
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 منزاًل منذ بدء العدوان 111غارة ويدمر  055االحتالل يرتكب مجزرتين بخانيونس ويشن أكثر من 
 عباس: ما يجري من قتل لعائالت بأكملها هو إبادة جماعية تمارس بحّق شعبنا الفلسطيني

 .. وتستهدف مطارات الكيانM75صواريخ  1القسام تقصف "ديمونا" بـ
 صاروخًا في ثاني أيام العدوان 112بـ القسام تقصف "إسرائيل" 

 نتنياهو: سنوسع عمليتنا العسكرية في غزة

نقول للمطالبين بتهدئة مقابل عل: مش
تهدئة عودوا للوراء.. لن يطول 
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ــوراء.. مشــعل:  .0 ــة عــودوا لل ــل تهدئ ــة مقاب ــول للمطــالبين بتهدئ ــى نق ــزمن حت ــن يطــول ال تجــدوا  الل

 76على أساس فلسطينًيا يجرؤ أن يعرض اتفاًقا 
خالررررد مشرررر ل، رئرررريس المك رررر   ، أنالدوحرررر ، مررررن 9/6/2512المركــــز الفلســــطيني ل عــــالم، ذكررررر 

للحركر  مرن الشررا وال رر   طالر  ا  عرن ورود ا ارا ك كريرر  السياسي لحرك  حمراس، كشرا الن ر
كررون ا حرر فل هررو مررن برردأ بال هدئرر  مررح ا حرر فل ووقررا وطررفا الاررواري ، م كرردضا أن ذلرر  مرفررو  

 عدوانه. 
وأضرراا ال ائررد اليلسررطيني، فرري خطررا  مهررم أل رراد فرري  مررام السادسرر  مررن مسررا  اليرروم  بحسرر   وقيررك 

الاررهيوني هررو مررن برردأ الحررر ، والم اومرر  والشرر   اليلسررطيني لرره الحررا فرري  ون ا حرر فلفلسررطين ، 
وأضاا: ن ول للمطالبين ب هدئر  مرح ا حر فل م ابرل  هدئر : عرودوا للرورا  .. نحرن الدفاع عن نيسه. 

 ن ا ل فيها ال دو الذي ي حمل المس ولي ".اليوم أمام م رك  كبير  
أعطينررا كررل اليررري ولررم يبررا أمامنررا و  أن نرردافح عررن  وشرردد مشرر ل علررا أن "الحررر  فرضررك علينررا،

ان ارنا في الحربين الماضي ين ألن هللا كان م نا، سنخو  واجبنا في الدفاع عرن أرضرنا أنيسها .. 
 ولو وقينا وحدنا".في كل لحظ  

و رررابح: "هرررل اع  رررد ن نيررراهو أ  يكرررون لنرررا رد  ف رررل علرررا جرائمرررهر ال رررر  وال رررالم الم حضرررر يمرررارس 
الم ايير بحا الش   اليلسرطيني.    سر  ربوا وذا انيجرر الشر   اليلسرطيني فري وجره ال ردو ازدواجي  

 أن أوال مود ولا الحائط".الاهيوني ب د 
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وشدد مش ل مخاطبضا الاهاين  علا أنه "لن يطول الزمن ح را لرن  جردوا فلسرطينيجا يجرر  أن ي رر  
أجبروهررا علررا وقررا ال رردوان، فن ينرراهو ي ررودكم ولررا اليشررل  .. غيررروا قيرراد كم، 77علررا أسرراس ا ياقضررا 

   ييرد .. هنا  ش   عظيم هو ااح  األر ".والهزيم  وعليكم 
ودعررا ال ائرررد اليلسرررطيني فارررائل الم اومررر  فررري الضررري  وال طررراع ولرررا أن   حمرررل مسررر وليا ها، وأضررراا 

نا أاحا  قضري  عادلر    نهردد أو أن م عند حسن الظن .. أعطي م الكرير من البطول  ألن"الحمد هلل 
   وحدوا في الميدان ح ا ين ار علا ال دو المجرم".ن وعد، أدعوكم أن 

أمام هذد الملحم ، وأن  كرون م را فري   كما دعا جميح الياائل وال ياداك السياسي  أن  نسا جهودها
 الاهيوني. الدفاع عن ش بنا أمام ال دوان م رك  

في السلط  اليلسرطيني  وفري األجهرز  األمنير  أن ي يروا مرح شر بهم .. فرنحن وأنر م وحث مش ل "اإلخو  
خندا واحد في وجه ال دو الذي   ييرا بيننا"، وقال: "كل ما يي له ال دو في الضي  يأذن لنا أن في 

 وجهه، ش بنا ي را طري ه ولا ا ن ياض  مح ال دو".نن ي  في 
  "حمراس" الزعمرا  ال رر  والمسر ولين فري ال رالم كلره "كرل مرنكم وطال  رئيس المك   السياسي لحرك

نساني ه ومس ولي ه، نأمل في األم  خيرضا وفي ال الم الحر خيرضا، لكننرا ي دم  علا قدر رجول ه ونخو ه وا 
 نن ظر أحدا ألن هللا ناارنا".لن 

ا الشررر   أمرررس، فررري كلمررر  وجههرررا ولررر أكرررد، مشررر ل، أن 15/6/2512الســـفير، بيـــروت، وأضرررافك 
أن ا ح فل اإلسرائيلي اع  ل منرذ خطرا المسر وطنين الرفرر  " اليلسطيني من عاام  قطر الدوح :

فلسطيني الا جان  حرا المسر وطنين لشرا  فلسرطيني وهرو حري"، فري وشرار  ولرا الشرهيد  011نحو 
ه قررواك محمررد ابررو خضررير، م سررائفض "مرراذا ف لررك أميركررا  بررن عررم محمررد أبررو خضرريرر"، الررذي اع  ل رر

 ا ح فل وعذب ه، علماض بأنه يحمل الجنسي  ا ميركي .
وشدد مش ل علا أن "ما يي له ال دو في الضي  يأذن لنا بأن نن ي  في وجهه، وأدعو الياائل فري 
راد  حديدي ...  الضي  وال طاع ل حمل مس وليا ها"، م كداض أن "الم اوم  اليلسطيني  لديها ع ل مبدع وا 

 ا جيداض بأن اإلسرائيلي أقوى منا عسكرياض لكنه سينال منا ما  وق   وما لم ي وق  ".نحن ندر  واق ن
 وأضاا "أعطينا كل اليري للمبادراك الدولي  وال ربي  وليس أمامنا سوى الدفاع عن أنيسنا".

وخ م مشر ل: "أقرول ألبنرا  ال سرام أنر م  ارن ون النارر و ارن ون الحردث... وأقرول لشر وبنا ال ربير  
 ظيم  ال دس  س ارخكم وغز   س ارخكم والضي   س ارخكم".ال 
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و جن  مش ل الحديث عن وجود دعم عسكري مرن قبرل الردول الداعمر  للم اومر  "مرا حر  جلرد  مررل 
ظيررر  ف ررولت أنررك جميرررح أمررر ... واليرروم نحررن ن رررولا جميررح أمرنررا، ولررن نن ظرررر أحررداض، بمررا فرري ذلررر  

 الش يا، الذي نأمل فيه خيراض".
 
 شعبنا الفلسطيني من قتل لعائالت بأكملها هو إبادة جماعية تمارس بحقّ  يجريما  :عباس .2

، ون ما يحال في فلسطين حاليا هو حر  علا ش بنا أمسالرئيس محمود عباس،  : قالرام هللا
واأليام ال ادم  س كون ا ب ، مشيرا أن هذد الحر  بدأك في الخليل بحاار المحافظ  وا ع دا  

رم ان  لك لل دس ب  ل الي ا محمد أبو خضير، واآلن ام دك ولا غز  وباقي أنحا  علا سكانها، 
 فلسطين.
في كلم  له في مس هل اج ماع ال ياد ، الذي اف  ح ب فو  اليا ح  علا أرواح  عباسوأضاا 

الشهدا ، أنه يجري ال حر  في أكرر من ا جاد من أجل وقا ال دوان اإلسرائيلي ووقا شفل الدم 
سطيني، بّينها الحديث مح الرئيس الماري عبد الي اح السيسي، واألمين ال ام لألمم الم حد  بان اليل

 كي مون، والرئيس ال ونسي المناا المرزوقي.
وأكد أن ما يحدث من ق ل ل ائفك بأكملها هو وباد  جماعي   مارس بحا ش بنا اليلسطيني، وذ هذد 

ضد الش   اليلسطيني وعلينا أن ن ول كلم نا في الحر  ليسك ضد حماس أو ضد فايل آخر بل 
 الذي يجري هذد األيام وما يمكن أن يجري في األيام الم بل  وس كون أياما ا ب .

نما  دافح عن ا س يطان وهو مشروعها  نحن من جه نا ن را أن وسرائيل    دافح عن نيسها ف ط وا 
لذي نراد ون  بر أن مسأل  الحل السياسي األساسي، و  نريد أن ندخل اآلن في الوضح السياسي ا

م نا هنا أمر من وجه  نظرهم قد يكون مس حيف، ولكن مح ذل  سنياو  ولكن علينا أن ن را ولا 
 أين س ذه  هذد السياسي  اإلسرائيلي .

وناقشك ال ياد  اليلسطيني  خفل اج ماعا ها، ال طوراك الم فح   لألوضاع في األر  اليلسطيني ، 
مرل  بال ا يد الخطير في ال دوان ا سرائيلي وا ساع رق  ه ليشمل كاف  المناطا في غز  والم 

 والضي  ال ربي  وال دس.
وأكدك ال ياد  اليلسطيني  ضرور   وحيد الايوا و  ميا وحد نا الوطني  وال مس  ب و  بما انجز 

ي بدعم ومساند  ورعاي  كاف  علا هذا الطريا وم الج  آرار ا ن سام من قبل حكوم  ال وافا الوطن
 ال وى والياائل والي الياك الوطني .
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كما اس  رضك ا  اا ك والخطواك ال ي قامك و  وم بها، من أجل  وفير الحماي  الدولي  للش   
اليلسطيني، ووقا ال دوان ا سرائيلي بكل أشكاله عليه والسير قدماض نحو  ي يل واس كمال انضمام 

ساك وا  ياقياك والم سساك الدولي  ال ي كان آخرها الرسال  ال ي ارسلها دول  فلسطين للم س
الرئيس، امس، لرئيس ا  حاد السويسري وال ي يطل  فيها  ي يل مواريا ا ياقياك جنيا ا رب   ل ام 

، ل وفير الحماي  للش   اليلسطيني علا اع بار دول  فلسطين دول  م  اقد  سامي  لمواريا 0040
ن علا الدول الم  اقد  السامي   حمل مس وليا ها الم وجب  عليها في ال انوني الدولي جنيا، وأ
 والمواريا.

 15/6/2512الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 اإلسرائيلي تعلن الطوارئ لتقديم الدعم لغزة إثر العدوان حكومة التوافق .3

في جلس  طارئ  ع د ها في رام شجبك حكوم  الوفاا الوطني اليلسطيني  : أبو س دى فادي-هللارام 
، ال دوان اإلسرائيلي علا قطاع غز ، والمجازر الدموي  وجرائم الحمد هللاهللا برئاس  الدك ور رامي 

ال زل، وبحث  اليلسطينيينضد األطيال والنسا  والمدنيين  ا ح فلالحر  ال ي  ر كبها قواك 
سطيني في قطاع غز ، و دارس سبل ووسائل  داعياك ال دوان اإلسرائيلي ال اشم علا الش   اليل

 مواجه  هذا ال دوان علا المس وى الوطني واإلقليمي والدولي.
وأكدك الحكوم  انها وذ   ابح لحظ  بلحظ   طوراك األحداث الم فح   ومسلسل الجرائم الم واال  

بأحر ال  ازي ألبنا   و   دم»ال ي  ر كبها قواك ا ح فل اإلسرائيلي بحا الش   اليلسطيني األعزل، 
ش بنا اليلسطيني في الوطن والش اك ولذوي شهدا  ال دوان اآلرم علا أهلنا في قطاع غز  وفي 
الضي  ال ربي ، فإنها   كد علا أن هذا ال دوان، هو عدوان شامل علا الش   اليلسطيني بأكمله 

ود الش   اليلسطيني وفي كاف  المناطا، بهدا النيل من وراد  ش بنا وقياد ه، ويس هدا وج
قام  دول ه  وحكوم ه ووحد ه ومشروعه الوطني وح ه في الحري  وال ود  والسياد  علا أرضه وا 

م وعاام ها ال دس 0077اليلسطيني  المس  ل  علا كامل األراضي اليلسطيني  المح ل  عام 
 «.الشريا

 15/6/2512القدس العربي، لندن، 
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 املة وممنهجة على المشروع الوطني والمصالحة الوطنيةتقوم بحرب ش "عريقات: "إسرائيل .4

من جه ه قال عضو اللجن  ال نييذي  لمنظم  ال حرير اائ  عري اك، ون ما   وم به حكوم  
مخطط ي يد ولا األذهان مشروع شارون ليال غز  عن دول  »ا ح فل اإلسرائيلي من عدوان، 

ئم وممارساك ورها  الدول  المنظم، والذي أدى ولا فلسطين، و دمير حل الدول ين عبر ار كا  الجرا
ااب  المئاك، و دمير البنا ال ح ي   «.اس شهاد ال شراك من أبنا  ش بنا في قطاع غز ، وا 

هذد حر  شامل  وممنهج  علا المشروع الوطني والماالح  الوطني ، وحكوم  ن نياهو »واضاا 
سطين، ونحن ن كد أن هذا المخطط م د  س ا ليال قطاع غز  عن المشروع الوطني ودول  فل

مسب ا، لكن ال ياد  اليلسطيني  سوا  يشل هذا المخطط، وسيكون ردنا علا الحمل  اإلسرائيلي  عبر 
وحد نا و وحد مواقينا، و وجيه طاق نا با  جاد الاحيح، وح نا الشرعي في الدفاع عن ش بنا بكل 

 «.الوسائل المشروع 
جرا  ا ن خاباك، م كداض  وطال  عري اك باإلسراع في  نييذ كل بنود ا ياا الماالح  اليلسطيني ، وا 

أهمي   وجه ال ياد  للم سساك الدولي ، و ي يل ا ياقياك جنيا األرب  ، ومشارك  فلسطين الشهر 
الم بل في ميراا وزال  كاف  أشكال ال مييز ال ناري ومحكم  الجناياك الدولي ، ليضح جرائم حكوم  

 ومحاسب ها علا ان هاكها حرم  الدم اليلسطيني. ا ح فل 
 15/6/2512القدس العربي، لندن، 

 
 وزارة الخارجية تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق اإلنسان بشأن العدوان على غزة .5

، أنها طلبك من الب ر  اليلسطيني  في جنيا ال نسيا مح أمسأعلنك وزار  الخارجي  : رام هللا
ي  المخ لي  ل  د جلس  طارئ  لمجلس ح وا ا نسان بشأن ال دوان ا سرائيلي المجموعاك ا قليم

 الم واال علا قطاع غز ، وبنا  علا   ليماك الرئيس محمود عباس وقرار مجلس الوزرا .
وقالك الوزار ، في بيان احيي، ونها  واالك مح ب ر ها في نيويور  لم اب   نيس ال  ليماك 

ا قليمي  المخ لي  وعلا رأسها المجموع ان ال ربي  واإلسفمي ، من أجل وال نسيا مح المجموعاك 
دان  ال دوان ووقيه.  دعو  مجلس األمن لفن  اد وا 

 .وأدانك الخارجي ، ال دوان اإلسرائيلي الوحشي علا قطاع غز 
 15/6/2512الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 درة جرحى العدوان اإلسرائيليمعبر رفح اليوم لمغا فتح: في غزة الداخليةوزارة  .6

أفادك وزار  الداخلي  واألمن الوطني بأن السلطاك الماري  أبل  ها بي ح م بر رفح، اباح : غز 
دخال المساعداك الطبي  ف ط.  اليوم الخميس، للسماح بم ادر  جرحا ال دوان "اإلسرائيلي" وا 

نسخ  عنه ون السلطاك الماري   وقال الناطا باسم الوزار  وياد البزم في  اريح وال "الرأي"
دخال المساعداك.  س ي ح الم بر اباح اليوم في  مام الساع  ال اس   لم ادر  الجرحا وا 

 15/6/2512، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم  
 
 مشعل يبحث مع الرئيس السوداني تطورات العدوان الصهيوني على غزة .7

  فررري ال اارررم  ال طريررر  0/7  األرب رررا مسرررا  اليررروم ال  رررا الررررئيس السررروداني عمرررر البشرررير : الدوحررر 
الدوح  رئيس المك   السياسي لحرك  الم اوم  اإلسفمي  "حماس" خالد مش ل، وبحرث م ره  طروراك 

 الوضح الميداني في فلسطين في مواجه  ال دوان الاهيوني.
لشررر   وقررردم مشررر ل عرضرررا آلخرررر ال طررروراك فررري غرررز  والضررري  فررري ضرررو  ال ررردوان الارررهيوني علرررا ا

اليلسررطيني فرري الضرري  وال طرراع. وطمررأن مشرر ل الرررئيس السرروداني علررا أن الم اومرر  مطمئنرر  ووار رر  
 واامد  ومار  علا وضح حد لفع دا اك الاهيوني  علا الش   اليلسطيني.

وقرررد أكرررد الررررئيس السررروداني عمرررر البشرررير خرررفل الل رررا  وقررروا السرررودان حكومررر  وشررر با مرررح الشررر   
دان ه ل ل دوان الارهيوني علرا الضري  وال طراع ودعرا ولرا  حرر  عربري فاعرل لوقرا هرذا اليلسطيني وا 

 ال دوان.

 9/6/2512المركز الفلسطيني ل عالم، 

 
 ..  وتستهدف مطارات الكيانM75صواريخ  1بـالقسام تقصف "ديمونا"  .8

 ك ائرر  ال سررام أعلنررك مسررا  األرب ررا  ، مررن عررز ، أن9/6/2512المركــز الفلســطيني ل عــالم، ذكررر 
 قايها لمدين  "ديمونا" المح ل  في منط   الن   ألول مر .عن   10-17 

 . فيمرا سرمت ك ارياراك اإلنرذار فري المدينر .77اواري  ام  4بر وقالك الك ائ  ونها قايك "ديمونا" 
را  ، ويب رد عرن غرر  األردن بحروالي IRR-2وي ح مياعل ديمونر  فري ارحرا  الن ر  ويطلرا عليره أيضض

كيلررو  57كيلرروم را، وعررن جنررو  ال رردس بحرروالي  77يبضررا، وعررن شرررا ماررر بحرروالي كيلرروم را   ر  17
  م را. 
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أنهررا  أعلنركال سرام ك ائر   ، أنوكررا ك، وعرن 15/6/2512 ، الدوحـة،تالجزيـرة. نــوأضراا موقرح 
قايك يوم أمس مطار نييا يم ال سكري ألول مر  علا ب د سب ين كيلوم را من قطاع غز ، في حين 

اإلسرررائيلي  ون ال برر  الحديديرر  اع رضررك خمسرر  اررواري  اسرر هدفك مطررار  ررل أبيرر ،  قالررك السررلطاك
 واع را الجيش اإلسرائيلي بس وط اواري  من غز  قر  مياعل ديمون  النووي.

"، وبدورها قالك 77وأضافك الك ائ  أنها قايك كذل  مدين   ل أبي  بأرب   اواري  من طراز "وم 
ونها أطل رك أمرس رفرر  ارواري  مرن طرراز -لرحرك  الجهاد اإلسفمي الجناح ال سكري-سرايا ال دس 

 " علا  ل أبي .71"براا 
ودوك اافراك اإلنذار في مدن وسرائيلي  عرد ، وعرززك  رل أبير  وجرا ا هرا ا ح رازير  فري المطراراك 

 ودعك اإلسرائيليين ولا مفزم  األماكن ال ريب  من المفجئ.
رررر  ارررواري  أطل رررك مرررن قطررراع غرررز   جررراد بلرررد  ديمونررر  اإلسررررائيلي  وقرررال الجررريش اإلسررررائيلي ون رف

ومياعلهررا النررووي األرب ررا ، لكنهررا لررم  وقررح وارراباك. واع ررر  نظررام ال برر  الحديديرر  أحررد الاررواري ، 
 وس ط اآلخران في مناطا مي وح .

 .وذكر الجيش اإلسرائيلي أن مناطا أخرى في احرا  الن   في جنو  وسرائيل اس هدفك أيضا
وواالك الم اوم  قاا مواقح وسرائيلي  بالارواري  ووارلك ولرا  رل أبير  وال ردس، وأطل رك ك ائر  

 في ا جاد  ل أبي . 77عز الدين ال سام رماني  اواري  طويل  المدى من نوع أم
و وااررل يرروم أمررس سرر وط ال ررذائا الارراروخي  علررا ال جم رراك والمرردن اإلسرررائيلي . ودوك اررافراك 

وسررائيلي  منهرا حييرا و رل أبير  وأشركول ومرودي ين، ومنراطا كريراك غراك وعسر فن  اإلنذار في مردن
 شمال قطاع غز  ب د أن أطل ك الم اوم  اليلسطيني  اواري  ب يد  المدى.

وقالررك وسرررائيل ون منظومرر  ال برر  الحديديرر  اع رضررك ارراروخا شررمال مدينرر  ال رردس. وأقرررك بسرر وط 
 ا باح  منزل في المجلس اإلقليمي أشكول.عشر  اواري  با جاد الن   أاا  أحده

وعززك وسرائيل وجرا ا ها ا ح رازي  في المطاراك ب د اع را  ال ب  الحديدي  خمسر  ارواري  كانرك 
  س هدا مطار  ل أبي .

 

 صاروخًا في ثاني أيام العدوان 112بـ  "إسرائيل"القسام تقصف  .9
"حمرراس"، فجررر اليرروم الخمرريس، عررن قارريها  أعلنررك ك ائرر  عررز الرردين ال سررام، الجنرراح المسررلح لحركرر 

ن علررا اقذييرر  ارراروخي  خررفل اليرروم الررراني مررن ال رردو  041بررر مواقررح وبلررداك ومسرر وطناك وسرررائيلي  
وقالك ك ائ  ال سام في  اريح احيي وال "فلسطين أون  يرن": " مكنرا يروم األرب را   قطاع غز .
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قذيير  اراروخي  منهرا  041برر هيوني من قاا مواقح وم  اباك وبلداك ال ردو الار 0-7-1104
علررا ديمونررا  جنررو   لير يررح عرردد الاررواري   M75اررواري   4علررا حييررا  شررمال  و R160اررارو  

 ".170منذ بد  الم رك  ولا 
 15/6/2512، فلسطين أون الين

 
 تمتين الوحدة الفلسطينية في مواجهة العدوان إلىأبو مرزوق يدعو  .01

حركرر  حمرراس الرردك ور موسررا أبررو مرررزوا ولررا  م ررين الوحررد   دعررا عضررو المك رر  السياسرري فرري: غررز 
اليلسررطيني  لمواجهرر  الحررر  الاررهيوني ، ال رري قررال بررر "أن اليلسررطينيين مررا طلبوهررا و   منوهررا ولكنهررا 
فرضك عليهم، كمرا فرر  علريهم الحارار والردمار، واغرفا الم رابر والحردود، وكمرا ي راقبهم اخروانهم 

 اس جف  ض وط ال ير". أبرزهامخااا هم، وبذرائح مخ لي  ع اباض اضافيا بحرمانهم من 
  علررا ارريح ه الرسررمي  علررا موقررح ال وااررل 7-0وقررال أبررو مرررزوا فرري  دوينرر  لرره أمررس ا رب ررا   

ا ج مررراعي "اليررريس برررو ": "للمرررر  ا ولرررا  رررنه  م اومررر  شررر بنا فررري كرررل ربررروع وطننرررا، وهرررذد الحرررر  
ا  اريح  الروطن والشر   المظلروم. لنكرون ارياض واحرداض الميروض   س لزم طي الكرير من الايحاك 

  داعينا كجسد واحد". أحدنااش كا  وذا
وهررني ي رراب ن مسررير  الرردم  الطررب ،وأضرراا: "  ي  ررل أن يب ررا  لييزيررون فلسررطين ي لررم نسررا  فلسررطين 

اليلسرررطيني المسرررركو . غيررررر م بررررول أي  جرررراوز أمنرررري علرررا البنررررو  أو علررررا غيرهررررا، كمررررا   يجرررروز 
يي غز  ال املين  حك هذا ال اا ال ادر أن   ايهم السلط  بحرمرانهم مرن روا ربهم.   يجروز لموظ

السررخري  وطنيررا مررن شررمو  الم اومرر  و اررديها لل رردوان، و  ينب رري لهررذا الاررنا الوضرريح، أن يح رررم 
 بيننا، ويج  اخراجه من اينا".

فررري ال حررردي وا ن ارررار، نحرررن  و رررابح: "كمرررا نحرررن بحاجررر  الرررا الارررمود و ل رررين ال ررردو الررردرس الرالرررث
 بحاج  أن نكون رحما  فيما بيننا أشدا  علا أعدائنا"، علا حد   بيرد.

 15/6/2512المركز الفلسطيني ل عالم، 

 
 العالي والمستوى االحترافي الذي وصلت له كتائب القسام  باألداءالرشق: االحتالل انصدم  .00

عرزك الرشرا أن ان ياضر  الشر   اليلسرطيني حمراس أكد عضو المك ر  السياسري فري حركر  : الدوح 
في ال دس والضي  أدخلك ال دو الاهيوني في حالر   خربط هسر يري وأنره لرذل  قررر ال يرز فري الهروا  

 وهر  ولا ا مام و هور في الحر . 
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وأشررار الرشررا فرري  اررريحاك لرره اليرروم نشرررها علررا ارريح ه الرسررم  علررا موقررح ال وااررل ا ج مرراعي 
ن ا حررر فل اناررردم بررراألدا  ال رررالي والمسررر وى ا ح رافررري الرررذي وارررلك لررره ك ائررر  "اليايسررربو " ولرررا أ

ال سام جرا  ال طوير الذا ي ل ردرا ها وأدوا هرا وأسراليبها ال  الير ، وحجرم ا ح ضران الشر بي اليلسرطيني 
ال سررام،  م رردم ها ك ائرر للم اومرر  اليلسررطيني  وعلررا رأسررها حركرر  "حمرراس"، ولألجنحرر  ال سرركري  وفرري 

 اف  ولا ال ا يد الم زامن ضد ا ح فل في الضي  ال ربي  وقطاع غز  كل حس  ظرفه.وض
وأضاا: "كما انادم ا ح فل بال ياعل الرائح الذي يظهرد أهلنا وحرراس هوي نرا فري فلسرطين المح لر  

بداعاك الم اوم  ال ي والك أولا بشائرها ولا  ل أبير  وحييرا، األمرر الرذي  45عام  مح نجاحاك وا 
يكرس عند ا ح فل الرع  من مس  بل مجهول، ويج له في حال  خروا دائرم مرن غضرب  جماهيرير  

  ولد من الداخل"، علا حد   بيرد.
 15/6/2512قدس برس، 

 
 اشتباكات في عملية اقتحام بحرية جديدة لجنوبي عسقالنجيش االحتالل:  .02

 ، اع بررار منط رر  الكيبررو س 7-0أعلررن جرريش ا حرر فل الاررهيوني  مسررا  اليرروم األرب ررا   : عسرر فن
وجنوبي عس فن المح ل  منط   عسكري  م ل   وقطح الطرا الم دي  وليها في أع ا   سرلل مسرلحين 

 ارنين وليها من البحر.
وقالررررك ماررررادر اررررهيوني  ون مسررررلحين ارنررررين  سررررللوا عبررررر البحررررر للكيبررررو س، مدعيرررر  أنرررره  ررررم ق ررررل 

الكيبو س الب ا  في بيرو هم خشري  وجرود المزيرد مرن  وكان جيش ا ح فل طل  من سكان المسلحين.

 المسلحين.
وجا ك هذد ال طوراك ب د يوم واحد من عملي   سلل مسلحين من ك ائ  ال سام " ولا كيبو س زيكريم 

 علا شاطئ مدين  عس فن المح ل .
 9/6/2512المركز الفلسطيني ل عالم، 

 
 يالتصعيد اإلسرائيلة لبحث القيادة ستعقد اجتماعات عاجلة وطارئعباس زكي:  .03

ا حرر فل بكافرر  الوسررائل المشررروع  دوليرراض للرردفاع عررن نيسرره والرر خلي مررن : ناديرر  سرر د الرردين -عمرران
 ا ح فل ولن ي دم الوسيل  في حماي  نيسه".
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مرررن جانبررره، قرررال عضرررو اللجنررر  المركزيررر  لحركررر  "فررر ح" عبررراس زكررري أن "ال يررراد  اليلسرررطيني  سررر   د 
طارئررررر  خرررررفل السررررراعاك الم بلررررر  لبحرررررث ال اررررر يد اإلسررررررائيلي علرررررا األراضررررري اج ماعررررراك عاجلررررر  و 

 اليلسطيني  وخاا  قطاع غز ".
وأضرراا، فرري  اررريح أمررس، أن "األمررور   ارراعد عسرركرياض، فيمررا يرررف  ا حرر فل كررل الضرر وطاك 

لكاملرر  والرردعواك لوقررا عدوانرره بشرركل فرروري"، محّمررفض "المج مررح الرردولي والو يرراك الم حررد  المسرر ولي  ا
 عن  ردي األوضاع في قطاع غز  جرا  ال دوان اإلسرائيلي المس مر".

