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تراوو وتتهرب وسنلادر اليوم إ ا رف  وفدها العدودة أو وضدع  "إسرائيل": بالقاهرة الوفد الفلسطيني .0

 وطًا مسبقةشر 
موسى  ، أن القيادي في حماسأحمد صبحي خليفة، عن 9/6/4314، رويترز لألنباء وكالةذكرت 

أبو مرزوق العضو الوفد الفلسطيني المشارك في المحادثات التي تجري في القاهرة لوقف الحرر  فري 
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رائيل علرى العرودة قال إن المفاوضين الفلسرطينيين سريدادرون القراهرة يروم األحرد إذا لرم توافرق إسر ،غزة
 إلى المفاوضات.

وقال أبو مرزوق في مقابلة مع رويترز في ساعة متأخرة من مساء السبت في الفندق الرذي ينرزل فير  
الوفد بالقر  من مطار القاهرة "في غضون األربع والعشرين ساعة المقبلة سيتقرر مصير وجود الوفد 

 في مصر."
 جتماع يعقد يوم األحد مع الوسطاء المصريين.وأضاف إن  سيتم اتخاذ هذا القرار بعد إ

وكرران عررزام األحمررد رئرريس الوفررد قررد قررال لقنرراة العربيررة يرروم السرربت "غرردا لنررا لقرراء مررع القيررادة المصرررية 
ذا تأكرردنا غردا أن الوفرد اعسرررائيلي لرن يعررود إ   صرباحا وعلرى أسرراس لقاءنرا سرنحدد خطوتنررا القادمرة واا

وأضاف "نحن سندادر غدا القاهرة إذا تأكد لنا  أي شرط سلفا."بشروط مسبقة نحن نقول نحن نرفض 
 أنهم لن يعودوا إ  بشروط."

 وقررال أبررو مرررزوق فرري بهررو الفنرردق وقررد أحرراط برر  حررراس إن "الشررع  الفلسررطيني لرريس لديرر  مررا يخسررر .
ليس لدى الشرع  الفلسرطيني خيرارات كثيررة فأمرا أن يقترل تحرت الحصرار أو أن يقترل بقرذائف المرورتر 

 والطائرات )الحربية(." مشيرا إلى أن الحصار يقتل فلسطينيين أكثر من الحرو .
الررردكتور موسرررى أبرررو مررررزوق، عضرررو ، أن القررراهرة، مرررن 13/6/4314، القددددس، القددددسوأضرررافت 

قال في تصريحات خاصة لر "لقدس" دوت كوم، مساء اليروم السربت، ، المكت  السياسي لحركة حماس
يرة فري المفاوضرات مرن قبرل الجانر  اعسررائيليو والعردو الصرهيوني  يرزال "ان  ليس هنراك جديرة حقيق
 للحقوق والمطال  الفلسطينية". ا ستجابةيتلكأ ويتعمد المماطلة في 

القادمرة سريتقرر خاللهرا  14"لن نبقى طويال إذا لم تكن هناك مفاوضات جديةو والسراعات الرر وأضاف
 مصير المفاوضات بأكملها".

لمطالر  شرعبنا المولروم"، م كرد "ان  ا سرتجابةنريد تصعيدا ولكننا لرن نقبرل أن   يرتم وتابع "نحن   
الوفد الفلسطيني الموجود في القراهرة علرى قلر  رجرل واحرد وهرو أمرر لرم تشرهد  الحالرة الفلسرطينية مرن 

 قبل"، على حد تعبير .
عررررزت ، أن  ت""وكررررا ، وعررررنعبررررد الررررر وف ارنررررا وط، عررررن 13/6/4314، األيددددام، رام هللا ونشرررررت

الرشررررق، عضررررو المكترررر  السياسرررري لحركررررة حمرررراس، قررررال فرررري اتصررررال هرررراتفي مررررع "األيررررام" إن "الوفررررد 
الفلسررطيني تعامررل بمنتهررى الجديررة والمسرر ولية مررع المفاوضررات الجاريررة وقرردم ردود  علررى مررا عرررض 

يتحمرل علي ، ولكن الطرف اعسرائيلي يراوغ ويعمل على إضراعة الوقرت ويتهرر  مرن المسر ولية وهرو 
 المس ولية عن عدم التوصل إلى اتفاق حتى اآلن".
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وأضررراف "الوفرررد الفلسرررطيني يعمرررل بشررركل متناسرررق وبانسرررجام جيرررد وموقفررر  موحرررد تجرررا  كرررل القضرررايا 
 ويتعامل مع القضايا بمس ولية وبقرار موحد".
راطيرة لتحريرر ليلى"، نائر  األمرين العرام للجبهرة الديمق أبومن جهت ، فقد أكد النائ  قيس عبد الكريم "

فلسطين، أن الجان  اعسرائيلي لم يقدم حتى هرذ  اللحورة أي إجابرات مقنعرة أو مجزيرة علرى أي مرن 
المطال  التي يطرحها الوفد الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن األجوبة اعسررائيلية تردور 

وهررذا أمررر مرفرروض فلسررطينيا  فرري نفررس الحلقررة المفرغررة الترري عنوانهررا تنورريم حصررار غررزة ولرريس رفعرر ،
 وكل ما يقال عكس ذلك ليس ل  عالقة بالحقيقة.

وأضاف النائ  أبو ليلى في تصريح وزع  عبر البريد اعلكتروني ووصل "األيام" ان  لم يتم أي اتفاق 
سرراعة جديرردة، موضررحا أن اقتراحررا بهررذا الشررأن طرررب مررن قبررل الجانرر   21علررى تمديررد التهدئررة لمرردة 

لم يكن مقبرو  مرن قبرل الوفرد الفلسرطيني لسرب  بسريط هرو أنر  حترى اآلن لرم نتلرق كلمرة المصري لكن  
واحدة تشير إلى أن الجان  اعسرائيلي جاد في الوصول إلى حلول، ولرم يبرد أي جديرة فري التفراوض، 

 بل يحاول طرب أقل مما هو موجود اآلن وتحديدًا فيما يتعلق بالمعابر.
ن المعيقرررات اعسررررائيلية أمرررام المفاوضرررات فررري القررراهرة إ  أن الوفرررد وترررابع أبرررو ليلرررى "علرررى الررررغم مررر

الفلسطيني معني بشكل كامل بتجني  أبناء شعبنا ويالت القصف والحرر  والردمار، ومعنيرون بالترالي 
 ساعة أو غير ذلك. 21بعدم التصعيد، ولكن هذا   يعني أن هنالك هدنة أو وقفًا عطالق النار لر 

الوفرررد الفلسررطيني فرري القرراهرة أنهرررى  ، أنوكررا ت، عررن 13/6/4314، الشدددارقةالخلددي ، وجرراء فرري 
اجتماعات  برئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء فريد التهرامي، فيمرا لرم يررد الوفرد "اعسررائيلي" علرى 

م تحقرق مطالر  الفصرائل المطال  الفلسطينية، بعد رفض الفصائل الورقرة "اعسررائيلية" األولرى التري لر
 .سطينيةالفل

وأكد القيادي في حركة "حمراس" عرزت الرشرق أنإ "إسررائيل" تترذرع بيروم السربت كعيرد يهرودي ولرم تقردم 
ردًا على المطال  الفلسطينية، في حين من المتوقع أن يصل وفرد "إسررائيلي" إلرى القراهرة لتسرليم ردود 

. وكشررفت مصررادر سرريادية ةلررى وردهررا علررى المطالرر  الفلسررطيني"إسرررائيل" وتعررديالتها علررى الورقررة األو 
مصرررية أن المسرر ولين المصررريين عررن التفرراوض مررع الجررانبين "اعسرررائيلي" والفصررائل الفلسررطينية قررد 

 .فاوضات المتعثرة بين طرفي النزاععرضوا على طرفي النزاع حلوً  وسطًا لكي تحدث انفراجة في الم
نورًا لتعنت "اعسررائيليين" فري تنفيرذ واعترفت المصادر المصرية بوجود أزمة وعراقيل في المفاوضات 

كافررة المطالرر  الفلسررطينية مررن جانرر  ورفررض الفصررائل الفلسررطينية التنررازل عررن أي مطلرر  فرري الورقررة 
 .مقدمة للوسيط المصري من جان  آخرال
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"إسرائيل"   ترغررر  فررري تنفيرررذ كافرررة رورجحرررت المصرررادر نجررراب المفاوضرررات الجاريرررة بررررغم تعقررردها، فررر
ية حترررى   تبررردو فررري موقرررف المنهرررزم والضرررعيف الرررذي أعلرررن استسرررالم  كمرررا تبررررر المطالررر  الفلسرررطين

"إسررررائيل" رفضرررها لثالثرررة مطالررر  فلسرررطينية وهررري المينررراء والمطرررار والممرررر الواصرررل برررين قطررراع غرررزة 
والضرررفة الدربيرررة بررردعوى عررردم تمكرررين بعرررض الفصرررائل الفلسرررطينية مرررن تهريررر  السرررالب، ألن المينررراء 

ن تهديردًا ألمرن "إسررائيل" حسر  ادعائهرا ومرا زال "اعسررائيليون" متشرددين تجرا  والمطار تحديدًا يشكال
 هذا األمر.

وأكررد الوفررد الفلسررطيني المفرراوض فرري القرراهرة أن الورقررة "اعسرررائيلية" الترري تررم تقررديمها مسرراء الخمرريس 
اضرة   كانرت بمثابرة "أضرحوكة" فرال يوجرد فيهرا أي إشرارة إلرى رفرع الحصرار وكانرت كافرة البنرود فضف

 تحقق مطال  الفلسطينيين.
وأكررد النرراطق باسررم "حمرراس" فرروزي برهرروم أن حركترر  لررن تتنررازل عررن أي مررن المطالرر  الفلسررطينية فرري 
المفاوضات غير المباشررة التري ترعاهرا مصرر فري القراهرة برين الفصرائل وا حرتالل حرول تهدئرة دائمرة 

ة ستسرتمر وبكرل قروة فأمرا أن تتحقرق مطالبنرا في قطاع غزة. وقال برهوم "  عودة إلى الوراء والمقاومر
 .عن أي من مطال  الشع  الفلسطيني أو الحر "، مشددًا على أن    تنازل

وقال أمين عام حز  الشع  وعضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات وقف إطالق النار في القراهرة بسرام 
تمرار المفاوضررات،  فترًا إلررى أن الصرالحي إن الوفرد الفلسررطيني ينتورر ردًا "إسرررائيليًا" يحردد جرردوى اسر

 .صا ت مصرية مستمرة مع "إسرائيل"القاهرة مس ولة عن المفاوضات وهناك ات
وحررول القضررايا المتفررق عليهررا حتررى اللحوررة بررين الفصررائل و"إسرررائيل"، أوضررح الصررالحي أن "إسرررائيل" 

ن هنراك حريرة لحركرة تريد تنويم الحصار فقط في حين يتمسك الوفرد الفلسرطيني بضررورة إنهائر  لتكرو 
لى قطاع غزة بصورة د  .ائمة ودون قيوداألفراد والبضائع من واا

وأكد أن الوفد رفض مطلبًا "إسرائيليًا" لقيام فصائل المقاومة بتسليم األسيرين مقابل اعفراج عرن أسررى 
فلسطينيين، وقال إن الوفد يرفض الحديث في موضوع "جثتري" الجنردي والضرابط خرالل المفاوضرات، 

 .  لحين تنفيذ المطال  الفلسطينيةوأجل البحث في
وبشأن األنباء التي ترددت عن موافقة الوفد الفلسطيني على تأجيل النقاش في موضوع الميناء مقابرل 
فرتح معبررر رفررح، قررال الصررالحي إنرر  لررم يقرردم مقترررب بهررذا الخصررون، وهنرراك اتفرراق أن يكررون موضرروع 

 سرائيل" تريد خلط موضوع معبر رفح با تفاق. معبر رفح شأنًا فلسطينيًا مصريًا، و"إ
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 ينفي سحب الشكوى المقدمة للمحكمة الجنائية الدوليةعباس  للرئيسلمستشار القانوني ا .2

، امس، ما تداولت  بعض محمود عباس "وفا": نفى حسن العوري المستشار القانوني للرئيس -رام هللا 
ارجية رياض المالكي بسح  الشكوى المقدمة للمحكمة مواقع التواصل ا جتماعي حول قيام وزير الخ

وأكد، أن  الجنائية الدولية من قبل وزير العدل سليم السقا ضد الجرائم اعسرائيلية في قطاع غزة.
الرئيس عباس لم يطل  من وزير الخارجية سح  الشكوى الفلسطينية، ولو أراد ذلك لطل  من وزير 

 العدل مباشرة القيام بسح  الشكوى.
 13/6/4314، األيام، رام هللا

 
 على مستجدات األوضاع في غزة المبعوث النرويجي لعملية السالمطلع يعباس الرئيس  .3

استقبل الرئيس عباس، امس، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، المبعوث النرويجي : وفا –رام هللا 
تجدات ا وضاع في قطاع لعملية السالم في الشرق األوسط يوهانسن باور. وأطلع  على آخر مس

غزة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار ووقف معاناة أبناء شعبنا جراء العدوان اعسرائيلي 
وأشار الرئيس، إلى أهمية الجهود التي تقوم بها النرويج لعقد م تمر انعاش ا قتصاد  المتواصل.

نسيق مع الحكومة الفلسطينية عنجاب هذا الفلسطيني وااعادة اعمار قطاع غزة، مشددا على ضرورة الت
بدور ، أكد المبعوث النرويجي، ضرورة تثبيت التهدئة في قطاع غزة، ووقف نزيف الدم،  الم تمر.

 ودعم بالد  لجهود الرئيس عباس في الحفاو على حياة األبرياء وتثبيت التهدئة.
   13/6/4314، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 بسبب تلريدات مؤيدة للمقاومة طة رام هللا عن العملقرار بإيقاف مفو  شر  .4

أصدرت لجنة التوجي  السياسي والوطني في السلطة الفلسطينية م خًرا قراًرا يقضي بأيقاف : السبيل
ن سب  ، أمصادروذكرت  مفوض شرطة رام هللا بالضفة الدربية ذيا  خالد بني عودة عن العمل.

شادت  بالمقاومة في قطاع إيقاف بني عودة يعود لكتابات  على م وقع التواصل ا جتماعي فيسبوك واا
 غزة خالل فترة العدوان القائم.

 9/6/4314، السبيل، عّمان
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 : االحتالل يعرقل نقل جرحى غزة للعالج في الضفة والخارج  الفلسطيني وزير الصحة .5

لجرحى الفلسطينيين قال وزير الصحة جواد عواد أمس، إن ا حتالل يعرقل نقل ا: وفا –بيت لحم 
في العدوان على قطاع غزة بعدة طرق ووسائل منها تأخير نقلهم ومنع سيارات ا سعاف الفلسطينية 

تسيير جسر على مشيرا إلى العمل  من الدخول للضفة او منع اسعافات الضفة من الدخول إلى غزة.
 جوي إلى تركيا وا ردن ومصر والجزائر لنقل المصابين.

جريح الى المستشفيات التركية، كما ان جهودا تبذل  111ود تركية تبذل اآلن لنقل وقال: هناك جه
مع األشقاء لنقل مئات الجرحى إلى المستشفيات األردنية والمصرية، مثمنا دور دولة الكويت التي 

 اكدت انها ستدفع كافة تكاليف العالج للجرحى في المستشفيات ا ردنية.
شاحنة ادوية ومستلزمات طبية، وأنها ستقوم بأرسال المزيد  27اآلن وذكر أن الوزارة ارسلت حتى 

وأشار إلى أن  تم حتى  كما انها ارسلت وفودًا وبعثات طبية دعمت الطواقم الطبية في قطاع غزة.
سيتم نقل المزيد منهم  "إسرائيل"جريح إلى مستشفيات الضفة، وأن  في حالة سماب  011اآلن نقل 

 على مستشفيات قطاع غزة.للتخفيف من ا عباء 
 13/6/4314، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 آالف النازحين في غزة  يواء إل "بيوتًا متنقلة"تركيا ستقدم وزير األشلال الفلسطيني:  .6

قال مفيد الحساينة، وزير األشدال العامة واعسكان الفلسطيني، إن تركيا وعدت الحكومة : السبيل
تنقلة" عيواء العائالت النازحة من المناطق التي تعرضت منازلها للقصف الفلسطينية بأرسال "بيوت م
بيت متنقل، على أن  3511وأشار إلى أن وزارت  طلبت حتى يوم السبت  اعسرائيلي في قطاع غزة.

ولفت إلى أن  يتم إدخالهم عق  اععالن عن انتهاء العدوان اعسرائيلي على قطاع غزة بشكٍل فوري.
المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في المناطق الحدودية من قطاع من أعداد  71%

غزة، هربًا من القصف اعسرائيلي، سيعودون إليها عق  انتهاء الحر  مباشرة، نورًا لعدم تضررها 
 بر"الكامل".

أن الدول وفي السياق ذات ، قال الحساينة إن وكالة غوث وتشديل الالجئين "أونروا" أبلدت الوزارة 
 ( مليون دو ر، ععادة إعمار قطاع غزة.75المانحة، قدمإت مبلغ )

 13/36/4314، السبيل، عّمان
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 من الحكومة المصرية على تصريحات ليفني رسميبرد يطالب أبو مرزوق  .7
قال القيادي في حركة "حماس"، عضو وفد التفاوض الفلسطيني مع ا حتالل اعسررائيلي فري القراهرة، 

مرررزوق، إنهررم لررم يبلدرروا رسررميا بموعررد اسررتئناف مفاوضررات وقررف إطررالق النررار فرري قطرراع  موسررى أبررو
 غزة، متوقعاً 

 استئنافها غدا األحد.
وعلق عضو المكت  السياسي لحركة حماس على ذلك قائاًل "هذا هو استخدام الدين في السياسة عند 

أشد أيام القصف اعسررائيلي الرذي اليهود عندما يتعلق األمر بمفاوضات سالم، ولكن في المقابل فأن 
 تعرضت ل  غزة كانت يوم السبت".

من جان  آخر طال  أبو مرزوق بر"رد رسمي من الحكومرة المصررية علرى تصرريحات تسريبي ليفنري، 
وزيرررة العرردل اعسرررائيلية، المسررئولة عررن ملررف المفاوضررات مررع الفلسررطينيين، بشررأن وجررود توافررق بررين 

سرائيل لخنق حركة حما  س".مصر واا
وتررابع أن "هررذ  التصررريحات كانررت عالنيررة ومررن مسررئولة إسرررائيلية، و بررد أن يكررون الرررد عليهررا علنيررا 

 أيضا من الحكومة المصرية".
 9/6/4314، فلسطين أون الين

 
 يجب أن تتناسب وحجم التضحيات للتهدئةالزهار: أي مبادرات دولية  .8

ي لحركة المقاومة اعسالمية "حماس"، برأن صرإب الدكتور محمود الزهار، عضو المكت  السياس: غزة
 أي مبادرات دولية بشان العدوان على غزة يج  أن تتناس  وحجم التضحيات.

(: "إن أي مبررادرة دوليررة بشرران العرردوان 18-10وقررال الزهررار فرري تصررريح مكتررو  لرر ، مسرراء السرربت )
المتميرررزة للمقاومرررة علرررى قطررراع غرررزة يجررر  أن تتناسررر  وتضرررحيات أبنررراء الشرررع  الفلسرررطيني، والقررردرة 

 الفلسطينية".
  9/6/4314، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بخرق تهدئة "غير معلنة" "إسرائيل"تتهم  المقاومة"القدس الفلسطينية":  .9

قالت مصادر في فصائل المقاومة لر القدس دوت كوم، أن إسرائيل  :خان بر القدس دوت كوم -غزة 
بشرررأن الهدنرررة "غيرررر المعلنرررة" التررري دعرررت اليهرررا المخرررابرات لرررم تسرررتج  للنرررداءات المصررررية المتكرررررة 

 المصرية، والفصائل الفلسطينية.
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وأوضحت المصادر أن "المقاومة أوقفت إطالق الصواريخ م قترا بتوافرق كامرل بينهرا وذلرك رغبرة منهرا 
فرري مسرراعدة مصررر بالوصررول  تفرراق"، مبينررًة فرري الوقررت ذاترر  أن إسرررائيل تواصررل غاراتهررا وتسررتهدف 

 منازل والمساجد وغيرها من األهداف في رد فعل يشير إلى رفضها للهدنة المطروحة مجددا.ال
وأشارت المصادر إلى أن المخابرات المصرية طلبت من الفصرائل "هدنرة ميدانيرة غيرر معلنرة" يتوقرف 
بموجبهرررا وقرررف إطرررالق النرررار لحرررين التوصرررل  تفررراق شرررامل، إ  أن إسررررائيل لرررم تعرررط ردا بهرررذا الشرررأن 

 اصلت غاراتها والمقاومة ما زالت تلتزم الرد.وو 
ووفقا للمصادر اعسرائيلية، فأن أعداد الصواريخ التري تسرقط فري إسررائيل منرذ مسراء الجمعرة أصربحت 

 ساعة. 21أقل بكثير من تلك التي أطلقت صباب ذات اليوم وقبيل التهدئة التي طرحت لر 
صرواريخ كانرت أمرس عنرد نحرو السراعة العاشررة تلك المصادر إلى أن آخر عمليات إطرالق ال وأشارت

مسرراء قبرررل أن يتجرردد إطالقهرررا عنررد السرررابعة مررن صرررباب اليرروم األحرررد. وبحسرر  اععرررالم العبررري فرررأن 
 الصواريخ تكون عبارة عن إطالق صاروخين أو ثالثة فقط على فترات متباعدة.
المجموعررات المقاتلررة وتقررول مصررادر المقاومررة إن إطررالق الصررواريخ متوقررف تمامررا وأن هنرراك بعررض 

التي تعمل بشكل فرردي تطلرق الصرواريخ بشركل محردود جردا، مبينرًة أن الدرارات اعسررائيلية لرم تتوقرف 
 بتاتا وأنها تتصاعد تدريجيا سواء في حا ت وقف إطالق الصواريخ أو أثناء عمليات إطالقها.

لجمعررة، ولكنهررا فشررلت بعررد وكرران مررن المقرررر أن تبرردأ هدنررة غيررر معلنررة عنررد الثانيررة عشرررة مررن وهررر ا
ساعتين بسب  رفض إسرائيل التجاو  معها قبل أن تعمل مصر جاهدًة من أجل هدنة ميدانية أخرى 

 السبت وقد التزمت بها الفصائل ولم تعط إسرائيل ردا بشأنها. أمس
 13/6/4314، القدس، القدس

 
 القسام تسجيالت تمثل فضيحة لجيش االحتالل لدىحمدان: أسامة  .01

قرررال مسررر ول العالقرررات الدوليرررة فررري حركرررة حمررراس، أسرررامة حمررردان، إن "مررروازين القررروى علرررى : طالربرررا
ن "المقاومررة فرري المعركررة القادمررة سررتعبر إلررى جنررود العرردو  سرررائيل تديرررت"، واا األرض بررين المقاومررة واا

 الصهيوني لقتالهم".
حيرد واعصرالب، الجنراب جاء ذلك في كلمة لحمدان خالل مشاركت  في التجمع العام الرابع لحركرة التو 

( بالعاصرمة 8-0الدعوي لحز  العدالة والتنمية، قائد ا ئتالف الحكومي في المدر ، أمرس السربت )
 المدربية الرباط.



