالي احتياجات المستشفيات في هذه االو 
 في استمرار عمل المستشفيات وسيارات االسعاف في قطاع غزة.

من جانبها، أكدت د. تفيدة الجرباوي مدير عام مؤسسة التعاون أن المؤسسة قدمت دعمًا بمقدار 
الطارئة للشعب الفلسطيني  ألف دوالر حتى اللحظة، وذلك في إطار استجابتها لالحتياجات 100

 قطاع غزة.ب
52/2/2152األيام، رام هللا،   

 
 منح دراسية لطلبة غزة عشرجامعة بيرزيت تنوي تقديم  .57

منح دراسية خاصة بطلبة قطاع غزة، في  70أعلنت جامعة بيرزيت، أمس، نيتها تقديم : رام هللا
ناطقه، وايمانًا منها برسالتها التي إطار سياستها الهادفة ألن تشمل الجامعة وحدة الوطن بمختلف م

 تسعى إلى اندماج الشباب الفلسطينيين ضمن بيئة جامعية تحتضن التنوع.
وأشارت "بيرزيت" في بيان صحافي، إلى أنها تطمح الحتضان طلبة من قطاع غزة ومساعدتهم، رغم 

على الصعد  سياسات االحتالل التي تحول دون وصولهم إلى الضفة، مؤكدة أنها ستواصل العمل
كافة لتسهيل التحاق طلبة غزة بالجامعة، كحق مكفول، ال يمكن إلجراءات الفصل العنصري أن 
تسقطه، "حتى تظل الجامعة منارة أكاديمية تعددية، وشريحة تمثيلية لنخبة المجتمع الفلسطيني 

 الجامعية".
52/2/2152األيام، رام هللا،   
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 تضامني مع غزة في بيروت اعتصام .58
شارك العشرات من الالجئين الفلسطينيين والمتضامنين في اعتصام تضامني  األناضول: - بيروت

مع غزة أمام مركز الصليب األحمر في بيروت. االعتصام نظمته حركة المقاومة اإلسالمية حماس، 
 بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية األخرى.

لى جانبه عدد  وندد المسؤول اإلعالمي لحماس في لبنان، رأفت المرة، في كلمته أمام المعتصمين وا 
 100القصف الوحشي اإلسرائيلي الذي أدى الى استشهاد أكثر من "من الشيوخ وكبار السن بـ 

القضاء "في غزة و "إبادة جماعية"، متهما إسرائيل بتنفيذ عمليات "شخص 7100فلسطيني وجرح 
 ."على عشرات العائالت بشكل كامل

52/2/2152القدس العربي، لندن،   
 
 ُيدخل االقتصاد في حالة "موت سريري" على غزة العدوان اإلسرائيلي :الطباعماهر  .59

غزة: فاقم العدوان اإلسرائيلي المتواصل منذ تسعة أيام، من تدهور األوضاع االقتصادية المتردية 
 .%44لسكان قطاع غزة، حيث من المتوقع حسب اقتصاديين أن ترتفع نسبة البطالة إلى 

خبير االقتصادي ماهر الطباع، على أن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة سيعمق من وشدد ال
األزمة االقتصادية والمالية ويدخلهما في حالة "موت سريري"، وسيساهم في زيادة معدالت البطالة 

حسب تقديرات مركز اإلحصاء  1074المرتفعة في قطاع غزة التي بلغت في الربع األول من عام 
 ألف عاطل عن العمل. 720بأكثر من  %47ي الفلسطين

، إضافة الرتفاع معدالت الفقر 1074الربع الثاني من عام ب %44وتوقع أن تتجاوز نسبة البطالة 
 ، وانتشار الفقر وظاهرة عمالة األطفال بشكل كبير، كذلك أزمة الرواتب األخيرة.%12التي بلغت 

حالة كساد وركود اقتصادي في كافة األنشطة وأوضح أن قطاع غزة يعاني قبل بدء العدوان من 
االقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لضعف القدرة 

 الشرائية لدى المواطنين، وأصبحت األسواق التجارية خالية ومهجورة من الزبائن.
52/2/2152األيام، رام هللا،   

 
 مليون دوالر حتى اللحظة نتيجة العدوان على غزة 211مة اقتصادي: خسائر اقتصادية بقي خبير .61

األناضول: قال اقتصاديون ورجال أعمال خالل لقاءات متفرقة مع وكالة األناضول التركية  - رام هللا
، إن العملية العسكرية اإلسرائيلية على غزة الدائرة حاليا، وما سبقتها من اقتحامات طالت لألنباء
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طينية كافة، في أعقاب اختفاء ثالثة مستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة المدن والبلدات الفلس
 الغربية، جعلتهم يعيدون حساباتهم فيما يتعلق بضخ أية أموال في السوق.

وبدأت إسرائيل منتصف األسبوع الماضي، عدوانًا على قطاع غزة، قصفت خالله مئات المنازل، 
مليون دوالر، والرقم في  100طاع، مخلفة خسائر تتجاوز والمؤسسات والمرافق االقتصادية في الق

ازدياد مع تواصل الحرب، بحسب الباحث االقتصادي محمد قباجة الذي قال إن تأثير ضرب المنازل 
في الوقت »والمرافق االقتصادية، والبنى التحتية في القطاع، وصل إلى الضفة الغربية، وأضاف 

لعقد مؤتمر لالستثمار الشهر المقبل، لتحقيق نمو اقتصادي، الذي كان يستعد فيه رجال األعمال، 
 «.جاءت إسرائيل ونسفت كل التوقعات المرجوة من إقامته

وأضاف، أنه من المبكر الحديث عن نتائج العملية العسكرية اإلسرائيلية االقتصادية، لكن الحروب 
في  %0.1إلى أقل من  %1السابقة على غزة، كانت تخفض من نسب النمو المتراجعة أصال، من 

 األراضي الفلسطينية ككل.
52/2/2152القدس العربي، لندن،   

 
 المبادرة المصريةبحماس وفصائل أخرى  من أجل قبولاتصاالت مكثفة وزير الخارجية المصري:  .60

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود اتصاالت مكثفة حاليًا : وكاالت –البيان  -القاهرة 
ماس وفصائل أخرى من أجل قبول المبادرة المصرية حفاظًا على أرواح الشعب الستقطاب ح

الفلسطيني. وقال شكري، في مؤتمر صحافي مع توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية 
السالم بالشرق األوسط إن المبادرة المصرية جاءت لتجنب التطورات والتصعيد الخطير الذي يوشك 

 زالق الوضع والمزيد من األضرار التي ستلحق بالشعب الفلسطيني الشقيق.أن يؤدي إلى ان
ووقفها تمامًا  "العمليات العسكرية"وأشار الوزير إلى أن المبادرة المصرية جاءت أيضًا للتعامل مع 

تاحة الفرصة الستئناف عملية السالم ليحقق الشعب  إلتاحة الفرصة لصياغة األوضاع في غزة وا 
قامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.الفلسطيني طمو   حاته وا 

وأكد أنه بحث مع بلير أحدث التطورات وكيفية الخروج من األزمة والمبادرة المصرية التي تم إطالقها 
منذ يومين وشرح عناصرها، والتي كانت وستظل فرصة مواتية لألطراف للخروج من األزمة. وردًا 

الخارجية حول تقييم ردود األفعال الدولية، قال شكري إن ردود األفعال الدولية  على سؤال لوزير
داعمة ومرحبة ومؤيدة للمبادرة المصرية، حيث تجد فيها المخرج المناسب للعنف والعمليات العسكرية 

 وحماية للشعب الفلسطيني ووقف سفك دماء األبرياء.
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لهاتفية من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا واليونان وأضاف الوزير أنه تلقى العديد من االتصاالت ا
وأميركا وكندا وغيرهم، والجميع أعلن دعمه للمبادرة المصرية، مطالبين باستمرار الجهد المصري 
لتشجيع كل األطراف على التفاعل اإليجابي مع المبادرة وأن تبدأ مرحلة التفاوض بين الطرفين من 

اط تفاهم لتثبيت الهدنة وتوفير الرعاية الالزمة للشعب خالل الوساطة المصرية للوصول لنق
 الفلسطيني في غزة والوفاء باحتياجاته اإلنسانية واستقرار األوضاع في كل األراضي الفلسطينية.

 52/2/2152البيان، دبي، 
 
 : القاهرة تسعى لفرض مبادرتها للتهدئة على الرغم من رفض المقاومة لها"برس"قدس  .62

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى النقاب عن محاوالت وصفتها بـ : رسقدس ب -القاهرة 
"االلتفافية" تسعى القاهرة من خاللها لفرض مبادرتها للتهدئة على فصائل المقاومة الفلسطينية، التي 

 كانت قد أعلنت رفضها للمبادرة وقالت عنها بأنها "ال تلبي مطالب الشعب الفلسطيني".
ر، التي تحدثت لـ "قدس برس" وطلبت االحتفاظ باسمها، أن هناك محاوالت وأفادت هذه المصاد

مصرية إلجراء لقاء في القاهرة يجمع عددا من ممثلي الفصائل الفلسطينية للضغط عليها من أجل 
الموافقة على مبادرة التهدئة، وأن هذا المسعى قد يتم خالل زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة 

 (.79/1ء )المرتقبة االربعا
وأضافت المصادر: "تنظر الفصائل الفلسطينية المقاومة إلى هذا التحرك بعين الريبة وعدم االرتياح، 

 لمحاولة مصر فرض مبادرتها على الرغم من الرفض الفلسطيني الشعبي لها".
( في العاصمة المصرية 79/1ونفت ذات المصادر األنباء التي تحدثت عن لقاء مرتقب االربعاء )

قاهرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل ال
لبحث سبل وقف العدوان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة، كما نفت وجود مشاورات بين الجهات 
 المصرية الرسمية وفصائل المقاومة بشأن الموقف من مصير مبادرة التهدئة التي رفضتها المقاومة.

 58/2/2152قدس برس، 
 
 أحزاب سياسية: المبادرة المصرية غير كافية لوقف العدوان على غزة ثمانية .63

أكد عدد من األحزاب والقوى السياسية المصرية أن قضية : إبراهيم سعيد -عبد اللطيف صبح 
خالفات سياسية مع  بأيمن الدرجة األولى ال يجب ربطها  مصري قوميقضية أمن  هيفلسطين 

 كيانات فلسطينية أخرى. أيحماس أو  حركة
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بيان مشترك لها، أن الحياد من جانب األنظمة العربية وعلى رأسها النظام  فيوأوضحت األحزاب 
مرفوض تماما، الفتة إلى أن المبادرة المصرية  الصهيونيوالكيان  الفلسطينيبين الجانب  المصري

لمصرية برفع يدها عن النشطاء الذين غير كافية لوقف العدوان على غزة، مطالبة السلطات ا
يجمعون مساعدات لقطاع غزة بعد إلقاء القبض على الناشطة هناء منصور عضو حزب العيش 

وطالب البيان السلطات المصرية بتسهيل توصيل المساعدات الدوائية   والحرية تحت التأسيس.
 .الفلسطينيوالغذائية إلى الجانب 

، وحزب االجتماعي الديمقراطي والمصريلدستور، ومصر القوية، ووقع على البيان كل من أحزاب ا
، وجبهة طريق الثورة، وحزب مصر الحرية، وحزب العيش االشتراكي الشعبيالكرامة، والتحالف 

 والحرية تحت التأسيس.
 52/2/2152اليوم السابع، مصر، 

 
 ع تل أبيب"ديبكا": السيسي يشترط على نتنياهو ضرب حماس بقوة لمزيد من التعاون م .64

إسرائيلية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بدفع إسرائيل لشن  استخباريةقالت مصادر 
عملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة، كشرط للتعاون مع تل أبيب بشكل أكبر، انطالقا من اعتباره 

 حركة حماس ذراعا فلسطينيا ألعدائه في الداخل )اإلخوان المسلمين(.
اإلسرائيلي المصغر مساء  الوزاري" ديبكا" أن المشكلة الرئيسية التي واجهت المجلس ورأى موقع
يوليو هي نوعية العملية العسكرية التي يجب على إسرائيل تنفيذها خالل الساعات  71الثالثاء 

 التالية ضد حركة حماس، وذلك إلقناع السيسي باستمرار العمل ضد غزة.
والمحللين اإلسرائيليين تجاهل االبتعاد البارز للرئيس األمريكي  مثلما فضلت كل المصادر"وأضاف 

أوباما، عن المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحماس، من خالل إلغاء زيارة وزير الخارجية 
األمريكي جون كيري للمنطقة التي كانت مقررة الثالثاء، تجاهلت حقيقة أن السيسي أيضا، ال يهتم 

التي يرى فيها ذراعا فلسطينيا  -تعد فعله هو دفع إسرائيل للعمل ضد حماسبالمسألة، وكل ما هو مس
 اإلخوان المسلمين". -ألعدائه

الموقع القريب من االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان( زعم أن السيسي مستعد للعمل ضد 
 العملية. حماس، بشرط أن يقود الجيش اإلسرائيلي العملية وحده، بينما يكتفي هو بقطف ثمار

"لهذا السبب، فإن التوصيفات اإلسرائيلية، التي تذهب إلى أن نتنياهو أوجد بموافقته على المبادرة 
المصرية لوقف إطالق النار أرضية سياسية الستمرار العمل ضد حماس مبالغ فيها. فمن منظور 
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رار العملية القاهرة فإن الوضع عكس ذلك: فنتنياهو هو الذي أوجد األرضية السياسية الستم
 .العسكرية اإلسرائيلية ضد حماس، واآلن عليه االستمرار في هذا الطريق"

سرائيل في وضع انتظار: فرئيس الوزراء بنيامين  وتشير مصادر " ديبكا" إلى أن مصر، وحماس وا 
 نتنياهو، ووزير الدفاع موشيه )بوجي( يعلون.. يدركون جيدا أنه دون اتخاذ قرار بشأن نوعية العملية

 اإلسرائيلية، فإن السيسي لن يتحرك أو يحرك مصر بشكل أكبر".
وزعم الموقع ذو الطابع االستخباري أن السيسي ينتظر قرار إسرائيل بشأن شكل العملية ومداها، 
مضيفا أنه" كلما كانت الضربة العسكرية اإلسرائيلية لحماس أكبر، كلما كانت مصر مستعدة للتعاون 

  مع إسرائيل بشكل أوسع.
 58/2/2152موقع وطن يغرد خارج السرب، 

 
  الفلسطينيليست منتصرة ويجب حفظ الدم مصريون: حماس  سياسيون .65

 ينبغيأكد خبراء سياسيون وعسكريون، أنه ال : أحمد عرفة - السيسيمحمد مجدى  -كامل كامل 
ى أن موقف المنتصر، مشيرين إل فيعلى حركة حماس، أن تفرض شروطا للمصالحة، ألنها ليست 

مبادرة  أي، وال تريد للقاهرة أن تكون وسيطا وتحاول عرقلة الفلسطينيينحماس ال يهمها دماء 
 مصرية.

 في، إن حركة حماس تضع شروطا، كأنها المنتصرة العسكريوقال اللواء مختار قنديل، الخبير 
الواصل بين  ريالبالمعركة، مشيرا إلى أن مطالبهم فتح كل المعابر مع قطاع غزة، وفتح معبر رفح 

ساعة، مع وجود ضمانات دولية بعدم إغالقه، مطالب  14غزة ومصر بشكل دائم وعلى مدار 
 مشروعة، الفتا إلى أن على حماس أن تكون أكثر دبلوماسية.

تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حماس تعتبر نفسها دولة وليست جزءا  فيوأضاف "قنديل"، 
سرائيل، أن عليها أن تقبل عملية من فلسطين، مشيرا إلى ضرور  ة أن يكون هناك سالم بين الحركة وا 

 السالم، وال تملى شروط وكأنها المنتصرة.
، وزير الخارجية األسبق، إنه ال يوجد ما يسمى بشروط لوقف العدوان، العرابيفيما قال السفير محمد 

سرائيل يجب أن يتم أوال  ثم يكون هناك نقاش. الفتا إلى أن وقف إطالق النار بين غزة وا 
 التي، مساعد وزير الخارجية األسبق، أن الشروط هريديوفى سياق متصل قال السفير حسين 

األصل، موضحًا أنها تتضمن فتح  فيفرضتها حماس لقبول المبادرة المصرية تتضمنها المبادرة 
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المستوى من  فيعير القاهرة بين وفدى  فيالمعابر وسهولة الحركة خاللها، الفتا إلى أن مباحثات 
سرائيل إلعادة بناء الثقة.  فلسطين وا 

من جانبه قال وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة اإلسالمية، إن حماس تحاول ابتزاز الجيش 
، ويهمها االتجار بالدماء تنفيذا الفلسطيني، مشيرا إلى أن قادتها ال يهمهم الحفاظ على الدم المصري

 عندهم أقدس من قال هللا وقال الرسول، على حد قوله. هي التي، الدوليلتعليمات التنظيم 
 52/2/2152اليوم السابع، مصر،   
 
 قافلة مساعدات يحدث في غزة اعتداء غاشم ونعدّ  : ماحزب الدستور .66

قال يحيى الجمال، مساعد رئيس حزب الدستور، إن ما يحدث في غزة اعتداء غاشم : أميرة هشام
وحيا الجمال المقاومة الفلسطينية والصمود  طينية كاملة تم إبادتها.غزة فهناك عائالت فلس على

وأضاف أنهم يقوموا بإعداد قافلة مساعدات تمهيًدا إلرسالها لغزة ويفتح الحزب مقراته  الفلسطيني.
 لتلقي التبرعات العينية.

م الكامل ومن جانبه أعلن محمد العطار الممثل عن الحزب المصري الديمقراطي بالمؤتمر عن دعمه
 لألشقاء في غزة، مطالًبا بتدخل المجتمع الدولي لحسم الموقف ومحاسبة المسئولين.

وطالب العطار بضرورة فتح المعابر لتخفيف المعاناة علي الشعب الفلسطيني وضرورة تفعيل الدور 
 المصري.

 52/2/2152األهرام، القاهرة، 
 
 لمصر القوميمن الشعبي: القضية الفلسطينية ال تنفصل عن األ التيار .67

على غزة كشف عن  اإلسرائيليقال عماد حمدي، القيادي بالتيار الشعبي، إن العدوان : أميرة هشام
 مدي عجز العرب أمام غطرسة إسرائيل.

وأضاف خالل مؤتمر األحزاب المتضامنة مع القضية الفلسطينية أن ما يزيد الموقف سوًءا هو 
 سوي الشجب واإلدانة. ال يجيدونب موقف مصر الضعيف، الفتًا إلي أن العر 

: فلسطين ليست وأكد حمدي أن القضية الفلسطينية ال تنفصل عن األمن القومي لمصر مستطرداً 
 يجب أن تتحمل أخطاء إحدى الفصائل السياسية بها. حماس وفلسطين ال

طينية ظلم وانتقد حمدي المبادرة التي أطلقتها مصر باألمس قائال: "حياد مصر تجاه القضية الفلس
وزراء خارجية العرب لم يأت  واجتماعوحاجة تكسف والموقف العربي لم يكن أبًدا موقًفا مشرًفا 
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وأعلن حمدي عن فتح جميع مقرات التيار الشعبي لجمع التبرعات العينية إلرسال قافلة  بجديد".
 مساعدات لغزة.

 52/2/2152األهرام، القاهرة، 
 
 الفلسطينية.. وتحية للصمود يادرة المصر حزب مصر القوية: نتحفظ على المب .68

قال أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، إن القضية الفلسطينية هي : أميرة هشام
 قضية فرز، حيث إن المواقف المتباينة إزاءها تؤدى إلى عملية فرز بين من هو وطني وغير وطني.