 15/6/2512، الغد، عّمان
 
 فتح: نتنياهو واهم إذا ظن أن الشعب الفلسطيني سيستسلم .04

قررال الم حرردث باسررم حركرر  ال حريررر الرروطني اليلسررطيني "فرر ح"، أسررام  ال واسررمي، "ون رئرريس : رام هللا
امين ن انياهو واهم وذا ظن أن الش   اليلسطيني يمكن في لحظ  من اللحظراك الوزرا  اإلسرائيلي بني

أن يرفح الراي  البيضا ، أو يس سلم لل دوان اإلسرائيلي، أو إلمف ا ه السياسي ، أو أن يرض  لسياس  
 األمر الواقح ال ي ين هجها عبر ا س يطان وال هويد".
ر رره وكالرر  األنبررا  اليلسررطيني ، "أن الجرررائم ال رري وأضرراا ال واسررمي، فرري بيرران اررحيي مسررا  اليرروم ب

ير كبها ن نياهو مرن ق رل لألطيرال والنسرا ، وهردم البيروك علرا ر وس سراكنيها، و ردمير شرامل ل طراع 
راد  ووحرد  وطنير ، وسرن مل بكامرل طاق نرا ل م رين الوحرد  الوطنير  كركيرز   غز  س زيدنا قو  وارفب  وا 

 ائم ومس دام".أساسي  في عملنا الوطني بشكل د
و ابح: "لي لم ن نياهو أنه وذا كان أحد أهداا ال دوان هو  كرريس ا ن سرام، فإننرا فري حركر  "فر ح" نررد 

 و  رج   عنها بأي حال من األحوال". لدينا،بأن الوحد  الوطني  اليلسطيني  هي وس را يجي  راب   
ي   يسررر هدا فاررريف ب ينررره، برررل وقرررال الم حررردث باسرررم "فررر ح": "ون ال ررردوان علرررا الشررر   اليلسرررطين

ننرررا فررري "فررر ح" سنن ارررر ألشرررف  أطيالنرررا ونسرررائنا وشررريوخنا، وسرررن وحد  يسررر هدا الكرررل اليلسرررطيني، وا 
 لمجابه  مجرمي الحر  اإلسرائيليين في كل مكان في ال الم".

 15/6/2512الشرق، الدوحة، 
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 فاشل والحل إنهاء االحتالل "إسرائيل"حمدان: عدوان أسامة  .05

د مسرر ول ال فقرراك الدوليرر  فرري حركرر  حمرراس أسررام  حمرردان أن الحكومرر  اإلسرررائيلي   شررن عرردوانها أكر
الحرالي علرا غررز  بهردا وفشررال المارالح  الوطنيرر  اليلسرطيني  وضرر  الم اومرر ، وهرو مررا فشرلك فيرره 

 بشكل واضح.
ل ربيرر  ل ارريي  وقررال حمرردان للجزيررر  ون ا حرر فل يحرراول اسرر  فل ال طرروراك ال رري  شررهدها المنط رر  ا

ال ضي  اليلسطيني  وفرر  واقرح جديرد، مضرييا أن رئريس الروزرا  بنيرامين ن نيراهو يريرد كرذل  ال  طير  
علا اليشل ا سر خبارا ي الرذريح الرذي منيرك بره أجهز ره فري ملرا المسر وطنين الرفرر ، ومرا  برح ذلر  

 من وجرا اك مهدك  ند ع مظاهراك حاشد  ضدد في األراضي المح ل . 
وأوضح أن وسررائيل فشرلك وس يشرل فري  ح يرا أهردافها، مبررزا أن الارواري  ال ري أطل رك علرا قرواك 
ا ح فل هي مجرد "رسال  أولا ولدينا مزيد"، منوها ولا أن المج مح الدولي باك ي را اآلن علرا أن 

 وسرائيل أنهك كل مجال إليجاد مخرج، ولم ي د هنا  حل سوى ونها  ا ح فل.
لم اوم ، شدد حمدان علرا أنهرا أظهررك قردر  فائ ر  علرا مياجرأ  ا حر فل ب مليراك نوعير  وعن أدا  ا

سوا  من خفل مدى الاواري  ال ي أاربحك قرادر  علرا واراب  أي هردا فري فلسرطين المح لر ، أو 
 اس هداا مس وطناك "وهذا كله مجرد بداي ".

وسررائيل بأنهرا ون اسر مرك فري عردوانها  وأوضح أن ال ملياك ال سكري  قد  أخذ مسارا مخ ليرا، م وعردا
فس ياجأ بما لم  كن   وق ره، وقرال حمردان ون ال ردوان الحرالي يكشرا مجرددا الوجره الح ي ري إلسررائيل 

 المار  علا اس هداا األبريا .
قامررر  دولررر   ودعرررا ولرررا بلرررور  موقرررا فلسرررطيني وطنررري ير كرررز علرررا اإلراد  الوطنيررر  ل حريرررر األر  وا 

 ، مشيرا ولرا أن ال ردوان الحرالي ورد ف رل الم اومر  ال روي فرار   اريخير  ل ح يرا فلسطيني  ذاك سياد
 ذل  بدعم ف لي من األم  اإلسفمي .

وذكر ال يادي في حماس أن الوضح الحالي الذي  شهدد المنط   يي ح خياراك جديد  ضرد ا حر فل، 
لسنواك حطم قردراك الم اومر  موضحا أن وسرائيل راهنك علا فكر  أن الحاار الذي   اني منه غز  
 وج لها في موقا ض يا، غير أن ما جرى كشا عن ال كس  ماما.

ووجه حمدان ندا  "ليس من موقا المأزا" لألم  اإلسفمي  ل  يد  ر ي  أولويا هرا و بنري خرط وسر اط 
 المشروع اإلسرائيلي الذي   يس هدا فلسطين ف ط، بل المنط   بأسرها.

 9/6/2512 ، الدوحة،تالجزيرة. ن
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  التي تتساقط على غزة الصواريخ وَتعدّ  تجلس لن لـ "سي أن أن": حماس حمدان أسامة .06

 الب ا  لليلسطينيين يمكن   ونه حماس لحرك  السياسي المك   عضو حمدان، أسام  دبي: قال
 رغي الحرك  أن مضييا عليهم،  نهمر ال ي اإلسرائيلي  الاواري  ب د وا ك يا  األيدي مك وفي
 .اليلسطيني  بالح وا اإلقرار ولا أبي   ل دعا كما اإلسرائيليين، الشبان وق ل خطا عن مس ول 
 من سنواك ب د غز  قطاع في ال ا يد عود  حول س ال علا ردا ،CNN م م ابل  في حمدان، وقال

 ان الج عليها أقدم أف ا  هذا أن الواضح من ا ح فل، ان ها  ب د س ن هي األمور: "الهدو 
 الماضي  األسابيح خفل اليلسطيني، والش   اليلسطيني  الم اوم  من ف ل ردود اس دعك اإلسرائيلي

 ما باس رنا  جرى ما ح ي   أحد ي را ولم وق لوا اخ طيوا المس وطنين من رفر  أن وسرائيل زعمك
 غز  وقطاع بي ال ر  الضي  في اليلسطينيون بدأ الن ط   ل  من وانطفقا نيسها، وسرائيل   وله

 ".لهجماك ي  رضون
 خطا عملي   دين أو   يد حماس حرك  كانك وذا ما حول س ال علا الرد مرارا حمدان ورف 
 ي بل أن ألحد ليس: "قائف ال ملي  في الحرك  ضلوع عدم ب أكيد واك يا الرفر ، اإلسرائيليين الشبان

 الحرك  قالك وقد األدل  ي دم أن وعليه ماكا ها وجه ن نياهو بنيامين وسرائيل،   وله ما يرف  أو
 ذل  رف  ن نياهو ولكن حولها م لوماك لديها وليس الخطا عملي  خلا   ا   أنها بوضوح
 ".اليلسطينيين علا هجومه وواال
 غز  في النار وقا ال سكري الجناح من للطل  حماس في السياسي الجناح ي دخل أن ومكاني  وحول
 علينا ي وج  علينار   ساقط ال ي الاواري  ون د نجلس أن ني لر أن ليناع وماذا: "حمدان قال

 ".ن نياهو مح ينيح لم األسلو  هذا ولكن سياسي  بطري   ذل  حاولنا وقد ش بنا عن الدفاع
  ح رمها لم أنها وبما  ح رمها، لم وسرائيل ولكن واح رمناها 1101 عام هدن  هنا  كان: "وأضاا
 ال زامها وعفن وسرائيل ف لا النار وطفا بوقا رغب  هنا  أن لو فلسطيني، ف ل رد  وقح ف ليها
 غير من أنه  يهم أن  يهم أن وسرائيل علا. الجديد  الشروط علا ال ياو  وبد  الساب   بالهدن 
    ر  بأنها وال ويل الاري  ولا  سارع رم بالاواري  وقايهم اليلسطينيين ب  ل   وم أن الم بول
 ".اليلسطينيين قاا عن ال وقا ف ليه جادا ن نياهو كان لو سخيا، أمر هذا ..لهجوم
 الوجود في وسرائيل بحا اع رافها عدم بسب  حماس بحرك  وسرائيل  نديد من موقيه عن س اله ولدى
 ممارل  قضي  عن ن حدث نحن ر..األمر هذا ي ني فماذا بكوبا    را   أمريكا: "حمدان قال

 ماذا :الكبير هو الس ال ولكن أرضه،  ح ل أنها ي   د بدول  ا ع راا المر  علا ينب ي   سياسيا،
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 وعاام ها والسياد  با س  فل الم م    دول هم ب يام وح هم اليلسطينيين بح وا وسرائيل اع راا عن
 ".ال دس
 الهجوم ناإلسرائيليو  واال وذا: "حمدان قال غز  ل طاع الم بل  األيام  حمله أن يمكن ما وحول

 أما اليلسطيني، الش   كل بل فحس  حماس حرك  ليس نيسه، عن سيدافح اليلسطيني فالش  
 ي يش أن ن بل لن ألننا ذل  مح فسن  امل النار إلطفا ح ي ي ووقا هدن  ولا ال وال بحال

 ."اإلسرائيلي  الهجماك رحم   حك اليلسطينيون
 9/6/2512سي أن أن، 

 
 : أضرار هائلة بسبب صواريخ القساميليةلثانية اإلسرائالقناة ا .07

  أن أضررررارا اق ارررادي  7-0ذكرررك ال نرررا  الارررهيوني  الرانيرر  مسرررا  اليررروم األرب ررا   : ال رردس المح لررر 
لح ررك بالكيرران الاررهيوني بسررب   وااررل وطررفا ك ائرر  ال سررام الجنرراح  -علررا حررد وارريها-"هائلرر " 

 وااررل مررن قطررراع غررز  علررا منرراطا وسرررط ال سرركري لحركرر  حمرراس الاررواري  لليررروم الررراني علررا ال
 الكيان الاهيوني.

و سا لك ال نا  عن حجم األضرار ال ي يمكن أن  لحرا بالكيران الارهيوني فري حرال اسر مرار  سراقط 
 الاواري ، مشير  ولا  أرير  ساقط الاواري  علا البورا  الاهيوني .

ارا ك ائر  ال سرام لمدينر  "ديمونرا" وأشارك ولا أن مناطا جديد  في "وسرائيل" دخلك للم رك  ب د ق
 النووي .

 وأكدك ال نا  أن كل "وسرائيل" أابحك اآلن في مرمي اواري  ال سام.
واع رفك بأن منظوم  "ال ب  الحديدي " فشلك في اع را  الاواري  ال ي أطل ك علرا منراطا جنرو  

الرر ط مرن الارواري  وكشيك عن أن المنظوم   مكنك من اع را  اارو  واحد ف ر ووسط "وسرائيل".
ال ي أطل ك علا "ديمونا" النووي  قبل نحو ساع ين، حيث كانك ك ائ  ال سام أعلنك عرن قاريها  7

 ألول مر  هذد المدين  ال ي يوجد بها المياعل النووي الاهيوني.
و سررا لك ال نررا  ال بريرر  "كيررا ال برر  الحديديرر  لررم   ررد  مسرر  الاررواري ، فيمررا كرران المسرر ولون ي  نررون 

 بأنها س  مكن من ال  اط كاف  الاواري ر!".
وبينررك أن الاررهاين  ي  رراملون حاليررا بررأن الاررواري  ال رري  طلررا مررن غررز  جمي هررا  اررل ولررا أهرردافها، 

 وأنهم   ير ون بال ب  الحديدي  ال ي ارفك أموال طائل  عليها.

 9/6/2512المركز الفلسطيني ل عالم، 
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 مية إلى محاصرة السفارات اإلسرائيليةحماس تدعو الشعوب العربية واإلسال .08

األناضرررررول: دعرررررك حركررررر  حمررررراس، الشررررر و  ال ربيررررر  واإلسرررررفمي ، ولرررررا محاارررررر  السرررررياراك  -غرررررز 
جبار السيرا  علا الرحيل، ردا علا ال ملي  ال سكري  اإلسرائيلي  ضد قطاع غز .  اإلسرائيلي ، وا 

مراسرل  األناضرول  نسرخ  عنره وقال الناطا باسم حماس، فروزي برهروم: فري  ارريح ارحيي وارل 
األرب ررا ، "فرري ظررل  وااررل ال رردوان اإلسرررائيلي  .. ، فل خرررج الشرر و  والجمرراهير ال ربيرر  واإلسررفمي  
فررري كرررل الررردول، ول حاارررر السرررياراك اإلسررررائيلي  فررري كرررل مكررران، وليجبرررروا السررريرا  الارررهاين  علرررا 

 الرحيل، فهذا أقل ما ي دمود ليلسطين ول ز ".
كررل الزعمررا  ال ررر  واإلسررفميين ولررا "الوقرروا مررح الشرر   اليلسررطيني وقضرري ه وعرردم  وطالرر  برهرروم،

 ال خاذل عن نار  من يدافح عن أرضه".
 ال ربي واإلسفمي وزا  ما يجري من جرائم حر  في قطاع غز ". مبرر للامكوقال:"   

  فري قطراع غرز ، فري ويشن سفح الجو اإلسرائيلي منذ أمس األول اإلرنين، غاراك علا أنحا  م يرقر
 عملي  عسكري  أطل ك عليها وسرائيل اسم "الجرا الاامد".

 15/6/2512، القدس العربي، لندن

 

 حماس ردًّا على بيريز: التهديد بعملية برية ال يخيفنا .09
 ، أن  هديرداك رئريس 17-10أكد الناطا باسم حرك  حماس سامي أبو زهرري مسرا  األرب را   : غز 

 م ون بيريز بشن عملي  بري  علا قطاع غز  "سخيي  و   خيا الحرك ".الكيان الاهيوني شي
وقال أبو زهري في بيان احيي  ل ا "المركز اليلسطيني لإلعرفم" نسرخ  منره، ون "كومانردوز ك ائر  
ال سرررام الرررذي هررراجم قاعرررد  عسررركري  وسررررائيلي  فررري عسررر فن هرررو علرررا أحرررر مرررن الجمرررر لل رررا  جنرررود 

 ".ا ح فل الجبنا  في غز 
 9/6/2512المركز الفلسطيني ل عالم، 

 

  هاعلى رأسوالسنوار  هنية: "بنك األهداف المطلوب تصفيتها"معاريف تنشر قائمة  .21
األناضول: نشرك احيي  م اريا اإلسررائيلي ، مسرا  األرب را ، ارور  لسر   مرن قراد   -رام هللا -غز 

 األهداا المطلو   ايي ها". حرك  حماس وجناحها ال سكري ك ائ  ال سام  حك عنوان، "بن 
ويظهر فري الارور  كرف وسرماعيل هنير ، وعضروي المك ر  السياسري لحمراس، يحيرا السرنوار وروحري 

 مش ها، وقاد  المجلس ال سكري لك ائ  ال سام، محمد ضيا، ورائد ال طار، ومروان عيسا.
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شخاري  األبررز فيهرا وقالك الاحيي  ون هني ، يمرل رئيس المك   السياسي لحماس فري ال طراع، وال
 ب د اغ يال م سسيها، الرن يسي وأحمد ياسين.

وقالرررك ارررحيي  يررردي وك أحرونررروك اإلسرررررائيلي ، ون المجلرررس الررروزاري اإلسررررائيلي الماررر ر للشرررر ون 
السياسي  واألمني   الكابنيك  قد ناقش فجر اليوم ال ود  ل ي يل سياس  ا غ يا ك ضد قاد  وعناار 

 حماس.
ناضول من مادر م ر  من حرك  حمراس، أن وجررا اك أمنّير  مشردد  ا خرذها قراد  وعلمك وكال  األ

الحرك ،  حسبا لل هديداك اإلسرائيلي  باغ يالهم بدعوى الرد علا وطرفا ارواري  مرن غرز  علرا حييرا 
 و ل أبي  والمدن اإلسرائيلي .

ز قاد هررا وفرري وقررال المارردر، الررذي طلرر  عرردم الكشررا عررن هوي رره، ون الحركرر  من ررك  حركرراك أبررر 
م ررردم هم وسرررماعيل هنيررر  نائررر  رئررريس المك ررر  السياسررري لحركررر  حمررراس، وأعضرررا  المك ررر  السياسررري 

 للحرك   محمود الزهار وخليل الحي ، وغيرهم من ال اد  .
وأشررار المارردر ولررا أن قرراد  الحركرر ، غّيررروا أمرراكن مبيرر هم و واجرردهم، وضرراف  ولررا عرردم ردهررم علررا 

 هوا يهم المحمول .
سنا لوسائل اإلعفم ا ل  ا  ب راد  حركر  حمراس، وي  رذر علريهم الوارول ولريهم كمرا هرو الحرال و  ي 

 في سابا األيام.
 15/6/2512، القدس العربي، لندن

 
 صدمة في "إسرائيل" من قدرات حماس الصاروخية .20

أررررارك ال ررردراك الاررراروخي  لحركررر  حمررراس وقاررريها غالبيررر  المررردن الارررهيوني  فررري : ال ررردس المح لررر 
فلسررطين المح لرر ، الررذهول لرردى المسرر ولين األمنيررين والسياسرريين فرري "وسرررائيل" بينمررا أرررارك حالرر  مررن 

 الرع  في ايوا عموم السكان الاهاين  والذين اضطروا للنوم في المفجئ.
وواررررا الموقرررررح ا لك رونررررري لارررررحيي  "يررررردي وك أحرونررررروك" ال بريررررر ، ارررررور  الوضرررررح علرررررا جبهررررر  

وني  بأنرره "ارردم "، مبينرر ض أن اررواري  "حمرراس" واررلك ح ررا اآلن ولررا المسرر وطناك والمرردن الاررهي
 كيلو م راض. 001

وأضررافك الاررحيي  "ون أكرررر الم شررائمين فرري الم سسرر  األمنيرر  كرران ي وقررح أن  اررل ف ررط ولررا شررمال 
  ررل أبيرر  ، كمررا أن مفيررين الاررهاين  لررم ي وق رروا أن  اررل اررواري  غررز  ولررا منرراطا سرركناهم فرري 

 لمح ل ".شمال فلسطين ا
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فيمررا قالررك ال نررا  ال بريرر  السرراب  ، ون قيرراد  "وسرررائيل" لررم   ررد  يهررم مررا جرررى ب ررد واررول الاررواري  
لمنرراطا قريبرر  جررداض مررن حييررا، م  بررر ض مررا جرررى فشررف اسرر خبارا يا كبيرررا بشررأن م لومرراك األمررن حررول 

 قدراك حماس الااروخي .
ال يام " والذي ظهر مياجئاض أكرر مما كانوا  وأطل ك ال نا  علا اواري  "حماس" ماطلح "سفح يوم

 ي وق ون في جهاز األمن ال ام "الشابا " وأجهز  األمن والمخابراك.
ويت ررا ماررطلح "سرفح يرروم ال يامرر " فري "وسرررائيل" بأنرره مارطلح عسرركري يشررير ل ردر  الجهرراك ال رري 

وقبيررل الم ركرر  الحاليرر     ا ررل "وسرررائيل" فرري امرر ف  أسررلح  حديررر  وخطيررر  علررا الشررارع الاررهيوني،
 كانك  خشا "وسرائيل" من  ل  األسلح .

ون حركررر  حمررراس ربمرررا  كرررون أظهررررك ب ضررراض مرررن  -مرررن المراسرررلين الارررهاين -وقرررال أوفيرررر بهبررروك 
قرردرا ها، داعيرراض المجلررس األمنرري الرروزاري لدراسرر  خيارا رره جيررداض قبررل ال ررورط أكرررر فرري ال مليرر  ال سرركري  

 ب ز .
مواقح وعفمي  عبري  أن المفيين من "اإلسرائيليين"، قضوا غالبير  أوقرا هم أمرس وأظهرك اور بر ها 

 في المفجئ، بسب   ساقط الاواري .
ون ل الموقح ا لك رونري لارحيي  "يردي وك أحرونروك" ال برير  عرن ضرابط ارهيوني قولره: "  ن ررا 

عملير   عرامود السرحا  ، مواقح الارواري  ب يرد  المردى"، مضريياض: "ونره علرا خرفا مرا حردث خرفل 
حيث  م  دمير ناا مخزون حماس من الاواري  ب يد  المردى منرذ الضررباك الجوير  األولرا، فرإن 

 هذد المر  ما يزال بحوز  حماس والجهاد اإلسفمي المئاك من الاواري ".
 وي ول الم لا ال سكري لاحيي  "هآر س" ال بري  عاموس هرئيل: "ون حمراس   لمرك أن  كرون أكررر
حذراض.. فيي مواجهاك ساب   كان بارزاض اس هداا خفيا اإلطفا خفل اإلعداد ل ملير  اإلطرفا، لكرن 
هرررذد المرررر   شرررير شررررائط الييرررديو ال ررري ال  طرررك فررري السرررن ين األخيرررر ين ولرررا أن قسرررماض مرررن مناررراك 
 اإلطفا موجود  داخل  حايناك  حك األر ، في حرين يحرافظ طراقم اإلطرفا علرا ب رد آمرن مرن

 مكان اإلطفا".

 9/6/2512المركز الفلسطيني ل عالم، 

 
 جرأة في التخطيط.. عزم في التنفيذ.. وفشل استخباراتي للعدوالكيان: تفاجئ  "زيكيم"عملية  .22

 ياخر الجيش اإلسرائيلي بأنه أفسد وحدى أهم المياجآك ال ي أعد ها "ك ائ  ال سام" له : حلمي موسا
اض ماوراض يظهر خمس  من أفراد "الكوماندوس البحرري" ال رابح لل سرام، في الحر  الجاري . ونشر شريط
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وهم ينطل ون من البحر فري محاولر   ق حرام قاعرد  "زيكريم" البحرير . وي رر  الشرريط ب رد ذلر  كييير  
 قيام طائراك ومواقح حراس  الجيش اإلسرائيلي ب ايي  الم ا لين الخمس .

سرررائيليين وهررم ي حرردرون عررن وفشررال ال مليرر  وق ررل الم ررا لين وبرررغم اليرحرر  ال رري أاررابك المررذي ين اإل
اليلسررطينيين الخمسرر ، و  أّن الشررريط الماررور سرريظل حاضررراض بشرركل بررال  اإلزعرراج فرري ع ررول ال يرراد  
ال سررركري  اإلسررررائيلي . فال مليررر  ون دلرررك علرررا شررري  فإنمرررا  ررردل علرررا جررررأ  كبيرررر  جررردا فررري ال خطررريط 

فإن الم ا لين كانوا مزّودين بأسرلح  وع راد كامرل لمواجهر  طويلر  فري وال نييذ. وبحس  كل الم طياك 
 اش با  مباشر مح قو  حماي  ال اعد  ال سكري .

وبارررا النظررر عررن الن يجرر ، وال رري ربمررا  ررنم عررن أخطررا  فرري الم طيرراك ا سرر خباري  حررول حمايرر  
عن عين أي قائرد عسركري  ال اعد  البحري ، فإن الشريط الماور، علا قارد، بّين ح ائا  ب د النوم

وسرررائيلي. اررحيح أن الكريررر مررن الم ّل ررين اإلسرررائيليين بررا وا ي حرردرون ب يررر اسرر خياا عررن الم ا ررل 
 ال ربي عموماض، واليلسطيني خاوااض، و  أن الشريط الماّور يرّس  انطباعا أقوى.

أع رد  وم يجرراك ر يلر  و كيي نظرر  قارير  ولرا انطفقر  الم را لين مرن البحرر، وهرم يحملرون كمرا يبردو 
ل وحي بالكرير. ف د كانك خطوا هم راب   وقوير ،  روحي وكرأنهم   يطرأون هرذد المنط ر  للمرر  األولرا، 
أو أنهم  دربوا كريراض علرا مرلهرا. كمرا أن الارور الفح ر   ريرر خوفراض أكبرر لردى ال ائرد اإلسررائيلي. ف رد 

يرررث ظهرررر ارنررران مرررن الم رررا لين وهمرررا يارررّوبان كررران هنرررا  ان بررراد، كمرررا يبررردو، لكررراميراك ال اررروير، ح
نيرانهما نحو الكاميراك مباشر . ولكن ما هو أهم، أنه عندما بدأ وطفا النار وال ذائا علا الم را لين 

ما يوضح أن أمرهم انكشا ر لم   حول خطوا هم عرن الوجهر  والم ارد الرذي ي جهرون وليره. وح را  -
 ر ال  دم نحو الهدا.في ظل النيران، وفي ظل اإلااباك، اس م

وفرري كررل األحرروال، فررإن أشررد مررا يررزع  اإلسرررائيلي هررو واحررد مررن رفررر : زوال قرردر  الررردع مررن نيرروس 
"األعرررردا "، واسرررر خدام "ال رررردو" ال  ررررل وال رررردبير فرررري ال خطرررريط وال نييررررذ، واف  ررررار وسرررررائيل للم لومرررراك 

 ا س خباري  المسب  .
 البحري   حوي كل هذد ال وامل.ومن الجائز أن محاول  اق حام قاعد  زيكيم 

فال ملي   مك ب د ساعاك قليل  علا  ياخر وسرائيل باغ يرال الشرهيد محمرد شر بان الرذي واري ه بأنره 
قائد "الكوماندوس البحري" لحرك  حماس. وهذا ي ني أن ا غ يرال لرم يهرز هرذد الوحرد ، ولرم ير رر فري 

 ذ ومن دون  أجيل.عزيم  م ا ليها، بل ربما زادهم واراراض علا ال نيي
وكما سلا فإن ال خطيط لل ملي  ينم عن شجاع  كبير ، ذل  أن مجرد ال يكير في اق حام هذد ال اعد  
يشرر ل الكريررر مررن الماررابيح الحمرررا  فرري وسرررائيل. فهررذد قاعررد  عسرركري  كبيررر  نسرربياض، ولهررا مهمرراك 
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اك الوقررود الكبرررى ومينررا  حمايرر  حدوديرر ، وهرري مسرر ول  ايضررا عررن حمايرر  منشررآك اسرر را يجي  كخزانرر
الوقود ومحط  كبير  ل وليد الكهربا . أما في ما ي  لا بال نييذ فكان مريراض جرداض، لجهر  الجررأ  الواضرح  

 فيه، وم دار ال زم الذي  جلا في أدائه.
و ب ا مسأل  ا س خباراك ن ط      ل ورار ، خاوااض أن السيطر  اإلسرائيلي  علا البحر  ام . كمرا 

السيطر  اإلسرائيلي  علا المنط   الحدودي ، وخاوااض با جاد الشاطئ م روف . لرذل  فرإن السر ال  أن
 الذي سيب ا مطروحاض: كيا أخي ك وسرائيل في ضر  هذد الوحد  قبل أن  ال ولا هدفها.

وم لررروم أنررره سررربا لإلسررررائيليين أن نيرررذوا عمليررراك ضرررد مواقرررح و ررردريباك للكومانررردوس البحرررري ال رررابح 
ركرر  حمرراس، وربمررا اع  رردوا أن  لرر  ال مليرراك كانررك كييلرر  ببررث الررذعر فرري نيرروس أفررراد  لرر  الوحررد  لح

 وقيادا ها.
ذا ان هك هذد ال ملي   وي لم اإلسرائيلي اليوم أكرر من األمس أن هذد ال ملي  س لهم عملياك أخرى. وا 

يررا غايرراك فرعيرر    ي ررل هررذد المررر  مررن دون نجرراح فرري  ح يررا غاي هررا النهائيرر ، فمررن الم كررد أن  ح 
أهميرررر  عررررن ذلرررر . ومررررن اآلن فارررراعداض سيارررر   علررررا أي قائررررد وسرررررائيلي ادعررررا  أنرررره لرررريس بوسررررح 
اليلسطينيين مياجأ هم بشي . ل د  ياجأ اإلسرائيلي في هذد الحر  ليس ف ط ب ملي  "زيكريم"، و  ح را 

 ل ال ب  الحديدي  شبه عاجز . ب ملي  "كيرم شالوم"، بل أيضا بالهجماك الااروخي  المنس   وال ي  ج
" ال ادر  علا الواول مرن غرز  411-كما  ياجأ اإلسرائيلي أيضا من وجود عشراك من اواري  "أم 

 ولا حييا وأاا  أحدها الخضير .