 
 
 

 

 
           14ص                                     0035 العدد:     13/6/4314 األحد التاريخ:

 

وقال حمدان إن حركة حمراس لرديها شررائط فيرديو ستشركل مصردر "فضريحة" للجريش الصرهيوني علرى 
ل عرروز" العسرركرية الصررهيونية، حيررث "توهررر غرررار شررريط اقتحررام المقرراومين الفلسررطينيين لقاعرردة "نحررا

 هذ  األشرطة الخسائر التي تكبدها الجيش الصهيوني وضعف قوات  أمام صمود المقاومين".
وعرردإ أن "وقرروف األمررة اعسررالمية إلررى جانرر  المقاومررة فرري غررزة، وانتصررار جررزء مررن الموقررف الرسررمي 

لعدوان اعسررائيلي المتواصرل علرى قطراع العربي للقضية الفلسطينية ساهم في تحقيق المقاومة خالل ا
غررزة إنجررازات كثيرررة"، مشرريدا بموقررف العاهررل المدربرري الملررك محمررد السررادس فرري دعررم "صررمود الشررع  

 الفلسطيني".
وتابع بقولر  إن "المعركرة التري تخوضرها فصرائل المقاومرة الفلسرطينية أثبترت أن المقاومرة هري الطريرق 

 نة( القدس ويعيدنا إليها".الوحيد الذي سيوصلنا إلى )تحرير مدي
ودعررا القيررادي فرري "حمرراس" الشررعو  العربيررة إلررى "مواصررلة دعررم صررمود الشررع  الفلسررطيني بمختلررف 

 األشكال على بساطتها".
 13/6/4314، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس: فرص نجاح مفاوضات القاهرة ضئيلة جًدا .00

ضئيلة جدًا فري ورل المماطلرة الصرهيونية  قالت حركة حماس إن فرن نجاب مفاوضات القاهرة: غزة
 بالموافقة على المطال  الفلسطينية.

وأكرررد المتحررردث باسرررم الحركرررة سرررامي أبرررو زهرررري، فررري تصرررريح عبرررر صرررفحت  علرررى "الفررريس بررروك" أن 
 ا حتالل الصهيوني يرتك  حماقة كبيرة جراء استمرار  في التعنت.

 13/6/4314، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ظاهرات األوروبية الداعمة للزة تمثل انتكاسة لالحتاللحماس: الم .02

أكدت حركة حماس إن المواهرات الحاشردة فري الردول األوروبيرة، تمثرل انتكاسرة إضرافية للكيران : غزة
 الصهيوني.

( إن 18-10وقرررررال فررررروزي برهررررروم، النررررراطق باسرررررم الحركرررررة فررررري تصرررررريح مقتضررررر  عصرررررر السررررربت )
ل مميررز مثررل انتكاسررة إضررافية لررر)إسرائيل(، "وتعكررس التحررول المورراهرات الحاشرردة فرري دول أوروبررا عمرر

 الكبير في الرأي العام العالمي لصالح غزة وعدالة قضايا شعبنا".
 9/6/4314، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : ما جرى في غّزة محرقة وهولوكست جديدحماس .03

اسررم حركررة حمرراس بمواقررف أشرراد حسررام برردران، المتحرردإث الرسررمي ب: يرررارا أبوشرررعر -عبدالحميررد قطرر  
نررًا موقفهررا  دولررة قطررر تجررا  القضررايا اعنسررانية علررى مسررتوى العررالم، وخاصررة القضررية الفلسررطينية، م ثمإ

 "الثابت واألصيل" تجا  أهل غزة.
ونررردإد بررردران فررري حرررواٍر خررران لرررر"الشرق" بالعررردوان اعسررررائيلي علرررى قطررراع غرررزة بقولررر ، إنإ مرررا يشرررهد  

دمرراره هائررله ومحرقررةه بكررلإ مررا فرري الكلمررة مررن معنررى، وتسرراءل م سررتنكرًا:  القطرراع اليرروم لرريس حربررًا بررل
ح دائمرًا برأنإ لدير  أسرلحة ذكيرة، وقردرة علرى مراقبرة كرلإ هردف ي مكرن أنع ي صريب ، وعنرد   "ا حتالل يتبجإ

ر قتل كل هذا العدد من األطفال في قطاع غزة المكتو بالسكان؟!".  أقمار صناعية.. فكيف ي فسإ
ر  إلرى األمرم المتحردة وكشف المت حردإث الرسرمي باسرم حركرة حمراس أنإ الحركرة سرت فكإر جردإيًا فري التوجإ

رروا منهرا فري أطرراف قطراع غرزة إذا مرا  بطل  إعرادة كرل الالجئرين الفلسرطينيين إلرى منراطقهم التري ه جإ
 أصرإ ا حتالل على مواصلة التدمير.

تردخل العرالم مرن أجرل تخفيرف المأسراة  ووصف ما جرى في غزإة بأنإر  "مجرازر حرر  حقيقيرة تسرتدعي
 اعنسانية الناتجة عن الحصار أوً  ثمإ عن العدوان".

لخرروج الالجئرين الفلسرطينيين، برل لمررور الجرحرى والسرماب للقوافرل    وطال  بردران بفرتح معبرر رفرح
سطينيين لن يعودوا الطبية والمساعدات اعنسانية بالدخول إلى القطاع، م شدإدًا: "ن طمئن العالم بأنإ الفل

إلى فكرة التهجير مرًة أخرى، ولو ف تحت كرل الحردود أمرامهم فلرن يخرجروا مرن قطراع غرزة إ  مرن أجرل 
 عالج الجرحى".

 13/6/4314، الشرق، الدوحة
 
 ق يفة تتسبب بأضرار للمحطة المركزية في "إشكول" .04

برررل قليرررل فررري محطرررة أكررردت تقرررارير إسررررائيلية أن قذيفرررة صررراروخية أطلقرررت مرررن قطررراع غرررزة سرررقطت ق
 الحافالت المركزية للمجلس اعقليمي "إشكول" وتسببت بأضرار.

أن صرررافرات اعنرررذار انطلقرررت فررري المسرررتوطنات التابعرررة للمجلرررس اعقليمررري وذكررررت وسرررائل اععرررالم 
خرررر وسرررط محطرررة اآلسرررقط فررري منطقررة مفتوحرررة، فيمرررا سررقط  إشرركول وتبعهرررا سرررقوط صرراروخين، واحرررد

 بأضرار. وتسب الحافالت المركزية 
 9/6/4314، 46عرب 
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 إلسرائيليالصاروخ ال ي ضرب نظرية األمن ا: "هآرتس" .05

قالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية إن "حادثة سقوط إحدى الصواريخ على مدينة إيهود المحاذية : غزة
لمطررار بررن غوريررون شرررق "تررل أبيرر " خررالل الحررر  علررى قطرراع غررزة توجرر  تدييررر شرركلها والنوريررة 

 ش الصهيوني".األمنية للجي
وذكرت الصحيفة على موقعها اعلكترونري الليلرة أن "سرقوط الصرواريخ علرى تلرك المنطقرة القريبرة جرًدا 
من المطرار، دفرع بسرلطة الطيرران الفدراليرة األمريكيرة لحورر طيرران شرركاتها إلرى مطرار برن غوريرون، 

 واألمن الصهيوني". كما تبعها غالبية الشركات األوربية والعالمية في خطوة أربكت الحكومة
وقالررت إن "صرراروًخا أنررتج فرري "محررددة" بالقطرراع شرروش علررى دولررة بأكملهررا وعطررل مطارهررا الرئيسرري، 

 وأجبر اآل ف على ا نتوار أليام في المطارات العالمية بعد توقف الرحالت للكيان".
مرن حربري  وأشارت الصرحيفة إلرى أن "تلرك الحادثرة ضرربت نوريرة األمرن الصرهيوني فري العمرق أكثرر

 ، ونقلت "إسرائيل" الحر  إلى أرض العدو ولكن الحر  انتقلت إلى أرضها هذ  المرة".23و  72
ووصفت الواقع الحالي فري الحرر  بتروازن الرعر  والرذي يعنري وجرود قردرات قتاليرة لردى الطررفين دون 

 قدرة طرف على حسم المعركة.
في الحفاو على مقدراتها ا ستراتيجية في تراجع، واختتمت الصحيفة مقالها بالقول إن "قدرة "إسرائيل" 

وذلرررك يوجررر  إحرررداث تدييرررر فررري النوريرررة األمنيرررة واسرررتبدال مصرررطلح "مكنررروا الجررريش مرررن ا نتصرررار" 
 بمصطلح "مكنوا الدبلوماسية من منع الحر  القادمة".
 مررن صررواريخها بعيرردة المرردى صررو  مطررار بررن 4وكانررت كتائرر  القسررام قررد تبنررت فرري حينهررا إطررالق 

 غوريون بر"تل أبي "، وتبعها إلداء الرحالت الجوية في ، وتعليق كافة الشركات العمل مع .

 13/6/4314، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لن يعود للقاهرة قريباً  "إسرائيل": وفد "البيان"لد إسرائيلي مصدر  .06

عسرائيلي لمفاوضات أمس أن الوفد ا "البيان"كشفت مصادر متطابقة لرن: عبد هللا ريا -رام هللا 
التهدئة لن يعود إلى القاهرة في األيام القريبة القادمة، وأن القرار العسكري في تل أبي  يقضي 
باستمرار القصف على قطاع غزة ألسبوعين قادمين، بهدف إرغام الفلسطينيين على قبول الشروط 

في قبول المطال  اعسرائيلية، في وقت كشفت مصادر فلسطينية عن تعنإت إسرائيلي واضح 
 الفلسطينية التي قدمها الوفد في القاهرة.
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في رام هللا أن المعلومات الم كدة من القيادة  "البيان"وأكدت مصادر إعالمية إسرائيلية لمراسل 
 "تركيع"العسكرية اعسرائيلية تقول إن العدوان مستمر ألسبوعين قادمين، على األقل، بدية 

جبارهم على ا لرضوخ لإلمالءات اعسرائيلية في مفاوضات التهدئة، حس  تعبير الفلسطينيين واا
 المصادر اععالمية اعسرائيلية.

أن المعلومات التي يمتلكها الوسيط األميركي  "البيان"وعلى الصعيد نفس ، ذكرت مصادر أميركية لر
 هي أن الوفد اعسرائيلي لن يعود إلى القاهرة في األيام القليلة القادمة.

 13/6/4314، دبي البيان،
 
 : لن يهدأ لنا بال حتى نلتال محمد ضيفلبيد .07

هدد وزير المالية اعسرائيلي يائير  بيدر باغتيال القائد العام لكتائ  محمد ضيف وقيادة : 48عر  
 كتائ  القسام قائال إن إسرائيل لن يهدأ لها بال حتى تدتال ضيف ورفاق .

 ."اب حتى تعثر على محمد ضيف ورفاق  وتدتالهمإسرائيل لن تهدأ أو ترت"وقال  بيد إن 
وفي توويف دعائي يهدف إلى تشبي  كتائ  القسام بتنويم القاعدة، شب   بيد مهمة العثور على 
ضيف بالجهود األمريكية للعثور على بن  دن، وقال: "كما لم تهدأ الو يات المتحدة إلى أن عثرت 

بال حتى تجد وتدتال محمد ضيف ومجموعت  على ما  على بن  دن، هكذا إسرائيل لن يهدأ لها
اقترفو  بحق أطفال إسرائيل  وأطفال غزة في األسابيع األخيرة". وبذلك يحمل  بيد كتائ  القسام 

 مس ولية جرائم الحر  التي ارتكبتها في قطاع غزة.
 9/6/4314، 46عرب 

 
 شيكل مليار 16تطالب بزيادة ميزانيتها ب اإلسرائيليةوزارة األمن  .08

مليارات  2مليار شيكل، بينها  08تطال  وزارة األمن اعسرائيلية بزيادة ميزانيتها بمبلغ : 48عر  
مليار لتدطية نفقات أخرى أهمها إبقاء جيش  00لتدطية نفقات العدوان الحالي على قطاع غزة، و

 ا حتالل سيطرت  على حزام أمني واسع حول قطاع غزة بعد انتهاء العدوان.
ملحق "ذي ماركر" ا قتصاد التابع لمجموعة "هآرتس"، اليوم األحد، عن مدير عام وزارة األمن  ونقل

دان هارئيل، قول  يوم الخميس الماضي أمام "لجنة لوكير" لتحديد ميزانية األمن لعدة سنوات، إن  
 .1105م مليار شيكل إلى ميزانية وزارت  في إطار الموازنة العامة للعا 00سيطل  زيادة بمبلغ 
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من مجمل الموازنة العامة،  %02مليار شيكل، أي  21ويعني طلبا كهذا رفع ميزانية األمن إلى 
 وهي نسبة مرتفعة بكافة المقاييس وغير مألوفة في دول العالم.

ونسبت الصحيفة لمصادر في الحكومة اعسرائيلية قولها إن هذ  اعضافة الكبيرة لميزانية األمن 
ة جيش ا حتالل على "حزام أمني واسع حول قطاع غزة بعد انتهاء القتال، ومن غايتها تمويل سيطر 

 أجل تنفيذ المهمات المطلوبة في أعقا  استخالن العبر من القتال".
 13/6/4314، 46عرب 

 
 يتمرد ويخير نتنياهو: هاجم غزة أو استقيلاإلسرائيلي الجيش  .09

ع التواصل ا جتماعي موجهة ضد رئيس دشن جنود إسرائيليون حملة جديدة على مواق :السبيل
الوزراء اعسرائيلي بنيامين نتنياهو بعنوان "بيبي هاجم القطاع أو إستقيل"، في إشارة إلى شعورهم 

 بالهزيمة بعد انسحابهم من القطاع وعدم إكمال المهمة كما قالوا.
لمشاركين في هذ  " المقر  من الجيش اعسرائيلي بعًضا من شهادات الجنود ا1414وأورد موقع "

الحملة، فقال جندي في وحدة "جفعاتي" إن "الجيش مدلو  على أمر  فقرار السلم والحر  ليس بيد  
 ومع ذلك فيج  أن يسمع أحد كلمتنا".

كما تحدث أحد ضباط لواء الناحال المتدين قائاًل إن : "كان ينقصهم القرار للهجوم إلى اعمام في 
 تعبير  . غزة واستكمال المهمة" على حد

ودشن الجنود صفحة خاصة على موقع التواصل ا جتماعي "فيسبوك" تحت ذات العنوان، حصلت 
 على أكثر من ألفي إعجا  خالل عدة ساعات.

 13/6/4314، السبيل، عّمان
 
 متفقتان على معارضة إقامة ميناء بحري في غزة "إسرائيل": مصر وموقع "واال" .21

سرائيل متفقتان على  نقل موقع "وا " العبري: 48عر   عن مس ول إسرائيلي قول  إن مصر واا
 معارضة إقامة ميناء بحري في قطاع غزة.

وقال المس ول إن إسرائيل تنتور المستجدات من مصر. وأضاف: "إسرائيل أوضحت للقاهرة بأنها 
 لن تجري مفاوضات تحت النارر لكن إذا توقف إطالق النار نحن مستعدون للعودة للمحادثات".
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وأضاف: "المشكلة ا ساسية في المحادثات، ليست بين إسرائيل وحماس، بل بين القاهرة وحماس. 
فأسرائيل ومصر متفقتان حول الموقف  بأن    ينبدي إتاحة المجال لحماس عقامة ميناء بحري في 

 غزة".
اء. وتابع: "لكن إسرائيل   تعترض على أن تقوم مصر بفتح معبر رفح  بين قطاع غزة وسين
 الخالف في هذا الجان ، والذي يعتبر حاسما هو بين حماس ومصر، وليس متعلقا بأسرائيل بتاتا".

 13/6/4314، 46عرب 
 
 إضعاف حماسبومصر والعالم العربي يرغبون .. بإعالن انتصارها تسرعت "إسرائيل: "يدلين .20

السابق، الجنرال عاموس  "أمان"انتقد رئيس ا ستخبارات العسكرية اعسرائيلية : المستقبل –رام هللا 
يدلين الخطوات العسكرية والسياسية التي اتبعتها إسرائيل خالل الحر  على غزة، مهاجمًا ما اسما  

 «.إدارة المفاوضات تحت النار في القاهرة»بر
واتفق هذا الهجوم مع رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين أول من أمس الذي هاجم عبر تدريد  

وهار ذلك لحركة  "الجرف الصامد"تسرع إسرائيل في إعالن انتهاء عملية  "تويتر"على موقع  واا
رباكها.  حماس قبل أن يستقر وقف اطالق النار ما شجع الفلسطينيين على إحراج إسرائيل واا

ا لكتروني، ان  "يديعوت احرونوت"واعتبر يدلين خالل حديث صحافي أدلى ب  امس، لموقع 
  يوجد "حماس القائم في غزة، وقال:  انتصارها، داعيًا إلى تدمير حكمإسرائيل تسرعت بأعالن 

يخيفوننا ". وأضاف: "شيء اخطر من حماس، و  يوجد ما نخشا ، ممن سيخلفها ويأتي بعدها
باعسالميين الذين يقطعون ر وس الشيعة في العراق؟! يج  علينا ضر  حماس حتى تسقط 

ذا لم نقم بذلك، فهذا يع  ."ني بأننا نسير بربع طاقتنا، ولن نصل الى أي مكانوتنهار، واا
إعالن النصر في إسرائيل، كان سابقًا ألوان ، ويج  علينا عدم ا لتفات للدعاية "ولفت إلى أن 

الصادرة عن حماس التي تلقت ضربات قوية جدًا، لكنها ضربات غير كافية، للوصول إلى مرحلة 
 ."التسوية
تراتيجي، غاية في الراحة، ومصر والعالم العربي السني، يرغبون هم نحن نعيش في وضع اس"وتابع: 

ايضًا، إضعاف حركة حماس، لذلك يج  علينا أن نفكإر في كيفية منع حماس من اكتسا  قوة 
إضافية استعدادًا لجولة القتال المقبلة، وكيف يج  علينا استنزافها حتى يتم استبدالها بطرف أكثر 

 ."اعتدا 
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يج  إجراء تحقيق معمق بالعملية "بأجراء تحقيق معمق حول العملية البرية قائاًل: وطال  يدلين 
البرية، وعلى من يتولى هذا التحقيق، تقع علي  مس ولية التأكد عما إذا تم تنفيذ هذ  العملية كما 

 ."يج  أن تنفذ العمليات البرية من حيث البراعة والحكمة وا ستعداد والمباغتة
رة المقبلة، سننفذ العملية البرية في الوقت المناس  لنا، ولن نبلغ حماس عنها، ولن في الم"واضاف: 

نسر  شيئًا من جلسات الكابينت يتعلق باألشياء التي نخافها ونخشاها، واألشياء التي   نخاف 
 منها، وهنا الكثير جدًا من الخيارات المتعلقة بالتعامل مع األنفاق، ومعالجة موضوعها، وتقع هذ 
الخيارات بين معالجة موضوع األنفاق المهمة جدًا وبين إعادة احتالل القطاع، الموضوع غير 

 ."المرغو 
حين تكون دولة إسرائيل تحت النار، "وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية في القاهرة قال يدلين: 

م إعطائهم أي شيء يتوج  عليها وقف المفاوضات فورًا، وعليها القيام بخطوة إستراتيجية تتمثل بعد
مطلقًا،   ميناء، و  مطار، و  فتح معابر، و  دفع روات ، وعدم السماب بتحويل األموال الواردة من 

 ."دول العالم الراغبة بالمشاركة في ترميم غزة
بكل بساطة عدم منحهم أي شيء مهما كان، ويج  أن نقول لهم: ابقوا مع أزمتكم "وختم بالقول: 
الدمار، فنحن دولة تمتلك قوة عويمة، وقوة نيران كبيرة، ويمكن أن نلتقي معكم  اعنسانية، ومع
 ."الشهر المقبل

 13/6/4314، المستقبل، بيروت
 
 من جنوده لد"ينق هم من األسر" ثالثقتل  سرائيلياإل جيشالالقناة العاشرة:  .22

يام جيش ا حتالل بأحباط أكثر أورد تقرير للقناة العبرية العاشرة، ق :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
من ثالث محاو ت ألسر جنود داخل قطاع غزة، أثناء المعركة البرية بقتل الجنود المستهدفين ما 

 يدعو لالستدرا  من وصف الجيش لقتل جنود  بالنجاب.
وتحدث مراسل القناة للش ون العسكرية أور هلر عن عمليات عديدة وقعت في القطاع، شهدت 

 للجنود ومنها عمليتان في منطقة خان يونس وعملية في بيت حانون. محاو ت أسر
" في لواء الموليين ابنوعم أمونة لموقع "والال" العبري، 010في ذات السياق، كشف قائد الكتيبة "

صباب امس، عن نجاح  في إحباط محاولة أسر ألحد الجنود الجرحى داخل نفق في بلدة خزاعة 
 وقبل يوم واحد من اختفاء الضابط هدار غولدن شرقي رفح. شرقي خان يونس يوم الخميس
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وتحدث أمونة عن أن المقاومة "كانت تعمل بتكتيك عسكري خالل الخطف يتمثل في وجود خليتين 
في أماكن ا شتباك القري  مع الجنود خلية تهاجم وخلية تخطف حيث دخلت قوة من سالب الهندسة 

 وة أخرى خارج المبنى عبر ثالثة مسلحين خرجوا من نفق".لفحن أحد البيوت بينما تمت مهاجمة ق
وخالل ا شتباك، تم إبالغ الضابط عبر قائد إحدى الدبابات بقيام مسلح بجر أحد الجنود الجرحى 
الى داخل أحد األنفاق وعندها طل  من  الضابط معرفة المكان بدقة وذهبت القوة للمكان حيث قامت 

مبنى وقتلت الجندي وأحد مسلحي حماس وكانت نتائج تلك العملية الدبابة بأطالق قذيفة صو  ال
صابة عدد آخر بجروب بعضهم في حال الخطر.  مقتل جنديين واا

كما تحدث عن محاولة أسر أخرى في خزاعة في بداية احتالل البلدة حيث خرج مسلح من إحدى 
على المسلح من رشاش  األنفاق وبدأ بسح  أحد الجنود قبل أن يتدخل أحد الجنود ويطلق النار

 "نيديف" ويلقي علي  قنبلة يدوية ويقتل .
 13/6/4314، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ويرفضون العودة  "ناحل عوز"الخوف يطارد مستوطني  .23

رفض غالبية سكان كيبوتس "ناحال عوز" شرقي قطاع غزة ا ستجابة لدعوات رئيس أركان  :السبيل
بالعودة لبيوتهم بأمان، مبررين ذلك بأن "الوضع األمني ازداد سوءا الجيش اعسرائيلي بيني غانتس 

 بعد الحر  األخيرة، وأن خطر األنفاق برز أكثر من أي وقت مضى".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الليلة عن إسرائيليين رافضين للعودة قولهم إن "الوضع   

وروف"، وهاجموا رئيس الحكومة اعسرائيلية وقادة يطاق و  يمكن العودة إلى الكيبوتس في هكذا 
 جيش  الذين طلبوا منهم لبيوتهم قبل انتهاء الحر .

 13/6/4314، السبيل، عّمان
 
 شرات اإلسرائيليين يتحدون الشرطة لالحتجاج على الحرب في غزةتل أبيب: ع .24

بي  يوم السبت ضد إسرائيليا احتجاجا في تل أ 051نوم أكثر من : أحمد صبحي خليفة -تل أبي  
الحر  في غزة التي دخلت شهرها الثاني في تحد لحور فرضت  الشرطة على التجمع مشيرة إلى 

 قيود عسكرية على التجمعات العامة في المدن التي تقع في مرمى نيران الصواريخ.
 9/6/4314، وكالة رويترز لألنباء
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 9681وجرحى إلى  1910إلى اء عدد الشهد غزة وارتفاع علىغارة إسرائيلية  03أكثر من  .25
تواصلت حر  ا ستنزاف بين فصائل ، أن محمد الجمل، عن 13/6/4314هللا،  رام األيام،ذكرت 

المقاومة وقوات ا حتالل، واستمرت الضربات المتبادلة المحدودة والمحسوبة من قبل الطرفين، بوتيرة 
 مشابهة لما كان الوضع علي  أول من أمس.