التحالف  - الكرامةاليوم وشاركت فيه أحزاب"  ولفت إمام خالل المؤتمر الذي عقده حزب الدستور
المصري الديمقراطي" وجبهة ثوار والعيش والحرية إلعالن  -مصر القوية -التيار الشعبي  -الشعبي

 موقفهم من القضية الفلسطينية إلي أن القضية الفلسطينية تجمعنا وتجعلنا نسمو فوق كل الخالفات.
التي تقف موقف  العربيةاألنظمة  علىموده، وكل العار وأضاف: كل التحية للشعب الفلسطيني وص

المبادرة المصرية التي تنادى بوقف العنف بين الطرفين الفلسطيني  علىالمتفرج وكل العار 
 واإلسرائيلي.

عالم قبل طرحها وسائل اإل علىتوجد مبادرة تخص القضية الفلسطينية يتم طرحها  واستطرد إمام: ال
نما ضد فلسطين، فإسرائيل  علىمؤكًدا أن مصر بذلك ليست الطرف الفلسطيني،  على الحياد وا 

تتحدث اآلن عن ضرورة قبول الطرف الفلسطيني لتلك المبادرة والتوقف عن الضرب، وأكد رفضه 
 للمبادرة المصرية.

 52/2/2152األهرام، القاهرة، 
 
 ا حماسفلسطين: مشاورات جرت حول المبادرة مع أطراف كثيرة بينه ىسفير مصر لد .69

قال سفير مصر لدى فلسطين وائل نصر الدين عطية، إن مشاورات جرت مع مختلف : ربيع شاهين
- الجامعةاألطراف الفلسطينية وبينها حركة حماس قبيل إعالن المبادرة التي سبقت اجتماع مجلس 

 ساعات. ببضع-الماضياالثنين 
ار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين أن زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة تأتي في إط إلىولفت 

لمتابعة جهود وقف العدوان اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية، ونزيف دم األبرياء بقطاع غزة، وهو 
 ما تهدف إلى تحقيقه المبادرة المصرية لوقف إطالق النار.
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طالق الصواريخ وعن مصير المبادرة المصرية حاليًا في ظل استمرار القصف اإلسرائيلي على غزة و  ا 
على إسرائيل، أكد السفير وائل نصر الدين أن المبادرة هي الجهد الوحيد المطروح على الطاولة 
حاليًا، وهو ما يجب استثماره والبناء عليه، موضحا أن موعد تطبيق أية هدنة أو تهدئة يبدأ من 

عمل على تحقيقه اللحظة التي يوقف فيها الطرفان معا إطالق النار، وهو ما تواصل مصر ال
بالتشاور مع القيادة الفلسطينية، وبالتنسيق مع جميع الفصائل واألطراف اإلقليمية والدولية المعنية، 

للتهدئة في أقرب فرصة حقنا لدماء المدنيين األبرياء، خاصة من  1071أماًل في إعادة تثبيت اتفاق 
 األطفال والنساء.

بعض األطراف قبل اإلعالن عنها، أوضح السفير أنه  وحول ما تردد بشأن عدم عرض المبادرة على
سبق التشاور مع الجميع مسبقا على طرح مصر لمبادرة لنزع فتيل األزمة ووقف معاناة األهل في 
نهاء الحصار الذي يفرضه االحتالل، ومضمون عناصرها كان معلوما لكل األطراف  الضفة وغزة وا 

قف طوياًل أمام جوانب صياغية أو شكلية، فهذه أمور وقال: "ال يجب التو  المعنية قبل إطالقها.
 يسهل التعامل معها، والمهم هو التركيز على الجوهر والمضمون".

 52/2/2152األهرام، القاهرة، 
 
 مصر: "تحالف الشرعية" يدعو لـ"مليونية لبيك يا غزة" .71

عارض في مصر، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب" الم: قدس برس -القاهرة 
مواطنيه إلى أن "ينتفضوا في أسبوع ثوري جديد رفضا للمؤامرة الصهيونية األمريكية" وأن يتم الحشد 

 فيه يوم الجمعة المقبل لتظاهرة تحت عنوان "لبيك يا غزة".
 تموز/ 11( إلى يوم غضب الثالثاء المقبل )71/9كما دعا التحالف في بيان صدر عنه األربعاء )

م "غضب رافًضا لخضوع )الرئيس المصري المشير( عبد الفتاح السيسي لصندوق النقد يوليو( ليو 
 الدولي واستمرار تفعيل قرارات الغالء ورفع الدعم "على أن تحرق أعالم األعداء وصور العمالء.

 58/2/2152قدس برس، 
 

 وقافلة لألطباء العرب تدخل غزةالمصري شاحنات للجيش  عشر .70
لقت السلطات المصرية مساء أمس األربعاء، معبر رفح البري بعد وصول أغ: القادر مبارك عبد

فلسطينيا قادمين من غزة من حملة الجوزات المصرية واألجنبية وقامت األجهزة األمنية بإرجاع  112
 من المشتبه فيهم. 1
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على الجانب  عالقاً  76وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح أن السلطات المصرية سمحت بمرور 
شاحنات مساعدات مقدمة من القوات  70للعودة إلى قطاع غزة. وأشار المصدر إلى أن المصري 

شاحنات مساعدات مقدمة من اتحاد األطباء العرب قد  2عبرت إلى قطاع غزة و المسلحة المصرية،
دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، باإلضافة إلى دخول قافلة تابعة لدولة اإلمارات العربية 

شاحنات  9شخًصا و 42طاقم المستشفى الميداني بمدينة خان يونس مكون من  المتحدة تضم
 مستلزمات طبية وأدوية وسيارة إسعاف.

واكد المصدر أن السلطات المصرية ستقوم بفتح المعبر اليوم الخميس، طوال اليوم الستقبال الجرحى 
دخال المساعدات المقدمة للشعب ال  فلسطيني.والمصابين القادمين من قطاع غزة وا 

 52/2/2152الوطن، مصر، 
 
 خائن وعميل "إسرائيل"أحمد حرارة: من يهاجم حماس ويترك  الناشط المصري .72

يناير، بدعم أي فصيل يحمل السالح  11طالب أحمد حرارة، أحد مصابي ثورة : كريم كيالني
الثورية وقال حرارة، خالل مؤتمر صحفي لعدد من القوي السياسية و  لمواجهة الكيان الصهيوني.

إلطالق قافلة إغاثة لمساندة غزة، إن من يهاجم حركة حماس ويترك الكيان الصهيوني خائن وعميل 
 إلسرائيل.

 58/2/2152الوطن، مصر، 
 
 إسرائيلية تشكر إعالمية مصرية "لشعورها بمعاناة اليهود" قناة .73

وذلك بعد كشفها عن موقفها علنا اإلعالمية حياة الدرديري،  اإلسرائيليةشكرت القناة الثانية التلفزيونية 
 ."المصرية القيام بمساعدة إسرائيل للقضاء على حماس مطالبتها السلطة"و
، أن القناة الثانية اإلسرائيلية، اقتبست أقوال درديري التي "روسيا اليوم"وذكر الموقع اإللكتروني لقناة  

دة والحركة، هذا ألنها كانت تساند ال توجد عالقة محبة بين الحكومة المصرية الجدي"جاء فيها أنه 
 ."الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة اإلخوان المسلمين

عشرات اإلعالميين الكارهين لحماس، الذين رأوا أنها "ووصفت القناة حياة الدرديري بأنها واحدة من 
ا 'تشعر ، وأنه"تآمرت على المصريين، وشنت هجمات إرهابية بالتنسيق مع جماعة اإلخوان المسلمين

 ."بمعاناة اإلسرائيليين
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الشعب المصري الذي أصبح واعيا لكل هذه المؤامرات، لن "أن  -بحسب الموقع-واعتبرت الدرديري  
 ."يقبل من قواته المسلحة إال ضرب بؤر اإلرهاب في غزة، وتدمير حماس بعمليات عسكرية

مصرية، وشاركت في نحن كمصريين لن ننسى حين اعتدت حماس على السيادة ال"وأضافت:  
ورفضت درديري، إرسال مساعدات  ."يناير 11اقتحام السجون، وساعدت في قتل األبرياء أيام ثورة 

 إنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية.
 58/2/2152موقع رصد، القاهرة، 

 
 بسحق حماس "إسرائيل"مصريون يطالبون  عالميونإ .74

ائيلي بالكالم الذي ورد على لسان إعالميين مصريين وخليجين عن الوضع في احتفى التلفزيون اإلسر 
غزة، ورغم العدوان الغاشم الذي تشنه اسرائيل على قطاع غزة منذ ثمانية ايام وسقوط مئات الشهداء 

 طفال.والجرحى اغلبهم من المدنيين والنساء واأل
حماس هي المسؤولة عن مذابح " أون تي في أن"وذكرت المذيعة المصرية أماني الخياط علي قناة 
 ."إسرائيل في غزة وأنها خلقت األزمة لفتح معبر رفح

من جانبه تساءل االعالمي المصري توفيق عكاشة في قناة الفراعين، عمن بدأ العدوان؟ ووصل الى 
ين، وهاجم النار انما حماس هي التي بدأته بخطفها ثالثة مستوطن إطالقنتيجة ان اسرائيل لم تبدأ 

وحملهم مسؤولية الدماء التي تراق في  "الكالب"حماس وطالبها بدفع مقاتليها الى المعركة ووصفهم بـ
 غزة.

، حركة حماس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، ىوهاجم اإلعالمي المصري أحمد موس
اإلعالمي  وأعلن بقطر. إسرائيل في الوقت الذي يتواجد فيه علىخالل حلقة له، على خلفية الهجوم 

مظهر شاهين، إن جميع الفلسطينيين سواء في غزة أو في أي مكان آخر، يكرهون حماس، مشيًرا 
 إلى أنها تواجه الكره ذاته الذي تواجهه جماعة اإلخوان المسلمين في مصر.

 58/2/2152موقع رصد، القاهرة، 
 
 ه المقاومة في فلسطيناإلعالم اإلسرائيلي يستعين بنظيره المصري لتشوي: تقرير .75

على الرغم من تسابق رؤساء تحرير وصحفيين مصريين : قدس برس - محمد جمال عرفة -القاهرة 
للقاء إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة خالل زيارته لمصر عقب انتهاء العدوان 

نفس هؤالء الصحفيين اآلن ، والتزاحم اللتقاط الصور التذكارية معه، فقد بدأ 1071اإلسرائيلي عام 
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بالشراكة مع اإلعالم اإلسرائيلي في تشويه صورة المقاومة واالدعاء أن "حماس تزداد ثراًء بينما 
تصارع غزة الفقر"، في صورة تعكس حالة من االهتزاز الكبير في منظومة القيم المهنية واألخالقية، 

 بحسب ما يرى المراقبون.
اإلعالمية لوسائل اإلعالم المؤيدة للنظام المصري، فقد لوحظ تبادل وفي رصد لـ "قدس برس" للحالة 

صحفيين مصريين مع صحف إسرائيلية نشر وبث شائعات عن قادة المقاومة الفلسطينية، لتشويه 
المقاومة لدى الرأي العام المصري، وضمن الحرب النفسية الصهيونية علي المقاومة، وسعت صحف 

شادة بالدولة العبرية، إسرائيلية لإلشادة بما يردد ه اإلعالميين المصريين، من هجوم على المقاومة وا 
على غرار إشادة القناة الثانية اإلسرائيلية بمذيعة قناة "الفراعين" حياة الدرديري، بعد مطالبتها مصر 

 القيام بمساعدة إسرائيل للقضاء على "حماس".
نية، بث المذيع محمد الغيطي، ما زعم أنها وضمن الحرب اإلعالمية المصرية على المقاومة الفلسطي

 "مغامرات إسماعيل هنية" رئيس حكومة فلسطين مع سيدات بالموساد وعالقته الوطيدة بإسرائيل".
 والتيوعرض الغيطى، خالل برنامجه "صح النوم" على قناة "التحرير"، عددًا من الصور المركبة،  

الخمر معهن، كما زعم الغيطى أنه عندما مرض ابن تفبرك عالقة لهنية مع "نساء الموساد" وشربه 
 هنيه نقله إلى مستشفى في "تل أبيب".

وشارك في مسلسل تشويه قادة المقاومة الصحفي المصري حمدي رزق رئيس تحرير مجلة 
"المصور" في مقال بعنوان "ولماذا ال يستشهد أبناء وأحفاد قادة حماس؟" زعم فيه أن أبناء القادة 

غد، بينما أبناء فلسطين هم الذين يسقطون شهداء، ما دفع نشطاء مواقع اجتماعية يعيشون في ر 
للهجوم عليه بكثافة، ووصفه بالجهل وذكر أسماء أبناء قادة استشهدوا وأسماء قادة حماس أنفسهم، 

 الذين سقطوا شهداء.
مدير قناة  وانضم إلى جوقة المشوهين للمقاومة الفلسطينية، اإلعالمي المصرية توفيق عكاشة،

"الفراعين"، وزعم أن "المصريين على استعداد إلرسال المساعدات في حال تمّكن فلسطينيو غزة من 
 اإلطاحة بحكم حماس في القطاع، واصفا أهل غزة بالنعام الذي يضع رأسه في الرمل".

 ونقلت الصحف اإلسرائيلية عن مجلة "روز اليوسف" المصرية أن "إسماعيل هنية، لم يعرف في
متر مربع،  1100بيًتا مساحته  1070السنوات األخيرة أية مشاكل اقتصادية حيث اشترى هنية عام 

ماليين دوالر" بحسب المجلة المصرية التي اشتهرت  4في حي الرمال الفاخر بغزة، وكانت كلفته 
 بنشر الفبركات الصحفية.

 58/2/2152قدس برس، 
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 العدوان يزور جرحى غزة ويجدد الدعوة لوقف النسور .76

رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور امس االربعاء الجرحى والمصابين  بترا: زار –عمان 
الفلسطينيين، الذين يتلقون العالج في مدينة الحسين الطبية، بعد إصابتهم جراء العدوان اإلسرائيلي 

تور محمد المومني الى على قطاع غزة. واستمع رئيس الوزراء يرافقه وزير الدولة لشؤون االعالم الدك
شرح من مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب خلف السرحان واالطباء المشرفين على 

 عالج الجرحى والمصابين عن حاالتهم وأوضاعهم الصحية.
واكد رئيس الوزراء ان المملكة تبذل وبتوجيهات من جاللة الملك عبدهللا الثاني واوامر سمو نائب 

ملك ولي العهد كل جهدها إليصال المساعدات الطبية واإلنسانية ألبناء الشعب الفلسطيني جاللة ال
الشقيق في غزة، وتسهيل تقديم العون الطبي واإلنساني ومعالجة الجرحى والمصابين من أبناء 
القطاع، الفتا الى انه سيكون هناك المزيد من الجرحى الذين سيحضرون للعالج في االردن وسيتم 

 ر قوافل للمساعدات الطبية واالنسانية باوامر من صاحب الجاللة وسمو ولي العهد.تسيي
كما اكد رئيس الوزراء موقف االردن الداعي لوقف العدوان االسرائيلي على قطاع غزة وضرورة  

احترام القانون الدولي اإلنساني وعدم استهداف المدنيين في ظل األوضاع االنسانية الخطيرة التي 
هي جوهر الصراع وان غياب المفاوضات يحدث  الفلسطينيينغزة حاليا، منبها بان القضية  تعيشها

 فراغا يمأله القتل والدمار.
 52/2/2152الرأي، عمان، 

 
 : عدم حل القضية الفلسطينية سيبقي المنطقة مضطربةالطراونة .77

ركي ستيوارت بحث رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والسفير االمي -بترا -عمان 
جونز عالقات التعاون الثنائي بين االردن والواليات المتحدة االمريكية وافاق تطويرها وتنميتها في 

 المجاالت كافة خاصة البرلمانية واالقتصادية.
االربعاء السفير جونز بمناسبة انتهاء مهامه كسفير معتمد لبالده  أمسواكد الطراونة لدى استقباله  

عدم ايجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية سيبقي المنطقة برمتها لدى المملكة أن 
مضطربة وغير مستقرة مؤكدا انه ما لم يتم التوصل الى حل دائم ستبقى المنطقة ساحة للتطرف 
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والعنف وعدم االستقرار. واستعرض الممارسات االسرائيلية بحق فلسطين ارضا وشعبا ومقدسات 
 خاصة اميركيا للضغط على اسرائيل إليجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. داعيا االسرة الدولية

 52/2/2152الرأي، عمان، 
 
 غزة تدافع عن كل المتخاذلين الذين يبدو أنهم لن يهمهم أي توسع صهيوني :الشبيالت .78

المشروع “الذين ال يدركون أن  ”األنانيين“حّذر المعارض األردني ليث شبيالت من أسماهم : عمان 
سيزحف عليهم "بحدود، من كون المشروع  حتى يلتزميرفض إعالن دستور له  ”الصهيوني التوسعي

 ."تغامر"وال  أنفسهم" األنانيين"، مضيفا ان غزة تدافع عن "
لقد خسرنا “وكتب شبيالت على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي رسالة تحت عنوان 

غزة تدافع "، لفت فيها إلى أن ”بيوتنا وارضنا. أفال نستفيق؟ أنفسنا وكرامتنا وباقي فقط أن نخسر
عنكم )أي من أسماهم األنانيين( وليس كما يقول سفهاء قومنا من إعالميين يخدمون زعماء باتوا ال 

 "."مغامرة"يخجلون من انكشاف صهينتهم العربية أن غزة 
م المغامرون الذين سيضيعون الضفة باستسالمه"أنهم هم  "األنانيين"وأضاف شبيالت موجها حديثه لـ

التي  ”اتفاقية الذل بوادي عربة“، مذّكرا أن العدو قد نقض "الشرقية وسيناء والجوالن واالنبار وخيبر
حددت االردن والعرش حاميا لألقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، فيعتدي يوميا 

 ."م ساكتونانت"عليها ويطرح في كنيسته ما ينقض المعاهدة و
راعي المقدسات واالقصى ال يعلن أن العدو قد نقض المعاهدة بل تتمسك الحكومة “وشدد على أن 

 .”بها من طرف واحد وتغمزون في الوقت نفسه غمزا في جهاد اهل غزة
شبيالت قال في رسالته التي نشرها ليل الثالثاء إن غزة تدافع عن كل المتخاذلين الذين يبدو أنهم لن 

أي توسع صهيوني، كون مشروع التوسع ليس سريا وهو معلن في كل أدبياتهم وتصريحاتهم  يهمهم
المنشغلين بلوم الغزيين بدال من حشد الجيوش  "السفهاء"بـشبه اليومية، موجها لومه لمن وصفهم 
 والطاقات لوقف الزحف القادم ال محالة.