 15/6/2512، السفير، بيروت

 

 حماس: استهداف االحتالل للمنازل دليل إفالس وعجز .23
  حمرراس فجررر اليرروم الخمرريس، أن اسرر هداا ا حرر فل أكررد سررامي أبررو زهررري النرراطا باسررم حركرر: غررز 

 الاهيوني النسا  واألطيال هو دليل عجزد وفشله في مواجه  الم اوم .
و وعد أبو زهري في بيان احيي  ل ا "المركز اليلسطيني لإلعفم" نسخ  منه، بأن ا ح فل "سيندم 

 علا اللحظ  ال ي فكر فيها بار كا  هذد الجرائم".
ديمونرا هرو رسرال  ار ير   كشرا مردى هشاشر  وضر ا ا حر فل،  ون قاراحرا  قرال وفي وقرك  

 وردود الم اوم    زالك في بداي ها.
وأعلنك ك ائ  الشهيد عرز الردين ال سرام مسرا  األرب را  قارا مدينر  ديمونرا جنرو  فلسرطين المح لر  

 برفر  اواري  ألول مر .
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أنهررا قارريك ديمونررا برفررر  اررواري   00:47 وأوضررحك الك ائرر  فرري بررفف عسرركري فرري  مررام السرراع 
 محلي الانح. M75من نوع 

وهذد هي المر  األولا ال ي   اا فيهرا الم اومر  اليلسرطيني  المدينر  الارهيوني  ال ري  ب رد أكررر مرن 
 كم عن قطاع غز ، و ح وي علا مياعل نووي يحمل اسمها. 77

 ين قر  مياعل ديمونا النووي. واع را جيش ا ح فل الاهيوني بس وط ااروخين فلسطيني
 15/6/2512المركز الفلسطيني ل عالم، 

 
 وترسل رسائل تهديد عبر الهواتف اإلسرائيلية القسام تخوض حربًا نفسية ضد اإلسرائيليين .24

 ل ا مئراك اإلسررائيليين، رسرائل " هديرد" موق ر  باسرم ك ائر  عرز الردين ال سرام الجنراح المسرلح لحركر  
   حماس ، في مسا  راني أيام ال ملير  ال سركري  اإلسررائيلي  اإلجرامير  علرا قطراع الم اوم  اإلسفمي

 غز .
  علرا الهوا را SMSوبحس  موقح "ويف" ال بري، فإن ك ائ  ال سام أرسلك مئاك الرسائل الناري   

هررا المحمولرر  لإلسرررائيليين،    هررد فيهررا بموااررل  ال  ررال وال ارردي لل مليرر  ال سرركري  ال رري أطل ررك علي
 جيش ا ح فل اسم "الجرا الاامد"، واس مرار وطفا الاواري  با جاد البلداك والمدن اإلسرائيلي .

وف ررراض للموقرررح، طالبرررك رسرررائل ال سرررام اإلسررررائيليين برررر"الهرو  مرررن مدينررر  حييرررا، ب رررد قاررريها لمارررانح 
 الب روكيماوياك، ما يهدد حيا هم".

 لوا في ال اا ال ي س طك علا حييا.وسرائيلياض ق  17وجا  في الرسائل أيضا ان 
 ونشر الموقح اإللك روني ال بري، اورضا للرسائل ال ي  ل اها مئاك اإلسرائيليين علا هوا يهم.

وقرررال ضرررابط عسررركري وسررررائيلي للموقرررح: "ون حمررراس  حررراول المرررس بم نويررراك اإلسررررائيليين فررري هرررذد 
 الم رك "، واوايضا هذد الطري   بر"الرخيا ".

 15/6/2512، الين فلسطين أون
 

 ةة مقابل شواطئ غز وارق إسرائيليتتصدى لز المقاومة  .25
قارريك زوارا البحريرر  اإلسرررائيلي ، فجررر اليرروم الخمرريس، شررواطئ بحررر مدينرر  غررز  وكالرر  األناضررول: 

قذييرررر ، دون أن يرررر م اإلعررررفن عررررن وقرررروع وارررراباك، فيمررررا قررررال شررررهود عيرررران ون م رررراومين  07ب رابرررر  
 را وسرائيلي  اق ربك من مينا  غز  ب دد من قذائا الهاون والر"آر بي جيه".فلسطينيين اس هدفوا زوا
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 07ون لك وكال  "األناضول" لألنبا  عن شرهود عيران، أن الرزوارا البحرير  اإلسررائيلي  قاريك ب رابر  
وفري ذاك الوقررك، قرال شرهود عيران ون م راومين فلسرطينيين اسرر هدفوا  قذيير  شرواطئ بحرر مدينر  غرز .

وأكررد الشررهود أن  رائيلي  اق ربررك مررن مينررا  غررز  ب رردد مررن قررذائا الهرراون والررر"آر برري جيرره".زوارا وسرر
 الزوارا البحري  اإلسرائيلي  اب  دك عن شواطئ مدين  غز  فور اس هدافها من الم اومين اليلسطينيين.

 15/6/2512، ون الينأفلسطين 
 
 تقصف عسقالن و"نتيف هعستراه"ألوية الناصر صالح الدين  .26

 4 مكنرررك ألويررر  الناارررر ارررفح الررردين، الجنررراح المسرررلح للجررران الم اومررر  الشررر بي  مرررن وطرررفا : ز غررر
 .1104-17-10"  جاد "عس فن" وذل  اليوم األرب ا  الموافا 4اواري  من طراز "ناار 

"  جرراد " ن يررا 017وقالررك األلويرر  فرري بيرران لهررا األرب ررا  ونهررا أطل ررك أيضررا ارراروخين مررن طررراز "
 وذل  ردا علا ال دوان الاهيوني بحا ش بنا.ه س راد"، 

وأضرررافك "اسررر مراراض لطريرررا ذاك الشررروك  ومواارررل ض لررردر  الجهررراد والم اومررر  الم برررد بالررردما  الزكيررر ، 
وحرااض علرا الروابرك اإلسرفمي  و مسركاض بإسرفمي  فلسرطين وح نرا المشرروع فري الجهراد فري سربيل هللا 

  مر في د  الم  اباك الاهيوني ".وان ياضاض للحا علا الباطل، فإننا سنس
و اب ررك "وننررا فررري ك ائرر  النااررر ارررفح الرردين الجنررراح ال سرركري لحركرر  الم اومررر  الشرر بي  وذ نرررزا 
لشرر بنا اليلسررطيني المجاهررد هررذد ال مليرراك الجهاديرر   لن كررد أن ردنررا مسرر مر وسررنل ن ال رردو دروسررا لررن 

ش بنا، فالم اوم  هي ااحب  الكلمر  اليارل ينساها ولن نوقا اواريخنا طالما اس مر ال دوان بحا 
 فزمن الهزائم واإلمف اك قد ولا بف رج  ".

 9/6/2512، فلسطين أون الين
 
  6تتوقف عن التحليق فوق غزة بعد استهدافها ب صاروخ سام "األباتشي" طائرات  .27

الارنح عرن  لوحظ بشكل واضح غيا  الطائراك المروحي  من نوع "ابا شي" أميركي  عيسا س د هللا:
 المشهد الحربي في قطاع غز  منذ بد  ال دوان ا سرائيلي.

ولم ي د لهذد الطائراك أي وجود في سما  ال طاع ال ي  سيد ه طائراك الزنان  والطائراك الحربي  مرن 
 ".07طراز "وا 
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وع روسري النر 7الم اوم  اليلسطيني  لاارو  مضاد للطائراك من نوع سام  وطفاوعلا ما يبدو فإن 
با جرراد سررر  لطررائراك ا با شرري حل ررك فرري سررما  مدينرر  خرران يررونس أول مررن أمررس قررد أخرراا هرررذد 

 الطائراك وقلي من اش راكها في ال دوان الم واال منذ فجر أول من أمس.
و كيلك الطائراك ا سر طفعي  ال ري يطلرا عليهرا المواطنرون "الزنانر " بردون طيرار والطرائراك الحربير  

 ررري  حلرررا علرررا ار ياعررراك عاليررر  وياررر   اسررر اطها او واررراب ها بشرررن جميرررح ال 07مرررن طرررراز وا 
طنرا مرن الم يجرراك  471غار  ال ك خفلهرا نحرو  711ال اراك وال ي بل  عددها ل اي  عار أمس، 

علررا أهررداا غالبي هررا منرررازل لنشررطا  الم اومرر  وفررري أرا  زراعيرر      ررد اسررررائيل انهررا  ح رروي علرررا 
 الاواري . إلطفامنااك 

 إلطررفااع رفررك اسرررائيل ب  ررر  عرردد مررن طائرا هررا خررفل نشرراطها ال سرركري فرري سررما  قطرراع غررز  و 
 اواري  ار  جو.

وقال أحد ال اد  الميدانيين في ك ائ  ال سام لرر"األيام" ون اسر خدام هرذا النروع مرن السرفح ي  برر   ييرراض 
الم ا لر  األخررى. ولكنره عبرر عرن في ادار  الم رك  رغم محدودي  قدر ه فري اسر اط الطرائراك الحربير  

با شرري فرري ر  رره ب رردر  الاررارو  الررذي لررم يربررك نجاحرره فرري منررح أو الحررد مررن قرردر  اشرر را  طررائراك األ
 الم رك .

واع رفررررك ك ائررررر  الشرررررهيد عرررررز الررررردين ال سرررررام بمسررررر ولي ها عرررررن وطرررررفا الارررررارو  با جررررراد الطرررررائراك 
المياجرآك ال ري وعردك  وحردىسرخ  عنره، أن هرذد اإلسرائيلي ، م  بر  في بيان عسكري  ل رك "األيرام" ن

 ب يجيرها خفل الحر .
 15/6/2512، األيام، رام هللا

 
 الواجهة ومكانة عباس تتراجع إلىحماس "الحياة":  .28

 األحررداثواجهر   ولراعلرا قطراع غرز  حركرر  حمراس  اإلسرررائيليأعراد ال ردوان : محمرد يرونس –رام هللا 
قطرراع غررز ، فيمررا دفررح  ودار كبيررر مررن المشرركفك ال رري واجه هررا فرري  رروارك ب يررداض ورا  الحجررم ال أنب ررد 

 الورا . ولاهذا ال دوان مكان  الرئيس الم  دل محمود عباس 
وقالك ماادر في "حماس" ان ش بي ها  راج ك أخيراض باور  كبير  في قطاع غز  الرذي اع برر م  رفض 

رك  "فر ح"، رغرم فشرل ال ملير  السياسري  لها منذ سنين طويل ، فيما  نامك ش بي  خامها السياسي، ح
ال ي قاد ها األخير ، وذل  بسب  فشل "حماس" في  وفير الحد ا دنا من م طلباك الب ا  في الحكم، 

 وهو روا   الموظيين.
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الررررا قطرررراع غررررز ، وأول اررررارو  أطل  رررره "حمرررراس" علررررا ال مررررا  وسرررررائيلومررررح أول اررررارو  وجّه رررره 
ا ال اا، ار يح ال  اطا مح الحرك ، وعادك الا واجه  المشهد رداض علا   ر  غز  ال اإلسرائيلي

ا اررا ك مررح  وجرررا مجرردداض وب ررو . وقالررك ماررادر م طاب رر  لررر "الحيررا " ان جهرراك عديررد  سررارعك الررا 
ال ليل  الماضي  بهدا اعاد   رميم ا ياا ال هدئر  الموقرح برين الحركر  واسررائيل ب رد  األيام"حماس" في 

 .1101 الحر  األخير  عام
و ارردر الم اررلين بالحركرر  خاررومها األشررد، خاواررا الرررئيس الماررري عبررد الي رراح السيسرري الررذي 
فرررر  عليهرررا حاررراراض شرررديداض منرررذ اواسرررط ال رررام الماضررري، م همررراض اياهرررا ب  رررديم دعرررم مسرررلح لجماعررراك 
م اسفمي  في مار، والرئيس عباس الذي كان ي طلح الا ال خلي من حكمها لل طاع واس بداله بحك

 السلط  اليلسطيني .
   رررد ان مكانررر  "حمررراس" ب رررد الحرررر  سررر خ لا عرررن مكان هرررا قبرررل الحرررر . وي رررول مسررر ولون فررري ويت 

"حمرراس" انهررم لررن ي بلرروا ب ررا  الحاررار علررا غررز  فرري اي ا يرراا قررادم لل هدئرر ، مشرريرين فرري ذلرر  الررا 
حظرا اآلن براريد مطلبهم الم كرر من النظام الماري برفح الحاار عن غز ، وهو المطل  الذي ي
 أكبر نظراض ألن الشارع الماري   يح مل طويفض مشاهد الدما  والدمار في ال طاع.

وقال مس ول كبيرر فري الحركر  لرر "الحيرا ": "لرم ي رد لردى "حمراس" مرا  ي ردد، الحكومر  ليسرك فري يردنا، 
ال ري  ريرد لذل  اما ان يكون ا ياا عادل يترفح بموجبه الحاار عن غز ، خاواا من جان  مار 

 ل   دور الوساط ، وا   فل ب ا المواجه  مي وح ".
  15/6/2512الحياة، لندن، 

 
 االحتالل يمنع نبيل شعث من دخول غزة عبر معبر إيريز .29

منح ا حر فل عضرو اللجنر  المركزير  لحركر  "فر ح" وميرو  ال فقراك الدولير  فيهرا، نبيرل شر ك، مرن 
ل طراع. وكران شر ك قرد أعلرن أنره يريرد أن يكرون فري غرز  دخول غز  أمرس عبرر م برر "ويريرز" شرمال ا

ح ا ي ا "مح أبنا  الش   اليلسطيني في هذا الوقك ال اي ". وقال: "ا ح فل ب  لي ره ا ح فلير  
غرراا المنط ر  فري الردما ". وأوضرح أخيررا أنره رغرم من ره  يربك أنره غيرر م هرل و  لل ردوان وال ردمير وا 

خر جهرردا لررذل ، مشرريرا ولررا  وااررلهم مررح األطررراا الدوليرر  "مررن أجررل مررن دخررول ال طرراع، فإنرره لررن يررد
 سفم  غز  ووقا ال دوان المدمر".

  15/6/2512األخبار، بيروت، 
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 كتائب القسام تعرض فيديو لراجمة صواريخ تستخدم ألول مرة .31
  نشرك ك ائ  عز الردين ال سرام "الجنراح ال سركري لحركر  حمراس"علا قنا هرا الرسرمي: بيشوي وايي

علرررا موقرررح "يو يرررو " فيرررديو ي رررر  راجمررر  ارررواري ، قالرررك ونهرررا  سررر خدم ألول مرررر  وأطل رررك عليهرررا 
 "راجم  قسامي  م طور ".

ووجهررك "ك ائرر  ال سررام" رسررال  ولررا قررواك الجرريش اإلسرررائيلي خررفل الييررديو المنشررور، اليرروم الرفرررا ، 
 قائل : "فل  ودوا لجحوركم.. وان ظروا المزيد".

 9/6/2512، الشروق، مصر
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ي   رد مراقبرون أن الم اومر  اليلسرطيني  ان هجرك فري  اريدها لل ردوان اإلسررائيلي  : أحمد فيا - غز 
الجديد علا قطاع غز   ك يكاك وأسالي  جديرد  قائمر  علرا خطرواك مدروسر  ب ناير  ب يردا عرن حالر  

وفررر لهررا هررامش  حررر  منحهررا فرارر  حمايرر  رجا  هررا و ي يررل أدوا هررا ردود الي ررل الم سرررع ، وهررو مررا 
 بي الي  وكيا   كبير .

وي كررررد هرررر    أنرررره ب  بررررح ال طرررروراك الميدانيرررر  يمكررررن مفحظرررر  أن الم اومرررر  اليلسررررطيني  نجحررررك فرررري 
المحافظرر  علررا قرردرا ها الارراروخي  واسرر مرار و يررر  انطفقهررا بان ظررام وف اليرر  غيررر مسرربوق ، دون أن 

  مكن طائراك ا ح فل المن شر  بكراف  في سما  غز  من النيل منها. 
وعلا الا يد اإلسرائيلي لم يجد ا ح فل سوى ال ك م علا األهداا ال ي أااب ها اواري  الم اوم  

 اليلسطيني ، ال ي اس هدفك مناطا حساس  في عما دول  ا ح فل.
 

 خطة مسبقة
باسم سرايا ال دس الجناح ال سكري لررحرك  الجهراد اإلسرفمي، ون وي ول أبو أحمد الم حدث ال سكري 

"الم ركررر  الحاليررر  مرررح ا حررر فل  سرررير بهررردو  ودون اني رررا ك أو ردود ف رررل عاطييررر  رغرررم اسررر هداا 
 ا ح فل لمنازل ومدنيين".

وأضرراا للجزيررر  نررك أن ال مررل الم رراوم يسررير فرري وطررار خطرر  م ررد  مسررب ا  رررد مررن خفلهررا الم اومرر  
رش اك كبير  من الاواري ، ومن رم   ب ها بي ر  هدو  رم   ود ل طلا رش اك أخرى، وذل  بال نسيا ب

مرررح كرررل فارررائل الم اومررر ، بمرررا يسرررمح ب  اسرررم األدوار بينهرررا، بحيرررث  حررردد عررردد الارررواري  ومرررداها 
 والمنطل   المراد اس هدافها.
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  م ارن  مح سائر جو ك المواجه  الساب   وأكد الم حدث باسم السرايا أن أهم ما ميز المواجه  الحالي
هررو "ال نسرريا الميررداني ال ررالي والمشرر ر  بررين كررل فاررائل الم اومرر  فرري الميرردان" واسرر خدام الم اومرر  
 ك يكررراك جديرررد ، وعررردم انجرارهرررا ورا  ردود األف رررال ال اطييررر ، وال مرررل ضرررمن آليررراك  ررر حكم بطبي ررر  

 يحركها ال دو. وكييي  الردود ودون ا نجرار ولا ردود ف ل
وأوضررح الم حرردث ال سرركري أن  ارر يد ا حرر فل ال رردريجي ضررد الم اومرر  اليلسررطيني  منحهررا هررامش 
 حررر  لمواكبرر   طرروراك ال رردوان أو  بررأول، ح ررا واررلك بهررذد الم ركرر  المي وحرر  ولررا مرحلرر  "عرر  

 األاابح"، بحيث ين ظر كل طرا من الطرا اآلخر ال وقا أو .
عطايرررا الم حررردث باسرررم ألويررر  الناارررر ارررفح الررردين الجنررراح ال سررركري للجررران  مرررن جانبررره، ي كرررد أبرررو

الم اومر  الشر بي  أن الم اومر  اليلسرطيني  نجحرك فري "بلرور   ك يكراك جديرد " لرم يسربا أن اسر خدم ها 
 أرنا  حمفك ال دوان الساب  .

ف ررا ل ك يكرراك وذكررر أبررو عطايررا للجزيررر  نررك أن الم اومرر  نجحررك فرري الرررد علررا هجمرراك ا حرر فل و 
محسررروب  و  رررديراك واح ياطررراك جديرررد  "حافظرررك بهرررا علرررا رجالهرررا ب يررردا عرررن مرمرررا سرررفح الطيرررران 

 اإلسرائيلي"، وهو ما أسهم في  وجيه ضرباك م لم  لل دو.
ورفرر  الم حرردث باسررم ألويرر  النااررر اررفح الرردين اإلفارراح عمررا  ن هجرره الم اومرر  مررن  ك يكرراك، 

يلررر  بمياجرررأ  ال ررردو، وسررر حافظ علرررا اسررر مراري  الم اومررر  وارررمودها واك يرررا برررال ول ونهرررا سررر كون كي
 ومواجه  ا ح فل بكل رباك.

 
 تراكم التجربة

مررن جانبرره قررال الكا رر  والمحلررل السياسرري حمررز  أبررو شررن  ون الم اومرر  اليلسررطيني  نجحررك منررذ بدايرر  
طيهرا مرح موجراك ال ار يد ال ا يد "بإدار  الميدان بحنك  عالي  ب يدا عرن ا نردفاع ال راطيي" فري   ا

 اإلسرائيلي .
وأضررراا أبرررو شرررن  أن الم اومررر  ركرررزك فررري هرررذد الجولررر  علرررا اسررر خدام األسرررالي  النيسررري  واسررر خدام 
الوسائط اإلعفمي  وال سجيفك في  وجيه رسائلها لفح فل وجبه ه الداخلير ، قبرل أن  برادر بردودهرا 

 علا هجماك ا ح فل.
طيني فري حديرره للجزيرر  نرك أن الم اومر  اسر يادك مرن  جاربهرا السراب  ، ويررى الكا ر  والمحلرل اليلسر

وبا رررك "أكررررر قررردر  علرررا المنررراور  وأكررررر وعيرررا فررري اسررر خدام وسرررائلها ال  اليررر  وأكررررر حنكررر  و أنيرررا فررري 
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ردودهررا"، وهررو بخررفا حمررفك ال رردوان السرراب   ال رري عملررك أرنا هررا الم اومرر   حررك وطررأ  ال واطررا 
 الجماهيري .

ي الكا   والمحلل السياسي م من بسيسو علا اع ماد الم اوم  اليلسطيني  أرنا  هذد الجول  علا ويرن
الحررر  النيسرري ، ومررا وجه رره مررن رسررائل   ضررمن" خفارراك مرر رر  للمج مررح اإلسرررائيلي م  مررد  علررا 

 الحساباك السياسي  وال سكري  الموزون ".
ا  هررذد الجولرر  ضررمن خطررواك محسرروب  و دريجيرر  ورأى فرري حديررره للجزيررر  نررك أن الم اومرر    مررل أرنرر

 يرضرررها مجريررراك  طرررور األوضررراع، م كررردا أن "الم اومررر  اسررر يادك مرررن ف رررراك ال هدئررر  المبرمررر  مرررح 
 ا ح فل في نظم نيسها وال خطيط للمواجه  الحالي ".

 9/6/2512، الدوحة، تالجزيرة. ن
 
 اإلسرائيليين واألمريكيين أخشى على منظمة التحرير من التصفية من قبل خالدة جرار: .32

شرددك عضرو المك ر  السياسري فري الجبهر  الشر بي  ل حريرر فلسرطين والنائبر  : عبدهللا ريران -رام هللا 
في المجلس ال شري ي خالد  جرار، في  اريحاك لر "البيان"، علا عدم ال ود  للمياوضاك ون ل هرذا 

د األميركرري ولرررا وضررح جديررد"، و"عرردم وب رررا  الملررا لألمررم الم حررد  "لن ررل ال لميررر  السياسرري  مررن ال يررر 
 الملا رهين  ال بض  األميركي "، ورأك أن الرد علا ال دوان اإلسرائيلي ي طل  مشارك  الجميح.

موضح  أن آلي  للخرروج مرن الواقرح اليلسرطيني الار   والمرحلر  الم أزمر    مررل فري ان ظرام اج مراع 
ي   ن خاباك مجلس وطني بشكل عاجل كآلي  لخروج اإلطار ال يادي لمنظم  ال حرير من أجل ال ر 

ح ي ي من ا ن سرام لي روم المجلرس بردورد فري وضرح برنرام  وطنري نضرالي  حررري بمشرارك  الجميرح، 
 من قبل اإلسرائيليين واألميركيين. م رب  عن خشي ها علا منظم  ال حرير من محاو ك  ايي 

  برعاي  أميركي  اس خدمك ك طرا  مرن قبرل ا حر فل واع برك جرار أن المياوضاك المنيرد  والمباشر 
 ل وسيح ا س يطان و  ليل الض ط علا وسرائيل.

وأضافك أن موقا الجبه  الش بي  كان و  يزال وقا كاف  الميوضاك المباشر  وغير المباشر ، وكان 
ال ررالم ب طبيررا  "رأينررا أن البررديل السياسرري للمياوضرراك ن ررل الملررا برم رره ولررا األمررم الم حررد  ومطالبرر 

 قراراك الشرعي  الدولي ".
وفي ما ي  لا بملا الماالح  و حديا ه في المرحل  الراهن ، أعربك جررار عرن أملهرا برأ  يسر ط هرذا 

 الملا ب ولها.
 15/6/2512، البيان، دبي
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 M-302صاروخ  ..ف على السالح الجديد لكتائب القسامتعرّ هآرتس:  .33

سررفح الجديررد لحمرراس"، ك بررك "هررآر س" أنرره منررذ وعررفن ا حرر فل : ال411 حررك عنرروان "الاررارو  أم 
عررن الحملرر  ال سرركري  ال دوانيرر  علررا قطرراع غررز ، ال رري أطلررا عليهررا "الجرررا الاررامد"، برردأك حركرر  

" من قطاع غز  با جاد المركز وال ردس. و شرير ال  رديراك 411حماس بإطفا اواري  من طراز "أم 
مرررن هرررذد الارررواري  ال ررري وارررلك ولرررا قطررراع غرررز  فررري نهايررر  ال رررام اإلسررررائيلي  ولرررا وجرررود ال شرررراك 

 ، وقبل سيطر  البحري  اإلسرائيلي  علا سيين  "كلوز سي"، قبل أرب   شهور.1104
وك بك "هآر س" أن هذد الاواري  هي من ون اج سوري، و   بر   ليدا لارارو  اريني مماررل يطلرا 

فل الحررر  ال دوانير  األخيررر  علررا لبنران فرري يوليررو " وكانررك قرد أطل ررك با جرراد وسررائيل خررws-2عليره "
 ".0من قبل حز  هللا، وأطلا عليها في حينه "خيبر  1117

" فري منط ر  الخضرير ،  ف را ولرا أن المنط ر  411وأشار ال  رير ولا ال رور علا شظايا اارو  "أم 
الاررواري  مررن ، واآلن لررنيس 1117كانررك قررد   رضررك لمرررل هررذد الاررواري  مررن الشررمال فرري ال ررام 

 الجنو .
وبحس  ال  رير، فإن الاارو  المشار وليه هو جز  من سلسل  اواري  ذاك مدى م  ير،   رراوح مرا 

كيلوم ر، وهي قادر  علا حمل ر وس م يجرر  بزنر  عشرراك الكيلوغرامراك، وقرد  111وح ا  01بين 
 كيلوغراما. 047 ال ولا 

ا سيين  "كلوز سي"، قالك ماادر في جيش ا ح فل وليك ال  رير ولا أنه في أع ا  ا س يف  عل
ون مرررل هررذد الاررواري  قررادر  علررا  هديررد منط رر  ال رردس و ررل أبيرر  وأجررزا  مررن منط رر  الشررمال وح ررا 

 ح ول ال از في البحر.
 51وبحسرر  ماررادر اسرر خباري  وسرررائيلي ، فإنرره خففررا لرررر"الاواري  ال زيرر "، ال رري ياررل مررداها ولررا 

" ي  برر أكررر دقر ، ويمكرن  خزينره 411غرز  وير م ون اجهرا هنرا ، فرإن ارارو  "أم  كيلوم را مرن قطراع
 لمد  زمني  أطول.

وفي هرذا السرياا أشرار ال  ريرر ولرا  ارريح ضرابط وسررائيلي كبيرر، ارباح اليروم، جرا  فيره أن م ظرم 
 الاواري  ال ي أطل ك من قطاع غز  با جاد المركز هي من ون اج ذا ي في ال طاع.

هآر س" عن طال عنبار، رئيس المركرز لدراسراك اليضرا  والارواري  فري م هرد "فيشرر"، قولره ون لك "
كيلروم را. وبحسربه فررإن  071ون هرذد ال ائلر  مرن الارواري  واسر   جردا، وأن مررداها األب رد يارل ولرا 
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 مرل هذد الاواري    ي م ون اجها في قطراع غرز . وأشرار ولرا أن وسررائيل   رضرك للمرر  األولرا لهرذد
 ، وأطلا عليها في حينه "خيبر".1117الاواري  في ال ام 

يذكر في هذا السرياا أن رئريس شر ب  الدراسراك فري ا سر خباراك ال سركري  اإلسررائيلي ، وي ري برارون، 
 51كرران قررد ارررح قبررل شررهر أن بحرروز  حركرر  حمرراس المئرراك مررن الاررواري  ال رري ياررل مررداها ولررا 

 كيلوم را.
 9/6/2512، ب، واشنطنموقع وطن يغّرد خارج السر 
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وب د نجاحهرا فري نشرر  واإلسفمي علمك "المس  بل" ان ال وى اليلسطيني  الوطني  : ايدا ر رأفك ن يم
ل   مرريم هررذد ال جربرر  علررا قررو  امنيرر  مشرر رك  فرري مخرريم عررين الحلررو ، برردأك   كررا علررا دراسرر  سررب

مخيماك أخرى، وان هنا   يكيرا جديا ب شكيل ونشر قو  ممارل  في مخيم المي  والمي  الذي شهد قبل 
 حوادث امني  ما زالك  ل ي ب داعيا ها عليه. أشهر

وفررري يومهرررا األول غررردا  ا ن شرررار، لرررم    رررر  عمرررل ال رررو  األمنيررر  المشررر رك  فررري عرررين الحلرررو  ايررر  
وواالك  سريير  الرئيسي ،مني   ذكر، وهي اس كملك عملي   موض ها عند مداخل األحيا  اشكا ك ا

 المخيم.دورياك راجل  وسيار  لها في مخ لا شوارع 
واكرررد قائرررد ال رررو  األمنيررر  اليلسرررطيني  ال ميرررد خالرررد الشررراي  ان عنااررررها والم رررراك ال اب ررر  لهرررا بكامرررل 

  طررأ.والحيا ي  اليومي   بنا  المخيم وم الج  اي  اشركا ك  األمني  األمورجهوزي ها و أهبها لم اب   
وقال: في اليوم ا ول مرن ان شرار ال رو  ا منير  لرم نواجره سروى ب ر  المشراكل الخييير  بالسياسر ،  رم 

وجره. وهنرا  دوريراك  أكمرلحلها والحمد هلل. جميح الضباط وافراد ال و  ا مني  ي ومون بمهامهم علا 
ساع  ل يسير امور ناس وم اب   ا مور الحيا ي  اليومي  بالمخيم بال نسيا مح  14ر مس مر  علا مدا

اللجررران الشررر بي  ولجررران ا حيرررا  ولجنررر  الم اب ررر  والل رررا  الشررربابي وكرررل ا طرررر والم سسررراك المحليررر  
 وا هلي .

ها عنرد وشهدك اسرواا المخريم وشروارعه حركر  ناشرط  غردا  ان شرار ال رو  األمنير  ال ري  مركرز عناارر 
الميارا الرئيسي  ومداخل ا حيا  وقراموا ب نظريم السرير وسريرك ال رو  األمنير  دوريراك لهرا فري مخ لرا 
شروارع المخرريم. وارخررا ان شررار ال ررو  ا منيرر  اجرروا  مررن ا ر يرراح لرردى اهررالي المخرريم الررذين رحبرروا بهررذد 

 الخطو .
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لينا  حارين هرذد الخطرو  ل ح يرا مزيرد عضو قياد  الجبه  الديم راطي  عدنان ابو النايا ان "ع ورأى
مررن ال وافررا حررول دورهررا ووظيي هررا واب ادهررا عررن ال جاذبرراك والماررالح الضرري  . ونأمررل ان  كررون هررذد 

 الخطو  فا ح  ل نظيم ال فقاك اليلسطيني  اللبناني  علا اسس سياسي  واج ماعي  وليس ف ط امني .
 15/6/2512، المستقبل، بيروت

 
 السلفية في مخيم عين الحلوة وافقت على انتشار القوة األمنية بشروط"السفير": القوى  .35

برين  األمنير ل ا اك  مهيدي  ع ردك قبرل ان شرار ال رو   أنكشيك ماادر أمني  مطل   :/ محمد االح
ب يرك ب يرد  عرن  وسرفمي الم شرددين فري عرين الحلرو  وقروى فلسرطيني   اإلسرفميينعدد من الناشرطين 

الل ررا اك موضرروع ان شررار ال ررو  ب ررد أن ا خررذك ال رروى اإلسررفمي  علررا عا  هررا  األضرروا . وكرران محررور
 مهم  ف ح الحوار مح الم شددين السلييين في المخّيم.

