
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الرشق: المقاومة لن تقبل بتهدئة ال تستجيب مطالبها
 شلح: المقاومة لن تساوم على سالحها.. والشعب الفلسطيني سينتصر في هذه المعركة

 سالح حماس ورفض ضرب اإلرهاب لوجود مدنيين هزيمة للعالم : نريد نزعCNNنتنياهو لـ
 جريح 0606شهيد و 2601"إسرائيل" تواصل الحرب رغم موافقة المقاومة على التهدئة: 

 أوباما: أي اتفاق لوقف النار يجب أن ينّص على غزة منزوعة السالح

مجلس األمن يدعو لوقف إطالق 
 النار في غزة
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  لطة:الس
 0  للبحث في سبل العمل على وقف العدوان على غزة يجتمع مع العاهل السعودي عباس  
 0 األحمد: نرفض أن يكون دمنا ثمنًا للتجاذبات اإلقليمية والدولية  
 6 عدوان غزة انتكاسة للقيم األخالقية مالكي: صمت العالم تجاهرياض ال  
 2 شاحنة أدوية ومستهلكات طبية من الضفة لغزة 21تسيير يعلن عن وزير الصحة الفلسطيني   
 2 سفير فلسطين بالقاهرة يتفقد جرحى غزة الذين يتلقون العالج في المستشفيات المصرية  
 9 العيسة: العدوان ضاعف أعداد الفقراء والمحرومين من أبسط متطلبات الحياة  
 9 من قتلى غزة مدنيون %26: مدني إسرائيلي واحد قتل بالصواريخ و CNNاشتية لـ   
 26 لقيادة حركة التحرر منظمة التحرير إعادةيجب وسلو انتهت و أالبرغوثي: مرحلة   

 26 وداعش "إسرائيل"تيسير خالد يرحب بموقف الحكومة اللبنانية مالحقة   
 26 عشرة ماليين دوالر لتشغيل محطة كهرباء غزة :مأمون أبو شهال  

 
  المقاومة:

 22 المقاومة لن تقبل بتهدئة ال تستجيب مطالبهاالرشق:   
 21 لرشق: من يحاول نزع سالحنا سننزع روحها  
 21 المعركة في هذهالشعب الفلسطيني سينتصر .. و : المقاومة لن تساوم على سالحهاشلح  
 20 فتح تحّيي صمود وصبر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام جرائم االحتالل  
 20 مسؤول في حماس لـ "الشرق األوسط": نحن مع أي جهة إقليمية تحقق مطالبنا  
 22 مصادرة القرار الوطني ميةإقليمن محاوالت قوى  تحّذر فصائل منظمة التحرير  
 22 ساعة 12حماس توافق على تهدئة إنسانية لمدة   
 22 "الشعبية"  و"الديمقراطية" ترفضان بيان التهدئة اإلسرائيلية من جانب واحد  
 29 ت قيادي في القسام مسؤول عن إنتاج القذائف الصاروخية"إسرائيل" تقول أنها اغتال  
 29 األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة تواصل إطالق الصواريخ على الكيان اإلسرائيلي  
 29 حماس تطالب بفتح معبر رفح فورا وتدعو لتسيير قوافل لغزة  
 16 سبتمبر أيلول/ معاريف: حماس كانت تخطط لهجوم ضخم عبر األنفاق في  
 16 ضابًطا وجندًيا بمعارك االلتحام المباشر 92القسام: قتلنا   
 12 ماذا شاهد مقاتلو القسام خلف خطوط العدو؟  
 10 ألوية الناصر تنشر صورا لخرائط وأسلحة عثرت عليها بعد اشتباك شرق خانيونس  
 12 الداخل والشتاتبتكون أيام عيد الفطر أيام تكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني  حماس تدعو إلى  
 12 دئة بقصف مستوطنة "كريات جات"القسام ترد على خرق الته  
 15 ةة على الحركحماس: صمود المقاومة وضرباتها أفشل المؤامر   
 15 : حماس تفاوض كوريا الشمالية لعقد صفقة سالح" البريطانيةالتلغراف"صحيفة   
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  :اإلسرائيليالكيان 
 10 للعالم مدنيين هزيمة لوجود اإلرهاب ضرب ورفض حماس سالح نزع نريد: CNNلـ نتنياهو  
 16 ولألبد واحدة مرة حماس لدحر الشجاعة تستجمع" إسرائيل" رؤية ينتظرون الجميع: بينيت  
 16 النار إطالق لوقف حماس قبل من جديد طلب يف للنظر مستعدة" إسرائيل: "ليفني  
 12 تكتيكية خطوة اإلنسانية الهدنة على الموافقة: شتاينتز  
 12 االنفاق خطر وانهاء البرية العملية توسيع الجيش على يجب: ساعر  
 19 وافرادها حماس قادة من الثمن جني اجل من الكبرى قوته استخدام جيشال على يجب: موفاز  
 19 دوالر ألف 266 اإلسرائيلية الخزينة يكلف اعتراضه يتم فلسطيني صاروخ كل: اإلسرائيلية اإلذاعة  
 19 الهدنة تتجاهل اسحم ويقول غزة في القتال يستأنف االسرائيلي الجيش  
 06 تفجيرية عملية إحباط يزعم االحتالل  
 06 غزة على للعدوان ابيب رفضاً  تل في حاشدة تظاهرة  
 06 غزة يف النار إلطالق وقفا يعارضون االسرائيليين من المئة في 20 من اكثر: استطالع  
 02  الجيش قتلى أعداد حول العسكرية والمؤسسة اإلسرائيلي اإلعالم بين التضارب  
 02  دوالر مليار 0.5 وبلغت األكثر غزة على العدوان كلفة: أحرونوت يديعوت  

 
  :األرض، الشعب

 00 جريح 0606شهيد و 2601المقاومة على التهدئة:  ةوافقرغم م الحربتواصل  "ئيلإسرا"  
 02 الضفة الغربية تشتعل غضبًا بسبب الدمار في غزة  
 02  على شهداء العدوان على غزة األسرى يعلنون الحداد  
 05  المواجهات واالعتقاالت مستمرة في الضفة الغربية  
 06 جرحى من غزة يتحدثون عن مآسيهم في مستشفيات القدس  
 02 عيد "شهيد" في فلسطين  
 26 أشرف القدرة.. طبيب غزة الذي ال ينام  
 21 : نريد هدنة تضمن األمن ورفع الحصار"لشرق األوسط"امواطنون في غزة لـ  
 22 آالف كسوة على الفقراء والنازحين في قطاع غزة عشرةتوزيع   
 25 لفلسطينيينحيفا: عبارات مسيئة للنبي الكريم ودعوات لالنتقام من ا  
 25 عائلة 50الصحة: االحتالل نفذ مجازر بحق وزارة   
 22 عنصرية: سائقو شركة "إيغد" يرفضون الدخول إلى الناصرة  
 29  ع غزةتدمير المناطق الزراعية ينذر بكارثة ومجاعة حقيقية في قطا  
 56  رام هللا: االحتالل يعتقل قياديًا طالبيا من "الكتلة اإلسالمية" في بيرزيت  

 
  صحة: 
 52  "حماية المستهلك": االحتالل أدخل أطنان من البضائع الفاسدة إلى الضفة خالل رمضان  
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  مصر: 
 51  مرسي يهنئ األمة بالعيد.. ويحيي المقاومة الفلسطينية  
 51 إلى غزة الغذائية واإلنسانية المساعداتجسر السيسي يأمر باستمرار   
 50 ة لغزةوزير خارجية مصر: جهود قطر وتركيا تصب في نفس هدف المبادرة المصري  
 50 "إسـرائيلـ": نظام السيسي منحاز ل"أبريل 0حركة "  
 52  معبر رفح يعمل بشكل مستمر منذ بداية العدوان :يمصر مسؤول   
 52 نفقا جديدا مع قطاع غزة 20يعلن تدمير  المصري الجيش  

 
  األردن: 

 52 رانيا العبدهللا: الفشل في توفير احتياجات المدنيين األبرياء في غزة فشل كبير في إنسانيتنا  
 55 األميرة هيا تكتب الى نتنياهو  

 
  لبنان: 
 50 تبقى القضية المركزية وتعلو فوق كل الخالفات السياسية جنبالط: فلسطينو نصر هللا   
حراق العلم اإلسرائيليلبنان: م    56  سيرات تضامن مع غزة وا 

 
  عربي، إسالمي:

 06   سطينية مليون لاير سعودي لوزارة الصحة الفل 266يوجه بتقديم  عبدهللا بن عبدالعزيز  
 06 في غزة "إسرائيل" تقتل األطفال عبدهللا بن زايد:  
 06 على غزة رئيس البرلمان العربي يطالب دول العالم بوقف العدوان  
 02 قبل انتهاء محادثاتنا مع مشعلعرض كيري جاء  "إسرائيل": رفض "الحياة"العطية لـ   
 00 "دروع بشرية من أجل غزة"آالف تركي يسجلون في حملة  ةثالث  

 
  دولي:
 00 أوباما: أي اتفاق لوقف النار يجب أن ينّص على غزة منزوعة السالح  
 02 : نرفض تبريرات المجتمع الدولي لـلعدوان اإلسرائيلي على غزةحزب االشتراكي الهولنديرئيس ال  
 02 فرنسا "تدين" استئناف الهجمات "من كال الجانبين" في قطاع غزة  
 02 نها: تدمير حماس سيؤدي لظهور شيء أخطر مفي "البنتاجون"مسؤول   
 05 البابا فرنسيس يناشد العالم من أجل السالم: "من فضلكم توقفوا!"  
 05  شيكاغو تشهد أكبر مسيرة تضامن ودعم لفلسطين بتاريخ الواليات المتحدة  
 00  حتياطي إثر تظاهرة التأييد للفلسطينيينشخصا في الحبس اال 22وضع باريس:   
 00 تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة لندنبعشرات اآلالف يشاركون في مظاهرة   
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 06 غزة ضد ل"إسرائيـ"مسلمو استراليا يجبرون مسؤوال حكوميا على االستقالة بعد تصريحاته المنحازة ل  
 06 احتجاجات ببلجيكا على الهجمات اإلسرائيلية ضد غزة  
 06 : حديث كيري عن وقف إطالق النار يعّد من أكثر سمات النفاقكاتب أمريكي  
 02 ين في غزةبحق الصحفي "إسرائيل"لجنة تقصي حقائق بجرائم   

 
  حوارات ومقاالت:

 02 بشنر موسى يافع ...الحرب الثالثة على غزة تكشف انقسام مصر والمحيط العربي  
 62 عبد الستار قاسم... إسرائيل لن تعود لقتال غزة  
 60 حلمي موسى تكّبل الجيش.. تتّوج حماس.. سباب رفض خطة كيري:إسرائيل تكشف عن أ  
 69  رنتشارد فولك"... الجنائية الدولية"فلسطين و  
 22 مطاع صفدي... إسرائيل خاسرة معادلة ليست مستحيلة؟… فلسطين رابحة  
 20 أمنر أور ... إلنجاز األكبر لحماسا  
 25 دافند غروسما ... لم يعد "الحل العسكري" قادرًا على تحقيق االنتصار  

 
 22 :كاريكاتير

*** 
 
 مجلس األمن يدعو لوقف إطالق النار في غزة 

دولي بمدنية ينونورك في بدانة جلسة طارئة إلى وقف إطالق دعا مجلس األم  ال: وكاالت -الجزنرة 
اليار في قطاع غزة الذي نتعرض لعدوا  إسرائنلي ميذ أكنثر م  عشرن  نوما خلف أكنثر م  ألف 

 شهند ويحو ستة آالف جرنح.
وقال مراسل الجزنرة رائد فقنه إ  الرئنس الدوري لمجلس األم  تال في بدانة الجلسة بنايا رئاسنا 

 رب فنه المجلس ع  قلقه م  تدهور الوضع وارتفاع الضحانا المدينن  في غزة.نع
وأضاف المراسل أ  البنا  تضم  دعوة لوقف فوري وعاجل إلطالق اليار، وحمانة المدينن  
والمؤسسات المدينة، ال سنما مؤسسات األمم المتحدة، لكيه لم نتضم  أي دعوة لفتح المعابر ورفع 

 ى القطاع ميذ سيوات.الحصار المفروض عل
ويقل المراسل ع  دبلوماسنن  في مجلس األم  تأكندهم رغبة المجتمع الدولي في ميح المساعي 

 الدبلوماسنة الجارنة حالنا في الميطقة فرصة إضافنة لليجاح في التوصل إلى حل سناسي.
الذي قال إيه لم ووفق المراسل فإ  ميدوب إسرائنل في األمم المتحدة أبدى امتعاضه م  البنا ، 

 نيصف إسرائنل ولم نتطرق لما سماه "إرهاب" حركة حماس.
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 وم  جهته، قال الميدوب الفلسطنيي باألمم المتحدة إ  البنا  "ال نلبي تطلعات الشعب الفلسطنيي".
 12/6/1622الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 غزة للبحث في سبل العمل على وقف العدوان على السعودي العاهليجتمع مع  عباس 

وفا: اجتمع الرئنس محمود عباس، في مدنية جدة السعودنة، مساء امس، مع خادم الحرمن   -جدة 
وبحث الرئنس مع خادم الحرمن  الشرنفن ، الوضع في  الشرنفن  الملك عبد هللا ب  عبد العزنز.

 قطاع غزة، وسبل العمل على وقف العدوا  اإلسرائنلي المتواصل على القطاع.
 12/6/1622هللا،  األيام، رام

 
 : نرفض أن يكون دمنا ثمنًا للتجاذبات اإلقليمية والدوليةاألحمد 

قال عزام األحمد، عضو اللجية المركزنة لحركة فتح ومفوض العالقات الوطينة : فادي أبو سعدى
مسؤول ملف المصالحة، إ  الشعب الفلسطنيي ل  ندفع دمه نثميا للتجاذبات اإلقلنمنة، وأ  القنادة 

لسطنينة ترحب بأنة مساعدة خارجنة يزنهة بعندًا ع  تحقنق أنة مصالح إقلنمنة على حساب الدم الف
 الفلسطنيي اليازف.

واضاف األحمد الذي كا  نتحدث لتلفزنو  فلسطن  الرسمي، أ  القنادة الفلسطنينة ياقشت ضم  
ة دولنة ضم  مؤتمر المساعي الهادفة لحصوليا على حمان»اجتماعها المبادرة األمنركنة، ودرست 

يح  رحبيا بالمبادرة المصرنة التي جاءت بعد »، متابعا «دولي باعتبار فلسطن  دولة تحت االحتالل
، لك  حركة حماس «اتصال أجراه الرئنس محمود عباس بالرئنس المصري عبد الفتاح السنسي

للعالم بأيها  رفضت المبادرة، ما جعل حكومة االحتالل تستغل هذا الرفض في محاولة الظهور
 «.كما ادعت»صاحبة الموقف االنجابي وأيها في موقع الدفاع ع  اليفس 

يهاء االحتالل، بعد أ  وضعت في  ونوضح األحمد أ  حكومة االحتالل ال ترند وقف إطالق اليار وا 
طبنق الزاونة أمام اليجاحات الفلسطنينة الدبلوماسنة، مشنرا الى أ  القنادة قدمت تفسنرًا حول كنفنة ت

المبادرة المصرنة، وهو وقف إطالق اليار نتبعه مباشرة المفاوضات بسقف زميي مدته خمسة أنام 
 م  أجل البحث في المطالب كافة.

واستيكر األحمد ما نقوم به بعض ما وصفهم بضعاف اليفوس، عبر التغاضي ع  حراك الرئنس 
لى، وتوفنر الحمانة الدولنة للشعب عباس المكنثف والهادف إلى حق  الدم الفلسطنيي بالدرجة األو 

الفلسطنيي، محذرًا في الوقت ذاته م  محاوالت بعض وسائل اإلعالم بث اإلحباط في الصفوف 



 
 
 

 

 
           6ص                                     0191 العدد:     12/6/1622اإلثنين  التاريخ:

 

الفلسطنينة، عبر التشكنك في يزاهة الدور المصري، ومحاوالت جهات أخرى استغالل العدوا  
 االسرائنلي لتحونل المعركة مع االحتالل الى معركة داخلنة.

شعبيا إلى التمسك بالوحدة الوطينة وتوحند الموقف واليظر إلى ما وراء األحداث »ا األحمد ودع
، مؤكدا أ  كل الشعب مستهدف وحكومة «الظاهرة وعدم االيخداع بأحداث ذات أهداف مبطية

 االحتالل تسعى إلى تصفنة القضنة الفلسطنينة.
 12/6/1622القدس العربي، لندن، 

 
 العالم تجاه عدوان غزة انتكاسة للقيم األخالقيةالمالكي: صمت  رياض  

التقى وزنر الخارجنة الفلسطنيي، رناض المالكي المبعوث الخاص للرئنس الجيوب : فادي أبو سعدى
إفرنقي إلى فلسطن  جاكوب زوما، عزنز باهاد، فقال إ  صمت العالم تجاه عدوا  غزة ايتكاسة للقنم 

 اإليساينة واألخالقنة.
الكي م  صمت العالم الذي وصفه بالمخجل وغنر المقبول، وتصدنقه للحجة اإلسرائنلنة واستغرب الم

وكنف للمحتل أ  ندافع ع  يفسه أمام شعب محتل، »المبينة على حق الدفاع ع  اليفس، مضنفا 
وتصدنق هذه الحجة هو بمنثابة حصاية لقوات االحتالل في مواصلة جرائمها واستباحة المزند م  

ودعا المجتمع الدولي والدول المؤنثرة في السناسة الخارجنة الدولنة واألم  والسلم «. نييالدم الفلسط
الدولنن ، أ  تلعب دورًا فاعاًل في وقف العدوا  والجرائم بشكل فوري وعاجل، التي ترتكبها قوات 

 االحتالل اإلسرائنلنة في حق شعبيا في األرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة الميكوب.
ر المالكي أ  وزارته حذرت الدول كافة مسبقًا بمخطط الحكومة اإلسرائنلنة النمنينة المتطرفة واستذك

االستراتنجي، الذي اعتمدته الستهداف الوجود الفلسطنيي برمته على أرض فلسطن ، م  خالل 
سناسة العقاب الجماعي في مختلف القرى والمد  الفلسطنينة، وتصعند ايتهاكاتها واعتداءاتها 

مستمرة في مدنية القدس، وعدوايها على قطاع غزة وارتكابها المجازر في حق المدينن  العزل، ال
أعوام، بهدف تيصلها م  التزاماتها لعملنة  2كذلك حصارها الخايق المفروض على قطاع غزة ميذ 

فشال المصالحة الوطينة الفل يهاء االحتالل، وأستهدف اليظام السناسي الفلسطنيي وا   سطنينة.السالم وا 
وطالب المالكي المجتمع الدولي والميظمات الحقوقنة والقايوينة الدولنة بمساءلة االحتالل اإلسرائنلي 
اإلرهابي على جرائمه وخروقاته الواضحة لقواعد القايو  الدولي، وضما  عدم اإلفالت م  العقاب، 

قد مؤتمر دولي ألصدقاء فلسطن ، واعتقاد قنادتها المتطرفة إيها دولة فوق القايو  الدولي، مقترحًا ع
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م  أجل حشد الدعم الدولي لوقف الظلم ع  الشعب الفلسطنيي م  خالل إيهاء االحتالل 
 اإلسرائنلي.

 12/6/1622القدس العربي، لندن، 
 

 شاحنة أدوية ومستهلكات طبية من الضفة لغزة 21تسيير يعلن عن الصحة الفلسطيني  وزير 
فلسطنيي جواد عواد ع  تسننر قافلة م  الشاحيات المحملة باألدونة أعل  وزنر الصحة ال: )ق   ا(

 غزة.والمستهلكات الطبنة لمستودعات الوزارة في قطاع 
شاحية محملة بكل ما  28وقال عواد، في مؤتمر صحفي "بدأيا أمس بتسننر قافلة جدندة تتكو  م  

وأقسام العيانة النومنة السرنعة،  نلزم م  تجهنزات طبنة لغرف العملنات وأقسام اإلسعاف والطوارئ
وضمادات حروق وجروح، ومعقمات طبنة، ومراهم وأدونة خاصة لحاالت الطوارئ، وخنوط جراحنة، 

ألف إبرة )كلكسا ( مايعة لتخنثر الدم وبتكلفة مالنة إجمالنة تصل إلى ملنو  دوالر" .  82إضافة إلى 
 84متوقع وصولها لمستشفنات القطاع خالل وأكد أ  شاحيات األدونة والمستهلكات الطبنة م  ال

ساعة القادمة، حنث سنتسلم الهالل األحمر الفلسطنيي في غزة هذه الشحية وبدوره سنقوم بتوزنعها 
  المستشفنات.على 

 12/6/1622الخليج، الشارقة، 
 

 فلسطين بالقاهرة يتفقد جرحى غزة الذين يتلقون العالج في المستشفيات المصرية سفير 
تفقد جمال الشوبكي سفنر دولة فلسطن  بالقاهرة، أمس، برفقة عدد م  موظفي  "الخلنج": -ة القاهر 

السفارة، ووجهاء وأبياء الجالنة الفلسطنينة، جرحى غزة الذن  نتلقو  العالج في المستشفنات 
 المصرنة، جراء العدوا  "اإلسرائنلي" الغاشم على القطاع .

فة الجرحى م  أطفال وشنوخ ويساء وشباب، مشندًا وأعرب الشوبكي ع  دعمه المطلق لكا
بصمودهم أمام العدوا  الغاشم الذي استهدف تدمنر البيى التحتنة وقتل المدينن  العزل في ميازلهم، 

 احتناجاتهم.مؤكدًا فتح أبواب السفارة الفلسطنينة بالقاهرة أمام الجرحى وذونهم للعمل على تلبنة جمنع 
 12/6/1622الخليج، الشارقة، 
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 : العدوان ضاعف أعداد الفقراء والمحرومين من أبسط متطلبات الحياةالعيسة 
"األنـام": قال وزنر الشؤو  االجتماعنة، رئنس غرفة الطوارئ المركزنة الحكومنة شوقي  -رام هللا 

العنسة، أمس، إ  العدوا  اإلسرائنلي على قطاع غزة، ضاعف م  عدد الفقراء والمحرومن  م  
 شروط ومتطلبات الحناة اإليساينة الكرنمة.أبسط 

وأشار العنسة، خالل اجتماع سكرتارنا غرفة الطوارئ المركزنة في وزارة الشؤو  االجتماعنة برام هللا، 
إلى أ  أضرارًا هائلة لحقت بالميشآت والمرافق الحنونة والتعلنمنة والصحنة واالجتماعنة والخدمنة في 

 .غزة
 12/6/1622األيام، رام هللا، 

 
 من قتلى غزة مدنيون %26: مدني إسرائيلي واحد قتل بالصواريخ و CNNلـ  اشتية 

إسرائنل بأ  لها أجيدة  اتهم محمد اشتنه، مستشار رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس، :القدس
خفنة تكم  وراء هجومها على غزة، وتتمنثل في استهداف حكومة الوحدة الوطينة، وتدمنر التوافق 

 لمصالحة الفلسطنينة.وا
وأشار إلى قبول السلطة الفلسطنينة بحل الدولتن ، وقبول حماس بهذا الحل، وأ  الفلسطنينن   

نرندو  تحقنق السالم، وقد أصبحت السلطة بموجب المصالحة الفلسطنينة تبسط سنادتها في غزة، 
 لك  إسرائنل ترند أ  تبقى غزة ميفصلة ع  باقي المياطق الفلسطنينة.

شخصا خالل عملناته  2020إ  الجنش اإلسرائنلي قتل أكنثر م   CNNقال اشتنة في مقابلة مع و 
ميهم م  المدينن  بنيهم اليساء واألطفال وكبار الس ، وأ  سكا  غزة  % 20العسكرنة في غزة، وأ  

 في المائة م  مساحة القطاع، 00لنس لدنهم مكا  آخر نذهبو  إلنه، فالجنش اإلسرائنلي نحتل 
 المزدحم بالسكا .

وأضاف أ  إسرائنل تقول بأ  حماس أطلقت أكنثر م  ألفي صاروخ على األراضي الفلسطنينة، 
 مؤكدا أ  مديي إسرائنلي واحد فقط قتل يتنجة هذه الهجمات، ومديي آخر م  جيسنة أسنونة.
اركة في وأوضح المسؤول الفلسطنيي أ  رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس، شكل وفدًا للمش
 مفاوضات دبلوماسنة في القاهرة م  أجل التوصل إلى حل في الصراع بن  إسرائنل وحماس.

 16/6/1622، سي ان ان
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 لقيادة حركة التحرر منظمة التحريرعادة إوسلو انتهت ويجب أ: مرحلة البرغوثي 
ى ضرورة إعادة أكد األمن  العام لحركة المبادرة الوطينة، اليائب مصطفى البرغونثي عل :رام هللا

 السلطة الفلسطنينة لحجمها الطبنعي وأ  نركز دورها على تسننر أمور المواطين .
وقال البرغونثي إ  ميظمة التحرنر هي التي حجمت وأصبحت بيدا م  بيود موازية السلطة، وأ  

رادة الشعب بالكفاح والمقاومة.  أطرافا إسرائنلنة ودولنة تسعى لتحجنم يضال وا 
نثي بإعادة ميظمة التحرنر لقنادة حركة التحرر الوطيي وايضمام جمنع القوى لها، وطالب البرغو 

 لتكو  قنادة وطينة موحدة والتركنز على كنفنة إدارة اليضال والكفاح م  اجل الحرنة.
وقال البرغونثي إ  الشعب الفلسطنيي نعنش حالة يوعنة جدندة، حنث ايتهت فنها مرحلة أوسلو 

ضات، بنيما فرضت الحناة إستراتنجنة وطينة جدندة قائمة على تغننر منزا  والمراهية على المفاو 
 القوى عبر الكفاح واليضال ولنس عبر الحلول مع إسرائنل.

 16/6/1622، وكالة معًا اإلخبارية
 

 وداعش "إسرائيل"خالد يرحب بموقف الحكومة اللبنانية مالحقة  تيسير 
التحرنر الفلسطنينة عضو المكتب السناسي للجبهة رحب عضو اللجية التيفنذنة لميظمة  :يابلس

الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن  تنسنر خالد بالموقف الذي عبر عيه وزنر الخارجنة اللبيايي جبرا  
باسنل، بشأ  عزم الحكومة اللبياينة التقدم بشكونن  إلى المحكمة الجيائنة الدولنة ضد إسرائنل 

ا جرائم حرب وضد اإليساينة في كل م  قطاع غزة ومدنية وتيظنم "الدولة اإلسالمنة" الرتكابهم
 الموصل غرب العراق".

ودعا خالد إلى توقنع دولة فلسطن  على يظام روما وااليضمام الى محكمة الجيانات الدولنة، لنصبح 
ممكيا مالحقة ومساءلة ومحاسبة حكام تل أبنب على جرائمهم وجلبهم الى العدالة الدولنة، بعد 

رائم والمجازر، التي تشبه المحرقة اليازنة، والتي ارتكبتها آلة الحرب الجهيمنة ضد سلسلة الج
 المواطين  المدينن  على امتداد االسابنع األخنرة في قطاع غزة.

 16/6/1622، وكالة معًا اإلخبارية
 

 عشرة ماليين دوالر لتشغيل محطة كهرباء غزة :أبو شهال مأمون 
زنر العمل مأمو  أبو شهال إ  حكومته صرفت عشرة مالنن  دوالر قال و  -القدس دوت كوم  -غزة 

لشراء الوقود الالزم لتشغنل محطة كهرباء غزة، مرجعا األمر إلى عجز شركة توزنع الكهرباء ع  
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جبانة نثم  الكهرباء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها جمنع محافظات قطاع غزة، وأضاف أيه 
 الصياعي الالزم لتشغنل المحطة. تم إلغاء الضرائب ع  الوقود

 12/6/1622القدس، القدس، 
 

 المقاومة لن تقبل بتهدئة ال تستجيب مطالبهاالرشق:  
نبدو أ  االيسحاب اإلسرائنلي األحادي الجايـب مـ  قطـاع غـزة هـو السـنيارنو : محمد نويس –رام هللا 

قلنمنـة للتوصـل إلـى اتفـاق لوقـف المرجح ليهانة الحـرب علـى القطـاع بعـد فشـل المحـاوالت الدولنـة واإل
سرائنل.  اليار نعند إحناء الهدية بن  غزة وا 

وقــال مســؤولو  فــي حركــة "حمــاس" إ  االتصــاالت واللقــاءات لــم تســفر عــ  تــوفنر ضــمايات إليهــاء 
طالق األسرى المحررن  الذن  أعند اعتقالهم، وا  فصائل المقاومة في غزة ل  تقبل بوقف  الحصار وا 

 ذه المطالب.يار ال نحقق ه
وقال عضو المكتب السناسي للحركة عزت الرشق إ  المقاومة ل  تقبـل بتهدئـة ال تسـتجنب مطالبهـا، 
مضنفًا: "مطالبيا هي مطالب شعبيا، ومطالب أهل غزة هي رفع الحصار. كل مواط  في غزة نعـايي 

ض بنوتهـا وتهتـف م  حصار قاهر، وآ  األوا  لرفعه". وتابع: "يشاهد الياس في غزة تقف علـى ايقـا
 للمقاومة مطالبة بالرد على هذه الجرائم".

ورفضت إسرائنل اقتراحات أمنركنة لتوفنر ضمايات كافنة بأ  تؤدي المفاوضات الالحقة للتهدئـة إلـى 
إيهــاء الحصــار المســتمر ميــذ ســبع ســيوات علــى قطــاع غــزة. ونقــول مراقبــو  فــي إســرائنل إ  رئــنس 

وافق على أي مطلب م  مطالب "حماس" أليـه نعتبـر ذلـك بمنثابـة يصـر الوزراء بينامن  يتايناهو ل  ن
للحركــة فــي هــذه الحــرب. ونــرجح هــؤالء أ  نقــدم يتاينــاهو فــي يهانــة هــذا العــدوا  علــى اإلعــال  عــ  
ايتهاء العملنة العسكرنة في غزة وااليسحاب م  جايب واحـد إلـى الحـدود، محمـاًل "حمـاس" المسـؤولنة 

الدولـة العبرنـة. ونتوقـع العدنـد مـ  المـراقبن  فـي إسـرائنل أ  نقـدم يتاينـاهو ع  هجمات تتعـرض إلنهـا 
 على اإلعال  ع  وقف اليار م  جايب واحد بعد أ  تفرغ قوته م  هدم األيفاق الحدودنة.

ونقول مسؤولو  في "حماس" إيهم نرجحو  هذا السـنيارنو، مؤكـدن  أيهـم لـ  نقبلـوا بـالعودة إلـى قواعـد 
ة ما لم نتم رفع الحصار. وقال الرشق: "فـي كـال الحـالتن  يحـ  ميتصـرو ، إذا ايسـحب التهدئة القدنم

ذا وافـــق علــى تهدئـــة مــع رفــع الحصـــار فهــو أنضـــًا  يتاينــاهو مــ  طـــرف واحــد فهـــو إقــرار بالهزنمــة، وا 
 اعتراف بالهزنمة أمام المقاومة".
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العـــزل، والعـــالم نشـــاهد  وقـــال الرشـــق: "االحـــتالل نعجـــز عـــ  مواجهـــة المقاومـــة، فنســـتهدف المـــدينن 
المجـــازر التـــي نرتكبهـــا االحـــتالل فـــي غـــزة، وعلنـــه أ  نتحـــرك". وأضـــاف: "كـــل شـــعوب العـــالم نخـــرج 
لالحتجاج علـى هـذه المجـازر، وتطالـب حكومـات بـالده التـدخل ولجـم ومقاطعـة االحـتالل". وأضـاف: 

 قق أهدافه"."المقاومة ال تيكسر، المقاومة تمنثل الشعب وتقاتل دفاعًا عيه إلى أ  نح

 12/6/1622، الحياة، لندن
 

 لرشق: من يحاول نزع سالحنا سننزع روحها 
قـال عـزت الرشـق عضـو المكتـب السناسـي لحركـة المقاومـة اإلسـالمنة حمـاس "للمـرة الملنـو  : الدوحة

 يقول: )م  نحاول يزع سالحيا.. سييزع روحه(".
( فـي أعقــاب تعهــد 7-87األحــد ) جـاءت تصــرنحات الرشـق علــى حســابه فـي موقــع "فــنس بـوك" النــوم

الرئنس األمرنكي باراك أوباما لرئنس وزراء العدو بينامن  يتيناهو أيه سنعمل على يزع سالح فصائل 
 المقاومة في غزة في أي حل قادم.

 16/6/1622المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 لمعركةا في هذهالشعب الفلسطيني سينتصر .. و : المقاومة لن تساوم على سالحهاشلح 
أكــد الــدكتور رمضــا  عبــدهللا شــلح األمــن  العــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي أ  المقاومــة  -معــا  -غــزة

الفلســطنينة التــي أذهلــت العــالم بإبــداعاتها وشــجاعتها وطــول يفســها ســتظل هــي الــدرع الحصــن  لهــذا 
 الشعب الذي تخلى عيه الجمنع وأيها ل  تساوم على سالحها.

كــة الجهــاد اإلسـالمي فــي كلمــة متلفــزة فجــر النـوم: "إييــا فــي عنــد المقاومــة عنــد وقـال األمــن  العــام لحر 
الصــمود والبطولــة والشـــهادة هــذا يتــابع بكـــل فخــر واعتـــزاز جهــادكم العظــنم وصـــالبتكم المشــهودة فـــي 
مواجهة أبشع عدوا  نشيه العدو الصهنويي المجـرم ويتـابع مـا سـطرتم مـ  مالحـم وأيـتم تلقيـو  العـدو 

 أقسى الدروس في تارنخ صراعيا المرنر معه".وجيراالته 
وأضاف شلح رغم شراسـة العـدوا  وضـراوة التـآمر والتواطـؤ اإلقلنمـي والـدولي فـإيكم بصـبركم ونثبـاتكم، 
تقــدمو  الــدلنل القــاطع علــى أ  هــذا الشــعب العظــنم البــد وأ  نيتصــر وأ  هــذه المقاومــة التــي أذهلــت 

، ســتظل هــي الـدرع الحصــن  لهــذا الشــعب الــذي تخلــى عيــه العـالم بإبــداعاتها وشــجاعتها وطــول يفســها
 الجمنع، وأيها ل  تساوم على سالحها، ول  تستسلم أليها مقاومة شعب ال نركع إال هلل".