 52/2/2152رأي اليوم، لندن، 
 

 تعد لعالج مصابي غزة مجانااألردن الخاصة تس مستشفيات .79
أبدى رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في األردن، الطبيب زهير أبو فارس،  األناضول:-عمان

 استعداد المستشفيات الستقبال جرحى العدوان اإلسرائيلي من قطاع غزة، وتقديم العالج لهم مجانا.
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مت عربي مطبق على ال يمكن أن نبقى مكتوفي األيدي وسط ص»وفي تصريح هاتفي، قال: 
 «.العدوان الغاشم على الحبيبة غزة

، الفتا إلى عقد اجتماع «دفعنا دورنا القومي واإلسالمي تجاه الشقيقة فلسطين إلى المبادرة»وأضاف: 
أمس من أجل بلورة الفكرة بصورتها النهائية، سيما بعد تهافت عدد كبير من األطباء االردنيين  طارئ

 م الطبابة مجانًا.في القطاع الخاص لتقدي
مستشفى ستقدم العالج الطبي  41وأوضح ابو فارس أن مستشفيات األردن )الخاصة(، وعددها 

لمصابي قطاع غزة مجانا. أشار إلى اتصاالت تجريها الجمعية مع الجهات ذات الصلة في بالده؛ 
موعد لم  من أجل تسهيل وصول الجرحى إلى المستشفيات األردنية لتلقي العالج المناسب )في

 يحدده.
 52/2/2152القدس العربي، لندن، 

 
 يوقف فلسطينَيين متورَطين في إطالق الصواريخ من الجنوب اللبناني الجيش .81

في هجوم هو الخامس من نوعه، أطلق مجهولون ، بيروت، 52/2/2152، الحياة، لندن ذكرت
من مزرعة الخريبة الواقعة قرابة الواحدة بعد منتصف الليل قبل الفائت صاروخًا من نوع كاتيوشا 

أسفل جبل الشيخ في منطقة العرقوب والتابعة لقضاء حاصبيا باتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة، 
لكنه سقط عند أطراف محلة وادي قيس على الطرف الشمالي لبلدة الخيام، قضاء مرجعيون. 

قصي والمتابعة، تمّكنت مديرية بنتيجة الت»واقتصرت أضراره على الماديات. وأعلنت قيادة الجيش أنه 
المخابرات )أول من( أمس، من توقيف اثنين من المتورطين في عملية إطالق الصواريخ باتجاه 
األراضي الفلسطينية المحتلة، وهما الفلسطينيان خليل خّراز وشقيقه حسن، اللذان اعترفا بإقدامهما 

، الفتة إلى أن «مكان إطالقها)يوليو( الجاري إلى تموز 74و 71على نقل الصواريخ يومي 
 التحقيقات مستمرة مع الموقوَفين لكشف بقية المتورطين وتوقيفهم.

وكان فرع مخابرات الجيش في الجنوب أوقف بداية أحد الشقيقين على حاجز للجيش عند مدخل 
لنقل  الرشيدية أثناء دخوله إلى المخيم في سيارة بيك أب، وبعد تفتيشه عثر داخله على مخبأ استخدم

الصواريخ التي أطلقت من المعلية والقليلة جنوب صور. وفي اليوم التالي تم جلب شقيقه من المخيم 
 وُنقال إلى اليرزة للتحقيق معهما فاعترفا بنقل الصواريخ. 
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وأن تصرفهما فردي وال عالقة للحركة به. وكانت « حماس»وتردد أن الموقوفين قريبان من حركة 
صلة لها على اإلطالق ببيان صدر باسم جناحها العسكري ويزعم المسؤولية الحركة أعلنت أن ال 

 عن هجوم صاروخي من األراضي اللبنانية على شمال فلسطين.
أفادت « الوكالة الوطنية لالعالم» أن ،عمر يحيى عن، 52/2/2152، المستقبل، بيروت وأضافت

جنوب مدينة صور، وضرب « الحنية سهل»الصواريخ في  إلطالقعلى منصتين  ليالً  أنه تم العثور
 الجيش طوقًا حول المكان.

 
 الوزير السابق حسن منيمنة: ال يجوز استمرار الصمت حيال غزة .80

عداد الكوادر في  الوزير السابق حسن منيمنة أن « تيار المستقبل»أكد منسق عام التثقيف السياسي وا 
االميركي الى تسوية فلسطينية ما يحصل في غزة جاء بعد أمرين مهمين، االول فشل المسعى 

اسرائيلية، والثاني قيام المصالحة الوطنية الفلسطينية وما انبثق عنها من تشكيل حكومة توافق وطني 
 اسرائيل كثيرًا، مشددًا على ان ال يجوز استمرار الصمت حيال غزة. أزعجاالمر الذي 

االسرائيلي بنيامين نتنياهو هّدد  رئيس الوزراء»، بأن «الشرق»وذكر منيمنة، في حديث الى إذاعة 
سقاط الوحدة الفلسطينية ألنه يدرك مخاطر هذا االمر على سياساته إن في  بإسقاط هذه الحكومة، وا 

الموقف الفلسطيني دوليًا  إلضعافالداخل أو على الصعيد الدولي ألنه كان يستفيد جدًا من االنقسام 
 «.وداخلياً 
ألنها محاولة إسرائيلية إلنهاء القضية الفلسطينية، واعتقد أن ما يجري في غزة أمر مقلق »وقال: 

، مشيرا «الحصار المفروض على القطاع لم يحد محتمالً وال يجوز استمرار الصمت العربي والدولي
هناك سياسة تجويع يلجأ اليها نتنياهو تدريجيًا بفرض الحصار على غزة وأي حديث عن »الى أن 
الفلسطيني عليه ليس الرفض إنما يريدون أن يحصلوا على ما يكسر نار سيكون الرد  إطالقوقف 

 «.هذا الحصار ولو جزئيًا، بمعنى أن يتمكن الشعب الفلسطيني تحديدا في غزة من التنفس
52/2/2152، المستقبل، بيروت  

 
 استمرار وقفات التضامن مع غّزةلبنان:  .82

لى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي فيما تواصلت اإلدانات واالستنكارات للعدوان الصهيوني ع
 الضفة الغربية، استمرت أيضًا االعتصامات التضامنية مع غزة في مختلف المناطق.
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في برالياس في البقاع بين رئيس « جمعية قولنا والعمل»عقد لقاء تضامني مع غزة في فقد تم 
 هر عبد الرزاق.الشيخ ما« حركة اإلصالح والوحدة»الجمعية الشيخ أحمد القطان ورئيس 
إدانته للعدوان على غزة وعلى الفلسطينيين « الجماعة اإلسالمية»من جهته، جدد المكتب السياسي لـ

محاولة صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية من خالل »في الضفة الغربية والقدس، ورأى في ذلك 
الدولي أعطى العدو الصمت العربي و »، مشيرًا إلى أن «القضاء على مقاومة الشعب الفلسطيني

الصهيوني ضوءا أخضر لالستمرار في عمليات اإلبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل 
 «.هذه األطراف شريكة في العدوان

أن ما ُسّمي مبادرة مصرية لوقف إطالق النار في غزة هي في حقيقتها مجموعة الشروط »واعتبر 
المصري قبوله أو الموافقة عليه، وهي محاولة إلعطاء الصهيونية ولكن بثوب مصري، يأبى الشعب 

 «.العدو الصهيوني بالديبلوماسية ما لم يأخذه بالعدوان، بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية
كيف يمكن لبعض األنظمة »وجيه فانوس « ندوة العمل الوطني»وسأل رئيس اللجنة التنفيذية لـ 

ى أن تكون وسيطة بين عدّوها القاتل وشعبها المستهَدف العربية أن ترى أن لها الحق أو القدرة عل
 «.بالقتل من قبل هذا العدو؟

النائب السابق « حركة النضال اللبناني العربي»كما نّدد بالمجازر الوحشية كل من: األمين العام لـ
 في إقليم الخروب أحمد الرواس،« لجنة المتابعة اللبنانية الفلسطينية»فيصل الداود، أمين سر 

التجمع العربي واإلسالمي لدعم »في بعلبك، األمين العام لـ« األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية»
 «.المجلس النسائي اللبناني»يحيى غدار، « خيار المقاومة

52/2/2152السفير، بيروت،   
 
 ةالوضع بغز  يتونسالرئيس اليبحث مع  قطر أمير .83

 

شيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى اتصاال تلقى حضرة صاحب السمو ال: قنا –الدوحة 
تم  هاتفيا اليوم من أخيه فخامة الرئيس محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

خالل االتصال استعراض العالقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة 
 ، السيما الوضع في قطاع غزة.مستجدات األوضاع في المنطقة

 52/2/2152الشرق، الدوحة، 
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 العربي: فلسطين بحاجة لوضع نظام حماية دولية نبيل  .84
أكد األمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، الشعب الفلسطيني يعتدي : مراد فتحي -القاهرة 

ن بحاجة ماسة لوضع نظام حماية عاما ولذلك فلسطي 10عليه وتنتهك حقوقه من دولة إسرائيل منذ 
 دولية لتتوقف هذه األعمال.

وقال العربي في تصريحات له عقب لقائه مع الرئيس محمود عباس، اليوم األربعاء، في قصر 
الضيافة، إن اللقاء كان مهم للغاية حيث استمعت منه عن المجهودات التي يقوم بها شخصيا لوقف 

ي قطاع غزة ألن غزة هي جزء من فلسطين التي هي جزء من القتال وحقن الدماء ووقف التدمير ف
 العالم العربي وان ما يحدث في غزة يمس الجميع ويمسهم بصورة مباشرة.

 52/2/2152الشرق، الدوحة، 
 
 ويدعم طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ..البرلمان العربي يعلن تأييده للمبادرة المصرية .85

البرلمان العربي، دعمه للقرار الذي اتخذته دولة فلسطين بالتوجه إلى أعلن : العزب الطيب الطاهر
األمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين 
جالء االحتالل وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير 

 ي.الحماية للشعب الفلسطين
للجنة الشئون  الطارئوطلب البرلمان العربي في بيان له مساء اليوم األربعاء، في ختام االجتماع 

الحكومات العربية التي لها عالقات سياسية  -الخارجية والسياسية واألمن القومي التابعة للبرلمان
ذا استمرت إسرائيل في واقتصادية مع إسرائيل إلى إعادة النظر فيها وتجميد مبادرة السالم العربية إ

 عدوانها على الشعب الفلسطيني.
كما أكد البرلمان دعمه للمبادرة المصرية الخاصة بالوقف الفوري للعدوان اإلسرائيلي ورفع الحصار 
على الشعب الفلسطيني، مندًدا بالعدوان المتواصل من قبل إسرائيل على الشعب الفلسطيني ال سيما 

 .ع أنواع الهمجيةفي قطاع غزة الذي يواجه أبش
 58/2/2152األهرام، القاهرة، 
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 المرزوقي: مستعدون الستقبال جرحى وأطفال غزة في تونسمنصف  .86
قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي إن بالده مستعدة الستقبال الجرحى : حسن سلمان - تونس

ول الكبرى في العالم واألطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تجري اتصاالت مع الد
 "األقصى"إليقاف العدوان اإلسرائيلي المستمر منذ عشرة أيام. وخالل حوار تلفزيوني بثته قناتا 

دولة إرهابية "، قال المرزوقي إن إسرائيل تتصرف كـ"القدس العربي"مساء الثالثاء وتابعته  "القدس"و
 ."ذي يعاني الخالفات والتمزقتخوض حربا نفسية ضد الفلسطينيين، مستغلة الوضع العربي ال

نقوم اآلن بتجميع شحنة من األدوية بهدف إرسالها في طائرة خاصة إلى المستشفيات في "وأضاف 
مدينة غزة، وسنعمل على استقبال الجرحى واألطفال الفلسطينيين في تونس، وسيقوم وزير الخارجية 

خوة في مصر التعاون معنا لتسهيل هذه التونسي بزيارة القطاع حالما تم فتح المعابر، ونأمل من األ
 ."المهمة

ولفت إلى أنه يجري اتصاالت مكثفة مع القيادات الفلسطينية والعربية وبعض الدول الغربية واالفريقية 
بهدف وقف العدوان اإلسرائيلي المستمر على القطاع، مشيرا إلى أن جهوده لقيت استجابة من قبل 

التي تعهد رئيسها فرانسوا هوالند بالتعاون مع الدول الكبرى لوقف بعض الدول الغربية وخاصة فرنسا 
 هذا العدوان.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في القاهرة لمناقشة تصاعد العدوان اإلسرائيلي على غزة وبحث 
 السبل الكفيلة إليقافه.

ن معاناة سكان القطاع، ودعا المرزوقي إلى استثمار االجتماع للوصول إلى نتائج إيجابية تخفف م
مطالبون »وخاصة فيما يتعلق بفتح معبر رفح من قبل السلطات المصرية، مشيرا إلى أن العرب 

اليوم بنبذ خالفاتهم وممارسة ضغط موحد على الدول الغربية لتضغط بدورها على إسرائيل لوقف 
حصار أو القتل البطيء األولوية اآلن هي لوقف العدوان، ومن ثم نبحث وقف ال"وأضاف  ."العدوان

 ."الُممارس ضد أهل غزة، على أن يكون رفع الحصار شرط أساسي للتهدئة في غزة
 52/2/2152القدس العربي، لندن، 

 
 األسد: فلسطين ما زالت القضية المركزية بالنسبة لسورية .87

 على دولهجوما  ي خطاب القسم في قصر الشعبفالرئيس السوري بشار األسد : شن زياد حيدر 
المسؤولة عن غالبية الهزائم التاريخية التي لحقت  "دول التخلف العربي"الخليج العربي، باعتبارها 
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، مهمتها "تلك الدول ومعسكرها ليست سوى أنظمة استبدادية قمعية متخلفة"واعتبر، أن  بالعرب.
 وتنفيذ أجندة أميركية ـ إسرائيلية واضحة. "تذويب القضية الفلسطينية"الرسمية 

بالنسبة إلى سوريا، رافضًا كل طرح لتحييد دمشق عن  "القضية المركزية"أن فلسطين ما زالت د وأك
هذه القضية أو حتى إدارة ظهر مؤقتة لها. وقال إن ما يجري مترابط، وال يمكن فصل مسار ما 

منذ احتالل »يجري في فلسطين من عدوان على غزة عما يجري في سوريا أو العراق. وأضاف 
وصوال إلى غزو العراق وتقسيم السودان، هو سلسلة متكاملة مخططها إسرائيل والغرب، لكن فلسطين 

  ".منفذها كان دائما دول القمع واالستبداد والتخلف
 52/2/2152السفير، بيروت، 

 
 وتسعيان لصياغة مبادرة تهدئة "مطالب غزة": تركيا وقطر تدعمان "القدس العربي" .88

عن توافق تركي قطري على  "القدس العربي"فت مصادر خاصة لـالقدس العربي: كش –إسطنبول 
دعم مطالب الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل المشترك سعيًا لبلورة مبادرة جديدة للتهدئة تضمن 
رفع الحصار اإلسرائيلي عن القطاع، في ظل عدم رضا الجانبين عن المبادرة المصرية لوقف إطالق 

 النار في قطاع غزة.
لمصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وبحسب ا

مغلقًا وغير معلن ظهر أمس األربعاء، وذلك بعد  اجتماعاً وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقدا 
 ساعات من اجتماع اخر بين الزعيمين عقد في مقر رئاسة الوزراء التركية في العاصمة انقرة.

المقرب من رئاسة الوزراء في تركيا، أن االجتماع كان مغلقًا وتم بعيدًا عن وسائل وأوضح المصدر 
اإلعالم، حيث تركز على بحث آلية لتقديم مبادرة جديدة إلنهاء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، 

 في ظل التوافق الكامل برؤية الطرفين لحل األزمة.
ابية للورقة التي تقدمت بها مصر من أجل الوصول ونوه المصدر إلى أن الطرفين ال ينظران بإيج

إلى وقف إلطالق النار بين الفصائل الفلسطينية وحكومة االحتالل اإلسرائيلي، ويبديان دعمًا مشتركًا 
 للمطالب الفلسطينية بضرورة وقف العدوان اإلسرائيلي ورفح الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل.

لبلدين عقدا أيضًا اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا في أنقرة، باإلضافة مصادر أخرى قالت إن وزيري خارجية ا
 إلى االجتماع الذي ضم األمير تميم والرئيس التركي عبد هللا ُغل.

وذكرت الوكالة أن االجتماع الذي ضم أردوغان وأمير قطر، انتهى في ساعة متأخرة من ليل 
 رة.الثالثاء، في مقر رئاسة الوزراء التركية، بالعاصمة أنق
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، ووزير الطاقة "أحمد داود أوغلو"وشارك في االجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية 
، ورئيس هيئة "فريدون سينيرلي أوغلو"ومستشار وزارة الخارجية  "،طانر يلدز"والموارد الطبيعية 

للقاء بين الطرفين ، حيث استمر ا"إبراهيم قالين"، ومستشار رئاسة الوزراء "حقان فيدان"االستخبارات 
ساعتين ونصف الساعة تقريبا، ولم تصدر أي جهة معلومات عن الموضوعات التي تناولها الجانبان 

 خالل اللقاء.
 52/2/2152القدس العربي، لندن، 

 
 في األهداف اإلغاثية "نهاء االحتالل"إالكويت تدعو األمم المتحدة إلى إدراج بند  .89

األمم المتحدة للتنمية المستدامة على االستجابة لمطالب  حضت الكويت لجنة كونا: -نيويورك 
المجموعة العربية بأن تدرج في وثيقة العمل النهائية عددا من األهداف العربية بما في ذلك إنهاء 

 االحتالل من أجل تحقيق تنمية مستدامة للجميع.
الحسن خالل الدورة  ومم المتحدة حسن شاكر أبوقال السكرتير الثاني في الكويت الدائم لدى األ

ال يمكن أن تقبل "ن المجموعة العربية إلفريق العمل المفتوح المعني بالتنمية المستدامة  71¯ال
 ."النهج االنتقائي فيما يتعلق بالعالقة بين التنمية والسالم واألمن

لسيطرة وأضاف أن المجموعة العربية تود أن تدرج في الوثيقة الختامية الوقف الفوري لكل أشكال ا
االستعمارية واالحتالل األجنبي من أجل تحقيق تنمية مستدامة للجميع وتعزيز االلتزام بالقانون 
الدولي من قبل جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية لتحقيق نظام دولي قائم على 

 قواعد القانون.
 52/2/2152السياسية، الكويت، 

 
 في غزة طالق الناراإلمارات تدعم جهود مصر لوقف إ .91

أجرى الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصااًل هاتفيًا أمس مع سامح شكري وزير 
تناول االتصال األوضاع المتدهورة في األراضي الفلسطينية واالعتداءات على  الخارجية المصري.

واليات المتحدة األمريكية غزة. كما أجرى اتصااًل هاتفيًا مع كل من جون كيري وزير خارجية ال
وأكد الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان  وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط.

 خالل االتصاالت دعم اإلمارات للجهود المصرية المبذولة لوقف إطالق النار.
 52/2/2152الخليج، الشارقة، 
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 ادرة بديلة عن المبادرة المصرية: تركيا وقطر ناقشتا مسودة  لمبكاتب تركي .90

كشف الكاتب التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية محمد زاهد جول، : عمر زين الدين - غزة
لـ"فلسطين" عن مناقشة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل 

 يام القادمة كبديل عن المبادرة المصرية".ثاني، "مسودة مبادرة جديدة للتهدئة قد يتم ترويجها خالل األ
وكان اجتماع ثنائي انتهى في وقت مبكر من صباح األربعاء، بين أردوغان واألمير القطري في 
العاصمة التركية أنقرة، استمر ساعتين ونصف الساعة تقريبًا، في إطار مساٍع مشتركة لوقف 

 العدوان اإلسرائيلي على غزة.
ى مجريات اللقاء، إال أن جول قال إن "العدوان على غزة تصدر أجندة ورغم التكتم الشديد عل

االجتماع الثنائي، وجرى التأكيد على دعم المقاومة وصمودها في غزة"، مشيرًا إلى أن ما جرى 
 مناقشته "يهدف لدعم خيارات غزة السياسية في سبيل تحقيق تهدئة بمكاسب واضحة".

نضوجها كبديل عن المبادرة المصرية، التي تمثل مبادرة وأضاف "قد يتم ترويج المبادرة حال 
 استسالم ال تقبلها كل من تركيا وال قطر".