وأشررررارك ولررررا أّن الل ررررا اك هرررردفك ولررررا ن ررررل رسررررال   ررررنّي علررررا ضرررررور  مواف رررر  ال رررروى والناشررررطين 
وعرردم اع راضررها، كونهررا ضرررور  إلراحرر   ا سرفميين الم شررددين فرري المخرريم علررا ان شررار ال ررو  األمنّيرر 

الوضرر ين اليلسررطيني فرري المخيمرراك واللبنرراني بشرركل عررام وإلب رراد شرربه  اإلرهررا  عررن عررين الحلررو ، 
موضررح ض أّن الن اشرراك داخررل الل ررا اك أكرردك أنرره مررن غيررر الممكررن سياسرريا وامنيررا ب ررا  ال رروى السررليي  

والروطني الم يرد  ن شرار ال رو  األمنير ، وا    مياإلسرفخارج ا جماع اليلسطيني السياسي والياائلي 
 وض وا ك وى م شدد  في دائر  الم ّطلين والم رقلين لفن شار.

ولي ك ا ن باد ولا أّن الوفد الذي فاو  ال وى السليي  شدد علا عدم اع را  عمل ال و  ا مني  من 
لسرر م فرري دائررر  الخطررر بالنسررب   نرر موأجهرر هم م ابررل وعررد قطررح لهررم بررأن ال ررو  ا منيرر  "لررن  سرر هدفكم، 

 ل ملها".
وأشارك الماادر ولا أّن الل ا اك أرمرك مواف   مشروط  لفن شار بأن   ي وغرل فري عمرا ا حيرا  
المحسوب  علا ال روى السرليي  كرر"ف ح اإلسرفم" و"جنرد الشرام" ومنراطا  واجرد هيررم الشر بي وبرفل بردر 

األول، م راف رر  مررح وجمرراع فلسررطيني لررم  حررظي بهررا ف اليرراك  وغيرررهم.. ول كررون عمليرر  ا ن شررار، أمررس
 وأنشط  حيوي  فلسطيني  ساب  .

ولررا ذلرر ، أكررد مسرر ول "الجبهرر  الديم راطيرر " فرري ارريدا فرر اد عرمرران أن "خطررو  ان شررار ال ررو  جررا ك 
م فلسرطيني مرن قبرل األطرر السياسرّي  الوطنير  واإلسرفمي  مرح  يراه -  ويجاض ل يراهم سياسري فلسرطيني 

فلسطيني لبناني"، مشدداض في الوقك عينه علا أّن "هرذد الخطرو     كيري برالمخيّم ألن مشركل نا ليسرك 
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أمني  ف ط بل المطلو  وعراد  النظرر ب نظريم ال فقر  اليلسرطيني  اللبنانير ، ألن المشركل  أيضراض سياسري  
   مّرل بالح وا اليلسطيني  ا ج ماعي  واإلنسانّي ".

  15/6/2512السفير، بيروت، 
 
 لبنان: حماس تنّظم مسيرة في مخيم البص استنكارًا للعدوان اإلسرائيلي على غزة .36

مسررير  حاشررد  اسرر نكاراض لل رردوان. واع بررر عضرررو الرربي فرري اررور نظمررك حركرر  حمرراس وفرري مخرريم 
ال يرراد  السياسرري  لحمرراس"في لبنرران جهرراد طرره، أن "مشررارك  أي مسرر ول فلسررطيني فرري مرر  مر السررفم 

 دد في الكيان الاهيوني هو غطا   ر كا  المزيد من الجرائم". كما نظمك "قروى ال حرالا المزمح ع
 اليلسطيني " في البي، وقي   ضامني ، وأل يك كلماك دعك الا "م اوم  ال دوان".
 15/6/2512، السفير، بيروت

 
 العسكرية في غزة عمليتنانتنياهو: سنوسع  .37

رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين عن وكا ك: أن ، 15/6/2512الدوحة،  نت، الجزيرةذكرك 
ون قوا ه وس ك رق   عمليا ها في قطاع غز ، وا هم في بيان ولا المج مح الدولي  :ن نياهو قال

الياائل اليلسطيني  بر"ا ع دا " علا "المواطنين" اإلسرائيليين عبر وطفا الاواري ، كما ا هم حرك  
  خاذ المدنيين اليلسطينيين دروعا بشري .الم اوم  اإلسفمي   حماس  با

وأضاا بيان ن نياهو أن حماس وفاائل أخرى عامل  في قطاع غز   طلا الاواري  علا مدن في 
كل أنحا  وسرائيل، مرل  ل أبي  وال دس وحييا وبئر السبح وسديروك، وأضاا "  دول  في ال الم 

 طلا علا مدنها، وهذا المبدأ ساري المي ول كانك   ا مك وف  األيدي وزا  آ ا الاواري  ال ي 
 أيضا علا وسرائيل".

وا هم رئيس الوزرا  اإلسرائيلي حرك  حماس بر"  ري  المدنيين اليلسطينيين للخطر بشكل م  مد"، 
وقال ونها  ضح م ا ليها في المس شيياك والمدارس والمساجد وال ماراك السكني  في كل أنحا  قطاع 

 ر ك  حماس جريم  حر  مزدوج : هي  طلا الاواري  علا المدنيين  غز ، و ابح "وبذل 
 اإلسرائيليين وفي الوقك نيسه  خ بئ ورا  ظهور المدنيين اليلسطينيين".

ورأى ن نياهو أن ال ملي  ال سكري  علا ال طاع قد  طول، واخ  م بيانه بال ول ونه  حدث مح عدد من 
نه ي در دعمهم الكب  ير لموقيه ولما أسماد "واج  الدفاع عن النيس".الزعما  الدوليين وا 
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ن نياهو قد أجرى في ساعاك ، أن زهير أندراوس، عن 9/6/2512لندن،  اليوم، رأيونشرك 
الاباح األولا مشاوراك أمني  مكري  في مك به في مدين   ل أبي  ل  ييم الموقا ال ائم في المنط   

ن من ن نياهو قولهم وّن رئيس الوزرا  سيتوّسح بشكٍل الجنوبي ، بينما ن لك وذاع  الجيش عن م ربي
 كبيٍر ال دوان ضّد حرك  حماس في قطاع غز .

اإلذاع  ال ام  أفادك بأن ن نياهو ، عن أس د  لحمي، أن 15/6/2512لندن،  الحياة،وأضافك 
ي   كريا ال اراك علا قطاع غز  و شديدها، علا أن  طاول البنا ال ح "أادر   ليما ه للجيش 

ليس في ". وأشار مادر سياسي رفيح ولا أن أياض من هذد األهداا "لإلرها  وأنياقاض ومس ولين
 ."مأمن
 
 على غزة الغرض منها أن تدفع حماس ثمنًا باهظاً  العسكريةالعملية : يعلون .38

في خ ام جلس  مشاوراك لهيئ   اإلسرائيلي موشيه ي لون  وعد وزير الدفاع: أس د  لحمي –الناار  
كان الجيش وقاد  سائر األجهز  األمني ، ب وسيح رق   الم رك  ضد حماس خفل األيام ال ليل  أر 

ن ال ر  منها "م رك  ليسك قاير ، لذا  س وج  طول نييس"الم بل ، وقال ون الحديث هو عن  ، وا 
ا  و دمير بنا  ح ي  لإلره"أن  دفح حماس رمناض باهظاض. وأضاا أنه  م  وسيح الضرباك الجوي  

وغرا عملياك ووسائل ق الي  وم سساك  اب   للمنظماك اإلرهابي  ومبان حكومي  وبيوك مخربين 
ضر  حماس والمنظماك اإلرهابي  "وخ م بأن وسرائيل س واال  ."وناشطين من المس وياك المخ لي 

 ."األخرى ضرباك شديد  جواض وبحراض وبراض 
 15/6/2512لندن،  الحياة،  

 
 خطط اجتياح غزةيصادق على  زغانت .39

ذكرك ال نا  ال بري  الساب  ، أن رئيس أركان الجيش   : رجم  خاا -ال دس دوك كوم  -غز  
 ، اادا علا جميح الخطط الخاا  ب نييذ عملي  بري  في قطاع غز .زاإلسرائيلي بيني غان 

اك الم بل  الساع ونه خفلون لك ال نا  عن الم حدث باسم الجيش اإلسرائيلي مو ي ألموز، قوله 
 سيزيد الجيش من ض طه علا حماس من خفل  وسيح الضرباك الجوي .

 15/6/2512القدس،  القدس،
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 غزة قطاع داخل برية عملية لشن نضطرقد شتاينتز لـ"سي ان ان":  .41

 ردا سي ان ان، مح م ابل  ش اين ز في يوفال اإلسرائيلي ا س خباراك وزير سي ان ان: قال –ال دس 
: المسلحين من"  طهيرد"و غز  قطاع اح فل وعاد  ولا  هدا عسكري  ل لمي   أييدد حول س ال علا

 للسلط  وسلمناد ال طاع من انسحبنا سنواك  سح ف بل ضروريا، أمرا يكون قد غز  قطاع اح فل"
 من اإلسرائيلي الجيش انسحا  بمجرد بأنه عباس محمود اليلسطيني الرئيس   هد وقد اليلسطيني ،

 ب يكي  بالي ل وقمنا اإلسرائيلي، الجان  علا منه نار وطفا أي هنا  يكون فلن اعال ط
 ".المس وطناك

 س ط الماضي  األسابيح وخفل اارو ، 00511 وسرائيل علا س ط انسحابنا منذ لكن: "وأضاا
 ".ويراني انح من م ظمها اارو  411 وسرائيل علا
 للحاار نظرا غز ، من الكامل با نسحا  يلإلسرائ ي ر   الذي اليلسطيني الموقا وحول

 للحاار الوحيد السب : "ش اين ز قال وحدودد وأجوائه بحرد علا وسيطر ها ال طاع علا الميرو 
 الاواري  آ ا ولكن السفح، منزوع سيب ا أنه أساس علا ال طاع من انسحبنا أننا هو غز  علا

 حماي  علينا ي وج  ولذل  اإلسرائيلي الش   وعلا ائيلوسر  با جاد واتطل ك داخله ولا هتربك اإليراني 
 في ال ربي  الطري   علا ديم راطي نظام فاس مراري  المنط     يشها ال ي الظروا ظل في ش بنا
 ".السهل باألمر ليس األوسط الشرا قل 
 ب   ا هن: "اإلسرائيلي الوزير قال النزاع جانبي بين" كراهي  ر اف " بوجود اإلقرار ضرور  وعن

 بحا ا ع راا حماس ممرل رف  ل د  ماما، خاطئ  بينهما الم ارن  ولكن الجانبين، علا المجانين
 الحكوم  ولكن للكراهي  يروجون الذين اإلسرائيليين ب   وهنا . دول هم علا الحياظ في اليهود

 ".بهذا   بل   وعفمه ووسائل اإلسرائيلي الش   وم ظم اإلسرائيلي 
 علا ال ب  بإل ا  اإلسرائيلي  السلطاك فس  وم فلسطيني لي ا ق ل عملي  وق ك حال في: "وأضاا
 وم حضر  ديم راطي  دول  فنحن ذل  علا حرضهم من أيضا سنحاكم ونحن ومحاكم هم ال  ل 

 المشكل  فإن لألسا ولكن وال ر  اليلسطينيين جيراننا مح بسفم ال  ايش ونريد ال حري  ونرف 
 ".حدودي اراع أي عن النظر بارا وسرائيل دول  وجود أخرى عديد  وجهاك حماس رف   ب ا

 9/6/2512سي ان ان، 
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 هناك عالقات سرية هامة بين تل أبيب والقاهرة هذه األيامشتاينتز:  .40

في حديث لإلذاع   زاين  يوفال ش ا س را يجي اع را وزير المخابراك والش ون : وديح عواود 
 أن كل "الم ار  ال سكري   شهد مياجآك".اإلسرائيلي  ال ام  ب

لكنه اع بر أن "حماس حرك  ض يي  ن يج  ال حو ك الجيوسياسي  في المنط  ، ون يج  موقا مار 
 الم ادي لها". وأوضح أن "هنا  عفقاك سري  هام  بين  ل أبي  وال اهر  بهذد األيام".

 9/6/2512الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 من غزة  كتفي بوقف إطالق الصواريخلن ت "إسرائيلاردان: " .42

وزير البيئ  جل اد اردان ال ضو في الحكوم  األمني  ان "الجيش  وكا ك: أكد – فايز أبو عون
 وب وجيهاك من الحكوم  مس  د

إلطفا عملي  بري  في حال الضرور ". وأضاا، "بهذا الهدا أعطيك أوامر باس دعا  أرب ين أليا 
 من جنود ا ح ياط".

 علا س ال عن األهداا اإلسرائيلي ، قال، ان "وسرائيل لن  ك يي بوقا وطفا الاواري ". وردا
 15/6/2512هللا،  رام األيام،

 
 "إسرائيل"م كل الوسائل للضغط على حماس لتوقف هجماتها على اعلينا استخددانون:  .43

ور" حكوم  ن نياهو دعا نائ  وزير الدفاع داني دانون الذي ي د من "ا وكا ك:  – فايز أبو عون
الا ان  وقا وسرائيل مد قطاع غز  بالكهربا  والمحروقاك. وقال، "علينا ان نس خدم كل الوسائل 

 ال ي نملكها للض ط علا  حماس  ل وقا بدون شروط هجما ها علا وسرائيل".
 15/6/2512هللا،  رام األيام،

 
 اغتيال هنية والزهارعلى الحكومة اإلسرائيلية كاتس: يجب  .44

قال وزير المواافك اإلسرائيلي يسرائيل كا س أنه يج    : رجم  خاا -ال دس دوك كوم  -غز  
عاد  غز   علا الحكوم  اإلسرائيلي  اغ يال قياداك حماس وخاا ض وسماعيل هني  ومحمود الزهار وا 

 ولا ال ار الحجري لكي    م ل  هذد ال دراك الااروخي  ال ي  زداد يوما ب د يوم.
 15/6/2512القدس،  القدس،
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 تساحي هنغبي: أرصدة حماس االستراتيجية يتم تدميرها .45

الرمن الذي دف  ه حماس علا "قال نائ  وزير الخارجي   ساحي هن بي ون : أس د  لحمي –الناار  
ن  "جرائم الحر  ال ي   وم بها جميح أراد ها ا س را يجي  ال ي حالك عليها في "باهظ جداض، وا 

 ."ر  ي م  دميردالسنواك األخي
 15/6/2512لندن،  الحياة،  

 
 جيش حرية العمل لضرب حماسالالمستوى السياسي أعطى أهرونوفيتش:  .46

ارح وزير األمن الداخلي ي سحاا أهرونوفي ش بأّن المس وى السياسي قد أعطا  :زهير أندراوس
  ال سكري  منوط جيش ا ح فل كامل حري  ال مل لضر  حرك  حماس، وأّن اح مال  وسيح ال ملي

 بحماس نيسها وليس بإسرائيل. 
 9/6/2512لندن،  اليوم، رأي

 
 من جديد االغتياالتيبحث العودة لسياسة  "الكابينيت اإلسرائيلي" .47

بحث المجلس الوزاري اإلسرائيلي الما ر، للش ون األمني  والسياسي  : فادي أبو س دى -رام هللا
اغ يال ال ياداك السياسي  لحرك  حماس، وغيرها من ال ياداك ،`فكر  ال ود  الا سياسي  "الكابينيك"

ال بري الم ر  من الحكوم  ا سرائيلي  أن ا ج ماع بحث خطواك  "وا د"اليلسطيني ، ونشر موقح 
  ا يدي  ضد حرك  حماس، ومن ضمنها اس هداا ال ياد  السياسي  للحرك .

 15/6/2512لندن،  العربي، القدس
 
 على مشروع قانون إعادة اعتقال األسرى المحررين "الكنيست" يصادق .48

بال را   ال مهيدي  علا مشروع  أمساادا الكنيسك اإلسرائيلي  :الحيا  الجديد  –ال دس المح ل  
ال انون الذي   دم به رئيس لجن  الخارجي  واألمن زئيا الكين والذي ي  لا باع  ال األسرى 

 اليلسطينيين المحررين مجددا.
روع ال انون الجديد للحكوم  اإلسرائيلي  بإعاد  اع  ال األسرى اليلسطينيين المحررين ويسمح مش

جبارهم علا قضا  ف ر  حكمهم الساب  . وقال م دم المشروع بأن الهدا منه ان ي لم كل  نظيم  وا 
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 "ورهابي" يخ طا وسرائيلياض بأنه بهذا ال مل يدخل "مخربين" ولا الم   ل و  ييرج عن "مخربين"
 موجودين داخل السجون، حس    بيرد.

 15/6/2512هللا،  رام الجديدة، الحياة
 
 ال تدعم حماس  المرةيدلين: مصر هذه  .49

أكد رئيس ش ب  ا س خباراك ال سكري  السابا عاموس يدلين ون : حسن مواسي -ال دس المح ل  
أن ال الم منش ل عن  رغم "عمود السحا  والرااي المابو "وسرائيل   جه ل ملي  أقل حجماض من 

مار هذد المر ، بخفا مار في عمود "األزم  بالمونديال وبال راا. وقال لإلذاع  اإلسرائيلي : 
 ."السحا ،    دعم حماس، وال ب  الحديدي  أكرر نجاحاض لكن الس ال ما هي أهداا وسرائيلر

ل ون حماس  حاول وحراز ورجح يدلين أيضا أن اليرا  ما زالك قائم  لوقا ال دهور الجديد. وقا
مكاس  وطلباك قبل وقا النار كإعاد  وطفا األسرى الذين اع  لوا م خرا، وف ح م بر رفح، 

 و سديد روا   موظييها، وربما وسرائيل  س طيح المساعد  بذل .
 15/6/2512بيروت،  المستقبل،

 
 اً يوم 11عملية اجتياح غزة ال تتطلب أكثر من عميدرور:  .51

قال رئيس ش ب  ا س خباراك ساب ا ي  و  عميدرور أن  :  رجم  خاا -وك كوم ال دس د -غز  
الوقا الكامل إلطفا الاواري  لن يكون و  من خفل سيطر  الجيش اإلسرائيلي علا كامل 

 يوما وليسك بحاج  لي ر  طويل ". 04ال طاع، مضييا "عملي  اج ياح غز      طل  أكرر من 
 15/6/2512القدس،  القدس،

 
 السيسي يرغب برؤية حماس وهي تنزفياتوم:  داني رئيس "الموساد" السابق .50

الناار : كشا الرئيس السابا لجهاز ا س خباراك اإلسرائيلي الخارجي "الموساد" داني يا وم، اليوم 
 ، الن ا  عن أن جيش ا ح فل يجد ا وب  بال   في اس هداا منااك وطفا 7|01الخميس  

 األهداا في قطاع غز . الاواري  و حديد
وأضاا يا وم في  اريحاك ن ل ها ال نا  ال بري  ال اشر : "أن ما  م  دميرد يوم أمس من أنياا  اب   
لحرك  حماس في غز  لم   رر علا قدر  األخير  في اناع  المزيد من الاواري "،  ف اض النظر ولا 
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خباري  حول الحاول علا أهداا ب ينها أن الجيش اإلسرائيلي يشكو من ن ي في الم لوماك ا س 
 في غز ".

وحول ال هديداك بالدخول في عملي  بري  في قطاع غز ، ليك يا وم ا ن باد ولا أن  ل  ال ملي  لن 
  دي ولا حل، مضيياض "وذا لم   وقا الاواري  من غز ، ربما يكون هنا  عملي  بري ، لكنني أنا 

 ضد ذل ".
دخول ولا عملي  بري  ي ود لسببين رئيسين هما: األول، ا وب  ال مييز وأوضح أن عدم رغب ه في ال

بين المدنيين والم اومين في أحيا  مدين  غز  الم  د ، األمر الذي سي دي ولا وااب  وق ل ال ديد 
من المدنيين، أما السب  اآلخر فإن وسرائيل س ي د الشرعي  الدولي  وال ربي ،   سيما وأن الرئيس 

 لحالي عبد الي اح السيسي يرغ  بر ي  حماس وهي  نزا، حس  قوله.الماري ا
 15/6/2512قدس برس، 

 
 استعدادا لهجوم بري محتمل على غزة جنديألف  25يستدعي  سرائيليجيش اإلال .52

أليا من قواك ا ح ياط، اس  دادا لهجوم  11، اس دعا  نحو اإلسرائيليأكد جيش ا ح فل : د   أ
 غز .  برى مح مل علا قطاع

ن وسرائيل ما  البريوقال الم حدث باسم الجيش، بي ر ليرنر، ون الهجوم    يزال "مفذا أخيرا"، وا 
 زالك  درس ويجابياك وسلبياك الخطو .

 15/6/2512مصر،  السابع، اليوم
 
 : حماس حاولت إسقاط طائرات ومعلوماتنا محدودة بشأن صواريخها"إسرائيل" .53

قال مسئول عسكري وسرائيلي، أن حرك  حماس في غز   :  خاا  رجم -ال دس دوك كوم  -غز  
حاولك مر ين علا األقل وس اط طائراك مروحي  من خفل وطفا اواري  مضاد   جاهها في 

ون لك ال نا  ال بري  الساب  ، عن المسئول ذا ه أن الطائراك لم  اا  بأي أذى  سما  مدين  غز .
 ا جرا  وطفا الاواري .ونجحك  يادي كارر  كادك أن  لحا به

واضاا المسئول أن الم لوماك ا س خباري  لدى األجهز  األمني  محدود  حول أماكن  واجد 
الاواري  طويل  المدى لدى حماس،  ف ا ولا أن ال ياد  األمني  فوجئك من مدى الاواري  ال ي 

لا ديمونا.  والك ولا مشارا حييا وا 
 15/6/2512القدس،  القدس،
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 والصواريخ طن من القنابل 255سرائيلي: سالح الجو قصف غزة بـ ضابط إ .54

قال ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي بأن سفح الجو قاا قطاع غز  : كياح زبون - رام هللا
طن من ال نابل والاواري ، ومح نهاي  يوم أمس ي   د أن  كون  411خفل اليومين الماضيين بنحو 
 طن في الهجماك. 711وسرائيل اس خدمك أكرر من 

هدفا لل نظيماك، في  041وقال ناطا باسم الجيش بأن طائراك سفح الجو أغارك أمس علا نحو 
منا  مطمور  إلطفا الاواري ، ومواقح اس خدمك لنشاطاك  71ني ا، و 40قطاع غز ، من بينها 

ي حماس ألغرا  موق ا اس خدمها قاد  كبار ف 01مسلح ، ومخزن للوسائل ال  الي ، باإلضاف  ولا 
ال ياد  والسيطر . وبذل  بل  عدد األهداا ال ي جرى قايها منذ بد  ال ملي  ال سكري  في ال طاع 

 هدفا.  771أكرر من 
 15/6/2512لندن،  األوسط، الشرق

 
 "عامود السحاب"الدمار في غزة هو بأحجام أكبر مما كانت في عملية ضابط إسرائيلي:  .55

أن الدمار في غز  هو بأحجام أكبر مما : ضابط كبير في سفح الجو : قالأس د  لحمي –الناار  
ن   د أن حماس فوجئك من الخطو  ". وأضاا: 1101أواخر عام  "عامود السحا "كانك في عملي  

اإلسرائيلي  في اليومين األخيرين، وننا نضر  بشكل منهجي البنا ال ح ي  للمنظم  حيث قاد  حماس 
دمر سفح الجو بيو اض اس خدمك بنا  ح ي  عمفني  أكرر من  ل   47لر اي حركون، وفي الساعاك 

 ."ال ي قايك في عملي  عامود السحا 
بشكل مباشر،  "حماس"لكنه أضاا مس دركاض أن من الا   اآلن   ويم ما وذا كان هذا ي رر علا 

يش كانك علا علم . وزاد أن هيئ  أركان الج"الح ي   أنهم يواالون ال اا لكن ليس بكل ال و "و 
كيلوم راض  111-01ال ادر  علا بلوف مدى « 411وم. »بحياز  حماس عشراك الاواري  من نوع 

لكننا لم نمل  م لوماك اس خبارا ي  عن الموقح "كيلوغراماض،  071و حميل ر وسها مواد  يجيري  بزن  
 ."الدقيا للمخازن، وعليه لم يكن في وس نا  دميرها مح بد  ال ملي 

 15/6/2512لندن،  الحياة،  
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 جديدة استنزاف حرب دخلتا وحماس بن يشاي: "إسرائيل" .56

المحلل ال سكري رون بن يشاي أن وسرائيل وحماس دخل ا : قال حسن مواسي -ال دس المح ل  
ل  س  د لمواجه  واس   بما يشمل اج ياحاض برياض واواري  حر  اس نزاا جديد ، وقال ون وسرائي

ن  ليس لها ما  خسرد ب د  يجير النيا األحد الماضي وق ل  "ك ائ  ال سام" ال الا  ل أبي  وا 
  س   من عناارها.

وأوضح أن حر  ا س نزاا الراهن  ما زالك محدود  لكنها قابل  لل طور نحو مواجه  مي وح   س خدم 
كيلوم را  طال  ل أبي  وما ب دها، وعندها قد  ج اح وسرائيل  71اوم  اواري  مداها فيها الم 

 ال طاع ل دمير الاواري  الر يل .
 15/6/2512بيروت،  المستقبل،

 
 : الحملة العسكرية على قطاع غزة ستستمر ألسبوع على األقلمعاريف .57

وسرائيلي    ديرا ها بأن الحمل   عن ماادر سياسي ، ن لك احيي  "م اريا" :سما –ال دس المح ل  
 ال دواني  علا قطاع غز ، وال ي أطلا عليها "الجرا الاامد" سوا  س مر لمد  أسبوع علا األقل.
وقالك الاحيي  ون الجهاز السياسي اإلسرائيلي ب ث برسائل، يوم أمس، ولا حرك  حماس والمج مح 

يام ال ريب ، وأن ودخال قواك بري  سوا  بشكل الدولي ميادها أن الحمل  ال سكري  سوا   وسح في األ
 محدود أو بشكل مس مر    زال علا الطاول .

 15/6/2512اإلخبارية،  سما وكالة
 
 مشتبهين بقتل أبو خضير  ثالثةسرائيلية تطلق سراح الصلح اإلمحكمة  .58

، اإلفراج مسأقررك محكم  الالح في مدين  بي اح  يكيا، مسا   :الحيا  الجديد  –ال دس المح ل  
ش ياط في ال دس الشرقي   ضاحي مش بهين ب  ل الي ا الم دسي محمد أبو خضير من  4عن 

وذكرك ال نا  ال اشر  لل ليزيون اإلسرائيلي أن المحكم  قبلك اس ئنافا قدمه محامو المش بهين  المح ل .
 ، وبنا  عليه قررك الرفر  وأمرك بإطفا سراحهم. وينيي الرفر  عفق هم بحريم  ال  ل البش 

 المحكم  أنه في حال عدم حدوث أي  طور في ال ضي  ح ا اباح غد، أن ي م وطفا سراحهم.
 15/6/2512هللا،  رام الجديدة، الحياة

 



 
 
 

 

 
           21ص                                     1262 العدد:     15/6/2512الخميس  التاريخ:

 

 زيكيم" مفاجأة نوعية للمقاومةقاعدة "عملية مراقبون إسرائيليون:  .59
ي  الكوماندوز البحري  ال ي نيذ ها رغم ال   يم اإلسرائيلي الشديد الميرو  علا عمل: وديح عواود 

الم اوم  اإلسفمي   حماس  قبال  قاعد  زيكيم ال سكري  الرفرا ، ي دها مراقبون وسرائيليون عملي  
 نوعي  مياجئ .

وهذا ما أكدد المحلل ال سكري البارز يوسي ميلمان، وقال ون "ال ملي  مياجئ  و ركك عليه أررا كبيرا 
 اجه  الراهن  مح حماس".وكادك   ير مسار المو 

وقال ميلمان للجزير  نك ونه فوجئ بإطفا الاواري  ب يد  المدى ال ي فاجأك اإلسرائيليين والم ل ين 
وربما األجهز  األمني . موضحا أن "حماس نجحك ب خزين آ ا الاواري  رغم الخناا والحاار 

   الحكم".الميرو  عليها من قبل مار ب د اع ف  عبد الي اح السيسي سد
سخر المحلل السياسي لإلذاع  ال ام   شيكو ميناشيه من األحاديث اإلسرائيلي  حول ض ا حماس، 

 وقال ونه يس  ر  كيا   وى حرك  ض يي  علا وطفا الاواري  ولا  ل أبي  وما ب د  ل أبي .
اواري  ومنها و ابح "اس خدمك حماس منذ اليوم األول من المواجه  أوراقا هام  ومياجئ ، منها ال

 األنياا ال سكري  وعملي  زيكيم".
 9/6/2512الدوحة،  نت، الجزيرة

 
منــزاًل منــذ بــدء  111 مرويــدغــارة  055أكثــر مــن ويشــن  خــانيونسب مجــزرتين يرتكــب االحــتالل .61

 العدوان 
اس شهد ، أنه غز ، ن فض عن مراسليها من 01/7/1104، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم، غزةقالك 
آخرين بينهم وااباك بال  ، مسا  األرب ا ، في قاا "وسرائيلي"  07مواطنين، وأاي     س 

 علا شاطئ بحر ال رار  شمال غر  محافظ  خان يونس جنو  قطاع غز .  اس راح اس هدا 
شهدا  ولا  0وأفاد الناطا باسم وزار  الاح  د. أشرا ال در  في  اريح وال "الرأي"، بواول 

 عبار  عن أشف  جرا  اس هداا ا س راح .  مجمح ناار الطبي
نيذك طائراك ا ح فل "اإلسرائيلي" فجر يوم الخميس، مجزر  بحا عائل  الحاج في جور  ال  اد و 

ااب  آخرين جرا   رماني غر  محافظ  خان يونس، أسيرك عن اس شهاد  مواطنين بينهم أطيال، وا 
  اس هدافها أحد المنازل.