جريحا، وهدم عدد كبير  11شهداء ونحو  01اعسرائيلي المتواصل نهار أمس،  فقد خلف التصعيد
 من المنازل، ومسجدين، وتدمير مزيد من الم سسات.

واستشهد ثالثة شبان في قصف مباغت استهدف مسجد "القسام" في مخيم النصيرات وسط قطاع 
 غزة، في ساعة مبكرة من صباب أمس.
صفت طائرات حربية منز  في منطقة خربة العدس شمال مدينة وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس، ق

صابة عدد من أفراد أسرتها  04رفح، ما أسفر عن استشهاد الطفلة آية حسين الشاعر " عاما"، واا
 خالل نومهم.

عاما"،  00عاما"، وم من أكرم المصدر"  57كما سقط شهيدان وهما: عبد الحكيم سليمان المصدر "
 نارية كانا يستقالنها في أحد شوارع مخيم المدازي، شرق المحافوة الوسطى.جراء استهداف دراجة 

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد المواطن محمود الجوراني، جراء استهداف  بصاروخ من 
كما أصي  خمسة مواطنين بجروب متفاوتة  قبل طائرات ا حتالل في مدينة دير البلح وسط القطاع.

 استهداف منزل تعود ملكيت  لعائلة القدرة في حي األمل بمحافوة خان يونس.الخطورة، جراء 
 وفي ساعات الليل، استشهد شابان، باستهداف سيارة مدنية في حي البرازيل جنو  شرق مدينة رفح.

عاما"، وتامر عادل  12وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن جثماني الشهيدين سعيد عاطف تمراز "
 "، وصال المستشفى بعيد استهداف السيارة المذكورة.عاما 31العايدي "

وانتشلت فرق طبية فلسطينية جثمان طفل شهيد من تحت أنقاض منزل في حي الشجاعية، وكان 
 جثمان  متحلال، ما صع  التعرف علي .

وكان الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أكد ارتفاع عدد شهداء العدوان 
 جريحا. 0870شهيدا، وحوالي  0003يلي المستمر على قطاع غزة إلى اعسرائ

مسنا"، مضيفا من  82امرأة،  143طفال، و 440وقال القدرة في تصريح مقتض : من بين الشهداء 
 مسنا. 350امرأة، و  0012اطفال و  3114ضمن الجرحى 
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وا، بعد قصفها بصواريخ وواصلت قوات ا حتالل وبطريقة ممنهجة، تدمير عدد كبير من المنازل ج
ثقيلة من قبل الطائرات، حيث شمل قصف المنازل وأيضا مساجد وم سسات في كافة أنحاء قطاع 

 غزة.
فقد دمرت الطائرات منز  تعود ملكيت  لعائلة الجعبري، ويقع غر  مدينة رفح، ومنز  لعائلة شلوف 

ة ضهير، ورابعا لعائلة أبو ط  في في منطقة المواصي الساحلية غر  المدينة أيضا، وثالثا لعائل
نفس المدينة، وآخر لعائلة النحال، واستهدفت مبنى تابعا لبلدية رفح في حي الجنينة شرق المحافوة، 

 ودمرت  بصورة كلية.
كما قصفت الطائرات عددا من المنازل في مدينة خان يونس، عرف منها منزل آلل معروف وسط 

 المحافوة.
رياضيا تابعا لنادي شبا  المدازي، ومسجدي القسام في مخيم النصيرات،  كما دمرت الطائرات مبنى

وحسن البنا بحي الزيتون شرق غزة، وكذلك دفيئات وبرك ري زراعية، وحوائر مواش، ومبنى تابعا 
 لبلدية رفح، ومركزا تابعا لمديرية التدري  بمجمع أنصار غربي مدينة غزة.

ا حتالل منز  يعود لعائلة الجماصي في حي الصبرة وسط وفي مدينة غزة والشمال، دمرت طائرات 
 المدينة، وآخر تعود ملكيت  لعائلة عليان شمال القطاع.

 ودمرت الطائرات في مدينة غزة أيضا منز  تعود ملكيت  لعائلة أبو جهل بحي النصر غر  المدينة.
 31شنت أكثر من إسرائيل ، أن كفاب زبون، عن 13/6/4314لندن،  األوسط، الشرقوأضافت 

هجوما جويا على غزة، وقتلت ستة فلسطينيين، بينما أطلق مسلحون فلسطينيون صواريخ على مدن 
 وتجمعات إسرائيلية في غالف القطاع.

في مخيم « القسام»و« الشهداء»واستهدفت إسرائيل أمس ثالثة مساجد في غزة ودمرتها وهي مسجدا 
تون، إضافة إلى تدمير ستة منازل في مناطق متفرقة. في حي الزي« حسن البنا»النصيرات ومسجد 

وأدانت وزارة األوقاف الفلسطيني استمرار قصف المساجد، ورد الجيش اعسرائيلي باتهام حركة 
 حماس باستخدام المساجد كقواعد صواريخ. 

 
دريس .26  رام هللا والخليل تشيعان جثماني الشهيدين القطري وا 

شيعت جماهير محافوة الخليل، أمس، جثمان الشهيد نادر محمد : يوسام الشويك -رام هللا -الخليل 
عامًا( من المدينة، الذي استشهد فجر امس متأثرًا بأصابت  البالدة في أحد  41سعدي إدريس )
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شرايين القل  الرئيسية أثناء المواجهات التي اندلعت أمس األول في منطقة با  الزاوية وسط 
 المدينة. 

ن في محافوة رام هللا والبيرة، وهر امس، جثمان الشهيد محمد أحمد القطري وشيع آ ف المواطني
 ( عامًا، والذي استشهد مساء أمس ا ول، في مدينة البيرة. 11)

 13/6/4314هللا،  رام الجديدة، الحياة
 
 المدنيين كدروع بشرية خالل العدوان على غزة استخدمالجيش االسرائيلي  .27

كر الفلسطيني رمضان قديح لحوات رع  غير مسبوقة عاشها وعائلت  يتذ : القدس دوت كوم -غزة 
لدى اقتحام جيش ا حتالل اعسرائيلي منزلهم في بلدة خزاعة شرق خان يونس في جنو  قطاع غزة 

 خالل العدوان المتواصل على القطاع.
تخدم  الجيش ويروى قديح كيف أن  ول يقرأ الشهادة مرارا متيقنا بأن  لن ينجو بحيات  بعد أن اس

اعسرائيلي وعددا من أفراد عائلت  كدروع بشرية خالل اشتباكات مع المقاومة استمرت عدة ساعات 
ويقول رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوق اعنسان في غزة رامي عبد  في تصريح  في البلدة.

ت في قطاع غزة مكتو ، إن استخدام المدنيين دروعًا بشرية "سياسة إسرائيلية قديمة جديدة" تكرر 
ويشدد عبد  على أن القانون الدولي اعنساني "حور استخدام المدنيين  والضفة الدربية مرات عديدة.

كدروع بشرية، أو استداللهم لجعل بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية، وألزم 
بعادهم عن أي القوات المحاربة ببذل كل جهد لحماية المدنيين الذين   يشاركون في ال قتال، واا

 خطر".
 9/6/4314القدس،  القدس،

 
 من الخليل الى غزة.. انطالق الدفعة الثانية من المساعدات .28

تتج  اليوم إلى قطاع غزة الدفعة الثانية من شحنة اسناد األهل في غزة،  :وسام الشويكي -الخليل
حملة بالميا  المعدنية والفوط شاحنة م 05التي تطلقها غرفة تجارة وصناعة محافوة الخليل، وتشمل 

 الصحية والمواد الدذائية واألغطية والمالبس واألحذية إلى أهلنا في قطاع غزة.
وقال رئيس الدرفة المهندس محمد غازي الحرباوي، خالل م تمر بالخليل: "إن  بعد نجاب الدرفة في 

قابلية العطاء لدى  إيصال الدفعة األولى أصبحت هناك دافعية مضاعفة لدينا للعمل وازدادت
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المواطنين والتجار والصناعيين، حيث كان ما وصل من تبرعات لمقر الدرفة أضعاف ما تم إيصال  
 في الدفعة األولى عخواننا في قطاع غزة".

 13/6/4314هللا،  رام الجديدة، الحياة
 
 ء غزة: األردن بوابة المساعدة والمساهمة والدعم المتواصل ألبناالفلسطينية المخيمات .29

اشاد وجهاء وابناء المخيمات بالمواقف ا ردنية المشرفة بقيادة الملك عبدهللا : خالد الخواجا  عمان 
الثاني تجا  القضية الفلسطينية وابناء الشع  الفلسطيني ومساندة ا شقاء في غزة هاشم م كدين على 

 المتوفرة والمتاحة. ان هذا الدور التاريخي سيزيد مع ا يام عطاء ومحبة وفق ا مكانيات
واعربوا عن اعتزازهم القومي وا خوي والعروبي نحو اخوتهم في قطاع غزة من تقديم الدعم والمساندة 
على مختلف المستويات وفي مقدمتهم جاللة الملك الذي نذر نفس  لخدمة القضايا العربية وفي 

 مقدمتها القضية الفلسطينية.
الديمدرافية حمل ا ردن هموم وقضايا ابناءنا من قطاع غزة لتصبح وبينوا ان ا ردن بحكم الجدرافيا و 

ا ردن بوابة المساعدة والمساهمة والدعم الطبي والدذائي والسياسي المتواصل  بناء غزة ومنها 
 شج  وادانة الجريمة النكراء التي يتعرض لها ابناء القطاع من قتل وتدمير للبشر والحجر.

 13/6/4314عّمان،  الدستور،
 
 صورا لهلع اإلسرائيليين يروونعمال فلسطينيون  .31

بشيء من الفرب المشو  بالحذر كان العامل الفلسطيني ماهر صالح يرق  صواريخ : عاطف دغلس
المقاومة تتساقط فوق المدن اعسرائيلية أثناء العدوان اعسرائيلي على قطاع غزة، مبديا حرص  على 

 طرد  من العمل.عدم إوهار سعادت  بها خشية حبس  أو 
وتحدث عمال فلسطينيون للجزيرة نت عن وروف اعسرائيليين وأحوالهم من الداخل أثناء العدوان 
على غزة وكيف تعمد ا حتالل إخفاءها، وأكدوا أن مدن إسرائيل خلت من سكانها وتحولت إلى مدن 

 أشباب.
يعمل بتل أبي   -ربيةالذي يسكن مدينة جنين بشمال الضفة الد-وطيلة شهر كامل كان صالح 

 ويراق  سقوط الصواريخ الفلسطينية وما تسبب  من فزع وخوف بين اعسرائيليين.
ويقول إن  رأى عشرات الصواريخ القادمة من غزة تسقط في أماكن مختلفة وتفشل القبة الحديدية في 

 صواريخ. 01اعتراض معومها، قائال إنها بالكاد تسقط ثالثة أو أربعة من كل 
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كالم  بالقول إنهم كانوا يشاهدون فقط مخلفات صواريخ القبة الحديدية ولم يروا حطام صواريخ  وي كد
 غزة، مما يعكس فشل إسرائيل في إسقاطها.

ويقول إن صواريخ القبة الحديدية كانت تنفجر في الجو دون أن تصي  صواريخ المقاومة 
 الفلسطينية.

 
 خوف وفزع

ية حا ت فزع كبيرة بين اعسرائيليين، وغادر كثيرون منهم بيوتهم ورافقت عمليات المقاومة الفلسطين
 وأعمالهم، ولم يتوقف دوي صفارات اعنذار في العديد من المدن.

وقد اشتكى اعسرائيليون العمال الفلسطينيين الذين يهتفون دعما للمقاومة كلما رأوا صواريخها تسقط 
 في تل أبي  ومدن أخرى.
 عما  وصادرت بطاقاتهم الشخصية بعد شكاوى قدمها إسرائيليون ضدهم. و حقت شرطة ا حتالل

وقال العامل تيسير أبو طاحون إن  شاهد كيف "ذا  عشرات اعسرائيليين خوفا" واختفوا تحت 
 األشجار وبين البنايات لحوة دوي صفارات اعنذار في منطقة أسدود.

بينما ينكر اعسرائيليون ذلك. ويقول إن  وأضاف أن  كان يرى صواريخ تسقط على مناطق مأهولة،
أحد الصواريخ أصا  محطة بنزين بمنطقة عمل  واشتعلت فيها النيران، لكن سلطات ا حتالل قالت 

 إن  سقط بمنطقة خالية.
 

 تزييف الحقائق
وي كد عمال فلسطينيون أن إعالم ا حتالل يخدع الرأي العام، وأن جزءا كبيرا من السكان كان 

 بما يقول  لهم و  يصدقون غير ، لكنهم أكدوا أن "إسرائيل في الواقع دولة هشة من الداخل".مقتنعا 
إن إسرائيليا أخبر  أن السلطات كانت تطل   -وهو من مدينة نابلس-ويقول العامل علي أبو جاد هللا 

سرائيل من أسر الجنود الذين يقتلون في الحر  القول بأن أبناءها ماتوا في حوادث سير داخل إ
 مقابل إغراءات مادية.

ن كل  وقال الخبير بالشأن اعسرائيلي محمد أبو عالن إن إعالم ا حتالل خاضع للرقابة العسكرية، واا
 ما ينشر في    يكون دقيقا ألن  يهدف أو  للحفاو على الروب المعنوية للجيش والمجتمع.

ة العسكرية، وأعمالهم ليست إخبارية ويضيف أبو عالن أن الصحفيين اعسرائيليين جزء من الم سس
 بقدر ما هي تحريضية.
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ودلل على ذلك بعملية ناحال عوز التي ق تل فيها خمسة جنود إسرائيليين من مسافة صفر بيد كتائ  
القسام، فأعلن ا حتالل أنهم قضوا نتيجة قذيفة "آر بي جي" ولم تسمح الرقابة العسكرية بنشر ملف 

 الفيديو كامال.
أبو عالن أن اععالم اعسرائيلي حاول التأكيد على أن مقتل أي جندي حال دون موت ويالحو 

 العشرات من زمالئ ، ولم يتحدث عن تمكن المقاومة من التسلل خلف خطوط جيش ا حتالل.
 9/6/4314الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 فنانًا تشكيليًا قطريًا يدعمون غزة بأعمالهم الفنية 43 .30

طار مهرجان كتارا التضامني مع غزة قامت مجموعة من الفنانين القطريين في ا: قنا –الدوحة 
والمقيمين من أعضاء الجمعية القطرية للفنون التشكيلية بتجسيد واقع أهل غزة وفلسطين عمومًا خالل 
العدوان ا سرائيلي المستمر على القطاع من خالل لوحات فنية تعبر عن هذ  المأساة وفي نفس 

صمود واألمل لديهم وذلك في ورشة خاصة أقيمت مساء امس الجمعة على كورنيش الوقت توضح ال
 كتارا.

وقال الفنان يوسف السادة رئيس مجلس ادارة الجمعية القطرية للفنون التشكيلية لوكالة األنباء القطرية 
ني تعبيرًا "قنا" إن هذ  الورشة نومتها الجمعية بالتعاون مع كتارا وكمشاركة في هذا المهرجان التضام

فنانًا  11وأوضح ان الورشة شارك فيها أكثر من  عن دعم الفنان القطري ألهل غزة ونصرة قضيتهم.
كل منهم استخدم أدوات  وأسلوب  ليعبر عما يجيش في نفس  تجا  هذ  القضية ليتم ذلك في أعمال 

الوقت، مشيرًا إلى أن فنية راقية تجسد واقع أهل غزة بين الجراب واآل م والصمود واألمل في نفس 
 هذ  اللوحات سيتم عرضها في معرض الجمعية السنوي الذي يخصن  نتاج الورش.

 13/6/4314الدوحة،  الشرق،
 
علدى  لاالحدتال مسدؤولية  عدم تكدريس االنقسدام واسدتمرار يقوم علىموقفنا من قطاع غزة : مصر .32

  غزة
كة خالد ثروت ان هناك تنسيقا عالي أكد السفير المصري لدى الممل: نيفين عبد الهادي -عمان 

المستوى بين بالد  وا ردن سواء على مستوى القيادتين السياسيتين أو على مستوى وزيري الخارجية، 
 بشأن العدوان ا سرائيلي على قطاع غزة.
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على ان الجهود المصرية األردنية تتكاتف من أجل  ر"الدستو "وشدد ثروت في تصريحات خاصة لر 
غزة وبهدف الحصول على الحقوق المشروعة  فيالمزيد من الدماء الطاهرة عخواننا منع إراقة 

 للشع  الفلسطيني.
فقط، بين  اعسرائيليوحول ا نتقادات التي وجهت للمبادرة المصرية على أساس أنها تخدم الجان   

اب األبرياء السفير المصري ان هذا ا مر ليس صحيحا، فالمبادرة المصرية جاءت بهدف إنقاذ أرو 
من إخواننا الفلسطينيين بالدرجة األولى، فأي قتال ينش  بين أي طرفين يتعين العمل أوً  على إيقاف  

طالبت إسرائيل بوقف جميع  التيومن ثم بدء عملية التفاوض وهو ما نادت ب  المبادرة المصرية 
 اجتيابى عدم تنفيذ أي عمليات األعمال العدائية على قطاع غزة برًا و بحرًا و جوًا مع التأكيد عل

المدنيين، وطالبت المبادرة بفتح المعابر وتسهيل حركة عبور األشخان  استهدافبرى للقطاع أو 
والبضائع عبر المعابر الحدودية وهو ما كان مطلبًا رئيسيًا عخواننا الفلسطينيين، لكن لألسف لم يتم 

القطاع ولمزيد من تدمير  فيأعداد الشهداء  قبول هذ  المبادرة وقت طرحها مما أدى إلى مضاعفة
 البنية التحتية لدزة والمئات من منازل المدنيين.

غزة ا ن بين ثروت  فيحول طبيعة وحقيقة الموقف المصري مما يحدث  "الدستور"وردا على س ال  
 ان بالد  أدانت بشدة سواء كان ذلك على لسان رئيسها أو وزير خارجيتها العمليات الحربية

وقتل المدنيين خاصة الشيوخ والنساء  استهدافقطاع غزة وما نجم عنها من  فياعسرائيلية 
 فيالمفرط وغير المبرر للقوة من جان  إسرائيل ضد األبرياء  ا ستخدام واستنكرتواألطفال، 

 والعقا  الجماعي. ا نتقامالقطاع، كما طالبت إسرائيل بضبط النفس والتوقف عن سياسة 
يقوم عليها الموقف المصري من قطاع غزة ان موقف  التيوت ان  فيما يتعلق باألسس واوضح ثر 

بالد  يقوم على أساسيين، يتمثل األول في ضرورة عدم تكريس ا نقسام بين الضفة وقطاع غزة 
مس ولية إسرائيل الكاملة عن القطاع  استمراروضرورة توحيد الشع  الفلسطيني من ناحية، والثاني 

 بموج  اتفاقية جنيف الرابعة. احتالللطة بصفتها س
وحول ما اثير بأن مصر تقوم بحصار قطاع غزة قال ثروت أوً  تقع المس ولية الكاملة لقطاع غزة 
والحصار المضرو  حولها على عاتق إسرائيل وفقا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات األمم 

سرائيا حتاللالمتحدة بصفتها سلطة  تحاصر القطاع برا وبحرا وجوا، وأغلقت كافة  التيل هي ، واا
معابر(، و  تسمح بعبور السلع والبضائع أو مرور  7المعابر على الجان  اعسرائيلي مع القطاع )

لقاء مس وليت  بالكامل على مصر، أما مصر ووفاء منها   بالتزاماتهااألفراد، بهدف محاصرة القطاع واا
قطاع غزة والضفة الدربية، ومحاولة منها لتخفيف  فيفلسطين المحتلة  يفالتاريخية تجا  أشقائنا 
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قطاع غزة عبر معبر  فيالقطاع تقوم بتسهيل مرور المواطنين الفلسطينيين على الحصار المفروض 
رفح البري وكذلك التنسيق لدخول المساعدات اعنسانية للمساعدة عبر المعبر المخصن لعبور 

الحفاو على األمن القومي المصري  ا عتبار فيالتجاري، أخذًا  لالستخدامل األفراد فقط وغير الم ه
 ومقاومة أعمال التهري .

وحاليا وفق ثروت تستمر مصر بفتح المعبر بشكل شب  منتوم والسماب بمرور األفراد والبضائع  
يصال المساعدات اعنسانية الى أهالي القطاع، كما حرصت على   التيت التسهيال استمرارعبر  واا

غزة من الطال  والحا ت اعنسانية والمعتمرين، وذلك على الرغم من  فيتقدمها لمرور المواطنين 
مرت و  تزال تمر بها مصر وعلى رأسها العمليات العسكرية لمكافحة  التي ا ستثنائيةالوروف 
 منطقة شمال سيناء. فياعرها  

ى من الفلسطينيين الذين يصلون الى مصر على ولفت الى ان بالد  قررت ايضا عالج كافة الجرح 
سيارة إسعاف مجهزة ويرافقها كامل  11نفقتها، كما قامت السلطات المصرية منذ بدء األزمة بأرسال 

الجرحى من   ستقبالتخصصات طبية مختلفة  فيطبيبا  31طواقمها الطبية، باعضافة الى إرسال 
  ستقبالمناطق العريش واعسماعيلية والقاهرة  في الفلسطينيين، كما خصصت عددا من المستشفيات

الجرحى، هذا باعضافة الى وجود نقطة طبية داخل منفذ رفح تقوم بتقديم اعسعافات األولية عند 
الحاجة، وكذلك إقامة نقطة إسعاف بالقر  من بوابة المنفذ، علما بأن  لم يصل سوى عدد محدود 

األزمة الراهنة، حيث تركز بعض الجهات على معبر رفح  فيمنهم. ورفض ثروت إقحام معبر رفح 
حين  فيتقدمها،  التيكأساس لحل األزمة، كما تتجنى على دور مصر بالنسبة للمعبر والتسهيالت 

أن حقيقة األمر هو أن المعبر   يدخل ضمن معادلة فك الحصار المضرو  على قطاع غزة، وأن 
على التنصل من مس ولياتها تجا   احتاللرائيل كسلطة أي أحاديث حول ذلك، إنما يعنى مساعدة إس

 القطاع.