 52/2/2152، فلسطين أون الين
 
 : مبادرة التهدئة المصرية لحفظ ماء الوجه ورهان وقف العدوان على غزة بيد تركياعربي خبير .92

الدكتور محمد العادل أن مبادرة التهدئة التي أكد رئيس الجمعية ـ العربية التركية : قدس برس -أنقرة 
قدمتها مصر لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة جاءت متأخرة جدا، وأنها ال تتضمن مقومات 

 قبولها من األطراف المعنية، وأن الهدف منها ال يتجاوز حفظ ماء الوجه ليس إال.
ها الحالي ال تمتلك مؤهالت ورأى العادل في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" أن مصر بوضع

التهدئة  إلنجازوأضاف: "ما يقوي من الرهان على الدور التركي  .الوساطة بين االحتالل والمقاومة
أيضا هو الحرج األمريكي واألوروبي بسبب انحيازهم لصالح إسرائيل، وأنهم ال يمكن لهم القيام 

إيجابية مع رئيس المكتب السياسي لحركة بالوساطة، وهذا ال ينطبق على تركيا التي تحتفظ بعالقات 
"حماس" خالد مشعل ومع الرئيس محمود عباس ومع القيادة اإلسرائيلية وأيضا مع مختلف القوى 
الغربية، ومن هنا فإن أي دور لتركيا ولو كانت نتائجه متواضعة سيقابل بقبول أمريكي أوروبي 

سرائيليوأيضا فلسطيني   وحتى إيراني". وا 
 51/2/2152قدس برس، 
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 المسفر: مبادرة مصر للتهدئة تمثل الرؤية اإلسرائيلية لضرب المقاومةمحمد  .93

قلل أستاذ العلوم السياسية في الجامعات القطرية الدكتور محمد المسفر من : قدس برس -الدوحة 
سرائيل، وأرجع السبب في ذلك  أهمية الرهان على المبادرة المصرية للتهدئة بين المقاومة الفلسطينية وا 

إلى طبيعة المبادرة التي قال بأنها "تعكس الرؤية اإلسرائيلية لضرب المقاومة، وتنفذها القيادة 
 المصرية الحالية التي تحولت إلى ذراع إلسرائيل في غزة والمنطقة".

وأشار المسفر في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" إلى أن ما يثير الشك والريبة حيال المبادرة 
ة، هو أنها جاءت بشكل مفاج  ودون تنسيق أو تشاور مع األطراف المعنية بالقتال المصرية للتهدئ

 .مباشرة، أي فصائل المقاومة
 51/2/2152قدس برس، 

 
 الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة .94

ة لمنظمة التعاون اإلسالمي، أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان، التابع: قدس برس - جدة
أنها تتابع بصدمة وأسى بالغين العدوان اإلسرائيلي الجاري باستخدام الصواريخ والغارات الجوية ضد 

 السكان الفلسطينيين في غزة.
( أن قوات الدفاع اإلسرائيلية تنفذ هذه الضربات التي يزعم 79/1ربعاء )ورأت الهيئة في بيان لها األ

ا تستهدف مقاتلي "حماس" وبؤر اإلرهاب الفلسطيني في تجاهل إجرامي صارخ اإلسرائيليون أنه
 للقانون الدولي اإلنساني والقوانين الدولية لحقوق اإلنسان.

غزة يخلف بوأكدت أن العالم بأسره يشهد على أن هجمات إسرائيل المتعمدة على بيوت المدنيين 
 األعمال تمثل انتهاكات لحقوق اإلنسان.مئات القتلى من بينهم األطفال، وشددت على أن هذه 

 58/2/2152قدس برس، 
 
 غزة في يبحث مع كي مون الوضع القطري وزير الخارجية  .95

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصااًل هاتفيًا من سعادة : قنا –الدوحة 
جرى خالل االتصال بحث آخر  السيد بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة مساء اليوم.

 مجريات العدوان على قطاع غزة، والجهود المبذولة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني.
 52/2/2152الشرق، الدوحة، 
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 يدعو لسحب مبادرة السالم العربية وفتح معبر رفح "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين" .96

المسلمين إلى سحب مبادرة السالم العربية كما  دعا االتحاد العالمي لعلماء: بوابة الشرق -الدوحة 
دعا العالم الحر والمنظمات الدولية، للقيام بواجبهم اإلنساني تجاه دعم أهل غزة وفلسطين، والعمل 

 على وقف العدوان، واعتباره جريمة إنسانية، والسعي لمحاكمة الصهاينة ومالحقتهم دوليًا.
شعوب، والمسؤولين، ووزارات األوقاف والشؤون اإلسالمية، كما طالب العالم اإلسالمي ممثاًل في ال

ودور اإلفتاء، والجامعات، والهيئات والمنظمات، والجماعات اإلسالمية، والعلماء، والدعاة بتخصيص 
م يومًا عالميا لنصرة أهل غزة 1074يوليو  72الموافق 7411رمضان  10يوم الجمعة القادم 

يوم النصرة فعاليات على رأسها المظاهرات واالعتصامات  المحاصرين المهجرين على أن يتضمن
السلمية القانونية، والدعم المالي، والحمالت اإلغاثية الشاملة، وكفالة أسر الشهداء والمصابين، 
والتعهد الدولي بإعادة إعمار غزة وبناء المنازل، وتخصيص خطب الجمعة والقنوت في الصالة 

وجميع المستضعفين في األرض، خصوصا من المسلمين في بالد  وصالة الليل لنصرة الفلسطينيين،
 شتى. كما طالب بسحب مشروع السالم العربي الذي ال أثر له إطالقًا على أرض الواقع.

وأكد االتحاد العالمي على كامل الحق الفلسطيني في مطالبته بفتح المعابر وبخاصة معبر رفح 
 وشاماًل، حيث إنه من أبسط الحقوق الفلسطينية. الحدودي بين مصر وقطاع غزة فتحًا مستمراً 

 52/2/2152الشرق، الدوحة، 
 
 المستشفى الميداني اإلماراتي يصل إلى غزة .97

وصل إلى قطاع غزة مساء أمس المستشفى الميداني اإلماراتي، قادمًا من : وكاالت –البيان  -غزة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن  األراضي المصرية عن طريق معبر رفح البري، الذي وّجه بإرساله
قال نائب األمين العام لشؤون و  زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه هللا، لدعم أهالي غزة.

سريرًا،  10المساعدات الدولية حميد راشد الشامسي إن السعة االستيعابية للمستشفى اإلماراتي هي 
اء عمليات لجرحى العدوان اإلسرائيلي وأكد أن المستشفى بإمكانه إجر  ويقدم خدمات عالجية متنوعة.

شخصًا، سيعملون  17عملية جراحية في اليوم الواحد. وسيضم طاقمًا طبيًا إماراتيًا بواقع  72بواقع 
على مدار الساعة لتقديم الخدمات العالجية لمرضى غزة. ولفت إلى أنه في حال اضطر األمر إلى 

 لمستشفى سيتسع لهم. غزة البياناالستعانة بالطواقم الطبية الفلسطينية، فإن ا
 52/2/2152البيان، دبي، 
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 مركز الدوحة يندد بانحياز اإلعالم الغربي بحرب غزة .98

قال مركز الدوحة لحرية اإلعالم إنه "سجل باستياء أخطاء مهنية مخلة" لبعض وسائل اإلعالم 
إسرائيل على قطاع  تسببت في نقل "صورة مشوهة" إلى الرأي العام العالمي عن الحرب التي تشنها

أنه تابع "االنحياز الكبير" لإلعالم  -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه-وأضاف المركز  غزة.
الغربي من قنوات ووكاالت أنباء، وعملها على "تزييف الحقائق" والصور المروعة للدمار الذي خلفه 

 "القصف الهمجي" على قطاع غزة.
ارتكبتها وسائل اإلعالم شملت بث معلومات خاطئة، مثل تقديم وأوضح البيان أن "األخطاء" التي 

مشاهد من الدمار الذي لحق بالمواطنين العزل في غزة جراء القصف اإلسرائيلي لبيوتهم على أنها 
لضحايا إسرائيليين طالتهم صواريخ المقاومة الفلسطينية، كما فعلته قناة "أي بي سي" األميركية التي 

 عتذار لمشاهديها عن هذا الخطأ.اضطرت الحقا إلى اال
 58/2/2152الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم ينتقد الشامتين بضحايا العدوان على غزة .99

انتقد إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم من شمتوا بمسلمي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان 
 شخص. 7100شخصا، وجرح أكثر من  171إسرائيلي خلف حتى اآلن استشهاد 

وقال الشريم في حسابه على تويتر "ال تحزن ألنك رأيت في ديار اإلسالم من يشمتون بمسلمين 
 غزاهم عدوهم، بل اسجد شكرا هلل إذ فضحهم". 

كما انتقد بعض اإلعالميين العرب لتراجعهم عن تمجيد ضحايا االعتداءات اإلسرائيلية، وقال إنهم 
 ون عن "قتلى فلسطينيين"، بعدما ظلوا لفترة طويلة يصفونهم بالشهداء. يتحدث بدأوا

في المقابل، أوضح الشيخ الشريم أن االحتالل في اإلعالم العربي تدرج من وصفه بـ"العدو 
 الصهيوني" ثم "العدو اإلسرائيلي"، إلى الجيش اإلسرائيلي. 

يتعرضون للعدوان، موضحا أن الحجر واستغرب من درجة غيرة بعض المسلمين على إخوانهم الذين 
وقال إن "الصهاينة" يفرحون بفئتين "الخوارج في اإلسالم والخوارج  والشجر صار أكثر غيرة منهم.

 عنه"، مشددا على أن "أرخص دم عند اليهود دم األنبياء" وتساءل "فكيف بدم من دون األنبياء؟".
 58/2/2152الجزيرة. نت، الدوحة، 
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سالمية تضامنا  مع غزةتظاهرات في مدن  .011  عربية وا 
، حيث اعتصم تضامنا مع غزة خرجت أمس مظاهرات في مدن آسيوية عدة: وكاالت –الجزيرة 

مئات من مسلمي تايلند في العاصمة بانكوك أمام السفارة اإلسرائيلية منددين بالعدوان على غزة، 
 أحرقوا العلم اإلسرائيلي.وأقاموا الصالة ودعوا ألجل فلسطينيي القطاع أمام السفارة ثّم 

وفي الفلبين، نّظم مئات المسلمين والمسيحيين مسيرة مشتركة تنديدًا بالعدوان على غزة، وساروا في 
 شوارع العاصمة وصواًل إلى السفارة اإلسرائيلية، حيث رفعوا الفتات شجبت العدوان.

سال م أباد ونيودلهي وطهران وكان مئات المتظاهرين قد خرجوا إلى الشوارع مؤخرا في كراتشي وا 
لالحتجاج على العدوان اإلسرائيلي، كما تظاهر مواطنون سوريون في دير الزور للتعبير عن 

 استنكارهم العدوان اإلسرائيلي، بالرغم من األوضاع الصعبة التي يعيشونها.
 58/2/2152الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 غزة الكويت: تظاهرة أمام السفارة األمريكية تضامنا  مع .010

نفذ العشرات من المواطنين والمقيمين مساء أول من أمس وقفة تضامنية صامتة استمرت لساعة 
واحدة أمام السفارة األميركية في منطقة مشرف بمشاركة عدد من القوى الطالبية في جامعة الكويت 

 تنديدا بالمجازر التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ائمون على الحملة أنها جاءت كعمل تضامني مع سكان القطاع وتنديدا بالدول المساندة وأشار الق

 إلسرائيل بالجرائم التي يرتكبها االسرائيليون والمطالبة بإيقافها فورا.
وتخلل الوقفة احراق العلم االسرائيلي اضافة إلى اشعال الشموع ورفع اليافطات التي احتوت صورا 

 تكبتها قوات االحتالل بشأن األطفال والنساء والشيوخ.لبعض المجازر التي ار 
 52/2/2152السياسة، الكويت، 

 
 غزةفي الدوحة للتنديد بالعدوان على أمام سفارة فلسطين وقفة  .012

احتشدت جماهير كبيرة في مقر سفارة فلسطين في الدوحة، تضامنا مع شعبنا،  :وفا -الدوحة 
 على شعبنا في القطاع لليوم التاسع على التوالي. وللتنديد بالعدوان االسرائيلي المتواصل

وشارك في الفعالية الى جانب أبناء الجالية الفلسطينية، هنود، وباكستانيون، وماليزيون، وفلبينيون، 
ومصريون، وسوريون من المقيمين في دولة قطر، اضافة الى عدد من الشباب القطريين، وهتفوا كل 

 بلغته "الحرية لفلسطين".
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رض السفير منير غنام الدور السياسي والدبلوماسي الذي تبذله القيادة الفلسطينية لدرء العدوان واستع
عن شعبنا في فلسطين كافة وغزة خاصة ولحشد الدعم الدولي من أجل انهاء االحتالل واقامة دولتنا 

 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 52/2/2152الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 جزائريا  من غزة إلى القاهرة ستينإجالء  .013

أعلن سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير نذير : وفا –القاهرة 
شخصًا من قطاع غزة إلى القاهرة حيث تم  90أسرة جزائرية تضم  71العرباوي، أنه تم أمس، إجالء 

منذ بداية العدوان »قال العرباوي في تصريح صحفي استقبالهم في مقر السفارة الجزائرية. و 
اإلسرائيلي على قطاع غزة، تم إجراء اتصاالت بالجالية الجزائرية المقيمة في غزة، ورغم صعوبات 

 «.االتصاالت تمكنا من التواصل معهم
 52/2/2152االتحاد، أبو ظبي، 

 
 "الفيس بوك"على  "إسرائيل"يشعل الحرب بين مصر و موريتاني العب .014

 فيدومينيك مهاجم نادى الزمالك، حرًبا من نوع خاص على األكونت الخاص به  الموريتانيأشعل 
سرائيل وطالب المتابعين  "فيس بوك" االجتماعيموقع التواصل  حيث قام بعمل مقارنة بين مصر وا 

 التعليقات. فيلصفحته بالتعبير عن البلد المفضلة لديهم 
ه المقارنة جاءت جميعها لصالح مصر باستثناء تعليق واحد من تعليًقا على هذ 91تلقى دومينيك 

الخاصة به، كما تضمنت التعليقات هجوًما عنيًفا من بعض  األصدقاءضمن قائمة  إسرائيليمواطن 
 الجماهير المصرية تجاه مهاجم الزمالك بسبب هذه المقارنة المرفوضة من األساس.

 52/2/2152القدس العربي، لندن، 
 
  يهاجمون حركة حماس ويؤيدون "إسرائيل" جيونخلياب كتّ  .015

تغريدات لبعض الكتاب  عاد المتحدث الرسمي باسم جيش االحتالل االسرائيلي افيخاي ادرعيأ 
ان حماس دخلت معركة غير متكافئة وحملوهم مسؤولية ما يحدث للمدنيين في  الخليجيين الذين رأوا

حماس لم تتعظ من تجاربها السابقة وها هي  حركة"قطاع غزة، وقال الكاتب السعودي عبده خال 
 «.لتحفز اسرائيل على اقتحام قطاع غزة وتدمير حياة مدمرة أثرطالق صواريخ ليس لها إتعيد 
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كيف يمكن ان نرى حماس تقحم غزة في معركة غير "اما الكاتب السعودي طارق الحميد فقال  
 ."سرائيل االنإوال مستحقة مع  متكافئة

اذا كنت تعتقد ان ". وقال متسائال "عنتريات"فقد وصف ما تقوم به حماس بـ  الشيخد اما الكاتب محم
 ."مواسير الشروخ التي تطلقها على اسرائيل ستغير موازين القوى فهذا وهم

… في رمضان تربط شياطين الجن وتقصف شياطين االنس"وقال الكاتب االماراتي حمد المزروعي 
 ."اللهم زد وبارك
اللهم انصر اسرائيل على "مغردا  "تويتر"در الصقيهي فدعا على حسابه في موقع اما الكاتب ب
رب اسرائيل  يا… ترى ازعجتونا فلسطين فلسطين". ودعا الكاتب فهد الزهراني "خوانجيإحماس وكل 

 ."تمحيهم ونرتاح من نباحهم
 58/2/2152موقع رصد، القاهرة، 

 
 ساعات ستع غزة لمدة نار في قطاالاألمم المتحدة تطلب وقف إطالق  .016

نقل مندوب عن مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط، روبرت سيري، طلبا إلى : 42عرب 
 ساعات ألسباب إنسانية. 9إسرائيل يقضي بوقف إطالق النار في قطاع غزة لمدة 

إلى  وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن حكومة إسرائيل وافقت على الطلب، وأنه تم تسليم طلب مشابه
ويهدف وقف إطالق النار إلى تمكن جهات دولية من  حماس ولكن موقف الحركة ليس معروفا بعد.

 إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.
 58/2/2152، 26عرب

 
 في غزة ستعمل مع دول أخرى في المنطقة على وقف إطالق النارأوباما:  .017

ائتة إن الواليات المتحدة ستعمل سوية مع قال الرئيس األمريكي باراك أوباما الليلة الف: 42رب عـ
دول أخرى في المنطقة على وقف إطالق النار، مؤكدا على "ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة 

سرائيل وتجنب أي تصعيد آخر".  وا 
وفي الوقت نفسه كرر أوباما موقفه الداعم إلسرائيل تحت مزاعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، 

سرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من الصواريخ التي تثير الرعب في اإلسرائيليين". وقال إن "إل
وتفاخر أوباما بما أسماه "إنجازات القبة الحديدية" التي ساعدت الواليات المتحدة في تطويرها 

 وتمويلها.
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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".

وكانت الناطق بلسان الخارجية األمريكية جين ساكي قد صرحت، في وقت سابق يوم أمس، أن 
 الواليات المتحدة تتركز في تهدئة الوضع بكل الوسائل المتاحة.

 52/2/2152، 26عرب
 
 تلقى دعما  إقليميا  ودوليا  وكل المجتمع الدولي يقف خلفها المصريةة المبادر توني بلير:  .018

بلير تضامنه الكامل مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني أعلن : وكاالت –البيان  -القاهرة 
إن هذه المبادرة صحيحة تلقى دعمًا إقليميًا ودوليًا وكل «المبادرة المصرية التي طرحتها مصر، قائاًل 

تمع الدولي يقف خلفها، وهي مبادرة مصممة لتقييد العمليات العسكرية حماية للمدنيين الذين المج
 ».يعانون في غزة
لقد التقيت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس، وندعم المبادرة المصرية والتي «وقال بلير: 

ني في غزة وتقليل تحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي وتهدف إلى وقف معاناه الشعب الفلسطي
ن المبادرة مصّممه لتسمح لكل الجهود للتعامل مع المشاكل سواء على المدى  العمليات العسكرية، وا 
سرائيل، المهم أن يعمل الطرفان على وقف العنف.  القصير أو الطويل، وهناك مطالب لحماس وا 

من دونها، ونريد أن نرى ندعم شيئين بقوة كمجتمع دولي؛ أواًل ندعم المصالحة فال سالم "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
 52/2/2152البيان، دبي، 

 
 على حماسا  المناسب عسكري الردّ  "إسرائيل"بي: على و االتحاد األور  .019

طالب االتحاد األوروبي االحتالل الصهيوني، في بيانه الختامي الذي صدر عن القمة : وكاالت
األوربية التي ُعقدت األربعاء في بروكسل، بأن يكون رده أثناء الدفاع عن نفسه ضد هجمات حركة 

 "حماس"، على حد زعمهم، متناسًبا مع ضمان حماية المدنيين في كل وقت.
عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين األبرياء في "غزة"، بسبب العمليات العسكرية كما أعرب  

ب"، أعرب قادة االتحاد األوروبي عن قلقهم البالغ حيال العنف المستمر في  ف وحسب "أ لالحتالل.
 االحتالل وغزة.
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استهدافها وأضاف البيان "االتحاد األوروبي يدين قصف حماس إلسرائيل بالصواريخ من غزة، و 
 للمدنيين دون تفريق"، وشدد على حقق االحتالل في الدفاع عن نفسه تجاه تلك الهجمات.