أيام  ارب  غار  منذ  711  الداخلي  ب ز  ون ا ح فل الاهيوني شن أكرر من قالك وزار من جه ها، 
 .منها اس هدفك البنا ال ح ي  %57وح ا اليوم 
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وياد البزم في م  مر ع دد ظهر األرب ا  في  –وقال الم حدث باسم وزار  الداخلي  واألمن الوطني 
منز ض  77 ،دتِمر م ظمها بشكل كامل ض منز  004منذ بدأ ال دوان  مشيا الشيا  ون ا ح فل دمر

 علا ر وس ساكنيها ح ا لحظ  اياغ  البيان.منها دتمروا 
وأضاا "جميح األهداا ال ي  م قايها هي أهداا مدني  و   شكل أي خطر علا ا ح فل بما 

" من الماابين هم أطيال ونسا   م قاا 007وأوضح البزم أن " فيها م رين ي ب ان للداخلي  "
 منازلهم بشكل مباشر فوا ر وسهم وهم بداخلها"

ولليوم الراني ، أنه وكا كوالفايز أبو عون، ، عن مراسلها 15/6/2512األيام، رام هللا، وجا  في 
وقال  علا ال والي واال الطيران الحربي اإلسرائيلي حربه الشرس  علا مخ لا أنحا  قطاع غز ،

  الاح  ب ز  لر"األيام"، أن عدد شهدا  يوم أمس، وال ولا ال در  الناطا باسم وزار  أشراالدك ور 
" الذي قتايك سيار ه ال ي  حمل شار  14شهيداض بينهم الاحافي حامد شها  من وكال  "ميديا  47
TV جريحاض نايهم من األطيال، وأوضح ال در  أن م ظم الشهدا  الذين  م ن لهم ولا  407، ونحو

رفح، وناار واألوروبي في خان يونس، وشهدا  األقاا بدير مس شيياك أبو يوسا النجار في 
البلح، والشيا  بمدين  غز ، وكمال عدوان في بيك  هيا، كانوا عبار  عن أشف  ممزق  ومح رق  

 ن يج  ا س هداا المباشر لهم.
مااباض جراحهم ما  41وواا حال  الماابين بين طييي  وم وسط  وخطير ، موضحاض أن أكرر من 

 الحرج  ويرقدون في قسم ال ناي  المركز  في ان ظار ن لهم لل فج بالمس شيياك الماري . فوا
الحايل  اإلجمالي  لشهدا  ال ملي  ال سكري  ، أن 15/6/2512موقع فلسطين أون الين،وأورد 

منذ فجر الرفرا ، وذل  وف اض للماادر الطبي   اض جريح 711شهيداض و 71 لجيش ا ح فل هي
 ني .اليلسطي

 
 األقصى المسجد يقتحمون "غليكالمتطرف " الحاخاممستوطنون بقيادة  .60

اباح األرب ا  باحاك المسجد " يهودا غلي "اق حم مس وطنون م طرفون ب ياد  الحاخام الم طرا 
 األقاا المبار  من جه  با  الم ارب  وسط حراس  مشدد  من قبل شرط  ا ح فل الخاا .

مس وطنضا ب ياد   11سس  األقاا للوقا وال راث محمود أبو ال طا ون وقال مدير اإلعفم في م  
 اق حموا المسجد األقاا منذ ساعاك الاباح بحراس  شرطي  مشدد . "غلي "



 
 
 

 

 
           20ص                                     1262 العدد:     15/6/2512الخميس  التاريخ:

 

وأوضح أن شرط  ا ح فل شددك من وجرا ا ها علا البواباك، وقامك بال دقيا في البطاقاك 
المئاك من المالين وطف  مااط  ال لم داخل  الشخاي  للوافدين ولا األقاا،  ف ضا ولا  واجد

ا لهذا ا ق حام.  المسجد والذين   الك أاواك  كبيرا هم رفضض
9/6/2512مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 لوقف سفك دماء األبرياء يدعونرؤساء كنائس القدس  .62

در يوم األرب ا ، ولا وقا دعا ر سا  كنائس ال دس في بياٍن مش ر  ا : ب را  - المح ل  ال دس
 سي  دما  األبريا  وال مل علا  ح يا السفم في المنط  .

كنيس  الروم األرروذكس، والبطرير  ف اد  –ووقح علا البيان كل من: البطرير  ريوفيلوس الرالث
ا كنيس  األرمن األرروذكس، واأل  بيير با يس  –كنيس  الف ين، والبطرير  نورهان مانوغيان –طوال 

كنيس  ا قباط األرروذكس،  –حراس  األر  الم دس ، ورئيس األساقي  األنبا ابراهام –بي سابيف 
الكنيس   –كنيس  السريان األرروذكس، وأبا فايح  سيون  –ورئيس األساقي  سواريوس ملكي مراد

 ا رروذكسي  ا ريوبي .
عمال عنا، كما ن ل ر سا  واعربوا عن عميا حزنهم ل ملياك الخطا وال  ل وما  ب ها من أ 

 خاا  الشهيد محمد أبو خضير. الكنائس   ازيهم الاادق  الا عائفك الضحايا،
15/6/2512الغد، عمان،   

 
 دولياً  محرمة وتستخدم أسلحةترتكب جرائم حرب  "إسرائيلهيئة حقوقية: " .63

سطينيين الذين ق لوا كشيك المشاهد الم لم  والاادم ، لجرامين اليل األناضول:، عف عطاهللا - غز 
في سلسل  ال اراك اإلسرائيلي  الم واال  علا قطاع غز ، عن اس خدام وسرائيل ألسلح  محرم  

 دوليا، حسبما ي كد أطبا  وح وقيون فلسطينيون.
وي ول أشرا ال در  الناطا باسم وزار  الاح  ب ز ، في  اريح لوكال  األناضول وّن م ظم الشهدا  

 س شيياك ال طاع كانوا عبار  عن جرامين م يحم ، ووالوا أشف  ممزق .الذين والوا ولا م
وي ول عاام يونس مدير مركز الميزان لح وا اإلنسان في قطاع غز ، ون وسرائيل  ر ك  جرائم 

حديث لوكال  األناضول بوأضاا  حر  و ن ه  مواريا ال انون الدولي اإلنساني باس هدافها المدنيين.
 ال ار كا  ا ن هاكاك ال ي  رقا لدرج  جرائم حر .أّن وسرائيل،  وا
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ما نراد من اس هداا لألطيال والنسا ، ومن حروا وأشف  ممزق ، دليل واضح علا ودان   ”و ابح:
 .”وسرائيل، وار كابها لجرائم ضد اإلنساني ، واس خدامها ألسلح  مدمر  ف اك  في النيل من اليلسطينيين

9/6/2512رأي اليوم، لندن،   
 
 ليلية في الضفة رفضًا للعدوان على غزة تظاهراتعشرات اإلصابات خالل  .64

ان ارك الضي  ال ربي  ل طاع غز  الذي يواجه حربا اسرائيلي  مدمر ، : فادي أبو س دى-رام هللا
بسلسل  من ال ظاهراك علا مداخل كاف  المدن اليلسطيني ، في محاول  ل خييا  ليفض وان يضك 

رهاا جيش ا ح فل اإلسرائيلي.الض ط ولو قليفض   عن سكان قطاع غز ، وا 
وانطل ك المسيراك واندل ك المواجهاك ون   عنها عشراك اإلااباك في عد  مناطا في الضي  

واندل ك مواجهاك مح جنود ا ح فل في سّ   مواقح بمحافظ  ، بلد  قيين قضا  طولكرمأبرزها: 
الخليل، ومخيم ال رو  شمال الخليل، وضاف  ولا  الخليل،  ركزك في با  الزاوي  وسط مدين 

 مواجهاك ببلد  بيك أمر شمال المحافظ .
شاباض بالرااي الحي والم دني، في مواجهاك وق ك عند  00أما في مدين  رام هللا، ف د أاي  

 .الم ام  علا أراضي مدين  البير « بيك ويل»مدخل مس وطن  
15/6/2512القدس العربي، لندن،   

 
 بجرائم االحتالل وتنديداً صرة: المئات يتظاهرون نصرة لغزة النا .65

انطل ك عار يوم األرب ا  في مدين  الناار  مظاهر  حاشد  شار  بها المئاك : محمد رأفك ملحم
ا علا جرائم قواك ا ح فل اإلسرائيلي في غز ، والجرائم ال ي ار كب ها  من الناار  والمنط  ، اح جاجض

 وخاا  جريم  خطا الي ا محمد أبو خضير وق له.قط ان المس وطنين، 
رفح الم ظاهرون الراياك اليلسطيني  والش اراك المندد  بال دوان علا غز ، ورددوا ه افاك  س نكر 
جرائم قط ان المس وطنين، وه افاك أخرى حماسي   شجح الشبا  الم ظاهر في جميح انحا  البفد، 

 ل علا خليي  المظاهراك األخير .وش اراك  حي  لألسرى خاا ، ولمن اع  
 انطل ك المظاهر  من ساح  المدين  في طري ها نحو ساح  ال ين حيث  ن هي هنا .
9/6/2512، 28عرب   
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 منذ الكشف عن جريمة حرق أبو خضير حّيا 28الـ شعبية داخل أراضي الهبة تواصل ال .66

األرب ا  الماضي ومظاهراك منذ الكشا عن جريم  حرا أبو خضير حّيا  :وديح عواود  – طمر 
حيث  جري عاد  ب د وفطار رمضان،  45ال ض    والا في الكرير من المناطا داخل أراضي 

 وفشلك الشرط  اإلسرائيلي  بوقيها رغم دفح قواك كبير  و نييذ اع  ا ك واس   بايوا اليلسطينيين.
وي  وعدم وجود قياد  موجّه ، و شار  في المظاهراك باألساس فئاك شبابي  غير حزبي    سم بال ي

ودأبك كل ليل  علا وغفا الميارا والشوارع المركزي  لساعاك، مما دفح الحكوم  اإلسرائيلي  لل هديد 
 عن اس خدام الرااي الحي في  يريا المظاهراك. -ح ا اآلن-بر"رد قاس"، لكنها  م نح 

جريم  ق ل الطيل الم دسي وعلا اج ياح ويبدو أن الهب  الش بي  الراهن  في الداخل لم  أك ردا علا 
الضي  ال ربي  فحس ، بل يتس شا من أحاديث الم ظاهرين أن لها جذورا أعما    لا بواقح ال مييز 

 من السكان. %07ال ناري الم ياقم الذي  مارسه وسرائيل ضد فلسطينيي الداخل، الذين يشكلون 
  في الناار  يوم الجم   ال ادم و شكيل لجان وقررك لجن  الم اب    نظيم مظاهر  جماهيري  واس 

 حماي  في كل بلد  عربي ، مح دعو  الم ظاهرين ل دم ال  ر  لألمف  ال ام  وللمدنيين اليهود.
9/6/2512، 28عرب   

 
 غرب بيت لحم راض  أمستوطنون يضرمون النار في  .67

 بإش الن ليل ا رب ا ، قدم عدد من المس وطنين في ساع  م أخر  مأ :يونس عبدالرحمن-بيك لحم 
 النار في ارا  زراعي   اب   قري  نحالين غر  بيك لحم.

النار في اراضي  بإش الوقال المواطن ماجد غياض  لر ال دس دوك كوم ون المس وطنين قاموا 
 الزي ون والانوبر، مشيرا ولا أن النيران ا ك علا عشراك الدنماك. بأشجارزراعي  مزروع  

51/6/2512القدس، القدس،   
 
 لكان األسعد على اإلطالق هلبنان مرتبط بحجم حقوقبلو أن حجم بطاقة هوية الفلسطيني : الحياة .68

يطال  اليلسطينيون في لبنان الدول  بمكنن  بطاقاك هويا هم، و سهيل : سامر مناع -بيروك 
ل لمئاك األوراا وجرا اك اس خراج الم امفك واألوراا الربو ي  كالو د  والزواج، كذل  ويجاد حلو 

 الربو ي  األخرى، خاوااض ب د   يين مدير عام أايل ي نا بأوضاعهم.
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 ادر بطاق  الهوي  لم ظم الفجئين اليلسطينيين في لبنان عن مديري  الش ون السياسي  والفجئين 
ش اراض في وزار  الداخلي ، و  ضمن رقم الملا المسجل منذ اللجو  ولا لبنان ورقم البيان اإلحاائي وا  

يح وي ا سم والشهر  م وسطين ف ر  مرّوس  بأرز  يتذكر فيها أن المدير ال ام للش ون السياسي  
والفجئين يربك أن ففناض مرفض فلسطيني م يم في لبنان، هذا علا رغم أنه لم يكن هنا  مدير أايل 

جرا اك كرير  ل دد كبير من  خفل أكرر من خمس سنين ليربك ذل ، ما أّخر م امفك وا 
 اليلسطينيين.

م راض ، وذ يبل   01× م راض  011اّممك البطاق  في شكل مس طيل ماّ ر لنموذج مل   كر  ال دم  
ملم أي رفر  أض اا البطاق  اللبناني  أو السوري  أو  51ملم، وعرضها  011طول البطاق  

الم مور ، أما لونها فهو  ، وربما بهذا الحجم  كون البطاق  األكبر علا وجه«المم نط »الماري  
 أزرا مائل ولا الخضر  ي اّدر جنبها األيمن اور  شمسي  ملّون .

وخفا  ما   ّدم، لو أن حجم بطاق  هوي  الفجئ اليلسطيني في لبنان مر بط بحجم الح وا 
 اإلنساني  ال ي ي م ح بها فيه، لكان األس د علا اإلطفا.

15/6/2512الحياة، لندن،   
 
 إلى غزة وإلدخال معونات طبية الفلسطينيين معبر رفح بشكل استثنائي للجرحىمصر تفتح  .69

، اليوم الخميس، بشكل اس رنائي  س  بال البريوكا ك: قررك السلطاك الماري  ف ح م بر رفح 
الجرحا اليلسطينيين ال ادمين من قطاع غز  جرا  ال دوان اإلسرائيلي، ل فجهم بالمس شيياك 

 م وناك طبي  ولا ال طاع. الماري  وإلدخال
، أن وفدا طبيا من 0/7/1104عن السيار  اليلسطيني  في ال اهر ، مسا  األرب ا   روذكر بيان ااد

وزار  الاح  الماري ، برئاس  رئيس قطاع الرعاي  ال اجل  واإلس اا بالوزار ، محمد سلطان، ي وجه 
لسطينيين ليكون في اس  بال أول فوج من اباح الخميس، ولا م بر رفح البري  س  بال الجرحا الي

 جرحا قطاع غز .
وأفاد البيان أن فري ا طبيا م خاي ي واجد حاليا في مس شيا رفح وال ريش بشمال سينا  ل فج 

 الجرحا اليلسطينيين علا أن ي م ن ل الحا ك الشديد  ولا مس شيياك ال اهر .
 ز ، في  اريح احيي نسخ  منه، فجر اليوم وفي وقك  حا، قالك وزار  الداخلي  اليلسطيني  ب

الخميس: ون "السلطاك الماري  أبل  نا بي ح م بر رفح البري إلدخال المساعداك ولا قطاع غز ، 
 وسير الجرحا لل فج في المس شيياك الماري ".
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 في ذاك السياا، قال محمد سلطان، رئيس قطاع الرعاي  الحرج  والخدماك اإلس افي  بوزار  الاح 
لل وجه  وطوارئالماري ، ون "السلطاك الماري  طالبك وزار  الاح  ب كوين فريا ودار  أزماك 

ورداض علا س ال بشأن المد   والماابين". الجرحافجر اليوم ولا م بر رفح للمساهم  في عفج 
ائيا أيام بشكل مبدئي و جدد  ل  4المحدد  لمهم  اليريا الطبي، قال سلطان "ا ي نا علا أن  كون 

 لحين ان ها  األزم  في غز ".
 9/15/2512فلسطين أون الين، 

 
 سلبية على المنطقة بأكملها وزير الخارجية المصري: التصعيد اإلسرائيلي له آثار   .71

نه بحث في ل ا اك مح رئيس أ  ريد الرشا: أكد وزير الخارجي  الماري سامح شكري  - عمان
راضي اليلسطيني  المح ل ، وان د ، ال ا يد في األالوزرا  ووزير الخارجي  األردني ناار جو 

المشاوراك جاري  بين الدول ال ربي ، ل حديد مسار ال ادي لهذا ال ا يد الخطر، وبال شاور مح 
ردن، م كدا علا رف  ال ا يد، ومطالب  السلطاك ا سرائيلي  بضبط النيس، والكا عن كل ما األ

 يضر بماالح الش   اليلسطيني.
ان مار  دين ما ي  ر  له الش   اليلسطيني من ممارساك ومخاطر واع  ا ك وف د  وشدد علا

 ألرواح األبريا ، مطالبا "اسرائيل بضبط النيس ووقا ال ا يد".
، مشيرا الا ان الدعو  جا ك من بأكملهاواع بر ان هذا ال ا يد له آرارد السلبي  علا المنط   

ي، لكي يح وي األزم  والسير با جاد المسار ال ياوضي، ا ردن ومار  س ئناا المسار ال ياوض
 ودعم اليلسطينيين إلقام  دول هم وان ها  الاراع.

وفي ردد علا ما ي ال عن ال ضييا الماري الحالي علا غز  في ظل ا ع دا اك ا سرائيلي  قال 
  هذد الظاهر  ون "الظروا الراهن  في سينا  جرا  وجود حركاك م طرف  ارهابي  واعمال لم اوم

الب يض ،  ح م اه مام مار بضبط حدودها، لل  امل مح هذد ال ناار، وعدم السماح لها باس خدام 
 الحدود المش رك  ألي نوع من المفجئ.

ضاا "نحن ن در اح ياجاك الش   اليلسطيني، ولطالما وفرك مار لليلسطينيين كل دعم وسبل أو 
السياد  الماري  وا ع باراك األمني  المر بط  بالحدود  الحياظ علا وطاررفح الم انا  عنهم في 

 الماري ".
 15/6/2512الغد، عمان، 
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المتحـــدث باســـم الرئاســـة المصـــرية: اتصـــاالت مكثفـــة لتجنيـــب الفلســـطينيين مخـــاطر العـــدوان  .70
 اإلسرائيلي

كاف  قال الم حدث الرسمي باسم الرئاس  الماري  ايها  بدوي، ان مار  جري ا اا ك مكري  مح 
األطراا الم ني  الياعل  بهدا  جني  الش   اليلسطيني ويفك ومخاطر ال ملياك ال سكري  

 ا سرائيلي . 
مس، الجان  ا سرائيلي مس وليا ه كامل  عن  أمين أرواح المدنيين أوحّمل بدوي في  اريح له 

 وقواعد ال انون الدولي. اليلسطينيين بواا اسرائيل قو  اح فل، وذل  طب اض   ياقياك جنيا األربح
 15/6/2512الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وقف فوري للعدوان اإلسرائيلي على غزةإلى مفتي مصر يدعو  .72

األناضول: دعا مي ي مار، شوقي عفم، ولا وقا عاجل وفوري لل ملياك ال سكري   -ال اهر  
واألمم الم حد  والمج مح الدولي ال ي   وم بها وسرائيل في قطاع غز ، مطالباض الجام   ال ربي  

وفي بيان اادر عنه، أمس األرب ا ، قال مي ي مار  بال دخل اليوري من أجل ونها  هذد ال ملياك.
 ."وسرائيل   اا قطاع غز  المحاار منذ سنواك مما ي سب  في كارر  ونساني  ح ي ي "ون 

 15/6/2512القدس العربي، لندن، 
 
 مستعدون الستقبال المصابين الفلسطينيين  :المصريةوزارة الصحة بمصدر  .73

م  ز سليمان: قال مادر طبي بوزار  الاح ، ون الوزار  مس  د  لل  امل مح الحا ك ال ادم  من 
قطاع غز  بمس شيياك ال ريش والسويس واإلسماعلي  في حال ف ح م بر رفح أمام الماابين 

 اليلسطينيين.
، أن الحا ك الحرج  وال ي  ح اج ولا  دخل "الشروا بواب "وأضاا المادر، في  اريح خاي لر

 جراحي دقيا سي م  حويلها لم هد ناار والمس شيياك الجام ي  بال اهر .
 15/6/2512الشروق، مصر، 

 
 في غزة "مسرحية هزلية" تديرها حماس يحدثإعالمية مصرية: ما  .74

، هجوم الكيان "أون  ي في"  علا قنا "اباح أون"وايك اإلعفمي  أماني الخياط، م دم  برنام  
 ال ي  ديرها حماس. "ال مريلي  والمسرحي  الهزلي "الاهيوني علا غز  بر
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حماس   اجر بدما  أهالي قطاع غز ، منذ اخ طاا "و اب ك الخياط، في برنامجها، األرب ا ، أن 
 ."الجنود الرفر  من أيام، وأنها س ك لهذا المشهد ح ا  كون بطل الم اوم  من جديد

يران والو ياك الم حد  "وأضافك الخياط أن  ن نياهو يدير ال ملي  با اا ك بين حماس وقطر وا 
األمريكي ، وأن الماريين عليهم أ  ينجروا ورا  ما يحدث في ال طاع دون قرا   المشهد بشكل 

 ."احيح
 15/6/2512المصري اليوم، القاهرة، 

 
 "إسرائيل"مظاهرة قرب سفارة  بالقوةأمن األردن يفرق  .75

، األرب ا  علا الم ظاهرين في ضاحي  الرابي ، مسا  يوم األردني  اع دك قواك الدر : خليل قنديل
من الناشطين، لمن هم من الواول الا السيار  الاهيوني  لل نديد بال دوان الاهيوني  واع  لك عدداض 

 سيار  الكيان الاهيوني في عّمان. بإغفاعلا قطاع غز  والمطالب  
درك اش باكاك بين ا من وعدد من المشاركين في الي الي  ال ي دعك لها الحرك  ا سفمي  وح

لا مبنا السيار  ومني، للواول رنا  محاول هم  جاوز الحاجز األفي أوالحراكاك الشبابي ، 
 جهز  ا مني  عدد من النشطا ، ل يرج عنهم ب د ذل .الاهيوني ، واع  لك األ
ين اإلعفميين خالد ادق  وعبد ال زيز ابو بكر بجروح ونزيا ن يج  اع دا  وااي  كف من الناشط

 الدر  عليهما و كسير الكاميرا الخاا  بهما.
وحشد ناشطون لمظاهر  ع   اف  ال راويح لفح جاج علا الجرائم الاهيوني  ضد مدين  غز  

له خفل الي الي  ان ما جرى حيث اع بر المراق  ال ام السابا لجماع  ا خوان المسلمين في كلم  
من اقف  علا الربيح ال ربي كان يهدا لفس يراد ب ز  من قبل ال دو الاهيوني مشيرا الا ان اار 

اليفحاك ان الطريا سالم واكد  .1101الش   الماري والرئيس محمد رسي ل ز  خفل حر  ال ام 
للش   اليلسطيني بالجهد  ن اارلفلنار  غز  يكون بام ف  الش و  ل رارها و حطيم قيودها 

 فيه نهاي هم.    اللاهاين  الذين رأو  والدما  م كدا ان الربيح ال ربي كان مزلز ض 
 15/6/2512 ،السبيل، عّمان

 
 إلى غزة للتضامن مع أهلها أردنياً  نائباً  عشرون .76

ضامن مح أهلها في لل وجه ولا غز  لل  نائباض  11قررك لجن  فلسطين النيابي   شكيل وفد يضم  :عّمان
 مواجه  ال دوان اإلسرائيلي علا ال طاع.
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وع دك اللجن  اج ماعا طارئا لها أمس في قاع  عاكا اليايز بمجلس النوا  برئاس  يحيا الس ود، 
حضرد عدد من النوا ، وضاف  ولا أعضا  اللجن  لل شاور حول كييي  دعم أهل غز  في مواجه  

د ون النوا  المج م ين قرروا ال وجه فورا ولا غز  لل  بير عن ال دوان اإلسرائيلي. وقال الس و 
ولا أن النوا  وق وا علا  ،  ف اض همجياض  وسرائيلياض   ضامنهم مح أهل ال طاع الذي يواجه عدواناض 

 عريض  للذها  الا ال طاع. وأضاا ون اللجن  باشرك با خاذ وجرا اك السير ولا غز . 
  15/6/2512 ،الغد، عّمان

 
 على غزة يدين االعتداء اإلسرائيلي األردني زب الوطنيالح .77

ردني ا ع دا  اإلسرائيلي علا الش   اليلسطيني الذي بدأ منذ دان الحز  الوطني األ: ب راوكال  
ن ال دوان الاهيوني علا اهلنا في ال طاع واس باح  و" مس:أوقال الحز  في بيان له ادر  يومين.

ودعا الا ايجاد السبل  ربي  يشير الا حال  ال ردي ال ي   انيها ا م .كل مدين  وقري  في الضي  ال 
الكييل  إلن اذ ش بنا ال ربي اليلسطيني من برارن المح ل ال اشم المس مر في اساليبه ال ناري  

 الوحشي  دون رادع. 
 15/6/2512 ،الرأي، عّمان

 
 "الوحدة الشعبية" يدعو إلى أوسع تحرك شعبي تضامني مع غزة .78
دعا حز  الوحد  الش بي  الش   األردني "الا أوسح  حر  ش بي  ضامني مح الش   ال ربي  : راب

دان  ال دوان الاهيوني". وطال  الحز  في بيان له أمس الحكوم  "با خاذ موقا  اليلسطيني وا 
 سياسي راف  لل دوان، وطرد السيير الاهيوني وا غفا سيار  الكيان المجرم في عّمان".

 15/6/2512 ،انالغد، عمّ 
 
 بالعدوان الصهيوني على غزة ليلية تنديداً  اتمسير األردن:  .79

سيا و  ،رائد ابحي ،اربدو ال  ب  ، ن فض عن مراسليها في 15/6/2512 ،السبيل، عّماننشرك 
الحرك  اإلسفمي  في ال  ب  نظمك مسير  ليليي  جابك شوارع المدين   نديدا ، أن الدين باكير

 علا قطاع غز . يالاهيونبال دوان 
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رب ا  وقي  امام هالي مخيم اربد والحرك  ا سفمي  وال وى الوطني  مسا  األأ نيذ المئاك من كما 
مسجد المخيم  ضامنا مح غز  واح جاجا علا ال دوان عليها. وندد المشاركون امك الدول ال ربي  

 ح عن كرام  األم .لما يحدث في غز ، وحيوا امود اهل غز  الم اوم  الباسل  ال ي  داف
الحرك  ، أن اهي  ال ل، اربد، ن فض عن مراسلها في 15/6/2512 ،الدستور، عّمانوأضافك 

ول  ضامنا مح اليلسطينيين في قطاع غز  والضي  مس األأاإلسفمي  في اربد نظمك مسير  ليلي  
د وايي ال ل  حك ال ربي  انطل ك ب د اف  ال راويح من جامح اربد الكبير با جاد ميدان الشهي

واس هجن المشاركون في المسير  ال خاذل ال ربي المري  والامك الدولي ا جاد  ش ار النار ل ز 
 الجرائم الاهيوني  ال ي  ر ك  بحا ش   اعزل.

 
 تدعو األمم المتحدة للتدخل لوقف الجرائم اإلسرائيلية أردنية فاعليات نسائية .81

الشخاياك النسائي  واألحزا  اليساري  وال ومي  وا حاد طال  وفد من ائ فا المنظماك و  :عّمان
األمم الم حد  ب حمل مس وليا ها  جاد الش   اليلسطيني، خاا  وأن فلسطين هي  األردني المرأ 

 عضو في األمم الم حد  ودول   حك ا ح فل.
د  في األردن، جا  ذل  خفل مذكر  سلمها وفد ا ئ فا للمنسا الم يم لألمين ال ام لألمم الم ح

  ضمنك "اس نكار الجرائم اإلسرائيلي  البش   وال دوان علا غز ".
األخفقي   امس وليا هوشددك المذكر  علا مطالب  األمم الم حد  وم سساك ح وا اإلنسان، "ب حمل 

وال انوني ، بضرور  ال حر ، علا كل المس وياك، لوقا الهجم  الاهيوني  ال ناري  بحا أبنا  
كما دعك ولا ضرور  ال دخل اليوري ل وفير الحماي  الدولي  للش   اليلسطيني  اليلسطيني".الش   

 حك ا ح فل، و  ديم "قاد  ا ح فل للمحاكم  علا الجرائم المر كب  بحا أبنا  الش   اليلسطيني 
 أمام محكم  الجناياك الدولي ".   

 15/6/2512 ،الغد، عّمان
 
 لحملة شعبية وقانونية لحماية الشعب الفلسطيني وتدع" األردنيين "الصحفيين .80

طالبك ن اب  الاحييين األردنيين ب نظيم حمفك ش بي  وقانوني  لحماي  : نييين عبدالهادي -عّمان 
الش   اليلسطيني من آل  ال دوان اإلسرائيلي  وال مل علا محاكم  قاد  ا ح فل اإلسرائيلي الذين 

 راضي اليلسطيني .ار كبوا افظح المجازر في ا 
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ا ع دا اك اإلسرائيلي  الم كرر  علا الش   اليلسطيني في  أمسودانك الن اب  في بيان ادر عنها 
قطاع غز ، وحيك امود الش   اليلسطيني الذي سجل أروع اور الامود والم اوم  الباسل  في 

 ح فل علا الش   وأكدك شجبها لهذا ال دوان ال اشم الذي  مارسه قواك ا مواجه  ا ح فل.
اليلسطيني في غز  وال دس والضي  ال ربي  وادان ها للممارساك اإلسرائيلي  في ان هاكا ها للمسجد 

 ا قاا والم دساك.
 15/6/2512 ،الدستور، عّمان

 
 البربرية الصهيونية وتطالب بإغالق السفارة اإلسرائيلية تدين" األردنيين "المعلمين .82

مين أنها    زم ال واال مح كاف  الجهاك الرسمي  والن ابي  الم ني  ل نسيا أكدك ن اب  الم ل :عّمان
 الجهود و  ديم الدعم واإلسناد لألهل في قطاع غز ، بالطرا الم اح  رسميا وش بيا.