 
 
 

 

 
           20ص                                     0191 العدد:     12/6/1622اإلثنين  التاريخ:

 

وتابع :"نا أبياء القسام وسرانا القدس وألونة الياصر صالح الدن  وكتائب أبو على مصـطفى وكتائـب 
وكل الكتائب والفصائل إ  احتفالكم بعند الفطر بن  أيقاض شهداء األقصى وكتائب المقاومة الوطينة 

البنوت المهدمة وفي قلب الحصار وتحـت مرمـى ينـرا  العـدوا  الهمجـي وفـي ظـل التهافـت والخـذال  
المرنــر، إيمــا نعــزز نقنييــا وتمســكيا بالمبــادئ واألهــداف التــي نجســدها صــمودكم األســطوري الميقطــع 

علــى صـخرته العينــدة كـل أهــداف األعـداء والمتــآمرن  ولقـد أفشــلتم اليظنـر وهــذا الصـمود الــذي تـتحطم 
العــدو علــى كــل المســتونات العســكرنة واألمينــة والسناســنة واالســتراتنجنة واألخالقنــة وصــيعتم مــوازن  
جدنــدة للقــوة والــردع والرعــب ســنكو  لهــا أنثــر كبنــر علــى مســتقبل قضــنتيا بــل علــى مســتقبل الميطقــة 

 والعالم".
 زاد الضغط وزاد األلم كلما اقتربت ساعة اليصر".وأردف :"كلما 

 12/6/1622وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 صمود وصبر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام جرائم االحتالل تحّييفتح  
أنثيت حركة فتح علـى "المقاومـة الباسـلة"، كمـا حنـت فـي بنـا  لهـا "صـمود ونثبـات  غزة ـ أشرف الهور:

لســـطنيي فـــي قطـــاع غـــزة أمـــام جـــرائم الحـــرب واإلبـــادة الجماعنـــة والمجـــازر وصـــبر شـــعبيا العربـــي الف
المســتمرة التــي ترتكبهــا قــوات االحــتالل الصــهنويي باألســلحة المحرمــة دولنــا وبآلتهــا العســكرنة األكنثــر 
تطــورًا فــي الميطقــة لقتــل أبيــاء فلســطن  مــ  األطفــال واليســاء وااميــن  وقصــف وتــدمنر المستشــفنات 

بــادة كــل مــا هــو فلســطنيي".والمســاجد والميــ ويعــى اليــاطق  ازل فــوق رؤوس ســاكينها وتــدمنر وحــرق وا 
باســـم الحركـــة حســـ  أحمـــد شـــهداء قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربنـــة، وأكـــد وحـــدة الشـــعب الفلســـطنيي فـــي 

 "مواجهة االحتالل والدفاع ع  المشروع الوطيي".
 12/6/1622، القدس العربي، لندن

 
 سط": نحن مع أي جهة إقليمية تحقق مطالبنامسؤول في حماس لـ "الشرق األو  

بنيمـا تمسـكت إسـرائنل أمـس بالمبـادرة المصـرنة، كحـل دبلوماسـي وحنـد إليهـاء : كفاح زبـو  - رام هللا
الحـــرب علـــى قطـــاع غـــزة والوصـــول إلـــى اتفـــاق مـــع حركـــة حمـــاس، معليـــة بـــذلك فشـــل مبـــادرة وزنـــر 

مبادرة مصر "في حكم الميتهنـة"، وقالـت إيهـا الخارجنة األمنركي جو  كنري األخنرة، اعتبرت حماس 
 ستستجنب فقط للحلول التي تحقق مطالبها في رفع الحصار ع  القطاع.
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 رئـنس الـوزراء االسـرائنلي بينـامن  وقال مصدر مسؤول في حمـاس لــ"الشرق األوسـط" ردا علـى إعـال 
مطروحـــة علـــى الطاولـــة".  يتينـــاهو تمســـكه بالمبـــادرة المصـــرنة، إ  "المبـــادرة المصـــرنة عملنـــا لـــم تعـــد

وأضـــاف "يحـــ  حـــدديا جملـــة مطالـــب اتفقيـــا علنهـــا مـــع كـــل الفصـــائل وهـــي مدعومـــة مـــ  قبـــل الكـــل 
الفلســطنيي وهــذا مـــا يرنــده.. ولـــذلك كــل تحـــرك مــ  أي جهــة كـــا  للوصــول لتهدئـــة علنــه أ  نضـــم  

نمكـ  أ  تلبـي  تحقنق هذه المطالب". وتابع "إيها مطالب إيساينة مشروعة ويح  مع أي جهة إقلنمنة
ليـا هــذه المطالــب.. يحــ  علــى اســتعداد للتعامــل بإنجابنـة مــع طروحــات تلبــي ليــا مطالبيــا وتضــم  ليــا 

 إيهاء العدوا ". ورفض المصدر التعقنب على خطة كنري ما دامت رفضت م  إسرائنل.
لنة العاشـرة إ  وكا  الكابنيت اإلسرائنلي ياقش هذا األمر في اجتماعات سـابقة. وقالـت القيـاة اإلسـرائن

إســرائنل "أقــرب مــ  أي وقــت مضــى اليســحاب أحــادي مــ  غــزة بعــد أ  تــدمر عــدة أيفــاق أخــرى جــار 
البحـــث عيهـــا". ورد المســـؤول فـــي حمـــاس علـــى احتمـــال االيســـحاب األحـــادي بقولـــه إيـــه "ال نمكـــ  أ  

دنـد فسـندرس تسمح الحركة لكل هذه الدماء بأ  تذهب هدرا". وَأضـاف "إذا اتخـذ االحـتالل أي قـرار ج
في حنيه مع كل الفصائل، ولك  م  حنث المبدأ فإييا ل  يسمح له بأ  نقرر قتـل الشـعب الفلسـطنيي 
متــى شــاء نثــم نتوقــف حــن  نحلــو لــه لنواصــل القتــل البطــيء لشــعبيا عبــر الحصــار". وتــابع "ســتتحمل 

الطرنقــة التـــي إســرائنل تبعــات أي قــرار تتخــذه، وال نمكـــ  أ  يســمح لــه بــأ  نتغــول فـــي دمــاء شــعبيا ب
 نراها".

  12/6/1622الشرق األوسط، لندن، 
 

 مصادرة القرار الوطني إقليميةمن محاوالت قوى  تحّذر فصائل منظمة التحرير 
العــــامو  لفصـــــائل ميظمـــــة التحرنــــر مـــــ  محـــــاوالت االلتفــــاف علـــــى التمنثنـــــل  األميـــــاءحــــذر  : رام هللا

 لقرار الوطيي المستقل م  قبل قوى اقلنمنة.الفلسطنيي وعلى ميظمة التحرنر وم  محاوالت مصادرة ا
جاء هذا التحذنر في تصرنحات ادلى بها هؤالء القادة الذاعة موطيي امس االحد، تعقنبًا على مؤتمر 

 بارنس الذي عقد امس االول دو  حضور ومشاركة الميظمة.
الوطينـة العادلـة  واكد االميـاء العـامو  وقـادة الفصـائل علـى ضـرورة ابعـاد الشـعب الفلسـطنيي وقضـنته

عــ  التجاذبــات والمحــاور االقلنمنــة، وا  األولونــة النــوم هــي الحفــاظ علــى االجمــاع الفلســطنيي وعلــى 
 وقف يزنف الدم والجرائم االسرائنلنة بحق الشعب الفلسطنيي.
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كمــا اكــد االميــاء العــامو  وقــادة الفصــائل علــى ا  المبــادرة المصــرنة هــي االســاس لوقــف العــدوا  مــع 
ة التفســـنرنة الفلســـطنينة التـــي تـــم تبينهـــا مـــ  قبـــل جمنـــع الفصـــائل، مؤكـــدن  رفضـــهم لمحـــاوالت المـــذكر 

 االلتفاف على الدور المصري وقنادة شعبيا الشرعنة.
وقال امن  عام جبهة اليضال الشعبي د. احمد مجداليي ا  اجتماع بارنس ننثنر الرنبة والقلق خاصة 

ينة وممـــــنثلهم الشـــــرعي والوحنـــــد ميظمـــــة التحرنـــــر ايـــــه نعقـــــد بمعـــــزل عـــــ  اصـــــحاب القضـــــنة الفلســـــطن
 الفلسطنينة.

واضــاف ا  هــذا االجتمــاع نــذكريا باالجتماعــات التــي كايــت تيظمهــا الوالنــات المتحــدة وحلفاؤهــا تحــت 
 عيوا  اصدقاء سورنا الذي لم نجلب لسورنا وشعبها سوى اطالة امد الحرب وتدمنر هذا البلد الشقنق.

ر هــذا الســنيارنو الخطنــر فــي فلســطن  لتأســنس مــؤتمر دولــي الصــدقاء واوضــح د. مجــداليي ا  تكــرا
حمــاس بهــدف فصــل قطــاع غــزة عــ  بــاقي الــوط  والدولــة الفلســطنينة، مؤكــدًا ا  هــذا خــط احمــر ال 

 نمك  للشعب الفلسطنيي وقنادته القبول به اليه نتالعب بمصنر ومستقبل القضنة الفلسطنينة.
صـــرنة والتعـــدنالت الفلســـطنينة علنهـــا هـــي االســـاس لوقـــف العـــدوا  وأكـــد د. مجـــداليي ا  المبـــادرة الم

االســـرائنلي وايهـــاء الحصـــار االســـرائنلي علـــى قطـــاع غـــزة. مؤكـــدًا ا  الشـــعب الفلســـطنيي وقنادتـــه لـــ  
نتيــازلوا عــ  القــرار الــوطيي الفلســطنيي المســتقل، ولــ  نســمحوا باســتخدام دم شــعبيا وقضــنتيا فــي مــزاد 

 دولنة.التجاذبات االقلنمنة وال
وحــذر امــن  عــام اليضــال مــ  ا  نشــكل مــؤتمر بــارنس اطــارًا بــدناًل للحــل ومحاولــة لمصــادرة الــدور 

 الفلسطنيي الشرعي والدور المصري وااللتفاف علنه والتدخل بالشؤو  الداخلنة للشعب الفلسطنيي.
غنـر وطينـة اليـه  واكدت امن  عام االتحاد الدنمقراطي " فـدا " زهنـرة كمـال ا  الجتمـاع بـارنس اهـدافاً 

لم نضم ممنثل الشعب الفلسطنيي الشرعي والوحند ميظمـة التحرنـر الفلسـطنينة صـاحبة القـرار والمعبـر 
 ع  ارادة الشعب الفلسطنيي ومصلحته العلنا.

وقالت ا  غناب تمنثنل ميظمـة التحرنـر وتحنـدها هـو امـر مرفـوض وغنـر مقبـول علـى كافـة االصـعدة 
ب الفلسطنيي عيوايًا وحندًا ورئنسـنًا هـو ميظمـة التحرنـر، وا  قرارهـا نجـب الفلسطنينة، مؤكدًا ا  للشع

ا  ال نخضع للتجاذبات السناسنة االقلنمنة وعدم ره  القـرار الـوطيي الفلسـطنيي المسـتقل لصـالح اي 
 اجيدات خارجنة واقلنمنة ودولنة.

بـارنس، واذا مـا كـا  وتساءل المتحدث باسم حركـة فـتح احمـد عسـاف عـ  االهـداف الحقنقنـة لمـؤتمر 
هــذا المــؤتمر قــد يجــح فــي الــزام دولــة االحــتالل بوقــف العــدوا  البربــري علــى شــعبيا الفلســطنيي او ايــه 

 فعال نحقق المصالح الفلسطنينة.
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وقال عساف ايه م  وجهة يظريا ا  هدف هذا االجتماع هو المياكفة، مياكفة الشقنقة مصر وبهـدف 
ة علــى حســاب الــدم الفلســطنيي والقضــنة الفلســطنينة، مضــنفًا ا  اعطــاء ادوار لــبعض الــدول االقلنمنــ

الهـــدف هـــو التشـــونش وااللتفـــاف علـــى المبـــادرة المصـــرنة والـــدور المصـــري ونهـــدف الـــى ســـلب القـــرار 
 الوطيي المستقل وهذه هي القضنة االخطر.

السناسـنة واكد عسـاف ا  هـدف المـؤتمر اعطـاء اسـرائنل مزنـدا مـ  الوقـت لتحقنـق اهـدافها العسـكرنة و 
لحاق اكبر قدر م  الدمار والخسائر في ارواح المدينن  الفلسطنين .  وا 

وقال عساف يح  لسيا بحاجة لمزند م  المؤتمرات، يح  بحاجة الى اجماع فلسطنيي واجماع عربي 
 ولنس تفتنت هذا االجماع م  خالل مراهيات خاطئة على قوة اقلنمنة بات معروفًا لدنيا اهدافها.

االهــداف الفلســطنينة، بوقــف العــدوا  وايهــاء الحصــار وافشــال مخطــط اســرائنل بتصــفنة  وحــدد عســاف
 القضنة الفلسطنينة وصوال اليهاء االحتالل بكل اشكاله وتأمن  الحمانة الدولنة لشعبيا الفلسطنيي.

واكـــد عســـاف علــــى اهمنـــة الوحـــدة الوطينــــة، ولكـــ  علــــى اســـاس االمســـاك بــــالقرار الـــوطيي المســــتقل 
بالمصــلحة الوطينــة العلنــا للشــعب الفلســطنيي ولــنس بحــرف البوصــلة مــ  خــالل اخــذ القــرار  واالمســاك

 الوطيي لمصلحة قوى اقلنمنة.
وقــال عضــو اللجيــة التيفنذنــة عــ  جبهــة التحرنــر العربنــة محمــود اســماعنل ا  مــؤتمر بــارنس تجــاوز 

 درة المصرنة.للشرعنة الوطينة الفلسطنينة، وتجاوز والتفاف على الدور المصري والمبا
واكــد اســماعنل " لقــد كيــا ميــذ البدانــة حرنصــنن  علــى االجمــاع الفلســطنيي والقــرار الــوطيي الفلســطنيي 
والعمـــل علـــى اشـــراك االخـــوة فـــي حمـــاس ضـــم  هـــذا االجمـــاع وهـــذا القـــرار، وا  نكويـــوا شـــركاء فـــي 

 المشروع الوطيي، ال  خسارته تعيي يهانة للقضنة الوطينة الفلسطنينة.
ن  عام الجبهة العربنة الفلسطنينة جمنل شحادة، ا  مؤتمر بارنس هو محاولـة لاللتفـاف علـى واكد ام

االجمــــاع الفلســــطنيي وعلــــى مصــــالح الشــــعب الفلســــطنيي وممنثلــــه الشــــرعي الوحنــــد ميظمــــة التحرنــــر 
ـــة فـــي وقـــف العـــدوا  وايهـــاء  ـــب شـــعبيا المتمنثل ـــى مطال ـــة لاللتفـــاف عل الفلســـطنينة، وهـــو انضـــًا محاول

 االحتالل واالفراج ع  االسرى.الحصار و 
 واوضح شحادة ا  ما نجري هو اعطاء غطاء الستمرار العدوا  وتصفنة القضنة الفلسطنينة.

ـــه  ـــة لتجـــاوز االجمـــاع الفلســـطنيي وتجـــاوز الشـــعب الفلســـطنيي وممنثل واكـــد شـــحادة رفضـــه الي محاول
 الشرعي، قائاًل ا  مصنر هذه المحاوالت الفشل.

ســي للجبهــة الشــعبنة كانــد الغــول، ا  اجتمــاع بــارنس نحــاول فــرض محــور واكــد عضــو المكتــب السنا
 اقلنمي وفرض حل م  خالله بعندًا ع  االجماع الفلسطنيي وبدو  مشاركة الممنثل الفلسطنيي.
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وقال الغول ا  الشعب الفلسطنيي لم ولـ  نوكـل احـدًا بالتحـدث باسـمه فـي مـؤتمر بـارنس ، مؤكـدًا ا  
الخطــورة ونهــدد مســتقبل القضــنة الفلســطنينة خصوصــًا بعــد ا  توحــد مــا نحــدث هــو شــيء فــي غانــة 

 الموقف الفلسطنيي.
واكـــد عضـــو المكتـــب السناســـي للجبهـــة الشـــعبنة ا  ال بـــدنل عـــ  ميظمـــة التحرنـــر الفلســـطنيي كممنثـــل 

 للشعب الفلسطنيي.
حنـد وعبر امن  عام حزب الشعب الفلسطنيي بسام الصالحي ع  رفضـه لتغننـب الممنثـل الشـرعي والو 

للشعب الفلسطنيي، مشنرا الى ا  هذا ما يرنـد بحنثـه مـع قنـادة حمـاس، مؤكـدًا ا  ال احـد مـ  حقـه ا  
نتحدث او نيوب ع  الشعب الفلسطنيي، او ا  يسمح بتسلنم قراريـا الـوطيي المسـتقل الحـد ال اقلنمـي 

 وال دولي.
جـل حسـابات شخصـنة او واكد الصالحي ايه نجب عدم السماح الحد بتمنثنل الشعب الفلسطنيي مـ  ا

 مصالح حزبنة ضنقة فالدم الفلسطنيي اغلى م  اي حسابات وتجاذبات اقلنمنة.
وحذر عضو المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة صالح زندا  م  مغبة عقد مؤتمرات على شـاكلة " 

ورنا، اصدقاء سورنا " والتي لم نيتج عيها سوى مزند م  يزنـف دم الشـعب السـوري الشـقنق وتـدمنر سـ
مؤكــدًا علــى ضــرورة ابعــاد الشــعب الفلســطنيي وقضــنته عــ  التجاذبــات االقلنمنــة التــي ال تســهم ســوى 
باطالة امد العدوا  االسرائنلي الهمجي على شعبيا الفلسطنيي وخاصة في قطاع غزة الذي تحول الى 

 ميطقة ميكوبة.
صـرنة والتعـدنالت الفلسـطنينة علنهـا ودعا زندا  الى االلتزام بموقـف االجمـاع الفلسـطنيي والمبـادرة الم

والتي وافقت علنهـا مصـر، بهـدف وقـف العـدوا  ورفـع الحصـار وفـق الرؤنـة الفلسـطنينة ووفـق اهـداف 
 شعبيا الوطينة في الحرنة واالستقالل.

واكـــد امـــن  عـــام جبهـــة التحرنـــر الفلســـطنينة د. واصـــل ابـــو نوســـف، ا  مـــؤتمر بـــارنس جـــاء فـــي ظـــل 
نمنـــة، فهــو بالتــالي لـــ  نخــدم المصـــالح الفلســطنينة بــل نخـــدم اجيــدات اقلنمنـــة تجاذبــات المحــاور االقل

 بعنيها.
وقــال ابــو نوســف ا  للشــعب الفلســطنيي ممــنثاًل شــرعنًا ووحنــدًا وهــو ميظمــة التحرنــر الفلســطنينة، التــي 
تعبــر عــ  مواقفــه وطموحاتــه واهدافــه الوطينــة وا  اي قفــز عيهــا مــ  شــأيه ا  نلحــق افــدح االضــرار 

 ب الفلسطنيي وقضنته الوطينة العادلة.بالشع
واشـار د ابـو نوسـف الــى االجتمـاع الـذي عقدتــه القنـادة الفلسـطنينة قبنـل ســفر الـرئنس محمـود الــرئنس 
الــى الســعودنة، اكــدت علــى اولونــة وقــف يزنــف الــدم الفلســطنيي وعلــى ابعــاد الشــعب الفلســطنيي عــ  
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ة فــي دائــرة الفوضــى الخالقــة الســائدة فــي الشــرق التجاذبــات االقلنمنــة التــي ادخلــت القضــنة الفلســطنين
 االوسط.

 12/6/1622، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ساعة 12حماس توافق على تهدئة إنسانية لمدة  
اليـاطق باسـم حركـة "حمـاس" ، أ  غـزة مـ  فتحـي صـبحاح، عـ  12/6/1622الحياة، لنـدن، ذكرت  

يساينة" تبدأ عيد النثاينة م  بعد ظهر أمس، لمدة سامي أبو زهري أعل  موافقة الفصائل على "تهدئة إ
سـاعة تبـدأ  84ساعة، وم  دو  شروط. وقال في بنا  إيه "تم التوافق علـى تهدئـة إيسـاينة لمـدة  84

مــ  الســاعة النثاينــة بعــد الظهــر، اســتجابة لتــدخل األمــم المتحــدة، ومراعــاة لظــروف الشــعب الفلســطنيي 
 وعند الفطر" الذي نحل النوم.

حركــة حمــاس قالــت إ  العــدو ، أ  غــزة، مــ  12/6/1622المركــز الفلســطيني لإلعــالم،  وأضــافت
وعـدحت حمـاس علـى لسـا  اليـاطق باسـمها  الصهنويي الزال نرفض أي تهدئة إيسـاينة مرتبطـة بالعنـد.

( أ  7-82سامي أبو زهري في بنـا  وصـل "المركـز الفلسـطنيي ل"عـالم" يسـخة عيـه النـوم االنثيـن  )
تخفافًا بمشــاعر المســلمن  وعبــادتهم، واالحــتالل ســنتحمل المســؤولنة عــ  هــذا التصــعند هــذا نمنثــل اســ

 والتيكر لعبادة المسلمن .
 

 "الشعبية"  و"الديمقراطية" ترفضان بيان التهدئة اإلسرائيلية من جانب واحد 
رفــض عضــو المكتــب السناســي لـــ "الجبهــة الشــعبنة لتحرنــر فلســطن "، مســؤول : فتحــي صــبحاح -غــزة 

رعهـــا فـــي القطـــاع جمنـــل مزهـــر فـــي بنـــا  التهدئـــة اإلســـرائنلنة مـــ  جايـــب واحـــد. واعتبـــر أ  "إعـــال  ف
ساعة، هدفه االلتفاف على مطالب  84االحتالل الصهنويي ع  تمدنده الهدية أربع ساعات، وبعدها 

  المقاومــة ودمــاء شــعبيا، وجــر الفصــائل إلــى مصــندة"، مشــددًا علــى أيــه "ال هديــة وال تهدئــة مــ  دو 
 االستجابة لمطالب المقاومة، وعلى رأسها وقف العدوا  وفك الحصار ع  القطاع بشكل كامل".

سـاعة  84واعتبرت "الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن " في بنـا  إعـال  إسـرائنل تهدئـة إيسـاينة مـدة 
ا للتخفنـف م  طرف واحد "مياورة مكشوفة هدفها اإلظهار أمـام المجتمـع الـدولي اسـتجابتها واسـتعداده

 م  المعاياة اإليساينة للمدينن  الفلسطنينن  بنيما هي تواصل عدوايها".
  12/6/1622الحياة، لندن، 
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 " تقول أنها اغتالت قيادي في القسام مسؤول عن إنتاج القذائف الصاروخيةإسرائيل" 
العكلـوك  أعليـت قـوات االحـتالل أيهـا اغتالـت الجمعـة الماضـي إسـماعنل محمـد: فتحـي صـبحاح -غـزة 

سية( فـي اسـتهداف سـنارة كـا  نسـتقلها، مشـنرة إلـى أيـه ياشـط بـارز فـي ميظومـة إيتـاج القـذائف  80)
 الصاروخنة لكتائب القسام"، وساهم في تطونر الطائرات م  دو  طنار التي ايتجتها أخنرًا.

 12/6/1622الحياة، لندن، 
 

 خ على الكيان اإلسرائيليالمقاومة تواصل إطالق الصواري لفصائلاألجنحة العسكرية  
واصــلت األجيحــة العســكرنة لفصــائل المقاومــة الــرد علــى الخــروق اإلســرائنلنة :: فتحــي صــبحاح -غــزة 

للتهدئـــة التـــي أعليتهـــا، فاســـتهدفتها بالصـــوارنخ واشـــتبكت مـــع قـــوات االحـــتالل المتوغلـــة فـــي الميـــاطق 
 الشرقنة والشمالنة م  القطاع.
"كتائـب القسـام"، الـذراع العسـكرنة لحركـة "حمـاس"، عشـرات الصـوارنخ  وقبل التهدئة اإليساينة، أطلقـت

على بلدات في جيوب إسرائنل ووسطه، م  بنيها خمسة صوارنخ "غراد" على اسدود، وصاروخي "أم 
 " على تل أبنب، كما سقط صاروخ في ميطقة مفتوحة قرب "بتاح تكفا".70

لجهـــاد اإلســـالمي" وألونـــة الياصـــر صـــالح الـــدن ، وأطلقـــت "ســـرانا القـــدس"، الـــذراع العســـكرنة لحركـــة "ا
الذراع العسكرنة للجا  المقاومة الشعبنة، وكتائب الشهند أبـو علـي مصـطفى، الـذراع العسـكرنة للجبهـة 
الشعبنة، وكتائب المقاومة الوطينة، الـذراع العسـكرنة للجبهـة الدنموقراطنـة، ومجموعـات أخـرى صـغنرة 

خ قصـــنرة المـــدى وقـــذائف علـــى المســـتوطيات المحاذنـــة للقطـــاع تابعـــة لحركـــة "فـــتح" عشـــرات الصـــوارن
 والحشود المتوغلة.

صـابة آخـرن  بجـروح متوسـطة فـي قصـفها مجمـع  وتبيت ألونة الياصر صـالح الـدن  قتـل مسـتوط  وا 
 "سدوت هينغف" في اليقب الغربي.

ء العـدوا  البـري وكايت إسرائنل أعليت أمس مقتل جيـدي إسـرائنلي، لنرتفـع عـدد الجيـود القتلـى ميـذ بـد
 ضابطًا وجيدنًا. 42فجر النثام  عشر م  الجاري إلى 

  12/6/1622الحياة، لندن، 
 

 حماس تطالب بفتح معبر رفح فورا وتدعو لتسيير قوافل لغزة 
(، جمهورنة مصر العربنة بفتح 7-87طالبت حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس"، مساء األحد ): غزة

وقال فوزي برهوم، اليـاطق باسـم الحركـة فـي تصـرنح مقتضـب إيـه "إزاء  معبر رفح فورا وبشكل كامل.
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ما نجري في غزة م  مجازر، مصر مطالبة بفتح معبر رفـح بالكامـل فـورًا أمـام قوافـل اإلمـداد وحركـة 
 األفراد والمتضامين ".

ى ودعا برهوم إلى تسننر أكبر عدد م  قوافل المتضامين  إلى غزة لكسر حصارها. وتشدد مصـر علـ
 إغالق المعبر بعد تقلد عبدالفتاح السنسي ميصب رئنس الجمهورنة.

  16/6/1622المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 سبتمبر أيلول/ : حماس كانت تخطط لهجوم ضخم عبر األنفاق فيمعاريف 
)د ب أ(: يقلت صحنفة )معارنف( اإلسرائنلنة األحد ع  مسؤولن  عسكرنن  إسرائنلنن  أ   -تل أبنب
في أنلول/ سبتمبر المقبل عبـر األيفـاق التـي حفرتهـا بـن  ” لهجوم إرهابي ضخم“كايت تخطط حماس 

سرائنل.  غزة وا 
وقال المسؤولو  الكبار للصحنفة إ  مئتي مسلح كايوا نخططو  للتسـلل إلـى إسـرائنل بصـورة متزاميـة 

 طاع غزة.عبر العشرات م  األيفاق التي تيتهي قرب أو داخل ستة تجمعات إسرائنلنة قرب ق
 82-84وأوضــح التقرنــر أ  حمــاس كايــت تخطــط لتيفنــذ الهجــوم فــي عنــد رأس الســية النهودنــة مــ  

أنلــول/ ســبتمبر، مضــنفا أ  هــذه المعلومــات تــم الحصــول علنــه مــ  مقــاتلي الحركــة الــذن  تــم اعتقــالهم 
 خالل العملنة البرنة اإلسرائنلنة في غزة.

 12/6/1622القدس العربي، لندن، 
 

 ضابًطا وجندًيا بمعارك االلتحام المباشر 92قتلنا  القسام: 
أكــدت كتائــب الشـهند عــز الــدن  القســام الجيـاح العســكري لحركــة حمـاس أ  مجاهــدنها قتلــوا ميــذ : غـزة

ضابطا وجيدًنا م  ألونة ما تسمى  22بدانة معركة "العصف المأكول" المتواصلة وحتى فجر االنثين  
 اللتحام المباشر فقط.ب"يخبة" الجنش الصهنويي بمعارك ا

( أيها أصابت المئات م  الضباط 7-82يشرتها فجر النوم االنثين  ) إحصائنةوأوضحت الكتائب في 
 والجيود ميها إصاباتهم حرجة للغانة، وحرجة ومتوسطة.

الضـــباط والجيــود الــذن  قتلــوا فــي اســتهداف االنـــات  -بحســب الكتائــب-وال تتضــم  هــذه اإلحصــائنة
هــة طــراز "كورينــت" و"فــوينكس" وقــذائف اار بــي جــي مختلفــة الطــرازات، والعبــوات بالصــوارنخ الموج

 البرمنلنة والشواظ، وقصف الحشودات والقوات المتوغلة بالصوارنخ وقذائف الهاو .
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وشددت على أ  عدد القتلى أكبـر مـ  ذلـك، وأ  هـذا العـدد مـ  القتلـى هـو مـا أحصـاه مجاهـدوها فـي 
 ش االحتالل وجًها لوجه وم  مسافة صفر.االشتباكات المباشرة مع جن

ولفتـــت الكتائـــب التـــي تتصـــدر األجيحـــة العســـكري لفصـــائل المقاومـــة أ  االحـــتالل نحـــاول حتـــى هـــذه 
 اللحظة إخفاء عدد القتلى في صفوفه م  الضباط والجيود.

وأشــارت إلــى أ  االحــتالل كــا  قــد اعتــرف فــي الســاعات الماضــنة بــأ  ضــابطن  ونثالنثــة جيــود توفــوا 
متأنثرن  بإصابتهم في معارك مع كتائب القسام، والتي كا  آخرها الكمن  المحكم للقسام ببنت حـايو  

 مساء الجمعة.
 12/6/1622المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 مقاتلو القسام خلف خطوط العدو؟ شاهدماذا  

نثـايي والعشـرن  ( فـي النـوم ال7-82يشـرت كتائـب الشـهند عـز الـدن  القسـام فجـر النـوم االنثيـن  )ة: غز 
م  الحرب على غزة بعضا م  روانات مقاتلنها الذي شاركوا بعملنات االلتحـام المباشـر مـع جيـود مـا 

 نسمى ب"يخبة" الجنش الصهنويي.
ونعرض "المركز الفلسطنيي ل"عالم" روانات مقاتلي كتائب القسام الـذن  عـادوا مـ  خطـوط المواجهـة 

 كما جاءت عبر موقعها االلكترويي
عدد م  مجاهدي وحدات اليخبة في كتائب الشهند عز الدن  القسام شهاداتهم عما شـاهدوه ومـا روى 

عانشــوه طــوال فتــرة القتــال علــى الخطــوط األمامنــة أمــام جــنش العــدو المــدجج بكــل وســائل التكيولوجنــا 
 والجبال الحدندنة المتحركة "منركافاه".

ت مــ  إخــوايهم المــرابطن  علــى النثغــور المتقدمــة، وعبحــر مقــاتلو القســام الــذن  تركــوا مــ  خلفهــم العشــرا
عبحروا عـ  مـدى فخـرهم واعتـزازهم بقنـادة القسـام التـي دعمـتهم علـى المسـتوى االسـتخباري والعملنـاتي، 

سيادًا.  وأعدحتهم لمنثل هذه المعركة تدرنبًا وتسلنحًا وا 
ا آنــــات هللا وكراماتــــه نقــــول القائــــد المنــــدايي أ.أ الــــذي نقــــود مجموعــــة مــــ  وحــــدة اليخبــــة: "لقــــد شــــاهدي

للمجاهــدن ، فالمقــاتلو  ننثبتــو  وســط القصــف والتــدمنر، وال نــأبهو  بسناســة األرض المحروقــة التــي 
نيتهجهـــا الجبيـــاء الصـــهانية، حتـــى إ ح أربعـــة مـــ  المجاهـــدن  بقـــوا لعشـــرة أنـــام صـــائمن ، ال طعـــام وال 

دق "الدشـمة" مـ  فـوقهم ألنـام، شراب، متمترسن  في خيـدقهم، حتـى أغلقـت دبابـة صـهنوينة فتحـة الخيـ
 نثم عادوا بعد ايسحاب هذه الدبابة سالمن  غايمن !".
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ونضـــنف قـــائاًل : "لقـــد طلبـــت مـــ  أحـــد المجاهـــدن  الـــذي بـــدا علنـــه االعنـــاء أ  نيســـحب إلـــى خطـــوط 
المواجهـة الخلفنــة، فــرفض رفضـًا قاطعــًا، وقــال: لــ  أعـود إال بعــد أ  أظفــر بقتـل العــدو وأســمع صــراخ 

 إال أ  أستجنب لطلبه". -نقول القائد –و ُأحمل إلنكم شهندًا، فما كا  ميي جيوده، أ
 

 بيت حانون
أما المجاهد ش.ش فنروي ما شاهده في معركة االلتحام المباشر شرق بنت حايو ، فنقول: " لـم أكـ  

إال  أتصور أ  نكو  الجيدي الصهنويي جبايًا إلى هذا الحد، فوهللا ما إ  يخرج له م  حنث ال ندري
ونفـرح هاربـًا صـارخًا، فيصـنبه فــي الظهـر، فتتـدخل المدفعنـة النثقنلـة للتغطنــة علـى هروبـه، وقـد ســمعت 
بأذيي صراخ الجيود وعونلهم عيد سـماعهم ايفجـارًا بجـايبهم مـع أيحهـم نحتمـو  بآلنـة عسـكرنة مصـفححة 

 بكل أيواع التحصن " .
تياطح عيا  السماء، وهم في حالة معيونة رائعة ونقول المجاهد مستطردًا: إ  عزائم إخوايي المقاتلن  

وغنــر مســبوقة، وكلحهــم نســابق إلــى االشــتباك والمواجهــة مــع الجيــود الصــهانية، وقــد حظنــت فــي إحــدى 
 متر وعدت إلى خيدقي وبقنت فنه أنامًا". 20المرات بقتل جيدنن  م  مسافة 

وكيـا بــالقرب مـيهم، قـام أحــد  ونضـنف: "فـي إحـدى المعــارك التـي خاضـها إخواييـا فــي مجموعـة أخـرى
جيـود كـايوا نســنرو   20إخـوايي المجاهـدن  بتفجنـر عبـوات مضـادة ل فـراد فــي مجموعـة ال تقـل عـ  

خلسة ملتصقن  بجدار أحد الميازل، فتمزقوا أشـالًء، وبقنـت أشـالؤهم فـي الشـارع لسـاعات ولـم تتـدخل 
 لمدافع والطائرات!".أي قوة صهنوينة ليجدتهم إال بعد أ  مسحت المربع السكيي با

ونختم المجاهد بالقول: ال رغبة للجيود الصهانية بالقتال، وهم نرتجفـو  ونخـافو  مـ  أنـة ورقـة طـائرة 
أو كــنس فــارغ، وحتــى إ  أحــدهم كــا  نســنر تحــت جــدار أحــد الميــازل فايفتحــت اليافــذة الحدندنــة لهــذا 

نطلق الرصاص بشكل جيويي حتى  الميزل، فاستلقى على األرض ميبطحًا جراء صوت اليافذة، وأخذ
 أفاق بأ  األمر ال نعدو كويه يافذة ايفتحت بسبب الهواء!" .

 
 عملية التفاح

فنـروي قصـة عجنبـة، إذ  -شارك فـي تـدمنر اليـاقلتن  شـرق التفـاح–أما المجاهد س.أ قائد وحدة يخبة 
غتيـــا إحـــدى نقـــول: "خرجـــت مـــع عـــدد مـــ  إخـــوايي المجاهـــدن  خلـــف خطـــوط القـــوات الصـــهنوينة، وبا

التــي كايــت تبعــد  -اليــاقلتن ، فأجهزيــا علــى مــ  فنهــا، وتفاجأيــا بــأ  جيــود العــدو فــي الياقلــة النثاينــة 
كايوا نرو  خلسة ونسمعو  ما نجري لزمالئهم في الياقلة األولى، وباب  –مترًا  80مسافة ال تتجاوز 
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و  مــرتجفن  مــا ســتؤول إلنــه الياقلــة مفتــوح ولكــيهم ال نجــرؤو  علــى الخــروج ليجــدة زمالئهــم ونيتظــر 
 المعركة مع تلك الياقلة! ".

ونضــــنف المجاهــــد: " ســــارعيا إلــــى الياقلــــة األخــــرى، وعيــــد اقترابيــــا لمســــافة صــــفر، خــــرج قائــــد القــــوة 
ــه كــا  نرتجــف أمــام تكبنراتيــا، وكــا   الصــهنوينة وفــي نــده قطعــة الســالح، فوضــعها فــي صــدري، لكيح

حتـى إيـه لـم نسـتطع الضـغط علـى الزيـاد مـ  شـدة الرعـب، الرعب نسنطر علنه ونرتعد بشكل غرنب، 
 فخلحصت يفسي م  بيدقنته وقتلته على الفور".

وفي حادنثة أخرى نقول المجاهد و.ح الذي شارك في كمن  ُقتـل فنـه نثماينـة جيـود صـهانية شـرق حـي 
وتقـدميا  م700خرجيـا إلـنهم مـ  مسـافة  -مـ  وحـدة اليخبـة–التفاح أنضًا قبـل أنـام، إذ نقـول المجاهـد 

يحوهم وهم في حالـة مـ  الترقـب، فباغتيـاهم برصاصـيا وقيابليـا مـ  مسـافة صـفر، فقفـز أحـدهم هاربـًا 
دو  تفكنر وهو نصرخ: نارب نارب نا أمي نا أمـي! وقـد أجهزيـا علـى نثماينـة جيـود قميـا بعـدحهم عـدًا، 

 وعديا على الفور حسب تعلنمات غرفة القنادة" .
القسـام حـول بطـوالتهم، وهـو غـنض مـ  فـنض، وال زال العشـرات بـل هذا طرف م  روانـات مجاهـدي 

المئات م  المجاهدن  الذن  نحملو  في ذاكرتهم روانات كنثنرة حول معارك االلتحام التي جرت علـى 
 أكنثر م  سبعة محاور على حدود قطاع غزة.

 12/6/1622المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 عثرت عليها بعد اشتباك شرق خانيونس ألوية الناصر تنشر صورا لخرائط وأسلحة 

يشرت ألونة الياصر صالح الـدن  الجيـاح العسـكري للجـا  المقاومـة فـي فلسـطن  صـورًا لخـرائط : غزة
 ووردنات مدوية بأسماء جيود وسالح لقوات العدو التي اشتبكت معها.

كـا  الـذي حـدث فنـه وقالت األلونة إ  مجاهدنها تمكيوا م  العنثور على متعلقات الجيود فـي يفـس الم
خاصــة االنثيــن  الماضــي فــي ميطقــة الغــوافنر الواقعــة  إســرائنلنةاالشــتباك المباشــر بــن  مجاهــدنها وقــوة 
 في بلدة القرارة شمال شرق خاينويس.

مـ   4وكايت ألونة الياصر تبيت قـيص جيـدي اسـرائنلي فـي تلـك الميطقـة واالشـتباك وجهـًا لوجـه مـع 
لنة وأكدت وقوع قتلى في المكا  وتحلنق لطـائرة مروحنـة اليتشـال القتلـى أفراد الوحدة الخاصة االسرائن

 بعد االشتباك.
وأعليت األلونة أمس ع  عنثورها على جنثما  الشهند القائد المندايي اناد الصادي قائد الكتنبة الغربنـة 

 لعملنة.بمحافظة خاينويس والشهند فادي المصري م  وحدة االستشهادنن  واللذن  استشهدا في هذه ا
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م، مـا هـي إال  8024-7-82وأوضحت األلونة أ  العملنة التي يفـذتها نـوم االنثيـن  الماضـي بتـارنخ 
 يموذج م  عملنات األلونة "الجرنئة" التي يفذتها خالل فترة العدوا  االسرائنلي المتواصل على غزة.