نهاء معاناة المدنيين وتوفير كافة اإلمكانيات الالزمة   وناشد البيان طرفي الصراع تهدئة األوضاع وا 
 لذلك، وال سيما بخصوص إيصال المساعدات اإلنسانية للمحتاجين.

األوروبيين في بيانهم "بالجهود التي يبذلها بعض الشركاء اإلقليميين بهدف وقف  كما رحب القادة 
 إطالق النار"، مناشدا حركة "حماس" قبول المبادرة المصرية الرامية إلى هدنة بين الطرفين.

 52/2/2152موقع رصد، القاهرة، 
 
 مليون دوالر  315بـ يقر مساعدة للقبة الحديدية  األمريكي الكونجرس .001

وافقت لجنة في مجلس الشيوخ األمريكي، أمس الثالثاء، على زيادة تصل : فرانس برس –شنطن وا
إلى نصف قيمة المساعدة المالية األمريكية الحالية لنظام "القبة الحديدية" الدفاعي اإلسرائيلي، الذي 

 تستخدمه إسرائيل حاليا العتراض الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.
مليون دوالر لتمويل نظام االعتراض خالل العام  117الشيوخ مساعدة بقيمة وأقر أعضاء مجلس 

 .1074مليونا في  111، الذي يبدأ في األول من أكتوبر المقبل، مقابل 1071المالي 
 .1071مليونا من التسليفات للعام  716وكان الرئيس باراك أوباما طلب فقط 

مليونا ألنظمة أخرى مضادة للصواريخ، تحتاج  110، التي تنص أيضا على 1071وتسليفات العام 
 لموافقة مجلس الشيوخ النهائية بحلول سبتمبر.

، تاريخ وضع النظام في الخدمة، 1077مليون دوالر منذ  100وأنفقت الواليات المتحدة في اإلجمال 
يخ لدعم تطوير "القبة الحديدية" الرامية إلى مواجهة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى )صوار 

 وقذائف مدفعية( التي تستهدف مناطق مأهولة.
 52/2/2152الشرق، الدوحة، 

 
 أسلحة محرمة وغير تقليدية في الحرب على غزة "إسرائيل"شكوك باستخدام : األورومتوسطي .000

قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ومقره جنيف إنه ينظر بقلق شديد إلى بعض : جنيف
تمالية استخدام االحتالل اإلسرائيلي لقذائف وأسلحة محرمة دوليًا في الدالئل التي تشير إلى اح

 أيام. 2العملية العسكرية التي تنفذها القوات اإلسرائيلية في قطاع غزة منذ 
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، أن مجموعة من 1074يوليو / تموز 71وبّين األورومتوسطي، في بيان صدر عنه اليوم الثالثاء 
زة، ال سيما مستشفى الشفاء، قالوا إنهم الحظوا وجود تهتكات األطباء الذين قابلهم في مستشفيات غ

وعالمات في أجساد المصابين جراء العمليات العسكرية اإلسرائيلية، تتطابق مع ما تحدثه أسلحة 
)الدايم( المحظورة دوليًا، والقذائف والصواريخ الحربية التي كانت إسرائيل قد استعملتها في حربها 

وأدينت وقتها دوليًا. مضيفين أنه لوحظ أن بعض اإلصابات معقدة  1006-1002على غزة عام 
 وينجم عنها حاالت إعاقة دائمة.

وأوضح األورومتوسطي أن هذه اإلفادات تعطيه مؤشرًا خطيرًا على احتمالية قيام إسرائيل فعليًا 
ألبيض في باستخدام أسلحة محرمة، خصوصًا أنها كانت قد اعترفت سابقًا باستخدامها للفسفور ا

 ، مدعية أنه ليس سالحًا محظورًا بموجب القانون الدولي.1006-1002حربها على غزة عام 
 58/2/2152، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

 
 على تحقيق وقف إطالق النار ودعمها للمبادرة المصريةاليابان تؤكد حرصها  .002

ي فوميو كيشيدا رسالة إلى وزير الخارجية وجه وزير الخارجية اليابان: وكاالت –البيان  -القاهرة 
المصري سامح شكري حول الوضع الميداني في غزة. وذكر بيان للخارجية المصرية أن الوزير 
الياباني أعرب في الرسالة عن قلق اليابان من استمرار األزمة الحالية، وحرص اليابان على تحقيق 

 ية.وقف إطالق النار والتهدئة ودعمها للمبادرة المصر 
وقال السفير هشام الزميتى سفير مصر في اليابان إن طوكيو تدعم المبادرة المصرية وتشارك في 

 جهود المجتمع الدولي من أجل سرعة إقرار وقف إطالق النار في غزة.
ومن المقرر أن يبدأ نائب وزير الخارجية الياباني نوبؤو كيشي جولة في منطقة الشرق األوسط في 

سرائيل وفلسطين وتركيا. 19و 76الفترة بين   يوليو الجاري تشمل مصر واألردن وا 
 52/2/2152البيان، دبي، 

  
  للمجازر في غزةوروبي يعطي الضوء األخضر األ  االتحادبيان : "العربية لحقوق اإلنسان" .003

األوروبي حول المجازر  االتحادقالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أن موقف قادة 
االوروبي وال  االتحادحقوق اإلنسان التي يقوم عليها  ىءترتكبها إسرائيل يمثل طعنه للمثل ومباد التي

يمثل موقف غالبية سكان القارة األوربية الذين يجدون في قتل المدنيين في قطاع غزة جرائم يتوجب 
 محاسبة مرتكبيها.
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ساوى بين الجالد  79/01/1074االوروبي الذي صدر األربعاء  االتحادوأضافت المنظمة أن بيان 
والضحية ولم يتضمن ما يرق إلى اتخاذ إجراءات تمنع استهداف المدنيين حيث وصل عدد القتلى 

كما  7911بينهم نساء وأطفال كما جرح أكثر من  171األوروبي  االتحادحتى تاريخ صدور بيان 
ن آخرها مجزرة في حق عائلة أدت إلى قتل معظم أفرادها كا 71ارتكبت إسرائيل مجازر بحق 

 غزة يوم األربعاء حيث قتل أربعة أطفال من عائلة بكر وجرح آخرون. شاط االطفال على 
في بيانهم في حق إسرائيل في  االتحادوأشارت المنظمة رغم كل هذه الحقائق الدامية يعترف قادة 

بامتيازات عسكرية  الدفاع عن نفسها وال يعلنون عن اتخاذ أي إجراءات بحق إسرائيل التي تتمتع
األوروبي أسوة بإجراءات تم اتخاذها في حاالت مماثله عندما  االتحادواقتصادية في شراكتها مع 

 ارتكبت دول جرائم بحق المدنيين العزل.
على وجه الخصوص بريطانيا وفرنسا وألمانيا على فسخ العقود  االتحادكما طالبت المنظمة دول 

ل ووقف فوري لتصدير األسلحة فالتقارير تشير أن هذه الدول ترتبط العسكرية التي تربطها بإسرائي
 بإسرائيل بصفقات أسلحة متطورة تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات.

 52/2/2152، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا
 
 يليالجيش اإلسرائبتجنيد متطوعين للخدمة ب"العربية لحقوق اإلنسان": منظمات صهيونية تنشط  .004

طالبت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية والحكومات األوروبية 
المختلفة بالعمل على وقف أنشطة المنظمات الصهيونية التي تعمل على تجنيد متطوعين للخدمة في 

التي  اإلسرائيلية االعتداءاتالجيش اإلسرائيل على أراضيها حيث تنشط هذه المنظمات في ظل 
 تشنها على قطاع غزة.

األوروبي بشكل علني وال تتعرض ألي  االتحادوبينت المنظمة أن هذه المنظمات تعمل في دول 
مالحقات من قبل سلطات مكافحة اإلرهاب على الرغم من وجود أدلة تؤكد أن هذه المنظمات تجند 

من شأنها الحاق خسائر فادحة مواطنين أوروبيين للخدمة في المناطق المحتلة وقد يناط بهم مهمات 
 بأرواح وممتلكات الفلسطينيين.

وأكدت المنظمة على ضرورة تفكيك هذه المنظمات بشكل سريع لما تشكله من خطر على حياة 
كما طالبت  االحتاللالمتطوعين المخدوعين وحياة المواطنين الفلسطينيين الذين يرزحون تحت 

 محاكمات عادلة. المنظمة إحالة مسؤولي هذه المنظمات إلى
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أن أبرز هذه المنظمات هي سار  70/01/1074وأضافت المنظمة أنها كانت قد كشفت بتاريخ 
-Mahal –IDF(، أصدقاء الجيش اإلسرائيلي و محال )Aish Malachآيش مالخ) (،Sar- Elإل)

Volunteers ت تح االحتالل( هذا إضافة الى الجمعيات التي لها صفة خيرية تجمع تبرعات لجيش
 األوروبي والواليات المتحدة األمريكية. االتحادسمع وبصر صناع القرار في دول 

 58/2/2152، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا
 
 "إعالن مناطق آمنة"يتطلب  بإخالء المنازل بغزة إنذار الجيش اإلسرائيليخبراء دوليون:  .005

اإلنذار محاولة منها للتملص من المسؤولية القانونية  بينما تعد إسرائيل عملية: مينا الدروبي - لندن
في حال سقوط ضحايا من المدنيين خالل الغارات التي تنوي شنها على تلك المناطق، شكك باحثون 

 اإلجراء اإلسرائيلي.  "قانونية"في « الشرق األوسط»وخبراء في القانون الدولي تحدثت إليهم 
تحديد األماكن اآلمنة التي يمكن للفلسطينيين التوجه إليها وضمان وأكدوا أن اإلنذار باإلخالء يتطلب 

سرائيل في منظمة  سالمتهم. وقالت ديبورا هايميس، الباحثة في شؤون األراضي الفلسطينية وا 
القانون الدولي غير مباشر، فيمكن من جهة تجنب الشق القانوني عندما »الدولية، إن « العفو»

ووقف الهجمات كي يغادروا بأمان وتضمن المالج  لهم، ولكننا في  يعطى المدنيون وقتا لإلخالء
 «. الوقت الراهن غير قادرين على ضمان طريق آمن لخروج الفلسطينيين

«. اإلنذار باإلخالء بات مطبقا فقط لزيادة الهلع عند الناس، بدال من إنقاذ أرواجهم»وأضافت أن 
وبا ال يعني تحديد طريق آمن. على إسرائيل أن إبالغ المدنيين بأن عليهم التوجه جن»وأوضحت: 

تكون أكثر تحديدا حول المكان اآلمن الذي يمكن للفلسطينيين التوجه له، وعليها أيضا أن تضمن 
تطبيق القانون الدولي يعني أن »، مشددة على أن «سالمة المناطق التي سيلجأ إليها الفلسطينيون

 «.خالء الفلسطينيين إليهعليهم )إسرائيل( تحديد طريق ومالذ آمن إل
 11الـ البند »من جهتها، أوضحت ندى دوماني المسؤولة في منظمة الصليب األحمر الدولية أن 

للبروتوكول اإلضافي األول لمعاهدة جنيف يقول إن القانون الدولي يتطلب اإلنذار المسبق عندما 
«. قة تحمي الشعب فعلياتتيح الظروف ذلك، ويجب أن تكون اإلنذارات ذات فاعلية، أي بطري

لكن على أي حال فإن المدنيين الذين يبقون في منازلهم يجب أن يكونوا هم وممتلكاتهم »وأضافت: 
ال يمكن استهداف من يبقى في »، وأكدت أنه طبقا للقانون الدولي اإلنساني، فإنه «ومنازلهم محميين

 «.مكانه فقط ألنه لم يغادر
 52/2/2152الشرق األوسط، لندن، 
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 بالعدوان على غزة تنديدا  في نيويورك األمم المتحدة مقر ظاهرة أمام ت .006

اعتصم المئات من العرب والمسلمين أمام مقر األمم المتحدة في نيويورك للتنديد : وكاالت –الجزيرة 
بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. يأتي ذلك بعد أن شهدت مدن غربية وآسيوية وأفريقية مظاهرات 

وهتف مئات المحتجين أمس الثالثاء أمام مقر األمم المتحدة في نيويورك لتحرير فلسطين،  .مماثلة
ورفعوا شعارات دعت لوقف المساعدات األميركية إلى إسرائيل، وكان بينهم رجال دين يهود 

وفي اليوم نفسه شهدت ماناغوا عاصمة نيكاراغوا مظاهرة حاشدة أمام مقر بعثة لألمم  ومسيحيون.
دة من قبل ناشطين فلسطينيين ومتعاطفين مع قضيتهم، وذلك بعد أن شارك األحد الماضي المتح

أكثر من عشرة آالف شخص في مظاهرة تضامنية مع سكان غزة في العاصمة التشيلية سانتياغو، 
 نظمها تجمع المؤسسات الفلسطينية في تشيلي.

س ومدن فرنسية أخرى إلى مسيرات ومنذ بدء العدوان قبل نحو عشرة أيام، انضم اآلالف في باري
منددة بالعدوان، طالبوا خاللها فرنسا واالتحاد األوروبي بالعمل من أجل "وقف فوري للمذبحة" التي 
يرتكبها الجيش اإلسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة، ودعوا إلى مقاطعة إسرائيل دوليا ومالحقة 

 فية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خل
وفي لندن، نظم محتجون على الحرب اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني مظاهرة حاشدة شارك فيها 

 اآلالف، وأعلنوا عزمهم تسيير مظاهرة أخرى تتجه السبت المقبل إلى السفارة اإلسرائيلية في لندن.
 58/2/2152الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 تؤيد المبادرة المصرية للتهدئة بغزة الفرنسية –ية الصداقة المصرية جمع .007

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، وفدًا من جمعية : وكاالت -البيان  -القاهرة 
الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي، ودار حوار موسع حول مختلف القضايا  -الصداقة المصرية 

ثنائية وعدد من القضايا اإلقليمية، فيما أكد الوفد تأييد فرنسا الكامل لمبادرة الداخلية والعالقات ال
 التهدئة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وأهمية البناء عليها للتوصل إلى تسوية عاجلة.

واستهل شكري حديثه؛ مستعرضًا تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية والجهود واالتصاالت 
يها مصر الحتواء األزمة وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وصواًل إلى المبادرة التي طرحتها التي تجر 

 لوقف إطالق النار.
 52/2/2152البيان، دبي، 
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 مع فلسطين أمسية في بروكسيل تضامنا  ينظم حزب العمال البلجيكي  .008

في بروكسيل نظم حزب العمال البلجيكي، أمسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني  :وفا –بروكسل 
تحت شعار "الحل انهاء االحتالل"، بمشاركة عدد من نواب الحزب، وممثل عن بعثة فلسطين لدى 
االتحاد األوروبي، وعدد من األطباء واالعالميين البلجيكيين الذين زاروا قطاع غزة مؤخرًا، ومئات 

 المواطنين البلجيكيين والعرب وأبناء الجالية الفلسطينية. 
العمال البلجيكي استمرار حزبهم وبالتنسيق مع جمعيات التضامن مع الشعب  وأكد نواب حزب

الفلسطيني ومكونات المجتمع المدني، بتنظيم الفعاليات التضامنية مع فلسطين وارسال الوفود 
 لفلسطين. 

 52/2/2152الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 للعدوان على غزة رفضا   حاشدة فريقيا تشهد مسيرةإجنوب  .009

شهدت مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب افريقيا أكبر تظاهرة في تاريخ الدولة  :وفا –تاون كيب 
ما بعد سقوط نظام االبارتهايد، تنديدا بالعدوان على قطاع غزة، وتأييدا لشعبنا في نضاله المشروع 

تظاهرين واحتشد عشرات اآلالف من الم من أجل تحقيق تطلعاته في الدولة والحرية وتقرير المصير.
المتضامنين مع شعبنا، في المنطقة السادسة بمدينة كيب تاون، وساروا راجلين رافعين األعالم 
الفلسطينية والكوفيات والالفتات المنددة بالعدوان اإلسرائيلي، لمسافة ثالثة كيلو مترات نحو مقر 

ستثمارات منها من جهتها وصفت حملة مقاطعة إسرائيل وسحب اال الجمعية الوطنية في المدينة.
، التظاهرة التضامنية في كيب تاون، بأنها األكبر في تاريخ جنوب BDوفرض العقوبات عليها 

افريقيا بعد التحول الديمقراطي الكبير، والثانية من حيث عدد الحشود والمشاركين، بعد تظاهرة 
 بارتهايد البائد.، التي كانت ضد نظام األ7620

 52/2/2152الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 لغزةشرطة باريس تتخذ خطوات لحظر مظاهرة مؤيدة  .021

قالت اإلذاعة العامة الفرنسية اليوم األربعاء، إن الشرطة في باريس  :القدس دوت كوم - باريس
اتخذت خطوات لمنع مظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، بعدما تحولت مظاهرة مماثلة نظمت 

 في مطلع األسبوع إلى أعمال عنف.
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وأوضحت اإلذاعة إن الشرطة أرجعت قرارها إلى "المخاطر الجسيمة من إزعاج الجمهور"، ولم يتسن 
 الوصول إلى متحدث باسم الشرطة على الفور للحصول على تعليق.

وتعكس هذه الخطوة قلق ومخاوف السلطات الفرنسية، خاصة بعد االشتباكات التي وقعت يوم األحد 
 بين نشطاء مؤيدين للفلسطينيين وشباب من مجموعة يهودية.أمام كنيس يهودي في باريس 

ووقع الحادث قرب انتهاء مسيرة شارك فيها اآلالف من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين للتنديد بقصف 
 إسرائيل لقطاع غزة.

وتم حظر مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في أجزاء أخرى من فرنسا منذ مطلع األسبوع، ولكن في بعض 
 تم تنظيم المسيرات على الرغم من الحظر وسط مناشدات من القادة المسلمين بالتزام الهدوء. األماكن

 52/2/2152القدس، القدس، 
 
 بالعدوان على غزة وقفة تضامنية في أيسلندا تنديدا   .020

األيسلندية وقفة تضامنية مع أبناء شعبنا في قطاع غزة،  -نظمت اللجنة الفلسطينية :وفا -ريكيافيك 
دا بالعدوان االسرائيلي المتواصل لليوم التاسع على التوالي وذلك في الميدان الرئيسي في وتندي

وطالب المتضامنون بوقف حمام الدم في غزة، وبالحماية الدولية لشعبنا، وازالة  العاصمة ريكيافيك.
 االحتالل.

جرائم االحتالل بحق خالل الوقفة  Sveinn Haukssonواستنكر رئيس الجمعية الفلسطينية األيسلندية 
 المدنيين، ال سيما األطفال والنساء في عدوانهم على قطاع غزة.