 13/6/4314، الدستور، عّمان
 
 نفقا 1859الجيش المصري: إجمالي ما تم تدميره من أنفاق غزة  .33

 11قال المتحدث العسكري في مصر العميد محمد سمير، إن الجيش الثاني الميداني دمر  :القاهرة
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليصبح إجمالي ما تم تدمير  حتى  نفقا جديدا مع غزة بالتنسيق مع

 نفقا بين مصر وغزة. 0750اآلن 
 9/6/4314قدس برس، 
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 إلى غّزة قوافل المساعداتشروط اإل الل المصرّية ل"السبيل" تكشف عن وثيقة:  .34

ام قوافل كشفت وثيقة رسمية مصرية، عن شروط "تعجيزية" تضعها السلطات المصرية أم: السبيل
 اعغاثة التي تسعى عيصال المساعدات الطبية والدذائية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

مة آللية دخول قوافل اعغاثة والمساعدات إلى قطاع غزة عبر  وتحدثت الوثيقة عن "القاعدة المنوإِّ
نومات الهالل معبر رفح في المرحلة الحالية". وأكدت الوثيقة، التي سلمتها السلطات المصرية إلى م

األحمر والصلي  األحمر في الدول العربية خالل ا جتماع األخير في األردن، أن السلطات 
المصرية ألزمت الهيئات اعغاثية الراغبة في إدخال مساعدات إلى غزة بتقديم طل  عبر وزارات 

 الخارجية في دولها، على أن يتضمن الطل  كشفًا بقائمة المساعدات المقدمة.
ت السلطات المصرية الهيئات اعغاثية انتوار موافقة وزارة الخارجية المصرية قبل إرسال وألزم

مساعداتها. وحددت مطار اعسماعيلية وميناء بور سعيد البحري لوصول المساعدات. وحمإلت 
السلطات المصرية الهيئات اعغاثية المانحة نفقات إنزال وتفريغ وشحن المساعدات الطبية والدذائية 

ي مطار اعسماعيلية أو ميناء بور سعيد. كما منعت السلطات المصرية الهيئات اعغاثية من ف
إدخال مواد البناء بمختلف أنواعها واسطوانات الداز والوقود والمبالغ المالية والمنازل الجاهزة. وأبلدت 

 ر.الهيئات أن عددًا محدودًا من المرافقين للمساعدات اعغاثية سي سمح لهم بالعبو 
وشددت الوثيقة أيضًا على أن  يتعيإن على الصحافيين واععالميين الراغبين في العبور إلى غزة 
موافاة السلطات المصرية بأسمائهم وجوازاتهم مسبقًا، مع اشتراط الحصول على الموافقة من وزارات 

تراض األمني الخارجية لبلدانهم أو سفاراتهم، لكن السلطات المصرية أكدت أن لها الحق في ا ع
 على دخول َمن تريد من دون إبداء األسبا .

وبشأن الطواقم الطبية، أشارت الوثيقة الى أن  يتوج  على األطباء تقديم طلبات إلى وزارات خارجية 
دولهم والتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية في رام هللا، قبل الحصول على موافقة السلطات 

 المصرية على دخول قطاع غزة.
قالت الوزيرة الجزائرية السابقة، رئيسة الهالل األحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في م تمر و 

صحافي عقدت  في العاصمة الجزائرية، إن السلطات المصرية تريد إلصاق شارة الهالل األحمر 
 المصري مع شارات المنومات األهلية واعغاثية على كل المساعدات المتوجهة إلى غزة.
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حبيلس انزعاجها من الشروط المصرية بشأن إدخال المساعدات، وأعلنت أن الهالل  وأبدت بن
األحمر الجزائري اضطر الى إلداء حملة تبرع بالدم كانت ستتوجإ  الى قطاع غزة بسب  ا شتراطات 

 المصرية.
 13/6/4314، السبيل، عّمان

 
 "إسرائيل"مصر: بالو للسماح ألسر شهداء فلسطينيين بمقاضاة  .35

تقدم المحامي با ستئناف العالي ومجلس الدولة مصطفى السيد علواني، : خيري حسين -اهرة الق
من  035عضو لجان التحقيق الدولية في المنازعات الجنائية والمعلوماتية، وبصفت  وكيال عن أسر 

شهداء العدوان اعسرائيلي على غزة، ببالغ إلى النائ  العام المصري المستشار هشام بركات، 
الواردة أسما هم  035طالب  في  بألزام األجهزة المعنية بش ون معبر رفح، بالسماب لذوي الشهداء الري

بالبالغ، حتى يتسنى لهم إتمام إجراءات توثيق توكيالت رسمية للحضور وتقديم شكوى رسمية أمام 
 المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني المحتل "إسرائيل".

 13/6/4314 ،الشرق، الدوحة
 
 : ما يحدث في غزة صرخة فلسطينية للعالم لوقف االحتالل والقتلملك األردن .36

عبررردهللا الثررراني أن إسررررائيل تتحمرررل بالدرجرررة األولرررى الملرررك األردنررري  أكرررد : جمانرررة غنيمرررات -عمررران 
مسرر ولية العرردوان علررى قطرراع غررزة، ويتحمررل العررالم بأسررر  مسرر ولية إنهرراء ا حررتالل، وهررو األخيررر مررن 

 نوع  في التاريخ المعاصر.
فرري حرروار شررامل أجرترر  مررع جاللترر  رئرريس التحريررر المسرر ول فرري "الدررد" جمانررة غنيمررات،  الملرركوشرردد 

علررى أن مررا حرردث ويحرردث فرري غررزة هررو صرررخة فلسررطينية للعررالم أجمررع بررأن أوقفرروا ا حررتالل والرردمار 
 والقتل بحق شع  ينشد الحرية واألمن والعيش بكرامة.

شرهدا نا مرن أهرل غرزإة هرم أحيراء عنرد ربإِّهرم يرزقرون برأذن هللا تعرالى. مرا نعيشر  ردنري: "وقال الملرك األ
من ألم ومعاناة جراء العدوان الذي يحصد أرواب األبريراء دون تمييرز ينفري مرزاعم إسررائيل فري تبريرهرا 

الم بأسر  للحر  على غزة. إسرائيل بالدرجة األولى تتحمل مس ولية العدوان على القطاع، ويتحمل الع
مس ولية إنهاء ا حتالل، وهو األخير من نوع  في التاريخ المعاصر، وحرمان شع  شرقيق مرن حقر  
في إقامة دولت  على تراب  الوطني، واستمرار حصار والم، واستيطان يقوإض فرن السالم. ما حدث 
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قتررل بحررق شررع  ويحرردث فرري غررزة هررو صرررخة فلسررطينية للعررالم أجمررع بررأن أوقفرروا ا حررتالل والرردمار وال
 ."ينشد الحرية واألمن والعيش بكرامة

ررع منررذ انسررحا  إسرررائيل وأضرراف: " هررذا العرردوان اعسرررائيلي األخيررر علررى غررزة هررو رابررع عرردوان موسإ
، وهرررو األصررع  واألكثرررر دمويررة مررن حيرررث عرردد الضرررحايا، 1115أحررادي الجانرر  مرررن القطرراع عررام 

ائالت أبيردت بالكامرل. قلبنرا مرع غرزة وأهلهرا، خصوصا من النساء واألطفال وكبار السن، بل هنراك عر
ومصابنا وألمنا واحد، وعواطفنا جميعا مشحونة. لكن، أخت جمانة، علينا اآلن أن ننور بعقالنية لما 
حصل ويحصل. المدنيون األبرياء، خاصة في غزة، هم من يدفع الثمن وهذا أمر غير مقبول إطالقرا 

أن يسائل إسرائيل عمإا ترتكب . والشع  الفلسطيني، خصوصرا  إنسانيا وأخالقيا. على المجتمع الدولي
 ."أهلنا في غزة، هم أصحا  الحق األول واألخير في مراجعة ما يجرى والحكم علي 

كان بأمكاننا وبكل سهولة تصدر عنراوين وسرائل اععرالم خرالل العردوان، عبرر وأكد الملك على أن : "
ل بفاعليرررة ورويرررة عنهررراء العررردوان اعسررررائيلي ورفرررع تصرررريحات وشرررعارات شرررعبية، لكننرررا نفضرررل العمررر

المعانرراة وضررمان اسررتمرار خطرروط المسرراندة إلررى أهلنررا فرري غررزإة. واألردن بررذل ويبررذل كررل الجهررود، وقررد 
دعررم المبررادرة المصرررية لوقررف العرردوان منررذ البدايررة، وهرري المبررادرة الترري تبررين فرري النهايررة أنهررا الوحيرردة 

اعغاثي ألهلنرا فري غرزة، ويواصرل المستشرفى  نة. نستمر بأدامة الجسرالممكنة في ول الوروف الراه
الميرررداني عملررر  علرررى األرض ونكثرررف الررردعم المخصرررن لررر ، وننسرررق دخرررول قوافرررل المرررواد اعغاثيرررة 
رنا كرل قردراتنا  واألدوية، ونسرهم فري إنقراذ النراس ومعالجرة المصرابين والتخفيرف مرن معانراتهم. لقرد سرخإ

على مدار التاريخ بالفعل وليس بالقول، وسنبقى الرئرة للشرع  الفلسرطيني،  من أجل أهلنا في فلسطين
وهررذا واجبنررا الترراريخي والقررومي تجررا  أشررقائنا، ففلسررطين قضرريتنا األولررى. و  نقبررل أن يررزاود أحررد علررى 

 ."األردن فيما يخن فلسطين، فتضحيات شهداء الجيش األردني على ثراها معروفة للقاصي والداني
نسرررتمر فرري توويرررف عالقررات األردن وحضرررور  فررري المنررابر الدوليرررة مثررل مجلرررس األمرررن وسوأضرراف: "

ومجلس حقوق اعنسان من أجل وقف نهائي للعدوان ومنع تكرار  وحشد الجهود الدولية ععمرار غرزة، 
يجاد األرضية المناسبة ععادة إطرالق مفاوضرات قضرايا الوضرع النهرائي بشركل حاسرم، وبمرا يحقرق  واا

ساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية، وبمرا يلبري طموحرات السالم على أ
 ."الشع  الفلسطيني، ووفاء لتضحيات  ودماء شهدائ 

  بد مرن اعشرارة هنرا إلرى أن العردوان علرى غرزإة اسرتدل الفرراغ النراجم عرن توقرف المفاوضرات وتابع: "
، ويهرردد بمزيرد مررن العنرف والتصررعيد وتكررار ، وهررو مررا حرول قضررايا الوضرع النهررائي وفرق حررل الردولتين

حذرنا من  باستمرار. ون كد أن األردن سيستمر بالتصدي لإلجراءات والسياسرات اعسررائيلية األحاديرة 
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فررري القرررردس ووقررررف ا نتهاكرررات المسررررتمرة لحرمررررة المسرررجد األقصررررى والتعرررررض للمصرررلين، فرررري إطررررار 
 ."الوصاية الهاشمية

فرري وررل العرردوان علررى غررزة ومررا نشررهد  مررن عنررف ودمررار ، قررال: "حررل الرردولتينفرصررة للسررالم و وحررول 
وتصاعد في أعداد الشهداء، قد نشهد ضدطًا دوليًا للمضي قدمًا في حل للصراع، فالنزاعات تقود إلرى 
طاولررة المفاوضررات وقررد تلرروب فرصررة لحررل النررزاع بشرركل نهررائي، والسررالم هررو الحررل الوحيررد، واا  وجرردنا 

سررتقبل نتحرردث عررن حررر  إسرررائيلية خامسررة وسادسررة وسررابعة علررى غررزة يكررون الشررع  أنفسررنا فرري الم
 ."الفلسطيني فيها هو الضحية وتبقى إسرائيل عاجزة عن تحقيق أمنها

حررل الرردولتين هررو السرربيل الوحيررد لحررل النررزاع وتحقيررق األمررن وا سررتقرار للمنطقررة كلهررا. وأمررن وتررابع: "
خيررار السررالم العررادل وحررل الرردولتين، وقيررام دولررة فلسررطينية  إسرررائيل لررن يتحقررق إ  بتوجرر  صررادق نحررو

وفررق المرجعيررات الدوليررة ومبررادرة السررالم  0072ذات سرريادة علررى خطرروط الخررامس مررن حزيررران عررام 
العربية وعاصمتها القدس الشررقية، وتتمترع بتواصرل جدرافري حقيقري وباقتصراد قابرل للنمرو وا زدهرار. 

 ."والقبول في المنطقة والعالمبهذا فقط ستحوى إسرائيل باألمن 
أما المسر ولية، إن فشرلت جهرود السرالم، فيتحملهرا المجتمرع الردولي بأسرر ، واألهرم مرن ذلرك وأضاف: "

أن الجميع سيدفع ثمن الفشل، خاصة أجيال المستقبل التي نتحمل المس ولية أمامها. ويج  أن نبني 
يركيررة، وتحديرردا وزيررر خارجيتهررا جررون كيررري حيررال علررى الجهررود والعمررل البنإرراء الررذي بذلترر  اعدارة األم

القضررية الجوهريررة فرري المنطقررة. ونأمررل أن تترروفر الفرصررة قريبررا  سررتئناف مفاوضررات الوضررع النهررائي 
برررين الفلسرررطينيين واعسررررائيليين. وكمرررا ذكررررت سرررابقا، سينصررر  الجهرررد األردنررري علرررى إيجررراد األرضرررية 

 ."المناسبة للعمل بهذا ا تجا 
  13/6/4314، ناللد، عّما
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 همحقوق
المتحررردث الرسرررمي باسرررم الحكومرررة  اععرررالماعتبرررر وزيرررر الدولرررة لشررر ون : نيفرررين عبرررد الهرررادي -عمررران

لرصررررد ا نتهاكررررات فرررري تررررل أبيرررر  رأس حربررررة أساسررررية  األردنرررريالرررردكتور محمررررد المررررومني ان السررررفير 
  يقافها. إسرائيلا سرائيلية في القدس والمسجد ا قصى، ومسألة اساسية للضدط على 

المومني خالل مقابلة خاصة في برنرامج "نربض البلرد" بقنراة )ر يرا( اننرا خضرنا نقاشرا تاريخيرا  وأضاف
ا مرر بضررورة وجرود واعيا منذ التسعينيات حول موضوع التبادل الدبلوماسي مرع اسررائيل، وربرط هرذا 
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هذا التمثيل حتى يحصل الشع  الفلسطيني على حقوق  فكان خيارا استراتيجيا منذ التسعينيات بذلك، 
وا ردن مستعد ان يقروم براي خطروة مرن شرأنها ان تقلرل المعانراة التري يتعررض لهرا الشرع  الفلسرطيني 

ف، وبالترالي مرا ن كرد علير  ان وتمكن  من استعادة حقوق ، ووجود السرفير مرن عدمر  يحكمر  هرذا الهرد
الخطوات والفائدة التي تتحقق من ذلك هامة، فهناك جهد اغاثي وجهد دبلوماسي   يتحقق ا  بوجود 
السررفراء كمررا اننررا نتحرردث عررن انتهاكررات اسرررائيلية فرري القرردس والحرررم الشررريف يجرر  رصرردها بشرركل   

 يمكن القيام ب  ا  من خالل السفير.
لعدوان ا سرائيلي الداشم على فلسرطين عبرنرا عنر  عشررات المررات وعبرنرا عرن وفي موضوع رفضنا ل

 رفضنا بما اسمينا  العقوبة الجماعية للشع  الفلسطيني وهي باللدة الدبلوماسية لدة متقدمة.
وردا علررى خطرروة دول اميركررا الالتينيررة مررن طرررد السررفراء ا سرررائيليين لررديها كخطرروة تعبررر عررن رفررض 

على غزة اكد المومني ان ا ردن عبرر اكثرر مرن مررة عرن هرذا الررفض، مشريرا الرى ان  العدوان الداشم
هررذ  الرردول ليسررت بحاجررة  رسررال معونررات او رصررد انتهاكررات وليسررت بحاجررة لرصررد اعررداد ا ردنيررين 
والفلسررطينيين الررذين يعبرررون الجسررر كررل يرروم، وبالتررالي خسررارتهم تختلررف عررن دول اخرررى وحسررابات 

 دول امريكا الالتينية.الدول تختلف عن 
وردا على س ال حول وجود السفير ا ردني في تل ابي  وا سرائيلي في عمان، اكد وجرود كرل منهمرا 
في موقعر ، مشريرا الرى انر  فري حرال حردوث اي مسرتجدات بهرذا الشران لرن نترأخر برا عالن عنهرا فري 

 الوقت المناس .
مني منرررذ بدايرررة العررردوان أدنرررا  رسرررميا بكرررل وحرررول الموقرررف ا ردنررري مرررن العررردوان علرررى غرررزة قرررال المرررو 

العبارات التي تستخدم  دانة العدوان البربري والداشم بكلمات تعتبرر برالموزاين الدبلوماسرية قويرة جردا، 
 م كدا ان موقفنا قوي وينسجم مع موقف الرأي العام ا ردني الذي كان يتابع العدوان بصدمة بالدة.

لعربرررري ا سرررررائيلي   يمكررررن ان ينتهرررري دون ان يكررررون هنرررراك موقفنررررا واضررررح مررررن العنررررف والصررررراع ا
مفاوضات مباشرة تعيد للشع  الفلسطيني حقوق  وكرامت  الوطنية، وبالتالي كنا دوما ن كد ان هذا هو 
جوهر الصراع في الشرق ا وسرط وغيرا  الحرل ا ساسري وعردم احقراق العدالرة للشرع  الفسرطيني فري 

 يكرر دوامة العنف كل فترة من الزمان. غزة والضفة الدربية من شأن  ان
وحول الموقف ا ردني من المباحثات في القاهرة نحن مطلعرون تمامرا علرى مرا يحردث فري مصرر مرن 
خررالل اتصررا تنا با شررقاء المصررريين، مررن البدايررة موقفنررا سررند ودعررم المبررادرة المصرررية ونعتقررد بحكررم 

جدرافي من قطاع غزة ان اي حل للعردوان   برد ان الو ية التاريخية لمصر على هذا الملف وقربها ال
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يكون في  دور مصري، وبالتالي الجهد المصري ا ن في القاهرة ونحن مطلعون على ذلك، ونأمل ان 
 يكون استدامة للهدنة و  بد بعد الهدنة من مفاوضات  عادة الحق للشع  الفلسطيني.

الفيررة قررال المررومني الهرردف ا ساسرري ايقرراف وحررول دعررم المبررادرة المصرررية علررى الرررغم مررن كونهررا خ
العررردوان الداشرررم علرررى ا راضررري الفلسرررطينية، فالمرحلرررة تحتررراج  حقررراق الهررردف ا ساسررري وهرررو ايقررراف 
العرردوان، واول بنررد فيهررا ايقرراف العرردوان وهررو ا كثررر منطقيررة فرري تلررك المرحلررة، وكررل النقرراط ا خرررى 

 سوف تكون مطروحة للنقاش.
 13/6/4314، الدستور، عّمان
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الررذي   يررزال يواصررل عدوانرر  علررى  اعسرررائيليهيررثم ابوخديجررة ان العرردو  قررال النائرر  الرردكتور: عمرران
قطررراع غرررزة يمنرررع خرررروج الجرحرررى والمصرررابين والمرضرررى مرررن القطررراع للعرررالج فررري المملكرررة ا ردنيرررة 

 الهاشمية والدول ا خرى.
مستشرفى ميرداني فري قطراع غرزة  عنشراءوقال ان جمعية المستشفيات ا ردنية على استعداد تام ودائم 

 في حال تمكنت من ذلك وان الكوادر الطبية والتمريضية والفنية وا دارية جاهزة لهذ  المهمة.
ابررو واكررد  ابررو خديجررة فرري مرر تمر صررحفي عقررد  ورئرريس جمعيررة المستشررفيات ا ردنيررة الرردكتور زهيررر 

فارس في مقر الجمعية امس ضرورة تكاتف الجهود وتوحيدها على ا رض لنصرة ا هل فري القطراع  
مرحبررا بكررل دور يمكررن ان يسررهم فرري المرحلررة القادمررة باعررادة اعمررار غررزة علررى صررعيد تأهيررل القطرراع 

 الصحي والتعليمي والتدري  هناك حال وقف العدوان.
الرف دينراراردني وان   31ية جمعوا تبرعات نقديرة تقردر بحروالي وقال ان طلبة جامعة العلوم  التطبيق 

ادارة الجامعة تبرعت بالمبلغ المتبقي لشراء سيارة اسعاف مجهزة بالكامل  رسالها الى قطاع بالتعاون 
 مع جمعية العون الصحي ا ردني مع فريق طبي مجهز بالكامل الى القطاع.

في القطاع حس  قردراتنا وسرتطاعتنا ولرن نبخرل فري تقرديم  وقال ابوخديجة اننا سنقف الى جان  اهلنا
ومن جانب  دعا رئيس جمعية المستشفيات ا ردنية الدكتور زهير ابوفارس  اية مساعدات من اي نوع.

الى توحيد كافة الجهود ا غاثية في المملكة من اجل تقديم المساعدات بمختلف انواعها واشكالها الى 
ل على تأسريس هيئرة وطنيرة اردنيرة تكرون علرى شركل مولرة مركزيرة تصر  ا هل في قطاع غزة والعم

 فيها جميع المساعدات الطبية والدذائية وا نسانية وغيرها بما فيها مساعدات اعمار قطاع غزة.
 13/6/4314، الدستور، عّمان
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 في سحاب اإلسرائيليةملة لمقاطعة المنتجات األردن: ح .39

تحرت  اعسررائيليةدني في سحا  حملرة مقاطعرة للمنتجرات أطلق نشطاء وم سسات مجتمع م: سحا 
" تعبيرا عن ا ستنكار والتنديد بالعدوان الصهيوني على اعسرائيليةشعلر "سحا  خالية من المنتجات 

 قطاع غزة.
واطلقررت الحملررة مررن أمررام مسررجد سررحا  الكبيررر وتضررمنت دعررروة لكرررافة المحررالت التجاريررة لمقاطعررة  

ة وخصوصرررا الخضرررروات والفواكرررر  حيرررث طررراف منومرررو الحملرررة شررروارع المدينرررة المنتجرررات ا سررررائيلي
حررراملين شرررعارات تررردعوا الرررى مررر ازرة الحملرررة وقررراموا بلصرررق البوسرررترات المطالبرررة بمقاطعرررة المنتوجرررات 

 ا سرائيلية على واجهات المحالت التجارية.
عدد كبير من المتطوعين وشارك بالحملة التي نومها منتدى سحا  الثقافي ومجموعة "سحا  اليوم" 

 وممثلي الم سسات المحلية والشبابية وحويت بتأييد واسع من التجار والمواطنين.
وبين منومو الحملة في بيان وزع على ا هالي ان هدف الحملرة توعيرة المرواطن واصرحا  المحرالت 

لالقتصراد ا سررائيلي التجاريرة فري سرحا  ان البضرائع ا سررائيلية التري يرتم تسرويقها تمثرل ايررادا ماليرا 
والرررذخائر لقترررل ابنررراء الشرررع   األسرررلحةيمكرررن دولرررة ا حرررتالل مرررن ا سرررتمرار فررري اعترررداءاتها وشرررراء 

 الفلسطيني الشقيق.
ستكون هدفا للمقاطعة وسيمتنع المواطنون عرن  إسرائيليةبان المحالت التي تعرض بضائع  وأوضحوا

 .او غيرها اعسرائيليةالشراء منها سواء البضائع 
ويقرروم منومررو الحملررة بالتنسرريق مررع م سسررات محليررة فرري عرردد مررن المرردن لتعمرريم الحملررة فرري مختلررف 

لمر ازرة  اععالميرةبصورة منهجية تنطلق مرن جمروع المرواطنين و  تكتفري بالدعايرة  األردنمدن وقرى 
 مثل هذ  الحمالت.
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 ن دم للزةسياسيون: األردن رئة للفلسطينيين وشريا .41

ثمرررن سياسررريون اردنيرررون الررردور ا ردنررري الكبيرررر والمشررررف ملكرررآ وحكومرررة : عبررردهللا الحديررردي -عمررران 
 وشعبآ وكافة الم سسات ا ردنية لدعم غزة وصمودها ضد العدوان ا سرائيلي.