الن اب  في بيان أادر ه أمس ولا أن "جرائم ا ح فل في غز   وج  علا جميح األطراا  أشاركو 
د و  لي  ل   الوحد "، داعي  السلط  اليلسطيني  ولا "وقا كاف  أشكال اليلسطيني   كريا الجهو 

طفا سراح جميح الم   لين ضد ا ح فل الاهيوني". كما  ال نسيا األمني مح الكيان الاهيوني وا 
دعك الن اب  الحكوماك ال ربي  وا سفمي  ولا "قطح ال فقاك مح ال دو الاهيوني وا غفا سيارا ه 

السيار  الاهيوني  في عّمان"، مطالب  جام   الدول ال ربي  ومنظم  ال  اون اإلسفمي وعلا رأسها 
 واألمم الم حد  "بأخذ دور ح ي ي في نار  ش بنا في غز ". 

 15/6/2512 ،الغد، عّمان
  
 لوقف العدوان اإلسرائيلي التحركالحريري يناشد العالم  .83

ي "من الامك شبه المطلا حيال ال دوان اإلسرائيلي حّذر رئيس الوزرا  اللبناني األسبا س د الحرير 
علا قطاع غز "، مناشداض "الدول ال ربي  الش ي   والادي   ال حر  بسرع  لوقا ال دوان الم مادي 

 علا الش   اليلسطيني".
طال  "المج مح الدولي و بشد  هذا ال دوان،  ،في بيان اادر عن مك به اإلعفمي الحريري، واس نكر

ما   وم به وسرائيل ضد ال طاع وأبنا  الش   اليلسطيني، ونحذر من أن اس مرار الامك بوقا كل 
نما سي طي المزيد من الذرائح  شبه المطبا علا هذا ال دوان،   يشجح علا مواال ه ف ط، وا 

 إلحفل اليوضا وردود الي ل الم طرف  والم يل  ". 
 15/6/2512المستقبل، بيروت، 
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 في قطاع غزة  لتدخل عربي ودولي يوقف المذبحة اإلسرائيلية عو" يدالمستقبل"تيار  .84

دعا " يار المس  بل" المج م يين ال ربي والدولي ولا "ال دخل السريح لوقا المذبح  اإلسرائيلي  ال ي 
  تر ك  بحا الش   اليلسطيني في قطاع غز ، وفي األراضي المح ل ".

 حر  اليوري لوضح حد لل ربد  ال سكري  اإلسرائيلي  في ورأى في بيان "أن األمم الم حد  مطالب  بال
قطاع غز ، و  خاذ قرار  اريخي ب أمين الحماي  الدولي  للش   اليلسطيني في كل األراضي المح ل ، 
بدل وادار البياناك ال ي لطالما  ساند وجرام ال دو اإلسرائيلي وسياسا ه ا س يطاني  المس مر  في 

دس و ايي  ال ضي  اليلسطيني ، في موازا  غ  الطرا عن جرائمه ال ناري ، س يها ولا  هويد ال 
وآخرها جريم  حرا الي ا الم دسي محمد أبو خضير، ال ي جا ك ل ربك لل الم أجمح أن ال دو 
اإلسرائيلي يمارس اإلرها  المنظم ضد الش   اليلسطيني الاابر علا أقسا م انا  ونساني  في 

"كل الياائل اليلسطيني  ولا ال ضامن و وحيد الموقا وال مس  بالماالح   دعاو ال اري  الحديث".
 الوطني ، من أجل ال ادي لهذا ال دوان ال اشم". 

 15/6/2512 ،المستقبل، بيروت
  
 ونناشدكم التحرك ميقاتي: فلسطين أيها العرب تحترق .85

قطاع غز  اليلسطيني والذي  ندد الرئيس نجي  مي ا ي في  اريح، بر"ال دوان اإلسرائيلي الجديد علا
نها  ال ضي  اليلسطيني  بكل ولا والجديد الرامي  -يشكل حل   من المخطط اإلسرائيلي ال ديم 

 الوسائل ال سكري  والسياسي ".
لكن المس  ر  في هذا  ...عن ال دو اإلسرائيلي وقال في بيان: "ون هذا النه  ا جرامي ليس غريباض 

ل مكين ال دو  م اوداض  مطبا ازا  ما يحال، وكأن هنا   ساهفض الظرا هو الامك الدولي ال
وناشد  في عملي  المياوضاك". مر واقح جديد في غز  ي يح له اس خدامه  ح اض أاإلسرائيلي من فر  

مم الم حد  والمج مح الدولي ال دخل بكل قو  لوقا مي ا ي "جام   الدول ال ربي  وال اد  ال ر  واأل
واجبار ال دو اإلسرائيلي علا ال ود  الا طاول  المياوضاك و نييذ ا  ياقاك  ...يليال دوان اإلسرائ
 ".مح السلط  اليلسطيني  وعدم ا ن ف  عليها مجدداض  الموق   ساب اض 

هلنا في غز ، ونناشدكم ال حر  أ وخ م: "فلسطين أيها ال ر   ح را بي ل حمم النار الم ساقط  علا 
 ئل".لوقا ال دوان بكل الوسا

  15/6/2512 ،النهار، بيروت
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 عاجزة عن قطف ثمار العدوان "إسرائيل"الفلسطيني:  -رئيس لجنة الحوار اللبناني  .86

لا ومم الم حد  والمج مح الدولي اليلسطيني حسن منيمن  األ -دعا رئيس لجن  الحوار اللبناني 
ذل  ينذر بكارر   طال  أنورأى  في قطاع غز . "وسرائيل"ال حر  السريح لوقا المجزر  ال ي  ر كبها 

 مخ لا المس وياك ا نساني  والم يشي  والاحي  وا مني .
عن قطا رمار هذا ال دوان عن الش   اليلسطيني سياسياض، و ح يا ما "س  جز  "وسرائيل"ن ووقال 

كال شأ طمح اليه لجه  الش ور بالطمأنين  وا من في وقك  مارس ا ح فل وال مح وال  ل ومخ لا 
 ."ال نكيل بالش   اليلسطيني

 15/6/2512 ،المستقبل، بيروت
 
 القوة األمنية في "عين الحلوة" هدعمويؤكد مفتي صيدا يدين العدوان على غزة  .87

دان مي ي ايدا واقضي ها الشي  سليم سوسان ال دوان اإلسرائيلي علا غز  والضي  ال ربي ،  :ايدا
مواجه  عدو   ي را ا  ال  ل و  ييهم ا  بل    وحيا امود وم اوم  الش   اليلسطيني في

ومشروع  "وسرائيل"وقال سوسان في  اريح: لم ي د ا س نكار ينيح. هنا  عدو اسمه  الجهاد.
اهيوني كبير، هنا  شيو  ونسا  واطيال ي  لون، وبيوك  هدم واشجار   لح واعرا   ه   

علا الش   اليلسطيني ونحن نخ لا علا  وم دساك ي  دى عليها. هم يخ ليون في حجم ال دوان
ال سوي . في هذد الظروا الدقي   ال ي  مر بها المنط  ، ن ول ان البوال  الح ي ي  هي مواجه  

في هذد األجوا  ايضاض . ال دو اإلسرائيلي، وكيا ق فض وضياعاض لل دراك وا مكاناك في األر  ال ربي 
ن يكون هنا    اون بين ألسطيني  في لبنان، وال ي نأمل   بد ان ن وقا عند اوضاع المخيماك الي

جل ا س  رار واألمن في المخيماك و  سيما مخيم عين الحلو  ألن أكاف  األخو  اليلسطينيين من 
 من ايدا من أمنه.أأمنه من امن ايدا و 

فد من وكان سوسان ال  ا عضو قياد  الجبه  الديموقراطي  ل حرير فلسطين علي فيال علا رأس و 
 الجبه .  

  15/6/2512 ،المستقبل، بيروت
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 اعتصام أمام "اإلسكوا" تضامنًا مع غزةبيروت:  .88

حزا  لبناني  وفاائل فلسطيني  اع ااماض  ضامنياض مح غز   حك عنوان "شدوا الرحال الا أنيذك 
سم هاشم ومروان حرك  النااريين المس  لين المرابطون"، شار  فيه النائبان قا"فلسطين"، بدعو  من 

فارس والوزير السابا زاهر الخطي  وممرلون عن "حز  هللا" و"ال يار الوطني الحر" والحز  السوري 
 ضاف  الا رجال دين وممرلين عن الياائل.وال ومي ا ج ماعي واحزا  نااري  وقومي ، 

س مر علا قطاع وأجم ك الكلماك علا "دعم الش   اليلسطيني في م اوم ه لل دوان اإلسرائيلي الم
 غز  والذي ادى الا س وط عشراك الضحايا والجرحا، فضفض عن  دمير المنازل".

 أما جم ي  "ناشط"، فنظمك امام م رها وقي   ضامني  مح غز .
 15/6/2512 ،النهار، بيروت

 
 تنديد بالعدوان اإلسرائيلي على غزةلبنان:  .89

السياسي  المندد  بالمجازر الوحشي  ال ي  والك ردود الي ل : 15/6/2512، السفير، بيروتنشرك 
، بحا الش   اليلسطيني، والامك الدولي وزا  اإلرها  الاهيوني. كما نظمك "وسرائيل" ر كبها 

 ال ديد من المسيراك وا ع ااماك ال ضامني  مح الش   اليلسطيني.
ائيلي ، ومنها جريم  وحراا ن "عباراك اإلدان  وا س نكار  جاد الجرائم اإلسر ألا و"حرك  أمل"  وأشارك

الطيل محمد أبو خضير لم   د  كيي، ويج  عدم اس مرار ال يرج علا الوقائح الدامي  ال ي ي يشها 
 الش   اليلسطيني وهو وحيد في الميدان".

وأكد مي ي الجمهوري  الشي  محمد رشيد قباني أن "وسرائيل با ك مادراض مس مراض ل  كير األمن 
ار في المنط   ال ربي "، مطالباض "الدول الكبرى ال ي  ل زم أمن وسرائيل، أن  لجم والسفم وا س  ر 

 الدول  ال بري  األجنبي  المح ل  عن عدوانها و حاسبها علا أعمالها الوحشي ".
وأبدى "حز  ا  حاد" في بيان ب د اج ماعه الدوري برئاس  رئيس الحز  الوزير السابا عبد الرحيم 

ر  فلسطين وحيد   واجه ال دوان الاهيوني في ظل انش ال الدول ال ربي  بالخريا مراد، أسيه "ل 
ال ربي الذي وجد إللها  ال ر  عن ال ضي  األساس، وفسح المجال أمام هذا ال دو ال اا  ل ح يا 

 حلمه المزعوم".
اليلسطيني واع بر المي ي الج يري المم از الشي  أحمد قبفن أن "ما يجري من  دمير وق ل للش   

 يندرج في وطار الجريم  المواوف  بحا اإلنساني ".
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وسأل الناطا اإلعفمي باسم "ك ائ  عبد هللا عزام"، سراج الدين زري اك عبر " وي ر"، "أين الم اوم  
المزعوم  في لبنان إلطفا اارو  واحد علا اليهود نار  ل ز ر أو أن اواريخهم     را و  

 ال لمون وحل  في سوريار".جه  ال اير وال وط  و 
كما نّدد بالجرائم كل من: " جمح ال لما  المسلمين"، " يار اليجر"، رئيس جم ي  "قولنا وال مل" الشي  
أحمد ال طان، "ا حاد الوفا  لن اباك ال مال والمس خدمين في لبنان"، رئيس "من دى الحوار الوطني" 

بد هللا، رئيس "حز  النجاد " ماطيا ف اد مخزومي، مي ي اور وجبل عامل الشي  حسن ع
الحكيم، األمين ال ام لر"ال يار األس دي" م ن ا س د، "ال جمح الوطني الديموقراطي"، "هيئ  علما  

 بيروك"، "الل ا  السياسي اللبناني اليلسطيني"، "الل ا  اليساري ال ربي".
سليم الحي أدلا  .دألسبا الوزرا  اللبناني ارئيس ، أن 15/6/2512 ،النهار، بيروتوأضافك 

بال اريح اآل ي: "ان ما حال ويحال في غز  جرا  ال دوان اإلسرائيلي ال اشم لهو في من ها 
ن والجماعي ،  لإلباد اليظاع . فأين هي األم  ال ربي   ه  الا نار  ش بها المظلوم الذي ي  ر  

ا حداث مهما قسك علا ال ر  ما يجري هو شاهد علا ضياع ال دال  في ال الم الحديث. ا  أن 
فإنها لن  زيدهم ا  ابراض وجفد  وايماناض بأنيسهم وب در هم علا  جاوز كل المحاذير ضماناض لسفم  

 الماير.
كما حيا المس ول السياسي لر"الجماع  ا سفمي " في الجنو  بسام حمود "بسال  المجاهدين في غز  

 يزالون يسطرون اروع مفحم البطول  واليدا ". وكل فلسطين وامودهم، والذين سطروا و 
 
 النتشار القوة األمنية في "عين الحلوة" لبناني ارتياح .91

، أن ردود األف ال رأفك ن يم ،ايدا، ن فض عن مراسلها في 15/6/2512المستقبل، بيروت نشرك 
ول السياسي نود المس   حيثمني  مش رك  في مخيم عين الحلو ، أنشر قو  اللبناني   والك علا 

مني  وان شارها ب طا  و وافا بين جميح للجماع  ا سفمي  في الجنو  بسام حمود بإنشا  ال و  األ
ال وى واألحزا  ا سفمي  والوطني  داخل المخيم وخارجه، م  برا هذد الخطو  جز  من مسير  

ال دو الاهيوني  النضال والجهاد عبر ضبط األمن وا س  رار و وجيه الجهد والبندقي  با جاد
 ومشاري ه الي نوي .

عبد الرحمن البزري بان شار ال و  األمني  م  براض أنها  مرل خطو  جدي  في الطريا  .ورح  د
الاحيح لحيظ وحماي  أمن المخيماك ومحيطها. ورأى أنها الرد المناس  علا كل ما يتشاع من أن 

 المخيماك اليلسطيني  مادر الخلل األمني.
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ي فع د أمس ، أن ل ا ض محمد االح، ن فض عن مراسلها 15/6/2512 ،فير، بيروتالسوأضافك 
حضور األمين ال ام لر"ال نظيم" أسام  س د، الذي أشار ولا بم ّر قياد  "ال نظيم الش بي النااري"، 

أّن "ان شار ال و  هو بالدرج  األولا لحماي  الش   اليلسطيني في المخّيم وال أكيد علا ال ضامن 
 للبناني".ا
 
 ن تدير ظهرها لغزةأ يمكنأردوغان: تركيا ال  .90

ال دس دوك كوم: قال رئيس الوزرا  ال ركي رج  طي  أردوغان، ون "الش   ال ركي    -ان ر  
يمكن أن ي لا علا نيسه األبوا ، و  يه م باألمور الخارجي ، و  يمكن أن يدير ظهرد ل ز ، بفد 

يها الجيش اإلسرائيلي يومياض، و  يمكن أن يهمل قضايا سوري  ومار الشهدا  والمظلومين، ال ي ي ا
 وال راا".

وذكرك وكال  "األناضول" أن أردوغان قال أمام حشد كبير في مدين  طوقاط، ضمن حمل ه 
ا ن خابي  لرئاس  الجمهوري : "  يمكن الوقوا علا الحياد في قضي  فلسطين، ال ي ي  ل فيها ال زل 

من  دا  اريحاك منافسه الرئاسي ال واف ي لحزبي الم ارض  "الش   الجمهوري"، واألبريا "، 
و"الحرك  ال ومي "، أكمل الدين وحسان أوغلو ال ي قال فيها ون علا  ركيا أن "  ا علا الحياد" في 

 ال ضي  اليلسطيني .
  أه م في قضايا وقال أردوغان: "أجدادنا قط وا الطرا و وجهوا ولا اليمن و ونس، ويريدون مني أ

المناطا المجاور ، يطلبون مني عدم ر ي  ما ي ح في غز  ومار وسوري ، أوجه كفمي ولا حزبي 
 الحرك  ال ومي  والش   الجمهوري، خذوا مرشحكم واذهبوا بجان  بشار األسد".

 15/6/2512القدس، القدس، 
 
 أمير قطر يبحث مع عباس تطورات العدوان اإلسرائيلي على غزة .92
قنا:  ل ا حضر  ااح  السمو الشي   ميم بن حمد آل راني أمير البفد الميدى ا اا   -دوح  ال

 ها ييا اليوم من أخيه فخام  الرئيس محمود عباس رئيس دول  فلسطين.
، األمير علا  طوراك األوضاع في األراضي اليلسطيني ،  سيما آخر عباسوأطلح الرئيس 

 اشم وال ملياك ال سكري  علا قطاع غز ، مشيرا ولا ضرور  ال حر  مس جداك ال دوان اإلسرائيلي ال
 الدولي لوقا هذا ال دوان.
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وأكد األمير، خفل ا  اال، علا موقا دول  قطر الداعم للش   اليلسطيني وقضي ه ال ادل ، 
  .واس نكارها للممارساك ال دائي  المس مر  ال ي   وم بها وسرائيل في الضي  ال ربي  وقطاع غز 

كما أكد علا ضرور  ال حر  اليوري للمج مح الدولي لوضح حد ل طرس  وسرائيل، ووقا عدوانها 
الذي راح ضحي ه عشراك الشهدا  ومئاك الجرحا من المدنيين ال زل، م كدا سمود في الوقك نيسه 

 علا أهمي   مس  الش   اليلسطيني الش يا بوحد ه الوطني  في مواجه  ال دوان اإلسرائيلي.
 15/6/2512الشرق، الدوحة، 

 
 اإلسرائيلي الغنوشي يطالب كل أحرار العالم أن يقفوا مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان .93

قدس برس: قلل زعيم حرك  "النهض " ال ونسي  الشي  راشد ال نوشي من أهمي  رهان  - ونس 
وأكد أن ماير ال ملي  ا ح فل اإلسرائيلي علا خيار ال و  والحر  إلخضاع الش   اليلسطيني، 

  ضد قطاع غز  سيكون اليشل، وأن 5/7ال سكري  اإلسرائيلي  ال ي انطل ك فجر أمس الرفرا   
نسان حر".  ال ضي  اليلسطيني  "  ربح في قل  كل عربي ومسلم وا 

ودعا ال نوشي في  اريحاك خاا  لر "قدس برس" ش و  ال الم الحر ولا ال ضامن مح الش   
 .م اوم ه لل دوان اليلسطيني في

 9/6/2512قدس برس، 
 
 يبحثون تداعيات العدوان على غزة "التعاون اإلسالمي"وزراء  .94

فهيم الحامد:    د اللجن  ال نييذي  لوزرا  خارجي  منظم  ال  اون اإلسفمي اج ماعا اس رنائيا  -جد  
الم حد  ومحكم  اليوم الخميس في جد ، لمناقش  وضح خط  لل حر  السريح علا مس وى األمم 

الجناياك الدولي  والمحافل الدولي  واإلقليمي  األخرى، لوقا ال دوان ال سكري اإلسرائيلي الم ااعد 
 شهيدا فلسطينيا. 41ضد الش   اليلسطيني وأرضه وم دسا ه والذي راح ضحي ه 

، وسيمرل وس رأس المملك  ا ج ماع باع بارها رئيس  الدور  الحالي  للمجلس الوزاري اإلسفمي
 المملك  في ا ج ماع وزير الدول  للش ون الخارجي  الدك ور نزار مدني.

ووجه األمين ال ام لمنظم  ال  اون اإلسفمي وياد أمين مدني، الدعو  ولا وزرا  خارجي  الدول 
األعضا  المنظم  لحضور ا ج ماع، الذي يأ ي في ظل الحمل  اإلسرائيلي  الم ااعد  والشرس  في 

األراضي اليلسطيني ، وال  ا  الجماعي الذي  مارسه علا الش   اليلسطيني، وحادر  حرا  كاف 
 الي ا اليلسطيني محمد أبو خضير في مدين  ال دس المح ل .
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من ماادر بالمنظم ، أن الدول اإلسفمي  س طال  مجلس األمن الدولي بال دخل  "عكاظ"وعلمك 
نها  عملي  لوقا ا ع دا اك ضد الش   اليلسطيني فو  اإلسرائيلي  ضد الش    "الجرا الاامد"را وا 

اليلسطيني في غز  وضرور   ح يا  طل اك الش   اليلسطيني المشروع  بإقام  دول ه وعاام ها 
 ال دس.

 15/6/2512عكاظ، جدة، 
 
 الجامعة العربية تطالب "إسرائيل" باحترام تعهداتها السابقة مع الجانب الفلسطيني .95

دعا األمين ال ام لجام   ال ربي  نبيل ال ربي، الو ياك الم حد  األميركي  لل مل علا  :وفا -ال اهر  
 ولزام وسرائيل باح رام   هدا ها الساب   مح الجان  اليلسطيني.

وأكد ال ربي مجدداض علا موقا جام   الدول الرابك في مطالب  مجلس األمن ب حمل مس وليا ه وف اض 
قا ال دوان اإلسرائيلي علا قطاع غز ، وعبر ال حر  السريح وا خاذ ال دابير لميراا األمم الم حد  لو 

الفزم  ل ح يا ا ل زام بالوقا اليوري إلطفا النار و وفير الحماي  للمدنيين اليلسطينيين ودعم 
 .1101الجهود المبذول  لير  ا ل زام ببنود ا ياا الهدن  الذي  م ال وال وليه في  شرين الراني 

شار األمين ال ام ولا أن المجموع  ال ربي  في نيويور  بادد وجرا  ا اا ك مح سكر ير عام وأ
 األمم الم حد  ورئيس مجلس األمن لدعم خطواك ال حر  ال ربي في هذا الشأن.

 15/6/2512الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 الكويت والسعودية تبحثان مع األمم المتحدة وقف التصعيد في غزة .96

ومنظم  ال  اون اإلسفمي  "الكويك"أن رئيس المجموع  ال ربي   "كونا"كونا: علمك  –ور  نيوي
سيج م ون اليوم بشكل منيال مح رئيس مجلس ا من  "ويران"وحرك  عدم ا نحياز  "الس ودي "

الرواندي يوجين غاسانا واألمين ال ام لألمم الم حد  بان كي مون ورئيس الجم ي  ال ام  جون آش 
 ناقش  ال ا يد األخير في غز  وبحث  حر  المجلس في هذا الادد.لم

وسيشار  في هذد ا ج ماعاك ممرلون عن فلسطين وجام   الدول ال ربي  واألردن ال ضو ال ربي 
 الوحيد في مجلس ا من الدولي.

جلس و أ ي هذد ا ج ماعاك ب د أن دعا األمين ال ام لجام   الدول ال ربي  نبيل ال ربي أمس م
 .غز علا ا من ل  د اج ماع عاجل من أجل وقا ال دوان اإلسرائيلي 

 15/6/2512السياسة، الكويت، 
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 غزةالعدوان على المغرب يدين بشدة  .97

وكا ك: قال بيان اادر عن الخارجي  الم ربي   - نادر ال اير - باسم ابو شار  –حسن دوحان 
ري الخطير ل واك ا ح فل اإلسرائيلي ضد قطاع ان "المملك  الم ربي   دين بشد  ال ا يد ال سك

غز ، ومسلسل ا ع دا اك الذي ي  ر  له الش   اليلسطيني والذي بل  حد ال اا الهمجي 
 للمنازل واس هداا المدنيين".

 15/6/2512الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 غزة وتدعو لوقفه على الفورالعدوان على تونس تدين  .98

قالك وزار  الش ون الخارجي  ال ونسي  في بيان " دين  ونس بشد  ال ا يد  : محمد ال رقوبي - ونس 
ال سكري اإلسرائيلي الخطير في قطاع غز  الذي أسير عن س وط عدد من ال  لا والجرحا في 

وأضاا البيان "وذ  جدد  ونس  ضامنها مح الش   اليلسطيني  ايوا المدنيين اليلسطينيين".
موع  الدولي  ومجلس األمن الدولي ل حمل مس وليا هما وال دخل ال اجل الش يا فإنها  دعو المج

 لحمل الحكوم  اإلسرائيلي  علا الوقا اليوري وال ام لهذد ا ع دا اك غير المبرر ".
 9/6/2512وكالة رويترز لألنباء، 

 
 ماليين دوالر بخمسةغزة قطاع قطر تقدم دعمًا لمشافي  .99

يمها منح  عاجل  بمبل  خمس  مفيين دو ر ل لبي  ا ح ياجاك وكا ك: أعلنك دول  قطر، عن   د
الطبي  الطارئ  في قطاع غز  بال زامن مح مواال  جيش ا ح فل اإلسرائيلي شن حمل ه ال سكري  

 "الجرا الاامد" لليوم الراني علا ال طاع.
بيان احيي مسا  وقال السيير محمد ال مادي رئيس اللجن  ال طري  إلعاد  اعمار قطاع غز  في 

، ون المنح  ال طري   س هدا  لبي  اح ياجاك وزار  الاح  والمس شيياك في 0/7/1104األرب ا  
قطاع غز  من أدوي  ومحروقاك وذل  كمساعد  ونساني  عاجل  ل مكين المس شيياك من  لبي  

 اح ياجا ها الطارئ  والفزم  ل فج الجرحا.
 15/6/2512فلسطين أون الين، 
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   لياألف ر 205بـ غزة قطاع لهالل القطري" يدعم القطاع الصحي في "ا .011

هديل اابر: وزا  ما يشهدد قطاع غز  من  طوراك خطير  أسيرك عن أضرار بال   في األرواح 
والمنشآك وخاا  المنشآك الطبي ، قرر الهفل األحمر ال طري وضح خط  عاجل  ب يم  

  الاحي  بالمس لزماك الطبي  واألدوي  ومساعد  مبدئيا لدعم قطاع الرعاي يالر 171،111
 المس شيياك الم ضرر .

 15/6/2512الشرق، الدوحة، 
 
 إسرائيلي الغتيال خالد مشعل في قطر -: مخطط إماراتي مصري سابق برلماني كويتي .010

وسرائيلي،  غ يال رئيس حرك  حماس خالد  -أكد برلماني كوي ي وجود مخطط ومارا ي ماري 
  يم حاليا في دول  قطر، وذل  علا وقح ال دوان اإلسرائيلي الم واال ضد قطاع غز .مش ل، الم

وقال البرلماني الكوي ي السابا ناار الدويل ، وهو أيضا قائد الدروع في الجيش الكوي ي ساب ا 
"هنا  مخطط ومارا ي أنجز بالي ل  غ يال خالد مش ل في قطر... عملي  ا خ طاا رم ا غ يال 

 ها وحداك من الجيش الماري ووحداك وسرائيلي  خاا ".س نيذ
وأضاا يوم األرب ا ، في   ريداك علا ايح ه بموقح  وي ر "عجزك أحاول ا  اال بخالد مش ل، 

خو  في قطر الحديد  لكن كل خطوطه مش ول .. هللا ي ينه اللي له ا اال م ه يبل ه ويحذر اإل
يه ا اال بخالد مش ل ان يحذرد من عملي  كوماندوز الليل  ي واحد لدأرجو من أو ابح " حامي  جدا".

 ن نياهو". إلن اذاو غدا، ألسرد واغ ياله، 
وأردا "خسار  اسرائيل في حربها ضد غز  لها م نا واحد، ان اغ يال خالد مش ل هو الشي  الوحيد 

 الذي ين ذ ن نياهو، وهذد م لوماك".
 9/6/2512موقع وطن يغرد خارج السرب، واشنطن،  

 
 قامة دولة فلسطينية مستقلةإليؤكد دعم بالده و الرئيس السوداني يلتقي مشعل  .012

وكا ك: أكد الرئيس السوداني عمر البشير موقا بفدد الداعم لل ضي  اليلسطيني  ولحا  –الجزير  
سي الش   اليلسطيني في وقام  دول ه المس  ل ، وذل  أرنا  ل ا  جم ه األرب ا  برئيس المك   السيا

 لحرك  حماس خالد مش ل في الدوح .
 15/6/2512الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 اإلمارات تستنكر "بشدة" العدوان على غزة .013
قدس برس: اس نكرك اإلماراك، "بشد " الممارساك ال دواني  المس مر  ال ي   وم بها  -ظبي  أبو

ل ال نا ال ي   دي الا ازهاا وسرائيل علا األراضي اليلسطيني  المح ل ، مجدد  رفضها "لكاف  أعما
 ، بيانا أكدك فيه أن "دول  ا ماراك 0/7وأادرك وزار  الخارجي  مسا  األرب ا    أرواح المدنيين".

  ر  عن ودان ها لسلسل  ال اراك الجوي  األخير  ال ي شن ها قواك ا ح فل ا سرائيلي  علا قطاع 
 والجرحا من أبنا  الش   اليلسطيني". غز  وال ي أسيرك عن س وط عدد كبير من الشهدا 

ودعا البيان "المج مح الدولي لل حر  اليوري من أجل وقا ال دوان ا سرائيلي علا اليلسطينيين 
 واس هداا قطاع غز  وا ضطفع بمس وليا ه في حماي  الش   اليلسطيني".