 
 16/6/1622، وكالة معًا اإلخبارية

 
 الداخل والشتاتبأيام تكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني تكون أيام عيد الفطر  حماس تدعو إلى 

وأكــدت القيــاة الســابعة اإلســرائنلنة إصــابة مســتوطية بجــروح متوســطة عيــدما أصــابت قذنفــة صــاروخنة 
 ميزلها إصابة مباشرة. وقالت إسرائنل إ  ميظومة القبة الحدندنة اعترضت أربعة صوارنخ.

إلــى أ  تكــو  أنــام عنــد الفطــر أنــام تكافــل بــن  أبيــاء  وعشــنة عنــد الفطــر النــوم، دعــت حركــة حمــاس
الشعب الفلسطنيي في الداخل والشتات، ووقتا نتواصل فنه الوفاء لدماء الشهداء والجرحـى وتضـحنات 

 رجال المقاومة واألسرى.
كبـار أمـام  وقالت الحركة، فـي بنـا  صـحافي تلقـت "الشـرق األوسـط" يسـخة ميـه: "يقـف وقفـة اعتـزاز وا 

نثخــايهم فــي العــدو الصــهنويي، االيتصــار  ات التــي حققهــا أبطــال كتائــب القســام والمقاومــة الفلســطنينة وا 
وملحمــة التضــحنات والصــمود التــي أبــدعت فــي صــيعها جمــاهنر شــعبيا الفلســطنيي وهــي تواجــه آلــة 
الحرب الصهنوينة". وترحمت الحركة على "شهداء الشعب الفلسـطنيي فـي قطـاع غـزة والضـفة الغربنـة 

 ، مؤكدة "أ  دماءهم ل  تذهب هدرا، داعنة بالشفاء للجرحى والمواساة لعائالت الشهداء".والقدس"
 12/6/1622الشرق األوسط، لندن، 

 
 ترد على خرق التهدئة بقصف مستوطنة "كريات جات" القسام 

(، مســتوطية وحشــود عســكرنة 7|87بعــد عصــر النــوم األحــد ) قصــفت كتائــب عــز الــدن  القســام: غــزة
 لقطاع.على تخوم ا

وقال بالغ عسكري للقسـام، إيهـا قصـفت مسـتوطية "كرنـات جـات"، بخمسـة صـوارنخ مـ  يـوع "قسـام"، 
 كما امطرت الحشود العسكرنة على كافة المياطق الحدودنة بعشرات الصوارنخ .

 قذائف هاو . 7وأوضحت أيها قصفت الحشودات شرق الشجاعنة شرق غزة بـ
تي "بعــــد عــــدم التــــزام العــــدو الصــــهنويي بالتهدئــــة اإليســــاينة وأكــــدت القســــام فــــي بالغهــــا أ  ردهــــا نــــأ

 واستهداف ميازل المواطين  اامين  بشكل عشوائي"، بحسب البالغ.
 16/6/1622المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 ة على الحركة: صمود المقاومة وضرباتها أفشل المؤامر حماس 

وضرباتها اليوعنة للعدو وهـذا التأننـد  قالت حركة حماس إ  صمود المقاومة األسطوري في غزة: غزة
 والحراك الشعبي والجماهنري المتزاند لها، نؤكد فشل المؤامرة على حماس.

( أ  صمود المقاومة، 07-87وأوضح الياطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصرنح مقتضب األحد )
 خنب آمال كل األطراف المشاركة في المؤامرة خدمة لـ)إسرائنل(.

  16/6/1622فلسطيني لإلعالم، المركز ال
 

 : حماس تفاوض كوريا الشمالية لعقد صفقة سالح" البريطانيةالتلغراف" صحيفة 
ادعــت صــحنفة "التلغــراف" البرنطاينــة فــي عــددها الصــادر النــوم األحــد ا  حمــاس وكورنــا : بنــت لحــم

 الشمالنة تجرنا  مفاوضات لعقد صفقة أسلحة وأجهزة اتصال.
أسمتهم بالمصادر األمينة الغربنة قولها با  جهات معنية داخل حماس تحـاول ويقلت الصحنفة عم  

 إجراء مفاوضات مع كورنا الشمالنة إلبرام صفقة أسلحة.
تحــاول حمــاس وفقــا للمصــادر األمينــة الغربنــة إعــادة بيــاء مخزويهــا مــ  الصــوارنخ وأجهــزة االتصــال 

اجـــع يتنجـــة إطـــالق أعـــداد كبنـــرة مـــ  وتبحـــث عـــ  طـــرق جدنـــدة إلعـــادة بيـــاء هـــذا المخـــزو  الـــذي تر 
الصوارنخ باتجاه إسرائنل خالل األسبوعن  الماضنن  وكورنـا الشـمالنة مكـا  ميطقـي ومعقـول باليسـبة 
لحماس خاصة وا  كورنا الشمالنة ترتبط بعالقات ونثنقة مع العدند م  الحركـات اإلسـالمنة العسـكرنة 

 في الشرق األوسط.
ة تجارنة لبياينة هي م  نجري المفاوضات بالينابة ع  حماس التي وادعت المصادر الغربنة ا  شرك

حولــت لكورنــا الشــمالنة دفعــة أولــى مــ  قنمــة الصــفقة التــي تصــل قنمتهــا إلــى مئــات آالف الــدوالرات 
 وتشمل مئات الصوارنخ وأجهزة اتصال وذلك لضما  تيفنذها.

 8002كورنـا الشـمالنة بـدأت عـام وادعى المراسل العسكري للصحنفة البرنطاينة ا  عالقات حمـاس و 
طيــا مــ  الوســائل القتالنــة تــم ضــبطها علــى مــت  طــائرة شــح   20حــن  حاولــت كورنــا تســلنم حمــاس 
 هبطت اضطرارنا في كوبيهاغ .

 16/6/1622، وكالة معًا اإلخبارية
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 للعالم مدنيين هزيمة لوجود اإلرهاب ضرب ورفض حماس سالح نزع نريد: CNNلـ نتنياهو 
 التطورات حول CNN مع مقابلة يتيناهو في بينامن  اإلسرائنلي الوزراء رئنس قال(:CNN) -القدس
 اليار إلطالق وقفا ترند أيها اا  أعليت وهي اإليساينة، الهد  كل حماس حركة خرقت لقد: "غزة في

 ."بيفسها أعليتها التي الهدية خرقت أيها أي هاجمتيا، نثم المحلي، بالتوقنت النثاينة الساعة
 ل : "يتيناهو قال العسكرنة للعملنات مرتقب توسنع إلى وزرائه م  عدد إشارة ع  سؤاله ولدى
 ستفعله مما أكنثر تفعل ال إسرائنل إ  أقول ولك  خاصة، بصورة العسكرنة العملنات ع  أتحدث
 تتحرك فإسرائنل مواطينها، تستهدف خطف لعملنات أو بالصوارنخ للقصف تعرضت أيها لو أمرنكا
 ."الخطر على القضاء يرند أييا على أشدد أييي غنر التفاصنل، في أدخل ول  التهدند، هذا فلوق

 يتطلع ويح  اا ، الساحة على الوحندة وهي المصرنة، المبادرة هياك: "قال الدولنة المبادرات وحول
 واإليساينة المادنة المساعدات وتوفنر والنثايي غزة، قطاع م  السالح يزع األول أمرن ، توفنر إلى

 ."اإلرهاب تقونة بل الياس ميفعة إلى المساعدات تؤدي ل  السالح سحب دو  ولك  للقطاع،
مكا  اإلسرائنلنة العملنة وصلته الذي المدى وع  : بالقول يتيناهو رد أهدافها حققت أيها إعال  وا 

 تلقت لقد أليفاق،ا مع حالنا نتعاملو  جيوديا األيفاق، وتدمنر السالح وسحب الصوارنخ وقف يرند"
 المدارس لبياء ستستخدم إيها ليا قنل للبياء ومواد أخرى ودول قطر م  األموال م  الكنثنر حماس

 ."هجمات وتيفنذ خلفيا م  والتسلل األيفاق بياء أجل م  استخدمت ولكيها والمستشفنات،
 العالم: "قائال غزة طاعبق المدينة الخسائر حول الصور أنثارته الذي الدولي القلق بحجم يتيناهو وأقر

 يستهدف وال بشرنة خسائر يرند ال يح  البشرنة، الخسائر وهو القلوب نحرك أمر مع نتجاوب
 مغادرة م  ونميعهم المدينن  خلف االختباء إلى نلجأ وهو نرحم ال عدوا يواجه ولكييا المدينن ،
 ."الجنثث م  أكداس خلف االختباء نرند أليه ميازلهم
 الوزراء رئنس قال مدينن  وجود معرفة رغم األهداف ضرب مواصلة فاعلنة مدى ع  سؤاله ولدى

 المساجد م  األماك ، تلك م  اليار تطلق وحماس المدينن ، تجيب يحاول يح : "اإلسرائنلي
 قليا إذا المدينن ؟ خلف نختبئو  أليهم حراك دو  يقف هل سيفعل؟ فماذا والمدارس، والمستشفنات

 خطوة تلك فستكو  المدينن  نستخدمو  أليهم اإلرهابنن  مواجهة وقف مقراطنةدن دولة كل على إ 
 .بالعالم الهزنمة وتلحق ل"رهاب االيتصار وستؤحم  مدى، أبعد إلى خاطئة

 16/6/1622 سي ان ان،
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 ولألبد واحدة مرة حماس لدحر الشجاعة تستجمع" إسرائيل" رؤية ينتظرون الجميع: بينيت 
 في النثماينة األعضاء أحد ،"النهودي البنت" المستوطين  حزب زعنم قال: يتلحم أسعد-الياصرة
 لدحر الشجاعة تستجمع إسرائنل رؤنة نيتظرو  الجمنع" إ  يفتالي بنينت الوزنر المصغرة، الحكومة
 ".المياسب القرار اتخاذ سنعرفا  ورئنسها الحكومة بأ  نقن  على وأيا... ول بد واحدة مرة حماس
 إسرائنل إ  إيساينة، لدوافع اليار وقف عارضوا الذن  النثالنثة الوزراء أحد كا  الذي نت،بني وأضاف

 الغربنة الضفة منثل غزة قطاع نصبح أ  هو والهدف للحسم، الوقت اا : "تارنخي طرق مفترق أمام
 جدند م  واالستعداد قواها الستجماع بتهدئة معينة حماس أ  وأردف". أيفاق وبال صوارنخ بال
 واا  الصدأ، أزالوا مقاتلويا... علنها القضاء نتم لم لك  بقوة، ُضربت أيها صحنح" قواتيا، مهاجمةل

 بشكل موحد كله والشعب بنتيا، حمانة سوى أماميا مياص ال أ  نتفهم والعالم لناقتهم، قمة في هم
ذا مينعة، الداخلنة والجبهة سيوات ميذ مسبوق غنر  المستقبل في القيفسي اا ، بالمهمة يقم لم وا 
 ".النوم علنه هو ما أضعاف ومدرباً  مسلحاً  عدواً 
 عيدكم... محادنثات وال هدية وال يار وقف ال: "واضحة تكو  أ  نجب حماس لحركة الرسالة أ  وزاد
ال معيا، االتصال نمكيكم السالح م  القطاع لتجرند مستعدن  تكويو  عيدما هاتفيا، رقم  فيح  وا 

 بجملة إسرائنل ستسمح غزة، ع  السالح يزع مقابل في أيه وأضاف". غزة أعماق يحو مسرعو 
 ".القطاع سكا  أذنة يبغي ال ألييا" اقتصادنة تسهنالت

 12/6/1622 الحياة، لندن،
 
 النار إطالق لوقف حماس قبل من جديد طلب في للنظر مستعدة" إسرائيل: "ليفني 

 في لليظر مستعدة إسرائنل" إ  لنفيي تسنبي سرائنلنةاإل العدل وزنرة قالت: األياضول -المحتلة القدس
 ".اليار إطالق لوقف حماس قبل م  جدند طلب

 باإلعال  للطلب إسرائنل استجابت" األحد، العامة اإلسرائنلنة اإلذاعة مع مقابلة في لنفيي، وأضافت
 ".بقوة نرد لياإلسرائن الجنش فإ  وعلنه التهدئة، هذه خرقت حماس ولك  أمس، إيساينة تهدئة ع 

 وقف شروط بخصوص كنري جو  األمرنكي الخارجنة وزنر طرحها التي األفكار" أ  وأضافت
 في المسلمن  ل"خوا  المتطرف المحور عززت أليها اإلسرائنلنة، والمتطلبات تتماش لم اليار إطالق
 .كنري شروط على اإلسرائنلنة التحفظات إلى تتحدث أ  دو  م  ،"الميطقة
 أ  دو  م  ،"اإلسرائنلي الموقف إلى االستماع أعقاب في األفكار بعض عدحل كنري الوزنر" وتابعت
 .األفكار تلك توضح
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 حماس، لحركة السنسي المكتب رئنس مشعل خالد الستضافتها قطر إلى شدنداً  ايتقاداً  لنفيي ووجهت
 ".النثم  ندفع ال ولكيه للقتال شعبه أبياء بعند م  نبعث" مشعل أ  معتبرة

 12/6/1622 القدس العربي، لندن،
 
 تكتيكية خطوة اإلنسانية الهدنة على الموافقة: شتاينتز 

 شتانيتز نوفال اإلسرائنلي واالستخبارنة االستراتنجنة الشؤو  وزنر قال: كوم دوت القدس - أبنب تل
 األيفاق تدمنر عملنات ترشند إلى تهدف تكتنكنة خطوة اإليساينة الهدية على إسرائنل موافقة" إ 

 ".الدولنة الساحة على العسكرنة للعملنة الشرعنة م  المزند وكسب
 التي األيفاق غالبنة تدمنر على أشرف" الجنش إ  قوله شتانيتز ع  اإلسرائنلنة اإلذاعة ويقلت
 ".اإلسرائنلنة الحدود تخترق
 ميزوعة قةميط غزة قطاع جعل في نتمنثل" البعند المدى على العملنة م  الهدف أ  إلى وأشار
 ".السالح

 16/6/1622 القدس، القدس،
 
 االنفاق خطر وانهاء البرية العملية توسيع الجيش على يجب: ساعر 

 المجلس موافقة اعقاب في اسرائنلنو  مسؤولو  اعرب: خاصة ترجمة - كوم دوت القدس - هللا رام
 اليار لوقف معارضتهم ع  اليار، إطالق وقف فترة تمدند على( الكابنيت) المصغحر االميي السناسي
 .اهدافها تحقنق لحن  غزة قطاع ضد العملنة في لالستمرار داعن 
" المهزلة بـ اليار وقف عملنة ساعر جدعو  االحتالل حكومة في الداخلنة وزنر وصف جهته فم 
 .قوة بكل بالعملنة واالستمرار -وصفه حسب - المهزلة هذه وقف الى داعناً 
 بعدم"  إعتقاده ع  العبري االخباري" والال" موقع مع النوم صباح حدحثنت كا  الذي ساعر واعرب
 ".االيساينة الهدية فترة تمدند حماس رفض ظل في وذلك واحد، طرف م  لليار وقف وجود
 خطر ايهاء على وللعمل القطاع، في البرنة العملنة ولتوسنع أكبر بقوة للعمل الجنش" ساعر ودعا

 ". غزة مع االميي السناج م  القرنبة المستوطيات في االسرائنلنن  مةوسال ام  ولتأمن  االيفاق
 16/6/1622 القدس، القدس،
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 وافرادها حماس قادة من الثمن جني اجل من الكبرى قوته استخدام الجيش على يجب: موفاز 
 السابق االحتالل جنش ووزنر اركا  رئنس اعتبر: خاصة ترجمة - كوم دوت القدس - هللا رام
 ".للخطر الجيود حناة تعرحض اليار وقف" عملنة ا  موفاز ولشاؤ 

" احرويوت ندنعوت" لصحنفة االلكترويي الموقع مع النوم صباح نتحدث كا  الذي موفاز واضاف
 الكبرى قوتة فنها الجنش نستخدم ا  فنجب العملنة، م  اخرى بمرحلة القنام نعتزم الكابنيت كا  اذا"

 ". وافرادها حماس قادة م  المباشر النثم  جيي اجل م 
 وعلى القرنب المدى على وتبعات عواقب لذلك إ :" فقال اليار وقف عواقب حول موفاز وتحدحث
 في ترنده الذي االيجاز هو ما ليفسها تسأله ا  اسرائنل على نجب الذي االول والسؤال البعند، المدى
 .حماس مع الجوالت سناسة إيهاء الى داعناً  ؟ التالي النوم

 16/6/1622 القدس، القدس،
 
 دوالر ألف 266 اإلسرائيلية الخزينة يكلف اعتراضه يتم فلسطيني صاروخ كل: اإلسرائيلية اإلذاعة 

 القبة تكلفة تفاصنل الجمعة، العبرنة اإلذاعة أوردته تقرنر أوضح: األياضول -خبنصة محمد
 لصوارنخ قاعدة 80 م  ميظومة كل تتكو  حنث ميظومة، لكل دوالر ملنو  00 والبالغة الحدندنة،
 .الجو في تحلنقها أنثياء غزة م  القادمة الصوارنخ لصد تيطلق دفاعنة،
 إطالقه تكالنف شاملة الصاروخ، تكلفة تبلغ فنما دوالر، ألف 20 – 20 بن  صاروخ كل تكلفة وتبلغ
 الخزنية نكلف اعتراضه نتم صاروخ كل أ  أي العبرنة، اإلذاعة بحسب دوالر، ألف 200 قرابة

 .دوالر ألف 200 اإلسرائنلنة
 12/6/1622 القدس العربي، لندن،

 
 الهدنة تتجاهل حماس ويقول غزة في القتال يستأنف االسرائيلي الجيش 

 حركة يشطاء أ  قائال األحد نوم غزة في القتال االسرائنلي الجنش استأيف: شوقي عال - القدس
 األمم إلنها دعت ساعة 84 لمدة إيساينة هدية اتجاهلو  حماس الفلسطنينة االسالمنة المقاومة
 االيساينة الهدية خالل متواصل بشكل للصوارنخ حماس اطالق بعد" للجنش بنا  وذكر .المتحدة
 أيشطته اا  الجنش سنستأيف غزة في المدينن  السكا  سالمة أجل م  علنها الموافقة تمت التي

 ."غزة قطاع في والبرنة والبحرنة الجونة
 16/6/1622 ة رويترز لألنباء،وكال
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  تفجيرية عملية إحباط يزعم االحتالل 
 في لحم بنت مدنية قرب ملغومة بسنارة هجوماً  أحبطت أيها االحتالل قوات زعمت(: وكاالت)

 سنارة ميعوا الموقع في األم  حراس إ : االحتالل شرطة باسم متحدث وقال .المحتلة الغربنة الضفة
 المكا  في عربي سائق على القبض إلقاء تم أيه وأضاف. بنتار تفتنش يقطة دخول م  فنها مشتبهاً 

 ضخمة ياسفة عبوة" على عنثروا المفرقعات خبراء أ  الشرطة وأوضحت". فنها مشتبه أيشطة" بعد
 .تطونقها جرى الميطقة وا  المركبة في" وجاهزة

 12/6/1622 الخليج، الشارقة،
 
 غزة على عدوانلل ابيب رفضاً  تل في حاشدة تظاهرة 

 على احتجاجنة مظاهرة أكبر الماضنة قبل اللنلة أبنب تل مدنية شهدت:عواودة ودنع -الياصرة
 العرب" شعار تحت والنهود، العرب م  متظاهر آالف سبعة ع  نزند ما فنها شارك الحرب استمرار
 للسالم لدنموقراطنةا الجبهة للعدوا  المياهضة المظاهرة ويظمت".أعداء نكويوا أ  نرفضو  والنهود
ئتالف والمساواة  .والفلسطنينة اإلسرائنلنة النثكلى العائالت وميتدى" السالم ألجل محاربو " ميظمات وا 

 إسرائنلنن  جيود صور رافعن  سالم محادنثات في والشروع اليار إطالق وقف الى المتظاهرو  ودعا
 في الخطباء بن  م  وكا . غزة يف الحرب قتلتهم فلسطنينن  مدينن  وصور العدوا  خالل قتلوا
 ياشطا  وهما هللا رام م  خطنب وسلنم االحتناط جنش في رائد نعكوبوفنتش أساف المظاهرة ختام
 .سلمنة بطرق الصراع لتسونة تسعى ميظمة في

 12/6/1622 القدس العربي، لندن،
 
 غزة في رالنا إلطالق وقفا يعارضون االسرائيليين من المئة في 20 من اكثر: استطالع 

 النوم ويشرته االسرائنلنن  م  عنية علي اجري للرأي استطالع اظهر: كوم دوت القدس - ابنب تل
 م  المائة في 22ر0 يسبة ا  االلكترويي موقعها على االسرائنلنة( بوست جنروزالنم) صحنفة االحد

 منيا" مؤسسة ا  الصحنفة واوضحت . غزة قطاع في اليار الطالق وقفا نعارضو  االسرائنلنن 
 الذن  البالغن  االسرائنلنن  م  عنية على االستطالع اجرت الرأي الستطالعات االسرائنلنة"  تسنماخ
 .غزة في اليار إطالق لوقف معارضتهم ميهم المائة في 22ر0 مايسبته اوضح

 16/6/1622 القدس، القدس،
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  الجيش قتلى أعداد حول العسكرية والمؤسسة اإلسرائيلي اإلعالم بين التضارب 

 للصحف الرئنسة العياون  غزة، قطاع في االحتالل جيود م  القتلى أعداد تصاعد احتل: الياصرة
 (.7|87) األحد النوم صباح الصادرة العبرنة
 شهدها التي المعارك خالل إضافنن  جيود 20 مقتل عبرنة، إعالم وسائل يشرتها معطنات وأظهرت
 المستشفنات في للعالج يقلوا الذن  الجرحى م  العشرات لىإ إضافة السبت، أمس نوم غزة، قطاع

 .بالخطنرة بعضهم جراح ووصفت اإلسرائنلنة،
 إضافة السبت، أمس نوم بجراحهما متأنثرن  جيدنن  ووفاة جيود 7 مقتل هآرتس صحنفة وأحصت

صابة بلنغة، بجراح احدهم جيدناً  02 إصابة إلى  . خطنرة جراحه احدهم بصاروخ مدينن  وا 
 أشارت فنما أمس، نوم معارك حالل جيود 20 مصرع احرويوت، ندنعوت صحنفة أكدت جايبها  م

 في العالج نتلقو  جرنحاً  جيدناً  224 إلى إضافة إضافنن ، جيود 2 مصرع إلى معارنف صحنفة
 .أمس نوم فقط جيوده م  أربعة مقتل أعل  االحتالل جنش وكا .المشافي

 16/6/1622 برس، قدس
 

  دوالر مليار 0.5 وبلغت األكثر غزة على العدوان كلفة: رونوتأح يديعوت 
 2 خالل غزة قطاع على اإلسرائنلي العدوا  كلفة أ  ع  اليقاب عبرنة مصادر كشفت: الياصرة
 ميذ كلفة األكنثر العدوا  وهو ،(دوالر ملنار 2.0) شنكل ملنار 28 يحو بلغت الماضنة األسابنع
 .8002 العام في لبيا  على العدواينة الحرب
 استمرت حال في أيه م  ،(87/7) األحد أحرويوتالنوم ندنعوت لصحنفة االقتصادي الملحق وحذر

 .أعوام 2 قبل لبيا  على الحرب كلفة م  أكبر ستكو  العدوا  كلفة فإ  إضافنن  بأسبوعن 
 لقنط ما أو ،8002 العام في غزة قطاع على العدواينة الحرب كلفة وصلت الصحنفة، وبحسب
 وصلت فنما ،(دوالر ملنار) شنكل ملنار 2.0 يحو" المصبوب الرصاص" عملنة اإلسرائنلنو  علنه
 (. دوالر ملنو  20) شنكل ملنو  00 يحو" السحاب عامود" 8028 العام في غزة على الحرب كلفة

 أ و  العدواينن ، خالل هامشنة كايت اإلسرائنلنة للسوق االقتصادي األضرار أ  الصحنفة وقالت
 .السناحة قطاع كا  األكبر المتضرر
 كبنرة، كايت غزة على األخنر العدوا  في واالقتصادنة المالنة األضرار أ  الصحنفة وأكدت

 200 بيحو للجنش الجيدي كلفة تصل إذ االحتناط، جيود آالف استدعى الجنش وأ  خصوًصا
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 ألف280بـ صاروخ كل تكلفة درتق إذ" الحدندنة القبة" لميظومة الواسع لالستخدام إضافة شنكل،
 .الصحنفة حسب دوالر،
 42) شنكل ملنو  200بـ أمينة، مصادر وفق العدوا ، خالل للجنش النومنة الكلفة الصحنفة وقدرت
 الصحنفة وأكدت. شنكل ملنو  200 بـ للجنش النومنة الكلفة المالنة وزارة تقدر فنما ،(دوالر ملنو 
 المتوقع وم . متجدد أسلحة بمخزو  الجنش تزوند نشمل ال وذلك لشنك ملنار 2الـ تقارب الكلفة أ 
 .شنكل ملنار 0الـ تقارب منزاينتها في زنادة األم  وزارة تطالب أ 

 مصادر وأ  السناحة، قطاع هو العدوا  هذا في األكبر المتضرر أ  إلى الصحنفة وأشارت
 إلغاء جراء الفيادق تضررت كما البالد، زنارة ع  السناحة م  المائة في 70 تراجع تتوقع إسرائنلنة
 .اليقل وشركات المطاعم وكذلك الحجوزات
 دوالر ملنو  82.0) شنكل ملنو  200بـ اإلسرائنلنة للسوق النومنة األضرار الصحنفة، وقدرت
 قطاع نشكو فنما النوم، وحتى العدوا  بدء ميذ( تقرنًبا دوالر ملنار 024) شنكل ملنار 8و ،(تقرنباً 
 .شنكل ملنار بيصف نقدر التصدنر حجم تراجع يتنجة كبنر ضرر م  عاتالصيا
 مئة في دوالر ملنار بيحو أضرار إلى تشنر األولنة التقدنرات فإ  المحلنة، السلطات صعند على أما

 .العامة ل ضرار إضافة الطوارئ حالة بسبب المصروفات زنادة يتنجة وذلك محلنة، سلطة
 يتنجة التعونضات أما شنكل، ملنار بيصف والموظفن  التجارنة للمصالح التعونضات وتقدر

   .شنكل ملنو  800 إلى 200 بن  ما فتقدر القذائف سقوط جراء األضرار
 222و ملنار) شنكل ملنارات 4 نوازي ما أي المائة في 0.4 بيحو السوق في" اليمو تقلص" ونقدر
 (.تقرنًبا دوالر ملنو 

 واألضرار شنكل، ملنار 2 إلى ستصل الجنش مصارنف: التالنة التقدنرات إلى الصحنفة وخلصت
 في األضرار فنما ملنارات 4بـ فبقدر اليمو في الخسارة أما شنكل، بملنار تقدر والتجارة الصياعة في

 شنكل، ملنار 8بـ تقدر المباشرة غنر االقتصادنة واألضرار شنكل بملنار تقدر السناحة قطاع
 (.شنكل 2.42=الدوالر) شنكل بملنار تقدر الطارئة المحلنة السلطات ومصارنف

 16/6/1622 برس، قدس
 

 جريح 0606شهيد و 2601المقاومة على التهدئة:  ةوافقرغم م الحربتواصل  "إسرائيل" 
تواصل القصف اإلسرائنلي على قطاع غزة، علـى رغـم إعـال  فصـائل المقاومـة : فتحي صبحاح -غزة 

 ساعة. 84تهدئة لمدة 
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ئنل التهدئة التي أعليتها "حماس" مرات عدة مساء أمس، إذ شـيت الطـائرات أمـس غـارات وخرقت إسرا
جونــة علــى كــل ميــاطق القطــاع، فنمــا قصــفت المدفعنــة والــدبابات الميــاطق الشــرقنة بكنثافــة، فــي وقــت 
شاركت البوارج الحربنة القصف على المياطق الغربنـة مـ  الشـرنط السـاحلي الصـغنر البالغـة مسـاحته 

 كنلومترًا، وأضنق عرض ستة كنلومترات. 24نلومترًا، ونبلغ أقصى عرض له ك 220
وقصــفت قــوات االحــتالل مســاء أمــس دراجــة يارنــة فــي خــا  نــويس، مــا أدى إلــى استشــهاد فلســطنينة 

صـــابة  آخـــرن . كمـــا أطلقـــت طـــائرة اســـتطالع مـــ  دو  طنـــار صـــاروخًا بعـــد الظهـــر علـــى المقـــر  8وا 
غــزة، فــي خطــوة تعكــس اســتهاية بالوكالــة الدولنــة بعــد أ  قصــفت مــدارس الــرئنس لـــ"أويروا" فــي مدنيــة 

ومقــار تابعــة لهــا. وقــال المستشــار اإلعالمــي لـــ "أويــروا" عــديا  أبــو حســية إيــه كــا  فــي مكتبــه داخــل 
المقر حن  سـمع دوي ايفجـار كبنـر تبـن  أيـه يـاجم عـ  سـقوط الصـاروخ فـي الباحـة الخلفنـة، وال نبعـد 

فقط. وقال إ  فرق "أويروا" ال تـزال تحقـق فـي الحـادث لمعرفـة سـبب االيفجـار  ع  مكتبه سوى مترن 
 ويوعنة القذائف المستخدمة.

فلسطنينًا حتى ظهر أمس، لنرتفع عدد الشهداء الفلسطنينن  ميذ بدء العدوا  في النثام   24واستشهد 
ا جرح أكنثر مـ  مسيا، فنم 40سندة، و 22أطفال، و 802، م  بنيهم 2028م  الشهر الجاري إلى 

 مسين . 802سندة، و 2028طفاًل، و 2022فلسطنينًا، م  بنيهم  2027
ونعايي ربع ملنو  فلسطنيي م  التشرد في مدارس تابعة لـ "أويروا"، فنما لجأ كنثنـرو  إلـى أقـاربهم أو 

ملنــو  مــ  يقــص فــي  2.2مقــار مؤسســات وجمعنــات أهلنــة. كمــا نعــايي ســكا  القطــاع البــالغ عــددهم 
ات المنـاه والكهربـاء والسـلع الغذائنـة واألدونـة، فـي وقـت تسـتيزف المستشـفنات كمنـات كبنـرة جـدًا إمداد

 األدونة والمستهلكات الطبنة.
وأعل  وزنر الصحة في حكومة الوفاق الوطيي جواد عواد ع  تسننر قافلة ستصل مستودعات الوزارة 

مستهلكات الطبنة بكلفة مالنة قـدرها ملنـو  شاحية محملة باألدونة وال 28في القطاع النوم مؤلفة م  "
دوالر". وقــــال خــــالل مــــؤتمر صــــحافي عقــــده فــــي مســــتودعات األدونــــة فــــي رام هللا صــــباح أمــــس إ  
"الشاحيات محملة بكل ما نلزم م  تجهنزات طبنة لغرف العملنات وأقسـام اإلسـعاف والطـوارئ وأقسـام 

ة، ومـراهم وأدونـة خاصـة لحـاالت الطـوارئ، العيانة النومنة، وضمادات حروق وجروح، ومعقمات طبنـ
 ألف إبرة )كلكسا ( مايعة تخنثر الدم". 82وخنوط جراحنة"، إضافة إلى 

 12/6/1622، الحياة، لندن
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 الغربية تشتعل غضبًا بسبب الدمار في غزة الضفة 
 )رونتــــرز(: بنيمــــا نحتــــرق قطــــاع غــــزة تشــــتعل الضــــفة الغربنــــة المحتلــــة - علــــي صــــوافطة ـــــ  رام هللا

ممـا ننثنـر شـبح ايـدالع ايتفاضـة جدنـدة بعـد أ   اإلسـرائنلنةباشتباكات عينفة بـن  الفلسـطنينن  والقـوات 
 ساد هدوء يسبي لعدة سيوات.

انثيــاء  200وخــالل نثالنثــة أنــام فقــط أواخــر األســبوع الماضــي استشــهد عشــرة فلســطنينن  وأصــنب يحــو 
 على القطاع. اإلسرائنلنةموجة احتجاجات غاضبة على الحملة العسكرنة 

األحــد إيهــا أحبطــت هجومــا فتاكــا محــتمال حــن  أوقفــت ســنارة محملــة  أمــسوقالــت الشــرطة اإلســرائنلنة 
بالمتفجرات خالل محاولتها الوصول الى اسـرائنل عبـر يقطـة تفتـنش فـي الضـفة الغربنـة بنيمـا ايـدلعت 

 أعمال شغب مرة أخرى في القدس الشرقنة.
إراقة الدماء في غزة لفترة أطول فقد نكو  م  المستحنل أ  تتمك  ونقول فلسطنينو  إيه اذا استمرت 

 اسرائنل او الرئنس الفلسطنيي محمود عباس م  السنطرة على الغضب المتزاند في الضفة الغربنة.
وخرج اكنثر م  عشرة آالف فلسطنيي في مسنرة الى حاجز قليدنا خارج رام هللا لنل الخمنس في اكبر 

 يضمت عائالت بكاملها الى المظاهرة.مظاهرة ميذ سيوات وا
 وهتفت الحشود "على القدس رانحن  شهداء بالمالنن " و"بالروح بالدم يفدنك نا غزة."

وفــــي المواجهــــات التــــي تلــــت هــــذا قــــذف الشـــــبا  الحجــــارة وأطلقــــوا األلعــــاب اليارنــــة صــــوب الجيـــــود 
ابا فـي السـابعة عشـرة مـ  عمـره اإلسرائنلنن  الذن  ردوا بالطلقات المطاطنة والرصاص الحي فقتلـوا شـ
 وأصابوا العشرات وفقا لما ذكره مسعفو  فلسطنينو  عالجوا المصابن .

اتخـذت قـوات األمـ  التابعـة لعبـاس خطـوة غنـر معتـادة وهـي السـماح للمحتجـن  بـالخروج في السناق، 
. وايتقـد دو  محاولـة مـيعهم كمـا كـا  الوضـع فنمـا سـبق اإلسـرائنلنةفي مسنرات صوب يقـاط التفتـنش 

 الكنثنر م  الفلسطنينن  قوات عباس لتعاويها مع الجنش االسرائنلي في الضفة الغربنة.
 12/6/1622، القدس العربي

 
 على شهداء العدوان على غزة  يعلنون الحداد األسرى 

قرر األسرى في سجو  االحتالل إعال  التضـام  الكامـل مـع شـعبيا خـالل فتـرة عنـد الفطـر  : رام هللا
 ظهار أي مظهر م  مظاهر العند واقتصار األمر على تأدنة صالة العند.وعدم ا
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وقال مدنر مركز أحرار لحقوق اإليسا  فؤاد الخفش إ  بنايـا وصـل المركـز مـ  األسـرى فـي السـجو  
قالوا فنه: "يعنش مع أبيـاء شـعبيا ومـا نعايويـه سـاعة بسـاعة ويبكـي علـى مصـابهم وال يملـك إال تقـدنم 

 الدعاء لهم".
كر الخفش إ  االحتفال بهذا العند سنقتصـر علـى صـالة العنـد فقـط دو  توزنـع الحلـوى أو صـياعة وذ

أي حلونــات وســتكو  التهيئــة فقــط )كــل عــام والمقاومــة وغــزة بخنــر( وهــو الشــعار الــذي اتفــق الجمنــع 
 على تداوله وتهيئة بعضهم البعض به.

يهـم غنـر قـادرن  علـى فعـل شـيء وهـم وتحدث الخفش إ  األسرى نعايو  معايـاة مضـاعفة لشـعورهم أ
 نسمعو  ونشاهدو  ابياء شعبيا نقتلو  أمام أعنيهم وال نستطنعو  الدفاع عيه إال م  خالل الدعاء.

 12/6/1622، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 واالعتقاالت مستمرة في الضفة الغربية  المواجهات 
قـوات االحـتالل ، أ  رام هللا مـ  دىفـادي أبـو سـع، عـ  12/6/1622، القدس العربي، لنـدنذكرت 

اإلســرائنلي واصــلت تصــدنها الشــرس للغضــب الفلســطنيي فــي الضــفة الغربنــة ضــد العــدوا  اإلســرائنلي 
علـــى قطـــاع غـــزة، فنمـــا واصـــلت حملـــة االعتقـــاالت التـــي طالـــت العدنـــد مـــ  الفلســـطنينن  فـــي الخلنـــل 

نـذ عملنـة فدائنـة بسـنارة مفخخـة قـرب المحتلة على وجه الخصوص، واعتقلت فلسـطنينًا بحجـة ينتـه تيف
 بنت لحم.