" الرررراي " الررى اهميرررة مواصرررلة كافررة الجهرررود  سرررناد ا شررقاء الفلسرررطينيين ووقرررف معانررراتهم  رواشرراروا لررر
 فتررين الررى ان الموقررف ا ردنرري يحتررذى فرري هررذا الشرران وهررو الموقررف المتواصررل علررى كافررة مراحررل 
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القضية الفلسطينية الى حين احقاق الحقوق الوطنية كاملة للشع  الفلسطيني على تراب  الوطني وفي 
 مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ردن ملكررآ وحكومررة وشررعبآ نررددوا وادانررو هررذا العرردوان البربررري الهمجرري وقررال النائرر  حررازم قشرروع ان ا 
 الذي طال الشع  الفلسطيني ا عزل في غزة.

واضرراف "منئررذ اللحوررة ا ولررى  نررد ع العرردوان قررام  الملررك بزيررارة الو يررات المتحرردة ا مريكيررة والتقررى 
ا مرررريكيين لوقرررف هرررذا ا عترررداء نائررر  الررررئيس ا مريكررري )جرررو بايررردن( والتقرررى العديرررد مرررن السياسررريين 

 الصارخ على الشع  الفلسطيني في غزة ".
وقال قدم  الملك دعمآ موصوآل انسانيآ لصالح ا شقاء في غزة من خالل اسنادهم بالمستشرفى الطبري 
الميررررداني ، وايضررررآ اسررررنادهم بكررررل المعونررررات ا نسررررانية والمعيشررررية الرئيسررررية الالزمررررة  دامررررة حيرررراتهم 

 جم المعاناة التي يتكبدها الشع  الفلسطيني.ولتخفيف من ح
ولفت ان  الملك قام بدور القائد والقدوة لالنسان ا ردني ، عندما تبرع بدم  لصرالح الجرحرى فري غرزة 
، وكانت رسالة واضرحة مرن  الملرك ان دمنرا لالشرقاء الفلسرطينيين ،وهري رسرالة عكسرت وبينرت ا ثرر 

 رجل واحد لدعم ا شقاء في غزة. الكبير على نفوس ا ردنيين وهبوا هبة
واشار قشوع الى ان  الملك اوعرز للحكومرة بتسرهيل كرل ا جرراءات التري تحرول دون وصرول الجرحرى 
الفلسطينيين من غزة الى مدينة الحسين الطبية ، وكان هناك اسرتجابة واسرعة مرن قبرل مجلرس النروا  

طينيين ، فقرد قرردم البرلمران ا ردنري رسررالة ا ردنري الرذي كران لرر  الردور فري دعرم واسررناد ا شرقاء الفلسر
الى البرلمان العربي لعقد اجتماع للبرلمان العربي ، حيث كان لالردن موقف واضح ازاء هرذا العردوان 

 الذي رفض  ايضآ البرلمان العربي جملة وتفصيآل ،واعتداء اثم وصارخ على الشع  الفلسطيني.
رت عررن موقررف الشررع  ا ردنرري ، ودعمهررم ومناصرررتهم واشررار ان الوقفررات الشررعبية الكبيرررة الترري عبرر

 خرروانهم الفلسررطينيين ، وهررذا الشررع  الحرري الررذي عبرررت عنرر  المسرريرات والتورراهرات الشررعبية تاكيرردآ 
لوقوفنا التام في ا ردن ملكآ وحكومة وشعبآ وبرلمانآ واعيانآ وكافة الم سسات ا ردنية نصرة  شرقائنا 

وقهم المشررروعة واقامررة الدولررة الفلسررطينية المسررتقلة وعاصررمتها القرردس ، الفلسررطينيين لينررالوا كافررة حقرر
وهرررذا هرررو موقرررف ا ردن الرررذي كررران ومرررا زال وسررريبقى علرررى الررردوام ، نعرررم المناصرررر والرررداعم لالشرررقاء 
الفلسطينيين ،  ن القضية الفلسطينية لنا اردنيآ وتعبر عن قضية وطنية ملحة ندعمها مجتمعين بكل 

نرات التري برين ايرردينا علرى الصرعيد السياسري وا نسراني الترري مرن شرانها تخفيرف حجررم الوسرائل وا مكا
 المعاناة التي يتكبدها الشع  الفلسطيني جراء هذا العدوان الهمجي التي تقود  آلة الحر  ا سرائيلية.
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برررغم وقررال الرروزير السررابق وجيرر  عزايررزة ان ا ردن هرري الرئررة ا قررر  والمتررنفس لالشررقاء الفلسررطينيين و 
شدة الحصار على غرزة كران ا ردن المنفرذ ا ساسري  يصرال الردعم وتخفيرف المعانراة نتيجرة العردوان 

 الوالم وا ثم الذي وقع على اهلنا في غزة طيلة الفترة الماضية.
واشررار الررى جهررود ا ردن المميررزة فرري موضرروع المسرراعدات ا نسررانية عررن طريررق المستشررفى ا ردنرري 

ذي يعمل منذ سنوات طويلة ،والتمدد ا فقي في كافرة انحراء قطراع غرزة والمشرهود الموجود في غزة وال
لر  خررالل الفترررة الماضررية لمعالجررة الحررا ت الكثيرررة مررن الجرحررى ، وايضررآ اسررتقبال الجرحررى فرري مدينررة 

 الحسين الطبية.
ا هرل فري  ولفت الى الجهد ا ردنري  يصرال المسراعدات التري تراتي مرن الردول العربيرة والعالميرة الرى

غزة عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية بجهد موصول طيلة الفترات الماضرية ،وان ا ردن كران دائمرآ 
و  زال يتبنررى المبررادرات الدوليررة الترري تمررس القضررية الفلسررطينيية وخاصررة فرري مجلررس ا مررن الرردولي ، 

رار ووضرع  علررى طاولررة والرذي كرران لر  ا ثررر ا كبرر فرري توجير  رسررالة الررى مجلرس ا مررن ،وتقرديم القرر
 مجلس ا من الدولي.

واشار الى جهود  الملك في كل المحافل الدولية ،لمرا يتمترع بر  جاللتر  مرن ثقرل وكلمرة مسرموعة لردى 
صناع القرار في العالم ، وكان ل الملك الصدى ا كبر والتاثيرالقوي للتعاطي مع مرا تتعررض لر  غرزة 

 وضرورة ايقاف هذ  المجازر وسفك الدماء.
واكد علرى اهميرة وقرف معانراة ا شرقاء فري غرزة وان ا ردن سريبقى السرند الرئيسري  هلنرا فري فلسرطين 

 وقطاع غزة.
وقال الوزير السابق د ابراهيم بدران   شك لدى احد ان الموقف ا ردني اتجا  ما يجري في غزة كران 

 ردنيررة وعلررى راسررها  الملررك غايررة فرري المسرر ولية ، سررواء كنررا نررتكلم عررن الشررع  ا ردنرري او الدولررة ا
ولرريس هنرراك تفريررق حقيقرري  ن ا ردنيررين ينورررون الررى مررا يجررري فرري غررزة وكانرر  يجررري فرري جررزء مررن 
بلدهم واراضريهم ، ولرذلك نجرد ان التأييرد  هلنرا فري غرزة والمسراندة المعنويرة والماديرة قرد شرملت جميرع 

 انحاء ا ردن.
مدينررة الررى مدينررة سررنجد ان ا ردنيررين جميعررآ يشررعرون  واضرراف اننررا اذا تنقلنررا فرري اجررزاء ا ردن مررن

بالدض  ازاء الهجمة الوحشية التي قامت بها اسررائيل ،ويقفرون كقلر  رجرل واحرد لمسراندة ا خروة فري 
 غزة.

وقررال ان ا ردن قرردم المسرراعدات الررى اهلنررا فرري غررزة سررواء كانررت المسرراعدات الرسررمية او المسرراعدات 
اء وقوافل الدرذاء وكرل مرا يمكرن ان يرسرل الرى غرزة ،و  يسرتطيع ا ردنري ا هلية والتي تمثلت في الدو 
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ا  ان يشعر بان  يقوم بواجب  اوآل تجا  ما يجري وتاييد اهلنا في غرزة ،وثانيرآ يشرعر بانر  يقروم بواجبر  
بكل رضى وبكل ثقرة ، ويتتطلرع الرى المجتمرع الردولي والمجتمعرات العربيرة وجميرع ا حررار فري العرالم 

 ساندو اهلنا في غزة.لكي ي
واكد ان الشع  ا ردني كل  يشرعر ان مرا يحردث فري غرزة كانر  قطعرة مرن بلردنا ونترالم معهرم وسريبقى 

 سندآ لهم ملكآ وحكومة وشعبآ. األردن
 13/6/4314، الرأي، عّمان
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الداشررم علررى قطرراع غررزة شرركل ا ردن الرئررة  ياعسرررائيلمنررذ بدايررة العرردوان : طررارق الحميرردي -عمرران 
الحقيقيرررة التررري يترررنفس مرررن خاللهرررا القطررراع المحاصرررر عرررن طريرررق اسرررتقبال المصرررابين وارسرررال قوافرررل 
المسررراعدات والتبرعرررات با ضرررافة لرفرررد القطررراع برررالكوادر والمتطررروعين وتنوررريم الفعاليرررات التررري تهررردف 

 زل.لتسليط الضوء على هذا العدوان الهمجي على شع  أع
وشرركل وحرردة الموقررف ا ردنرري الشررعبي والرسررمي نموذجررا مشرررفا يحتررذى، حيررث هرر  ا ردنيررون قيررادة 
وحكومررة وشررعبا للتبرررع والبررذل والعطرراء سررواء بالرردم أو المررال أو المسرراعدات العينيررة، فرري حررين تبررذل 

دعم ا شررقاء الجهررات الرسررمية مثررل الهيئررة الخيريررة الهاشررمية والخرردمات الطبيررة الملكيررة جهررودا جبررارة لرر
 في القطاع بشتى الطرق وضمن ا مكانيات.

وفيما يتعلق بالمسرتوى الشرعبي قردمت النقابرات المهنيرة خرالل الفتررة الماضرية جهرودا جبرارة مرن خرالل 
تسيير القوافل وفتح با  التبرعات والعمل على ارسال المتطروعين خاصرة مرن النقابرات الصرحية التري 

 هذ  القطاعات.يعاني القطاع من نقن واضح في 
رئيس مجلس النقبراء نقير  ا طبراء الردكتور هاشرم أبرو حسران أكرد ان النقابرات المهنيرة توحردت خرالل 
الوروف ا خيرة وأنها وضرعت أي خرالف فري ا فكرار والمواقرف بعيردا مرن أجرل التضرامن مرع قضرية 

 العر  المركزية وهي فلسطين.
ن الموقررف الشررعبي ا ردنرري والررذي بررين حقيقررة أبررو حسرران أشررار الررى أن الموقررف النقررابي هررو جررزء مرر

مشرراعر ا ردنيررين تجررا  فلسررطين كررل فلسررطين والترري تعتبررر غررزة جررزءا منهررا، مشرريرا إلررى أن الموقررف 
 الرسمي فيما يتعلق بجهود ا غاثة لم يكن أقل من الموقف الشعبي.
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لذي يتعرض للعردوان واعتبر أبو حسان أن ا ولوية كانت في ايصال المساعدات المستعجلة للقطاع ا
الهمجي م خرا خاصة في قطاع ا دوية والمستلزمات الطبية والكوارد خاصة وأن القطاع الصحي في 

 غزة يقدم جهودا جبارة ا  أن    يسطيع القيام بها لوحدة.
وبين أبو حسان أن النقابات قردمت مرا يقرار  نصرف مليرون دينرار للقطراع با ضرافة لحملرة التبرعرات 

 الف دينار للمشتريات المستعجلة. 311لتي يحتاج اليها، كما تم رصد مبلغ بالدم وا
وأشررار ابررو حسرران إلررى أن النقابررات قامررت بتوقيررع اتفاقيررات مررع جمعيررة المسررتفيات الخاصررة وجمعيررة 

من مصابي العدوان على غزة في المستشفيات ا ردنيرة فري  011المستشفيات ا ردنية لمعالجة قرابة 
 ابات بتأمين المسكن ومساعدة مرافقي المصابين من مختلف الجوان .حين تكفلت النق

وبرررين أبرررو حسررران أن النقابرررات تعمرررل وبالتنسررريق مرررع الهيئرررة الخيريرررة الهاشرررمية مرررن أجرررل ترتيررر  كافرررة 
 التسهيالت لتسيير القوافل ا ردنية والمساعدات التي يحتاجها ا شقاء في قطاع غزة.

المستشفى الميداني ا ردني في قطاع غزة من جهود تعتبر أكثر من واعتبر أبو حسان أن ما يقوم ب  
جبارة وأن  تم تزويد المستشفى بالمعدات والمستلزمات وا دوية والكوادر الم هل  للتعامل مرع الورروف 

 الصعبة التي يمر بها القطاع.
ء علررى جهودهررا واعتبررر أن ا عررالم ا ردنرري لررم يعررط الخرردمات الطبيررة الملكيررة حقهررا ولررم يسررلط الضررو 

 التي تبذلها لمساعدة ا شقاء المصابين في القطاع.
وفيمررا يتعلررق برردور الهيئررة الخيريررة الهاشررمية بررين أبررو حسرران أنهررا محررل ثقررة عنررد النقابررات وعنررد كررل 
ا ردنيرين وأن كوادرهررا تقرروم بمجهررودات كبيرررة لتررأمين وصرول كافررة المسرراعدات للقطرراع با ضررافة الررى 

 حقيقية بين ا ردنيين والقطاع خاصة في نقل احتياجات القطاع الملحة.أنها تشكل الصلة ال
وأشررار أن النقابرررات تعمرررل حاليرررا علرررى ترتيررر  مسرراعدات جديررردة لدرررزة لشرررراء مسرررتلزمات بقيمرررة نصرررف 

 مليون دينار سواء من المساعدات الطبية او الدداء أو المواد ا ساسية.
لنقابات المهنية للتبرع بما تجرود بر  أنفسرهم، معتبررا أن وقفرة وأشار أن ا ردنيين مازالوا يتهافتون الى ا

الشررررع  ا ردنرررري هرررري وقفررررة ا شررررقاء لألشررررقاء، مشرررريرا الررررى أن للقضررررية الفلسررررطينية خصوصررررية عنررررد 
 ا ردنيين.

وشدد ابو حسان على ضرورة وقف ا عتداء ا سرائيلي على غزة بشكل مباشر وفوري با ضافة الرى 
صار عن القطراع مرن أجرل التخفيرف علرى ا شرقاء فري القطراع م كردا أن هنراك فتح المعابر ورفع الح

عددا ضخما من المصرابين فري القطراع والرذين مرايزالو بحاجرة للعرالج فري حرين   يسرتطيعون مدرادرة 
 القطاع المحاصر.
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 وأكررد أن النقابررات تعمررل علررى توحيررد كافررة الجهررود الشررعبية والنقابيررة والحزبيررة مررن أجررل خدمررة القضررية
 الفلسطينية والتخفيف من ا م في قطاع غزة.

وأشار الى أن النقابات خاطبرت وزارة الخارجيرة مرن أجرل السرماب بارسرال وفرد طبري اردنري يتكرون مرن 
عدد من المتطوعين ا طباء والممرضين والصيادلة في التخصصات التي يحتاجها القطاع الطبي في 

 غزة وبناء على طلبهم.
برت مرن خرالل مرذكرة لروزارة الخارجيرة أيضرا بردعم مطلر  مجلرس النقبراء بترتير  وبين أن النقابات طال

 زيارة لقطاع غزة مشيرا ألى أن الجميع متحمس لزيارة غزة في هذ  الوروف.
وطالرر  الحكومررة بزيررادة جهودهررا السياسررية والدبلوماسررية مررن أجررل العمررل علررى وقررف العرردوان الفرروري 

 على القطاع ورفع الحصار الجائر عن .
مررن جانبرر  قررال نقيرر  الممرضررين محمررد الحتاملرر  أن ا ردن يقررف وقفررة ا خرروة المشرررفة مررع الشررع  
الفلسطيني في قطاع غزة والشع  الفلسطيني عموما وبشكل يجسد الوحدة الوطنية بكل معانيها والتي 

رة مرن اجرل يقودها  الملك عبدهللا الثاني الرذي يعمرل علرى المسرتويات السياسرية وا نسرانية بجهرود جبرا
 وقف العدوان واغاثة اهل غزة وفك الحصار.

واضاف لقد وقف ا ردن بكرل مكوناتر  ملكرا وحكومرة وشرعبا الرى جانر  الشرع  الفلسرطيني وحقر  فري 
الحياة وعدالة قضيت  التي هي قضيتنا جميعا، واننا نشعر بالفخر وا عتزاز بهذا الدور الرذي يقروم بر  

 ة الثابت  التي  تتراجع لدعم اهلنا في فلسطين.ا ردن، ون كد استمرارنا للوقف
واعتبر ان القضية الفلسطينية قضية ا ردن ا ولى، واكد دعم النقابرة لجهرود  الملرك التري تهردف الرى 
رفع المعانراة عرن الشرع  الفلسرطيني فري قطراع غرزة، ودعرا ا مرة العربيرة وا سرالمية لمسراندة الشرع  

تقديم كل المساعدات الطبية وا نسانية لتخفيف المعاناة التي يعيشرها الفلسطيني في قضيت  العادلة، و 
 الشع  الفلسطيني تحت انوار العالم.

وطالر  ا مررم المتحرردة برران تقرروم برردورها الطبيعرري فري وقررف العرردوان علررى قطرراع غررزة وتحقيررق مطالرر  
 الشع  الفلسطيني المشروعة وان  تنور للمجرم والضحية بنفس المنوار.

  اعتبر نقي  اطباء ا سرنان الردكتور ابرراهيم الطراونرة ان العردوان الصرهيوني علرى اهلنرا فري من جانب
 غزة وحد جميع جهود ا ردنيين خلف الشع  الفلسطيني في حين تراخت المنومات ا غاثية الدولية.

خالل واضاف ان الشع  ا ردني هو الشع  العربي الوحيد الذي سارع لمساندة اهلنا في القطاع من 
 المساعدات ا نسانية وا غاثية.
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واشررراد بالررردور الرررذي قامرررت بررر  الهيئرررة الخيريرررة الهاشرررمية والمستشرررفى الميرررداني ا ردنررري فررري القطررراع 
والخرردمات الطبيررة الملكيررة فرري تقررديم العررون ا نسرراني للقطرراع، حيررث اصرربح ا ردن مررن خاللهررا ومررن 

المهنيررة بمثابررة الرئررة للشررع  الفلسررطيني فرري خررالل م سسررات المجتمررع المرردني وعلررى راسررها النقابررات 
 قطاع غزة.

واكررد الرردكتور الطراونررة الحاجررة  سررتمرار جهررود ا غاثررة حتررى يررتم اعررادة اعمررار غررزة نتيجررة العرردوان 
 الصهيوني الهمجي على القطاع.

واضاف ان الموقف الدبلوماسي ا ردنري طالر  باسرتمرار بوقرف العردوان، واننرا نطمرح ان يكرون اقروى 
 اضح للعلن وموضح للشع  ا ردني.وو 

واشار الى ان النقابات قامت بالدور المطلو  منهرا فري جمرع التبرعرات وتسرليط الضروء علرى العردوان 
المجرررم. وكررران لمجلرررس النقبرراء فعاليرررات عديررردة وطالرر  مصرررر بفرررتح معبررر رفرررح  دخرررال المسررراعدات 

 والوفود الطبية.
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أعلرررن رئررريس النقابرررة العامرررة للمنررراجم والتعررردين خالرررد الفناطسرررة عرررن تبررررع : رررر هرررارون آل خطرررا  معررران
الرررف دو ر لألشرررقاء فررري غرررزة، م كررردا ان هرررذا  011العررراملين فررري شرررركتي الفوسرررفات والبوتررراس بمبلرررغ 

الرذي امرر بتسرخير كرل ا مكانيرات لخدمرة اهلنرا  الدعم يأتي اقتداء بقائد الوطن  الملك عبرد هللا الثراني
 في غزة ومعالجة جرحى العدوان اعسرائيلي في المستشفيات األردنية.

وقال الفناطسة " ان هذا التبرع جاء من كافة العاملين في الشركتين بمبلغ عشرة دنانير من كل عامل 
ة المهنرردس عررامر المجررالي ورئرريس بالتنسرريق والتعرراون مررع رئرريس مجلررس ادارة شررركة الفوسررفات ا ردنيرر

مجلررس ادارة شررركة البوترراس العربيررة المهنرردس جمررال الصرررايرة، للوقرروف مررع ا شررقاء فرري غررزة لتجرراوز 
 محنتهم جراء العدوان ا سرائلي عليهم وللتعبير عن وقوف الشع  ا ردني خلفهم في صمودهم.

يشهد لر  التراريخ لعدوان البربري الذي لم وطال  الفناطسة قادة الدول العربية، الى التحرك لوقف هذا ا
المعاصرر مثريال وعقرد قمررة عربيرة تكرون قرادرة علررى اتخراذ القررارات التاريخيرة الترري يمكرن لهرا ان تررردع 
الكيررران الصرررهيوني، م كررردا مواصرررلة تقرررديم الررردعم بكرررل اشررركال  لنصررررة ا خررروة فررري غرررزة كواجررر  دينررري 

نسرراني للمسرراهمة فرري صررمود المقاومررة الفلسررطينية علررى أر  ض غررزة أمررام الدطرسررة وقررومي وأخالقرري واا
 ا سرائيلية الصهيونية.
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وكانررت النقابررة العامررة للمنرراجم والتعرردين قررد اسررتنكرت فرري اجتماعهررا الررذي عقررد برئاسررة رئيسررها النائرر  
األسبق خالد زاهرر الفناطسرة الصرمت العربري والردولي وم سسرات  وهيئاتر  حيرال المجرازر البشرعة ضرد 

لصرررهيونية التررري تتعمرررد وبصرررورة ممنهجرررة قترررل ا طفرررال الشرررع  الفلسرررطيني علرررى أيررردي آلرررة الحرررر  ا
والنساء والشيوخ وتدمير المساجد والمدارس والمستشفيات فري قطراع غرزة، ودعرا اعضراء النقابرة الردول 
العربية واعسالمية وكل الهيئات والمنومرات الدوليرة وفري مقردمتها منومرة التعراون ا سرالمي وجامعرة 

رارات التررري يمكرررن لهرررا ان توقرررف هرررذ  الهجمرررة الشرسرررة علرررى الشرررع  الررردول العربيرررة بسررررعة اتخررراذ القررر
 في غزة. األعزلالفلسطيني 
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اعتبررر نرروا  أن الموقررف األردنرري وتحديرردا الموقررف الملكرري بقيررادة  الملررك عبررد : محمررد الزيررود -عمرران 
ابي والشررعبي بأنهمررا مواقررف غيررر مسرربوق  تجررا  اععتررداء الداشررم واعجرامرري هللا الثرراني والموقررف النيرر

اعسرائيلي على قطاع غزة، م كدين أن األردن بقيادة جاللت  اصطف كما هو معهود عن  إلى جان  
 األشقاء واعخوة الفلسطينيين في القطاع.