 52/2/2152الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "مجزرة بدم باردصحف أجنبية: قتل أربعة أطفال على شاطئ غزة " .022

ة، اليوم، اختلف تناول الصحافة والرأي العام العالمي للقضية الفلسطيني: فالين فخري -محمد الليثي 
أطفال على إحدى شواط  غزة، مصحوب  4عندما انتشر نبأ استهداف جيش االحتالل اإلسرائيلي لـ

 بصورهم ومقاطع الفيديو التي سجلت لحظات دموية وشاهدة على وحشية االحتالل.
صحيفة الـ"جارديان" البريطانية، تناولت مقتل األطفال األربعة على شاط  بقطاع غزة، من خالل 

و عرضت فيه مشاهد العنف التي حدثت، ونشرت تعليق سامي أبوزهري، المتحدث باسم حركة فيدي
"حماس" على الحادث، وطالبت فيه "بان كي مون"، األمين العام األمم المتحدة، أن يعرب عن موقفه 

 تجاه العدوان اإلسرائيلي على غزة، وقتل األطفال األبرياء على الشاط .
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ن تايمز" األمريكية، أن القوات اإلسرائيلية كثفت غاراتها الجوية، اليوم، فيما ذكرت صحيفة "واشنط
حيث استهدفت كبار قادة حماس بما في ذلك محمود الزهار، وجميلة الشنطي، وفتحي حماس، 

سماعيل األشقر، وقصفت منطقة ساحلية أ أطفال فلسطينيين، مضيفة أن  4فرت عن مصرع سوا 
 للصلح.سبب زيادة الهجوم هو رفض حماس 

ونشرت الصحيفة، تعليق المتحدث الرسمي باسم حركة حماس على الحادثة، حيث وصفها بأنها 
"مجزرة بدم بارد"، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، يدعم موقف رفض 

 حماس التفاق وقف إطالق النار الذي عرضته مصر.
لألطفال األربعة، مشيرة إلى اغتيالهم من قبل جيش كما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صوًرا 

 االحتالل على شواط  غزة من خالل زوارق حربية قريبة من المكان، فضاًل عن صور تشييعهم.
 58/2/2152الوطن، مصر، 

 
 بغزةمستشفى الوفاء لحماية متضامنون أجانب يشكلون درعا  بشريا   .023

انب داخل قطاع غزة على عاتقهم حماية أخذ عدد من المتضامنين األج شعبان عدس: -غزة 
مستشفى الوفاء الطبي لرعاية المسنين من خالل مكوثهم بداخله كدرع بشري للحيلولة دون تدميره من 

 قبل االحتالل )اإلسرائيلي( الذي يؤكد يوميا أنه ينوي قصفه وتدميره! 
ر يدعو من خاللها إلى وال يزال جيش االحتالل ُيرسل رسائل تهديد إلى هواتف المستشفى المذكو 

 إخالءه فورًا لوجود نية لديه باستهدافه ضمن عملية واسعة له في المنطقة، حسب تعبيره.
ويمكث حاليًا ثمانية أجانب داخل المستشفى الواقع على أطراف حي التفاح شرق مدينة غزة على 

ريكية والبريطانية واألم واإلسبانيةساعة وهم من جنسيات مختلفة هي: الفنزويلية  14مدار الـ 
 والسويدية. 

وتقول المتضامنة النيوزيالندية جولي بولمان والتي أطلقت على نفسها "هدى" وهي إحدى 
المتضامنات داخل المستشفى: "نحن هنا في المستشفى من أجل منع وقوع كارثة تريد إسرائيل أن 

 صديقه مطلقا". ترتكبها، إسرائيل تريد تدمير المستشفى! وهذا أمر غريب وال يمكن ت
وتضيف بولمان لـ"الرأي" "نحن فريق من الصحفيين واإلعالميين األجانب من بلدان مختلفة، أخذنا 
على عاتقنا أن حماية المستشفى من خالل أننا أصبحنا دروعا بشرية فيه، ونتناوب عليه، بحيث إذا 

 تدمره إسرائيل".  غادر أحدنا المستشفى تأكد أن زميله سيكون موجود فيها، لكي نضمن أال
 51/2/2152وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
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 لغزة "إسرائيل"كي يسخر من قصف يأمر  إعالمي .024

تهّكم المذيع األميركي الساخر جون ستيوارت من طريقة التنبيه التي تعتمدها إسرائيل لتحذير 
إخالء مواقعهم في الفلسطينيين من قصف وشيك على منازلهم، وتساءل عن قدرة الفلسطينيين على 

 ظل الحصار المطبق عليهم.
وخالل برنامجه الساخر الذي يبث على إحدى قنوات الكبل األميركية، قارن ستيوارت بين الطريقة 
التي تنذر فيها الحكومة اإلسرائيلية اإلسرائيليين من صواريخ المقاومة الفلسطينية، وكيف ينذر 

 ازلهم.الجيش اإلسرائيلي الفلسطينيين قبل قصف من
ووصف القنابل الصغيرة التي تلقيها إسرائيل على المباني إلعالم سكانها بضرورة إخالء الموقع قبل 

 قصفه، بالقنابل "الشاعرية الباعثة على اإللهام".
واستغرب ستيوارت مطالبة إسرائيل الفلسطينيين بإخالء المباني المعرضة للقصف، وتساءل عن 

يون في ظل الحصار المطبق على القطاع من جهة إسرائيل ومصر، الوجهة التي سيسلكها الفلسطين
 وقال "هل عليهم أن يلقوا أنفسهم في البحر" للنجاة من الغارات اإلسرائيلية.

 58/2/2152الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 المتحدث باسم الالعب األلماني مسعود أوزيل ينفي تبرعه بأموال لغزة  .025

، واحد من أوائل اإلنجليزي، والعب أرسنال األلماني الدولي مسعود أوزيل الالعبحجازي: محمود 
، لكن ما فعله مع مسئول "فيفا" كاد أن الصهيونيالداعمين للقضية الفلسطينية، والمناهضين للكيان 
الهشيم، عبر كل وسائل  فيانتشرت كالنار  التييسبب له الكثير من المشاكل، بعد تلك الشائعات 

تقول إن أوزيل تبرع بمكافأة فوز فريقه  التيموقف أوزيل خرجت األخبار  اإلعالم العالمية، فبعد
توفى مرتدًيا  الذيألف يورو، إلى شهداء غزة وتحديًدا أحد الشهداء  100بـ تقدر  التيبكأس العالم، 

 قميص الالعب صاحب األصول الكردية.
كل ما ورد من أنباء حول  يساعة، خرج روالند أيتل، المتحدث باسم الالعب، لينف 42وبعد أقل من 

تبرعات أوزيل، قائال "تبرع أوزيل بأموال لغزة ليس صحيحا، ولكن من الممكن أن يقدم على ذلك 
 المستقبل". فياألمر 

 52/2/2152اليوم السابع، مصر، 
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 حقيقة صمود المقاومة في غزة .026

 د. هاني البسوس
رائيلي، ال يستطيع أن يبتلعها أو أن اإلس االحتالللقد أصبح قطاع غزة شوكة صلبة في حلق جيش 

يتخلص من األلم المتواصل الذي تتسبب به، ولقد أضحت غزة حالة دراسية خاصة لألكاديميات 
العسكرية والكليات الحربية في العالم، فما أن تغرب الشمس حتى ُتضيء صواريخ المقاومة 

الظالم وُيسدل الليل ستائره تصبح الفلسطينية المنطلقة من غزة سماء فلسطين المحتلة، وحين يخيم 
 القطاع،غزة تهاجيد وتسابيح المفكرين والُكتاب، وحين يبزغ الفجر ستغرد طيور الحرية في سماء هذا 

 ويعلو صوت الفرح واالنتصار.
من مساحة فلسطين التاريخية(، ويبلغ عدد سكان  %7.11كم مربع )191تبلغ مساحة قطاع غزة 

م، وُيعتبر القطاع من أكثر األماكن 1074ب أخر إحصائية لعام نسمة حس 7.210.000القطاع 
السكانية كثافة في العالم، وتتمركز فيه العديد من الفصائل الفلسطينية المقاومة لالحتالل، أهمها 
حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي اللتان تتصدى عناصرهم لقوات االحتالل في المعركة الحالية 

م مما أدى إلى إنهاك 1001زة حالة من الحصار المتواصل منذ عام في غزة. ويعيش سكان غ
السلبي على معظم مناحي الحياة، خاصة  والتأثيراالقتصاد الوطني وا عياء المجتمع الفلسطيني 

لم تفعله  -من غزة انطالقا-الجوانب اإلنسانية، ومع ذلك ما فعلته فصائل المقاومة الفلسطينية 
أحد على قصف تل أبيب ومدن وبلدات الكيان اإلسرائيلي، ولم تستطع  الجيوش العربية، فلم يجرؤ

الطائرات الحربية التابعة للجيوش العربية أن ُتحلق في سماء الكيان، بينما حلقت طائرات حركة 
حماس معركة شرسة داخل قاعدة زكيم البحرية اإلسرائيلية  مقاتلوحماس االستطالعية، ولقد خاض 

 روف صعبة ومعقدة.المحصنة عسكريًا في ظ
 

 معركة الُجرف الصامد:
م والحديث في الشارع الفلسطيني عن ُقرب اندالع حرب جديدة على غزة 1074منذ بداية العام 

يزداد، خاصة مع تهديد رئيس الحكومة اإلسرائيلية "بنيامين نتنياهو" للفصائل الفلسطينية، وتحذيرها 
لبنك األهداف التي سيتم استهدافها في أي حرب  من التصعيد، وتحديد إذاعة الجيش اإلسرائيلي

اإلسرائيلي في الثامن من  االحتاللقادمة مع المقاومة الفلسطينية في القطاع، و بالفعل شنت قوات 
(، تبدو هذه 1071و  1002يوليو/تموز حربها الثالثة على قطاع غزة، وعلى عكس سابقاتها )
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القوات اإلسرائيلية من حيث إنتهت في حرب عامود الحرب األكثر شراسة وعدوانية، حيث بدأتها 
م باستهداف بيوت المدنيين.، لقد أطلقت القوات اإلسرائيلية على هذه الحرب 1071السحاب عام 

طالة أمد المعركة. اسم  )الُجرف الصامد( ما يحمل دالالت على قسوة وعمق العمليات القتالية وا 
ت على االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة وقامت بالرد، لم تستطع فصائل المقاومة الفلسطينية الصم

وقصف البلدات اإلسرائيلية وبعض مواقع الجيش اإلسرائيلي، وفي إطار الرد المتبادل بين الطرفين 
تزايدت حدة األوضاع، خاصة أنها أدت إلى وقوع إصابات وقتلى في صفوف اإلسرائيليين، 

وقع حوالي مائتي شهيد في غضون أسبوع، هذا يعني أن كرة واستهداف مئات المنازل الفلسطينية ما أ
الثلج تدحرجت بالفعل وشكلت كارثة إنسانية أصابت قطاع غزة خالل الحملة العسكرية اإلسرائيلية 
التي من المفترض أن تزداد، خاصة أن هناك تهديدات حقيقية بحرب برية ،واجتياح لقطاع غزة إذا 

أمطرت البلدات والمدن اإلسرائيلية  الفلسطينيةالمقابل الفصائل  لم يتم التوصل إلى تهدئة، و في
بمئات الصواريخ في معركة تختلف عن سابقاتها، لكن في جميع األحوال لن تُقدم القوات اإلسرائيلية 
على اجتياح كامل لقطاع غزة، ذلك ألن جيش االحتالل يعلم أنه سيكون على موعد مع حرب 

 استنزاف طويلة في القطاع.
لم تستطع قوات االحتالل تحقيق إنجازات أمنية في عملياتها العسكرية الحالية على غزة، حيث 
نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية في التمويه واالختفاء بعيًدا عن مرمى نيران قوات االحتالل التي 
 لم تصل إلى مخازن األسلحة أو منصات الصواريخ بعيدة المدى، التي استخدمتها المقاومة
الفلسطينية لقصف المدن اإلسرائيلية، كذلك لم تستطع القوات اإلسرائيلية اغتيال أي من الشخصيات 
القيادية الفلسطينية كما هددت، خاصة أعضاء المكتب السياسي والمجلس العسكري لحركة حماس. 

حايا، لذلك لجأت قوات االحتالل لقصف منازل المواطنين، ومزارعهم، ما أدى إلى ارتفاع عدد الض
ن لجوء سالح الجوي اإلسرائيلي إلى استهداف منازل المواطنين  خاصة من النساء واألطفال، وا 
مخالف لكل المواثيق والقوانين الدولية ويدلل على إفالس قوات االحتالل وفشلها األمنى. ويمكن 

 تفسير هذه الخطوة بالتالي:
فصائل المقاومة الفلسطينية، والفشل  . الفشل األمني اإلسرائيلي باستهداف شخصيات قيادية في7

في العثور على مخازن األسلحة، ومواقع الصواريخ في قطاع غزة، بالرغم من كل اإلمكانيات 
 االستخباراتية والعسكرية التي تتمتع بها قوات االحتالل.

. الضغط على المجتمع الفلسطيني من خالل قصف المدنيين كوسيلة لتركيع فصائل المقاومة حتى 1
 تعطي تهدئة مجانية.
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 . قتل أكبر عدد من الفلسطينيين إلشباع رغبة المجتمع اإلسرائيلي في االنتقام.1
هكذا تعتبر هذه الحرب األكثر شراسة على قطاع غزة، وذلك الستعادة قوة الردع التي فقدتها القوات 

حماس والجهاد خاصة  -م حيث تمكنت فصائل المقاومة 1071اإلسرائيلية في عدوانها نهاية عام 
من كسر إرادة الجيش اإلسرائيلي والنيل من كرامة الحكومة اإلسرائيلية، واليوم تجسد  -اإلسالمي

الفصائل الفلسطينية تلك المعادلة األمنية الجديدة التي صنعتها واستطاعت من خاللها أن توحد 
 وفصائليًا في هذا الوقت.الشعب الفلسطيني وتجسد الوحدة الوطنية، حيث االنسجام والتناغم شعبيًا 

هذه الحرب ُتعيد االعتبار والثقة للذات الفلسطينية وتدلل على تطوير إمكانيات المقاومة المسلحة 
 واإلبداع في أشكالها من خالل العمليات النوعية التي قامت بها.

 
 العمليات الميدانية:

لي برًا وبحرًا وجوًا في عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية اختراق الكيان اإلسرائي استطاعتلقد 
نوعية ومفاجآت لم تخطر على بال اإلسرائيليين لتحطم بذلك قوة الردع لدى الجيش اإلسرائيلي الذي 
يعتبر من أقوى الجيوش في العالم وتكسر هيبة الحكومة اإلسرائيلية أمام مواطنيها. فقد أثبتت تلك 

ضرب تل أبيب والقدس وحيفا وغيرها من المدن الفصائل القدرة على مواجهة العدو اإلسرائيلي و 
اإلسرائيلية بصواريخ محلية الصنع رغم قلة اإلمكانيات وتشديد الحصار المفروض على القطاع. فلقد 

وأخذت كافة  االحتاللالفصائل الفلسطينية الخبرة الكبيرة من المعارك الماضية مع قوات  اكتسبت
 األمنية الالزمة. االحتياطات
العمليات النوعية التي قامت بها حركة حماس، عملية "زكيم" البحرية حيث قامت وحدة  ومن نماذج

ميل  71قاعدة زكيم العسكرية التي تبعد أكثر من  باقتحامخاصة من كتائب الشهيد عز الدين القسام 
بحري من حدود قطاع غزة والواقعة تحت مراقبة أمنية مشددة، كذلك تصدي فصائل المقاومة 

يقاع إصابات في صفوفها حيث حاولت الفلسطين ية لقوة خاصة من قوات النخبة البحرية اإلسرائيلية وا 
التسلل من بحر السودانية شمال قطاع غزة للقيام بعملية في القطاع بتوجيهات من أعلى المستويات 

دات السياسية في الكيان اإلسرائيلي. باإلضافة إلى قصف المقاومة الفلسطينية لمعظم المدن والبل
اإلسرائيلية وفرض حالة من الشلل في الحياة العامة في الكيان حيث يقبع في المالج  أثناء قصف 
المقاومة الفلسطينية حوالي خمسة مليون إسرائيلي. ولقد كانت المفاجأة صباح اليوم السابع للعمليات 

غزة إلى سماء تل من قطاع  استطالعالقتالية حيث تمكنت كتائب القسام من تسيير أكثر من طائرة 
أبيب والمدن اإلسرائيلية في خرق للمنظومة العسكرية للقوات اإلسرائيلية، خاصة أن هذه الطائرات تم 
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تابعين لحركة حماس في قطاع غزة رغم قلة اإلمكانيات والحصار  مهندسينإنتاجها على أيدي 
 المتواصل، والزالت المفاجآت تتوالى.

قرار الحرب البرية على غزة خشية من الثمن الذي ستدفعه  اتخاذ لقد فشلت القوات اإلسرائيلية في
 االحتاللهذه القوات على أيدي عناصر المقاومة في غزة، فلقد أفقدت الفصائل الفلسطينية قوات 

 صوابها وجعلتها في حيرة من أمرها، فال أهداف وال قدرة للعودة عن الحرب بدون إنجازات أمنية.
 

 عوامل الصمود:
م 1002فصائل المقاومة الفلسطينية من العمليات العسكرية السابقة، خاصًة حربي  فادتاستلقد 
على الذات في تجسيد الهوية الفلسطينية والشخصية المقاومة  واعتمدتقطاع غزة،  م على1071و

خاصة أن غزة عاشت سبع سنوات تحت الحصار اإلسرائيلي وا غالق معبر رفح، شريان الحياة 
ما أدى إلى صعوبة في توفير الحد األدنى للحياة اإلنسانية الكريمة للمواطن وتوفير  الوحيد للغزيين،

وبنية تحتية  اجتماعيةالخدمات العامة الالزمة للمجتمع الغزي بأكمله من صحة وتعليم وشئون 
 ...إلخ.

قبة الفصائل الفلسطينية تصنيع السالح بتقنيات عالية الجودة تغلبت فيه على ال استطاعتمع ذلك 
وتعتبرها من إنجازات العصر الحديث، وتمكنت  االحتاللالحديدية اإلسرائيلية التي تتغنى بها دولة 

 %10صاروخ وخط اإلنتاج مستمر حوالي  71000المقاومة من تخزين األسلحة )التقديرات حوالي 
معلومات كاملة منها طويلة المدى( رغم محاولة المخابرات اإلسرائيلية توظيف طاقاتها الكاملة لجمع 

المقاومة بالتنسيق  استطاعتالعسكريين والسياسيين. كما  قادتهاعن عمل فصائل المقاومة وتحركات 
 وانعدامم تنظيف المجتمع الغزي من العمالء، 1071مع وزارة الداخلية الفلسطينية عقب حرب عام 

ي التي تعدل أضعاف قوة . باإلضافة إلى قوة المقاتل الفلسطيناالحتاللالتنسيق األمني مع قوات 
المقاتل اإلسرائيلي )حيث ظروف العمل والقتال أصعب جدًا على الجانب الفلسطيني منه على 

الحقيقي للمجتمع الفلسطيني وتغليب  واالنتماءبالمصداقية  امتزجتالجانب األخر(، حيث الُجرأة التي 
 الروح الوطنية.

الصامد( سيكون له تداعيات سياسية وأمنية ونفسية  إن هذه الحرب وهذا العدوان اإلسرائيلي )الُجرف
سلبية على المجتمع اإلسرائيلي وقد يؤدي إلى سقوط حكومة االئتالف التي يتزعمها نتنياهو والدعوة 
النتخابات مبكرة قد تؤدي إلى خسارة حزب الليكود والخروج من اللعبة السياسية. هذه هي المرحلة 
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المقاومة الفلسطينية مرحلة جديدة في تاريخها من خالل فرض  المناسبة التي ستؤسس من خاللها
 شروطها على الجيش اإلسرائيلي.