وزعمت مصادر عسكرنة إسرائنلنة، أ  جنش االحتالل اعتقل فلسطنينًا علـى حـاجز "بنتـار" العسـكري 
الواقع غرب بنت لحم، بعـد العنثـور فـي سـنارته علـى عبـوة ياسـفة مربوطـة بعـدد مـ  اسـطوايات الغـاز، 

 ة في السنارة.ما جعل الجنش ندعي ينته تيفنذ عملنة فدائن
وبحســـب موقـــع "نـــدنعوت احرويـــوت" العبـــري، فقـــد حـــاول ســـائق الســـنارة الفـــرار، لكـــ  جيـــود االحـــتالل 
المتواجــــدن  علــــى الحــــاجز تمكيــــوا مــــ  اعتقالــــه، وأغلــــق الجــــنش الحــــاجز العســــكري واســــتدعى خبــــراء 

 متفجرات باشروا فحص السنارة.
افظـة الخلنـل جيـوب الضـفة الغربنـة، وقالـت إلى ذلك اعتقلت قوات االحتالل، خمسة مـواطين  مـ  مح

مصادر أمينة فلسطنينة لـ "القدس العربي"، أ  قوات االحتالل اعتقلت يضال محمد العالمي مـ  بلـدة 
نهاب عاند عودة هللا، وفادي عارف حسـن  الحجـوج،  بنت أمر شمال الخلنل، وفادي بسام او زوند، وا 

الجــواليي مــ  المدنيــة، بعــد مداهمــة ميــازلهم وتحطــنم مــ  بلــدة بيــي يعــنم شــرق المدنيــة، وعلــي حســن  
 محتوناتها والعبث فنها.
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وتجــددت المواجهــات بــن  المــواطين  وقــوات االحــتالل فــي مخــنم العــروب، وبلــدة بنــت أمــر، والخلنــل، 
وادت لوقـــوع إصـــابات بالرصـــاص الحـــي والمطـــاطي فـــي صـــفوف الفلســـطنينن ، إضـــافة إلـــى حـــاالت 

 لغاز المدمع.االختياق جراء استيشاق ا
وفـــي القـــدس المحتلـــة أصـــنبت طفلـــة فـــي المدنيـــة المقدســـة، وســـقط العشـــرات بســـبب حـــاالت االختيـــاق 
الشــدندة جــراء إطــالق قــوات االحــتالل قيابــل الغــاز المســنل للــدموع، انثــر تجــدد المواجهــات فــي ســلوا  

عات والعنســـونة وبنـــت حينيـــا ومخـــنم شـــعفاط، واســـتمرت حتـــى فجـــر أمـــس األحـــد، وتجـــددت مـــع ســـا
 الصباح.

وأكــد مركــز معلومــات وادي حلــوة فــي ســلوا  أ  المواجهــات ايــدلعت بــن  المــواطين  وقــوات االحــتالل، 
فــي حــي عــن  اللــوزة وبئــر أنــوب، مــا أدى إلصــابة الطفلــة جيــى جــواد صــنام وتبلــغ مــ  العمــر عــامن  

أطرافـه بعـد رش  انثين ، بحالة اختياق بسبب قيابل الغاز، فنما أصنب أحمد علـي العباسـي بتشـيج فـي
 المناه العادمة في اتجاه ميزله، كما أصنب في المواجهات المصورا  مجد غنث وأحمد صنام.

واعتقلــت قــوات االحــتالل الشــاب محمــد ميــذر العــوري، مــ  مدنيــة البنــرة، بعــد مداهمــة ميزلــه مــ  قبــل 
موسـى وسـفنا ، وحتـى وحدة مشاة، والتيكنل برب االسـرة الشـنخ ميـذر العـوري وأوالده محمـد وابـراهنم و 

 ربة البنت لم تسلم م  االعتداء، وتم احتجاز شقنقتها في احدى غرف الميزل تحت تهدند السالح.
وفي سناق آخر، قال رئنس هنئة الشؤو  المدينة عضو اللجية المركزنة لحركة فتح حسن  الشنخ، إ  

ة والغذائنة "إلى شـعبيا فـي قطـاع السلطة الوطينة الفلسطنينة، تبذل جهودا حنثننثة إلنصال المواد الطبن
 غزة الذي نتعرض للعدوا  اإلسرائنلي".

وأضـــاف الشـــنخ فـــي تصـــرنح صـــحافي "إييـــا يســـعى ليقـــل جرحـــى العـــدوا  اإلســـرائنلي إلـــى مستشـــفنات 
الضــفة الغربنــة والخــط األخضــر واألرد ، وفــي الوقــت يفســه يبــذل جهــودا مــع األخــوة المصــرنن  ليقــل 

 ات هذا البلد الشقنق".الجرحى للعالج في مستشفن
بالرصـــاص أصـــنبوا عشـــرات المـــواطين  ، مـــ  الخلنـــل، أ  12/6/1622األيـــام، رام هللا، وأضـــافت 

الحي واألعنرة المعدينة وبحاالت اختياق جراء الغاز المسـنل للـدموع، خـالل مواجهـات بـن  المـواطين  
مـا أشـارت مصـادر إلـى اعتقـال وقوات االحتالل احتجاجا على العدوا  اإلسرائنلي على قطاع غـزة، فن

 مواطين  خالل عملنات دهم في مواقع مختلفة م  محافظة الخلنل. 20
وقالـــت مصـــادر تقـــنم فـــي محـــنط "مفتـــرق زنـــف" عيـــد المـــدخل الـــرئنس لبلـــدة نطـــا، جيـــوب الخلنـــل، إ  
المواجهـات مــع قــوات االحـتالل بالميطقــة أدت إلــى إصـابة مــواط  بالرصــاص الحـي وآخــرن  بــاألعنرة 

 معدينة وحاالت اختياق.ال
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وأشــار ميســق دائــرة المتطــوعن  فــي جمعنــة الهــالل األحمــر فــي مخــنم العــروب، شــمال الخلنــل، محمــد 
خمــنس البــدوي، إلــى أ  المواجهــات مــع قــوة مــ  جيــود االحــتالل دهمــت الطــرف الغربــي مــ  المخــنم، 

أصــنب بعنـار معــديي فــي مواطيـا بــاألعنرة المعدينـة، بنــيهم محمـود جــوابرة الـذي  24أدت إلـى إصــابة 
 الرأس، ويقل إلى المستشفى األهلي بالخلنل، كما أصنب آخرو  بحاالت اختياق.

 وأغلقت قوات االحتالل، أمس، المدخل الرئنس لبلدة بنت أمر، شمال الخلنل.
وقال ميسق اللجيـة الشـعبنة لمقاومـة الجـدار واالسـتنطا  فـي بلـدة بنـت أمـر، محمـد عـوض، إ  قـوات 

غلقت مدخل البلدة وميعت حركة التيقل للمركبات، وشـرعت بعملنـات إصـالح وتـرمنم للبـرج االحتالل أ 
 العسكري المقام على مدخل البلدة.

 
 من غزة يتحدثون عن مآسيهم في مستشفيات القدس جرحى 

تقول شنماء المصري ابية األربـع سـيوات، الممـدة علـى سـرنر فـي المستشـفى الفريسـي فـي : )ا ف ب(
والـدتها وشـقنقها محمـد وشـقنقتها  أ فـي الهجـوم علـى قطـاع غـزة،  إصابتهاة للعالج م  القدس المحتل

 ".إلنها"صعدوا إلى الشمس وعيد ايقشاع الغنوم سنعودو  
لك  الواقع أبعد ما نكـو  عـ  ذلـك . فشـنماء الطفلـة الجمنلـة الممـددة علـى سـرنر والموصـولة بأيابنـب 

ايــت شـــاهدة علــى ســقوط صـــاروخن  "إســرائنلنن " فــي بنـــت بالســتنكنة للتــيفس ولتغـــذنتها باألمصــال ك
حـايو  شــمال قطــاع غـزة اصــابا افــراد العائلـة بنيمــا كــايوا نسـنرو  فــي الشــارع هـاربن  مــ  بنــتهم الــذي 

عامـــًا( وشـــقنقها محمـــد 27تعـــرض للقصـــف . وكايـــت اليتنجـــة ا  قتلـــت أمهـــا ســـحر وشـــقنقتها أســـنل )
الطفلـة شـنماء التـي نبـدو علنهـا االرهـاق الشـدند وصـلت عامًا( في حن  أصنب والـدها بجـروح . و 20)

نثـر تـدمنر بنتهـا بالكامـل . تقـول متلهفـة "ارنـد  قبل اربعة انام إلى المستشفى في القدس بعد اصـابتها وا 
ا  ارى والــدي، ارنــد ا  نحضــر إلــى هيــا" . ووصــلت شــنماء إلــى المستشــفى فــي القــدس برفقــة عمتهــا 

 ظمات للدفاع ع  حقوق االيسا  .سماح المصري انثر اتصاالت مع مي
قالت سماح "كايوا نقصفوييا م  الجو والبر والبحر، لقد تحول كل شيء في غزة إلى ركام، هربيا إلى 
المـدارس فقصــفوا المــدارس، وأصــنبت شــنماء بشــظنة صـاروخ دخلــت صــدرها وخرجــت مــ  خاصــرتها، 

حالنــا للمراقبـــة الطبنـــة" . وال بيزنــف داخلـــي وتخضـــع  وأصـــنبتوتضــررت كلنتاهـــا والطحــال واألمعـــاء 
تتسـع غرفـة شـنماء لـزوار العـائالت المقدسـنة الـذن  تـدفقوا إلـى المستشـفى مـع اطفـالهم لمواسـاة شـنماء 

 وغنرها م  الجرحى خصوصًا م  األطفال الذن  يقلوا م  قطاع غزة
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طياعي وفــي غرفــة العيانــة المكنثفــة فــي المستشــفى شــوهد طفــل فــي العاشــرة وهــو نخضــع للتــيفس االصــ
وقد بترت ساقه وهو مصاب بشظانا صاروخ في بطيه . ونرقد إلى جايبه نثالنثة مصابن  آخرن  لنسوا 

 28في وضع افضل ميه وكايوا وصلوا جمنعا الجمعة م  غزة . ووصل خالل النثالنثـة أنـام الماضـنة 
ة مصـــابا مـــ  مصـــابي قطـــاع غـــزة إلـــى مستشـــفنات القـــدس المحتلـــة، ادخـــل معظمهـــم إلـــى قســـم العيانـــ

 المكنثفة .
عامــًا( غائبــا عــ  الــوعي . وقــال  42وفــي قســم الجراحــة فــي المستشــفى الفريســي نرقــد ميتصــر غــب  )

شــقنقه صــالح "وصــليا الســبت مــ  قطــاع غــزة بواســطة الصــلنب االحمــر" . واضــاف صــالح "يحــ  مــ  
بياتـه بنت الهنا، ايا هدم بنتي فلجأت إلى المدارس في حن  بقي أخي ميصـور فـي بنتـه مـع زوجتـه و 

التسع، وفي سـاعة االفطـار جلـس فـي حـوش بنتـه لنـدخ  سـنجارة ونشـرب فيجـا  قهـوة، عيـدها حلقـت 
الطائرة الزياية )م  دو  طنار( وقصفته بصاروخ، فيقل إلى مستشفى كمال عدوا  وهياك بتروا ساقه 

 . ونده النسرى بالكامل، قبل ا  ييقل إلى هيا" . وكا  صالح نتحدث بصعوبة م  شدة التعب
وفي مستشفى المقاصد في حي الطور في القدس المحتلة ايتشر مقدسنو  نرتدو  سترات كتب علنها 

عامـًا( "ايـا موظـف  28حصـنرة ) أبـو"كليا غزة" قـدموا لزنـارة جرحـى غـزة . وقـال الجـرنح خمـنس زكـي 
فــي شــركة جــوال لالتصــاالت، وصــلت للعــالج فــي القــدس قبــل أســبوع بســبب صــعوبة حــالتي بعــد ا  

عدتيي الشــركة لاليتقــال" . وقــال "قمــت مــع زمنلــن  بإصــالح موقــع لالتصــاالت فــي ميطقــة الشــنخ ســا
عجلن  قبل يحو عشرة انام وبعد ا  ايتهنيا ذهبيا لزنارة أصدقاء قصف بنتهم" . وتابع "لم نمض على 
وصوليا دقائق حتى سمعت ازنز صاروخ نقترب ميا، فيطقت بالشهادة واصبت في حن  استشـهد احـد 

  ".زمالئي
 12/6/1622، الخليج، الشارقة

 
 "شهيد" في فلسطين عيد 

 قطـاعرام هللا ـ فادي أبو سـعدى: لـم ُنكتـب لعنـد الفطـر هـذا العـام أ  نكـو  "سـعندًا" فـي فلسـطن ، فـي 
عــزة علــى وجــه الخصــوص، وفــي الضــفة الغربنـــة تضــاميا. وتصــاعدت أصــوات كنثنــرة، تحولــت إلـــى 

م الــذي نحــس بــه أهــالي الضــفة جــراء مــا نجــري فــي القطــاع، مــ  قتــل لوحــات فينــة، ترســم الوجــع واأللــ
وتــدمنر، وتعلــ  أ  العنــد هــذا العــام، لــ  نكــو  ســوى "عنــد شــهند"، أل  الــدماء الفلســطنينة اليازفــة، لــم 

 تعط مجااًل لالحتفال بشيء، ولنس العند فقط.
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ت أجـواء العنـد المعتـادة. في أسواق وشوارع الضفة والقدس رغم وجود بعض المتسوقن ، لنس فاألجواء
فالزائر ألسواق القدس العتنقة، في البلدة القدنمة على وجه، نشعر بالحز  نعم المحالت والدكاكن  وال 

 ،2227نسمع إال األهازنج الوطينة، التي كايت تسمع انام االيتفاضة األولى عام 
س خاصــة فــي األعنــاد. وأمــا وال نــرى الزائــر تلــك الحلونــات آلتــي تشــتهر بهــا محــالت الحلــوى فــي القــد

دكاكن  ومحالت المالبس فال تعرض تلك األلوا  الزاهنة على ابوابها، لتحل محلهـا، مالبـس بعبـارات 
التضام  مع غزة منثل "كليا غزة"، أو "غزة الغزة"، أو "عنديا نوم ايتصـاريا"، و"أيـا مـش معنحـد.. روحـي 

 في غزة".
ئفهم فـــي مـــد  منثـــل بنـــت لحـــم والقـــدس ورام هللا وبنـــت وحنـــث التواجـــد األكبـــر للمســـنحنن  بجمنـــع طـــوا

. وبنت جاال،اعتذر المسلمو  إلخوايهم ا لمسنحنن  وقناداتهم الـذن  اعتـادوا ميـذ القـدم بزنـارات رساحو 
فــي وفــود كبنــرة تعبنــرا عــ  التــآخي، عــ  تلقــي التهــايي بالعنــد هــذه المــرة، تضــاميًا مــع غــزة، واقتصــار 

 العند على الشعائر الدنينة.
المسـلمن  قـد اعتـذروا عـ   إخواييـاوأعلـ  مجلـس كيـائس ورعنـة بنـت سـاحور، علـى سـبنل المنثـال، أ  "

اســـتقبال التهـــايي بالعنـــد بســـبب األوضـــاع الراهيـــة"، وجـــاء فـــي بنـــا  مجلـــس الكيـــائس "يتميـــى لشـــعبيا 
 شهداء غزة الصامدة". أبياءالخالص م  االحتالل لنكو  عنديا القادم في القدس بحضور 

دعت وزارة األوقـاف والشـؤو  الدنينـة المـواطين  الفلسـطنينن ، إلـى اقتصـار االحتفـال بالعنـد علـى كما 
الجايــب الــدنيي العبــادي، تضــاميًا مــع أهليــا فــي غــزة الــذن  نعــايو  مــ  العــدوا  اإلســرائنلي المســعور 

م وتعـاطفهم منثـل علنهم، امتنثااًل لقول الرسول صلى هللا علنه وسلم "منثل المؤمين  في تـوادهم وتـراحمه
 الجسد إذا اشتكى ميه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وطالبـــت الـــوزارة المـــواطين  لتكنثنـــف زنـــارات بنـــوت الشـــهداء وعنـــادة الجرحـــى، وزنـــارة أهـــالي األســـرى 
تضــاميًا وتعاطفــًا معهــم ومــع أهــالنهم الــذن  نحتــاجو  لمــ  نكــو  معهــم فــي لحظــات ألمهــم ووجعهــم، 

الهم الوطيي هو الذي نجب أ  نكو  سند الموقف في لحظات العند" ليظهـر لعـدويا موقفيـا مؤكدة أ  
 المترابط والموحد في وجه هجماته وايتهاكاته وحربه الجائرة بحق أبياء شعبيا المظلوم".

واألسواق الفلسطنينة في شمال ووسط وجيوب الضـفة الغربنـة ال نختلـف حالهـا عـ  حـال القـدس، فـال 
المــواطين  كمــا جــرت العــادة قبــل عنــد الفطــر، فــال الشــوكوالتة بألوايهــا الممنــزة، وأشــكالها  تعــج بــآالف

الفــاخرة موجــودة، وال أيــواع الكعــك الكنثنــرة متــوفرة كمــا المعتــاد، واقتصــرت البضــائع فــي األســواق علــى 
فــال مــ  القلنــل مــ  التمــور، بنيمــا اقتصــر التســوق علــى االحتناجــات الضــرورنة والمهمــة وتحدنــدًا ل ط

 صغار الس .
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وتعايي األسواق الفلسطنينة عمومًا م  حالة الكساد غنـر المسـبوق ميـذ بدانـة شـهر رمضـا  المبـارك، 
في ما تجددت الدعوات لمقاطعـة البضـائع اإلسـرائنلنة بعـد ايطـالق العـدوا  علـى غـزة، وتطونرهـا إلـى 

ال نكو  شرنكًا فـي العـدوا  علـى مقاطعة حقنقنة، وتيبه الياس بشكل الفت لكل ما هو إسرائنلي، كي 
 األهل في القطاع.

في غزة، والضفة الغربنة لم تتخاذل  2227ميذ ايطالق الشرارة األولى لاليتفاضة الفلسطنينة في عام 
فــي يصــرتها، ويصــرة أهلهــا، والجمنــع كمــا قــال رجــل مســ  لـــ "لقــدس العربــي" "يحــ  علــى قلــب واحــد"، 

وسط هذه الدماء التي لم تجف بعد، وهذا الجرح اليازف بغـزارة ولنس م  الممك  أ  نكو  هياك عند 
 في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربنة.

 12/6/1622، القدس العربي، لندن

 

 أشرف القدرة.. طبيب غزة الذي ال ينام 
 اإلسـرائنلنةمستشـفى الشـفاء ميـذ بدانـة العملنـة  إلـىال نتوقف تدفق الجرحى وجنثـث القتلـى : )أ ف ب(
زة، فـــي النثـــام  مـــ  تمـــوز الماضـــي، لـــذلك ال نيـــام المتحـــدث باســـم وزارة الصـــحة فـــي القطـــاع علـــى غـــ

 الطبنب أشرف القدرة سوى ساعتن  نومنًا، في مكتبه الصغنر، إذ ال نتوقف هاتفه ع  الرين .
مع أيـه نؤكـد أيـه ال نشـعر بتعـب، نقـول القـدرة لوكالـة "فـرايس بـرس" إ  مشـهد األطفـال واليسـاء الـذن  

قتــناًل معظمهــم مــ   2000تلــو  فــي القصــف اإلســرائنلي علــى قطــاع غــزة، حنــث ســقط أكنثــر مــ  ُنق
المدينن  "نهزه ونحزيه". نشنر القدرة إلى ايه "ال إحبـاط فـي العمـل"، لكيـه نقـول: "أشـاهد أشـالًء ودمـاًء 

 لك  ميظر األطفال واليساء ضحانا القصف الهمجي نهزيي ونحزييي. أشعر كأيهم أوالدي".
عامــًا(، ســاعتن  نومنــًا، فــي مستشــفى الشــفاء، حنــث ال نتوقــف  42مكتبــه الصــغنر، نيــام القــدرة )فــي 

هاتفه ع  تلقي االتصاالت م  معلومـات حـول قتلـى وجرحـى فـي هجمـات إسـرائنلنة جونـة وبرنـة مـ  
 مستشفنات قطاع غزة نزود بها الصحافنن .

قــول القــدرة بعــد نــوم عمــل شــاق "ال أمــا  وفــي مستشــفى الشــفاء، أكبــر المشــافي الســبعة فــي القطــاع، ن
ل"ســرائنلنن ". نضــنف: "لقــد اســتهدفوا مستشــفى شــهداء األقصــى وقبلــه مستشــفى الوفــا ومستشــفى غــزة 
األوروبي... وال أستبعد أ  نقصفويا في المستشفى. العدو تجاوز الجيو "، مؤكدًا أيهـا سـتكو  "كارنثـة 

 الكوارث إذا حدث" ذلك.
بع بغضب سنارتي إسـعاف تـيقال  جرحـى الـى قسـم الطـوارئ. ونقـول عـ  قصـف م  يافذة مكتبه، نتا

 "هذا ما كيت أخشاه". إسرائنلنةالمستشفنات في غارات 
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نـــدوح  الرجـــل، الطونـــل القامـــة، مالحظـــات علـــى أوراق أمامـــه، بنيمـــا ال نتوقـــف ريـــن  هـــاتفي المكتـــب 
لن  في المستشفنات المستهدفة كما والجوال وجهاز رادنو الالسلكي، حنث نجري اتصاالته مع المسؤو 

 لو أيه ندنر معركة.
في وقت ما م  اليهار، نتمدد على فراش الى جايب مكتبه الخشبي في غرفة اإلعالم في المستشفى. 
لك  مساعده نصل لنبلغه بغضـب عـ  "شـهداء وجرحـى كنثنـرن  فـي قصـف اسـرائنلي"، فنـيهض القـدرة 

وضـــى فـــي المكـــا  مـــع وصـــول أطبـــاء وعـــاملن  لطلـــب مـــذعورًا لـــنجلس علـــى مكتبـــه بنيمـــا تـــدب الف
 الحصول على معلومات أو تقدنم تفاصنل.

بعــد حــدنث مــع زوجتــه، نقــول "حناتيــا كلهــا مــآس". فميــذ بــدء الحــرب لــم نــر الطبنــب زوجتــه وأطفالــه 
األربعـــة، وهـــم ولـــدا  وبيتـــا  نبلـــغ أكبـــرهم مـــ  العمـــر عشـــرة أعـــوام، إال مـــرة واحـــدة عيـــدما رافـــق أول 

م  الجرحى الى معبر رفح الحدودي لمتابعة سـفرهم للعـالج فـي مستشـفنات مصـر. نضـنف  مجموعة
 اب  خا  نويس: "مررت على البنت لساعة لالطمئيا  على زوجتي وأوالدي".

لم نتلق القدرة، الذي نحمل دكتوراه في الطب البدنل حصل علنهـا مـ  جامعـة فـي باكسـتا ، أي راتـب 
شهر، حنث نعد موظفًا في حكومـة "حركـة حمـاس" المقالـة، لكيـه مـع ذلـك أو مكافأة مادنة ميذ أربعة أ

 700ال نغادر المستشفى موضحًا "أيـا أؤمـ  بمهمتـي اإليسـاينة". كمـا نشـنر الـى أيـه نتلقـى أكنثـر مـ  
ذاعنة وتلفزنوينة.  اتصال هاتفي على مدى النوم ونجري قرابة مئتي مقابلة صحافنة وا 

افي مساء كل نوم مع مسؤولن  آخرن  في الوزارة في المستشفى، نحرص نومنًا على عقد مؤتمر صح
الذي نعج بالمصابن  ومرافقنهم، للتحدث فنه ع  إحصائنات وتفاصنل القتلى والجرحى وطبنعة عمل 

 المسعفن  واألدونة والمستلزمات الطبنة.
ند أ  أكـو  جـاهزًا ال نخلع القدرة، عيد ذهابه لليوم، معطفه األبنض الخاص باألطباء، حنث نؤكد "أر 

ألي طــارئ". كــذلك نيشــط الطبنــب، الــذي نؤكــد أيــه ال نيتمــي الــى "حمــاس" أو أي فصــنل فلســطنيي 
آخر، على مواقـع التواصـل االجتمـاعي. إذ تمنثـل صـفحته علـى "فنسـبوك" وحسـابه علـى "تـونتر" يافـذة 

 ء" والجرحى.للصحافنن  الفلسطنينن  واألجايب لتلقي معلومات في كل لحظة ع  عدد "الشهدا
نعدح القدرة مع نثالنثة م  مساعدنه نثالنثة تقارنر مفصلة نومنًا. وهو نؤكد أ  تقارنره "دقنقـة وموضـوعنة 

 وكذلك األرقام واإلحصائنات التي يستخدمها" مع أيها تنثنر إرباكًا أحنايًا لدى الصحافنن .
لو  عـ  أبيـائهم شـهداء أو نحكي الطبنب أيه في حالة الفوضى التي تعم القطاع "نـأتي مواطيـو  نسـأ

جرحــى أضــطر إلجــابتهم. هــذه مســؤولنة أخالقنــة". ومــ  هــؤالء رجــل غاضــب تبــدو علنــه حنــرة نقــتحم 
 مكتبه ونسأله ع  ولدنه التوأمن  وهما م  عائلة اإلسكافي قائاًل: "أبلغويي ايهم شهداء"..
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 ما.ونرد القدرة على أسئلته لنتبن  أيهم م  حي الشجاعنة وايُتشل جنثماياه
بعنــد دخــول الهديــة اإليســاينة حنــز التيفنــذ الســبت الماضــي، تــابع القــدرة مــع فــرق اإلســعاف عملنــات 
البحث ع  قتلـى تحـت األيقـاض فـي حـي الشـجاعنة شـرق غـزة، وفـي جنـزا  اليجـار وبلـدة خزاعـة فـي 

 م  عائلة اليجار قبل وقت م  دخول هدية حنز التيفنذ. 22شرق خا  نويس، حنث ُقتل 
ي أنضـــًا اتصـــاالت مـــع اللجيـــة الـــدولي للصـــلنب األحمـــر، لمتابعـــة حركـــة ســـنارات اإلســـعاف كمـــا نجـــر 

للميـاطق السـاخية والخطـرة. ونحلـم الطبنـب، الـذي نتــابع بدقـة عـدد الضـحانا الـذي نسـقطو  نومنـًا فــي 
القصــف علــى غــزة، "بيهانــة الحــروب" مــع الدولــة العبرنــة وبيــاء قطــاع صــحي منثــالي أل  "الفلســطنيي 

 الحناة". ولكيه نظل نؤكد أ  "ال أما  ل"سرائنلنن ".نستحق 
 12/6/1622، السفير، بيروت

 

 : نريد هدنة تضمن األمن ورفع الحصار"لشرق األوسط"افي غزة لـ مواطنون 
نتـابع سـكا  قطـاع غـزة، عـ  كنثـب االتصـاالت العربنـة والدولنـة الحالنـة فـي : محمود أبو عـواد - غزة

ســـرائنل عـــدد مـــ  العواصـــم فـــي العـــالم  لبحـــث الشـــروط التـــي تطالـــب بتحقنقهـــا الفصـــائل الفلســـطنينة وا 
للتوصل إلى اتفاق تهدئة نوقـف إطـالق اليـار ونلبـي تطلعـات الجـايبن  وفقـا لرؤنـة كـل ميهمـا وحاجتـه 

 لتلك التهدئة على الصعند األميي والسناسي وحتى االقتصادي.
ءهم بشأ  المقترحات والمبـادرات التـي قـدمت وايقسم الفلسطنينو  الذن  استطلعت "الشرق األوسط" آرا

م  عـدة جهـات وأعربـت غـالبنتهم، بعنـدا عـ  الجهـات التـي قـدمت تلـك المبـادرات، عـ  أملهـم فـي أ  
نومـا مـ  العـدوا   88تحقق لهم مستقبال جدندا بعندا ع  الحروب والدمار الذي لحق بهـم بعـد مـرور 

رة وخلـــف أكنثـــر مـــ  ألـــف قتنـــل ويحـــو ســـتة آالف اإلســـرائنلي الـــذي تصـــاعدت حدتـــه فـــي األنـــام األخنـــ
 جرنح.

ونقول المواط  فخري زنارة، م  سكا  حي التفاح، إيه نقف إلى جايب مطالـب فصـائل المقاومـة فـي 
عادة إعمار ما دمره االحتالل والسماح للفلسطنينن  بالتيقـل بحرنـة  ضرورة رفع الحصار ع  القطاع وا 

قـت ذاتـه إلـى أيـه نفضـل وقـف إطـالق اليـار النـوم قبـل الغـد لكـ  عبر المعابر المختلفة، مشـنرا فـي الو 
لنس مـ  دو  تحقنـق إيجـاز سناسـي فلسـطنيي نحقـق المطالـب الوطينـة التـي أنـدتها كـل الفصـائل بمـا 

 فنها قنادة السلطة في رام هللا.
وأشــار زنــارة إلــى أ  بنتــه دمــر بشــكل شــبه كلــي جــراء القصــف العينــف الــذي اســتهدف الحــي مــع بــدء 

لتوغل البري شرق مدنية غزة، قائال "يح  يرنـد اتفاقـا نضـم  إعـادة بنوتيـا كمـا كايـت ونرفـع الحصـار ا
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دخـال المـواد الخـام  لكي نتاح ليا فرصة للعمل م  خالل تحسن  االقتصـاد الفلسـطنيي بفـتح المعـابر وا 
مل واحـدة عاما لم أجد فرصة ع 24عاما، وميذ  02وما نحتاجه القطاع". وأضاف "بلغت م  العمر 

بعد أ  ميعت م  العمل داخـل الخـط األخضـر، فكنـف سـأعند بيـاء ميزلـي المـدمر وأيـا ال أملـك قرشـا 
واحدا أبيي فنه غرفة ولنس ميـزال. هيـاك آالف الميـازل المـدمرة مـ  نسـتطنع مـ  أصـحابها أ  نعنـدها 

فـاق تهدئــة ال إلـى مـا كايــت علنـه فــي ظـل عــدم تـوفر اإلسـميت والحدنــد وغنـره؟ لــذلك يحـ  ضــد أي ات
 نيص صراحة على إعادة اإلعمار ونجب عدم القبول به رسمنا وشعبنا".

وتتطلع غالبنة مواطيي غزة إلى وقف مـا وصـفوه بــ"الحرب المجيويـة" ضـدهم مـ  خـالل التوصـل إلـى 
اتفاق نضم  لهم األم  واألما  ونيهي هذه الحقبة الزمينة الممتدة لست سيوات كا  عيوايها الحروب 

 ل والدمار، م  جهة، والحصار والمرض ويقص الطعام، م  جهة أخرى.والقت
سـية، عـ  أملهـا فـي أ  تعلـ  التهدئـة سـرنعا ونيسـحب االحـتالل  42وأعربت المواطيـة أيعـام الشـلبي، 

مــ  الميــاطق التــي توغــل فنهــا وتتوقــف الغــارات الجونــة اإلســرائنلنة علــى القطــاع، مشــنرة إلــى الوضــع 
ي تعنشـه العـائالت اليازحـة مـ  بنوتهـا فـي األحنـاء الشـرقنة مـ  قطـاع غـزة، إلـى اإليسايي الكارنثي الذ

مـــدارس األويـــروا وبعـــض األمـــاك  العامـــة التـــي لجـــأوا إلنهـــا وال نجـــدو  فنهـــا أديـــى مقومـــات الحنـــاة. 
مضنفة "يح  يرند أ  يعود لحناتيا وهؤالء المشردو  نرندو  أ  نبحنثوا عما تبقى مـ  تلـك الحنـاة. آ  

أل  نتوقف يزنف الدم، لم تعد قلوبيا تتحمل كـل مـا نجـري". وطالبـت قنـادة السـلطة الفلسـطنينة  األوا 
بالتحرك الجاد دولنا م  أجل حمانة الفلسطنينن  في غزة بعندا ع  المبادرات المقدمة للتهدئـة. مشـنرة 

نثي الـذي هـو إلى أ  "التهدئة اإليساينة" التي تعلـ  مـ  حـن  اخـر فـي غـزة تظهـر مـدى الوضـع الكـار 
 بحاجة إلى تدخل سرنع للضغط على كل األطراف لوقف هذه الحرب المجيوية.

وقالت أيعام الشلبي "يح  لسيا ضد المقاومة وشروطها ولك  أنضا لسيا مع التشدد بشروطيا في هـذه 
بـل المرحلة التي نيزف فنها الدم كل نثاينة ويفقد فنها عزنـزا علـى قلوبيـا، نجـب أ  نتوقـف يزنـف الـدم ق

 كل ذلك ونثم مياقشة الشروط والمطالب بما نضم  أنضا ليا حرنة الحناة قبل حرنة الموت".
المواطيــة ســهنلة أبــو عبنــد تخــالف، بــدورها، الــرأي الــذي عبــرت عيــه أيعــام الشــلبي، وقالــت إ  "شــروط 
الفصـائل الفلسـطنينة هـي مطالـب شـرعنة بامتنـاز ونجـب عـدم وقـف إطـالق اليـار بعـد كـل هـذا اليـزف 
م  الدماء م  أجـل الخـروج دو  أديـى المطالـب التـي قـدمت مـ  قبـل الفصـائل". وأضـافت "االحـتالل 
نتعيت ونحاول صيع يصر وهمي له على المقاومة م  خالل عدم الموافقة على تهدئة بهذه الشروط، 
وذلك نظهـر للعنـا  مـ  خـالل ممارسـات االحـتالل علـى األرض بقتـل أكبـر عـدد ممكـ  مـ  المـدينن  
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ضغط علـى المقاومـة للقبـول بشـروطه، فـي حـن  أ  المقاومـة تصـر علـى شـروطها وبالتأكنـد يفضـل لل
 وقف الحرب لك  لنس على حساب تلك الدماء".

وفي معرض رد المواط  شرنف المصري على سؤال حول إمكاينة تالشي اامال لـدى سـكا  القطـاع 
جمنع نرند لهـذه الحـرب أ  تقـف مـ  دو  في تحقنق هدية دائمة، قال "هذه المخاوف موجودة فعال وال

اومة خصوصـا أيهـا مطالـب عامـة ليـا كفلسـطنينن . يرنـد التسلنم وااليتقاص م  أي مطلب طلبته المق
أ  يعود إلى حناتيا الطبنعنة كما نعنشها جمنع العـالم، نجـب أال يحـرم مـ  هـذه الحنـاة، يرنـد مسـتقبال 
 جمنال ألبيائيا وعائالتيا بعندا ع  القتل والدمار والحروب التي تشيها إسرائنل كل عامن  على غزة".

و  م  عاصمة إلى أخرى بحنثا ع  تهدئة توقف الحرب نجب أ  نتذكروا أ  وأضاف "كل الذن  نتيقل
هياك عائالت باتت بال مأوى وعائالت أبندت بأكملهـا وعلـنهم أ  نتحملـوا مسـؤولنة حمانـة الشـعب ال 

 أ  نفرطوا في حقوقه".
 12/6/1622، الشرق األوسط، لندن

 
 غزةآالف كسوة على الفقراء والنازحين في قطاع  عشرةتوزيع  
 0ســلمت هنئــة الهــالل األحمــر اإلماراتنــة فــي غــزة يظنرتهــا الفلســطنينة كســوة مالبــس لـــ: وام( -)غــزة  

آالف شخص م  أعمار مختلفة لتوزنعها على اليـازحن  الفلسـطنينن  فـي مراكـز اإلنـواء التابعـة ل مـم 
 المتحدة.

ر علـى يـازحن  آخـرن  وجبـة إفطـا 2000آالف كسـوة ممانثلـة بجايـب  0ووزعت الهنئـة بشـكل مباشـر 
 في القطاع.

وقال عماد أبواللب  مدنر مكتب هنئة الهالل األحمر اإلماراتنة في غـزة، إ  إغانثـة اليـازحن  بـالمالبس 
أمـــر مهـــم وضـــروري يظـــرًا أل  آالف المـــواطين  بغـــزة والـــذن  يزحـــوا مـــ  ميـــازلهم إلـــى مراكـــز اإلنـــواء 

 بسبب األحداث الجارنة هياك. تركوها وهم بحاجة إلى ملبس في ظل الظروف الصعبة
وأوضح أبواللب  أ  المالبس تم توزنعها بطرنقتن ، األولى ع  طرنـق توزنـع قسـنمة شـرائنة علـى عـدد 

دوالرًا، نتوجه خاللها صاحب القسنمة إلى مراكز شرائنة ميتشرة فـي قطـاع غـزة،  40م  الفقراء بقنمة 
 اينة مالبس تم توزنعها مباشرة في مراكز اإلنواء.نستلم بقنمتها مالبس نختارها بيفسه، والطرنقة النث

وبشأ  اإلفطارات، لفت أبو اللب  إلى أ  توزنع وجبات اإلفطار ستيتهي النوم أو غدًا مع ايتهاء شهر 
رمضــــا  المبــــارك، علــــى أ  نــــتم اســــتبدالها بتوزنــــع طــــرود غذائنــــة علــــى اليــــازحن  والمتضــــررن  مــــ  

 األحداث الجارنة.
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امج إغانثي كبنر وشامل وضعته هنئة الهالل األحمر لمسـاعدة أهـالي قطـاع غـزة ونأتي هذا ضم  بري
 في هذه المحية التي نتعرضو  لها.