الطمروب النيرابي والشرعبي ضرد وأشاروا في حديثهم إلى "الرأي" إلى أن الموقف الحكومي لم يصل إلى 
العرررردوان اعسرررررائيلي بحررررق الفلسررررطينيين األبريرررراء العررررزل، مطررررالبين الحكومررررة بالمزيررررد مررررن التحركررررات 
والضرردط السياسرري لوقررف العرردوان اعجرامرري ضررد الشررع  الفلسررطيني الشررقيق ا عررزل امررام آلررة القتررل 

 ا سرائيلية.
فلسررطين وهررو يقررف إلررى جانرر  الشررع  الفلسررطيني  ولفترروا إلررى أن األردن كعادترر  دائمررا ومنررذ احررتالل

صاح  األرض، مقدما ل  كل ما يستطيع رغم شح إمكاناتر  مرن مسراعدات انسرانية واغاثيرة واسرتقبال 
للجرحى في الخدمات الطبية ودعم  للمستشفى األردني الميرداني فري القطراع ومواقرف سياسرية داعمرة 

 متها القدس.للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاص
وبينرروا أن األردن بررذل جهررودا دبلوماسررية كبيرررة مررن خررالل عضررويت  فرري مجلررس األمررن للضرردط علررى 

 المجتمع الدولي لوقف العدوان اعسرائيلي على غزة.
وفي السياق ذات  قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائ  يحيرى السرعود :"علرى الحكومرة اعرتقراء إلرى 

فري المطالبرة بمزيرد مرن اعجرراءات ضرد العردوان ا سررائيلي وآلرة القترل التري  الموقف النيرابي والشرعبي
 تقتل األبرياء في قطاع غزة".
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وأعتبررر السررعود ان مررا تقرروم برر  اسرررائيل هررو جرررائم حررر  بحررق الشررع  الفلسررطيني األعررزل وبرردعم مررن 
 اعدارتين األمركية والبريطانية في ول وجود صمت دولي".

بالتنسيق مع نقابة المحامين لرفع دعوى ضد اسرائيل في ول ما تقروم بر  مكرن  وأكد أن اللجنة ستقوم
 جرائم وح  وقتل للمواطنين الفلسطينيين وتدمير يومي للمساجد والبنى التحتية في قطاع غزة.

وأشاد بالموقف الملكي الذي يقوم ب  الملك عبد هللا الثاني تجا  ا خوة في فلسطين وتحديدا في قطاع 
انرر  كرران مررن المتبرررعين بدمرر  لألخرروة فرري القطرراع، متررأمال مررن الشررع  األردنرري المزيررد مررن  غررزة حتررى

 الدعم ألهل القطاع.
وكشف السعود عن إجتماع طارئ للجنة فلسطين برئاسرت  مرع رئريس الروزراء الردكتور عبرد هللا النسرور 

 ووزير الخارجية وش ون المدتربين ناصر جودة في مجلس النوا  غدا.
لجنرة الشرر ون الخارجيرة فرري مجلررس النروا  النائرر  هايرل ودعرران الدعجرة أكررد أن الموقررف  نائر  رئرريس

الرسررمي األردنرري جرراء منسررجما مررع خصوصررية العالقررة التاريخيررة الترري تررربط بررين الشررعبين الفلسررطين 
 واألردني.

ة وبرررين ان هرررذا الموقرررف تررررجم إلرررى جهرررود حثيثرررة قرررام بهرررا األردن مرررع كافرررة ا طرررراف الدوليرررة والعربيررر
 واعقليمية لوقف العدوان على غزة.

وأكد الدعجة ان األردن ومن خالل رئاست  لمجلس األمرن الردولي أجررى اتصرا ت مكثفرة مرع اعضراء 
 المجلس عصدار بيانات وقرارات لوقف العدوان اعسرائيلي الداشم على قطاع غزة.

ئيلي علرى الحيراة والمرواطنين فرري ونرو  إلرى أن  الملرك عبرد هللا الثراني حرذر مررن خطرورة العردوان اعسررا
 غزة ومن تداعيات  على المنطقة ككل.

ولفررت إلررى الدبلوماسررية األردنيررة بقيررادة جاللترر  بررذلت جهررودا حثيثررة مررن خررالل اتصررا ت  اليوميررة مررع 
 الدول الكبرى والدول العربية لوقف العدوان ووقف اطالق النار بشكل فوري.

لررردور اعنسررراني لرررألردن تجرررا  األشرررقاء فررري غرررزة مرررن خرررالل وأشرررار إلرررى أن  الملرررك ركرررز أيضرررا علرررى ا
المساعدات اعغاثية والطبية واعنسانية المتواصلة، إضافة إلى استقبال الجرحرى فري الخردمات الطبيرة 

 والمستشفى الميداني في غزة المزود بأفضل التخصصات الطبية.
رامرري ومطالبترر  للحكومررة وأوضررح الدعجررة أن مجلررس النرروا  عبررر عررن موقررف الرررافض للعرردوان اعج

 للتصدي ل ، مشيدا بالدور الشعبي األردني.
رئرريس لجنررة التربيررة النائرر  محمررد القطاطشررة أكررد أن مررا يقرروم برر  األردن مررن خررالل اعتصررا ت مررع 

 السلطة الفلسطينية موقف متقدم وداعم لإلخوة في غزة.
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 لسلطة الممثل للشع  الفلسطيني.وبين أن    يمكن يقفز الدور األردني للتعامل مع حماس بوجود ا
وشرردد علرررى اهميرررة الوحررردة الفلسررطينة تجرررا  الوقررروف فررري وجررر  اععتررداء اعسررررائيلي الداشرررم علرررى غرررزة 

 والفلسطينيين األبرياء، معتبرا الوحدة الفلسطينية انتصار للشع  كل .
فري قطراع غرزة،  وأشار إلى أن جهود  الملك على جميع الصعد متواصلة لوقف القتل اليومي لألبرياء

 كما ان الملك ينسق مع مصر بوابة غزة للتوصل إلى وقف عطالق النار.
 وأكد القطاطشة ان النوا  يشدون على يد الملك والحكومة في دعمهم لدزة.

ولفررررت إلررررى أن األردن اسررررتقبل عرررردد كبيررررر مررررن الجرحرررري فرررري الخرررردمات الطبيررررة فرررري عمرررران، كمررررا ان 
 فيات التي تعمل على انقاذ الجرحى في القطاع.المستشفى الميداني من اكثر المستش

واعتبرررر أن مرررن حرررق أي شرررع  المقاومرررة ضرررد اعحرررتالل، داعيرررا السرررلطة الفلسرررطينة إلرررى الررردعوة إلرررى 
 .48انتفاضة ثالثة تشمل جميع مناطق فلسطين بما فيها مناطق عر  الر

 الثرراني والموقررف الشررعبي النائرر  سررليمان الررزبن أكررد أن الموقررف الملكرري الررذي يقرروم برر   الملررك عبررد هللا
 موقفين غير مسبوقين في ا نتصار للشع  الفلسطيني الشقيق في غزة.

وبين أن الموقف الحكومي   يستقيم مع الموقف النيابي الذي طال  بمقاضاة اسرائيل وطرالد السرفير 
 ا سرائيلي واستدعاء السفير األردني في تل أبي .

بض غرررزاوي لرررن يتراجرررع فررري وقوفررر  مرررع اخوانررر  مهمرررا كانرررت وأشرررار الرررزبن نررربض الشرررارع األردنررري نررر
 الوروف.
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وشررموع الترري اقامتهررا لجنررة فلسررطين فرري مجمررع النقابررات المهنيررة وابنرراء  أطفررالشررهدت مسرريرة : عمرران
يررة باتجررا  مقررر ا مررم المتحرردة فرري الشميسررانيو تضررامنا مررع الشررتات "عررودة" امررام مجمررع النقابررات المهن

ا طفال في قطراع غرزة، مشرادات كالميرة برين رئريس مجلرس النقبراء نقير  ا طبراء الردكتور هاشرم ابرو 
حسان ورئيس لجنة فلسطين الدكتور موفر الجالمدة، بعد ان احتج أبو حسان على الهتافات التي تم 

نقرابيين دون تطرور الخرالف الرذي اسرتمر حترى انتهراء المسريرة امرام  وحرال تردخل ترديدها في المسيرة.
 ا مم المتحدة.

  13/6/4314، السبيل، عّمان
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 أردوغان: مستعدون لعالج جرحى العدوان على غزة "مهما كانت األعداد" .45

أبرردى رئرريس الرروزراء التركرري رجرر  طيرر  أردوغرران، اسررتعداد بررالد  التررام  سررتقبال والتكفإررل : اسررطنبول
 على قطاع غزة. اعسرائيليبعالج الجرحى والمصابين الفلسطينيين جرإاء العدوان 

(، عرررن 8|0السررربت ) ]أمرررس  ونقلرررت وكالرررة األنبررراء التركيرررة الرسرررمية علرررى موقعهرررا اعلكترونررري، اليررروم
أردوغرران، قولرر  "مسررتعدون لعررالج كافررة الجرحررى الفلسررطينيين، سررواء أكرران عالجهررم نفسرريًا أم جراحيررًا"، 

ذا توصرررلنا إلرررى نتيجررررة م كرررد ا برررالقول "نحرررن قررررادرون علرررى اسرررتيعابهم جميعرررًا، فاألعررررداد   تهمنرررا، واا
بخصون الجهود التي نبذلها حاليًا لنقلهم إلى تركيا، سرنبدأ علرى الفرور بعمليرة نقلهرم إلرى مستشرفياتنا 

 في أنقرة واسطنبول"، وفق تأكيد .
تسرببت باستشرهاد حروالي مرائتي طفرل ومرا يقرار  وأضاف "الحر  اعسرائيلية األخيرة على قطاع غرزة 

مائررة امرررأة، وذلررك مررن إجمررالي نحررو ألفرري شررخن فقرردوا حيرراتهم فرري تلررك الهجمررات، فضررال عررن نحررو 
عشرررة آ ف جررريح"، مشرريرًا إلررى أنرر  بحررث مررع رئرريس السررلطة الفلسررطينية محمررود عبرراس إمكانيررة نقررل 

 لعالجهم.المصابين إلى تركيا عبر مصر أو الجان  اعسرائيلي، 
وحررول دور تركيررا فرري مفاوضررات وقررف إطررالق النررار بررين الفصررائل الفلسررطينية والجرريش اعسرررائيلي، 
أوضررح رئرريس الرروزراء التركرري أن بررالد  بررذلت جهررودًا وصررفها بررر "مضررنية" مررن أجررل تمديررد فترررة وقررف 

إلررررى  إطررررالق النررررار بررررين الجررررانبين، مضرررريفًا "هرررردفنا األساسرررري يتمثررررل بأيصررررال المسرررراعدات العاجلررررة
الفلسررررطينيين فرررري غررررزة، ونحررررن بانتوررررار صرررردور قرررررار مررررن األمررررم المتحرررردة مررررن أجررررل إيصررررال تلررررك 

 المساعدات، وهذا القرار سييسر كثيرًا علينا هذا األمر"، حس  تصريحات .
 9/6/4314قدس برس، 

 
 مجلس التعاون الخليجي يدعو لمحاسبة مجرمي الحرب "اإلسرائيليين" .46

جلرس التعراون لردول الخلريج العربيرة عبرد اللطيرف برن راشرد الزيراني، أمرس، دعا األمرين العرام لم: )وام(
إلى وقفة جادة لإلعرا  عن التضامن المطلق مع الشرع  الفلسرطيني وم سسرات  الشررعية لوضرع حرد 

 لتكرار الجرائم "اعسرائيلية" البشعة بحق  .
ع غررررزة والشررررع  وأكررررد الزيرررراني فرررري بيرررران، علررررى ضرررررورة تحقيررررق المطالرررر  المشررررروعة لسرررركان قطررررا

الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية ل ، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشع  الفلسرطيني أمرام العدالرة 
 الدولية .
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وطالرر  بالتوصررل إلررى اتفرراق وقررف إطررالق نررار دائررم يلررزم "إسرررائيل" بتنفيررذ التزاماتهررا دون مماطلررة أو 
طرراع غررزة، وبمررا يضررمن لهررم حقهررم فرري حيرراة تسررويف، وتهيئررة الطريررق لعررودة الحيرراة الطبيعيررة لسرركان ق

 كريمة وآمنة.
ودان الزيرراني اتهامررات "إسرررائيل" لديرهررا باعرهررا ، مضرريفا "هرري الممعنررة فرري ممارسررة إرهررا  الدولررة 
بصور بشعة غير عابئة بالقانون الدولي والرأي العام الدولي، وهذ  محاولة يائسة لصررف النورر عرن 

 لحقوق اعنسان الفلسطيني" . انتهاكات "إسرائيل" المتواصلة 

 13/6/4314، الخلي ، الشارقة
 
 غزة تهيمن على مؤتمر حركة التوحيد واإلصالح الملربية .47

هررريمن "انتصرررار غرررزة ومحنتهرررا" علرررى أشررردال افتتررراب المررر تمر الررروطني : الحسرررن أبرررو يحيرررى- الربررراط
ي لرمرررروز الحركررررة الخررررامس لحركررررة التوحيررررد واعصررررالب المدربيررررة، وكرررران الحضررررور األفريقرررري والرررردول

 اعسالمية مناسبة لتجديد دعم المقاومة وتأكيد حضور القضية الفلسطينية ضمن األولويات.
أكررد رئرريس حركررة التوحيررد واعصررالب محمررد الحمررداوي أن "مسررار مقاومررة ا حررتالل الصررهيوني لرريس و 

ي داعررم منفصررال عررن مسررار دعررم التحررول الررديمقراطي فرري المنطقررة، ورغررم الحررديث عررن تحررالف إقليمرر
 لمنوومة األمن الصهيوني في المنطقة، أوهرت الوقائع إمكانية تعديل موازين القوى".

مكاناتهرررا فررري  وأضررراف الحمرررداوي أن المخررراض المتواصرررل للربيرررع العربررري أوهرررر مررردى قررردرات األمرررة واا
، الصرررمود والمقاومرررة، والتمسرررك بالخيرررار السرررلمي مرررن أجرررل الكرامرررة والديمقراطيرررة والعدالرررة ا جتماعيرررة

 ومقاومة التحكم والتسلط واعقصاء.
وحذر في هرذا السرياق مرن "رهران بعرض السياسرات الدوليرة واعقليميرة علرى توويرف النزعرات الطائفيرة 
والمذهبيررة، وتوويررف الورراهرة الجهاديررة لرسررم خرررائط جديرردة تزيررد العررالم العربرري تقسرريما"، ودعررا رئرريس 

ربة المدربيرة، والعمرل علرى تشرجيع المصرالحات الوطنيرة الحركة المنتهية و يت  إلى ا ستفادة من التج
 للخروج من األزمات السياسية التي تعصف بأمن واستقرار المنطقة العربية برمتها.

من جهت  حذر األمين العام السابق للمنتدى العالمي للوسطية عصام الدين البشير من الدعوات التري 
عروبة "بريئة من سعي بعض الذين يريردون تجزئرة المجرزأ تهدد األمة بمزيد من ا نقسام، واعتبر أن ال

 وتقسيم المقسم".



 
 
 

 

 
           48ص                                     0035 العدد:     13/6/4314 األحد التاريخ:

 

وقال الوزير السوداني السابق عصام البشير "إن كل من تكلم العربيرة فهرو عربري". ودعرا إلرى تكرريس 
الوسطية في عمل الحركات اعسالمية، وقال إن الوسطية "ارتباط باألصل واتصال بالعصر، وتعزيرز 

 .القيادي في حركة حماس أسامة حمدانوشارك في اللقاء  استعادة لل حمة األمة".للحكم الراشد و 
 136/4314، الجزيرة نت، الدوحة

 
 والحملة مستمرة مليون لاير في ليلة واحدة14648أهل قطر يتبرعون للزة بد  .48

ة أعلن الدكتور محمد بن غرانم العلري المعاضريد رئريس مجلرس إدار : يحيي عسكر - أحمد عبد السالم
مليرون    048الهالل األحمر القطري أن حصيلة تبرعرات المهرجران التضرامني لنصررة غرزة قرد بلرغ 

 ألف   قطري . 741و
 وبين أن هذا الرقم ليس نهائيا، وقد يزيد في الفترة القادمة، كون أن الحملة مستمرة ولم تنتهي بعد.

د السررليطي المرردير العررام لم سسررة جرراء ذلررك خررالل مرر تمر صررحفي عقررد بكتررارا بحضررور الرردكتور خالرر
الحي الثقافي كتارا وسعادة السيد منير غنام السفير الفلسطيني بالدولة والردكتور محمرد صرالب المردير 

 التنفيذي بم سسة راف والسيد إبراهيم زينل مساعد مدير إدارة التنمية الدولية بقطر الخيرية.
ومرررت مسررراء أمرررس بالتعررراون مرررع الهرررالل األحمرررر وكانرررت الم سسرررة العامرررة للحررري الثقرررافي "كترررارا" قرررد ن

 القطري وتلفزيون قطر وقناة الريان وشركة كيو ميديا مهرجان تضامني لنصرة غزة في "كتارا".
وخالل المهرجان، تسابقت الشركات والبنوك والمواطنين والمقيمين على التبرع لدعم عزة، فيما رفرفرت 

فرري أرجرراء المكرران تعبيرررا عررن الرردعم القطررري الالمحرردود  األعررالم القطريررة والفلسررطينية جنبررا إلررى جنرر 
 للقضية الفلسطينية، واألهمية التي تحوى بها قضية األمة لدى قطر واهلها.

ماليين    3ماليين  ، فيما تبرع المصرف اعسالمي بر  01وتم اععالن عن تبرع قطر للبترول بر 
تبررع البنرك األهلري بمليروني  ، وتبررع البنرك الردولي  ماليرين  ، كمرا 3، كما تبرع مصرف الريان برر

اعسررررالمي بمليرررروني  ، وتبرررررع بنررررك الدوحررررة بمليرررروني  ، والبنررررك الخليجرررري التجرررراري بمليرررروني  ، 
 وتبرعت شركة "راس غاز" بمليوني  .

 ، وتبرعت شركة ماليين  ، وتبرع بنك بروة بمليوني وخمسمائة الف  3كما تبرع البنك التجاري بر 
 الكهرباء والماء القطرية بمليوني   ، وتبرع قطر ستيل تتبرع بمليون  ، وشركة قافكو بمليون  .

ماليين  ، فيما  01كما تبرع عدد من فاعلي الخير بمبالغ مالية كبيرة، حيث تبرع فاعل خير بمبلغ 
  وتبررع رابرع بمليروني  ، وتبررع خرامس بمليرون  ماليرين 3ماليين  ، وتبرع ثالث برر 5تبرع آخر بر

.  
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 011الرف   ، كمرا تبررع نرادي السريلية برر 011واعلنت رابطة الطال  القطريين فري امريكرا تبررعهم برر
 الف  ، كما اعلنت عدد من الشركات والبنوك تبرعها بمبالغ مالية كبيرة لدعم غزة.

هللا آل ثررراني رئررريس مجلرررس إدارة دار الشررررق، برررالتبرع بمرررائتين كمرررا وجررر  سرررعادة الشررريخ ثررراني برررن عبرررد
 وخمسين ألف   دعمًا لحملة إغاثة ونجدة أهالي قطاع غزة.

 13/6/4314، الشرق، الدوحة
 
 القرضاوي ينفي فتوى منسوبة له بعدم وجوب الجهاد في فلسطين .49

وى المنسرروبة إليرر  "بعرردم وجررو  نفررى الشرريخ القرضرراوي، رئرريس ا تحرراد العررالمي لعلمرراء المسررلمين، الفترر
الجهرراد فرري فلسررطين، أو عرردم أهميررة فررتح بررا  الجهرراد"، ووصررفها بررر"المختلقة" الترري   أسرراس لهررا مررن 

 الصحة.
وقرررال القرضررراوي، فررري بيررران لررر  اليررروم السررربت: "مرررن يعررررف سررريرتي وتررراريخي، ويقررررأ رسرررائلي وكتبررري، 

 يوقت تمام اليقين باختالق هذا التصريح". ويستمع إلى محاضراتي وخطبي، ويتابع أخباري وزياراتي،
وتررابع، حسرر  البيررران، "لقررد ألفررت عررردة كترر  عررن قضرررية فلسررطين )درس النكبررة الثانيرررة لمرراذا انهزمنرررا 
وكيرف ننتصرر( و)القرردس قضرية كررل مسرلم( و)فترراوى مرن أجرل فلسررطين( وموسروعة )فقرر  الجهراد( فرري 

 ن، بالنفس والمال".جزأين كبيرين، أوج  فيها جميعا الجهاد لتحرير فلسطي
وكرران ا تحرراد العررالمي لعلمرراء المسررلمين، الررذي يترأسرر  القرضرراوي، قررد أصرردر عرردة بيانررات مررع بدايررة 

 الحر  على غزة، ودعا لتكون أيام الجمع أيام غض  من أجل فلسطين.
وكرران عرردد مررن وسررائل اععررالم قررد نقلررت عررن القرضرراوي، خررالل األيررام الماضررية، أنرر  أفتررى بأنرر  "  

ورة و  واجررر  شررررعي لفرررتح برررا  الجهررراد فررري فلسرررطين حاليإرررا، وأن هللا عرررز وجرررل يختبرررر صررربر ضرررر 
 المرابطين في األراضي المقدإسة".

وبينررت الفترروى المنسرروبة للقرضرراوي أنرر  دعررا" شرربا  المسررلمين إلررى تركيررز جهررودهم علررى الجهرراد فرري 
ار األسد وطديان ".  سوريا لتحريرها من ولم بشإ

عض الصحف المشبوهة )لم يذكرها(" قامت بترويج هذا "التصريح المكذو  الذي   وقال البيان إن "ب
أصل ل "، وبنت علير  "ردود واتهامرات ضرمن معركتهرا فري تشروي  الشريخ القرضراوي لمواقفر  فري تأييرد 

 ثورات الربيع العربي، والمقاومة الفلسطينية في غزة".
 9/13/4314، فلسطين أون الين
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 ل: العالم أصبح يعي جيدًا الظلم الواقع على الشعب الفلسطينيرئيس أساقفة السنلا .51
رام هللا: قال رئيس أساقفة السندال الكاردينال "تيودور أدريان سار": إن العالم أصربح يعري جيردًا حجرم 
الولم الذي يعاني  الشع  الفلسطيني، معربًا عن ألم  العميق لما يجري بحق أبناء الشع  الفلسطيني 

 .في قطاع غزة
 جاءت أقوال الكارينال خالل لقائ ، أمس، سفير دولة فلسطين لدى السندال عبد الرحيم الفرا.

وأكد الكاردينال أن الوروف تديررت فري ورل هرذا الواقرع، مشرددًا علرى أن إسررائيل يجر  أن تعري ذلرك 
 جيدًا.

الخليررل، وتطرررق إلررى زيارترر  األرض المقدسررة خاصررة مرردن القرردس وبيررت لحررم وبيررت جررا  والناصرررة و 
 111وأدائ  الصالة في كنيسة المهد، مشيرًا إلى ما شاهد  عنردما زار فلسرطين مرع وفرد سرندالي ضرم 

وا بهرا خرالل ترنقلهم عبرر الحرواجز اعسررائيلية التري دفعرتهم إلرى  شخصية، والورروف الصرعبة التري مررإ
 ش كثيرة.قطع مسافات طويلة التفافية جراء العراقيل اعسرائيلية من حواجز ونقاط تفتي

وقرال، إن بابرا الفاتيكرران دعرا جميررع الكنرائس فرري العرالم للصررالة مرن أجررل السرالم فرري الشررق األوسررط، 
 حيث عمم ذلك على الكنائس في السندال للصالة، يوم األحد المقبل.