52/2/2152، فلسطين أون الين  
 
 عندما تغرق إسرائيل .027

 مؤمن بسيسو
ما يجري في طول وعرض فلسطين المحتلة اليوم من انهيارات أمنية متالحقة على إيقاع صواريخ 

أن إسرائيل تغرق شيئا فشيئا في بحر  -بما ال يدع مجاال للشك-يؤكد  المقاومة الفلسطينية المنهمرة،
 النار.

كما يثير التساؤالت حول جدوى المعركة البرية مع غزة في ضوء الفشل العسكري واالستخباراتي 
الذريع، وفشل أهداف العدوان رغم أساليب اإلرهاب األعمى واإلبادة الجماعية ضد المدنيين 

 الفلسطينيين.
 

 أهداف العدوان فشل
ما تم تسريبه من جهات صحفية ومصادر سياسية إسرائيلية حول األهداف التي رصدتها الحكومة 
اإلسرائيلية لعدوانها األخير على غزة، يشكل فشال مريعا للحملة العسكرية اإلسرائيلية التي عجزت 

 عن تحقيق أي منها حتى اآلن.
ج-لم يتمكن العدوان  من "سحق قوة حركة حماس السياسية"، ولم  -رامه الكبيرعلى وحشيته البالغة وا 

تتمكن إسرائيل من "ترميم قوة الردع" في مواجهة قوى المقاومة الفلسطينية، ولم تتمكن من "إيقاف 
 الصواريخ وضرب المنظومة الصاروخية الفلسطينية".

تقديرات عسكرية ومما يبدو، فإن حجم الغرور ومستوى الغطرسة اإلسرائيلية اللذين تأسسا على 
وأمنية محدودة وغير دقيقة، قد أسهما في رفع سقف األهداف والمطالب التي ابتغتها إسرائيل من 
وراء العدوان، وهو ما أورث المؤسسة السياسية والعسكرية واألمنية اإلسرائيلية صدمة نفسية مدوية 

من الخيارات التي يبدو أحالها جراء بوار اآلمال وانقالب التوقعات، وحشرها في زاوية ضيقة للغاية 
 أكثرها مرارة، كما يقولون.

والواقع أن إسرائيل لم تتوقع في أسوأ كوابيسها كثافة النيران الصاروخية الفلسطينية التي ضربت 
عمقها السكاني والجغرافي، لتتجاوز مدينة تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل إلى مدينة حيفا الشمالية 
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ا عن حدود قطاع غزة، فضال عن كسر واختراق المحرمات األمنية التي كيلومتر  790التي تبعد 
تحيط بمفاعل "ديمونا" النووي عبر قصف المدينة الواقعة شرق القطاع بعدة صواريخ موّجهة يمكن 

 في كارثة كبرى لدولة االحتالل. -وفي أية لحظة قادمة-أن يتسبب أحدها 
ي فعالية المبادرة الفلسطينية الُمقاِومة التي زاوجت بين لكن الوجه اآلخر للصدمة اإلسرائيلية تمثل ف

القصف الجوي والعمل البري والبحري عبر تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد موقع "زيكيم" العسكري على 
شواط  مدينة عسقالن الساحلية، وثالثة ضد الموقع العسكري الحصين لمعبر كرم أبو سالم جنوب 

 في حالة ذهول غير مسبوق. -جميعا-، مما ترك اإلسرائيليين القطاع الذي تم تدميره بالكامل
 

 فشل عسكري واستخباراتي
ال شك أن نقطة الفشل األهم التي ضربت العمل العسكري واالستخباراتي اإلسرائيلي في مقتل 
تجسدت في ضعف ومحدودية المعلومات االستخباراتية عن القدرات العسكرية لقوى المقاومة، وشبه 

 معطيات الخاصة بالصواريخ وأنواعها وكمياتها ومنصاتها وأماكن إخفائها.انعدام ال
ولعل العمود الفقري الذي بنت عليه المؤسسة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية تقديراتها األساسية، يكمن 
في الصعوبات البالغة التي تقف عائقا كبيرا أمام تهريب األسلحة إلى قطاع غزة، ومن بينها 

بعيدة المدى، بفعل اإلجراءات العسكرية المشددة والرقابة األمنية الصارمة التي تشمل الصواريخ 
المنطقة ككل، وتمتد من جنوب البحر األحمر، مرورا بالشواط  السودانية التي كانت تمر عبرها 
قوافل وشحنات األسلحة الواردة من إيران، ميممة وجهها شطر األراضي المصرية التي يتم عبورها 

 اتجاه شبه جزيرة سيناء، وصوال إلى قطاع غزة عبر األنفاق الحدودية.في 
وما أثار ارتياح إسرائيل أن عدة قوافل أسلحة تم استهدافها في عقر األراضي السودانية في أوقات 
سابقة، وأن عدة سفن محملة باألسلحة والصواريخ الثقيلة تم ضبطها في عرض البحر األحمر في 

ة، ناهيك عن حملة هدم وا غالق األنفاق مع مصر التي بدأها الجيش المصري طريقها إلى قطاع غز 
 في عهد الرئيس محمد مرسي، وتم االنتهاء منها عقب االنقالب.

لذا، فإن المستوى السياسي والعسكري واألمني في إسرائيل دلف إلى المعركة مع المقاومة الفلسطينية 
لك سوى أعداد محدودة من الصواريخ التي سيتم عالج جزء بثقة عالية، وكله يقين بأن المقاومة ال تم

كبير منها موضعيا وميدانيا، بينما ستتكفل القبة الحديدية بإسقاط عدد آخر منها، بينما سيسقط العدد 
 المحدود المتبقي على المدن والمستوطنات اإلسرائيلية.
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 جدوى الحرب البرية
ائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية أمام صناع القرار لم يترك الفشل العسكري واالستخباراتي اإلسر 

في إسرائيل سوى اتخاذ قرار التصعيد، والشروع في الحرب البرية تحت غطاء القصف الجوي الكثيف 
 تمهيدا لوقف المعركة وانتهاء العدوان.

ينحى  ولم يكن أمام المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في إسرائيل سوى خيارين اثنين، بحيث
الخيار األول نحو االجتياح البري الشامل الذي يشمل معظم مدن ومناطق القطاع، وهو ما تم رفضه 

على احتمال  -حكومة وجيشا ومجتمعا-واستبعاده كونه خيارا صعبا ومكلفا للغاية، وال تقوى إسرائيل 
 ما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج وتداعيات.

االجتياح البري الشامل لن يحوز عناصر التفوق الكبرى التي  والحال أن إسرائيل تدرك يقينا أن
حين  1009يحوزها العدوان الجوي، وتخشى أكثر ما يكون من تكرار تجربتها في حرب لبنان عام 

سقط سالح مدرعاتها ودباباتها في فخ القذائف المضادة للدبابات التي امتلكها حزب هللا في واقعة 
دبابة إسرائيلية ومقتل عشرين جنديا، فضال عن  11أسفرت عن تدمير  "وادي الحجير" الشهيرة التي

 عدم رغبتها في تحمل المسؤولية المدنية والحياتية عن سكان القطاع بأي حال من األحوال.
لذا، لم يتبق أمام "الكابينت" سوى اللجوء إلى الخيار اآلخر المتاح الذي ينص على التوغل البري 

 ة وقطع الطرق الرئيسية الفاصلة بين مدن القطاع الرئيسية.المحدود في مناطق مختار 
وهكذا، فإن اتجاهات القرار اإلسرائيلي الرسمي تذهب باتجاه االجتياح البري المحدود الذي مهدت له 
تصريحات رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ووزير حربه موشي يعلون ورئيس األركان بيني 

معركة صعبة ومعقدة ومركبة، وأنها ستشهد االنتقال إلى مراحل أخرى، غانتس، الذين أكدوا أن ال
داعين الجمهور اإلسرائيلي إلى مزيد من االحتمال والصبر والثبات حتى تحقيق األمن واالستقرار 

 للشعب اليهودي.
ووفقا للمعطيات التي تسربت عن اجتماع "الكابينت" األخير، فإن مالمح االجتياح البري المحدود 

مقّرة تتضمن عزل محافظات القطاع عن بعضها البعض، ومن بينها عزل محافظة رفح عن باقي ال
 مناطق القطاع لضمان عزل غزة عن شبه جزيرة سيناء فوق األرض وتحتها.

وبحسب الخطة، فإن االجتياح البري سيشمل العديد من "الخواصر الرخوة" بالمصطلح العسكري 
ت الهيا، والعطاطرة، التي تقع شمال القطاع، والدهينية، وعبسان اإلسرائيلي، مثل بيت حانون، وبي

الكبيرة، وعبسان الصغيرة، التي تقع جنوب القطاع، باإلضافة إلى الضواحي الشرقية لمحافظات 
 القطاع بشكل عام.
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لبعض مناطق  -المحدودة والمدروسة-ويعتقد صناع القرار داخل إسرائيل أن االجتياحات البرية 
 يلة بتحقيق األهداف التالية:القطاع كف

إرباك حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية بشكل عام من خالل ولوج مرحلة جديدة ضاغطة  -
 تحمل قدرا كبيرا من األلم والمعاناة للفلسطينيين.

قطع خطوط التواصل واإلمداد بين مختلف مناطق القطاع من وجهة نظر قادة االحتالل، مما  -
ل المناطق عن بعضها البعض، وبالتالي تضييق الخناق على المقاومة وجهدها عز  -عمليا-يعني 

 العسكري.
حرمان المقاومة من استخدام وتوظيف بعض الهوامش والمساحات المتاحة أمامها إلطالق  -

 الصواريخ على البلدات والمناطق اإلسرائيلية عبر اجتياح أطراف القطاع والسيطرة المؤقتة عليها.
 المقاومة ومحاولة جباية ثمن باهظ منها قدر اإلمكان.استنزاف  -

لكن تفحص وتمحيص هذه األهداف الموضوعة إسرائيليا، انطالقا من قراءة عسكرية محضة، يكشف 
رؤية عسكرية أحادية وآماال إسرائيلية زاهرة لم تأخذ في الحسبان المتغير الفلسطيني الذي تمثله قوى 

 ه على قلب وتغيير كل المعادالت والتوقعات اإلسرائيلية حتى اليوم.المقاومة، وهو متغير أثبت قدرت
والواقع أن القرار اإلسرائيلي القاضي باالجتياح البري المحدود من شأنه أن يجّر جيش االحتالل إلى 

 فخ محقق، ويدفع به إلى مواقعة إخفاق مؤكد بكل المقاييس العسكرية.
ائيلية عن تقدير قوة المقاومة الصاروخية، فإنها ستواجه وكما عجزت القدرات االستخباراتية اإلسر 

 المصير ذاته بشأن قوة المقاومة البرية.
قد شكل  1006-1002وال يخفى على المتابعين ألحوال وشؤون المقاومة الفلسطينية أن عدوان 

رمة نقطة فارقة في تاريخ المقاومة، إذ أقدمت المقاومة في إثره على إجراء مراجعات عسكرية صا
تمخضت عن استخالص كافة العبر، لتصل الليل بالنهار، وتحول باطن أرض القطاع إلى شبكات 
كاملة من األنفاق الهجومية والدفاعية واللوجستية، وتتزود باألسلحة الحساسة، ومن بينها القذائف 

جربة الفعالة المضادة للدروع والدبابات، وترسم خططها العسكرية المحكمة لمواجهة وكسر أي ت
 اجتياح إسرائيلية جديدة.

 
 المحددات والمآالت

في التأثير على مجرى المعركة والعدوان  -داخلية وخارجية-قد ال يتراءى سوى أربعة محددات 
 المستمر على غزة ورسم مآالته المتوقعة.
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د يتمثل في مدى قدرة الجبهة اإلسرائيلية الداخلية على االحتمال والصبر على أم المحدد األول:
المعركة، فكلما أبدت الجبهة الداخلية صمودا أكبر وقللت من حجم انتقاداتها ألداء حكومتها وجيشها، 

 منح ذلك مزيدا من الوقت أمام نتنياهو وحكومته وجيشه للمواصلة واالستمرار.
يكمن في مدى قدرة إسرائيل على تحقيق األهداف المتوخاة من وراء العدوان، إذ إن  المحدد الثاني:

مرور الوقت دون االقتراب من إنجاز األهداف األساسية يجعل من القرار اإلسرائيلي أشد يأسا وأكثر 
 اقترابا من خط النهاية.

يتعلق بمدى قدرة المقاومة الفلسطينية على اختراق العمق اإلسرائيلي من خالل تنفيذ  المحدد الثالث:
لة عملية "زيكيم" أم ضد مصالح تجارية عمليات هجومية، سواء أكانت ضد مواقع عسكرية على شاك

على االحتمال في أضعف ما يكون،  -الرسمية والشعبية-ومواقع عامة، مما يجعل القدرة اإلسرائيلية 
 لتقصير أمد المعركة وبحث سيناريو إنهائها دون تأخير. -بالتالي-ويمهد 

وان، ومدى إمكانية تحوله إلى يتجسد في طبيعة الموقف اإلقليمي والدولي إزاء العد المحدد الرابع:
عنصر ضغط فاعل على إسرائيل إلجبارها على وقف العدوان، وما لم يتبلور جهد دولي ضاغط 
للجم العدوان، فإن إسرائيل ستشعر بأريحية واضحة تمّكنها من استقطاع المزيد من الوقت لمواصلة 

 العدوان.
ى النسبي، وما زال في األفق ما يشير إلى وفي ضوء ما سبق، فإن خط النهاية ما زال بعيدا بالمعن

 قبل انتهاء المعركة ووقف العدوان. -قد تطول أو تقصر-أيام أخرى 
عبر الهدنة التي وقعت  1071ولئن بحثت إسرائيل عن سيناريو "الخروج اآلمن" في حرب عام 

ضال عن برعاية مصرية، فإن انعدام الوساطة المصرية هذه المرة، وضعف الوساطات األخرى، ف
رغبة إسرائيل في عدم طّي ملف األحداث مع غزة إبان المرحلة المقبلة، من شأنه أن يجعل سيناريو 

 وقف النار اإلسرائيلي من طرف واحد أكثر قبوال وترجيحا.
وعلى أية حال، فإن وقف العدوان اإلسرائيلي وانتهاء المعركة الراهنة، على أية شاكلة كانت، لن 

والت التصعيد والمواجهة، وقد ال يمر وقت طويل قبل أن تعيد إسرائيل إنتاج يطوي سوى جولة من ج
هوايتها المحببة في القتل واالغتيال، وخاصة الكوادر العسكرية المؤثرة التي ُتذيقها األمرين، وُتجّرعها 

 الويالت، وُتغرقها في بحر النار خالل المعركة الحالية.
58/2/2152الجزيرة نت، الدوحة،   
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 ليكوديون العربال .028
 فهمي هويدي

األسبوع األخير أننا وجدنا أناسا فى مصر وبعض األقطار العربية  فياكتشفناها  التيمن الغرائب 
 الذيأصبحوا يكرهون حماس بأكثر مما يكرهون إسرائيل. وأن رصيد مصر إزاء القضية الفلسطينية 

إزاء معبر رفح. أما  المصريى الموقف راكمته طوال الستين عاما الماضية نفد تقريبا، حتى اختزل ف
سرائيل اصبحتا  التيعبرت عنها بعض التعليقات  التيتلك  فهيأم الغرائب  انطلقت من ان مصر وا 

 فى مواجهة حماس!« يدا واحدة»
ال يواسينا إلى حد ما ويخفف من وقع تلك الغرائب سوى المفاجآت التى شهدناها خالل األسبوع 

التى أظهرتها المقاومة الفلسطينية والتى لم تتمثل فقط فى اإلصرار على الرد  وأهمها القدرة العسكرية
نما تبدت أيضا فى مستوى التسليح   الذيكشفت عنه الصواريخ بمداها  الذيوالردع لإلسرائيليين. وا 

أن تقصف تل أبيب والمدن والمواقع العسكرية  بمقدورهاكيلومترا، حتى أصبح  790وصل إلى 
تمثلت فى الطائرات بدون طيار التى تم تصنيعها محليا وحققت نجاحا مدهشا فى  المختلفة. كما
 كفاءة أدائها.

وقع فيه كثيرون تمثل فى الخلط بين حماس واإلخوان وغزة والقضية الفلسطينية،  الذيالخطأ الجسيم 
ى واعتبار كل ذلك شيئا واحدا. ومن ثم إسقاط العداء لحماس ومخاصمة اإلخوان على غزة وعل

عبر عنه البعض فى كراهيتهم لحماس  الذي والكارثيالقضية. وكان ذلك الخطأ وراء الموقف المفجع 
دفعهم إلى تبنى الموقف المشين المتمثل فى مواالة اإلسرائيليين، وال يستطيع المرء أن  الذيإلى الحد 

ها خالل السنوات يتجاهل أن العداء لحماس متأثر أيضا بحملة الشيطنة واألكاذيب التى نسبت إلي
التى اعتمدت على تسريبات مسمومة لم يثبت أن لها أصال من الحقيقة. فتقرير  وهيالثالث األخيرة. 