ونقــوم هــذا البريــامج علــى إقامــة مستشــفى منــدايي إمــاراتي نســتقبل الجرحــى لعالجهــم فــي ميطقــة دنــر 
رود الغذائنـة والمالبـس البلح، في حن  نتعلق الجايب ااخـر مـ  البريـامج بتوزنـع آالف الوجبـات والطـ

واألغطنـــة علـــى اليـــازحن  مـــ  دنـــارهم لمراكـــز اإلنـــواء التابعـــة لوكالـــة األمـــم المتحـــدة لغـــوث وتشـــغنل 
 الالجئن  الفلسطنينن  "أويروا".

 12/6/1622، االتحاد، أبو ظبي
 

 : عبارات مسيئة للنبي الكريم ودعوات لالنتقام من الفلسطينيينحيفا 
ي علـى قطـاع غـزة، تتواصـل االعتـداءات العيصـرنة علـى المـواطين  العـرب في ظل العـدوا  اإلسـرائنل

في البالد، حنث تتزاند االعتداءات لجماعات "دمغة النثم "، مع تعالي األصوات التي تـدعو لمقاطعـة 
البلدات العربنة اقتصادنا لتضاميها مع غزة، وفصل العدند م  المـوظفن  والموظفـات العـرب لمـواقفهم 

 اهضة للعدوا .وآرائهم المي
وعنثر صـباح النـوم األحـد علـى شـعارات عيصـرنة خطـت علـى محطـة للباصـات فـي حـي "يفنـه دافنـد" 
فــي حنفـــا، وحرضـــت الشــعارات علـــى المـــواطين  العــرب، فنمـــا كتبـــت عبــارات مســـنئة للرســـول العربـــي 

لســالم" و الكــرنم محمــد علنــه الســالم، وكــذلك دعــوات لاليتقــام مــ  الفلســطنينن  وتصــرنحات "ال يرنــد ا
"دمغة النثم "، وقد شرعت الشرطة فـي التحقنـق فـي الحـادث بعـد أ  قامـت بمحـو الشـعارات والكتابـات 

 العيصرنة.
لـــم تقـــم بإلقـــاء القـــبض علـــى  األمينـــةوشـــرطتها وأجهزتهـــا  اإلســـرائنلنةتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أ  المؤسســـة 

بنــة بالــداخل مــا نعيــي أ  هيــاك ميفــذي هــذه االعتــداءات ســواء فــي الضــفة الغربنــة أو فــي البلــدات العر 
سناسة لتبادل األدوار بن  المستوطين  المتطرفن  وقوات االحتالل في إطار سناسة مميهجة لتخونـف 

 وترهنب المواط  الفلسطنيي سواء في الداخل أو في الضفة الغربنة.
 16/6/1622، 22عرب 

 
 عائلة 50: االحتالل نفذ مجازر بحق الصحةوزارة  

ارتكبت قوات االحـتالل سلسـلة جـرائم ضـد المـدينن  العـزل فـي قطـاع غـزة اسـفرت عـ  غزة ـ وكاالت: 
 ابادة عائالت باكملها.
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وحســب تقرنــر صــادر عــ  وزارة الصــحة فــي قطــاع غــزة فــا  جــرائم االحــتالل هــذه طالــت مــا مجموعــه 
بعضها م  ابياء هذه العائالت التي ابند  820عائلة واسفرت بمجملها ع  استشهاد ما مجموعه  02

 بالكامل ولم نيج م  أفرادها أحد.
مــ   82ونظهــر التقرنــر أ  المجــزرة االشــد ارتكبــت ضــد عائلــة ابــو جــامع التــي استشــهد مــا مجموعــه 

مــ  ابيائهــا، ومجــزرة عائلــة االســطل التــي استشــهد  27أفرادهــا، ومجــزرة عائلــة الــبطش التــي استشــهد 
 م  افرادها. 22م  افرادها، ومجزرة عائلة اليجار التي استشهد  20

شهندا م  تحـت  227جدنر بالذكر ايه وبعد ا  اعل  ع  هدية مؤقتة نوم السبت تم ايتشال جنثامن  
 ايقاض ميازلهم في ايحاء مختلفة م  قطاع غزة.

 2022وبلغت حصنلة العـدوا  علـى قطـاع غـزة حتـى مسـاء امـس )النـوم الحـادي والعشـرن  للعـدوا ( 
طفـال و  2224جرنحـا مـيهم  2822مسـيا، اضـافة الـى  47دة و سـن 22طفال، و  822شهندا ميهم 

 مسيًا. 807سندة و  2222
 التي طالتها هذه المجازر وهي: 02وفنما نلي قائمة بأسماء العائالت الـ 

 . 2. عائلة حمد في بنت حايو  و بلغ عدد الشهداء 2
 .2. عائلة كوارع في خا  نويس حنث بلغ عدد الشهداء 8
 .4الوسطى و بلغ عدد الشهداء . المياصرة في 2
 . 2. مجزرة عائلة الحاج في خا  نويس و بلغ عدد الشهداء 4
 .8. مجزرة عائلة أبو جامع في خا  نويس و بلغ عدد الشهداء 0
 .8. عائلة عبد الغفور في خا  نويس وبلغ عدد الشهداء 2
 .4. عائلة غيام في رفح و بلغ عدد الشهداء 7
 .8و بلغ عدد الشهداء  . عائلة العرجا في رفح2
 .20. عائلة األسطل في خا  نويس و بلغ عدد الشهداء 2

 .8. عائلة الصوالي في خا  نويس و بلغ عدد الشهداء 20
 شهند. 27. عائلة البطش في غزة و بلغ عدد الشهداء 22
 .2. عائلة الشنخ عند في رفح و بلغ عدد الشهداء 28
 .2الشهداء  . عائلة أبو دقة في خا  نويس و عدد22
 م  األطفال. 4. عائلة بكر في غزة و عدد الشهداء 24
 بنيهم طفل. 2. عائلة زعرب في خا  نويس و عدد الشهداء 20
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 أطفال. 2. عائلة شحنبر في الصبرة بغزة و عدد الشهداء 22
 .2. عائلة أبو سينية و عدد الشهداء 27
 .2. عائلة أبو جراد في شمال غزة و عدد الشهداء 22
 م  األطفال. 4. عائلة شعت في خا  نويس و عدد الشهداء 22
 طفل. 8بنيهم  2. عائلة يطنز في غزة و عدد الشهداء 80
 .4. عائلة رضوا  في خا  نويس و عدد الشهداء 82
 أطفال 2. عائلة أبو مسلم في شمال غزة و عدد الشهداء 88
 شهداء. 0. عائلة الزوندي في بنت حايو  و عدد الشهداء 82
 .8. عائلة زعبوط في الزنتو  و عدد الشهداء 84
 .4. عائلة صالحنة في خا  نويس و عدد الشهداء 80
 .8. مجزرة عائلة الرحل في بنت الهنا و عدد الشهداء 82
 2. عائلة أبو معمر في خا  نويس و رفح و عدد الشهداء 87
 .8. عائلة حمودة في بنت الهنا و عدد الشهداء 82
 .4في الشجاعنة و عدد الشهداء . عائلة اسلنم 82
 .4. عائلة الشاعر في خا  نويس و عدد الشهداء 20
 .4. عائلة الحنة في الشجاعنة و عدد الشهداء 22
 .2. عائلة زنادة في البرنج و عدد الشهداء 28
 .20. عائلة عناد في الشجاعنة و عدد الشهداء 22
 .4. عائلة رضوا  في خا  نويس و عدد الشهداء 24
 .22عائلة صنام في رفح و عدد الشهداء  .20
 .82. عائلة أبو جامع و عدد الشهداء 22
 .2. عائلة برنعم في دنر البلح و عدد الشهداء 27
 .0. عائلة النازجي في الشمال و عدد الشهداء22
 .7. عائلة الحالق في غزة و عدد الشهداء 22
 .4. عائلة حمدنة في غزة و عدد الشهداء40
 .7كناليي م  غزة و عدد الشهداء . عائلة ال42
 .4. عائلة حجاج في غزة و عدد الشهداء 48
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 2. عائلة الرضنع في الشمال و عدد الشهداء 42
 .8. عائلة المقاطعة في الوسطى و عدد الشهداء 44
 .4. عائلة السكافي في الشجاعنة و عدد الشهداء 40
 .7. عائلة الشيباري في بنت حايو  و عدد الشهداء 42
 .2. عائلة عبد اليبي في الشمال و عدد الشهداء 47
 .4. عائلة أبو عنطة في الشمال و البالغ عدد الشهداء 42
 .2. عائلة أبو جزر في خا  ونيس و عدد الشهداء 42
 .4. عائلة أبو حسين  في رفح و عدد الشهداء 00
 22. عائلة الحلو في الشجاعنة و عدد الشهداء 02
 .4خا  نويس و عدد الشهداء  . عائلة أبو شهال في08
 .22. عائلة اليجار في خا  نويس و عدد الشهداء 02

 12/6/1622، األيام، رام هللا
 

 عنصرية: سائقو شركة "إيغد" يرفضون الدخول إلى الناصرة 
نرفض سائقو حـافالت فـي شـركة "إنغـد" اإلسـرائنلنة لليقـل الـدخول إلـى مدنيـة الياصـرة، وعلـى مـا نبـدو 

وك نأتي في إطـار موجـة العيصـرنة ضـد العـرب التـي تغـرق إسـرائنل علـى خلفنـة عـدوايها أ  هذا السل
 على قطاع غزة.

وأفاد موقع صحنفة "هآرتس"، النوم األحد، بأ  "سائقي حافالت في إنغد، كا  نفترض أ  نمروا عبـر 
لـذن  اضـطروا الياصرة، غنروا نوم الخمنس الفائت مسار الحافلة مـ  دو  إبـالغ المسـافرن  مسـبقا، وا

 إلى اليزول في ميتصف الطرنق".
ويقلت الصحنفة ع  شركة "إنغد" زعمها أ  تغننر مسار الحـافالت جـاء فـي أعقـاب تعلنمـات الشـرطة 
بعــد الــدخول إلــى الياصــرة، علــى خلفنــة المظــاهرات التــي جــرت فــي المدنيــة، األســبوع الماضــي، وتــم 

لقاء ملنثمن  الحجارة.   خاللها إغالق شوارع وا 
 ك  الشرطة، بحسب "هآرتس"، ادعت أيه لم تك  هياك توصنة كهذه حنيذاك.ل

ويقلت الصحنفة ع  مسافرة صعدت إلى حافلة م  القـدس إلـى "يتسـنرت عنلنـت" وتمـر فـي الياصـرة، 
ـــم نـــدخل إلـــى الياصـــرة، وعيـــدما  ـــدائم للحافلـــة ول ـــم نســـلك المســـار ال قولهـــا إيهـــا فوجئـــت بـــأ  الســـائق ل

 قال لها السائق إ  هياك "تعلنمات م  أعلى". استفسرت حول الموضوع،
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 -وفــي حالــة أخــرى، فــي النــوم يفســه، صــعد أحـــد مــواطيي الياصــرة إلــى حافلــة علــى خــط تــل أبنـــب 
"يتســنرت عنلنــت"، الــذي نفتــرض أ  نمــر مــ  الياصــرة. وقــال المــواط  اليصــراوي إيــه عيــدما وصــلت 

جمنــع المســافرن  الــذن  نرنــدو  الوصــول  الحافلــة إلــى "منغــدال هعنمــق" )المجنــدل( طلــب الســائق مــ 
 إلى الياصرة أ  نيزلوا م  الحافلة.

وأكــدت الصــحنفة علــى أيــه لــم نــتم تبلنــغ المســافرن  مســبقا بتغننــر مســار الحافلــة، كمــا أ  الســائق لــم 
 نشرح سبب تغننر المسار.

خصـنة، بـدأ وأضافت المسافر اليصراوي أيه عيدما طلب تصونر السائق والحصول على تفاصنله الش
 مسافرو  نصرخو  علنه بأيه "ُقل لحين  زعبي أ  تقلك إلى الياصرة".

وقــال اليــاطق باســم "إنغــد"، رو  رنتيــر، إ  الشــركة تعمــل بموجــب تعلنمــات واضــحة مــ  قــوات األمــ  
وشرطة إسرائنل، وأ  الشركة تلقت تعلنمات بعدم الدخول إلى بلدة نافة الياصرة، الواقعة على الطرنق 

 سي الموصل إلى الياصرة.الرئن
وأضاف رنتير أيه "في أعقـاب عـدة أحـداث جـرى خاللهـا إلقـاء حجـارة مـ  كمـن  متعمـد علـى سـنارات 
فــي ميطقــة نافــة الياصــرة، وصــلت تعلنمــات أمينــة، حصــلت علــى مصــادقة وزارة المواصــالت، بالســفر 

 عبر طرق بدنلة ولنس ع  طرنق قرنة نافة الياصرة".
يمــا "تطلــع إنغــد عيــدما  لكــ  الشــرطة عقبــت علــى ذلــك بأيهــا ال تصــدر تعلنمــات فــي هــذا الموضــوع، وا 

لقاء حجارة، ويوصي بعدم السفر في هذه األماك " وأيه فـي ذلـك النـوم لـم  تكو  هياك أحداث شغب وا 
 تصدر توصنة كهذه.

 16/66/1622، 22عرب 
 

 المناطق الزراعية ينذر بكارثة ومجاعة حقيقية في قطاع غزة  تدمير 
للمـرة األولـى ميـذ سـيوات طونلـة، خلـت معظـم أسـواق محافظـات قطـاع غـزة مـ  : ـ منسـرة شـعبا  غزة

غالبنة أصياف الخضـراوات، بسـبب عـدم قـدرة المـزارعن  علـى الوصـول إلـى أراضـنهم يظـرا الحتاللهـا 
 م  قبل قوات االحتالل.

دأ قبــل أســبوع، علــى وســنطرت قــوات االحــتالل ميــذ الســاعات األولــى اليطــالق الغــزو البــري، الــذي بــ
الغالبنة العظمى م  األراضي الزراعنة شرقي وشـمال قطـاع غـزة، فنمـا أصـبحت بـاقي األراضـي التـي 

 تتواجد في العمق تحت ينرا  الدبابات المتقدمة والطائرات.
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وأصنب المواطيو  بصدمة عيدما ذهبوا إلـى األسـواق ميـذ سـاعات صـباح التهدئـة أول مـ  أمـس ولـم 
األسواق باستنثياء بعض الخضـراوات المخزيـة وتبـادلوا األسـئلة عـ  األسـباب وراء عـدم  نجدوا شنئا في

توفر البيدورة والبطاطا والخنار على وجه الخصوص في األسواق، فجاءتهم اإلجابة واضـحة مـ  قبـل 
البـــائعن  بـــأ  قـــوات االحـــتالل قامـــت بتـــدمنر واحـــتالل كافـــة الميـــاطق الزراعنـــة فـــي محافظـــة الشـــمال 

 .والشرق
ــدن  اليجــار أ  تتفــاقم أزمــة يقــص الخضــار فــي األســواق بشــكل كــارنثي خــالل  وتوقــع البــائع محنــي ال

 األنام القلنلة القادمة، إذا استمرت العملنة البرنة اإلسرائنلنة.
وقــال إ  قــوات االحــتالل ســنطرت علــى جمنــع األراضــي الزراعنــة وقامــت بتــدمنرها، بــل وقامــت أنضــا 

 ارعن  م  أراضنهم.باستهداف وتهجنر كل المز 
نومًا العشـرات مـ  المـزارعن   82وقتلت قوات االحتالل اإلسرائنلي ميذ بدء عدوايها على القطاع قبل 

أنثياء عملهم في اراضنهم، ما دفع ااخرن  الى الخوف وعدم الدخول إلى أراضـنهم وبالتـالي خسـارتهم 
 لها.

ر األراضـــي الزراعنـــة وقطـــع المنـــاه عيـــد وال تتوقـــف مخـــاطر الغـــزو اإلســـرائنلي الـــذي تعمـــد الـــى تـــدمن
الوضع الحالي، فم  المؤكد أ  نشهد قطاع غزة أزمة طاحيـة فـي إمـداد الخضـراوات حتـى بعـد ايتهـاء 

 العملنة البرنة.
 12/6/1622، المستقبل، بيروت

  
 : االحتالل يعتقل قياديًا طالبيا من "الكتلة اإلسالمية" في بيرزيت هللارام  

ذكرت مصادر محلنة فلسطنينة أ  قوات خاصة تابعة لجنش االحتالل اإلسرائنلي : (رام هللا )فلسطن 
(، أحد قنادات "الكتلة اإلسالمنة" الجياح الطالبـي لحركـة "حمـاس" 7|87) []أمس اعتقلت، فجر األحد

 في جامعة بنرزنت، بعد اقتحام مدنية البنرة، وسط الضفة الغربنة، ودهم ميزله.
در فـي الكتلـة لــ "قـدس بـرس" أ  االحـتالل اعتقـل القنـادي الطالبـي محمـد وأوضح شـهود عنـا  ومصـا

 عامًا(، ويقلته لمستوطية "بنسغوت" شرق مدنية البنرة. 88العوري )
وأشارت المصادر إلى أ  االحتالل دهم ميزل عائلة العوري "بطرنقة همجنة واعتدت بالضرب المبـرح 

". الفتــة اليظــر إلــى أ  مواجهــات دارت بــن  الشــبا  علــى عائلتــه وتســبب بكســر نــد أحــد أفــراد عائلتــه
 وجيود االحتالل الذن  تدخلوا لحمانة القوات الخاصة وتأمن  ايسحابهم بعد اعتقال العوري.



 
 
 

 

 
           52ص                                     0191 العدد:     12/6/1622اإلثنين  التاريخ:

 

نذكر أ  قوات االحـتالل كايـت قـد فشـلت أكنثـر مـ  مـرة فـي اعتقـال الطالـب فـي جامعـة بنرزنـت ميـذر 
 العوري بعد اقتحام ميزله أكنثر م  مرة.

ها، يــددت "الكتلــة اإلســالمنة" باعتقــال االحــتالل للعــوري. مؤكــدة أ  االعتقــاالت ومــا تتعــرض لــه بــدور 
الكتلـــة مـــ  مضـــانقات ومالحقـــات لـــ  ننثينهـــا عـــ  تقـــدنم الخـــدمات للطـــالب فـــي جامعـــة بنرزنـــت ولـــ  

 نؤخرها ع  تقدنم واجبها تجاه الشعب وقضنته.
 16/6/1622قدس برس، 

 
 أدخل أطنان من البضائع الفاسدة إلى الضفة خالل رمضان المستهلك": االحتالل  حماية" 

كشــف اتحــاد جمعنــات حمانــة المســتهلك الفلســطنيي بالضــفة الغربنــة المحتلــة، أ  : رام هللا )فلســطن (
االحتالل اإلسرائنلي سوحق أطيـا  مـ  البضـائع الفاسـدة وميتهنـة الصـالحنة فـي أسـواق الضـفة الغربنـة 

 ع عدوايه على قطاع غزة.خالل شهر رمضا ، بالتزام  م
( أ  مــ  وصــفهم بـــ "عمــالء اقتصــادنن  7|87وأوضــح االتحــاد فــي بنــا  تلقتــه "قــدس بــرس" األحــد ) 

عــرب نتعــاويو  مــع االحــتالل، قــاموا بإدخــال مئــات األطيــا  خــالل شــهر رمضــا  مــ  المــواد الغذائنــة 
ات مـ  أصـياف عدنـدة ميهـا مــا والبضـائع اإلسـرائنلنة الفاسـدة وغنـر القايوينـة، ومـ  بضــائع المسـتوطي

 هو متعلق بالموسم الرمضايي وميها ما هو ضروري لالطفال واليساء".
وأشـــار البنـــا  إلـــى أ  أ  االحـــتالل مـــ  خـــالل نهـــدف مـــ  خـــالل ذلـــك إلـــى "تـــدمنر اقتصـــاديا وزرع 
غـراق قطاعـات  حداث فوضى في أسواقيا وتـدمنر وا  الضعف والوه  والمرض في أجسام أبياء شعبيا وا 

 إليتاج و الصياعات الوطينة الفلسطنينة".ا
وأوضح رئنس اتحاد جمعنات حمانة المستهلك الفلسطنيي المهيـدس عزمـي الشـنوخي أ  "االجتنـاح و 
الهجــــوم االقتصــــادي اإلســــرائنلي الجدنــــد علــــى شــــعبيا وعلــــى أســــواقيا مــــا هــــو إال حلقــــة مــــ  مسلســــل 

 ا".االيتهاكات والجرائم اإلسرائنلنة العدواينة على شعبي
 20وأشـار إلـى أ  متوسـط قنمــة السـلع التالفـة التــي تـم ضـبطها فـي اليصــف االول مـ  رمضـا  يحــو 

ط  م  ميتجات المستوطيات اإلسرائنلنة في حـن  زادت  22.0مالنن  دوالر أمرنكي عدا ع  ضبط 
 الكمنات في اليصف النثايي م  شهر رمضا .

 16/6/1622قدس برس،  
 
 



 
 
 

 

 
           51ص                                     0191 العدد:     12/6/1622اإلثنين  التاريخ:

 

 ويحيي المقاومة الفلسطينية يهنئ األمة بالعيد..  مرسي 
هيأ الرئنس المصري محمد مرسي المصرنن ، واألمة بعند الفطر المبارك، في رسالة يشرت  :السبنل

 على صفحتنه الرسمنة في مواقع التواصل االجتماعي "فنس بوك"، و"تونتر".
لة اليضال فكل الرئنس مرسي قال أ  "األعناد في تارنخ األمة هي استراحات التقاط األيفاس لمواص

عام وأيتم بخنر"، وأضاف: " أعاد هللا علنكم فطركم وصنامكم وقنامكم ونثورتكم بالخنر واليصر وال 
 نفوتيي مع تهيئتكم بالعند أ  أحننكم الستمرار نثورتكم".

وع  قضنة فلسطن  قال الرئنس: "أعل  للعالم كله أ  بوصلتيا مضبوطة على دعم فلسطن  ضد 
 ا مع كل مقاومة ضد أي محتل".المحتل الغاصب وأيي

وختم مرسي رسالته بتوجنه تحنة لكل المقاومن  والنثائرن ، قائاًل: "بالءات األمة هي مخاض عزها 
ورنادتها فكل التحنة للمقاومن  وللنثائرن  الوانثقن  بربهم وذوو البأس في الحق وكل عام ومصر واألمة 

 كلها بخنر".

 12/6/1622، السبيل، عّمان
 
 إلى غزة الغذائية واإلنسانية المساعداتجسر يأمر باستمرار السيسي  

أمر الرئنس المصري عبدالفتاح السنسي باستمرار جسر المساعدات الغذائنة  "الخلنج": -القاهرة 
ألف كرتوية معبأة بالمواد الغذائنة  00واإليساينة إلى قطاع غزة، وتيفنذًا لذلك تم إعداد وتجهنز 

 القطاع، بهدف التخفنف م  معاياتهم . والتمونينة لدعم أهالي
شاحية محملة بالمساعدات إلى ميفذ رفح، وميه إلى  20وسنتم يقل هذه المساعدات بواسطة 

 األراضي الفلسطنينة .
م  ياحنة نثاينة، بحث السنسي مع خوسنه مايونل غارسنا مارجانو وزنر الخارجنة والتعاو  

متحدث باسم الرئاسة المصرنة إنهاب بدوي ا  السنسي اإلسبايي، تطورات الوضع في غزة. وقال ال
استعرض تطورات األوضاع في قطاع غزة، والجهود واالتصاالت المصرنة المبذولة لتهدئة 
األوضاع، ميذ ما قبل االجتناح البري، ملقنًا الضوء على عياصر المبادرة المصرنة، ومعربًا ع  

جايبن ، بما نمهد إلقرار هدية دائمة لحق  دماء أبياء تطلعه لمسايدة إسباينا لجهود التهدئة بن  ال
الشعب الفلسطنيي، وبما نقلص م  االيعكاسات السلبنة على إمكاينة استئياف مفاوضات التسونة 

 بن  الجايبن  في المستقبل.
 12/6/1622، الخليج، الشارقة
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 غزةوزير خارجية مصر: جهود قطر وتركيا تصب في نفس هدف المبادرة المصرية ل 

األياضول: قال وزنر الخارجنة المصري سامح شكري، إ  جهود كل م  قطر وتركنا،  - القاهرة
وكافة الجهود، م  أجل وقف إطالق اليار بن  إسرائنل والفصائل الفلسطنينة في قطاع غزة تصب 

 في يفس هدف المبادرة المصرنة.
ه مايونل مارجالو، يفى شكري وخالل مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع يظنره اإلسبايي خوسن

لنس لي علم بمبادرة معلية م  أطراف أخرى "علمه بأي مبادرة أخرى غنر المبادرة المصرنة، قائاًل: 
 ."غنر المبادرة المصرنة

جهودا قطرنة وتركنة تبذل وتتواصل وتتفاعل وتسعى جاهدة لوقف إطالق اليار، "ومضى قائال إ  
وهو وقف إطالق اليار وميع وقوع مزند م  الضحانا وكافة الجهود تصب في يفس الهدف 

 ."الفلسطنينن 
 12/6/1622، القدس العربي، لندن

 
 "إسـرائيلـ": نظام السيسي منحاز ل"أبريل 0حركة " 

إبرنل المصرنة، ايتقاًدا الذًعا على الدور المصري الرسمي الذي  2شيحت حركة : وكاالت –القاهرة 
الوحشي االسرائنلي على قطاع غزة، مؤكدة أ  المبادرة المصرنة  وصفته بالمتخاذل إزاء العدوا 

 ميحازة إلسرائنل بشكل واضح، بل وتجاهلت المقاومة الفلسطنينة ومطالبها ع  سبق اصرار وترصد.
وقال محمد كمال مدنر المكتب اإلعالمي للحركة في تصرنح امس، إ  اليظام لم نرغب بوقف يزنف 

أهالي القطاع عبر سناسة الحصار الخايق التي نفرضها علنه، فهو دمر  الدم بغزة، وساهم في تجونع
مئات االيفاق نثم قام باغالق معبر رفح وذلك ال  اليظام المصري الحالي نرند ايهاء المقاومة 

 الفلسطنينة والقضاء خصوصا على حركة حماس.
إدخال ااالف م   وطالب كمال بضرورة فتح معبر رفح بشكل عملي، ميتقًدا تباطؤ السلطات في

الجرحى لتلقي العالج داخل المستشفنات المصرنة المجهزة بالوسائل الطبنة، برغم اشتداد العدوا  
الهمجي على القطاع. وأضاف كمال أ  يظام الرئنس عبدالفتاح السنسي نمارس دوًرا غنر وطيي، 

 ."إسرائنل"لميحاز لـوال نعبر ع  الدور الشعبي الحقنقي، أل  شعب مصر ال نقبل بهذا الدور ا
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ودعا الدبلوماسنة المصرنة إلى ضرورة التحرك فوًرا والتعامل مع مطالب المقاومة، أليها أدرى  
 بشؤويها ومطالب أبياء شعبها، منثميا صمود المقاومة الفلسطنينة في غزة.

 12/6/1622، الدستور، عّمان
 
 ن معبر رفح يعمل بشكل مستمر منذ بداية العدوا :يمصر مسؤول  

جدد مصدر مصري مسؤول تأكند أ  معبر رفح نعمل بشكل مستمر : سوس  أبو حسن  - القاهرة
ميذ بدانة العملنات العسكرنة اإلسرائنلنة على قطاع غزة للتخفنف م  معاياة سكا  القطاع، م  

 خالل استقبال الجرحى والحاالت اإليساينة ويقل المساعدات الغذائنة والدوائنة.
أ  عدد الذن  عبروا م  قطاع غزة إلى مصر ميذ فتح المعبر وحتى اا  تجاوز وأوضح المصدر 

شخصا خالل  2827فلسطنينا، في حن  بلغ عدد الذن  عبروا م  مصر إلى غزة يحو  2000الـ
طيا م  األدونة والمهمات الطبنة والمساعدات الغذائنة إلى  777الفترة يفسها، كما يقل أكنثر م  

إلى استقبال الجرحى والمصابن  الفلسطنينن  جراء االعتداءات اإلسرائنلنة  قطاع غزة، باإلضافة
 واستقبالهم في المستشفنات المصرنة لتلقي العالج.

 12/6/1622، الشرق األوسط، لندن
 
 نفقا جديدا مع قطاع غزة 20يعلن تدمير  المصري الجيش 
ايي وعياصر الهنئة الهيدسنة تمكيت عياصر حرس الحدود بالجنش النثايى المند: بوابة األهرام 

فتحة يفق بالقرب م  خط الحدود الدولنة بمدنية رفح  22للقوات المسلحة م  اكتشاف وتدمنر 
 يفًقا. 2222لنصبح إجمالي عدد األيفاق المكتشفة 

 12/6/1622، األهرام، القاهرة
 

 بير في إنسانيتنارانيا العبدهللا: الفشل في توفير احتياجات المدنيين األبرياء في غزة فشل ك 
ا  الفشل في توفنر االحتناجات الضرورنة »أكدت جاللة الملكة راينا العبدهللا : )بترا(-عما  

 «.للمدينن  األبرناء في غزة النوم سنكو  فشاًل كبنرًا في إيساينتيا، وفشال كامال في روحيا االيساينة
د، في مقر وكالة األمم المتحدة إلغانثة جاء ذلك لدى لقاء جاللة الملكة راينا العبدهللا، امس االح

بعما ، المفوض العام للوكالة بننر كرنيبول، في ظل االزمة « االويروا»وتشغنل الجئي فلسطن  
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ملنو  شخص  2ر2الخطنرة التي نعنشها االهل في قطاع غزة وايعكاساتها على السكا  الـ 
 المحاصرن  فنه.

عمل االويروا، استعراض االوضاع الصعبة للسكا   وجرى خالل اللقاء، الذي ضم عددًا م  فرنق
 في قطاع غزة، والتأكند على تزاند الحاجة للتضام  والدعم م  المجتمع العالمي.

 وقالت جاللتها:
يحتاج الى دعم وضغط عالمي »سيوات، مؤكدة  2ا  غزة تعايي م  اليزاع النثالث خالل اقل م   

 «.اعةلوقف المعاياة الكبنرة التي تتزاند كل س
كما شددت على الحاجة لالستجابة الفورنة م  مجتمع المايحن  لحالة الطوارئ التي أعليتها األويروا، 

 وقالت جاللتها:
غزة مأساة ايساينة طونلة، أياس محاصرو  في دوامة مخنفة وبشعة م  سفك الدماء والحصار » 

 «.لمدة طونلة
لمدينن  األبرناء في غزة النوم سنكو  فشاًل ا  الفشل في توفنر االحتناجات الضرورنة ل»وأكدت 

 «.كبنرًا في إيساينتيا ..وفشال كامال في روحيا االيساينة
وبحث اللقاء سبل تعزنز وتقونة التعاو  بن  االرد  واالويروا لتلبنة احتناجات السكا  والالجئن  في 

 غزة.
مكا  آم  في غزة؟ وال مكا  آم  ماذا نرند العالم انثباتًا أكنثر م  ذلك على أيه ال نوجد  وتساءل

 لعشرات االالف م  المدينن  العزل الذن  نبحنثو  ع  مالذ آم  م  العيف؟.
 12/6/1622الدستور، عمان، 

 
 هيا تكتب الى نتنياهو األميرة 

توجهت األمنرة هنا بيت الحسن ، ابية ملك األرد  الراحل، في مقال يشرته صحنفة "هافيغتو  
ى رئنس الوزراء االسرائنلي بينامن  يتيناهو. وتحت عيوا  "رسالة م  أبي بوست" األمنركنة، ال

 يتيناهو"، كتبت االمنرة هنا خطابا تخنلنًا م  والدها الى يتيناهو، وفنه: ىالحسن  إل
"ا  األحداث الجارنة في غزة دفعتيي أ  أجمع خطابًا، كا  أبي نمك  أ  نرسله ليتيناهو لو كا  

لي مما نحدث اا  في إسرائنل أيك تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الخلف  ونبدو بنييا اا ...
وتجاوز جمنع االتفاقنات الموقعة مع العرب. وقد يجحت بعض القوى في تخونف إسرائنل إلبعادها 
ع  السالم. ما هو البدنل؟ البدنل هو المزند م  القتل والموت والدمار والخراب... فاألسلحة ال تمنحز 
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ي ومديي، بن  إيسا  وآخر، رجال كا  أو إمرأة فهل هذا هو المستقبل الذي يتوق بن  جيد
إلنه؟...هياك جدار بنييا، إذا أزنل سيجد أييا جمنعَا بشر نعايو  م  مشاكل ممانثلة، م  المصاعب 
والمح ... هياك أشخاص متطرفو  ضنقو األفق م  الجايبن ، ال نرندو  السالم ونعارضويه بشدة، 

جايب ااخر، نتضرر غالبنة الياس م  الطرفن  أنضًا م  الحروب وسفك الدماء والخسائر، وعلى ال
 وهو ما نجعل هياك حاجة إلى إجراء الحوار والمياقشات...".

وفي الخطاب التخنحلي، نرى الملك حسن  أ  هياك معسكرًا للسالم، نعارضه كنثنرو  ونحاولو  تدمنر 
زالة الحواجز  فرص التقدم، خالصًا الى ايه نيتظر ا  نفاجئه يتيناهو بتحقنق السالم بن  الشعبن  وا 

 حتى تحصل أجنال المستقبل علي حناة نستحقويها، ودائمًا بقلم األمنرة هنا.
 12/6/1622النهار، بيروت، 

 
 جنبالط: فلسطين تبقى القضية المركزية وتعلو فوق كل الخالفات السياسيةو نصر هللا  

« جبهة اليضال الوطيي»السند حس  يصرهللا رئنس « حزب هللا»ام لـ التقى األمن  الع: بنروت
وفنق صفا. وجرى « حزب هللا»الينابنة ولند جيبالط في حضور مسؤول وحدة االرتباط والتيسنق في 

ومفوضنة اإلعالم في « حزب هللا»البحث، وفق بنا  مشترك صدر ع  العالقات اإلعالمنة في 
األوضاع العامة في لبيا  والميطقة، ال سنما ما نجري في غزة م  "في ، "التقدمي اإلشتراكي"الحزب 

 ."جرائم صهنوينة بحق الشعب الفلسطنيي
أ  فلسطن  تبقى القضنة المركزنة، وتعلو فوق كل الخالفات السناسنة، وشددا على »وأكد الطرفا  

وأشار البنا  إلى «. حتاللالالتضام  مع الشعب الفلسطنيي وأهل غزة في صمودهم في مواجهة ا»
ياقشا ما نجري في العراق، وما تشهده ميطقة الموصل م  تهجنر للمسنحنن  وقتل لهم »أ  الجايبن  

وللمسلمن  على أندي التكفنرنن ، وكا  موضع استيكار الطرفن . وجرى تأكند ضرورة البحث في 
 «.سبل كفنلة بحمانة وحدة العراق وتيوعه

قات النثيائنة بن  الحزبن  وعبر الطرفا  ع  رضاهما ع  حس  إلى موضوع العال»وتطرق البحث 
 «.سنر هذه العالقة، وأكدا ضرورة تطونرها بما فنه مصلحة الطرفن  والمصلحة الوطينة العامة

وتلقى يصرهللا اتصااًل م  وزنر الخارجنة اإلنرايي محمد جواد ظرنف، تداوال فنه، وفق إعالم الحزب 
 «.لعمل، وأشكال الدعم المطلوب، لوقف العدوا  ولرفع الحصار عيهامستجدات غزة، وأوجه ا»في 

 12/6/1622الحياة، لندن، 
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حراق العلم اإلسرائيلي لبنان: م   سيرات تضامن مع غزة وا 
تتواصل فعالنات التضام  مع غزة وأهلها في مواجهة العدوا  االسرائنلي المتمادي. وقد ايطلقت في 

فنها احراق العلم االسرائنلي واقامة مجسمات ترمز الى معاياة  بنروت وصندا ومياطق مسنرات تم
الشعب الفلسطنيي والى جنثامن  شهداء غزة. كما يصبت خنمة تضام  في صور. وصدرت مواقف 

 «.ندفع م  دم ابيائه وأطفاله نثم  الكرامة العربنة»شددت على ضرورة دعم شعب غزة الذي 
 

 «االسكوا»مسيرة باتجاه 
كل »والميظمات اللبياينة والفلسطنينة، مسنرة تضامينة مع غزة وأهلها تحت شعار يظمت االحزاب 

ايطلقت المسنرة م  أمام مخنم مار الناس في بنروت باتجاه مقر االسكوا «. عام وفلسطن  مقاومة
في وسط بنروت بمواكبة عياصر م  قوى االم  الداخلي، وردد المشاركو  فنها االياشند واالغايي 

 نة والوطينة وتم في خاللها احراق العلم االسرائنلي.الفلسطني
ولدى وصول المسنرة الى مقر االسكوا، ألقى الياشط انم  مروة كلمة باسم حملة فلسطن  مقاومة 
جاء فنها: ا  لفلسطن  رمضايها الخاص، بدأ ميذ لحظة تآمر قوى االستعمار علنها ولحظة بدء 

ها ولحظة إعال  العالمن  الدولي والعربي غض اليظر ع  الحركة الصهنوينة العالمنة احتالل ارض
 حال شعبها ومأساته .