بررردور ، وضرررع السرررفير الفررررا، الكاردينرررال سرررار فررري صرررورة العررردوان اعسررررائيلي الداشرررم والمجرررازر التررري 
وحجرررم الررردمار الرررذي مرررا زالرررت ترتكبررر  إسررررائيل فررري قطررراع غرررزة حيرررث دمررررت مئرررات المنرررازل يرتكبهرررا، 

 والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية في ول حملتها المسعورة على شعبنا.
وتطررررق السرررفير الفررررا إلرررى الورررروف الصرررعبة فررري الضرررفة الدربيرررة بمرررا فيهرررا القررردس الشررررقية، خاصرررة 

 بها قوات ا حتالل والعراقيل التي تضعها من حواجز وااغالقات.ا عتقا ت التعسفية التي تقوم 
 13/6/4314، األيام، رام هللا

 

 مسيرات تضامن ومساعدات تونسية جديدة للزة .50
غاثرة سركان : خميس بن بريك - تونس تتواصل في ترونس نشراطات وفعاليرات رسرمية وشرعبية لردعم واا

رئاسة الجمهورية السبت طائرة ثانية محملة باألدوية قطاع غزة والتنديد بالمجازر اعسرائيلية. وأرسلت 
 للقطاع فيما تستعد رئاسة الحكومة عرسال أخرى في األسبوع المقبل.

أرسلت تونس طائرة ثانية محملة باألدوية إلى قطاع غزة الذي تشن علير  إسررائيل عردوانا مسرتمرا منرذ 
حتجاجررات الشررعبية فرري تررونس تنديرردا أزيررد مررن شررهرا وتتررزامن هررذ  المسرراعدات مررع تصرراعد وتيرررة ا 

 بالعدوان اعسرائيلي على القطاع.
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وأكررد علرري برروعلي مستشررار الرررئيس التونسرري المكلررف بالشرر ون ا جتماعيررة أن طررائرة عسرركرية تونسررية 
 حطت أمس بمطار اعسماعيلية المصري تحمل مساعدات لقطاع غزة.

ائرات ونقلرت بواسرطة شراحنات عبرر معبرر وأوضح أن الهالل األحمرر المصرري قرام برأفراغ حمولرة الطر
 رفح السبت باتجا  غزة.
طنررا مررن األدويررة والمسررتلزمات الطبيررة إلررى غررزة بالتعرراون مررع عرردة منومررات  04وبررين أنإرر  تررمإ إرسررال 

 مدنية، بينها جمعية التواصل والتعاون ا جتماعي، بالتنسيق مع الهالل األحمر في تونس ومصر.
أشررررفت علرررى إرسرررال المسررراعدات الطبيرررة بالتنسررريق مرررع وزارتررري الررردفاع  وأوضرررح أن رئاسرررة الجمهوريرررة

والخارجية، وذلك بناء على قوائم احتياجات طبية أرسلتها وزارة الصحة والصيدلية المركزية فري قطراع 
 غزة.

يصرالها  وقال إن التنسيق الدبلوماسي والمردني برين مصرر وترونس سرهل مرن عمليرة نقرل المسراعدات واا
 إلى قطاع غزة.

وعلى نطاق منومات المجتمع المدني، أطلق ا تحاد العام التونسي للشدل أكبر حملة تبرعرات لجمرع 
 األدوية والمواد الدذائية في عموم البالد عغاثة سكان غزة.

 الشفي: ا تحاد العام للشدل جمع أدوية كثيرة وسينقلها جوا إلى غزة )الجزيرة(
عنرروان "مررن أجررل أطفررال غررزة" رفررع المشرراركون فيهررا وخرجررت السرربت مسرريرة صررامتة وسررط العاصررمة ب

  فتات تدين قتل األطفال وتندد بالصمت الدولي على الجرائم اعسرائيلية ضدهم.
وكانررت أحررزا  سياسررية ومنومررات مدنيررة نومررت مورراهرات أمررام مكترر  األمررم المتحرردة فرري العاصررمة 

نهرراء  الحصررار عليهررا وفرررض عقوبررات التونسررية وطالبررت بالترردخل الفرروري لوقررف القصررف علررى غررزة واا
 على إسرائيل  رتكابها جرائم حر .

 13/6/4314، الجزيرة نت، الدوحة
 
 صنعاء: تظاهرات تضامنية مع غزة .52

عبرررداء التضرررامن مرررع سررركان غرررزة. وقرررال  يمنيرررون فررري العاصرررمة اليمنيرررة صرررنعاء احتشرررد متوررراهرون
ي لمساعدة الفلسطينيين، وطالر  مصرر المتواهر عبد الرحم السلوي إن الدول العربية   تفعل ما يكف

 بفتح معبر رفح مع قطاع غزة.
 136/4314، الجزيرة نت، الدوحة
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 وتعاطف معها في غزة "إسرائيلد"كتاب يهدد مستقبل رئيس حكومة كوسوفو: إعجاب ب .53
حزيررران  8عشررية ا نتخابررات البرلمانيررة فرري كوسرروفو الترري جرررت فرري : محمررد م. األرنررا وط -بريشررتينا 
أرجررررل »إصرررردار الناشررررر الكوسرررروفي المعررررروف فيتررررون سرررروروي كتابرررر   و(، كرررران الحرررردث األبرررررز)يونيرررر
الحررز  الررديموقراطي الكوسرروفي وأهررم رجررا ت  رئرريس ، الررذي يحكرري فيرر  سرريرة هاشررم ثاتشرري«الثعبرران

الواجهررررة « النرررراتو»ودخررررول قرررروات حلررررف  0000الررررذي أ سررررس بعررررد حررررر  « جرررريش تحريررررر كوسرررروفو»
الررديموقراطي الكوسرروفي( ضررمن العمليررة السياسررية الترري برردأت مررع تأسرريس  السياسررية الجديرردة )الحررز 

 1112اعدارة الدوليررة فرري كوسرروفو، وانتهررت بفرروز هررذا الحررز  فرري انتخابررات تشرررين الثرراني )نرروفمبر( 
 . 1118شباط )فبراير(  02وتشكيل ثاتشي الحكومة التي أعلنت ا ستقالل عن صربيا في 

، ويشرير الم لرف «الثعبران»، فا سم الحركي لهاشم ثاتشي كان «لثعبانأرجل ا»يلفت النور العنوان و 
، لكري يروحي بهردف «للثعبران أرجرل ولكنهرا   توهرر للعيران»في الدالف الداخلي إلى المثرل األلبراني 
التي ساعدت  على التحرك والوصول إلى ما يريرد . « الثعبان»الكتا : الكشف عن األرجل المخفية لر 

 0000والصررعود المفرراجا لثاتشرري فرري « جرريش تحريررر كوسرروفو»خلفيررات تأسرريس وهكررذا يكشررف عررن 
مافويرة  -وتر س  الواجهة السياسية الجديدة )الحز  الديموقراطي الكوسروفي( وتشركل بنيرة اسرتخبارية 

خططت وعملت على السيطرة على مفاصل ا قتصاد والدولة الكوسوفية خالل الو ية األولرى والثانيرة 
(. ويعطري الم لرف معلومرات لرم تنشرر مرن قبرل ولرم يعرفهرا القرراء حتررى اآلن 1104-1112لثاتشري )

 حاليًا.« الحز  الديموقراطي الكوسوفي»سابقًا و « جيش التحرير»عن ثاتشي وبعض قيادات 
رن الم لرف خمرس صرفحات ) ( 014-011ومن هذ  المعلومات المفاجئة التي لم تعرف سابقًا، خصإ

جماعتر  وبرين إسررائيل، التري أصربحت مفهومرة أكثرر اآلن خرالل الحرر  للعالقات برين هاشرم ثاتشري و 
اعسررررائيلية علرررى غرررزة. ويكشرررف الم لرررف فررري هرررذ  الصرررفحات أنررر  حرررين كررران يررررأس فريرررق التفررراوض 

بررراقتراب الررررئيس الفنلنررردي  1112وانتهرررى األمرررر فررري  1117الكوسررروفي مرررع صرررربيا فررري فيينرررا خرررالل 
، بررردأ التشررراور برررين الفريرررق الكوسررروفي حرررول الررردول «روطا سرررتقالل المشررر»أهتيسررراري مشرررروع  حرررول 

المررر ثرة التررري يمكرررن أن تسررراعد علرررى ترررأمين ا عترررراف الررردولي باسرررتقالل كوسررروفو ليفاجرررأ الحاضررررون 
بثاتشرري يقترررب أن يررتم ذلررك مررن خررالل السررفارة اعسرررائيلية فرري واشررنطن. واعتقررد الحاضرررون فرري تلررك 

تشررري أكرررد ذلرررك ثانيرررة فرري نهايرررة ا جتمررراع مرررع انررردهاش ، ولكررن ثا«غلطرررة»أو « مزحرررة»اللحوررة أنهرررا 
الحاضرين، فقد كران المطلرو  اقترراب دولرة أو دول لهرا ترأثير فري العرالم العربري اعسرالمي، ولرذلك لرم 

سالمية لالعتراف بها.  يكن من المفهوم كيف يمكن إسرائيل أن تضدط على دول عربية واا
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جريش تحريرر »ي مرع رئريس جهراز ا سرتخبارات فري ويكشف الم لف بعد ذلك عرن زيرارة قرام بهرا ثاتشر
، أي عشرررية إعرررالن اسرررتقالل كوسررروفو، حيرررث قابرررل 1112قررردري فيصرررلي عسررررائيل خرررالل « كوسررروفو

ثاتشرري بعررض السياسرريين، بينمررا انشرردل فيصررلي بلقرراء مسرر ولين فرري الموسرراد. ومررع الكشررف اآلن عررن 
، بخاصرة بعرد أن أصربح فيصرلي الرجرل  هذ  الزيارة للمرة األولى، أصبحت بعرض األمرور قابلرة للفهرم
 الثاني في الحز  الحاكم )الحز  الديموقراطي الكوسوفي(.

وفي غضون ذلك، لفت األنوار أن ثاتشي حرن على اتخاذ شا  إسرائيلي مستشارًا ل  حترى يرشرد  
ل مررع إلررى عررالم الموضررة، بعررد أن كرران يكتفرري أيررام الكفرراب المسررلح بالسررترة الفيتناميررة، وكيفيررة التعامرر

 األحداث والتصريح عن ذلك بالشكل المناس  وفي الوقت المناس .
وربما تفيد هذ  الخلفية في فهرم موقرف ثاتشري خرالل حرر  غرزة، فقرد بقري علرى رأس حكومرة تصرريف 
األعمرال إلررى أن تتشركل حكومررة جديردة، ومررن هنرا لررم يكرن بوسررع  أن يعطري أي تصررريح رسرمي، فرري 

الرأي العام حول الموقف من الحر  اعسرائيلية على غزة بين م يد  الوقت الذي كان هناك انقسام في
ومعرررارض، ولرررذلك اكتفرررى ثاتشررري برررالتعبير عرررن إعجابررر  بأسررررائيل علرررى صرررفحت  فررري مواقرررع التواصرررل 

 التي اعترف بها عالنية للمرة األولى. 1112ا جتماعي، مستذكرًا زيارت  إسرائيل في 
جعل المزاج العام فري كوسروفو   يتقبإرل عرودة ثاتشري ثانيرة « أرجل الثعبان»واألكيد أن صدور كتا  

-1112للحكم بعد انكشاف كثير من ملفرات الفسراد للشخصريات المحيطرة بر  والمتحالفرة معر  خرالل 
، بل إن بعض هذ  الشخصيات القريبة من ثاتشري اضرطرت إلرى ا نسرحا  مرن البرلمران بعرد 1104

جرريش تحريررر »حررازم سرريال القائررد العررام السررابق ألركرران  ، مثررل1104أن فررازت فرري انتخابررات حزيررران 
كالجررا سياسرري مررن  0004، فقررد كشررف هررذا الكتررا  كيررف أن سرريال لجررأ إلررى سويسرررا فرري «كوسرروفو

لكي يحصل  %011يوغوسالفيا الميلوشيفية، ثم عرض على السلطات وثائق تثبت أن  عاجز بنسبة 
أصرربح فرري « العرراجز»فت  حقررًا أن هررذا علررى تقاعررد صررحي مجررز، ولكررن السررلطات السويسرررية اكتشرر

ثررم نائبررًا فرري البرلمرران الكوسرروفي، لترفررع عليرر  دعرروى « جرريش تحريررر كوسرروفو»رئرريس أركرران  0000
  سترداد نصف مليون فرنك سويسري.

تابع دراسة الماجستير والدكتورا  في الو يات « العاجز»ومن ناحية أخرى كشف الكتا  كيف أن هذا 
  د. حازم سيال في سريرت  الذاتيرة الموجرودة فري البرلمران الكوسروفي، ليتبريإن اآلن المتحدة وأصبح اسم

مع الكتا  أن   وجود  سم  في جامعرة  ينيرز فري و يرة نيرو مكسريكو التري ادعرى أنر  حصرل علرى 
 الدكتورا  منها.



 
 
 

 

 
           54ص                                     0035 العدد:     13/6/4314 األحد التاريخ:

 

بط ومرن المتوقررع مررع تشرركيل الحكومررة الجديرردة أن تنسررح  شخصرريات كوسرروفية مهمررة مررن المشررهد ارترر
اسمها بهاشم ثاتشي خالل سنوات حكم  التي شابها الكثيرر مرن ملفرات الفسراد، ومنهرا وزيرر الخارجيرة 

الذين « جيش تحرير كوسوفو»أنور خوجا ومفتي كوسوفو الشيخ نعيم ترنافا وبعض القادة السابقين لر 
 سيقدمون إلى محكمة جرائم الحر  الخاصة بكوسوفو التي سيكون مقرإها هولندا.

 13/6/4314، ياة، لندنالح

 
 من الالزم  أضعفأوباما: نتنياهو لن يتقدم باتجاه اتفاق سالم وعباس  .54

الشرق "الرئيس باراك أوباما في حوار لتوماس فريدمان تنشر   : قالتوماس فريدمان - واشنطن
 إن". "من المدهش أن نرى ما أصبحت علي  إسرائيل على مدى العقود القليلة الماضية": "األوسط

نجاب هذ  الدولة النابضة بالحياة والناجحة بشكل   يصدق، والدنية والقوية، يدل على براعة وطاقة 
ور ية الشع  اليهودي. وألن إسرائيل لديها قدرات عسكرية كبيرة، فال يساورني قلق بشأن بقاء 

إسرائيلية  إسرائيل.. أعتقد أن الس ال الصحيح هو: كيفية بقاء إسرائيل. وكيف يمكن إنشاء دولة
تحافو على تقاليد الديمقراطية والمدنية؟ كيف يمكن الحفاو على الدولة اليهودية التي تعكس أيضا 
أفضل القيم ألولئك الذين أسسوا إسرائيل؟ ومن أجل القيام بذلك، فقد كان اعتقادي دائما أن عليك 

ترف بأن لديهم مطالبات إيجاد وسيلة للعيش جنبا إلى جن  في سالم مع الفلسطينيين. عليك أن تع
 ."مشروعة، وأن هذ  هي أرضهم وحيإهم أيضا

وبس ال  عما إذا كان يتعين علي  أن يتبنى موقفا أكثر صرامة للضدط على كل من رئيس الوزراء 
اعسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس )المعروف أيضا باسم أبو 

فاق األرض مقابل السالم، قال الرئيس أوباما إن المبادرة يتعين أن تأتي مازن( من أجل التوصل  ت
أرقام استطالعات الرأي الخاصة بنتنياهو تفوق كثيرا تلك األرقام "من جان  كال الطرفين، قائال: 

ذا كان   يشعر ". وأردف: "وزادت بشكل كبير جراء الحر  في غزة". وأضاف: "الخاصة بي واا
لية، سيكون من الصع  أن يكون بمقدور  تقديم تناز ت صعبة للداية، بما في ببعض الضدوط الداخ

 ."ذلك ا لتزام بمسألة انتقال المستوطنين. من الصع  القيام بهذا األمر
وبخصون أبو مازن، يختلف األمر قليالو حيث إن نتنياهو يكون صارما للداية في بعض "وقال: 

للداية في بعض الجوان ، بما يجعل من الصع  التوفيق الجوان ، بينما يكون أبو مازن ضعيفا 
بينهما واتخاذ ذلك النوع من القرارات الجريئة التي كان السادات أو بيدن أو رابين على استعداد 
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 تخاذها. األمر يتطل  من القيادات الفلسطينية واعسرائيلية النور إلى المستقبل.. والنور إلى 
 ."يعد الشيء األصع  بالنسبة للسياسييناألمور من منوور بعيد المدى 

 13/6/4314لندن،  األوسط، الشرق
 
 القتال في غزة بإنهاءيطالبان  وكاميرونوباما أ البيت االبي : .55

دعا الرئيس األمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون : أحمد حسن -واشنطن 
ة في غزة والضدط من اجل اتخاذ اجراء يقود إلى وقف يوم السبت إلى وقف فوري للعمليات العسكري

 النار. عطالقدائم 
وقال البيت األبيض في بيان عن ا تصال الذي دار بين الزعيمين والذي ناقشا خالل  أيضا الوضع 
في العراق وأوكرانيا "فيما يتعلق بدزة فقد ادانا استئناف اطالق الصواريخ وطالبا بوقف فوري للعمليات 

 النار." عطالقرية مما ي دي إلى وقف دائم العسك
وأضاف البيان "كرر الرئيس أوباما ورئيس الوزراء كاميرون دعمهما لحق إسرائيل في الدفاع عن 

 نفسها في حين اكدا على ضرورة ان يعمل الجانبان على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين."
 9/6/4314لألنباء،  رويترز وكالة

 
 وحماس إلى وقف إطالق النار "إسرائيل" تدعوبرلين باريس ولندن و  .56

دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس إسرائيل وحركة حماس إلى : الشرق األوسط - لندن –باريس 
وقف فوري عطالق النار في قطاع غزة، حس  ما جاء في بيان مشترك صدر باسم وزراء خارجية 

ر الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ووزير الخارجية الدول الثالث. وجاء في البيان الموقع من وزي
نحن قلقون جدا إزاء "البريطاني فيلي  هاموند، ووزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير: 

استئناف أعمال العنف في قطاع غزة. ندعو الطرفين إلى العودة فورا إلى وقف إطالق النار، ونقدم 
 ، حسبما أوردت  وكالة الصحافة الفرنسية."ا مصر في هذا اعطاركامل دعمنا للجهود التي تبذله

 13/6/4314لندن،  األوسط، الشرق
 
 عن ارتكاب الم ابح بلزة  "إسرائيل": المظاهرات لن تتوقف حتى تكف كوربينالنائب البريطاني  .57

أي العام قال النائ  جيرمي كوربين للجزيرة نت إن ا شمئزاز من قصف غزة ل  تأثير هائل على الر 
 وعلى بعض السياسيين.
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وأضاف أن سكان غزة يعيشون في سجن كبير منذ سنوات "ونحن نسير باتجا  رفع الحصار الوالم 
نهاء ا حتالل ووقف سياسة ا ستيطان اعسرائيلية".  عنهم واا

دعما من جانبها قالت األمينة العامة لحملة التضامن البريطانية مع فلسطين سارة كوربن "لقد شاهدنا 
 كبيرا   يصدق لدزة في األسابيع الماضية بلندن ومدن بريطانية أخرى".

وأوضحت أن  رغم المجازر اعسرائيلية في غزة، فشل رئيس الوزراء البريطاني في الدفاع عن حقوق 
 اعنسان والقانون الدولي ولم يدن جرائم الحر  اعسرائيلية.

رائيل بالقانون الدولي وتكف عن ارتكا  المذابح بحق وأكدت أن المواهرات لن تتوقف حتى تلتزم إس
 وتنهي الحصار غير الشرعي على قطاع غزة. الفلسطينيين

 9/6/4314الدوحة،  نت، الجزيرة  
 
 مليون دوالر للزة 46"الل اء العالمي" يدعو لتوفير  .58

امات  اعنسانية في مليون دو ر للوفاء بالتز  48دعا برنامج الدذاء العالمي إلى توفير : قنا  - جنيف
وحول هذا الموضوع، أكدت المتحدثة باسم برنامج الدذاء العالمي،  قطاع غزة للشهور الثالثة المقبلة.

إليزابيث بيريز، في الم تمر الصحفي األسبوعي للمراسلين المعتمدين باألمم المتحدة في جنيف، أن 
ل مساعدات  الدذائية الطارئة إلى ما البرنامج كان قد تمكن في الخامس من الشهر الجاري من إيصا

ألفا فقط  174ألفا من المتضررين في قطاع غزة في الوقت الذي انخفض هذا الرقم إلى  310يقار  
  بعد وهر السادس من هذا الشهر، وااعالن وقف إطالق النار.

 13/6/4314الدوحة،  الشرق،
 
 الميناء مقبول أوروبياً  مقترحاألورومتوسطي:  .59

ف على انتهاء الثالثة  :ة الجديدةالحيا -جنيف قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اعنسان إن  أسِّ
أيام المتفق عليها للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية دون التوصل إلى اتفاق، وعودة التصعيد 

يوم في قطاع غزة بعد أيام من الهدوء الحذر الذي عاش  السكان، مضيفًا أن إسرائيل دمرت خالل ال
 منزً  في قطاع غزة، ربعها د مِّر بشكل كامل. 00األول بعد انتهاء التهدئة 

وأوضح األورومتوسطي أن حركة نزوب السكان كانت قد توقفت خالل أيام التهدئة، فيما بدأ عدد 
ألف نازب( بالعودة إلى بيوتهم، خصوصًا أولئك الذين كانوا قد  111كبير من النازحين )يقدَّر بر 

إلى مدارس وكالة غوث وتشديل الالجئين )أونروا( يعد تحذيرات إسرائيلية لهم تأمرهم بمدادرة  لج وا
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منازلهم، غير أنهم ما لبثوا وبعد انتهاء التهدئة وبدء التصعيد حتى عادوا أدراجهم إلى األماكن التي 
 حتى اللحوة. كانوا قد لج وا إليها. ولم يتمكن المرصد من تقدير أعداد النازحين الذين عادوا

ألف  011وقال األورومتوسطي إن سياسة قصف المنازل لوحدها تسببت حتى اآلن بجعل أكثر من 
 شخن من سكان قطاع غزة دون مأوى، حيث أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن بعد استهدافها.
 وعلى صعيد الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق يضمن وقف إطالق النار بين الطرفين وعودة
الهدوء إلى المنطقة، قال المرصد األورومتوسطي إن  أجرى اتصا ت واسعة في األيام الماضية مع 
صناع القرار في ا تحاد األوروبي، لحثهم على دعم الجهود المبذولة في القاهرة، وتبنإي حق 
ام الفلسطينيين في رفع الحصار عن قطاع غزة وتدشين معبر مائي، وهو المقترب الذي كان صدر ع

بشكل  1104عن م تمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وأعاد المرصد طرح  في إبريل  1114
 تفصيلي يلبي احتياجات جميع األطراف المعنية.