 9/6/2512قدس برس، 
 
 باكستان تدين العدوان على غزة .014

، الهجوم اإلسرائيلي علا قطاع غز . وعبرك وزار  الخارجي  أمسي  الباكس اني  أدانك وزار  الخارج
في بيان احيي، عن قلا الحكوم  الباكس اني  بسب  ما ي  ر  له اليلسطينيون من ق ل وحاد 

 أرواح عدد من النسا  واألطيال األبريا .
إلسرائيلي ، كما أكد دعم وحث البيان المج مح الدولي علا ال دخل لمنح مزيد من ا ع دا اك ا

قام  دول  فلسطين علا حدود   وعاام ها ال دس. 0077الباكس ان لل ضي  اليلسطيني  وا 
 15/6/2512الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 البرلمان العربي يدعو مجلس األمن للتدخل لوقف العدوان على غزة .015

لا ال دخل وردع سياساك الحكوم  دعا رئيس البرلمان ال ربي أحمد الجروان مجلس األمن الدولي، ا
، أن ال دوان ا سرائيلي أمسا سرائيلي  ا جرامي   جاد اليلسطينيين. وأكد الجروان في بيان احيي 
 علا األر  اليلسطيني  ي  بر جريم  دولي  يج  عدم السكوك عنها.

 15/6/2512الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 
 



 
 
 

 

 
           70ص                                     1262 العدد:     15/6/2512الخميس  التاريخ:

 

 على غزةللعدوان استنكار كويتي  .016
 جمح ال دال  والسفم المجازر الوحشي  ال ي  ر كبها قواك ا ح فل الاهيوني بحا أبنا  دان 

الكيان الاهيوني "وبين ال جمح علا لسان أمينه ال ام علي الجزاا أن . الش   اليلسطيني األعزل
مي  فضف عن انش ال الدول ال ربي  وا قلي ،يحاول اس  فل الوضح ال ربي الراهن في دول الجوار

 ".باألزم ين السوري  وال راقي  ل رس يد ال دوان بال در وال  ل في أبنا  الش   اليلسطيني األعزل
امك وعجز حكوماك ال المين ال ربي واإلسفمي جرا  ما "من جه ها اس نكرك الحرك  السليي  

خواننا في غز   ."يحدث من قاا اهيوني ألهلنا وا 
ياسي  بالهيئ  ال نييذي  لف حاد الوطني لطلب  الكويك مشاري لا ذل  دان مس ول لجن  الش ون السو

المطرق  ال اراك الجوي  من قبل الكيان الاهيوني علا الضي  ال ربي  وقطاع غز  وال ي راح 
 . ضحي ها ال شراك ما بين ق يل وجريح

 15/6/2512السياسة، الكويت، 
 
 "إسرائيل"لى وقف إطالق النار بين غزة وإاالتحاد األوروبي يدعو  .017

قال ا  حاد األوروبي انه ي ابح ب لا بال   دهور الوضح وبشكل سريح في قطاع غز  واألراضي 
 النار علا اليور ل جن  س وط المزيد من الضحايا. وطفاالمح ل ، ودعا الا وقا 

، عن اس يائه لل دد الم زايد من أمسوأعر  مك   ال مل الخارجي األوروبي في بروكسل في بيان 
 لضحايا المدنيين بمن فيهم األطيال، والناجم عن الردود ا ن  امي  ا سرائيلي . ا

ودعا الا وجو  أن  ولا األهمي  ال اوى لسفم  وأمن جميح المدنيين، وأن  مارس جميح األطراا 
النار علا اليور ل جن  س وط ضحايا واعاد  ارسا   وطفاأقاا درجاك ضبط النيس ووقا 

 ال هدئ .
 15/6/2512ة الجديدة، رام هللا، الحيا

 
 "الهدنة"ق يروسيا تشدد على ضرورة وقف تبادل النار في غزة كمقدمة لتحق .018

وكا ك: قال وزير الخارجي  الروسي سيرغي  فروا ونه "من المهم مبدئيا وقا قاا  –الجزير  
ل  م دم  ل ح يا األراضي اإلسرائيلي  وكذل  وقا الضرباك ا ن  امي  علا قطاع غز "، واع بر ذ

 الهدن  "ال ي سبا وأن أعلنك في هذد المنط   أكرر من مر ".
 15/6/2512الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 بغزة 2512المساعدة في العودة لتهدئة بلب السيسي ابان كي مون يط .019

وكا ك: قال األمين ال ام لألمم الم حد ، بان كي مون، ونه أجرى ا اا   –أيمن قناوي  -نيويور  
ها ييا، األرب ا ، مح الرئيس الماري عبدالي اح السيسي، و"طل  منه ف ح م بر رفح  البري  

 ل خييا الم انا  اإلنساني  ال ي يواجهها اليلسطينيون في قطاع غز ".
وفي م  مر احيي بم ر األمم الم حد  في نيويور ، أضاا األمين ال ام أنه "طل  من السيسي 

  ولا ا ياا وقا وطفا النار الذي  وال وليه الجانبان في "المساعد  في  سهيل ال ود
 ".1101نوفمبر

وأردا كي مون: "ل د قضيك م ظم ساعاك النهار اليوم في ا اا ك ومشاوراك ها يي  مح قاد  
المنط   وال الم، بما في ذل  رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين ن نياهو والرئيس اليلسطيني محمود 

الماري عبد الي اح السيسي وأمير دول  قطر  ميم بن حمد آل راني وال اهل عباس والرئيس 
هللا بن عبد ال زيز ووزير الخارجي  األمريكي جون كيري، وعد  أشخاي  الس ودي المل  عبد

آخرين، بما في ذل  األمين ال ام للجام   ال ربي  نبيل ال ربي واألمين ال ام لمنظم  الم  مر 
 مدني". اإلسفمي وياد أمين
أنه "يشجح الحكوم  الماري  علي ف ح م بر بشكل عاجل لألغرا   علاوأكد األمين ال ام 

 اإلنساني  للمساعد  في  خييا الم انا ".
 15/6/2512الشرق، الدوحة، 

 
 الخارجية األمريكية تجدد إدانة حماس وتبرر القصف اإلسرائيلي على غزة .001

جددك وزار  الخارجي  األميركي  ادان  حرك  حماس س يد عري اك:  - ال دس دوك كوم - واشنطن
 وسرائيل. بسب  رد الم اوم  وعملياك قايها

وقالك جنيير بساكي الناط   الرسمي  باسم وزار  الخارجي  األميركي  في م ر  ردها علا س ال 
طفا يخي وهمال الطرفين لدعوا ها لر "ضبط النيس" ونها نياب  عن حكوم ها "ندين ب و  اس مرار و

اواري  من غز  نحو وسرائيل في اس هداا م  مد من قبل حركاك ورهابي  في غز  ألماكن المدنيين، 
ننا بكل  أكيد ن يد حا وسرائيل في الدفاع عن نيسها في مواجه  هذد الهجماك الااروخي ".  وا 

لجانبين، ومضك بساكي قائل : "وننا ن بر عن قل نا  جاد سفم  المدنيين جرا  هذا ال اا علا ا
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المواطنين في جنو  وسرائيل الذين يضطرون لل يش  حك ال اا الااروخي الموجه لمنازلهم، 
 والمدنيين في غز  الم رضين لهذا النزاع بسب   ارفاك حماس".

وأضافك بساكي: "وننا نأمل أنه من خفل  وجيه رسال  قوي  س  مكن وسرائيل من ردع ب   هذد 
ل شديد ف ط فإننا ن  بر أنهم  اإلسرائيليون  يح يظون بحا الدفاع عن الهجماك ال ادم  نحوهم، ول

 أنيسهم، ولكننا نيضل أن يكون هنا   هدئ ".
وفي م ر  ردها علا س ال وجه ه ال دس دوك كوم بخاوي حا اليلسطينيين في الدفاع عن 

أنها    در   النيس،  مسكك الناط   الرسمي  بموضوع "حا وسرائيل في الدفاع عن نيسها" مدعي 
"م زى الس ال". ولدى وارار مراسل ال دس دوك كوم عما وذا كانك الحكوم  األميركي     بر غز  
أراضاض ي طنها مواطنون عاديون    ر  بيو هم ومس شييا هم ومدارسهم وأماكن عباد هم لل اا 

ا  المدنيين، ولهذا السب  والدمار والموك أقرك الناط   بساكي: "ل د عبرنا عن قل نا البال  وزا  م ان
 فإننا ندعو الطرفين ل هدئ  المواقا".

ويخمن الب   في واشنطن أن ال دوان اإلسرائيلي سي وقا يوم الجم   فيما ي   د آخرون أن 
 وسرائيل  ريد "ااطياد أحد قاد  حماس المهمين" قبل وقا قايها.

 9/6/2512القدس، القدس، 
 
 ة" مع "إسرائيل"هوالند لنتنياهو: فرنسا "متضامن .000

أن الرئيس اليرنسي فرانسوا  ،ن فض عن أ ا   ،من باريس 15/6/2512الحياة، لندن، نشرك 
طفا حرك  حماس للاواري  من قطاع غز  علا اسرائيل وعبر عن " ضامن" ورب ا  هو ند أدان األ

 فرنسا مح اسرائيل.
ن انياهو قال هو ند "ي ود الا الحكوم  سرائيلي بنيامين وخفل مكالم  ها يي  مح رئيس الحكوم  اإل

ا سرائيلي  ا خاذ كاف  ا جرا اك لحماي  ش بها في وجه ال هديداك"، وفا ما جا  في بيان للرئاس  
 اليرنسي . واكد الرئيس اليرنسي علا "ضرور   يادي  ا يد اعمال ال نا".

أن فرنسا أدانك بلسان  ،ووكا ك ،ن ف عن مراسلين 15/6/2512الحياة الجديدة، رام هللا، وذكرك 
النار من الجان  اليلسطيني والرد  وطفاالم حدث باسم حكوم ها س ييان لو فول " سارع و ير  

مياوضاك مح كاف   بإجرا "ا راد  الم لن  في هذا ا طار را سرائيلي علا ماادر النيران"، وذكر ب
وايضا علا مس وى ا  حاد ا وروبي،  ن  ا طراا الم نيين بالشرا ا وسط، الو ياك الم حد 

 وزير الخارجي  ي  بر ان ا خاذ موقا اوروبي ضروري".
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 أنجيال ميركل تدين إطالق الصواريخ من غزة .002

وكا ك: أدانك المس شار  األلماني  أنجيف ميركل الهجماك الااروخي  ال ي  نطلا من  –الجزير  
الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين ن نياهو األرب ا  ونه ليسك  قطاع غز ، وقالك في ا اال ها يي مح رئيس

 هنا  أي مبرراك لهذد الهجماك.
 15/6/2512الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 بين غزة و"إسرائيل" "العنف"اليابان تبدي قلقها إزاء تصاعد  .003

زا سرائيل، وا    اعربك حكوم  اليابان عن بال  قل ها وزا   ااعد ال نا األخير في قطاع غز  وا 
 الوضح الذي  سببه ضرباك سفح الجو ا سرائيلي من س وط ضحايا بين المدنيين في قطاع غز .

وحرك اليابان، في بيان ادر عن السكر ير اإلعفمي لوزار  الخارجي  الياباني  حول آخر 
المس جداك في قطاع غز ، جميح األطراا الم ني  ولا ممارس  أقاا درجاك ضبط النيس من أجل 

وأدانك اليابان بشد  الهجماك الااروخي  ال ي  شنها المجموعاك  اد   دهور الوضح.عدم زي
 المسلح  اليلسطيني  في قطاع غز  ضد وسرائيل.

 15/6/2512الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 سقوط الصواريخ على تل أبيبسفارة واشنطن بتل أبيب مغلقة الخميس جراء  .004

ضول: أعلنك السيار  األمريكي  في  ل أبي  وغفا م رها في األنا -عبد الر وا ارنا وط  -ال دس 
 ."ال طوراك األمني  في  ل أبي " ل أبي  اليوم الخميس جرا  

نظرا لل طوراك األمني  في  ل أبي ،  كون “وقالك السيار  في بيان نشر ه علا موق ها ا لك روني: 
ليو/  موز، للخدماك الرو يني  سوا  يو  00سيار  الو ياك الم حد  في  ل أبي  م ل   الخميس، 

ال أشيراك والخدماك للمواطنين األمريكيين، وسي م ال  امل مح الحا ك الطارئ  علا أساس حال  
 ”.بحال 

ووجها السيار  األمريكي  رسال ، الرفرا ، ولا المواطنين األمريكيين في وسرائيل بشأن اس مرار وطفا 
نظرا  س مرار الهجماك "ا ايح ها ا لك روني  جا  فيها: الاواري  علا وسرائيل نشر ها عل

الااروخي ، بما في ذل  بال ر  من المراكز السكاني  في وسرائيل، فان سيار  الو ياك الم حد  في 
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 ل أبي  وكل مراف ها س واال ال مل بالحد األدنا من الموظيين، ل د أل ا ال سم ال نالي كل 
 ."ارئ المواعيد للحا ك ال ير الط

 9/6/2512رأي اليوم، لندن، 
 
 احتجاجات بعدد من المدن األوروبية على العدوان اإلسرائيلي على غزة .005

األناضول: شهدك ال ديد من المدن األوروبي  اح جاجاك علا ال اا اإلسرائيلي ل طاع غز  
 آلن.اليلسطيني المس مر منذ عد  أيام، والذي أودى بحيا  ال شراك من اليلسطينيين ح ا ا

سبانيا، شهدك ال اام  "مدريد"  ظاهر  اح جاجي  دعا لها "من دى ال ضامن مح فلسطين"، وفيي 
وطال  المح جون في  بوقا عدوانها علا ال طاع اليلسطيني فورا." وسرائيل"ناشد المشاركون فيها 

ل ا  كاف  أشك ال ال  اون ال سكري البيان " جميد ا ياقي  الشراك  بين  وسرائيل  وا  حاد األوروبي، وا 
 هيسباني  كاف  أنشط ها في وسرائيل ح ا    ابح مجرم  حر  واألمني، وأن  وقا الشركاك اإل

 األخرى".
وفي مدين  "برشلون " دعك م سس  مج مح مدني  سما "الجماع  الم يد  ليلسطين" ولا  ظاهر  

ف عما ي ر  من ألا شخي اح جاجي  ممارل ، شار  فيها عدد من ممرلي األحزا  السياسي ، فض
 أدانوا جمي ا ال اراك اإلسرائيلي  علا ال طاع اليلسطيني.

أو " وسرائيل"الراغبين في السير ولا  مواطنيهاسباني ، وفي سياا م ال حذرك وزار  الخارجي  اإل
 فلسطين  وخي الحذر بشكل كامل.

ر البرلمان األوروبي في شخي مسير  اح جاجي  أمام م  011وفي الشأن ذا ه نظم ما ي ر  من 
 ال اام  البلجكي  بروكسل، لل نديد بالهجماك اإلسرائيلي ، وسط أجوا  ماطر .

وفي مدين  "اسطنبول" ال ركي  نظمك مجموع   اب   لجم ي  ال ضامن مح فلسطين، اح جاجاك 
 ليلسطيني .ممارل ، وأخذوا يجوبون الشوارع في منط   "ب  أوغلو" وهم يلوحون باألعفم ال ركي  وا
 15/6/2512فلسطين أون الين، 

 
 نشطاء ينتقدون تغطية "بي بي سي" للعدوان اإلسرائيلي على غزة  .006

ريما شري: في الوقك الذي يا د فيه ال دوان اإلسرائيلي هجما ه الااروخي  علا أنحا   –لندن 
د ، مس هدف  م يرق  في قطاع غز ، في عملي  عسكري  أطل ك عليها وسرائيل اسم  الجرا الاام

منازل المواطنين  راد وسائل اإلعفم ال المي  وال ربي  اورا مري   لهذد ا ع دا اك الم فح   
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ماور  ان شال الجرث من  حك األن ا  والدمار الهائل الذي حل بالمنازل ارر اس هدافها بطائراك 
رواياك أخرى يرادها  ”المور   بالاوك والاور ”اإلسرائيلي ، و  أن لهذد ال  طياك  07ا األ

سلو  يايه ب   النشطا ، الذين ي اب ون ب يون ن دي  مخ لا أالبريطاني ب "بي بي سي"موقح 
ماطلحاك ال ناوين الموظي  في رسم اور  النزاع، علا أنه محاول  واضح  لل فع  بال  ول 

 وال حايل علا الح ي   ب  بئ  موجه  للرأي ال ام. 
ب   ال ناوين ال ي  ناولها موقح  " وي ر"و "فيسبو " ا ج ماعيل واال و ناقل نشطا  علا موقح ا

اإلنكليزي في   طي ه لألحداث م برين عن غضبهم لما وايود بال حيز الواضح ال ي  "بي بي سي"
 مارسه هذد الوسيل  اإلعفمي  ضد اليلسطينيين، كما دعوا كل من يشاركهم في هذد الر ي  ب  ديم 

 المخاي للشكاوى. "ي بي سيب"شكوى علا موقح 
وسرائيل "، "وسرائيل  حك هجوم حماس"ومن ب   ال ناوين ال ي نشرها الموقح في   طي ه لألحداث: 

 ." ا د خططها لوقا الهجماك الااروخي  من غز 
ان هذد  "ال دس ال ربي"وقالك سار  كولبورن، رئيس  حمل  ال ضامن مح فلسطين في بريطانيا لر

ضد اليلسطينيين يج  أن  ن هي فورا وانه من غير الم بول أن   جاهل الحكوم   المذبح  المروع 
ان هاكاك اسرائيل، وم الج  األسبا  الجذري   إلنها البريطاني  جرائم وسرائيل بل يج  أن   مل 

لفح فل واليال ال ناري وال طهير ال رقي من خفل فر  ال  وباك ح ا  ل زم وسرائيل بال انون 
علا " ال دس ال ربي"أمس األرب ا  حالك  "بي بي سي"كما أرسلك هذد الحمل  بيانا ولا  الدولي.

 نسخ  منه.
 15/6/2512القدس العربي، لندن، 

 
 مسؤول أمريكي: اإلسرائيليون المختطفون الثالثة تعرضوا إلطالق النار بعشر طلقات .007

طا الي ي  اإلسرائيليين الرفر  دان ويليامز: قال مس ول أمريكي يشار  في ال ح يا في خ -ال دس 
الذين ق لوا في الضي  ال ربي  المح ل  في الشهر الماضي ونهم   رضوا إلطفا النار ب شر طل اك 

ويحمل أحد المخطوفين  ناري  علا األقل من مسدساك كا م  للاوك في جريم  ق ل  بدو م  مد .
 كي .عاما  الجنسي  األمري 07الرفر  ويدعا ني الي فرانكل  

 9/6/2512وكالة رويترز لألنباء، 
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 للمواجهة مع إسرائيل العسكرّيةاستعدادات "حماس"  .008

 عدنان أبو عامر
سرائيل في غّز ، ب د أن خاضا  ا يداض  أخيراض، اندل ك المواجه  ال سكرّي  المي وح  بين "حماس" وا 

 في م ال سابا. ، وهذا ما  وق ه "الموني ور"01/7 دريجّياج منذ عملّي  الخليل في 
جنو  غز  مسا  رفح في من ك ائ  ال ّسام الجناح ال سكرّي لر"حماس"، في  7لكن اغ يال وسرائيل 

 ، أفسح المجال أمام اند ع الحر .7/7
رش اك ااروخّي  ب شراك ال ذائا من نوع  7/7وأسير هذا ا غ يال عن وطفا ك ائ  ال ّسام مسا  

 ، علا جنو  وسرائيل.1101  غير مسبوق  منذ حر  "هاون"، "قسام"، و"غراد"، باور 
وانطلا الجيش اإلسرائيلّي في عملّي ه ال سكرّي  علا غّز  ال ي أسماها "الجرا الاامد"، فجر يوم 

5/7. 
 

 رسائل ردعّية
وقام "الموني ور" بجول  ميدانّي  في مواقح اس هدفها الطيران اإلسرائيلّي في غّز ، وعلم من ماادر 

 5وطيفض  07فلسطينّياض، من بينهم  70الهجماك أسيرك ح ا ك اب  هذد األسطر عن م  ل  طبّي  أنّ 
ااب  نسا  آخرين، من بينهم أطيال ومدنّيون. كما اس هدا ال اا منازل مدنّي  في مدن  471، وا 

 رفح وخانيونس وبيك  هيا في جنو  ووسط وشمال غز .
ئيلّي، فأادرك بياناك عّد ، جا  أهمها ما أعلنه نائ  لم   أّخر "حماس" بالرّد علا الهجوم اإلسرا

، ب د ساعاك من بد  الحر ، م  براض أّن 5/7 الرفرا رئيس مك بها السياسّي موسا أبو مرزوا فجر 
 حل اك الهجوم اإلسرائيلّي اك ملك باس دعا  ا ح ياطّي، و هيئ  جبه ها الداخلّي ".

ّسام عدداض من الرسائل اإلعفمّي ، أهمها شريط فيديو وفور اند ع المواجه ، نشرك ك ائ  ال 
  اويرّي لاارو  من  اني ها.

 
ونشرك مجموع  اور اس  راضّي  لمسّلح يحمل اواري ، ومن خليه نيران  ش  ل، وك   عند 

رما أسيلها بالل  ين ال ربّي  وال برّي  "كّل المدن اإلسرائيلّي  قريب  من غّز "، في وشار  ولا أّنها في م
 اواري  ال ّسام.
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ال  ا "الموني ور" قائداض عسكرّياض ميدانّياض من "حماس" في غّز ، قبيل ساعاك من اند ع المواجه ، 
وأبل ه أّن "هذا الاارو ، من دون ويضاح حجمه ومداد، ي طي وشار  ولا ما والك وليه ك ائ  

ن قدرا ها الااروخّي  أكرر كراف  ودّق  ال ّسام من اح راا عاٍل في مواجه  الجيش اإلسرائيلّي، وذ  كو 
 ااروخاض دف   واحد ". 47في اإلااب ، وقد يكون اإلطفا بدف اك  ال ولا 

وأضاا في ل ا  خاي مح "الموني ور" في جنو  مدين  غّز : "لم يكن سراض أّن حماس اس  ّلك ف راك 
ياا هجوم، وان ك وسائل طيران الهدو  الّساب   ل  جيل اس  دادها للجول  الحالّي ، فهي حيرك أن

 غير مشّ ل  بشرّياض، وأطالك مدى قذائيها الااروخّي ".
وأّكد "موقح المجد األمنّي" الم ر  من "حماس"، أّن "ك ائ  ال ّسام اّ خذك وجرا اك عّد ، اس  داداض 

ي  إلمكان أن  طول المواجه  مح وسرائيل هذد المّر ، وأهّمها عدم كشا أماكن وطفا الاوار 
المنطل   من غّز  باّ جاد البلداك اإلسرائيلّي ، واإلب ا  علا راجماك الاواري  المن شر   حك األر  
سرّي ، ان ظاراض للمواجه  الم بل ، واخ يار أوقاك غير م وّق   في غيا  الطائراك المحّل  ، و اميم 

 أهدافه بم لوماك خاطئ ".راجماك وهمّي  فوا األر ، ل ضليل الطيران اإلسرائيلّي، و  ذي  بن  
واس هدفك ك ائ  ال ّسام مروحّي  وسرائيلّي  من طراز "أبا شي" في أجوا  خانيونس في جنو  قطاع 

"، م ّكد  أّن "الاارو  أاا  هدفه بدّق ، من 7، من خفل اارو  "سام 7/7غز  ب د ظهر ا رنين 
 دون أن   ّكدد وسرائيل".

راك "حماس" ال سكرّي  لوقا  حليا الطيران اإلسرائيلّي في أجوا  وسبا "للموني ور" أن  حّدث عن قد
 غّز .

و حظ "الموني ور" من خفل جول  ميدانّي  أّن م ظم الطيران اإلسرائيلّي المحّلا في أجوا  غّز  منذ 
اند ع الحر  يطلا بالوناك حرارّي  للحيلول  دون اس هدافها من مضاّداك الطيران ال ي  ملكها 

ألا جندّي  41م، لكن المس جد الميدانّي في هجوم وسرائيل علا "حماس"، هو اس دعا ها لرال ّسا
 اح ياط،  حضيراض ل ملي  برّي  مح مل  في غّز .

 
 االجتياح البريّ 

، وأشارك دراس  1115ومن جه ها،  بدو ك ائ  ال ّسام مس  د  لسيناريو كهذا واجه ه في حر  
ّسام أخيراض وحال عليها "الموني ور" ولا كييّي  ال  امل مح أّي عملّي   داولها قاد  ميدانّيون في ال 

سرائيل، ألّنها س حاد أرواحاض  برّي "، وقالك: "وّن ال ملّي  البرّي   مّرل السيناريو األكرر قساو  لل ّسام وا 
بون مباشر  بشرّي  كبير ، لكن م ا لي الّ سام والوا ولا مس وى من ا ح راا ال  الّي يج لهم   يذه
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لمواجه  الجنود اإلسرائيلّيين، كما في الماضي، بل يجرون قرا   سليم    جاد عملّياك ال دو 
 وسرائيل . وبالّ وازي، ي م ورسال خفيانا المسلح  ولا األمام، حيث الخطوط الخليّي  لفن شار 

 اإلسرائيلّي ل نييذ عملّياك هنا ".
 ا لي ال ّسام وذا قّررك وسرائيل ا ن  ال لل ملّي  البرّي  ال ي  حّول أضافك الدراس : "وّن ن ط  ال ّو  لم

جنودها في شوارع غّز  من اّيادين ولا ماطادين، ولا بّط في مرما النيران، وذل  من خفل 
الّ خطيط الممّيز واإلعداد والّراد المسبا، و حديد ن اط الّض ا في ايوا ال دو، واس  فل 

يرب  الجنود، ويج لهم يس طون برااي المهاجمين في م ار  يربك فيها عنار المياجأ  الذي 
 الم ا لون أّن لديهم قدراك عسكرّي  م يوق ".

وقد  حدث "الموني ور" في  حليل سابا عن أحد ال حّدياك ال ي  واجه الجيش اإلسرائيلّي، وذا قّرر 
 ر .دخول غّز  برّياض،   مّرل في عشراك األنياا ال ي  ن شر  حك األ

وواا ال ائد الميدانّي ذا ه في "حماس" "للموني ور" ما  مّرله األنياا من ن ط  قّو  لم ا لي الحرك  
وذا دخلك وسرائيل غّز  ب وله: "هذد األنياا المن شر   حك كّل شارع وزقاا في غّز   ضيا أوراا قّو  

خلا مشكفك أمنّي    حار لها أمام جديد  لك ائ  ال ّسام، و  ّما األزم  ال سكرّي  اإلسرائيلّي ، و 
الجيش، مما سيير  عليه   ديفض في قواعد المواجه  مح "حماس"، وس  حّول المشكل  المركزّي  أمام 

ّن ما يرّجح اع ماد "حماس" الم وّقح علا األنياا وذا قررك وسرائيل ال ملّي  البرّي ، أّن  الجيش". وا 
، حين قاا الجيش اإلسرائيلّي ني اض  حك مطار غّز  7/7األحد اند ع المواجه  الحالّي  بدأك مسا  

 من م ا لي ال ّسام، ق لوا جمي اض. 7الدولّي المدّمر، وكان فيه 
عن اق حام وحد   5/7ول ّل ما يشير ولا اس  داداك "حماس" للمواجه  الّدائر ، ما أعلن ه مسا  

لبشرّي "، ل اعد   اب   للبحرّي  اإلسرائيلّي  علا كوماندوز  اب   لك ائ  ال ّسام المسّما   "الضيادع ا
شواطئ بحر عس فن، في شمال غّز ، ووقوع اش با  مسّلح مح الجنود اإلسرائيلّيين، وهي المّر  

 األولا ال ي  نّيذ فيها عملّي  من هذا الّنوع.
اإلسرائيلّي في ني اض في أسيل منط   كرم أبو سالم ال سكرّي  5/7كما فّجرك ك ائ  ال ّسام مسا  

 جنو  قطاع غّز ، من دون اإلبفف عن وقوع خسائر أو أضرار.
وأخيراض،   ول "حماس" وّنها اس  ّدك "عسكرّياض للمواجه  الّدائر  حالّياض مح وسرائيل، وقد وعدك بمياجآك 

ونوعاض بين  م فح   سيشهدها ميدان غّز  أمام الجيش اإلسرائيلّي، مّما ي ني ا ساع رق   المواجه  كّماض 
 الجانبين.

9/6/2512المونيتور،   
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بيـب أ.. وستكسبها فصـائل المقاومـة وصـواريخها حتمـا.. ومطـار تـل غزةفي  "حرب الرعب"نها إ .009

ربما يكون المحطة القادمة بعد قصف حيفا.. وعيب ان يستمر اغالق معبر رفح في وجه الجرحـى 
 يا حاكم مصر

 عبد الباري عطوان
حاليا هي حر  من نوع مخ لا ب   الشي  عن م ظم الحرو  الساب  ، ما يجري في قطاع غز  

 أطل  ها، ويبدو ان فاائل الم اوم   كسبها ح ا اآلن، فالاواري  ال ي ”حر  الرع “عنوانها 
ووالك الا  ل ابي  وحييا وال فا ا س يطاني حول ال دس المح ل ، ومحاول  ا نزال البحري قر  

حري  اسرائيلي ، و يجير نيا قر  م بر كرم ابو سالم كلها م شراك   كد عس فن  ق حام قاعد  ب
 هذد الح ي  .

حال  الذعر  سود اوساط المس وطنين ا سرائيليين الذين  م  وا بحال من الهدو  رف ك م دل الدخل 
ا  دو ر سنويا، بينما ليس لها  ألااليردي في اسرائيل الا مس وياك قياسي     ر  الا ا رب ين 
 111من  أكررال ي بل ك ” 07اا “ال ليل من ا رر في اوساط ابنا  قطاع غز  رغم غاراك طائراك 

 طن من الم يجراك. 411غار  ال ك خفلها 
ا الك بالاديا فريح ابو مدين وزير ال دل اليلسطيني ا سبا ضمن مجموع  من  أمسمسا  

ا ال اراك ا سرائيلي  ف ال لي ان الم اهي ا ادقا  اآلخرين  س طفع ا حوال وردود الي ل عل
مليئ  بالناس الذين ي اب ون مبارا  البرازيل والمانيا في كأس ال الم، بينما ال ذائا ا سرائيلي   س ط 

 بال ر  منهم و  ي يرونها اي اه مام.
 