أضاف: ا  لرمضا  فلسطن  رؤنة خاصة حنث نرى العلماء في علم المقاومة ايهم رأوا سواعد 
المقاومن  وصوارنخهم أخذت مكا  اليجوم لتسطع في وجه أعداء االيساينة، الفتا الى ا  العند نبدأ 

طن  اييا يمد جسور المساهمة بما توفر م  امكاينات مادنة ومعيونة مالنة وعنينة عيدما تجد فلس
 بتحرنرها.وبشرنة وعيدها يسطر االيتصار 

 
 مسيرة ولقاء في صيدا

في صندا )المستقبل( رعت بلدنة صندا، تضاميا مع غزة ولمياسبة وداع شهر رمضا  المبارك، 
والكشاف المسلم، جابت شوارع المدنية وصوال الى ساحة مسنرة كشفنة لنلنة لجمعنتي كشافة الفاروق 

 اليجمة. وتخللتها مجسمات ترمز الى معاياة الشعب الفلسطنيي والى جنثامن  شهداء غزة .
في مركزه في صندا دعمًا لغزة « تنار الفجر»وفي السناق يفسه عقد لقاء إسالمي بدعوة م  

ا. استهل بكلمة لرئنس تنار الفجر عبد هللا الترناقي واستيكارًا للعدوا  الصهنويي المستمر على أهله



 
 
 

 

 
           52ص                                     0191 العدد:     12/6/1622اإلثنين  التاريخ:

 

يجاز  أكد فنها أ  المقاومة االسالمنة في فلسطن  هي معقد آمال األمة في مقارعة المحتل وا 
 التحرنر.

وقال رئنس مجلس أمياء تجمع العلماء المسلمن  الشنخ أحمد الزن  أ  أ  غزة أرهقت كنا  العدو 
ا  أعداء األمة نرندو  تقسنم الميطقة إلى إمارات مذهبنة وعرقنة بالضربات الموجعة. وحذر م  

 حتى نسهل ل منركا  والصهانية يهب نثروات الميطقة .
كما كايت كلمات لكل م  المشانخ ماهر حمود وعبد هللا حالق ومحمد موعد شددوا فنها على دور 

فشال مخططات العدو االسرائنلي.  المقاومة في صياعة اليصر وا 
 

 «صمتكم ـ يقتلنا»ية مشهد
«. نقتليا -صمتكم»في صندا مشهدنة بعيوا  « اشد»ويظم اتحاد الشباب الدنمقراطي الفلسطنيي 

وجسد مجموعة م  االطفال لوحة رمزنة تعبر ع  المجازر التي نرتكبها العدو الصهنويي بحق ابياء 
يي وتمددوا في الشوارع الشعب الفلسطنيي وفي مقدمهم االطفال، فكفيوا أيفسهم بالعلم الفلسطن

 المحنطة بساحة اليجمة.
واعتبر مسؤول االتحاد نوسف أحمد ا  هذه الخطوة المعبرة تهدف إلى إظهار هول المجازر التي 

 نرتكبها العدو في ظل استهداف االبرناء العزل .
بشعة ورأى مسؤول الجبهة الدنمقراطنة في صندا فؤاد عنثما  ا  هذا المشهد نجسد حجم المجازر ال

 في غزة في ظل الصمت العربي والدولي وايحناز مجلس االم  لصالح العدو.
 

 خيمة تضامن في البص
أقامت الفصائل الفلسطنينة خنمة تضامينة مع المقاومة الفلسطنينة وشعبها في غزة  ،في مخنم البص

االسالمي  والضفة الغربنة والقدس الشرنف. وألقنت للمياسبة كلمات لمسؤولن  في حماس والجهاد
وميظمة التحرنر تقاطعت جمنعها عيد القول با  الفلسطنينو  نخوضو  معركة ال تقاس بالقتلى أو 
يما القناس بيهانتها. وأشادوا بخطاب الرئنس الفلسطنيي أبو ماز  والقنادة الفلسطنينة  الجرحى وا 

وتعمنق الوحدة واعتبروا هذه التصرنحات في المكا  والزما  المياسب وتساهم في رص الصفوص 
 المقاومة.المنداينة بن  كل مكويات 
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كما دعت حركة فتح في ميطقة صور الى المشاركة في خنمة تضام  اخرى في البص اول انام 
العند، على ا  نكو  ميبرها مفتوحا للتضام  مع الشعب الفلسطنيي في غزة والضفة الغربنة والقدس 

 وابياء الداخل.
 

 ؟الجوزو: أين ايران من غزة
أ  شعب غزة ال نحتاج النوم الى احتجاجات »اعتبر مفتي جبل لبيا  الشنخ محمد علي الجوزو 

وخطابات وتصرنحات رياية، شعب غزة ندفع م  دم ابيائه وأطفاله نثم  الكرامة العربنة، حنث عجز 
 ».العرب ع  الدفاع ع  هذه الكرامة 

العدوا  الغاشم وارتكاب المجازر، لم  أضاف: شعب غزة نحتاج الى دولة تهدد اسرائنل بوقف هذا
 العجم.نحدث ذلك م  العرب وال م  

وسأل السند حس  يصر هللا: لماذا لم تحرك انرا  ساكيا امام ما حدث على ارض غزة، ولماذا اكتفت 
بالمزاندات الكالمنة؟ وان  ذهب كالم المسؤولن  با  انرا  تستطنع محو اسرائنل م  الخرنطة، ومتى 

؟ وختم الجوزو: يح  أمام محية كبنرة، والمقاومة وحدها تواجه مصنرها أمام دولة عيصرنة سنتم ذلك
 نهودنة.

 
 مواقف

، وأ  إسرائنل 8002أ  ما تشهده غزة مشابه تماما لسنيارنو حرب تموز »اعتبر اليائب علي فناض 
يتصار والعجز ستخفق في إمالء شروطها وستجد يفسها أمام حقنقتن  ال مفر ميهما: العجز ع  اال

ع  حمانة يفسها م  صوارنخ المقاومة، وأ  ما قامت به كا  مجرد عملنات قتل جماعي للمدينن  
فراط متماد في استخدام القوة سنعمق مأزقها االخالقي واألميي.  وا 

واعتبر فناض خالل إفطار رمضايي أقنم في ميتجع آكاسنا في الجيوب، أ  الميطقة ستكو  أكنثر 
غزة الراهية، أل  خنارات اإلسرائنلي تداعت واألمور برمتها تحتاج إلى إعادة تقونم  أميا بعد حرب

ومعالجة، وكل ذلك نؤكد، رغم االخفاقات الكنثنرة التي نعنشها العالم العربي، أ  مسار االسرائنلن  
 هو مسار ايحداري وتراجعي.

 12/6/1622المستقبل، بيروت، 
 
 



 
 
 

 

 
           06ص                                     0191 العدد:     12/6/1622اإلثنين  التاريخ:

 

 مليون لاير سعودي لوزارة الصحة الفلسطينية 266م يوجه بتقدي عبدالعزيز بنعبدهللا  
ملنو  لاير لوزارة  200وجه خادم الحرمن  الشرنفن  الملك عبدهللا ب  عبدالعزنز بتقدنم مبلغ : الرناض

الصحة الفلسطنينة لمواجهة أعباء العدوا  اإلسرائنلي. وأوضح وزنر الصحة السعودي المكلف 
التوجنه الكرنم خصص هذا المبلغ لمواجهة أعباء يقص األدونة »المهيدس عادل ب  محمد فقنه، أ  

والمستلزمات الطبنة العاجلة لعالج الجرحى والمصابن  في ظل االعتداءات اإلسرائنلنة الغاشمة على 
في قطاع غزة. وأشار إلى أ  هذا الدعم نأتي بعد أسبوعن  م  توجنه خادم « الشعب الفلسطنيي

ملنو  لاير للهالل األحمر الفلسطنيي في السناق يفسه لتأمن   800الحرمن  الشرنفن  بتقدنم 
االحتناجات الطبنة واإلسعافنة العاجلة للجرحى والمصابن  م  جراء االعتداءات الهمجنة التي طالت 

 ااالف م  األبرناء، غالبنتهم م  األطفال واليساء م  الشعب الفلسطنيي في قطاع غزة.
 12/6/1622البيان، دبي، 

 
 في غزة "إسرائيل" تقتل األطفال بن زايد: بدهللاع 

طالب سمو الشنخ عبدهللا ب  زاند آل يهنا  وزنر الخارجنة، متابعنه على "تونتر" بفضح  وكاالت:
جرائم االحتالل "اإلسرائنلي" بحق الشعب الفلسطنيي وخاصة في غزة، ويشر سموه التغرندة التالنة 

سرائنل" تقتل األطفال(، ودعا سموه متابعنه إلى إعادة يشر هذه باللغتن  العربنة واإليجلنزنة: )"إ
 التغرندة في صفحاتهم، بقوله: "رنتونت وايسخها وغرد بها في حسابك".

وقام سمو الشنخ عبدهللا ب  زاند بيشر عدة صور، توضح جرائم االحتالل الصهنويي في حق 
 األطفال في غزة.

 12/6/1622الخليج، الشارقة، 
 

 على غزة  لمان العربي يطالب دول العالم بوقف العدوانرئيس البر  
أكد أحمد ب  محمد الجروا  رئنس البرلما  العربي أ  زنارة وفد م  البرلما  العربي لغزة جاءت 
لمسايدة الشعب الفلسطنيي الذي نتعرض نومنًا للقصف والعدوا  "اإلسرائنلي" الغاشم، حنث حرص 

اجدا بجوار إخوايه وأبيائه في قطاع غزة متضاميا مع الشعب البرلما  العربي على أ  نكو  متو 
 المأساة.الفلسطنيي لتوصنل رسالة م  قلب 

وأضاف، خالل مؤتمر صحفي عقده بعد عودته للقاهرة، أ  الوفد البرلمايي العربي التقى خالل 
الترصد الزنارة مع أسر الضحانا والمصابن ، وشهد ما ال نمك  وصفه م  قتل مع سبق اإلصرار و 
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ألطفال ويساء وشنوخ، حنث قابل أطباء عاجزن  ع  جمع أشالء األطفال م  الطرقات، مؤكدا أ  
الرسالة الوحندة التي حملها م  الشعب الفلسطنيي هي مطالبة العالم بإنقاف هذا العدوا  فورًا وبشكل 

 دائم . 
إخواييا في غزة م  خالل اإلمارات  وأشاد بالجهود العربنة المبذولة واألنادي البنضاء المقدمة لمسايدة

ومصر والسعودنة والكونت والمغرب واألرد ، مؤكدًا ضرورة أ  نتحمل المجتمع الدولي مسؤولنته 
تجاه ما تعرضت له غزة م  حرب بربرنة تدمر كل شيء أمامها . وقال: "إييا في البرلما  العربي 

الفلسطنينة مع استمرار الجهود الدبلوماسنة سيقدم تقرنرًا للمجتمع الدولي عما تتعرض له األراضي 
العربنة وأهمنة االستجابة لمطالب الشعب الفلسطنيي وبذل جهود جادة إليهاء االحتالل وفتح المعابر 
ووقف العدوا  علي غزة . وأشار إلى دعم وتأنند البرلما  العربي للمبادرة المصرنة التي تلقى تأنند 

ضل لمبادرات المطروحة الجدنرة بالتيفنذ لوقف العدوا  الصهنويي حكومة الوفاق الفلسطنيي وتعد أف
على قطاع غزة، مشندًا بدور القاهرة م  تحمل للمسؤولنة وتعاو  على معبر رفح وسماحها بمرور 

 المساعدات اإليساينة والطبنة واستقبال الجرحى والمصابن  في المستشفنات المصرنة" . )وام(
 12/6/1622الخليج، الشارقة، 

 
 عرض كيري جاء قبل انتهاء محادثاتنا مع مشعل "إسرائيل": رفض "الحياة"العطية لـ  

ا  اجتماعًا مطواًل عقد اول « الحناة»كشفت مصادر دنبلوماسنة غربنة لـ : ريدة تقي الدن  -بارنس 
 م  امس في بارنس بن  وزنر الخارجنة األمنركي جو  كنري ويظنرنه القطري خالد العطنة والتركي
احمد داود اوغلو عقب االجتماع الدولي الذي استضافه وزنر الخارجنة الفريسي لورا  فابنوس في 
شأ  غزة صباح السبت. وقالت المصادر ا  كنري رغب في معرفة ما حصل في اجتماع العطنة 

 خالد مشعل في الدوحة.« حماس»وداوود اوغلو مع رئنس المكتب السناسي لحركة 
قبل مغادرته بارنس حنث واصل اتصاالته مع كل م  يظنره التركي ومشعل « ناةالح»وقال العطنة لـ 

اسرائنل هي معتدنة، والدلنل ا  الطرف اإلسرائنلي رفض ورقة كنري. وكيت ايا وداود اوغلو »امس: 
حاضرن ، وكايت الفصائل الفلسطنينة تتياقش معيا على هذه الورقة بروح انجابنة جدًا، ولنس م  

 «.الرفض اإلسرائنلي. واإلسرائنلنو  لم نلتزموا نومًا ما اتفقوا علنه ضعف، نثم جاء
النوم لسيا بحاجة الى امر جدند مع الجايب اإلسرائنلي، بل بحاجة للعودة الى اتفاقنتي »وأضاف: 

مع اسرائنل، وأ  يلزمها تطبنقهما، وتوضنح احتناجات الشعب الفلسطنيي الذي  8028و 8022عام 
لنكو  له منياء مستقل، ورواتب، ولنتمتع بالمناه اإلقلنمنة الى عمق  8022اتفاقنة  نحتاج الى تطبنق
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امنال. وهي امور نحتاج النها الشعب الفلسطنيي، وهذه حقه. اسرائنل عامي  2مناًل بداًل م   28
اخذت وقفًا لليار ولم  8028اخذت ما في مصلحتها م  هذن  االتفاقن ، فمنثاًل عام  8028و 8022
 «.شنئاً تعط 

طبعًا قلت له، وال اعتقد ا  هياك طرفًا ال نعرف »هل قال ذلك لكنري، فرد العطنة: « الحناة»وسألته 
ا  الجايب اإلسرائنلي هو المتعيت، والجمنع نعرف ايها مشكلة داخلنة في اسرائنل، فهم نتصارعو  

 «.على مشاكلهم السناسنة، والضحانا في اليهانة اهليا في غزة
الحقنقة ا  مشعل شخص عملي وواقعي، وكا  نتياقش معيا في ورقة »ه مشعل، قال: وعما نرند

 «.كنري بكل انجابنة، والتعامل باإلنجابنة ال نعيي الموافقة
لم يصل الى مرحلة م  المحادنثات لنرفضوا، »في الورقة األمنركنة، قال: « حماس»وعما رفضته 

حكومة اإلسرائنلنة رفضها الورقة، وبالتالي جاءيا لك  كيا في يهانة يقاش انجابي عيدما أعليت ال
 «.الرفض اإلسرائنلي قبل ا  يصل الى موقف م  ورقة كنري

ا  تيَفذ مطالب اهليا في غزة، وهي مشروعة، وهي وقف العدوا  ورفع »وع  توقعاته اا ، قال: 
لو بإشراف دولي. كفى الحصار كاماًل برًا وجوًا وبحرًا، وأ  نتمتعوا )في غزة( بمنياء تجاري حتى 

، وهم محرومو  م  ابسط امور الحناة. اهل غزة 2227اهل غزة ايهم في سج  كبنر ميذ عام 
والضفة نقولو  ايهم بكل احوال نموتو ، اما بالرصاص اإلسرائنلي او بطنئًا م  الجوع، فهم نقاومو  

احث امس في طرنقة لحفظ وندافعو  ع  ارضهم، ويح  يتحرك م  اجلهم. وأيا وداود أوغلو كيا يتب
حقوق اهليا في غزة، وأ  ييقل مطالبهم، وينثبت للطرف ااخر بواسطة كنري ا  هذه المطالب هي 

 «.الحد األديى م  حقوقهم
، وا عادة اطالق 8022هي خمسة امور: تيفنذ والتزام اتفاق عام »وعدحد هذه المطالب، قائاًل: 

رن  الذن  اعند اعتقالهم في الضفة ا وهي  8028حزنرا  )نوينو(، وتيفنذ اتفاقنة  28لغربنة بعد المحرح
يشاء منياء تجاري وا   كا  بإشراف دولي في غزة تمر  اتفاقنة الهدية، والسماح للعائالت بالعبور، وا 

مناًل، اي كل التحرك لرفع الحصار ووقف  28عبره البضائع واألدونة، نثم حقهم بالصند حتى 
 «.العدوا 

مهتمو  بأم  اسرائنل، لكييا قليا ايه طالما تعبث اسرائنل خارج القايو ، »  وقاله ا  األمنركنن
وعما قاله للمجتمعن  الدولنن  ع  الموقف م  اسرائنل، قال «. فللياس حق الدفاع ع  ايفسهم

سأليا كنف تحزيهم ا  شواطئ اسرائنل فارغة أل  ال احد نصطاف هياك، لكيهم ال »العطنة: 
ال نوجد انثيا  طبنعنا  نختلفا  على »وتابع: «. يا نقتلو  على شواطئ غزة؟نحزيو  على ا  اطفال
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وحشنة اسرائنل في العمق، وبأيها الجايب المعتدي، لك  هياك م  له الشجاعة في ا  نقول إلسرائنل 
 «.ايها المعتدنة، وآخر لنست لدنه هذه الشجاعة

 12/6/1622الحياة، لندن، 
 

 "دروع بشرية من أجل غزة"لة آالف تركي يسجلون في حم ةثالث 
آالف تركي، في والنة باطما ، جيوب شرق تركنا، أيفسهم في الحملة  2األياضول: سجحل  -باطما 

(، إلرسال دروع بشرنة إلى غزة، وذلك في إطار HH‘التي أطلقتها هنئة اإلغانثة اإليساينة التركنة )
، رئنس «أحمد شايسي»وقال  االسرائنلي. الفعالنات التركنة المختلفة للتضام  مع غزة ضد العدوا 

والمتطوعو  في غانة »أنام،  4آالف توقنع جمعت في المدنية خالل  2إ  »فرع الهنئة بالوالنة، 
 «.الحماسة لرفع الحصار المفروض على غزة

أفراد،  0، المؤلفة م  «توكلوما »وتتيوع المبادرات التركنة للتضام  مع غزة، حنث بدأت أسرة 
نولنو/نولنو الجاري، تعتزم إيهاءها في  88، وسط األياضول التركي، في «قنصري»  والنة مسنرة م

 غزة، إلعال  تضاميها مع أهالي القطاع، ومعارضتها إلسرائنل.
 12/6/1622القدس العربي، لندن، 

 

 : أي اتفاق لوقف النار يجب أن ينّص على غزة منزوعة السالحأوباما 

عل  الرئنس األمرنكي باراك أوباما أ  وقفًا فورنًا دائمًا أ  وكاالت: -"الخلنج" -فلسطن  المحتلة 
إلطالق اليار وبال شروط في قطاع غزة نمنثل "ضرورة استراتنجنة"، وذلك أنثياء اتصال هاتفي مع 

 .رئنس الوزراء "اإلسرائنلي" بينامن  يتيناهو
بها وزنر الخارجنة جو  كنري فقد  وأعل  البنت األبنض في بنا  ايه باالعتماد على الجهود التي قام

عبر الرئنس بوضوح ع  الضرورة االستراتنجنة إلرساء وقف فوري إيسايي إلطالق اليار وبال شروط 
نضع حدًا في الحال للمواجهات ونؤدي إلى وقف دائم للمعارك على أساس اتفاق وقف إطالق اليار 

 .8028عام 
الفلسطنيي نيبغي أ  نتضم  في يهانة المطاف  -نلي" وقال أوباما إ  أي حل دائم للصراع "اإلسرائ

 يزع سالح الجماعات المتشددة ويزع سالح غزة.
 12/6/1622، الخليج، الشارقة
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 : نرفض تبريرات المجتمع الدولي لـلعدوان اإلسرائيلي على غزةالحزب االشتراكي الهولندي رئيس 
بدعم م  ميظمات أهلنة وأحزاب  -تظاهر أكنثر م  عشرة آالف شخص بنيهم أتراك : األياضول

 احتجاجًا على الهجمات اإلسرائنلنة على قطاع غزة. -سناسنة في مدنية "روتردام" الهوليدنة 
بوقف  -المشارك في المظاهرة  -وطالب رئنس الحزب االشتراكي الهوليدي فرع روتردام "إنينكا بالم" 

م األطفال بأسرع وقت، معربًا ع  رفضه الهجمات التي أودت بحناة العدند م  األبرناء وم  بنيه
 إلعال  تلك الهجمات للمجمتع الدولي بأيها حق إسرائنلي بالدفاع ع  اليفس.

بدوره أكد اليائب ع  حزب العمال الهوليدي "طوياها  كوزو"؛ ضرورة أ  نبذل المجمع الدولي كل 
هده غزة نبكي القلب، لذلك ما بوسعه؛ م  أجل إنقاف تلك الهجمات اإلسرائنلنة، الفتًا أ  ما تش

 خرجت مظاهرات في كافة أيحاء العالم ضد ذلك.
 16/6/1622، فلسطين أون الين

 
                                  فرنسا "تدين" استئناف الهجمات "من كال الجانبين" في قطاع غزة 

بوقف حقنقي إلطالق أدايت فريسا تصعند الهجمات م  كال الجايبن  في قطاع غزة، مطالبة بارنس: 
 اليار وبدء مفاوضات بصورة عاجلة.

(، "على رغم كنثرة 7|87وقال وزنر الخارجنة الفريسي لورا  فابنوس، في بنا  له، النوم األحد )
الدعوات الدولنة وتعهدات الجايبن ، استؤيفت الهجمات في غزة واسرائنل مع كل ما نواكبها م  

حتمل"، وأضاف "أنا تك  األسباب المطروحة، ال شيء نبرر عملنات تدمنر وسقوط قتلى بشكل ال ن
 استمرار المواجهات الدامنة"، على حد قوله.

وأضاف فابنوس أ  "فريسا تدن  هذا التصعند وتطالب بصورة عاجلة بوقف حقنقي إلطالق اليار 
 وبدء مفاوضات".

 16/6/1622قدس برس، 

 

 شيء أخطر منها: تدمير حماس سيؤدي لظهور في "البنتاجون" مسؤول 
حذر مسؤول كبنر في مخابرات وزارة الدفاع األمرنكنة  :عبد الفتاح شرنف - أسبن  )كولورادو(

)البيتاجو ( السبت م  أ  تدمنر حركة المقاومة اإلسالمنة حماس ل  نؤدي إال لظهور شيء أخطر 
 في الميطقة.ميها مكايها في الوقت الذي طرح فنه صورة متشائمة لفترة م  الصراع المستمر 



 
 
 

 

 
           05ص                                     0191 العدد:     12/6/1622اإلثنين  التاريخ:

 

وجاءت تصرنحات اللفتيايت جيرال مانكل فلن  رئنس وكالة دفاع المخابرات الميتهنة والنته في 
 80الوقت الذي أشار فنه وزراء إسرائنلنو  إلى أ  التوصل التفاق شامل إليهاء الحرب الدائرة ميذ 

 نوما في قطاع غزة أمر بعند على ما نبدو.
الموارد والتقينة المحدودة لبياء أيفاق ساعدتها على إلحاق خسائر وايتقد فلن  حماس الستيفادها 

 ومع ذلك أشار فلن  إلى أ  تدمنر حماس لنس هو الرد. بشرنة قناسنة باإلسرائنلنن .
وأردف قائال في ميتدى أسبن  ل م  في والنة كولورادو األمرنكنة "لو دمرت حماس واختفت فربما 

 نر. سنيتهى األمر بمواجهة الميطقة لشيء أسوأ بكنثنر.نيتهي بيا األمر بشيء أسوأ بكنث
وجاءت تصرنحات فلن  ع  القتال في غزة خالل تقننم متشائم أوسع لالضطرابات في الشرق 
األوسط بما في ذلك سورنا والعراق. وقال فلن  بشكل صرنح "هل سنكو  هياك سالم في الشرق 

 األوسط؟ لنس في حناتي."
 16/6/1622، وكالة رويترز لألنباء

 
 يناشد العالم من أجل السالم: "من فضلكم توقفوا!" فرنسيسالبابا  

وجه البابا فريسنس نوم األحد يداء إيساينا ندعو فنه للسالم في اضافة ارتجالنة : عال شوقي -روما 
 لعظته االسبوعنة بساحة القدنس بطرس في الفاتنكا .

ذكرى المئونة لبدء الحرب العالمنة األولى كما تياول وانثياء القاء عظته المعتادة تحدث البابا ع  ال
 األوضاع في الشرق األوسط والعراق وأوكراينا على وجه الخصوص.

 وبيبرة تملؤها العاطفة خرج البابا ع  اليص المكتوب واطلق يداء مباشرا اليهاء الحروب.
 توقفوا م  فضلكم!"وقال "م  فضلكم توقفوا! أياشدكم م  كل قلبي.. لقد حا  الوقت للتوقف. 

ولم نشر بشكل مباشر إلى الوضع في قطاع غزة لك  تصرنحاته جاءت بعد ايهنار هدية إيساينة نوم 
األحد واستئياف القتال الذي أودى بحناة أكنثر م  ألف شخص أغلبهم م  المدينن  الفلسطنينن  وم  

 بنيهم عشرات األطفال.
 16/6/1622، وكالة رويترز لألنباء

 

 شهد أكبر مسيرة تضامن ودعم لفلسطين بتاريخ الواليات المتحدة ت شيكاغو 
تواصلت أصداء التضام  الدولي أمس مع صمود الشعب : ا ف ب - يادنة سعد الدن  -عما  

الفلسطنيي ونثبات المقاومة، حنث شهدت عواصم ومد  العالم مسنرات حاشدة تيدندًا بالعدوا  
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الة الصمت الرسمي، مطالبة بوقف العدوا  ورفع الحصار الصهنويي ضدح قطاع غزة، واستيكارًا لح
 ع  قطاع غزة.

وشهدت مد  أمنركنة مظاهرات كبرى، تطالب بوقف العدوا  الصهنويي ضد قطاع غزة، فنما حققت 
مدنية شنكاغو رقمًا قناسنًا عيدما خرج لشارعها الرئنسي يحو سبعة عشر ألف متظاهر، وهي 

 الوالنات المتحدة دعمًا لفلسطن .التظاهرة األكبر تارنخنًا في 
 12/6/1622، الغد، عّمان

 
 شخصا في الحبس االحتياطي إثر تظاهرة التأييد للفلسطينيين  22وضع باريس:  

شخصا اودعوا أمس االحد في الحبس االحتناطي في  42أ ف ب: افاد مصدر قضائي ا   –بارنس 
أنند للفلسطنينن  حظرتها السلطات شخصا اوقفوا امس على هامش تظاهرة ت 20بارنس م  اصل 
اعمال عيف "واوضح المصدر يفسه ايه نشتبه بارتكاب هؤالء االشخاص  وتخللتها صدامات.

وبن  االشخاص الموقوفن  على  ."التمرد")بسالح او بشكل جماعي( على قوات االم  وبـ  "متعمدة
 ذمة التحقنق قاصر.

 12/6/1622، القدس العربي، لندن
 

 تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة لندنبف يشاركون في مظاهرة اآلال عشرات 
محمد محس : يظم عشرات االالف، مظاهرات حاشدة، في ليد  أول م  أمس ايطلقت م   -ليد 

امام سفارة اسرائنل وايتهت عيد مقر مجلس العموم ، وذلك تيدندا بالعدوا  االسرائنلي على غزة الذي 
شهند اغلبهم م  المدينن  وبنيهم اكنثر م   2020ح ضحنته اكنثر م  ندخل غدا اسبوعه الرابع ورا

 طفال فلسطنينا. 200
وايطلق المتظاهرو  في مسنرة استغرقت ساعتن  ويصف الساعة، في اتجاه مبيى مجلس العموم 
البرنطايي، لتستقر في مندا  مجلس العموم في ميطقة ونست ميستر التي تعج عادة بالسناح 

عدد م  اليشطاء والمؤندو  للقضنة الفلسطنينة، كلمات حنثت فنها المجتمع الدولي  والقى البرلما .
 على التحرك بشكل عاجل م  اجل ايقاذ غزة م  ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائنل .
 12/6/1622، القدس العربي، لندن
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ضـد  ل"إسـرائي"ـاستراليا يجبرون مسـؤوال حكوميـا علـى االسـتقالة بعـد تصـريحاته المنحـازة لـ مسلمو 
 غزة

أعل  رئنس هنئة عالقات المجتمع الحكومنة في سنديي والرئنس التيفنذي لممنثلي المجلس النهودي 
، ع  استقالته م  ميصبه الحكومي بعد موجة الغضب العارمة "فنك الحادف"في ينوساوث ونلز 

ربها ضد الفلسطنينن  في ح إلسرائنلالتي اجتاحت الجالنة المسلمة والعربنة م  تصرنحاته المؤندة 
 بقطاع غزة.

 12/6/1622، القدس العربي، لندن
 

 ببلجيكا على الهجمات اإلسرائيلية ضد غزة احتجاجات 
شهدت العاصمة البلجكنة "بروكسل" النوم األحد؛ تظاهرة احتجاجنة للتيدند بالعدوا  اإلسرائنلي على 

وأودى بحناة يحو ألف مديي فلسطنيي م  الشهر الجاري،  4قطاع غزة الفلسطنيي، الذي بدأ في الـ
وخرجت التظاهرات التي شارك فنها المئات استجابة لدعوة جمعنات  م  بنيهم يساء وأطفال.

 فلسطنينة، للتظاهر تيدندًا بالعدوا  اإلسرائنلي على غزة.
 16/6/1622، فلسطين أون الين

 
 النفاق : حديث كيري عن وقف إطالق النار يعّد من أكثر سماتأمريكي كاتب 

ايتقد كاتب امرنكي مشاركة متطوعن  أمرنكا  في العدوا  االسرائنلي على : بوابة الشرق -الدوحة 
سكا  غزة، ووصف الكاتب حدنث وزنر الخارجنة األمرنكي جو  كنري باإليهماك في وقف سفك 

أكنثر سمات  الدم في الجايبن  بما في ذلك موت مواطيو  امرنكنو  بـ"اليفاق" واعتبر ذلك واحدة م 
اليفاق التي ال نالحظها كنثنر م  الياس في هذا اليزاع، وهي أ  المواطين  األمرنكنن  نشجعو  

 بشكل ميتظم على قتال واضطهاد وقتل الفلسطنينن .
وقال الكاتب كلنتو  سونشر: علنك أ  تيسى كنف تحاضر أمرنكا الحكومات العربنة حول "مالحقة" 

ب األجايب إلى العراق وسورنا وأفغايستا . ل  نواجه المتطوعو  و"وقف تسرب" المقاتلن  العر 
األمرنكا  في إسرائنل مالحقة م  الـ "أف بي آي" لتعقب مسار رحلتهم م  ينونورك إلى تل أبنب، 
ول  نخضع جنرايهم لالستجواب لفهم ما الذي حفزهم على ارتداء زي أجيبي وحمل بيادق نوجهويها 

  قبل على اإلطالق. ياهنك ع  أ  نوضعوا على قوائم المميوعن  م  يحو أشخاص لم نقابلوهم م
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السفر عبر الطنرا . وبالتأكند ال رصد للخطب التي تلقى في المعابد النهودنة أو في مؤتمرات 
 اإلنباك ما لم نكويوا ضنوفًا مدعون  للخطابة وجاء دورهم.

 12/6/1622، الشرق، الدوحة

 

 بحق الصحفيين في غزة "ئيلإسرا"لجنة تقصي حقائق بجرائم  
قرر االتحادا  الصحفنا  العربي والدولي، النوم األحد، إرسال لجية  :القدس دوت كوم -رام هللا

تقصي حقائق إلى األرض الفلسطنينة، بخاصة إلى غزة لالطالع على جرائم االحتالل اإلسرائنلي 
ى عدد م  المؤسسات الدولنة بحق الصحفنن  الفلسطنينن  ورصدها م  أجل تقدنم تقرنر دولي إل

 والحقوقنة لمحاسبة مرتكبنها.
وجاء القرار بياء على طلب م  يقابة الصحفنن  الفلسطنينن ، وبعد اجتماع طارئ عقده االتحادا ، 

 ضم ممنثلو  ع  يقابة الصحفنن  الفلسطنينن .
 12/6/1622، القدس، القدس

 
 لعربيالثالثة على غزة تكشف انقسام مصر والمحيط ا الحرب 

 بشنر موسى يافع
ـــى غـــزة؛ وســـتيتهي بهزنمـــة حكومـــة يتينـــاهو وســـعنها المجيـــو   آجـــاًل أم عـــاجاًل، ســـتيتهي الحـــرب عل
للحرب. أطلق اإلسرائنلنو  ينرا  الحرب بدو  مبررات، أو بمبـررات واهنـة، ولـم نـدركوا، للمـرة النثالنثـة، 

كــع إلرادة القــوة، وأ  مــ  حــق أهلهــا أ  هــذه البقعــة الصــغنرة، الفقنــرة، المحاصــرة مــ  فلســطن ، لــ  تر 
التمتـــع بأبســـط الحقـــوق اإليســـاينة. وأطلـــق اإلســـرائنلنو  الحـــرب بـــدو  أ  نعرفـــوا إلـــى أنـــ  ســـتأخذهم، 
وكنف ستيتهي، وبأي شروط. وسنكو  علـنهم فـي اليهانـة دفـع الـنثم ، نثمـ  الحـرب البربرنـة، العمنـاء، 

 م التي تتسبب بها في حناة ااخرن .التي كا  هم م  أرادها، وصفق لها، ولم نكترث لآلال
ميــذ ايســحابهم األحــادي مــ  غــزة، عملــت الحكومــات اإلســرائنلنة المتعاقبــة علــى أ  نبقــى قطــاع غــزة 
رهنية لدى جنشها، ورقة في مخططاتها السناسنة، ومندا  رمانـة مفتوحـًا الختبـار سـالحها. النـوم، آ  

 الرمانة الوحشي أ  نقف بواباته.للرهنية أ  تتحرر، وللحصار أ  نيتهي، ولمندا  
وســتيتهي الحــرب النثالنثــة علــى غــزة عربنــًا هــذه المــرة بصــورة مختلفــة قلــناًل عمــا ايتهــت إلنهــا ســابقاتها، 
سنما على مستوى عالقة مصر بفلسطن . إذ لنس نثمـة شـك أ  هـذه العالقـة احتلـت، وال تـزال، موقعـًا 

، فـــي يظـــر كنثنـــرن  بـــات هـــو «بداد الجغرافنـــااســـت»حنونـــًا فـــي هونـــة كـــال الطـــرفن ، مصـــر وفلســـطن . 
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المقرر لرؤنة الفلسطنينن  لهذه العالقة. ولك  اليـاظر لهـا مـ  الجايـب ااخـر، مـ  الجايـب المصـري، 
ومـــ  الجغرافنـــا ولـــد تـــارنخ بـــالغ التعقنـــد، لـــنس مـــ  «. ايتقـــام الجغرافنـــا»علنـــه علـــى األرجـــح أ  نـــرى 

ه فعاًل. فقد ولد المشروع الصهنويي في فلسطن  العتبارات الواضح أ  كنثنرًا م  أبياء الشعبن  ندركوي
دنينة ـ أسـطورنة، وقومنـة صـهنوينة، بـال شـك. ولكـ  هـذا المشـروع مـا كـا  لـه أ  نتجلـى علـى أرض 
الواقع بدو  الدعم الدولي المبكر، ودعم اإلمبراطورنة البرنطاينة على وجه الخصـوص. ونمكـ  القـول 

ي فلسطن  ولدت في أوساط يخبة اإلمبراطورنـة البرنطاينـة قبـل عقـود مـ  أ  فكرة إقامة كنا  للنهود ف
والدة الحركة الصهنوينة، ولك  برنطاينا أخذت أكنثر م  يصف قر ، بدانة م  أربعنيات القر  التاسع 
عشر، قبل أ  تقدم على أول خطوة فعلنة لدعم المشروع الصهنويي. ما ولد الفكرة أصاًل في برنطاينا 

السرنع الذي حققه محمد علي في المشرق، باسطًا سنطرته على قوس المتوسط الجيـوبي  كا  التوسع
الشرقي، الذي اعتبرته يخبة اإلمبراطورنة في ليد ، بحق، عقدة العقد في طـرق التجـارة بـن  الشـرق  -

 والغرب والشمال والجيوب.
ميــه مــع مصــر. هــذا صــحنح،  دفــع اســتبداد الجغرافنــا الحركــة الوطينــة الفلســطنينة يحــو ارتبــاط ال مفــر

بالطبع، ولك  مصر ولـنس فلسـطن  بمعياهـا المجـرد، كايـت المحـرك األول للمشـروع الصـهنويي. ولـم 
نكــ  لمصــر هــي األخــرى مــ  فكــاك مــ  لعيــة جغرافنتهــا، حتــى قبــل أ  نعلــ  عــ  قنــام إســرائنل علــى 

 أرض فلسطن .
لى يفسها. لقرو  طـوال، عاشـت مصـر بند أ  مصر الحدننثة ولدت ميذ لحظاتها األولى في ايقسام ع