التى رأسها رئيس مجلس القضاء  1077أول لجنة شكلت لتقصى حقائق أحداث الثورة فى عام 
لمرحلة، وهو األعلى األسبق المستشار عادل قدره لم يشر إلى أى دور لحماس فى أحداث تلك ا

دفن وأعيدت صياغة أحداثه بواسطة األجهزة األمنية بحيث أقحمت حماس فيها لتبرئة  الذيالتقدير 
ألصق فى حماس  الذيرفح  فيصراحة. وقتل الجنود المصريين  األصليالشرطة التى أدانها التقرير 

ة. وحكاية التنازل عن ، واليزال الطرف القاتل مجهوال حتى اللحظة الراهنرسميتحقيق  أيلم يثبته 
جزء من سيناء لصالح حماس لكى يتمدد فيها سكان القطاع أسطورة وأكذوبة كبرى لم يقم أى دليل 

أقحمت فيها حماس لشيطنتها وتلويث صورتها ضمن  التيعليها.. وقس على ذلك بقية األحداث 
 حملة تصفية الصراع مع اإلخوان.
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نسخة منها، علما بأن شيطنتها خدمت إسرائيل ولم  صحيح أن حماس فرع عن اإلخوان لكنها ليست
نما أساءت إليها وصغرت من حجمها، وسحبت من رصيدها إزاء القضية شيء فيتخدم مصر  . وا 

عن القضية، وكانت النتيجة أن  المصريانتهى إلى قطيعة عزلت الموقف  الذيالفلسطينية. األمر 
م أن لها دورا فى القضية فإنها أعدت مبادرة العا للرأيمصر حين أرادت أن تغطى موقفها وتصور 

 من جانبها لم تتشاور فيها مع قيادة حماس فى القطاع.
استهدفت حماس وأسقطت الخصومة معها على القضية الفلسطينية  التيمن المفارقات أن الحملة 

سلطة فى تجاهلت أنها لم تكن الطرف الوحيد فى معادلة المقاومة فى غزة، بل إنها لم تعد تمثل ال
القطاع حيث استقالت حكومتها بعد المصالحة مع فتح، ناهيك عن أنها لم تكن طرفا فى عملية 

تمثل ذراعها  التيوسرايا القدس  اإلسالميخطف المستوطنين الثالثة وقتلهم. فدور حركة الجهاد 
ن فى العسكرية، لم يكن أقل فاعلية فى مشهد المقاومة األخير. ذلك إلى جانب مناضلين آخري

 القطاع كانوا يدافعون عن وجودهم وقضيتهم وليس عن حماس.
لم يمت ليس له أن يتردد فى االختيار حين  وقومي وطنيبل أزعم أن أى عقل رشيد وأى وضمير 

تكون المواجهة بين أى طرف عربى حتى إذا كانت حماس فى السلطة وبين إسرائيل، باعتبار أن 
بالدرجة األولى، ليس بالنسبة للقطاع أو الفلسطينيين  اتيجيواستر  مصيريالصراع مع إسرائيل هو 

 وحدهم، ولكن بالنسبة للعرب أجمعين.
أدرى أن أصوات مواالة اإلسرائيليين وكراهية حماس تظل استثناء يستوجب الخجل ويجلب العار 

ذ أراها وجها دميما لواقعنا إال أننى ال ألوم أصحاب تلك األصوات وحدها، أل ن اللوم ألصحابه. وا 
األكبر ينبغى أن يوجه إلى البيئة السياسية المسمومة التى سمحت لتلك األصوات بأن تسمع 

ذات البيئة  وهيأن نستريب فى األطراف التى تقف وراءها.  غيوسائل اإلعالم التى ينببخصوصا 
 ب.التى فرضت لنا تلك النماذج المشوهة التى أصبحت تمثل ما وصف به صهاينة أو ليكوديون عر 

 إسرائيليكنز »يناير التى ظننا أنها طوت صفحة  11هو أمر محزن حقا أن يحدث ذلك بعد ثورة 
، إال أن الرياح أتت بما ال يخطر لنا على بال حتى اختزلت القضية فى معبر رفح، «االستراتيجي

سرائيل أ صبحتا وقرأنا ما كتبه إعالميون إسرائيليون )روبن بن يشاى وجدعون ليفى( عن أن مصر وا 
يدا واحدة فى مواجهة حماس. لقد انتقدت قبل أيام ما بدا أنه موقف محايد لمصر إزاء ما جرى، 

هذه. وسأظل اعتبرها دسيسة إسرائيلية غير قابلة « اليد الواحدة»لكنى أعجز عن أى قول إزاء حكاية 
 .للتصديق، حتى إذا ثبتت صحتها

58/2/2152، الشروق، مصر  
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 ما التالي لغزة؟ ..  .029

 روبرت تيرنر/ مدير عمليات األونروا في غزة
في الوقت الذي أجلس فيه في غرفة مكتبي التي أصبحت غرفة نومي أيضا في مدينة غزة وأنصت 
ألصوات الضربات الجوية ونيران الصواريخ، كان الحديث يجري حول السبل الكفيلة بوضع نهاية 

سكان المدنيين في غزة الذين يعانون وطأة هذا للعنف. إن تلك هي أكبر الرغبات، وتحديدا بالنسبة لل
التصعيد. ولكنني عندما أفكر باألشخاص النازحين الذين يلتجئون في مدارسنا والبالغ عددهم 

شخص، والذين تحدثت مع البعض منهم باألمس، فإنني أتساءل ما الذي قد يعتقدونه  71،000
قبل، فإن هذا النزوح بالنسبة لمعظمهم هو حيال ذلك. وحيث انهم قد شاهدوا كافة تلك األمور من 

ذا ما تأتى 1006النزوح الثالث منذ عام  ؛ والعديدون منهم عادوا للجوء إلى نفس الغرفة الصفية. وا 
لوقف إطالق النار المحتمل أن ينتهي بنفس الكيفية التي انتهى إليها ما سبقوه، فهل يعتقدون أن هذا 

 يطة من العنف؟شيء مختلف عن مجرد فترة استراحة بس
وبالنسبة لغزة، فإن العودة إلى "الهدوء" يعني العودة إلى سنة ثامنة من الحصار. وهي عودة ألن 

من السكان إما عاطلين عن العمل أو موظفين بال رواتب. وهي عودة للحبس  %10يكون أكثر من 
ر، دون سبيل وباختصا –في غزة دون سبيل للوصول الخارجي لألسواق أو التوظيف أو التعليم 

 للوصول إلى العالم الخارجي. 
فعلى سبيل المثال، إن كانت إحدى الجدات اللواتي تحدثت إليهن باألمس ترغب بالذهاب لجامعة 
بيرزيت في الضفة الغربية للدراسة، فإنها ال تستطيع. إن الحكومة اإلسرائيلية ليست بحاجة ألن تثبت 

من حيث انها قامت بالموافقة على فرض حظر شامل أن هذه الجدة تشكل أي تهديد خاص على األ
على الغزيين الذين يدرسون في الضفة الغربية استنادا الى تهديد أمني غير معروف. إن الغالبية 

كيلومترًا  191العظمى من السكان ممنوعون من مغادرة هذه القطعة من األرض التي تبلغ مساحتها 
 مربعًا.

ذا ما أتيح لواحد من مزارعي  البندورة الذين التقيتهم باألمس العثور على مشتر لمنتوجاته في باريس وا 
أو بيوريا أو براغ وفق شروط معينة، فبإمكانه أن يقوم بوضع محصول البندورة داخل صندوق ويقوم 

وهما  –بشحنها عبر المعبر التجاري الوحيد المفتوح ومن ثم إلى ميناء أشدود أو مطار بن غوريون 
المناطق الحساسة أمنيا في إسرائيل. ولألسف، فليس هنالك أي سوق للبندورة الغزية  إثنان من أكثر
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في باريس أو بيوريا أو براغ. إن هنالك سوقا للبندورة الغزية في إسرائيل والضفة الغربية، إال أن هذا 
 محددة.المزارع ليس مسموحا له بيع محصوله من البندورة هناك بسبب نفس التهديدات األمنية غير ال

إن كبار السن الذين التقيتهم باألمس يتساءلون عن الكيفية التي سيصلون فيها إلى سبل الرعاية بعد 
وقف إطالق النار هذا. فبخالف الخدمات التي نقوم بتوفيرها في وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

الحكومية، فإن نظام  الجئي فلسطين )األونروا( وبعض المنشآت الخاصة والتابعة للمنظمات غير
الرعاية الصحية الحكومي قد بدأ يتداعى. وقد تعرضت البنية التحتية ألضرار والناس يتساءلون عمن 
ذا لم يتم السماح للسلطة الفلسطينية بفعل ذلك أو أنها لم تكن قادرة  سيتحمل مسؤولية إصالحها. وا 

أم هل ستقوم إسرائيل، السلطة المحتلة، على ذلك، فهل من المتوقع أن يقوم المجتمع الدولي باألمر؟ 
 بتحمل تلك المسؤولية؟ 

إن النساء اللواتي قابلتهن باألمس يتساءلن عن المدرسة التي سيذهب إليها أطفالهن بعد ستة أسابيع 
مدرسة.  141قصيرة إن لم تكن المدرسة التي يقصدونها واحدة من مدارس األونروا التي يبلغ عددها 

ذا لم تفتح من سيقوم بإصالح  المدارس الحكومية ويقوم بتوفير الكتب المدرسية ويدفع للمدرسين؟ وا 
المدارس الحكومية أبوابها فهل من المتوقع أن تقوم األونروا بملء هذا الفراغ؟ إننا نفتقر إلى القدرة 

ضافيين المادية والموارد البشرية والمالية لقبول العشرات، بل وحتى المئات من اآلالف من الطلبة اإل
 في مدارسنا. 

إن األونروا وعائلة األمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي وصندوق األمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسف( ومكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ال تزال منخرطة 

بين المجاالت التي قامت األونروا بتحجيم في االستجابة لالحتياجات اإلنسانية لسكان غزة. ومن 
عملها فيها في السنوات الماضية كان مجال البناء الذي كنا نقوم به بدرجة كبيرة. لقد كان ذلك غالبا 

طفل  110،000يتعلق بالمدارس التابعة لبرنامجنا التعليمي الذي قمنا من خالله بتدريس أكثر من 
لذين تدمرت منازلهم في النزاعات الماضية أو تم هدمها من في العام الماضي، وبالمساكن ألولئك ا

ذا ما أردنا بناء شيء ما فإن علينا أن نقدم اقتراحا مفصال للمشروع إلسرائيل مرفقا  قبل إسرائيل. وا 
بالتصميم والموقع وتقرير كامل بالكميات. وسيقوم اإلسرائيليون بعد ذلك بمراجعة المقترح، وهي 

شهرا. ولم نتسلم أية  10تستغرق أكثر من شهرين إال أنها بالمعدل تستغرق  عملية من المفترض أال
، خالل فترة "الهدوء" 1074وحتى أيار  1071موافقة على أي مشروع في الفترة الواقعة بين آذار 

مليون دوالر تنتظر الموافقة.  700األخيرة، على الرغم من أن مشاريع تصل قيمتها ما يقارب من 
 ة "الهدوء" هذه أفضل من سابقاتها؟ فهل ستكون فتر 
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واألكثر أهمية من ذلك، فإن الناس هنا يتساءلون عمن سيحكم غزة. وليس هنالك من أحد لديه إجابة 
على هذا السؤال. إنني أعتقد أن سكان غزة سيقولون انه إن كان هذا هو شكل "الهدوء" الذي يعتقد 

 لن يدوم. إنه لن يدوم بالفعل. أنه سيكون عليه، مفاضلة مع العنف الحالي، فإنه
52/2/2152، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 مبادرة مصرية مفاجئة .031

 براك ربيد وجاكي خوري
النار المصرية التي نشرت في مساء يوم االثنين أكثر وزراء المجلس  إطالقطرقت مبادرة وقف 

باالقتراح المصري حينما كان الوزاري المصغر بمفاجأة تامة. فقد سمع وزير االقتصاد نفتالي بينيت 
ينتظر أن يجرى معه لقاء صحافي في منتدى القناة الثانية. وسمع وزير الخارجية افيغدور ليبرمان 

 المصري في نشرة االخبار في الراديو. باإلعالن
ذكر موظف اسرائيلي رفيع المستوى أن ليبرمان علم بصورة عامة أنه تُجرى اتصاالت بالمصريين 

الت توشك أن تنضج. وبعد أن سمع ليبرمان بالمبادرة المصرية أدرك أن رئيس الوزراء لكن ال اتصا
 بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون اللذين أدارا االتصاالت تركاه خارج الصورة.

النار في االيام االخيرة في تثاقل. فالمصريون لم يظهروا باعثا خاصا  إطالقتمت االتصاالت لوقف 
دبلوماسي، ولم تنجح مبادرات مستقلة من أشخاص كمبعوث الرباعية طوني بلير  بإجراءدفع على ال

في حشد زخم. وحدث التغيير في ظهر يوم االثنين حينما بدأ وزير خارجية الواليات المتحدة جون 
، حينما بدأ جولة إيرانكيري الذي كان موجودا في ذلك الوقت في فيينا للمحادثات الذرية مع 

مات هاتفية ماراثونية مع رئيس الوزراء نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير مكال
 الخارجية المصري سامح شكري واشخاص آخرين.

ذكر موظفون اسرائيليون كبار أن كيري حاول أن يشجع المصريين واالسرائيليين على الدفع بوقف 
حادثات التي أجراها يوم االثنين الوصول فورا من النار قدما، وقالوا إن كيري اقترح في كل الم إطالق

النار. وكانت الردود من القدس ومن  إطالقالقاهرة وربما الى القدس لمحاولة الدفع باتفاق وقف 
القاهرة ايضا رفضا مهذبا لالقتراح. فقد قال المصريون واالسرائيليون لكيري أنه أصبح بينهما اتصال 

 امريكية.مباشر وأنه ال حاجة الى وساطة 
وفي القاهرة تحفظوا من مشاركة كيري ألنهم أرادوا أن ُيظهروا أن نظام الرئيس الجديد عبد الفتاح 
السيسي قادر على أن يؤدي دور مصر السياسي التقليدي في المنطقة وال سيما مع قطاع غزة دون 
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استعمال ضغط  تدخل خارجي. وفي القدس تحفظوا من زيارة كيري ألنهم اعتقدوا أن األمر سُيرى
امريكي على اسرائيل وانجازا ضمنيا لحماس. ومن السخرية الشديدة أن ضغط كيري لزيارة المنطقة 

نار.  إطالقحث المصريين واالسرائيليين على تقوية االتصاالت بينهم وعلى الدفع الى صيغة وقف 
ر تبنيا لفكرة طرحها وذكر موظف اسرائيلي رفيع المستوى أن المبادرة المصرية كانت في واقع االم

 عليهم الرئيس الفلسطيني عباس قبل بضعة ايام.
عرض عباس على المصريين أن ُيعلن أوال وقف العمليات العدائية من الطرفين وأن يتم البدء بعد 
ذلك في تفاوض تفصيلي في قضايا مختلفة تتعلق بقطاع غزة مثل معبر رفح ومناطق الصيد قبالة 

في المعابر الحدودية مع اسرائيل وغير ذلك. وكان الذين عملوا في صوغ سواحل القطاع والسياسة 
النار ومركباته رجال االستخبارات المصرية بالتعاون مع وزارة الخارجية في  إطالقاعالن وقف 

القاهرة. ومن الجانب االسرائيلي كان االعضاء في فريق التفاوض هم مستشار االمن القومي يوسي 
يورام كوهين، ورئيس « الشباك»الوزراء المحامي اسحق مولخو، ورئيس  كوهين، ومبعوث رئيس

القسم السياسي االمني في وزارة الدفاع عاموس جلعاد، ورئيس قسم التخطيط في هيئة القيادة العامة 
اللواء نمرود شيفر. وقد ُأبعدت وزارة الخارجية تماما عن االتصاالت، ولم يكن أي دبلوماسي 

 فريق التفاوض.اسرائيلي عضوا في 
ذكر موظف اسرائيلي رفيع المستوى أمس أن الكثرة المطلقة من االتصاالت التي تتناول صيغة وقف 

 النار تمت بين المصريين واسرائيل. إطالق
النار الفصائل الفلسطينية ايضا وال سيما حماس  إطالقفاجأت االنباء في مصر عن المبادرة لوقف 

السيادة في قطاع غزة. فقد علمت حماس والجهاد االسالمي  التي ما زالت ترى نفسها صاحبة
باالتصاالت لكنهما لم تتوقعا أن تسمعا بذلك من وسائل االعالم، هذا الى أن التنسيق المصري كان 
مع اسرائيل ال معهم. وقد صدر الرد االول لحماس عن متحدث المنظمة في غزة سامي أبو زهري 

ألنه لم ُتستجب مطالب المنظمة أن ُيسقط الحصار وُيفرج عن  إلسرائيلالذي عّرفه بأنه خضوعا 
الذين أُعيد اعتقالهم مؤخرا. وأعلن الجهاد االسالمي خاصة قبول المبادرة  شاليطالسجناء من صفقة 

 رسميا. وعرفوا المبادرة في السلطة الفلسطينية بأنها ايجابية.
افق حماس، حاول المصريون تسكينه حينما سأل أحد اعضاء فريق التفاوض االسرائيلي هل ستو 

وافقت اسرائيل فلن يكون لحماس مناص سوى أن تجيب بنعم ايضا. لكن ما حدث في  إذاوقالوا إنه 
المصري بل كبار قادة حماس  باإلجراءالواقع كان عكس ذلك. ولم ُيفاجأ وزراء حكومة اسرائيل فقط 

رسائل في هذا الشأن الى  ألبتهر ولم ينقلوا ايضا، فلم يكد المصريون ُيطلعون قيادة حماس على االم
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رجال الذراع العسكرية. وأسهمت االختالفات الداخلية بين جزئي المنظمة في شعور حماس بأن 
 «.أن يخدعوهم»المصريين حاولوا 

قال أحد الوزراء إن نتنياهو عرض في جلسة المجلس الوزاري المصغر يوم الثالثاء اقتراح وقف 
قال نتنياهو »دون أي امكان لعرض تحفظات. « منتوجة جاهزة»ري على أنه النار المص إطالق

ويعلون لنا إن االجابة بنعم عن االقتراح المصري ستمنحنا الكثير من نقاط االستحقاق في العالم 
احتيج الى ذلك. واقتنع أكثر الوزراء، وتبين لنا بعد  إذاوتزيد في شرعية توسيع العملية على حماس 

 «.نار مع أنفسنا إطالقأننا انشأنا اتفاق وقف بضع ساعات 
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 تسفيكا فوغل
نار؟ أضحكتم حماس. ألنه أي سبب حقيقي يجعلها تقبل شروط المصريين الذين ال  إطالقأوقف 

أكثر من كل سياسي عربي آخر؟ وما  سرائيليةباإليحسبون لها حسابا، أو مشاركة أبو مازن المتهم 
الذي حدث لحماس بالضبط خالل ثمانية ايام من عملية الجرف الصامد؟ هل شوشنا على حماس 

 سلوكها، وهل منيت بخسائر كبيرة في مستوى القادة ومستوى الخبراء؟.
رة اخرى وبقوة النار بشرطين. االول اتفاق ُيمكنها من أن تبني م إطالقستوافق حماس على وقف 

 إذاأكبر قدراتها العسكرية والحاكمة بحيث تكون مستعدة لجولة اخرى في موعد مريح لها؛ والثاني 
أدركت أن ضرب بناها البشرية التحتية لن ُيمكنها في المستقبل من القيام بمعارك اخرى مع اسرائيل، 

 وأنه ُيخشى على قدراتها الحاكمة الحالية.
ل ال يمكن أخذه في الحسبان من وجهة نظر اسرائيلية في المستقبل فمن ولما كان االمكان االو 

الواضح لي أن عملية برية ذكية حكيمة فقط تعرف كيف تصيب مراكز ثقل قوة حماس العسكرية 
 نار طويل األمد. إطالقوبناها التحتية البشرية ستفضي الى وقف 

بحياته، ووسائل الوقاية وتعليمات قيادة إن منظومة القبة الحديدية التي يدين عدد كبير منا لها 
الجبهة الداخلية مكنت دولة اسرائيل من انشاء دفاع ال مثيل له، لكن الدفاع ال يمكن االنتصار به، 
ومن المؤكد أنه ال يهزم العدو. ونحن نجهد بنجاح ال يستهان به في تخويف أنفسنا من عملية برية 

ها مهمة غير سهلة لكن البديل في المستقبل اسوأ. إن قدرة قد تجبي ثمنا باهظا من الدماء. صحيح إن
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جبهتنا الداخلية، وقدرات الجيش االسرائيلي من جهة جنوده وقادته ُتمكن من اجراء حرب أطول من 
 عملية خاطفة. وليس لحماس قدرة على معركة طويلة.

علينا صدورا عن نظر يبدو أن السالم مع الفلسطينيين لن يحدث في المستقبل القريب. ولهذا يجب 
إن «. ثالث دول للشعبين»واهتمام حقيقي للمستقبل أن نمنع نشوء صيغة جديدة تلوح تباشيرها وهي 

فرصة لمرة واحدة للتعاون مع العالم  إلسرائيلالنار الذي لم تحترمه حماس يهييء  إطالقوقف 
 العربي الذي ضاق ذرعا بحماس بقدر ال يقل عنا.

ية نفسها. وقد دمرت آالف البيوت والمخازن واالنفاق والمباني االخرى في استنفدت العملية الجو 
قطاع غزة، لكنه يوجد بديل عن كل ذلك. أما قادة حماس وخبراؤها فال بديل عنهم، فيجب اصابتهم. 
ويستطيع الجيش االسرائيلي بمساعدة الجهات االستخبارية القديرة ويجب عليه أن يستعمل قدراته 

ردعا سنين  تنش عملية للحسم « 1الجرف الصامد »طادهم. يجب أن تكون عملية البرية وأن يص
 كثيرة.
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 مجموعة من الجنود الصهاينة يرقصون بعد قصفهم غزة
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