*** 
خانا  هذا الش   الذي يخرج من اج ياح اسرائيلي ليدخل في آخر، ومن حاار اق اادي وسياسي

شد ،   يمكن ان يهزم، فهذا قدرد، واخ ارد ال لي ال دير لكي يكون ممرف لهذد  أكرران ظارا آلخر 
ا م ، وسدا لها في مواجه  هذا ال دو الدموي الم  طرس، ولن يهر  من هذد المهم  مطل ا، ولن 

 ي خلا عن قدرد ودورد، وهو الم من الشجاع.
سرائيلي يبحث عن  هدئ ، بل يس جدي الوسطا  من اجل الوال بنيامين ن نياهو رئيس الوزرا  ا 

عنيا  أكرراليها رغم كل ج ج  ه و هديدا ه، بينما يبحث ابنا  ال طاع عن كسر لحاار عربي 
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وايفما من الحاار ا سرائيلي، وال يش بكرام ، ولكن دون ان ينسوا الم اوم  وح وقهم الم  اب  
 .في وطنهم وارضهم في الوقك نيسه

الاواري  ال ي بدأنا نحيظ اسما ها، مرلما نحيظ مداها عن ظهر قل ، مرل كلماك اعذ  ا غاني 
، س ال ح ما الا مطار بن غوريون ”البراا”و” 7فجر “الا ” 77ام “او ”  R160“الا قلوبنا، من 

الا في قل   ل ابي ، و  طل المفح  الجوي  ا سرائيلي ، ولكن هذد الخطو  ربما  كون م جل  
الم اوم   فأهلاخرى يجري اس خدامها في الوقك المناس  وهو قادم ح ما، ” رع “حين، وورق  

 يح رمون كلم هم، وي ولون ويي لون.
ليسك قو  عظما، و   مل  جيوشا جرار  واسلح  ” حماس“فاائل الم اوم  اليلسطيني  وعلا رأسها 

، ولذل  لن  زيل اسرائيل من الوجود في ”زكرو “و  اواري  ” ميركافا“نووي  وكيماوي ، ودباباك 
هنا، ويكيي ان جميح ر سا  الوزاراك ا سرائيليين جربوا حظهم، ” نسبي“الحر  الحالي ، وا ن اار 

الاواري  منه  وطفاميف مرب ا، ووقا  071وحاولوا هزيم  قطاع غز ، الذي    زيد مساح ه عن 
وا وب يك الاواري ، مرلما ب يك الم اوم ، بكل جبرو ها وانها  الم اوم  فيه، وفشلوا جمي ا، وذهب
 وقو ها وعز ها، ولن يكون ن نياهو اس رنا .

ناا مساح  فلسطين المح ل  با ك  حك رحم  اواري  الم اوم  اليلسطيني  علا  واض ها، 
ك والناا الراني في الطريا، والمياجآك وارد ، ولن يخشا ابنا  ال طاع ورجال م اوم ه  هديدا

قلنا انهم ين ظرونها ويس  جلونها، ف د خاضوها في الماضي،  وذان نياهو بالحر  البري ، بل   نبال  
وسيخوضونها في الحاضر، ويس  دون لها في المس  بل، فطالما اس مر ا ح فل س س مر الحرو  

 كاف ، والزمن في االح ااحا  الحا وان طال. بأشكالها
 أكبر  ع  ااابح، وقدر  اهل فلسطين وقطاع غز  بالذاك علا ال حمل ن ولها للمر  ا لا انها حر 

بكرير من قدر  اعدائهم ا سرائيليين، فل طل الحر ، وسنرى من يار  او  ويس نجد بالوساطاك 
، فها ”الرااي المابو “، وقبلها 1101في عام ” عمود السحا “لوقيها، مرلما حال في حر  
   في السجن، وها هي  سبي لييني   فشا سياسيا.هو ايهود اولمرك قائد ا خير 

اليلسطينيون لم ي ودوا ي ولون علا ال اد  ال ر ، و  ي اب ون  اريحاك السيد نبيل ال ربي امين 
عام الجام   ال ربي ، و  يرجون خيرا منه او جام  ه، او اج ماع وزرا  خارجي ها الذي سي  د في 

عبي الجزائر الذين اهدوا انجازهم الكروي في مونديال كاس ال الم  ونس ا سبوع الم بل، ويرون في  
ال طاع المحاار عنوانا للشرا والرجول  والبطول   ألبنا مفيين يورو   0و برعوا بمكافأ هم المالي   
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وال ضامن وا خوي ين ال ربي  وا سفمي ، وي درون مبادر هم الرجولي  اكرر من جميح مبادراك 
 مبادر  السفم ال ربي . المسما   بما في ذل  مبادر  الهوان الزعما  ال ر 

او دعو   ج ماعهم او اي حديث عن ” اادقا  الش   اليلسطيني“لم نسمح اي رسال   ضامن من 
 وأن مغز  من ب   الدعا   ألهلاسلح  نوعي  او غير نوعي ، ولم ن رأ عن اي دعو  للجهاد نار  

المسلمين ال ي ادر فرمانا  لإلخوانم هم  با ن ما   "حماس“حرك     رفونهم واحدا واحدا، هل  ن
وخشي  من بطش السلطان وقم ه، ولكن نذكرهم جمي ا بأن اهل ال طاع بشر،  باإلرها با هامها 

علا الجميح مرلما ي ولون ” فر  عين“، والم اوم  ”حماس“وغالبي هم ال ظما ليسك من منسوبي 
 دو.ولكن في اماكن اخرى فيما يب

الم اوم  لفح فل ا سرائيلي يج  ان  كون فوا كل الخففاك السياسي ، وزعيم  لكل الم اوماك 
ا خرى، و س وج  اس اط كل الخففاك والحواجز المذهبي  وال رقي ، وال وحد خليها، وال  ال  حك 

 مظل ها.
 

*** 
 جز مس شيياك ال طاع مار الش ي   الكبرى   لا م بر رفح امام المئاك من الجرحا الذين  

الخالي  من ا دوي  والم داك عن اس ي ابهم، مرلما   ل ه امام ا طبا  وشحناك ا دوي  ال ادم  من 
من ذل ، وحسبنا  أكررا  جاد اآلخر  لبي  لندا  الواج ، فأين ا نساني  وال روب  وا سفم و  ن ول 

 هللا ون م الوكيل.
لس ا من، وسننضم الا منظماك ا مم الم حد ، وسن دم طلبا الرئيس عباس ي ول سنذه  الا مج

 "س“الا محكم  الجناياك الدولي ، وسندين ال دوان، يا رجل اف ل شيئا، و وقا عن اس خدام حرا 
المشرا ” ف ح“الجرحا، اف ل شيئا ير  ي الا مس وى  اري  حرك   وأنينهذا، اح رم دما  الشهدا  

 الا هذا المنا  الذي   ربح عليه، و   ريد م ادر ه.ال ي   زعمها وبيضلها والك 
غز  هاشم بن عبد مناا، وال وم الجبارين، س ظل عنوانا للشمو  والامود وال ضحي  والم اوم ، 
ولهذا هي مس هدف  دائما، فشلك كل عملياك ال جويح وال  ل في  ركي ها، وس ظل كذل ، ابي  راف   

 من رماني  آ ا عام ونيا، فب يك وذه  كل ال زا . ألكررلما ف لك الرأس، وراف   راي  الم اوم ، مر
9/6/2512رأي اليوم، لندن،   
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 إسرائيل تطيح سياسة محمود عباس .021

 ماجد كيالي
منذ ان ها  ا ن ياض  الراني ، ورحيل الزعيم اليلسطيني ياسر عرفاك، ان ها عهد ا زدواجي  في 

لمياوض ، أو الم اوم  وال سوي ، مح مجي  أبو مازن ولا سّد  خياراك اليلسطينيين بين ا ن ياض  وا
 ال ياد  في المنظم  والسلط  و"ف ح".

بيد أن وجود قياد  "م  دل " لم  شيح لليلسطينيين عند قاد  وسرائيل، الذين جهدوا للحّط من مكان  هذد 
ال ور" حدوداض أمني ، ولا ال ياد ، بد اض من وضح شروط علا ال سوي ، مرل "األمن أو ت"، واع بار "

 طل  ا ع راا بر"يهودي  الدول " اإلسرائيلي ، مروراض باإلارار علا   زيز األنشط  ا س يطاني .
فلسطينيا،  4010 حوالي، ق لك وسرائيل 1104- 1117في غضون السنواك ال سح الماضي ، من 

يلياض فحس  مارعهم في  ل  وسرائ 057في الشهر، في الم ابل ل ي  47في السن ، أو  447بم دل 
في الشهر. وبحس  م طياك  0.7وسرائيليات في السن ، أو  11الي ر ، في عملياك للم اوم ، بم دل 

فلسطينيا في غز  في عملي  "الرااي المابو "  أواخر  0400مركز "بي سيلم" فإن وسرائيل ق لك 
   اسرائيليين ف ط منهم س   أطيال، في حين ق ل م ابل ذل   س 001  منهم 1110وأوائل  1115

 عسكريين.
  0  فلسطينياض، بينهم  40وفي ال ام المنارم ق ل س   وسرائيليين لكن قواك سلطاك ا ح فل ق لك  

 ، وهدمك 4501  منهم، بينهم عشراك ا طيال والنسا ، واع  لك نحو  0771أطيال، وجرحك  
حراا ما   دونم، و  مدك عااب7111  مبنا، واادرك نحو  054  اك المس وطنين اق فع وا 

  شجر . وم ّخراض، وب د عملي  اخ طاا وق ل المس وطنين الرفر  قامك وسرائيل ب  ل 04711ي ار   
منهم، في هجماك  711 حوالياألحد الماضي ، واع  ال  01عشراك من اليلسطينيين  ضمنهم 

ين علا خطا الي ا محمد أبو علا المدن اليلسطيني ، وهي السياس  ال ي شج ك مس وطنين اخر 
 خضير  وق له حرقاض، ما أدى ولا  يجر األوضاع.

 .1101و 1115وأخيراض ها هي وسرائيل  شّن حرباض علا غز  هي الرالر  من نوعها ب د حربي 
هذد ا حاا اك والوقائح   كد أنه   يوجد  ناس  في ال وى بين اإلسرائيليين واليلسطينيين، و  حج  

كل هذا ال  ل وال نكيل، الذي هو بمراب  ع ا  جماعي واس خدام ميرط لل و ، إلرها  إلسرائيل ل
 اليلسطينيين، و دمير م وماك حيا هم.
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هي من أكرر الي راك هدو ا وأمنا بالنسب  لإلسرائيليين،  1104الا  1117هكذا ي بين أن الي ر  من 
ني، وار هانها لخيار المياوضاك، لكن هذد بسب  طبي   ال ياد  اليلسطيني ، وان هاجها ال نسيا األم

 ليسك حال اليلسطينيين.
المشكل  أن وسرائيل    بالي بهذد الم طياك، بان هاجها سياس  اإلمف  وال طرس  وال و ، و   بالي 

 با ع دال و  بأبي مازن وقياد ه، ما يضطر اليلسطينيين البحث عن خياراك اخرى.
15/6/2512، النهار، بيروت  

 
 يفقدون السيطرة .020

 اليكس فيشمان
 جاوزك المواجه  بين اسرائيل وحماس أمس األول ب د الظهر ن ط  الفعود . ولم ي د ألحد الطرفين 
من هنا فما ب د أي  سيطر    علا الجداول الزمني  و  علا الاور  ال ي س ن هي عليها هذد 

و عن ماالح امني  واضح ، بل يحركهما الم رك . و  ي مل الطرفان عن   ديراك اس را يجي  ف ط أ
عالم  اوراك ورموز وغرائز وان  ام. ولهذا أابح وقا هذد المواجه  قبل أن  بل  أب ادا غيفني ، 

ال ذائا الااروخي  علا  ل ابي  هو "اور  النار"  وطفاغير ممكن   ريبا.  رى حماس أن 
ر  علا بلد  أو اخ طاا جنود الا ال طاع. المطلوب  لهذد الجول   كا ندفاع من داخل نيا والسيط

وكلها أحداث حاسم  لن  منح حماس المجد ف ط بل س ج ل حكوم  اسرائيل    ر  لض ط من 
 نار بحس  الشروط ال ي س  ر  عليها. وطفاالجمهور يوج  عليها أن  وافا علا وقا 

ي  ال ي أعد ها قبل ذل ، ف د وقد أبرزك حماس أمس األول في الح ي   عددا من المياجآك ا س را يج
اواري  علا غوش دان، وحاولك ان  نيذ عملي  اس را يجي  من البحر في منط    وطفابدأك 

زيكيم، وحاولك أن  نيذ عملي  نيا في منط   كيرم شالوم. وكل ذل  عن فر  أنه كلما مر الوقك 
 سرائيلي الا كل ا نياا وقواعد قوي النشاط ا سرائيلي الذي يضائل قدرا ها. وما لم يبل  الجيش ا

الاواري  ول نييذ عملياك اس را يجي .  إلطفاالاواري  الب يد  المدى فهي فرا  حماس  وطفا
 وسيابح ذل  أا   عليها ب د بض   ايام.

س حاول حماس أن  طيل الم رك  ب در المس طاع ألن قدر  المج مح اليلسطيني في غز  علا 
من قدر  الجبه  الداخلي  ا سرائيلي  علا ال حمل. ولهذا س حاول ايضا أن  برأكال حمل، في   ديرها 

قذائا  01كل  ل  ال ذائا الااروخي  ال ي لم  ا  الا اآلن بم ادير موزون  بين  وطفا واال 
قذيي   471 – 411كل يوم، اطفقها علا غوش دان. وفي ال طاع بحس  ما ن لم  11الا 
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هكذا  س طيح ا س مرار علا ا طفا اسبوعين علا األقل. ومح هذد ااروخي  ب يد  المدى، و 
الم ادير المحدود  من المح مل أ     ر  ال ب  الحديدي  ح ا في ذرو  نجاع ها ب   الاواري . 
ون الدمار والماابين في غوش دان سيحدران اور  الذعر ال ي  بحث عنها. و رى حماس أنه ح ا 

ن مجرد ح ي   أن  ب ا علا رجليها س   برها انجازا كما حدث بالضبط لو أايبك اااب  شديد  فا
شخاا وكان  41ب د عملي  "عمود السحا ". وقد ق ل في قطاع غز  في ا سبوع ا خير نحو من 

ن  في اسرائيل في م ابل ذل  عدد من الجرحا جراحهم طييي  برغم مئاك اطفقاك الاواري . وا 
 اس اور  النار، فهي  بحث عن   ادل من جه  الضحايا.عدم ال ناس  هذا ييسد علا حم

الاواري . والذي     رفه  وطفاأدار سفح الجو ا سرائيلي أمس األول م رك  مركز  علا خنادا 
 05ا س خباراك من المح مل أن يطير الا هنا. وقد هوجم في الحاال ال ام ح ا ساعاك المسا  

وهوجمك ايضا منظوم  الدفاع الجوي لحماس ل أمين السما   أنياا هجوم. 01مخبأ  و وطفاقاعد  
 اواري  علا الطائراك. وطفاولمنح 

أليا من رجال ا ح ياط من اجل الم رك  البري . وما زال ال جنيد  41أجازك حكوم  اسرائيل  جنيد 
اري  في  ل لكن في اليوم الذي  س ط فيه او  –باح فل ال طاع  الب  اه مام  إلسرائيلجزئيا، فليس 

ابي  وياا  مدنيون لن  وجد حكوم   س طيح أن  ربك لض ط الجمهور للدخول الا غز  "لانح 
 –  عن رغب  ومخالي  كل مالح   –نظام هنا ". وهذا سيناريو مح ا   ريبا   جه اسرائيل اليه 

ر   خذد الحكوم  ب ينين مي وح ين. وسيكون اس  رار الرأي علا ا ن  ال الا المرحل  البري  أهم قرا
 في هذد الم رك  ونحن قريبون جدا من هنا .

أدارك اسرائيل في ا سبوع ا خير  ل ب  بين  بون  مح حماس لم  ي  الا أي مكان. وأل ا سفح 
 وذاطن من الم يجراك. وقد ي رر هذا الرقم  أريرا ضخما  011الجو ا سرائيلي علا غز  نحوا من 

طن من  011طنا أو  01خي  في حوز  الجهاك ا رهابي ، لكن قيس بمخزون ال ذائا الاارو 
   كاد  ح  قدراك سفح الجو، فهذد مرحل  أولي  جدا وحذر .  –في اسبوع  –الم يجراك 

وا نيجاراك الكبير  ال ي ظهرك الا أمس األول علا الشاشاك هي ماد  دعائي    نظير لها. لكن 
   الن ائ .سفح الجو ما زال بطي  الحرك  من جه

فيج  علا سفح  –قبل أن  تدخل قو  بري  الا ال طاع  –ارادك اسرائيل ح ا ان  تركح حماس  وذا
الجو أن ي ل ا  وجيها الا زياد  سرع ه كريرا. وييضل رفر  ايام قاا كريا في ال طاع علا ايام 

 ق ال طويل  مح مئاك الجرحا من الطرفين.



 
 
 

 

 
           85ص                                     1262 العدد:     15/6/2512الخميس  التاريخ:

 

أهدافا  –ال ي جترك الا هذد المواجه  خففا لمالح ها  –ئيل حكوم  اسرا  نشئيج  أن نأمل أ  
جديد     س طيح الرباك لها. وقد أابح وزرا  ي لنون اآلن أن هدا ال ملي  هو ال ضا  علا سفح 
حماس الب يد المدى، وهذا ش ار فارف   يوجد ورا د أي شي  ألنه   يمكن احراز هذا الهدا دون 

 اح فل ال طاع.
اليوم أي هدا سياسي في غز . و رمي عملي  الجيش ا سرائيلي الا احراز هدا  رائيلإلسليس 

الاواري ، ويمكن احراز هذا الهدا ف ط بالكرير جدا من النار والبحث  وطفاواحد وهو وقا 
 بموازا  ذل  عن ن ط  الخروج ال ي   يح للطرفين فرا  النزول عن الشجر .

 يديعوت
15/6/5122الحياة الجديدة،   

 
 خيبة األمل العامة في اسرائيل .022

 عاموس هرئيل
هي ال ي  حدد اور  ا مور الا  فإنهابرغم أن حماس في ن ط  ض ا بل في ازم  اس را يجي ، 

ن عدد  اآلن في المواجه  الحالي . وقد أخذك اسرائيل  تجر الا ادام عسكري لم  ردد من البداي . وا 
مفيين اسرائيلي جربوا أمس الجري الا  4ن نحوا من الخسائر المر يح في قطاع غز  وح ي   أ

قذيي  ااروخي  أطل ك علا  011من  أكرروال را ا مني  مح سماع ا نذاراك، وأن  المفجئ
 ملي  ا يدا أخذ ي وى. وألنه لم  تا  الا اآلن خط  خروج منظم  للطرفين وألنه لم  –اسرائيل 

  الماريين لبذل الجهد المطلو  لل وال اليها، فف ي ضح في هذد المرحل  مبل  اس  داد الوسطا
 يبدو اآلن في األفا موعد انها  م كهن به للادام.

المواجه  في ال طاع عملي  الخطا وق ل المخطوفين ا سرائيليين الرفر  في غوش  ان هزك
ل  عايون، لكنها   سح دون ال  بها. ولم  كن قياد  حماس في ال طاع كما ن لم جز ض من سلس

حزيران. لكن فشل  01ال ياد  ال ي  ولك الخطا الذي نيذ ه خلي  من المنظم  من الخليل في 
عدم قدر  الخلي  علا عر  مطال  علا اسرائيل وكشا الجيش ا سرائيلي عن الجرث  –ال ملي  

 ر  حماس بف انجاز. وأضيا الا ذل  الش ور بالحاار الذي أخذ ي وى لل طاع وفشل  –
 اد  حماس لكسرد.محاو ك قي

بحرك حماس عن انجاز بديل ولهذا بادرك الذراع ال سكري  كما يبدو  ون م دار ال نسيا مح ال ياد  
قذائا ااروخي  أخذ  بإطفاالسياسي  للمنظم  ليس واضحا  ماما ، بادرك الا  سخين الجبه  



 
 
 

 

 
           81ص                                     1262 العدد:     15/6/2512الخميس  التاريخ:

 

منظم  في مطلح ي وى. وردك اسرائيل بضبط نسبي للنيس وبهجماك جوي  محدد . وقد بادرك ال
ا سبوع الحالي الا عمل طموح جدا هو محاول  محكم  ل نييذ عملي  بواسط  نيا هجومي الا 
داخل ار  اسرائيل قر  كيبو س كيرم شالوم علا حدود ال طاع الجنوبي . ويبدو أن ال ملي  أحبطك 

ومن هنا «. عملحادر  »حينما نزلك قو  حماس الم  دم  الا داخل النيا وأايبك علا نحو ما بر 
وما ب د ذل  بدأ حسا  آخر في وقك نزلك فيه قياد ا حماس السياسي  وال سكري  كما يبدو  حك 

 ا ر  وأخذ نشطا  الميدان ي ل ون  وجيهاك الا زياد  قو  ا طفا.
ون مشكل  اسرائيل هي أنها جترك الا المواجه  مرغم . وقد حدث شي  مشابه جدا في ا سبوع 

، ف د اخطأك حماس آنذا  ايضا   دير 1101لي  عمود السحا  في  شرين الراني الذي سبا عم
م ااد حكوم  ن نياهو  الساب    وقدرك أنها س ضطر الا ضبط نيسها في وجه  ا يد م  مد 
منها. بيد أن اسرائيل كان لها آنذا  ميز  المياجأ . وفي بداي  ال ملي  ايي احمد الج بري، رئيس 

الواول  وأابحلحماس، وأاي  أكرر مخزون ال ذائا الااروخي  لمدى م وسط.  الذراع ال سكري 
 نار من هنا أسهل. وطفاالا وقا 

 حك ا ر ، وي در عدد ال ذائا  المفجئقاد  المنظم  في مكان عميا في  أابحوفي هذد المر  
ا ض جيدا. ويبدو الااروخي  ال ي يبل  مداها الا غوش دان ببضح مئاك أخيي ب ضها علا ا قل اخي

أن حماس   لمك أن  كون أكرر حذرا. ف د برز في جو ك مواجه  ساب   عدد خفيا ا طفا ال ي 
. وفي هذد المر ، لإلطفاق ل رجالها بهجماك سفح الجو في حين كانك  ت د ال ذائا الااروخي  

ا ا قل موجودا في ب   قواعد ا طفا عل أابحوعلا حس  اففم نشرك في السن ين ا خير ين، 
 حك ا ر  ويحافظ مش لوا ال ذائا الااروخي  علا مساف  أمن من المكان وقك  مفجئ

 ا طفا.
خيب  أمل الجمهور ال ي اخذك   وى في اسرائيل، يج  علا الحكوم  أن  وبإزا في هذد الظروا، 

واجز، وقالوا ون كل  رد ردا قويا جدا. وقد  حدث وزرا  كبار أمس عن أن اسرائيل أزالك كل الح
يشمل اااب  ال اد  الكبار كما حدث « كل هدا»هدا في حماس اااب ه مشروع  اآلن. ويبدو أن 

ي ح  ون فيها من أن المكا   فارغ  قبل « هجماك ع اري »أمس. ولن  كون الهجماك الجوي  ال الي  
 ال ذيي . وطفا

طك عملي  النيا في كيرم شالوم لكن  واال حماس في الوقك نيسه البحث عن انجازاك لها. أحب
وردك انبا  أمس عن انيجار آخر في المنط   نيسها دون ماابين من الجان  ا سرائيلي هذد المر  
ايضا. فأرسلك مح ذل  خلي  غوااين الا ساحل زيكيم ب د أن ق ل سفح الجو ا سرائيلي ارب   
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في ادام  الشاطئخربون ب د نزولهم علا من رجال ال و  البحري  لحماس بساعاك قليل . وق ل الم
مح قو  من جي ا ي. وقد لوحظ أن حماس أعدك سلسل  مياجآك  ك يكي  كهذد  رمي الا ال شويش 

 علا ال ملي  ا سرائيلي  والا  سجيل انجازاك م نوي  ما. لكنها لم  نجح في ذل  الا اآلن.
في وقك خطط ألن يكون قريبا من  دخلك غوش دان ايضا في م ادل  الردع أمس كما كان م وق ا

نشراك اخبار المسا  في ال لياز. واع رضك قذيي  ااروخي  في منط   ريشون ل سيون. و حملك 
وهي فايل ضئيل في قطاع غز    مل مح ال  ما بحماس،  حملك « ك ائ  ا قاا»منظم  

ا كان موجها وزعم ال اريح أن ا طف« 71براا »المس ولي  واعلنك أن الحديث عن اارو  
من قبل  أطل كأاف الا مطار بن غوريون. و يسير ذل  واضح وهو أن المنظماك ال زي  قد 

الاواري  علا  ل ابي  في عملي  عمود السحا . وسيانا مطار بن غوريون علا أنه انجاز 
ن كان الحديث ايضا عن مبال   غزي  –آخر ي ضمن  هديد الطيران المدني الا اسرائيل ومنها   وا 

اواري  اوسح  وطفانموذجي . ووردك ا نبا  في المسا  عن س وط اواري  في منط   ال دس مح 
علا غوش دان. وسجل قبيل من اا الليل س وط قذيي  في الخضير ، وهذد شهاد  علا أن حماس 

كم. وسجلك  011من  أكررنجحك برغم الحاار في أن  هر  اواري  م دود  يبل  مداها 
لحديدي  اع راضاك ناجح  كرير ، ويبدو انه حدث  حسن ل در ها منذ كانك عمود بطارياك ال ب  ا

الاواري ، وم نا ذل  أن يكون ناا مساح  اسرائيل  حك  وطفاالسحا . وي وقح أن يس مر 
هجوم. ويوج  ا مر حال  طواري  فورا في الجبه  الداخلي  وسي رجم بموازا  ذل  الا اجرا اك 

 هجومي .
ي المس ويين السياسي وال سكري في اسرائيل أن ف ر  ضبط النيس قد ان هك. وأحد بينوا أمس ف

ا مكاناك عملي  بري  برغم أن الحكوم  لم  رد ذل  من البداي . ويبدو علا ما في ذل  من ال ناق  
 77أن الجيش ا سرائيلي أقر  الا دخول ال طاع مما كان وقك عمود السحا  حينما جند نحوا من 

 دي اح ياط.ألا جن
بيد أن يد اسرائيل كانك هي ال ليا من البداي  في الجول  الساب   بسب  ال ملي  ا ف  احي . وليس 

الاواري  علا الن   والوسط. ويزيد الض ط  وطفالن نياهو في هذد المر  انجاز في يدد، وقد ي سح 
اليري ين  وطفا  هو علا الحكوم  والجيش في هذد الظروا لي ل شي  ما، وقد يكون هذا الشي

 اللذين نظما من المظليين ومن جي ا ي في عمل هجومي محدود.
ألا جندي من ا ح ياط بطل  من الجيش. ولم يس دع  41أجاز المجلس الوزاري الما ر  جنيد 

الجيش ا سرائيلي الجميح في هذد المرحل . ودتعي الا الخدم  جنود من عد  وحداك: ممن ي ملون 
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من ال فا حول الوحداك النظامي ، ورجال اس خباراك وقياد  الجبه  الداخلي ، باي هم جز ض 
ومنظوم  الدفاع الجوي وك ائ  مشا  اح ياطي  مهم ها أن  حل محل الك ائ  النظامي  ال ي   جه 
الا الجنو . وهم لم يكرروا خطو   مك في عمود السحا  الا اآلن حينما ان ظر آ ا من رجال 

ناطا ال دريباك في الجنو  و ل وا قذائا ااروخي  واش كوا من أن الحكوم  غير ا ح ياط في م
قادر  علا أن   رر هل  رسلهم في عملي  أو  رسلهم الا بيو هم. وقد كان لل جنيد كما يبدو قيم  
ردعي  لكن كان لل ليان  أريراك عام  اشكالي . ويبدو أنهم يريدون في الجيش هذد المر  ا م ناع عن 

ن  جنيدا اوسح يشمل الوي  اح ياط من اجل عملي  بري  سيوزن مجددا بسب  ا ساع ذل  وطفا . وا 
 الاواري  في الليل.

يمكن أن  س مر جول  ال  ال بين اسرائيل وال طاع بض   ايام اخرى علا ا قل بل قد   وى باور  
ون قاد  كبارا من ملحوظ . وهنا يوجد دور رئيس للوساط  الماري . و  ول ماادر فلسطيني  

ا س خباراك الماري  كانوا في اسرائيل في مهم  وساط  في مطلح ا سبوع، وقد اابحك حماس 
  ر  مطالبها علنا، واساسها  خييا الحاار  وهذا في الح ي   طل  موجه الا مار أساسا ، 

لذين اع  لوا النار الذي كان ب د عمود السحا  وا فراج عن السجنا  ا وطفاوال ود  الا وقا 
 .شاليطمجددا ب د أن أفرج عنهم باي   

ون لل اهر  ال ي عفقا ها ب ز  مشحون  جدا،  أريرا كبيرا فيما يجري في غز . لكن يتظن أن الجنرا ك 
الماريين   ي ارضون أن   ل ا حماس ضرباك من اسرائيل مد  بض   ايام قبل أن يير  عليها 

الا  –ايضا أن للماريين مشكف هم: موج  رفح اس ار ضخم  نار. ويج  أن ن ذكر  وطفاوقا 
ي وقح ب دها مظاهراك ضخم  في مار قبيل نهاي   –درج  مضاعي  اس ار الوقود والسجائر 

ا سبوع. ويبدو هذا هامشيا من وجه  نظر اسرائيلي  لكنه يوجد اآلن ح ا للوضح ا ق اادي 
 الماري  أرير فيما يجري بين اسرائيل وغز .

0/7/1104هآر س   
15/6/2512القدس العربي،   
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