جــزءًا مــ  مجــال إمبراطــوري إســالمي واســع، أمــوي أو عباســي أو عنثمــايي؛ ولــم نكــ  لهــا بالتــالي أ  
تحمــل عــبء تحدنــد وجهتهــا وهونتهــا. وبــالرغم مـــ  أ  مصــر تمتعــت بصــورة مــ  االســتقالل الـــذاتي 

رنطــايي بعــد ذلــك، لــم تتحلــل خــالل اليصــف النثــايي مــ  القــر  التاســع عشــر؛ نثــم خضــعت لاليتــداب الب
كلنـة مـ  الرابطـة العنثماينـة. ولـنس حتـى مطلـع العشـرنيات، عيـدما ايهـارت السـلطية فـي يهانـة الحـرب 
األولى، أ  أصبحت مصر مملكة وكنايًا مستقاًل بذاته، وا   لم نتمتع بعد باسـتقالل وطيـي كامـل عـ  

نــة مصــر تلــك التــي نرنــدها المصــرنو  برنطاينــا. وهيــاك ايفجــر الجــدل حــول هونــة الــبالد ووجهتهــا، أ
المحدنثو ، مصر الجامعـة اإلسـالمنة، مصـر العربنـة، أو مصـر المحصـورة بحـدودها، الشاخصـة إلـى 
الشـــمال، عبـــر المتوســـط. تجلـــى هـــذا الجـــدل فـــي حضـــور لطفـــى الســـند الفتتـــاح الجامعـــة العبرنـــة فـــي 

، فــي كتــاب «قافــة فــي مصــرمســتقبل النث«و« فــي الشــعر الجــاهلي»العشــرنيات، فــي كتــابي طــه حســن  
؛ كما علـى صـفحات مجـالت المقطـم والميـار والفـتح؛ وفـي «اإلسالم وأصول الحكم»على عبد الرازق 

ظهور جمعنات منثل الجمعنة الشرقنة، ومصر الفتاة، والشبا  المسـلمن ، واإلخـوا  المسـلمن ؛ وأروقـة 
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القصـر الملكــي ذاتـه. تيــاول هــذا  أحـزاب منثــل الوفـد واألحــرار الدسـتورنن ؛ كمــا فـي األزهــر، وحتـى فــي
الجــدل مســائل الدســتور والدولــة واالســتقالل الــوطيي، بــالطبع، ولكيــه تيــاول عالقــة مصــر بمحنطهــا، 

 ايتماء األمة المصرنة، ما نمك  أ  تفنده م  خنار االيتماء وما نترتب علنها م  مسؤولنات.
، بــرز طمــوح إســالمي 2284لخالفــة فـي لفتـرة، ســنما بعــد إلغـاء المجلــس الــوطيي للجمهورنـة التركنــة ا

واضــح، وســعى الملــك فــؤاد، مــدعومًا مــ  األزهــر وقطاعــات إســالمنة واســعة، أل  تصــبح مصــر مقــر 
الخالفــة. مــع يهانــة النثالنثنيــات، واشــتعال المســألة الفلســطنينة، اكتشــفت مصــر موقعهــا العربــي. وفــي 

نــة، وأصــرت علــى أ  نكــو  مقرهــا القــاهرة العقــد التــالي، لعبــت دورًا رئنســنًا فــي تأســنس الجامعــة العرب
، وبعد تردد م  حكومـة اليقراشـي، أصـدر الملـك فـاروق أمـره 2242وأمنيها العام األول مصرنًا. وفي 

للجــنش المصــري بعبــور خــط الحــدود مــع فلســطن . ولــم نلبــث الــدور العربــي القنــادي لمصــر أ  تعــزز 
. 2202السـورنة فـي  -والوحدة المصرنة  2202 بعد والدة الجمهورنة، سنما بعد العدوا  النثالنثي في

ولكــ  ذلــك ال نعيــي أ  ايقســام الهونــة الــذي صــاحب والدة الكنــا  المصــري الحــدنث قــد ايتهــى، أو أ  
ملفــه أقفــل، تمامــًا كمــا كــل تجلنــات االيقســام الحــدنث األخــرى حــول الدولــة والدنمقراطنــة وتوزنــع النثــروة 

ت الــذهاب إلــى صــلح مــع الدولــة العبرنــة، عمــل علــى تــأجنج والعالقــة مــع الغــرب. عيــدما قــرر الســادا
الشعور الوطيي المصري ويبذ ايتماء مصر العربي. ولم نكـ  مدهشـًا، فـي لحظـة ايقـالب سـرنعة بكـل 
المقـــاننس، أ  نجـــد أرتـــااًل مـــ  الكتـــاب والصـــحفنن  والقنـــادات السناســـنة والشخصـــنات العامـــة، تـــدعم 

بعض م  عملوا معه في سيوات السـبعنيات الحرجـة تلـك جـاء  توجهه الجدند وتدعو له. المدهش، أ 
 سناسنة. -م  خلفنات قومنة عربنة أو إسالمنة 

في الجماعات، كما في األشخاص، لنس نثمة طبقة واحـدة أو بعـدًا واحـدًا للهونـة. هيـاك دائمـًا طبقـات 
خــرى، وفــي وأبعــاد متعــددة، نمكــ  فــي ظــرف معــن  وتحــت شــروط معنيــة أ  نتخطــى الواحــد ميهــا األ

ظــرف وشــروط مختلفــة أ  نتيتحــى هــذا البعــد ونبــرز آخــر. ولــنس نثمــة شــك أ  مصــر عاشــت ميــاخ 
تبادل الهونـات خـالل يصـف القـر  األخنـر كمـا لـم تعشـه أنـة دولـة عربنـة، وا   لـم تكـ  مصـر وحـدها 

بالضرورة في هذه التجربة بن  الدول العربنة. الصحنح بالطبع أ  االيقسام العربي المجتمعي ال نعيي 
أ  التوجه السائد في إعالم ونثقافة وسناسات دولة ما هو توجه عموم الشعب. ولكيـه، علـى أنـة حـال، 
ال نصبح توجهًا سائدًا بدو  أ  نكو  توجـه السـلطة الحاكمـة. علـى أ  الهونـات دائمـًا لنسـت خنـارات 

ي أنضـًا خنـارات سناسـنة، مجردة، لنست شأيًا محصـورًا فـي دوائـر الفـ  والنثقافـة واإلعـالم. الهونـات هـ
ذات عواقب كبرى على موازن  القوى وعلى االقتصاد والتجارة والعمل، وبالتالي على مواقع الدول في 
المسرح العالمي. إ  قررت برنطاينا، منثاًل، الخروج م  االتحاد األوروبي، فسنكو  لمنثـل هـذه الخطـوة 
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ل وعلـى تجـارة واقتصـاد وتـأنثنر برنطاينـا فـي أنثر بالغ لنس على رؤنـة األوروبنـن  لبرنطاينـا وحسـب، بـ
 القارة.

وما تشهده مصر النوم م  حملة شـعواء علـى الفلسـطنينن  ودعـوات للتخلـي عـ  المسـألة الفلسـطنينة، 
شـــادة بحملتهـــا الدمونـــة ضـــد أهـــالي قطـــاع غـــزة، نســـتدعي هونـــة مصـــر  بـــل وامتـــداح للدولـــة العبرنـــة وا 

نـر مسـبوقة مـ  حسـابات القـوة اإلقلنمنـة. نثمـة تحـرنض للجدل، وقد نيتهي إلى خروج مصـر بصـورة غ
في مصر ضد اإلخوا  المسلمن ، كما أ  أزمة مصرنة السناسنة الداخلنة بالغة التعقند تتصل بعالقة 
عـادة اليظـر فـي هونـة مصـر وروابـط الجغرافنـا  الدولة المصرنة بالتنار اإلسـالمي. ولكـ  هـذا شـيء، وا 

فــي كــل هــذه األصــوات التــي بــدت وكأيهــا خرجــت فجــأة مــ   والتــارنخ شــيء آخــر. لــنس نثمــة غرنــب
الظالم لتيدد بنثوابت البالد. هؤالء كايوا دائمًا هياك، م  عشـرنيات القـر  الماضـي، إلـى توقنـع اتفاقنـة 
كامب دنفند، إلى سناسـات حسـيي مبـارك، أليهـم جـزء مـ  ظـاهرة االيقسـام االجتمـاعي العربـي. ولكـ  

اب هـؤالء هـو بعنيـه خطـاب يظـام الحكـم. المشـكلة تبـدأ عيـدما ال نـرى المشكلة تبدأ عيدما نصبح خط
هؤالء أ  هذه الحرب ستيتهي، هذه المرة، لنس كما ايتهت الحروب التي سبقتها، وأ  عواقبها ستكو  

 وخنمة على كل م  شارك فنها، بصورة مباشرة أو غنر مباشرة.
 16/6/1622المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 ود لقتال غزةلن تع إسرائيل 

 عبد الستار قاسم
ظيـــت إســـرائنل أ  غـــزة لقمـــة ســـائغة، وأيهـــا تســـتطنع القضـــاء علـــى مقاومتهـــا بســـهولة، ولهـــذا تعـــددت 
األصــوات داخــل الكنــا  الصــهنويي بضــرورة إعــادة احــتالل غــزة، وتصــفنة حمــاس والجهــاد اإلســالمي 

ائنل التخـاذ قـرار سـرنع بشـ  وكل فصائل المقاومة، وظهر حماس شعبي للفكـرة دفـع رئـنس وزراء إسـر 
 العدوا  على غزة.

لقـد قـرر رئـنس وزراء الصــهانية خـوض حـرب سـتؤدي إلــى تحصـن  قطـاع غـزة، وذلــك مـ  خـالل قــوة 
 ردع سنحسب لها الكنا  حسابا دقنقا في المستقبل.
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 التخبط اإلسرائيلي
ومــات اســتخبارنة دقنقــة وجــدت إســرائنل يفســها متخبطــة بحربهــا الجدنــدة علــى غــزة أليهــا ال تملــك معل

حول القدرات العسكرنة الغزنة وال حول مواقع هـذه القـدرات، فظهـرت كالكلـب المسـعور نضـرب شـماال 
 ونمنيا دو  أ  نصنب أهدافا تقلل م  قدرات المقاومة على الرد.

ضـــربت إســـرائنل مواقـــع كنثنـــرة، لكـــ  االيفجـــارات التـــي كايـــت تحصـــل اقتصـــرت علـــى ايفجـــارات قيابـــل 
ا، ولــم نحصــل أ  ايفجــر مخــز  صــوارنخ أو ذخنــرة، وقتلــت العدنــد مــ  اليــاس لكيهــا لــم تقتــل طائراتهــ

 مجاهدن  في مواقعهم العسكرنة.
هدمت بنوتا، لكيها لم تصب مواقع عسكرنة، وقتلـت المـارة فـي الشـوارع واألسـواق والجمعنـات الخنرنـة 

النــة. تبــن  للصـــهانية أيهــم لـــم ودور المعــوقن ، وكــا  يصـــنب األطفــال واليســاء مـــ  الشــهداء يســـبة ع
نجمعوا م  المعلومات ما نكفي لخوض حرب ياجحة، فأخـذوا نتيـابزو  ونتبـادلو  االتهامـات العلينـة. 

 الجنش نتهم المخابرات، والمخابرات تتهم الجنش، وبدا أ  شعور الخسرا  قد تملكهم.
ا مــ  إصــابة األهــداف خاضــت إســرائنل حروبهــا الســابقة معتمــدة علــى معلومــات دقنقــة مكيــت جنشــه

بدقة، أما اا  فتلك الدقة لم تعد موجودة فتوجهت إلى بنوت المواطين  تهدمها فـوق رؤوس سـاكينها. 
هذا الجنش الذي ال نقهر لـم نملـك أهـدافا واضـحة، ولـم نعـد قـادرا علـى العمـل بمهينـة، وتلـك األخـالق 

طمــت تمامــا فـــي العــدوا  الهمجـــي التــي طالمــا تحـــدنثت عيهــا إســرائنل كمنـــزة بــارزة لســلوك جنشـــها تح
 الوحشي على اامين  األطفال واليساء.

ـــادر إال علـــى المـــسح باألبرنـــاء  ـــر ق ـــه مهزلـــة وغن نظهـــر الجـــنش اإلســـرائنلي اا  أمـــام العـــالم علـــى أي
والمســاك . إيــه نتحــول إلــى أضــحوكة علــى مســتوى عــالمي، ومكايتــه أخــذت تتــديى أمــام شــعبه الــذي 

 نبحث ع  أم .
ــ ذي جعــل الجــنش اإلســرائنلي نتخــبط؟ إيهــا العقلنــة األمينــة الفلســطنينة التــي هجــرت زمــ  ولكــ  مــا ال

 "الفهلوة" واالرتجالنة وطورت العقلنة األمينة المهينة الجدندة.
كايت الساحة الفلسطنينة سابقا مسرحا للمخابرات اإلسـرائنلنة، واسـتطاعت إسـرائنل أ  تـزرع جواسـنس 

ومؤسســة وجمعنــة فلســطنينة، وكايــت قــادرة علــى جمــع معلومــات وعمــالء فــي كــل فصــنل وكــل زاونــة 
 دقنقة ع  يشاطات األفراد والفصائل واألحزاب والخالنا القتالنة لتوقع بها بسهولة.

لقد استفادت المقاومة الفلسـطنينة فـي غـزة مـ  التجـارب، ووعـت أ  الحـرص األميـي هـو السـبنل يحـو 
 نقة األوضاع.اإلنقاع بالعدو أل  في ذلك ما نعمنه ع  حق
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قامـت حكومــة حمــاس التـي تشــكلت فــي غــزة بمطـاردة العمــالء والجواســنس بهـدف القضــاء تمامــا علــى 
الظاهرة، وكلما قامت حماس باعتقال جاسوس كايـت رام هللا تهـب دفاعـا عيـه قائلـة إيـه مـ  العياصـر 

لقضـاء علـى ظـاهرة الوطينة وا   االعتقال سناسـي. لـم تـيجح المقاومـة الفلسـطنينة فـي غـزة تمامـا فـي ا
الجواســنس والعمــالء، لكيهـــا قضــت علــى أعـــداد كبنــرة، قلصــت بصـــورة حــادة مــ  قـــدرة إســرائنل علـــى 

 الحصول على المعلومات.
صحنح أ  إسـرائنل تملـك وسـائل تقينـة عالنـة للحصـول علـى المعلومـات، لكـ  العيصـر البشـري علـى 

قــد عــززت المقاومــة حرصــها األميــي فــي األرض نبقــى األهــم فــي جمــع المعلومــات الدقنقــة والتوجنــه. و 
ايتباههـــا لمخـــاطر اســـتعمال األجهـــزة اإللكتروينـــة. بعـــض األجهـــزة اإللكتروينـــة جاســـوس متيقـــل ونيقـــل 
المعلومات باستمرار إلى العدو، وقد دفع الشعب الفلسطنيي نثميا باهظا يتنجة استعمالها، وعلى رأسها 

فـي هـذه الحـرب، أجهـزة اتصـال المقـاومن  الفلسـطنينن   الخلونات المحمولة والشبكة اإللكتروينة. اا 
 والقنادات مغلقة، وال نوجد لدى العدو ما نتسمحع علنه.

 
 تحييد الطيران والمدفعية

نعتبر تحنند الطنرا  اإلسرائنلي والمدفعنة م  أيجح التكتنكات العسكرنة في حروب المقاومة الساكية. 
 .8028في جيوب لبيا  وفي الحرب على غزة عام سبق للمقاومة أ  استعملت هذا التكتنك 

سالح الجو اإلسرائنلي قوي جدا، ومتطور، وطناروه مدربو  تدرنبا قاسـنا وعالنـا مـ  الياحنـة المهينـة، 
وال نوجـد لــدى العــرب ســالح جــوي منثنــل، وال حتــى لـدى الــدول األخــرى التــي تصــيع الطــائرات الحربنــة 

الضروري اتخاذ التدابنر التـي تقلـل مـ  التـدمنر الـذي نمكـ  أ  عدا الوالنات المتحدة، ولذلك كا  م  
نلحقه سالح الجو بالمقاتلن ، وكايت األيفاق العمنقة تحـت األرض واالسـتحكامات و"الدشـم" )السـواتر 

 الترابنة( المجهزة للقتال والحناة العادنة هي الحل.
مبدعة. بهذه الطرنقة لم نستطع  ال شك أ  الذي توصل إلى هذا الحل عبقري ونتحلى بعقلنة عسكرنة

، ولــم نســتطع إحــراز يجــاح فــي حــرب 8002ســالح الطنــرا  اإلســرائنلي أ  نهــزم حــزب هللا فــي حــرب 
. فشــل الطنــرا  فــي ضــرب المقــاتلن  ومــواقعهم العســكرنة فأخــذ نضــرب مواقــع مدينــة 8028غــزة عــام 

 ونقتل المدينن .
. كايـــت تضـــرب 8002/8002نيي عـــام فلســـط 2400، و8002لبيـــايي عـــام  2800قتلـــت إســـرائنل 

مواقع تظيها ميصات إطالق أو مخابئ للمقاتلن ، وكايت تفاجأ بأ  الضربات التي تأتنهـا تيطلـق مـ  
ذات المواقع التي كايـت تظـ  أيهـا قضـت علـى سـاكينها. ارتبكـت إسـرائنل فـي كـل مـرة، وايعكـس ذلـك 
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بــادة، لكيهــا كايــت تتراجــع عــ  إيجازاتهــا فــي  علــى بناياتهــا العســكرنة. كايــت تعلــ  عــ  تقــدم وقتــل وا 
 بنايات عسكرنة الحقة.

غزة تعلمت الدرس جندا، فبيت غزة تحت غزة. وهذا الفـارق بـن  المقاومـة واأليظمـة العربنـة. المقاومـة 
سهرت اللنالي وتعبـت وكـدت وتحملـت قسـوة اإلعـداد واالسـتعداد، أمـا األيظمـة العربنـة فـأرادت خـوض 

 وبسراري نرافق  المواكب في الرحالت التوجنهنة.المعارك ببدالت رسمنة 
خالص ووفاء وايتماء وعقندة قتالنة صلبة، والمعركة لنست  كسب المعركة نحتاج إلى جهود مضينة وا 

 يزهة، وال هي م  أجل قتل أبياء الياس بال نثم .
لمعــدات هــذا التكتنــك العســكري هــو الــذي نجعــل المقاومــة قــادرة علــى االســتمرار، وهــو الــذي نحمــي ا

العسكرنة الفلسطنينة م  الهجمات الجونة اإلسرائنلنة، وهو الذي نوفر للمقاومة عياصر المفاجأة إبا  
 المعركة.

 
 مفاجآت

المقاومة الفلسطنينة اا  تفاجئ الياس في أ  فاها لنس أكبر م  قـدراتها، وأ  عصـاها لنسـت أطـول 
الريايــة والكــالم الســاخ  الكبنــر الــذي نفــوق مــ  قامتهــا. اعتــاد الفلســطنينو  والعــرب علــى الخطابــات 

القــدرات. طالمــا أعطــى قــادة العــرب والفلســطنينن  تصــرنحات يارنــة دمــرت إســرائنل ومــ  واالهــا مــرات 
عــدة، وأصــابت العــرب باإلحبــاط علــى طــول الزمــا . كــايوا مجــرد خطبــاء ال نتقيــو  الكــذب إال علــى 

 شعوبهم.
المقاومة السالح وتهربـه بصـمت تـام. لـم تتفـوه المقاومـة في غزة، الوضع مختلف تماما. كايت تصيع 

بكلمة، ولم تقل للياس ع  قدراتها العملنة في التطونر واإلبداع واالختراع، وأبقت األمور مكبوتـة حتـى 
ال نأخــذ العــدو حــذره. فاجأتيــا المقاومــة الفلســطنينة بقلــة كالمهــا ويــدرة تصــرنحاتها وبمقارباتهــا العلمنــة 

رهــا العلمــي المتطــور. وبعــد ذلــك فاجأتيــا وفاجــأت العــدو بعــدد مــ  األمــور وتــتلخص المميهجــة وتفكن
بمـدى الصـوارنخ المتزانـد، وبــالقوات البحرنـة المدربـة بصـورة مهينــة راقنـة، وصـوارنخ مضـادة للطــائرات 

 الحربنة، وبقدرات صاروخنة مضادة للدبابات والدروع.
ة اا  في غزة م  تيسنق للعمل المقاوم بن  مختلف ومما نشد عضد المقاومة ما تشهد المعركة الدائر 

قوى المقاومة، لم تعد تعمل الفصـائل ميفصـلة بقنـادات مسـتقلة، أو علـى األقـل هـذا مـا نظهـر ليـا مـ  
 خالل أدائها العسكري. الفصائل تتعاو  اا ، وتوزع األدوار فنما بنيها وذلك تبعا لقدرات كل فصنل.
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تالنـــة مختلفـــة عـــ  تلـــك التـــي تقـــوم بهـــا الجهـــاد اإلســـالمي أو ألونـــة واضـــح أ  حمـــاس تتمتـــع بـــأدوار ق
الياصر صالح الدن . تتكامل األدوار لنكو  هياك سنمفوينة عسكرنة فلسطنينة متياغمة تماما ومؤنثرة 
في صفوف العدو. هذا تطور كبنر في الساحة الفلسطنينة أل  الفصائل سابقا كايـت تتسـابق إلعـال  

عســكرنة لــم نقــم بهــا أي فصــنل، وكايــت تــدعي عملنــات عســكرنة وهمنــة ضــد مســؤولنتها عــ  أعمــال 
علــى الجــنش اإلســرائنلي عــدة مــرات مــ  خــالل بنايــات  2227االحــتالل، وقضــت فــي ايتفاضــة عــام 

 كاذبة ال أصل لها. العقلنة الفصائلنة الجدندة مختلفة تماما، وتحقق للمقاومة صدقنة عالنة جدا.
 

 تهدئة وحصانة
ات فـي التــارنخ الفلسـطنيي دورا محبطـا ومكمـال للهزنمــة. أضـرب الشـعب الفلسـطنيي عــام لعبـت التهـدئ

لمــــدة ســــتة أشــــهر ضــــد االيتــــداب البرنطــــايي مطالبــــا باالســــتقالل، وأقســــمت قنــــادات فلســــطن   2222
اإلقطاعنة في حنيه على االستمرار في اإلضراب حتى تحقنق المطالب، ايتهى اإلضـراب دو  يتنجـة 

 وساطات العربنة لفك اإلضراب والتعهد بأ  الصدنقة برنطاينا ستلبي المطالب.يظرا لتدخل ال
، لكــ  القبــول بالهديــة 2242ايتهــى اإلضــراب وفلســطن  ضــاعت. تقــدمت الجنــوش العربنــة فــي حــرب 

 2227مـ  قبــل األيظمـة العربنــة غنــر مجـرى الحــرب، وطـرد الفلســطنينو  مــ  دنـارهم. ايتفاضــة عــام 
. المعيــى أ  الشــعب الفلســطنيي كــا  222و 848ائنل وقــراري مجلــس األمــ  ايتهــت بــاالعتراف بإســر 

نقدم التضحنات التـي ضـاع وهجهـا فـي التسـونات. أعتقـد أ  السـلوك الفلسـطنيي سـنختلف هـذه المـرة، 
وستصــر المقاومــة الفلســطنينة علــى تحقنــق شــروط أهمهــا فــك الحصــار العربــي اإلســرائنلي المضــروب 

 على غزة.
لتحذنر م  الوساطات العربنة إذا جيحت المقاومة إلى القبول بوساطة. الـدول العربنـة وهيا ال بد م  ا

 ال تحترم توقنعها، ولنس لدنها االستعداد للوقوف بوجه إسرائنل إذا أخلت باتفاق التهدئة.
علـى المقاومـة أ  تختـار دولـة تحتـرم يفسـها، ولـدنها الجـرأة والشـجاعة علـى الوقـوف بوجـه إسـرائنل إذا 

ت االتفــاق أو رفضــت تطبنقــه. وفــي كــل األحــوال، ال نجــوز البحــث عــ  تهدئــة إذا رأت المقاومــة خرقــ
أيهــا قــادرة علــى االســتمرار فــي القتــال وحشــر إســرائنل فــي الزاونــة. هــذه المــرة، مــ  الممكــ  أ  يفــرض 

غط شروطيا على إسرائنل، يَفس إسـرائنل لـنس طـونال، وشـعبها ال نتحمـل، وعلنيـا أ  يسـتعمله أداة ضـ
 على حكومته.
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وفي األخنر هل ستجرؤ إسرائنل على مهاجمة غزة مستقبال بعد هذا الفشل الذي مينت به، وبعد هـذه 
ـــى اســـتباحة غـــزة فـــي  ـــي أبـــداها الفلســـطنينو ؟ ال أظـــ  أ  إســـرائنل ســـتجرؤ عل المقاومـــة المتطـــورة الت

 المستقبل.
لكــ  هــذه التضــحنات هــي التــي صــحنح أ  الشــعب الفلســطنيي قــد تكبــد تضــحنات جســاما هــذه المــرة، 

تميــع الخســائر مســتقبال. هــذه الــدماء الزكنــة التــي يزفــت علــى أرض غــزة تشــكل الــدرع الحصــن  الــذي 
نردع إسرائنل ع  القنام بمغامرات عسكرنة مستقبال. لقد استشهدوا م  أجل الحناة، م  أجل أ  نحنـا 

 الشعب والوط ، وقهروا ذلك الجنش الذي بات ُنقهر.
 16/6/1622نت، الدوحة، الجزيرة 

 
ــل الجــيش.. تتــّوج حمــاس.. وتهّمــش مصــر  تكشــف عــن أســباب رفــض خطــة كيــري: إســرائيل  تكّب

 وعباس
 حلمي موسى

اليقاب ع  فحـوى خطـة وزنـر الخارجنـة األمنركـي جـو  كنـري لوقـف اليـار « هآرتس»كشفت صحنفة 
 والتي عرضها مساء نوم الجمعة ورفضتها إسرائنل.

وأيهــا ال تيطــوي علــى مــا نضــم  « خطــة حمــاس»و« جــائزة ل"رهــاب»ل الخطــة وقــد اعتبــرت إســرائن
إلســرائنل مصــالحها. لكــ  الغضــب اإلســرائنلي علــى وزنــر الخارجنــة األمنركــي ال نعــود إلــى يصــوص 

« عمـود السـحاب»الخطة، التي اعتمدت في بيودها، على اتفاقنة وقف إطالق اليار التي تحققت بعـد 
لى قبول 8028في العام   إسرائنل بالمبادرة المصرنة مؤخرًا. وا 

االلكترويــــي فــــإ  صــــدمة أصــــابت أعضــــاء المجلــــس الــــوزاري « نــــدنعوت احرويــــوت»وبحســــب موقــــع 
هــذه هـي الخطــة القطرنـة. أنــ  البيــود »المصـغر عيــدما اطلعـوا علــى خطــة كنـري. وقــال أحـد الــوزراء: 

يمـــا كـــاقتراح مـــ  حمـــاسالتـــي ُنفتـــرض أ  تحمـــي مصـــالحيا؟ هـــذه ال تبـــدو لـــي كـــاقتراح أمنركـــي و  «. ا 
 «.خنااًل علمناً »وأضاف آخر مع ورقة كهذه ل  يصل بعندًا، فهذا كا  

يمـا أفكـار أولنـة،  وكا  الفتًا أ  مصادر أمنركنة شدحدت على أيه لم تك  هياك البتة خطة متكاملـة، وا 
تهامـات وبالتالي لم نك  هياك شيء معروض للقبول أو الرفض بـالمطلق. وتـرفض مصـادر أخـرى اال

اإلسرائنلنة لكنري، خصوصًا أيه نقنم تيسنقًا ونثنقًا مع إسرائنل ال نمك  إيكاره، مـا نجعـل الحـدنث عـ  
 خالفات أمرًا مبالغًا فنه.
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ـــن   ولكـــ ، وبعـــد يشـــر الونثنقـــة التـــي تغفـــل مـــيح مصـــر أي دور مركـــزي عـــدا استضـــافة المحادنثـــات ب
كطـــرف وال تـــذكر « لفصـــائل الفلســـطنينةا»عبـــر الحـــدنث عـــ  « حمـــاس»الطـــرفن ، وتقـــدم إغـــراءات لــــ

الســـلطة الفلســـطنينة، تحـــاول إســـرائنل بلـــورة تحـــالف ضـــد كنـــري نضـــمح المتضـــررن : إســـرائنل، مصـــر 
 والسلطة الفلسطنينة.

عيدما تعرفت على « القنادة الفلسطنينة»ويشرت وسائل إعالمنة عربنة تقارنر ع  الغضب الذي ساد 
محمــود عبــاس )أبــو مــاز ( نيفجــر غضــبًا فــي وجــه وزنــر  خطــة كنــري، مــا جعــل الــرئنس الفلســطنيي

الخارجنة الفريسي لورا  فابنوس لنسأله: لماذا تتصل بـي؟ وهيـاك إشـارات المتعـاض رجـاالت السـلطة 
 ، وفق رأنهم.«الدم الفلسطنيي»م  الدور الذي حاول كنري ميحه لكل م  قطر وتركنا على حساب 

ت خطــة كنــري، أليهــا لــم تشــتمل علــى أمــرن  أساســنن : وفــي كــل حــال فــإ  إســرائنل تقــول إيهــا رفضــ
حرنة عمل الجنش اإلسرائنلي في تفجنر األيفاق وميحها إيجازًا سناسنًا واضحًا نرتبط بتجرند غـزة مـ  
سـالحها الصـاروخي. وتعتبـر أ  خطـة كنـري تعمـل ضـد المصـالح المعليـة لواشـيط  فـي الميطقـة مــ  

سرائنل طبعًا. ياحنة، وضد حلفاء أمنركا في الميطقة،  وعلى رأسهم مصر والسعودنة واألرد  وا 
ونشنر معلقو  إسرائنلنو  إلى أ  تعرنض كنري بوتنرة متزانـدة لحمـالت غضـب إسـرائنلنة نيبـع أصـاًل 
م  اعتراض العدو على مواقـف البنـت األبـنض يفسـه. فإسـرائنل لنسـت مرتاحـة للطرنقـة التـي تتعـاطى 

الجدند في مصر، وهي تشعر أ  خطة كنـري، بـالتوافق مـع القطـرنن   بها اإلدارة األمنركنة مع اليظام
واألمنــركنن ، تعبــر عــ  الغضــب األمنركــي مــ  الــدور المصــري. ونقــول المعلقــو  إ  أســاس المشــكلة 

 على محور االعتدال العربي.« اإلخوا  المسلمن »نكم  في تفضنل البنت األبنض لمحور جماعة 
كنــري لــنس مقــاواًل حــرًا نعمــل »اإلخبــاري، أ  « واال»لسناســي لموقــع ونشــرح أمنــر تنفــو ، فــي تعلنقــه ا

ليفســه. إيــه نيفــذ سناســة إدارة )بــاراك( أوبامــا، المؤنــدة ل"خــوا  المســلمن  ميــذ والنــة أوبامــا األولــى فــي 
البنــت األبــنض. واألمــر نتجلحــى فــي تعــاطف اإلدارة األمنركنــة مــع حكــم )رئــنس الحكومــة رجــب طنــب( 

نا، وفي تعامل أمنركا مع تقلبات الوضع فـي مصـر: غـرس السـكن  فـي ظهـر حلنـف أردوغا  في ترك
أمنركا المخلص حسيي مبارك، والنثياء المتحمحس على الصعود الدنموقراطي ل"خوا  المسلمن  للحكـم 

ونضــــنف أ  «. والمعارضــــة الميهجنــــة لعــــودة الجــــنش للحكــــم تحــــت الجيــــرال )عبــــد الفتــــاح( السنســــي
 الونثنقة مع قطر هي مسألة أمنركنة، ولنست م  صيع جو  كنري.العالقات األمنركنة 

ونرى تنفو  أيه ميذ بدء األزمة الحالنة ترفض اإلدارة األمنركنة أ  تفهم ما نقوله لها إسرائنلنو  كنثر: 
ــه إلــى قيــوات أخــرى، منثــل  مفتــاح الحــل بنــد الــرئنس المصــري عبــد الفتــاح السنســي. كــل محاولــة للتوجح

تطنـل معايـاة سـكا  غـزة. وفـي يظـره ل منـركنن  مشـكلة مـع السنسـي ميـذ االيقـالب تركنا وقطر، فقـط 
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، حنــث تعــذر علــنهم اســتنعاب إلقــاء الــرئنس محمــد مرســي الميتخــب 8022العســكري فــي تمــوز العــام 
طاحـة مرسـي اعتبـرت أمنركنـًا إهايـة لسناسـة أوبامـا بشـأ   «. الربنـع العربـي»دنموقراطنًا في السج . وا 

ل محــاوالت جهــات إســرائنلنة التوضــنح لهــم أ  مرســي نــدعم جهــات إرهابنــة ونزعــزع كــ»ونضــنف أ  
اســتقرار مصــر، جوبهــت بجــدار صــلب مــ  االســتقامة السناســنة والقايوينــة. وردح األمنركنــو : مرســي 

 «.رئنس ميتخب، أما السنسي فقاد ايقالبًا عسكرناً 
صر فـي السـيوات األخنـرة، قـد طالـب وكا  الجيرال عاموس جلعاد، المبعوث الخاص إلسرائنل لدى م

بعـدم محاولـة تعلـنم العـرب والتوضـنح لهـم مـا هـو الجنـد »األمنركنن  في محاضرة ألقاهـا فـي واشـيط  
 والعمل على التعاو  مع السنسي الذي يفحذ ايقالبًا بدعم قطاعات واسعة م  الجمهور المصري.« لهم

ســـرائنلي مـــ  كنـــري وخطتـــه، لكـــ  المراســـل ومـــ  الجـــائز أ  هـــذه الرؤنـــة توضـــح خلفنـــات الموقـــف اإل
المخلوقــــات »بــــاراك رابنــــد أشــــار إلــــى أ  إســــرائنل تــــرى فــــي كنــــري يوعــــًا مــــ  « هــــآرتس»السناســــي لـــــ
 التي حلحت لتخرب محاوالت وقف إطالق اليار.« الفضائنة

وأوضــح أ  مــؤتمر كنــري الصــحافي مــع وزنــر الخارجنــة المصــري ســامح شــكري واألمــن  العــام ل مــم 
ة بـا  كـي مـو  فـي القـاهرة كايـت مـ  أحـرج األحـداث فـي مسـنرة وزنـر الخارجنـة األمنركـي فـي المتحد

فتــرة العــام ويصــف األخنــرة. فقــد رفــض المجلــس الــوزاري اإلســرائنلي المصــغر باإلجمــاع خطتــه لوقــف 
ــــ  هــــو عــــ   ــــار فــــي حــــن  أعل ــــدم جــــوهري»الي ــــات « تق ــــار، وتحــــدث عــــ  خالف ــــف الي ــــي جهــــود وق ف

 فقط.« اصطالحنة»
تبر رابند ذلك مخالفًا للواقع، الذي كا  نشهد أزمة نثقة عمنقة بـن  الطـرفن  اإلسـرائنلي واألمنركـي. ونع

وزاد الطـــن  بلـــة الصـــور التـــي يشـــرتها وزارة الخارجنـــة األمنركنـــة لكنـــري مبتســـمًا مـــع وزنـــري الخارجنـــة 
يازنة. وأنثار ذلك، وفق القطري والتركي بعد اتهامات رئنس الحكومة التركنة إلسرائنل بأيها أسوأ م  ال

رابند، الكنثنرن . لك  في يظره فإ  خطة كنـري بالغـة الخطـورة علـى الوضـع الـداخلي الفلسـطنيي أليهـا 
 «.تتوحج حماس وتصدر شهادة وفاة للرئنس محمود عباس»

وأشــار رابنــد إلــى أيــه غنــر واضــح مقصــد كنــري مــ  الخطــة التــي عرضــها، ومــ  مــؤتمر بــارنس الــذي 
نمكــــ  وصــــفه إال أيــــه واهــــم. فقــــد اســــتقبل مــــع ممنثلــــي دول أوروبــــا الكبــــرى ممنثلــــي  عقــــده، والــــذي ال

، القطرنن  واألتراك عبر تجاهل إسرائنل ومصر والسلطة الفلسطنينة. وفي يظـره فـإ  كنـري «حماس»
، لكـ  سـلوكه مـع وقـف اليـار ننثنـر شـكوكًا فـي أيـه لـنس «بل هـو صـدنق حقنقـي»لنس عدوًا إلسرائنل 
هـبط فجـأة علـى الشـرق األوسـط. فكـل مـا فعلـه كنـري « كـائ  فضـائي»ركا بل مجـرد وزنر خارجنة أمن

نوم الجمعة هو تخرنب فرص التوصل الى اتفاق لوقف اليار في قطاع غزة، وبداًل م  تقرنب التهدئة 
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أبعـدها. وخلــص إلــى أيـه إذا وســعت إســرائنل الحــرب علـى غــزة فــإ  وزنـر الخارجنــة األمنركــي ســنكو  
 ع  كل قطرة دم تسفك. أحد المسؤولن 

 12/6/1622السفير، بيروت، 
 

 "الجنائية الدولية"و فلسطين 
 رنتشارد فولك 
ميـذ بـدء العملنــة العسـكرنة "اإلســرائنلنة" الكبـرى ضــد غـزة، تـرددت اقتراحــات تـدعو فلســطن  إلـى عمــل 

قــوة االتهامــات كـل مــا نمكـ  مــ  أجــل تفعنـل المحكمــة الجيائنـة الدولنــة بالينابــة عيهـا . واألدلــة تـدعم ب
الفلسطنينة األساسنة: "إسرائنل" مذيبة، سواء بارتكاب عدوا  نشـكل ايتهاكـًا لمننثـاق األمـم المتحـدة، أو 
بإخاللهــا الفاضــح بالتزاماتهــا بموجــب مننثــاق جينــف، لكويهــا قــوة احــتالل نتعــن  علنهــا حمانــة الســكا  

 المدينن  تحت االحتالل .
دام قـوة مفرطـة وغنـر متكافئـة ضـد مجتمـع ال نملـك وسـائل للـدفاع كما نبدو أ  "إسرائنل" مذيبة باسـتخ

ع  يفسـه فـي غـزة . ومـ  ضـم  مجموعـة ايتهاكـات أخـرى، نبـدو أ  "إسـرائنل" مذيبـة أنضـًا بارتكـاب 
جــرائم ضــد اإليســاينة علــى شــكل فــرض يظــام فصــل عيصــري فــي الضــفة الغربنــة، ويقــل ســكا  إلــى 

 أراض محتلة في مشروع استنطايي ضخم .
يظــرًا إلــى هــذه الوقــائع، نبــدو مــ  البــدنهي أ  تطلــب الســلطة الفلســطنينة مســاعدة المحكمــة الجيائنــة و 

الدولنــــة فــــي ســــعنها لكســــب الــــرأي العــــام العــــالمي إلــــى جايــــب الشــــعب الفلســــطنيي . ففــــي اليهانــــة، 
مـدوا علـى الفلسطنينو  لنس لدنهم قدرات عسكرنة أو دبلوماسنة لمقاتلـة "إسـرائنل"، ولهـذا ال بـد أ  نعت

القايو  والتضام  العالمي مـ  أجـل ينـل حقـوقهم، خصوصـًا حـق تقرنـر المصـنر وحـق العـودة . وفـي 
الواقـــع، فـــإ  المتظـــاهرن  الفلســـطنينن  فـــي الضـــفة الغربنـــة نطـــالبو  قـــادتهم فـــي الســـلطة الفلســـطنينة 

بــأ  تصـبح فلســطن  بااليضـمام فـورًا إلــى مننثـاق رومــا )اليظـام األساســي للمحكمـة الجيائنــة الدولنـة(، و 
 عضوًا في المحكمة الجيائنة الدولنة .

ميظمة أهلنة محترمة  27مانو/أنار التي بعنثت بها  2وهذه الرسالة الشعبنة الفلسطنينة تدعمها رسالة 
معينــة بحقــوق اإليســا  إلــى الــرئنس محمــود عبــاس، حنثتــه فنهــا علــى أ  تصــبح فلســطن  عضــوًا فــي 

"إسرائنل" . ولم تك  هذه مجرد بادرة إلبهار الجمهور . فمـ  بـن   المحكمة، وأ  تعمل إليهاء حصاية
الموقعن  على الرسالة ميظمـات بـارزة منثـل ميظمـة العفـو الدولنـة، و"هنومـا  رانـتس ووتـش"، وميظمـة 

 الحق الدولنة، ولجية الحقوقنن  الدولنة .
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ة الشـدندة لهـذا الخنـار وما نشـجع أكنثـر علـى اليظـر فـي خنـار المحكمـة الجيائنـة الدولنـة هـو المعارضـ
م  قبل "إسرائنل" والوالنات المتحدة، اللتن  تتوعدا  السلطة الفلسطنينة بعواقب رهنبة إ  هي حاولـت 
االيضمام إلى المحكمة الجيائنة الدولنة، خصوصًا إذا ما طلبت م  المحكمـة البـدء بـإجراءات تحقنـق 

يتا بــاور، وهــي ذاتهــا كايــت قبــل وقــت طونــل . وقــد أفشــت الســفنرة األمرنكنــة لــدى األمــم المتحــدة ســام
محامنة بارزة في الدفاع ع  حقوق اإليسا ، ع  عصبنة واشط  إزاء هـذه المسـألة عيـدما أقـرت بـأ  

 المحكمة "هي شيء نشكل فعاًل تهدندًا شدندًا ل"إسرائنل"" .
 ونالحظ أنضًا أ  فريسا وألماينا أظهرتا تحفظاً 

عقــــل، إ  علــــى الســــلطة الفلســــطنينة أ  تمتيــــع عــــ  اللجــــوء إلــــى أكبــــر، إذ قالتــــا علــــى يحــــو ميــــاف لل
كمـا لـو أ  هـذه الدبلوماسـنة الزائفـة كـا   -المحكمة، أليها بذلك "ستعطل مفاوضات الوضع اليهائي" 

 لها نومًا أي قنمة في السعي إلى سالم عادل .
المحكمــة الجيائنــة وفــي عــالم منثــالي، مــا كايــت الســلطة الفلســطنينة لتتــردد فــي االعتمــاد علــى ســلطة 

الدولنة، ولك  في العالم كما هو النوم، هذا القرار لنس سهاًل . فقبل كل شيء، هياك مسألة الوصول 
حاولت السـلطة الفلسـطنينة االيضـمام إلـى  8002إلى المحكمة التي تقتصر على الدول . وفي عام ،

الدولي، بحجة أيه نفتقر إلـى  مننثاق روما، ولك  مدعي عام المحكمة أحال المسألة إلى مجلس األم 
يـــوفمبر/ تشـــرن   82ســـلطة تقرنـــر مـــا إذا كايـــت الســـلطة الفلســـطنينة تمنثـــل "دولـــة" . وبعـــد ذلـــك، فـــي 

النثايي، اعترفت الجمعنة العامة ل مم المتحدة بأغلبنة كاسحة بفلسطن  ك"دولة مراقبـة غنـر عضـو" . 
أ   8002الـــذي منثـــل المحكمـــة عـــام ،أوكـــامبو،  -وقـــد أكـــد المـــدعي العـــام فـــي حنيـــه لـــونس مورنيـــو 

 فلسطن  أصبحت اا ، يتنجة لقرار الجمعنة العامة، مؤهلة كدولة لاليضمام إلى عضونة المحكمة .
واختصـــاص المحكمـــة نقتصـــر عـــادة علـــى الجـــرائم التـــي ارتكبـــت "بعـــد" أ  تصـــبح دولـــة عضـــوًا فـــي 

فـي الجـرائم التـي ارتكبـت فـي  المحكمة . ولك  هيـاك بيـد نتـنح للمحكمـة قبـول اختصاصـها فـي اليظـر
أي وقت داخل أراضي هذه الدولة، بشرط أ  تكو  الجرائم قد ارتكبـت بعـد إيشـاء المحكمـة ذاتهـا عـام 

8008. 
 12/6/1622، الخليج، الشارقة
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 إسرائيل خاسرة معادلة ليست مستحيلة؟… فلسطين رابحة 
 مطاع صفدي

رنــة غــزة مــ  أســر الحصــارن  معــًا اإلســرائنلي واضــح أ  اليظــام العربــي ال نرحــب معظمــه بــإطالق ح
والعربي. فالتحالف بن  اليظامن  تجاوز كويـه أمـرًا موضـوعنًا، لكـي نغـدو مصـلحنًا واسـتراتنجنًا. لـنس 
ذلـك فقـط أل  غـزة واقعـة تحـت سـلطة حركـة حمـاس. بـل أل  تحـرر غـزة، هـذه الكتلـة الكبنـرة والكنثنفـة 

نعجـل مـ  ايقنـام الوحـدة الدنمقراطنـة للدولـة الفلسـطنينة م  جـذور الشـعب الفلسـطنيي، سـوف نسـاهم و 
القادمة، والتي ستكو ، هذه الدولة، بدورها متحررة م  يظام المقاطعة )األبارتنـة( المقـودة مـ  محمـود 
عباس وزمرته الَفْتحونة. ما نعيي أ  مخطط العـدوا  اإلسـرائنلي علـى القطـاع الغـزاوي قـد بـاء بالفشـل 

ي وحــده، بــل فــي المســعى الكلــي للصــهنوينة المتشــبث بميــع ايقنــام حــر لدولــة لــنس فــي هدفــه العســكر 
 الجمهورنة الفلسطنينة الياجزة في استقاللها وسنادتها لحساب شعبها.

غزة المقاومة تجتاز حرب الفصل األخنر، المختلف ع  كل واقعاتها الكفاحنة السـابقة. حربهـا الراهيـة 
، نيتشـله مـ  «تحرنـر فلسـطن »لكـ  يجاحهـا نعنـد إحنـاء مشـروع لم تعد وقفًا أو صـدًا لعـدوا  طـارئ، 

رمنم ذاكرة وطينة وقومنـة متياسـنة لميطلقاتهـا التارنخنـة. هـذا مـا أدركـه قلـناًل أو كنثنـرًا المراقـب الغربـي 
الــذي خــوحل وزنــر الخارجنــة األمرنكنــة صــالحنات  الســفنر شــبه المقــنم فــي أرض الصــراع متــيقاًل بـــن  

ارًا، ملتقنًا مع رموزها السلطاينة والبعض م  يماذجها األهلنة، فال أَحد م  أشخاص عواصمها لناًل يه
هـذا الــَرْهط نرنــد للمســعى المعلـ  فــي وقــف الصــراع أ  نتعــدى حـدوده الظرفنــة، أ  نصــبح تحرنــر غــزة 
م  الحصار سببًا موضوعنًا ممهدًا لتحرنـر فلسـطن  مـ  االحـتالل وأعوايـه المحلنـن . هـذا بـالرغم مـ  
طول المسافة بن  هذن  الهـدفن  يظرنـًا علـى األقـل، إال أ  كـل حـدث تـارنخي فاصـل فـي حنـاة األمـم 
ــًا كــذلك ســتكو  يتائجــه صــينعة لمقدماتــه عنيهــا دو  أنــة تــدخالت غرنبــة عــ   منثلمــا نــأتي فجــأة غالب

 سناقاتها عنيها.
هم الشــعبي. هــو أ  مــاال نطنقــه المخنــال الصــهنويي هــو أ  نيشــئ الفلســطنينو  دولــتهم بفضــل كفــاح

تكــو  المحصــلة الواقعنــة لفشــل العــدوا  بدانــة تارنخنــًة الســتقالل  فلســطن  محتــوم. مــ  هيــا نخـــوض 
الوزنر كنرى ورهطه العربي. معارَك باطية أكنثر ميها ظاهرة عبر لقاءاته ورحالتـه المكوكنـة مـ  أجـل 

كـاماًل عـ  القطـاع. إذ لـم الفصل مـا بـن  هـدف لوقـف القتـال والهـدف ااخـر المطالـب برفـع الحصـار 
نعد مجرد عقاب اقتصادي، بل استخدمته اسرائنل كسج  حقنقي جماعي لشعب حي ومتطور، وربما 

 كا  سنتحول السج  الى ما نشبه مقبرة لمجتمع وحضارة.
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هــــذا الحصــــار لنســــت اســــرائنل مســــؤولة وحــــدها عيــــه. إ  لهــــا وظنفــــة حــــراس الســــجو  اإلرهابنــــة أو 
لكــ  اليظــام العربــي الحــاكم كأيــه هــو الــذي نيتــدب اســرائنل بالينابــة عيــه لمهمــة المعــتقالت الشــمولنة. 

خ هذا التقسـنم مـا أ   دارته. فالصهنوينة شرعت في تقسنم فلسطن ، لك  اليظام العربي رسح االعتقال وا 
تقبحـل ورعـى يظـام الســلطة الوطينـة فـي الضــفة، وتعامـل معهـا كمــا لـو أمسـت هــي دولـة فلسـطن ، هــذا 

لتقسنمي بأندي فلسطنينة أسـقط حمولـة نثمنيـة مـ  معـايي )القضـنة( أخالقنـًا. فقـد أمسـت تقالنـد الواقع ا
الكفــاح تحــت أعالمهــا قابلــة للتحرنــف المتمــادي تحــت مــؤنثرات الفئونــات والتحزبــات ومصــالح التســلط 

بفعــل  السناسـوي والتـربحح االقتصـادي؛ فـإ  شـرذمة )القضــنة( أنـدنولوجنًا وتسـلطنًا فـرض خارطـَة تقسـنم  
 ذاتي ـ وطيي ما بعد التقسنم األول الجغرافي السناسي، الموصوف بالدولي لكامل الوط  الفلسطنيي.

فلم تعد تعرف أنَة فلسـطن  علنهـا أ  تياضـل مـ  « القضنة»أما الجماهنر العربنة الحاضية لفلسطن  
وطيي هـذه، كـا  لهـا أخطـر أجلهـا، هـل هـي الَفْتحونـة أم الغزاونـة الحماسـنة. كارنثـة التقسـنم النثـايي ـ الـ

أنثر في ايكفاء الرأي العـام العربـي عـ  مركزنـة الهـم و االهتمـام بالمسـألة التحرنرنـة للـوط  الفلسـطنيي 
السـلنب. كـا  ذلـك هـو الجـو المسـاعد لبـروز اليزعـات المضـادة لبـدهنات التقـدم القـومي، فتجـرحأ اليظــام 

ا بأسـالنب اليفـاق السناسـوي الفـوقي. فـي حـن  العربي على كشـف مكوياتـه األصـلنة التـي اعتـاد تغلنفهـ
أيه ال نرى في اسرائنل مشروعًا مختلفًا ع  أيظمته أو أيها مضادة لها كلنًا. بل ربما كا  األمر على 
العكس م  كل الشعارات العامة المعروفة. فإ  زراعـة الكنـا  االسـرائنلي وسـط الغـاب المحلـي الحـاكم 

تحلل. ل  تكو  اسرائنل قلعة باليسبة لُبياتها الوافدن . إ  لم تصـبح هو تجدند لجذوره الموشكة على ال
هـــي الواعـــدة الموعـــودة بصـــيوف اليجـــدات والمعويـــات فـــي أوقـــات الشـــدائد القادمـــة ضـــد رنـــاح التغننـــر 

 القادمة على طغاة الميطقة ال محالة في أقرب مستقبل
ل مــا هــو فــردي وجمــاعي فــي حنــاة فــكح الحصــار عــ  غــزة ســنكو  عيوايــًا جزئنــًا لتغحنــر  مباشــر فــي كــ

القطاع. سوف تختلف غزة عما كايت علنه طنلة المرحلـة الحصـارنة العاتنـة، بـل ومفترقـة عمـا كايـت 
علنه حتى قبل هذه المرحلة المرة. ولعل السناسة في القطاع سنكو  لها اليصنب األوفـر مـ  حركـات 

ت المتسارع م  كل تسلط أهلي محلي، حتى التغننر. فالتخلص م  االعتقال اإلسرائنلي، سنتبعه التفل
ومجتمعهــا. فالســؤال « حمــاس»ولــو كــا  األمــر نتطلــب كســورًا كنثنــرة لــروابط العالقــة المتشــابكة بــن  

الميتظر حول الميتصر األول ما بنيهما سوف نطلق العدند م  األسئلة األخرى المكبوتة طنلة تجربة 
مزانــا وأفضــلنات متخنلــة. لكيــه كــاد أ  نتحــول إلــى  الحكــم الميفــرد للحــزب الواحــد، مهمــا تكــ  لــه مــ 

يسخة أخرى ع  يموذج اليظام العربـي.. إال أ  تجربـة العـدوا  الـراه ، ومـا أبلـى خاللهـا الجمنـع مـ  
ــك  ــًا مــ  المصــاب فــي األهــل والجــار، فــي الَمُل أمنثلــة التضــحنات والبطــوالت، ومــا تكبــده الجمنــع تقرنب
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وعاطفنة إلعادة بياء مشتركة لمجتمـع المـواطين  األحـرار. ذلـك هـو والرزق.. إيما تشكل مؤوية فكرنة 
تصور منثالي لم نعد غرنبًا التأُمل في معاينه ميذ أ  أحدث الصمود الحالي ضد العيوا  فارقًا جوهرنًا 
ما بن  كوارث الماضي التي، كا  ال نتمح التصدي لها إال بكوارث أخرى، وبن  الملحمة الراهية، وفنها 

حــد العقــل المخطــط والعــْزُم المــيظم لنكــبح العــدو المجهــز بكــل آلــة قاتلــة حدننثــة مــا عــدا شــجاعة نكــاد نت
 الجيدي العادي، هذه البضاعة التي ال تعرفها مصايع تل أبنب وينونورك بعد.

التصـــور المنثـــالي ال نيـــتقص شـــنئًا مـــ  حقـــائق اللوحـــة الواقعنـــة لمجرنـــات العيـــف اإلســـرائنلي بعـــد أ  
الوحشــنة، فلــم نتبــق لــه إال أ  نبتكــر مــيهج القتــل الجمــاعي، القضــاء الكلــي علــى  أعجزتــه كــل عــادات

الشــنطايي األخنــر، العــاجز حتــى عــ  إنثبــات يجاعتــه الدمونــة « اإلبــداع»العــائالت المســالمة ذلــك هــو 
المطلقة.فبعد أ  يجح في تحنند جنوش الدول الميسحبة سناسنًا م  نثقافة الحرنة، وبعد أ  يجح قلـناًل 

زم أكنثر في محاربة األحـزاب العسـكرنة، فإيـه لـم نتبـق لـه إال تجربـة الميازلـة مـع الوجـود اإليسـايي وايه
للمجتمع العربي المعادي له. هيا تغنرت أمور كنثنرة لم نك  أسناده نحسبو  لها أقـل حسـاب. لقـد فـتح 

تصــور  قــادة اســرائنل بــاب الصــراع مــع عمــق المجتمــع الفلســطنيي، وكــل مجتمــع عربــي حولــه.. هــذا
 منثالي؛ لكيه أصبح شائعة متداولة. وتلك هي بدانة برهايه الواقعي.

 12/6/1622، القدس العربي، لندن

 
 لحماس األكبراإلنجاز  

 أمنر أور 
نحلم كل جيدي فـي وحـدة مضـادات الطـائرات بإسـقاط طـائرة، لكـ  قلنلـن  نيجحـو  فـي تعطنـل مطـار 

ي، لضابط في سالح الجو في واحـدة مـ  بطارنـات كامل. وهذا في الحقنقة ما حدث، األسبوع الماض
القبة الحدندنة وسط البالد في سلسلة األحداث التي أفضت الى تعلنق الرحالت الجونة الى مطار ب  
غورنــو . وفــي غضــو  ســـاعات يشــأت حــول هـــذه القضــنة أســطورة كاملـــة مــع ســناقات سناســـنة. إ  

حدث حنيما تلتقي نثقافات تيظنمنة متشابهة صارمة الواقع أكنثر رمادنة، ونمك  فقط أ  يتعلم ميه ما ن
ونسارع الساسة إلـى اإلعـال  بـأ  ربـا  طـائرتكم  –)سالح الجو وفنه الدفاع الجوي والطنرا  المديي( 

 نتحدث إلنكم.
إ  المواجهة بن  صوارنخ "حماس" و"القبة الحدندنة" أفضت الى خطر مضاعف نثالنثة أضعاف على 

مطار الدولي الوحند في إسرائنل، وهو إصابة قذنفة صاروخنة لطـائرة وقـت الطائرات التي تعمل في ال
صابة صاروخ االعتراض "تمنر" لطائرة،  طنرايها )فالطائرة الجانثمة ال تختلف ع  هدف بري آخر(، وا 
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ويشــوء ســحابة شــظانا إنثــر اعتــراض يــاجح. وحســب البحــث فــي أداء ســالح الجــو فــإ  خطــر إصــابة 
ملنـــو ، وخطـــر إصـــابة قذنفـــة  200ئرة قبنـــل االقـــالع هـــو واحـــد لكـــل قذنفـــة صـــاروخنة عرضـــنة لطـــا

 صاروخنة تطلق م  غزة لطائرة موجودة في المجال الجوي إلسرائنل كلها واحد الى ملنار.
فــي الســيتن  األخنــرتن  اســتعملت ســلطة الطنــرا  المدينــة وســالح الجــو، الــذي نســتعمل ميظومــة "القبــة 

لعصا السحرنة" قرنبا، "التعانش معًا". لقد تعلحم سالح الجو على مر الحدندنة" و"حنتس و"باترنوت" و"ا
السين  أ  نحنا في بنئة مشحوية بالطـائرات المدينـة والعصـافنر والصـوارنخ، وأصـبح نكنـف يفسـه مـع 
الضــرورة الجدنــدة ل"قــالع والهبــوط فــي مطــار بــ  غورنــو  فــي مســارات مينعــة مــ  اعتــراض القــذائف 

 الصاروخنة.
، ونبـن  حسـاب 20قـذائف صـاروخنة مـ  كـل  2بة الحدندنة" فـي اعتـراض صـوارنخ مفـردة، تيجح "الق

 22بســنط أ  صــاروخن  نطلقــا  فــي الوقــت يفســه يحــو قذنفــة صــاروخنة واحــدة نصــنبايها بنقــن  نبلــغ 
بالمئــة. والعتبــارات االحتنــاطي والكلفــة المالنــة نــتم االحتفــاظ بــإطالق زوجــن  لحمانــة ممتلكــات ُتعــرف 

مهمة على يحو خاص، ميها مطار ب  غورنو  وغوش دا  مع سكايه الملنو . فلو استقر رأي بأيها 
سالح الجو على اعتراض القذنفة الصاروخنة التي توشـك أ  تسـقط فـي غـوش دا  لكـا  عيـد ضـابط 
البطارنــة وقــت مياســب لــذلك، وهــو نثــالث دقــائق ويصــف بحســب المعطنــات التــي يشــرتها اســرائنل فــي 

ونبــن  التحقنــق فــي الحادنثــة أيــه اختنــر بــدنل ُقــدر أيــه أقــل خطــرًا مــ  االعتــراض قــرب  أيحــاء العــالم.
مطار ب  غورنو . إ  اإلصابة على مسافة منل م  جدار مطار ب  غورنو  أوجـدت تفسـنرًا متشـددًا 
لدستور العمل األمنركي، اعترض دستور العمل اإلسرائنلي وجعل مطار ب  غورنو  ميطقة ال طنرا  

تيبه سالح الجو بعـد أ  وقـع الفعـل فغنـر يهـج عملـه. مـ  حسـ  حـظ إسـرائنل أيـه نـدنر سـلطة فنها. و 
الطنــرا  المــديي فــي الســيوات الســت األخنــرة اللــواء احتنــاط غنــورا روم، وقــد مــيح هــذه الســلطة مكايــة 
مهينــة، وعــزز عالقاتهــا بجهــات الطنــرا  فــي العــالم. وبفضــل رســالة طمأيــة مــ  روم أوصــى المســؤول 

ألم  فـي شـركة الطنـرا  البرنطاينـة، تـنم سـتندس، بعـدم تعلنـق رحـالت الشـركة، واقتيـع المسـؤول ع  ا
ع  أم  الطنرا  في السلطة األمنركنة، فرايـك هتفنلـد، بتأننـد اسـتئياف الـرحالت الجونـة. وأنثـر المـدنر 

نة لنخرج الـى العام لوزارة الخارجنة، يسنم ب  شترنت، في صدنق في هنئة ادارة الخطوط الجونة الترك
 أنثنيا اسرائنلنن  علقوا في تركنا.

كــل ذلــك غنــر معلــوم لمــواطيي إســرائنل ممــ  مصــدر معلومــاتهم الــرئنس هــو بينــامن  يتينــاهو. وفــي 
جلسة الحكومة حنيمـا عـادت الطـائرات تجاهـل يتينـاهو أدار األزمـة وأغـدق المـدنح المعلـ  علـى يفسـه 



 
 
 

 

 
           25ص                                     0191 العدد:     12/6/1622اإلثنين  التاريخ:

 

ذا تُبيــى أســطورة لمصــلحة السناســة؛ فقــد غضــب يتينــاهو وعلــى وزنــر اليقــل العــام، اســرائنل كــاتس. هكــ
 على كاتس وقت األزمة، لكيه محتاج إلنه في الصراع الداخلي في "اللنكود" مع جدعو  ساعر.

 "هآرتس"
 12/6/1622، األيام، رام هللا

 

 العسكري" قادرًا على تحقيق االنتصار الحللم يعد " 
 دافند غروسما 

ينو  في وضع أشبه بفقاعة قاتمة، داخـل هـذه الفقاعـة تطـورت علـى مـدى نعلق اإلسرائنلنو  والفلسطن
 السين  مبررات متطورة ومقيعة لكل فعل نقوم به كل واحد م  الطرفن .

إســرائنل نمكيهــا أ  تقــول، حقــًا، إيــه ال نمكــ  ألنــة دولــة فــي العــالم أ  تمــر بصــمت علــى هجمــات ال 
 تتوقف كهجمات "حماس" وتهدندات كاأليفاق.

داخــــل هــــذه الفقاعــــة ســــتبرر "حمــــاس" هجماتهــــا ضــــد إســــرائنل فــــي أ  شــــعبها ال نــــزال نخضــــع وفــــي 
 لالحتالل، وأ  سكا  القطاع نذوو  بسبب اإلغالق الذي تفرضه علنهم إسرائنل.

الذن  نتوقعو  بأ  تفعل حكومتهم كل  إسرائنلداخل فقاعة هذا الوضع م  نمكيه أ  نجادل مواطيي 
ي ياحـــل عـــوز أو فـــي صـــوفا أو فـــي كـــرم ســـالم بـــأذى مـــ  خلنـــة لــــ شـــيء كـــي ال نصـــاب أي طفـــل فـــ

"حمــاس" تخــرج أمامــه مــ  بطــ  األرض فــي ميتصــف الكنبــوتس؟ ومــاذا ســيجنب ســكا  غــزة، الــذن  
والصــوارنخ هــي الســالح الــذي تبقــى لهــم فــي مواجهــة قــوة عظمــى  األيفــاقنقصــفو  ممــ  نقولــو  إ  

، والنائســـة فـــا  الطـــرفن  محقـــا ، كالهمـــا نطنعـــا  كإســـرائنل؟ ومـــ  داخـــل الفقاعـــة القاتمـــة، الوحشـــنة
 القايو  السائد في الفقاعة، قايو  العيف والحرب، قايو  النثأر والكراهنة.

ولكــ  الســؤال الكبنــر اا ، فــي ذروة الحــرب، لــنس ســؤال الفظــائع التــي تقــع كــل نــوم داخــل الفقاعــة، 
ســية ويحــ  يختيــق معــا داخــل هــذه ولكــ  الســؤال كنــف نحتمــل، بحــق الجحــنم، ايــه ميــذ اكنثــر مــ  مئــة 

 الفقاعة؟
 هذا السؤال هو، في يظري، الدرس االهم الذي نيبغي ا  نيشأ ع  الجولة الدمونة االخنرة.

ولما كيت ال أستطنع أ  اسأل هذا لـ"حماس"، وال أدعي بأيي أفهم طرنقـة تفكنرهـا، فـايي اسـأل زعمـاء 
ـــوم وأســـالفه: كنـــف حصـــل ايكـــ ـــذ بـــالدي، رئـــنس حكومتهـــا الن ـــل الـــذي مـــر مي م أضـــعتم الوقـــت الطون

المواجهة االخنـرة ولـم تبـادروا الـى أي حـوار، جـس يـبض للحـوار مـع "حمـاس"، ومحاولـة تغننـر الواقـع 
المتفجــــر بنييــــا وبنيهــــا؟ لمــــاذا امتيعــــت اســــرائنل فــــي الســــيوات االخنــــرة عــــ  الــــدخول بينــــة كاملــــة فــــي 
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مــ  أجــل ا  تخلــق  –ي الشــعب الفلســطنيي المفاوضــات مــع القســم المعتــدل والمســتعد اكنثــر للحــوار فــ
سـية مبـادرة الجامعـة العربنـة، الكفنلـة  28بذلك أنضا ضغطا على "حماس"؟ لماذا تجاهلتم على مدى 

بأ  تجيـد دواًل عربنـة معتدلـة كـا  نمكيهـا، ربمـا، ا  تفـرض حـال وسـطا علـى "حمـاس"؟ بتعبنـر آخـر، 
 قادرة على أ  تفكر م  خارج الفقاعة؟ كنف حصل ا  ميذ عشرات السين  وحكومة اسرائنل غنر

وعلى الرغم م  ذلك، فا  شنئا ما في المعركـة الحالنـة بـن  اسـرائنل وغـزة نختلـف عمـا سـبقها، فضـال 
عــ  حماســة بعــض السناســنن  ممــ  نتالعبــو  بيــار الحــرب، وخلــف مســرحنة "الوحــدة" الكبنــرة نحصــل 

بــاه اسـرائنلنن  غنــر قالئـل إلــى "آلنـة" مــا فـي هــذه الحـرب شــيء مـا نــيجح، كمـا نخنــل لـي، فــي لفـت ايت
 توجد في أساس "الوضع": تكراره العقنم، الممنت.

شــيء مــا فــي الدائرنــة المتكــررة ألفعــال العيــف والنثــأر والنثــأر المضــاد نكشــف ليــاظري الكنثنــرن ، ممــ  
 رفضوا حتى اا  االعتراف بذلك، صورتيا داخل "الوضع".

اســـرائنل، الدولـــة ذات القـــوى الرائعـــة مـــ  االبـــداع واالختـــراع فجـــأة نمكييـــا أ  يـــرى بوضـــوح فـــظ صـــورة 
 والجسارة، التي تدور ميذ اكنثر م  سية حول رحى اليزاع، الذي كا  نمك  ربما أ  نحل قبل سين .

ذا ما تخلنيا في لحظة واحدة ع  المبـررات والتعلـنالت التـي يحمـي بهـا أيفسـيا أمـام مشـاعر الرحمـة  وا 
ه جموع الفلسـطنينن ، الـذن  تفتـك هـذه الحـرب بحنـاتهم، فلعلـه نمكييـا أ  يـراهم البسنطة واإليساينة تجا

هــم انضــا، اولئــك الــذن  نطحيــو  معيــا، علــى يحــو مشــترك، ونــدورو  الــى مــا ال يهانــة فــي الــدوائر 
 العمناء وبتلبد حس مصدره النأس.

 أهل غزة.ال أدري ما الذي حقا نفكر به هؤالء الفلسطنينو  هذه االنام وبماذا نفكر 
ولكيـــي أشـــعر بـــأ  اســـرائنل تيضـــج، بحـــز  وألـــم وبشـــد علـــى االســـيا ، اســـرائنل تيضـــج، أو األفضـــل، 

رغـم التصـرنحات الكفاحنـة واالعاليـات الحماسـنة مـ  السناسـنن  والمحللـن   –تضطر الـى أ  تيضـج 
ختلــف الملنئــن  بــالهواء الســاخ ، وكــذا فضــال عــ  الهجمــة العينفــة مــ  زعــرا  النمــن  علــى كــل مــ  ن

فضـــال عـــ  كـــل هـــؤالء، فـــا  العمـــود المركـــزي مـــ  الجمهـــور االســـرائنلي آخـــذ فـــي  –معهـــم فـــي الـــرأي 
 الصحوة.

وبالبركـا   –وهذه ال تيبع فقـط مـ  االحـتالل  –النسار على علم النوم بقدر أكبر بقوة كراهنة اسرائنل 
رو  أنضــا فــي النســار االصــولي الــذي نهــدد اســرائنل وبهشاشــة كــل اتفــاق نوقــع هيــا. كنثنــ –االســالمي 

نفهمــو  النــوم بــأ  مخــاوف رجــال النمــن  لنســت فقــط جيــو  اضــطهاد وا  هــذه تتيــاول بعــدا جوهرنــا 
 ومصنرنا موجودا في واقع حناتيا.
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بقنود القوة؛ وبحقنقة أيه  –وا  كا  بغضب واحباط  –آمل أيهم في النمن  انضا نعترفو  النوم أكنثر 
ا ال نمكيهـا أ  تعمـل فقـط وحصـرنا حسـب إرادتـه، وايـه فـي العصـر حتى الدولة القونـة جـدا منثـل دولتيـ

الــذي يعــنش فنــه لــم تعــد هيــاك ايتصــارات ال لــبس فنهــا، وتوجــد فقــط "صــور يصــر" لــنس فنهــا مــا هــو 
 حقنقي.

صور اليصر التي خلفها نمك  أ  يرى بوضوح صورتها السلبنة التي تقول ايـه فـي الحـروب ال نوجـد 
 د حل عسكري للضائقة الحقنقنة للشعب الذي نقف أماميا.سوى خاسرن ، وأيه ال نوج

 والى أ  ُنحل اإلحساس بالخيق لدى غزة، يح  أنضا في اسرائنل ل  يتيفس الصعداء، بكلتا الرئتن .
ميذ عشرات السين  ويح  االسرائنلنن  يعرف هذا، وعشرات السين  يح  يرفض أ  يفهـم، ولكـ  ربمـا 

 أو للحظة رأنيا واقع حناتيا م  زاونة مختلفة قلنال.هذه المرة فهميا اكنثر قلنال، 
هذا فهم ألنم، وبالتأكند مهدد أنضا، ولك  هذا الفهم نمك  أ  نكو  بدانة تغننر في الوعي، فهو كفنل 
بــأ  نمــيح اإلســرائنلنن  الحنونــة وااللحــاح للســالم مــع الفلســطنينن ، كأســاس للســالم مــع الــدول العربنــة 

بصفته االمكاينة الكبرى، بل واالكنثر أميـا،  –المحتقر جدا النوم  –ض السالم االخرى، نمكيه أ  نعر 
 م  كل االمكاينات التي تقف أمامها اسرائنل.

فهل في الطرف االخر انضا، لدى "حماس"، سنتبلور منثل هذا الفهـم؟ لـنس لـدي السـبنل لمعرفـة هـذا، 
أ  أجـرى، عملنـا، هـذا الحسـم عبـر  ولك  اغلبنة الشعب الفلسطنيي، الذي نمنثله محمود عبـاس، سـبق

 هجر طرنق "اإلرهاب" واختنار المفاوضات.
فهــل نمكــ  لحكومــة اســرائنل اا ، بعــد المعركــة المضــرجة بالــدماء التــي اجتزياهــا، بعــد ا  فقــديا هــذا 

 القدر الكبنر م  الشباب واالحبة، اال يجرب، على االقل، هذه االمكاينة؟
ـــاس كع ـــي عـــ  هـــل ستواصـــل تجاهـــل محمـــود عب ـــزاع؟ هـــل ستواصـــل التخل يصـــر حنـــوي فـــي حـــل الي

االمكاينة فـي أ  نـؤدي اتفـاق مـع الفلسـطنينن  فـي الضـفة الغربنـة بالتـدرنج الـى تحسـن  العالقـات مـع 
 ملنو  ونثمايمئة الف م  سكا  غزة أنضا؟

يـا، ويح ، في اسرائنل، سيكو  ملزمن  بأ  يبدأ، فور ايتهـاء الحـرب، بمسـنرة خلـق شـراكة جدنـدة داخل
شــراكة تغنــر خرنطــة المصــالح الضــنقة والفئونــة التــي تســنطر علنيــا النــوم؛ الشــراكة مــع كــل مــ  نفهــم 
خطر الموت الكام  في استمرار دورة الرحى، مع كل م  نفهم أ  خطوط الحدود النوم لم تعد تفصل 

غــذو  بشــكل بــن  النهــود والعــرب، بــل بــن  اولئــك الــذن  نتطلعــو  أل  نعنشــوا بســالم وأولئــك الــذن  نت
 يفسي واندنولوجي م  استمرار العيف.
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اؤمــ  بأيــه نوجــد فــي اســرائنل، وال نــزال، كتلــة حرجــة مــ  اليــاس، مــ  النمــن  ومــ  النســار، علمــاينن  
ومتدنين ، نهود وعرب، قادرن  على ا  نتحدوا بشكل واع  وبال أوهام، حول نثالث أو أربع يقاط اتفاق 

وجـــد كنثنـــرو  ممـــ  ال نزالـــو  "نتـــذكرو  المســـتقبل" )عبـــارة غرنبـــة، باليســـبة لحـــل اليـــزاع مـــع جنراييـــا؛ ن
 المستقبل الذي نسعو  له ونتميويه إلسرائنل وكذا لفلسطن . –ونخنل لي دقنقة، في هذا السناق( 

أيـاس نفهمـو  بأيـه اذا مـا غرقيـا مـرة اخـرى فـي الالمبـاالة  –وم  ندري الى متى  –ال نزال نوجد هيا 
إلى الحـرب التالنـة، وعلـى  –بتصمنم وبحماسة  –ألولئك الذن  نجروييا جمنعا سيترك الساحة شاغرة 

 .اإلسرائنليالطرنق انضا سنشعلو  كل بؤرة ممكية لليزاع داخل المجتمع 
بعنو   –وفلسطنينن ، الشركاء في النأس، في الدورا   إسرائنلنن إذا لم يفعل ذلك، سيواصل جمعنيا، 
حـول حجـارة رحـى اليـزاع، التـي تسـحق وتطحــ   –الحـس والغبـاء  مضـمدة وبـرأس مطـأطئ، لشـدة تلبـد
 حناتيا وآماليا وصورتيا كبيي بشر.

 "ندنعوت"
 12/6/1622، األيام، رام هللا
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