ورأى المرصد أن تدشين المعبر المائي يمكن أن يكون حاًل فعليًا ي دي إلى إنهاء الحصار المتفاقم 
األزمات اعنسانية المتراكمة، وربط غزة مع باقي العالم على قطاع غزة منذ ثماني سنوات، وتفكيك 

 ضمن ضوابط قانونية ووجود مراقبين دوليين بما يلبي ا عتبارات األمنية المطلوبة.
وأكد المرصد أنإ كال من ألمانيا وفرنسا قدمتا تصورًا، يوم الخميس، ععادة تفعيل الوحدة األوروبية 

رز أخيرًا، داخل أوروبا، على أن تطوير ميناء غزة، يج  أن على معبر رفح، مبينا أن إجماعًا ب
يكون جزءًا مكماًل لجهود إعادة إعمار القطاع، ولفت المرصد إلى أن المقترب األوروبي، كما نقلت 
مصادر دبلوماسية، ي كد على مشاركة المجتمع الدولي، في تطوير الميناء بشكل ي ستخدم لألفراد 

مراقبة أساسيتين، األولى في غزة والثانية في ميناء  رنكا في قبرن، والبضائع، مع وجود نقطتي 
وذلك من أجل التأكد من عدم تهري  أسلحة. وأعربت الحكومة القبرصية عن ترحيبها بهذا ا قتراب 

 واستعدادها ألن تكون محطة لالنطالق إلى غزة.
 13/6/4314هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
عدن  "إسدرائيل"لزة يتم بدعم مدن الحكومدات اللربيدة تحدت  ريعدة دفداع ب يحدثما "ناطوري كارتا":  .61

 نفسها
استنكر االناطق الرسمي باسم حركة ناطوري كارتا اليهودية ارتكا  إسرائيل لمجازر بحق أطفال 
غزة. وأكد أن ما يحدث في غزة يتم بدعم من الحكومات الدربية تحت ذريعة دفاع إسرائيل عن 

 نفسها.
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كيهود نمثل اليهودية األصلية ندين هذ  الفوائع ونطال  بوضع حد لسفك الدماء". وقال "إننا 
وأضاف أنهم يصلون من أجل نهاية إسرائيل إلى األبد، "ألن العالم يدرك أن الصهيونية مصيبة 

 لليهود".
 9/6/4314الدوحة،  نت، الجزيرة  

 
 مع غزة تعم أوروبا التضامنمظاهرات  .60

مواهرات التي انطلقت السبت للتضامن مع قطاع غزة وللتنديد بالعدوان شارك مئات اآل ف في ال
اعسرائيلي، وذلك ضمن حركة التضامن الشعبي التي أطلقتها األمانة العامة لم تمر فلسطينيي 

 أوروبا، ومنومات فلسطينية وأوروبية أخرى.
يئة اعذاعة البريطانية وخرج عشرات آ ف المتواهرين في العاصمة البريطانية لندن من أمام مقر ه

)بي بي سي( احتجاجا على "انحيازها" عسرائيل في نقلها وقائع العدوان، وطالبوا الحكومة البريطانية 
 بالضدط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة ورفع الحصار، ونددوا بتزويد إسرائيل بالسالب.

الحر " و"حملة التضامن مع  منومتا "أوقفوا-ومرإ المشاركون في التواهرة التي دعت لها 
أمام السفارة األميركية لالعتراض على "ا نحياز" األميركي عسرائيل، ثم توجهوا إلى  -فلسطين"

حديقة "هايد بارك" التي هتفوا فيها "أوقفوا المجزرة"، و"حرروا فلسطين"، و"أوقفوا الهجوم اعسرائيلي"، 
 و"ارفعوا الحصار".

فرنسية باريس للتنديد بالعدوان اعسرائيلي على غزة والمطالبة برفع وتواهر آ ف في العاصمة ال
 الحصار المفروض عليها، كما سجلت تجمعات أخرى في العديد من المدن الفرنسية.

كما شارك اآل ف في العاصمة اعيرلندية دبلن بمواهرة طالبوا فيها بفك الحصار على غزة ومنحها 
ألمانية منها هامبورغ وشتوتدارت تواهرات مماثلة نوم فيها  الحق في ممر مائي، وشهدت سبع مدن

 المتواهرون وقفة بالنعوش الرمزية لضحايا العدوان على غزة.
وشهدت مدينتا فيينا وغراتس في النمسا تواهرتين مساندتين لقطاع غزة، وفي السويد حمل المئات 

ددت بالعدوان اعسرائيلي على غزة، كما في مدينتي مالمو و ندسكرونا األعالم الفلسطينية، و فتات ن
انطلقت مواهرات أخرى في إيطاليا شملت العاصمة روما وعددا من المدن األخرى، وشارك المئات 

 في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن في مواهرة مماثلة.
 9/6/4314الدوحة،  نت، الجزيرة
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 مع غزة في نيكاراغوا وبوليفيا تضامنمسيرات  .62
الشبيبة الساندينية واتحاد الطال  النيكاراغوي بالتعاون مع سفارة فلسطين ولجنة  نومت: وكا ت

دانة العدوان والمجازر  التضامن الفلسطينية النيكاراغوية مسيرة حاشدة شارك فيها اآل ف  ستنكار واا
 "اعسرائيلية" في غزة .

قابات وحركات محلية وطلبة وعبإر آ ف األشخان في مدينة  باز البوليفية بينهم أعضاء في الن
 وعدد من الجالية الفلسطينية عن إدانتهم للمجازر "اعسرائيلية" في غزة .

وقال زعيم نقابات العمال البوليفية خوان كارلوس تروجيلو في كلمت  بالفعالية "نوج  نداء إلى األسرة 
 " . الدولية كي توهر تضامنها مع الشع  الفلسطيني ولتوقف "إسرائيل" مجازرها
 13/6/4314الشارقة،  الخلي ،

 
 تضامنًا مع غزة في مدينة الكاب بجنوب أفريقيا  يتظاهرونعشرات اآلالف  .63

تواهر عشرات اآل ف أمس في مدينة الكا  بجنو  أفريقيا للتعبير عن : الشرق األوسط - لندن
 تضامنهم مع الفلسطينيين وا حتجاج على العمليات اعسرائيلية في غزة.

لمتواهرون، في هذا التجمع األكبر الذي تشهد  هذ  المدينة منذ انتهاء نوام الفصل وحمل ا
وقال المدير التنفيذي ألمن مدينة الكا  ريتشارد بوسمان لوكالة األنباء . سنة 11العنصري قبل 

 ."ألفا 51ألفا، ويمكن أن يصل العدد إلى  31نقدر عدد المتواهرين بأكثر من "الوطنية: 
 31الذي يضم أكثر من  "ا ئتالف الوطني من أجل فلسطين"اهرة استجابة لدعوة وجاءت المو

 منومة دينية ومدنية ونقابات وأحزابا سياسية.
تحرك حاسم من جنو  أفريقيا ضد الهجمات اعسرائيلية والمجازر وعمليات "وطال  ا ئتالف بر

 سفير اعسرائيلي من جنو  أفريقيا.. كما طالبت عدة منومات بطرد ال"النزوب والتدمير في قطاع غزة
 13/6/4314لندن،  األوسط، الشرق

 
 لنفط األراضي المحتلة "إسرائيل"استلالل تقرير:  .64

استدالل الميا  في األراضي العربية المحتلة، وشكإل األمر  0048حاولت إسرائيل منذ : وليد خدوري
ينات. و  يزال فلسطينيو الضفة الدربية اعسرائيلي في منتصف الخمس -عاماًل مهمًا في النزاع العربي

بدأت مرحلة ثانية  0072يعانون من القوانين الجائرة في قطع الميا  وتقنينها فتتضرر مزارعهم. ومنذ 
أوسع وأخطر، وهي استدالل إسرائيل الثروة الهيدروكربونية في األراضي المحتلة. وي توقع أن يتوسع 
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في شرق البحر المتوسط، ليشكل عاماًل جديدًا في النزاع  هذا الخالف مع ا كتشافات البترولية
 اعسرائيلي. -العربي

للنفط والداز رخصة للتنقي  عن البترول  "أفك"في تموز )يوليو( منحت السلطات اعسرائيلية شركة 
المسجلة في و ية نيوجرسي األميركية والمالكة « جيني إنرجي»في الجو ن المحتل. والشركة تابعة لر 

اعسرائيلية التي فازت برخصة لتطوير حقل النفط الصخري في « مبادرات الطاقة»يضًا لشركة أ
آبار استكشاف  01على حفر  "أفك"جنو  إسرائيل. وتنن الرخصة الممنوحة لر  "شينلي"حوض 

، التي أضافت أن استكشاف البترول في "جيروزاليم بوست"خالل ثالث سنوات، وفق صحيفة 
أيضًا معلومات إضافية عن مصادر الميا  فيها، وأوردت ان أعضاء في الكنيست  الهضبة قد يقدإم

اعترضوا على الرخصة ألن المشروع قد يلوث بحيرة طبريا إذا حصل تسر  نفطي ولديا  الشفافية 
 في إصدار الرخصة.

متر  011الذي يقع على بعد « مجد»حقل  1100اعسرائيلية عام « غيفوت عو م»واكتشفت شركة 
سرائيل، وفق رواية  هيئة اعذاعة »عن الخط األخضر الفاصل بين قرية رنتيس في الضفة الدربية واا

)بي بي سي(. ويقع الحقل داخل الحدود اعسرائيلية، لكن من المحتمل أن يمتد إلى « البريطانية
تستنزف األراضي الفلسطينية، إذ إن جيولوجية الحقول   تتبع الحدود السياسية، ولذلك يمكن أن 

احتياطات  "غرينالند أسوشيتس"الشركة ا حتياط الفلسطيني. وتقدر الشركة ا ستشارية البريطانية 
بليون برميل. وأعلنت السلطات اعسرائيلية الجهة المقابلة للحقل منطقة عسكرية، ما  5ا0الحقل بنحو 

قل النفطي في الضفة يعني استبعاد ا ستثمارات الفلسطينية عنها ومنع أي تطوير  متداد الح
 و  تتوافر معلومات عن معد ت اعنتاج. 1101الدربية. وبدأ اعنتاج من الحقل أوائل 

سنة  15امتيازًا لمدة  0000ومنحت السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 
نتاجهما ف« بريتيش غاز»لشركة  ي الميا  الفلسطينية )بي جي( البريطانية  ستكشاف النفط والداز واا

وصندوق ا ستثمار الفلسطيني.  "اتحاد المقاولين"شركة  "بي جي"أمام قطاع غزة. وانضمت إلى 
، لكن منذئذ وعلى رغم انسحا  إسرائيل 1111في « غزة مارين»واكتشفت الشركة البريطانية حقل 

نتاج، و  أمل بتطوير  في ال  مستقبل المنوور.من قطاع غزة، يبقى الحقل من دون تطوير واا
على غزة، قال رئيس األركان اعسرائيلي  "الرصان المصبو "، أي قبل عام من عدوان 1112وفي 

فكرة استعمال غاز غزة لتطوير اقتصاد الدولة "آنذاك )وزير الدفاع الحالي( موشي يعلون، إن 
ا قتصاد الفلسطيني،  الفلسطينية هي فكرة خاطئة، فريع بيع الداز الفلسطيني إلى إسرائيل لن يساند

 ."بل وكما تدل تجار  إسرائيل السابقة، سيوجَّ  لمساندة العمليات اعرهابية ضد إسرائيل
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وفيما   منان من مشاركة حماس في أي تفاوض حول الداز الفلسطيني في غزة، قال يعلون في 
ة فتح أو تهاجم حماس إما ستستفيد من ريع الداز أو ستعرقل المشروع بأن تقاتل حرك"إن  1112

المنشآت البحرية أو تهاجم إسرائيل أو تقوم باألمور الثالثة معًا، فمن دون عملية عسكرية شاملة 
 ."للقضاء على حماس، لن يجري أي تنقي ، إذ   يمكن القيام بذلك بوجودها

كالم يعلون واضح، فما دامت حماس تحكم غزة أو شريكة في حكومة وحدة وطنية فلسطينية، فلن 
الذي يحتوي احتياطًا ضئياًل لن يكفي أكثر من حاجة محطة  "غزة مارين"تسمح إسرائيل بتطوير 

الكهرباء في غزة وسكانها المليونين لسنوات معدودة، لكن  يعوض ا عتماد على استيراد الفيول أويل 
إنسانية من إسرائيل، وتحمإل تبعات قطع  كلما شاءت إسرائيل ذلك، مع ما يسبب  ذلك من صعوبات 

ممكن أن تفي با حتررياجات  "غزة مارين"لسكان القطاع. أما كالم يعلون عن أن احتياطات 
 ا قترصادية للدولة الفلسطينية، فهذا كالم غير دقيق، إذ إن ا حتياطات ضئيلة.

وهذ  ليست الحجج األولى التي استعملها اعسرائيليون لمنع تطوير الحقل الفلسطيني، فهم أصروا 
قًا على أن يمتد خط األنابي  من الحقل إلى عسقالن في إسرائيل، فتأخذ شركة الكهرباء ساب

الحكومية اعسرائيلية ما تحتاج  من الداز لالستهالك اعسرائيلي المحلي قبل إرسال الباقي إلى غزة. 
. وأصرت إسرائيل على معادلة سعرية منخفضة نسبيًا، تقل من المعاد ت المستخدمة في أوروبا

مكتبها في تل  "بي جي"ورفض الكونسورتيوم المس ول عن الحقل هذ  الشروط التعجيزية وأغلقت 
 "بي جي"أبي . وما عقد األمور أكثر هو محاولة مقاضاة بعض الشركات النفطية اعسرائيلية 

لي وشركائها  دعائهم أن    يحق للسلطة الفلسطينية منح عقد ا متياز. وهناك حاليًا اهتمام أو 
غزة »لشركات الداز الروسية لالستثمار في ميا  شرق البحر المتوسط، بما في ذلك شراء حصة في 

 «.مارين
فاستنزفت ثالثة حقول مصرية: سدر  0072واستدلت إسرائيل احتاللها لشب  جزيرة سيناء عام 

غ سنة من احتالل سيناء. وبل 01وعسال ومطرمة. واستخدمت إمدادات هذ  الحقول على مدى 
ألف برميل يوميًا. لكن إسرائيل حاولت استدالل  82نحو  0077معدل إنتاج الحقول الثالثة في 

. أما اآلن، فمعدل 0025ألف برميل يوميًا في  01الحقول بكامل طاقتها، فبلغ معدل إنتاجها نحو 
 ألف برميل يوميًا. 51و 41اعنتاج للحقول الثالثة يتراوب بين 

 13/6/4314لندن،  الحياة،
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 حرب غزة ومعانيها السياسية .65

 ماجد كيالي
بدأت إسرائيل عدوانها على غزة منذ نحو شهر، وهي مدة أكثرر بكثيرر مرن تلرك التري اسرتدرقتها حرر  

( التري قضرمت فيهرا إسررائيل أراضري مرن ثرالث دول عربيرة، تزيرد بأضرعاف عرن 0072األيام السرتة )
لرررم تكرررن تتوقعهرررا، و  أحرررد يعررررف كيرررف ومترررى  مسررراحتها األولرررى، ومرررع ذلرررك مرررا زالرررت تواجررر  مقاومرررة

 ستتوقف هذ  الحر ، أو ما مآ تها، بالنسبة لإلسرائيليين والفلسطينيين.
أن هررذ  الحررر  هرري الثالثررة مررن نوعهررا ضررد قطرراع غررزة، فرري سررتة أعرروام  -بالنسرربة عسرررائيل-المشرركلة 

يستعصرون علرى الكسرر أو  (، مرا يعنري أن الفلسرطينيين1101والثانيرة أواخرر  1118)األولرى أواخرر 
اعخضاع، رغم كل ما يختبرون  في الحر  من قتل ودمار، وأنها تعجز إزاءهرم رغرم كرل مرا بحوزتهرا 

 من وسائل القوة.
معلرروم أن غررزة ليسررت إمبراطوريررة و  دولررة قويررة، بررل إنهررا مكرران صررع  للعرريش بسررب  مناخهررا، ونرردرة 

زد على ذلك خضوعها لحصرار مشردد منرذ سربعة أعروام، مواردها الطبيعية، وكثافتها السكانية العالية، 
 مع استهداف دائم لها من قبل الجيش اعسرائيلي.

مررن مسرراحة  %7مررن فلسررطين الكاملررة، و %33ا0كيلررومترا مربعررا، أي  371وتبلررغ مسرراحة القطرراع 
الدولة الفلسطينية المفترضة )مع الضفة(، وهو على شكل شريط ضيق على الساحل الجنروبي، طولر  

كيلررومترا، يقطررن فيرر  مليونررا فلسررطيني تقريبررا، أغلرربهم مررن  جئرري  05و 5كيلررومترا، وعرضرر  بررين  40
0048. 

ومعهررا برراقي  -ممثلررة بكتائرر  عررز الرردين القسررام-وقررد برردا مررن وقررائع هررذ  الحررر  أن حركررة "حمرراس" 
لماضريتين، تشكيالت المقاومة الفلسطينية المسرلحة، أعردت نفسرها لهرذا ا سرتحقاق أكثرر مرن المررتين ا

على مستوى التسليح والتأهيل واعدارة، إلى حد أنها وجهت ضربات صاروخية إلى العمق اعسرائيلي، 
وصرردمت قرروات النخبررة اعسرررائيلية فرري نمررط عملياتهررا، غيررر المتوقررع، وفرري قرردرتها علررى صرردإها، بررل 

 وتكبيدها خسائر فادحة.
علررى الوجررود، والمكانررة، إذ جرراءت فرري ورررف بالنسرربة لررر"حماس" فقررد كانررت هررذ  الحررر  بمثابررة معركررة 

صرع  جردا بالنسربة لهرا، بعرد أن خسررت عالمهرا، وباترت فري عزلرة شرديدة، بانتهراء حكرم اعخروان فرري 
 مصر، يفاقم من ذلك افتقادها الموارد المالية، والحصار المشدد المفروض على قطاع غزة.
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سرررواء اسرررتدرجتها إسررررائيل أو عرررالوة علرررى ذلرررك، فرررأن الحركرررة بررردت كمرررن يخررروض معركرررة مصررريرية، 
العكرررس، فهررري فررري الحرررالين لرررم يعرررد لرررديها مرررا تخسرررر ، إذ لرررم يعرررد لرررديها سررروى إمكانيرررة السرررعي لتدييرررر 
المعرررراد ت القائمررررة، بهرررردف تعزيررررز مكانتهررررا إزاء إسرررررائيل وعلررررى مسررررتوى اعقلرررريم، وفرررري إطررررار البيررررت 

 الفلسطيني.
الحرر  جراءت بعرد التوافرق الفلسرطيني علرى  ويبدو أن العامل اعيجابي الرذي لعر  لصرالح حمراس أن

إقامررررة حكومررررة ائررررتالف وطنرررري، تنهرررري حالررررة ا نقسررررام، مررررا انعكررررس إيجابيررررا عليهررررا، وعلررررى الوضررررع 
 الفلسطيني، في مواجهة استهدافات الحر  اعسرائيلية، وتعرية أغراضها ووحشيتها في العالم.

إخضرراع الفلسررطينيين وقتررل روب المقاومررة أمررا بالنسرربة عسرررائيل، فررأن هررذ  المعركررة أرادتهررا مررن أجررل 
 عندهم، فضال عن أنها معركة على صورتها كدولة رادعة في المنطقة.

طبعررا، لررم يكررن ثمررة سررب  يرردعو لالعتقرراد أن إسرررائيل سررتعمل علررى إنهرراء حكررم "حمرراس" فرري غررزة مررن 
ية، ممررا خررالل هررذ  الحررر ، ألن ا نقسررام الفلسررطيني، وفصررل الضررفة عررن غررزة، همررا مصررلحة إسرررائيل

يعني أن الهدف السياسي المعروف والمباشر للحر  الجارية ول يقتصر علرى محاولرة إضرعاف قردرة 
 حماس العسكرية دون اعطاحة بها سياسيا.

أمررا علررى المرردى اعسررتراتيجي فربمررا أن إسرررائيل تستشررعر أن هررذ  هرري اللحوررة التاريخيررة المواتيررة لهررا 
سررواء تمثررل ذلررك بحررل أحررادي، يفصررل بينهررا وبيررنهم فرري  لفرررض تصررورها للتسرروية علررى الفلسررطينيين،

إطررررار مررررن السررررريطرة اعسرررررائيلية، أو تمثرررررل بتسررررويات أكبررررر، قرررررد تشررررتمل علرررررى إزاحررررات أو تدييررررررات 
ديموغرافيررة أو سياسررية فرري الضررفة، أو فرري شررأن الموضرروع الفلسررطيني، ومرراذا غيررر الحررر  يسررتطيع 

قعيرررة، علرررى مرررا  حونرررا ممرررا يحصرررل فررري سررروريا تسرررهيل سررريناريوهات كهرررذ  تفررروق الخيرررال ويجعلهرررا وا
 والعراق؟

من ناحية ثانية، فقد كان لدى حركة حماس ثالث مشكالت: األولى، الفارق الكبير في القوى والتسلح 
وقوة النيران واعدارة لصالح إسرائيل. والثانيرة، أنهرا تخروض هرذ  الحرر  منفرردة، أي مرن دون سرند أو 

حررال انكفرراء أو غيبوبررة، وربمررا تواطرر . والثالثررة، تعمررد إسرررائيل  وهيررر، وفرري ورررف دولرري وعربرري فرري
اسرررتهداف المررردنيين، وتركيزهرررا علرررى تررردمير البيررروت والمرافرررق العامرررة، ممرررا شررركإل ضررردطا كبيررررا علرررى 

 المقاومة.
( استشرهد خاللهررا 1110أوائرل -1118الجردير ذكرر  أن الحرر  األولرى )الرصران المصربو  أواخرر 

سركان القطراع ودمرر عردد كبيرر مرن المبراني والبيروت السركنية، مقابرل قترل ، وجرب اآل ف من 0411
 000( فقرررد استشرررهد فيهرررا 1101تسرررعة إسررررائيليين. أمرررا فررري الحرررر  الثانيرررة )عمرررود السرررحا  أواخرررر 
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مررنهم، رغررم  111بجررروب متفاوتررة، مقابررل مقتررل سررتة جنررود إسرررائيليين وجرررب  0511وأصرري  حرروالى 
 اروخ على مستوطنات ومدن إسرائيلية.ص 0211إطالق المقاومة حوالي 

 -وحتى وقف النار المعلن في الخرامس مرن الشرهر الجراري-وتشير معطيات الحر  الحالية )الثالثة( 
صابة نحو عشرة آ ف بجروب، مقابل  0011إلى استشهاد حوالي  إسررائيليا، بحسر  المصرادر  74واا

 ومة.اعسرائيلية، أو أزيد من مائة بقليل بحس  مصادر المقا
لكن ما ينبدي مالحوت  هنا أن  في الحر  األولى بلرغ التناسر ، فري الخسرائر البشررية برين الطررفين، 

(، وقرد 001-7) 30-0(، وقد تقلن هذا الفارق في الحر  الثانية )بنسربة 0411-0) 051إلى  0
 0711و )مائرة لإلسررائيليين 07إلرى  0تقلصت الفجروة أكثرر فري هرذ  الحرر ، إذ باترت تقردر بحروالي 

للفلسررررررطينيين وفررررررق  0711لإلسرررررررائيليين و 74) 15-0للفلسررررررطينيين وفررررررق مصررررررادر المقاومررررررة(، أو 
 المصادر اعسرائيلية(.

أيضرررا، ينبدررري مالحورررة أنررر  مرررع كرررل هرررذا التأهيرررل، واعمكانيرررات والبطرررو ت، ومرررع تقلرررن الفجررروة فررري 
تصرل إلرى الحرد الرذي بلدتر  إبران  الخسائر بين الطررفين، بالقيراس إلرى الحرربين السرابقتين، إ  أنهرا لرم

( التي كبدت إسرائيل خسرائر بشررية أكثرر مرن أي مررة فري تاريخهرا 1114-1111ا نتفاضة الثانية )
)حررروالي  4إلرررى  0(، والتررري بلدرررت نسرربة 0023)بررالمعنى النسررربي ربمرررا باسررتثناء خسرررائرها فررري حررر  

 للفلسطينيين(. 4111لإلسرائيليين و 0111
وبطرو ت مقاوميهرا روإج  نطبراعين خراطئين ومضررإين: أولهمرا، التصروير برأن الالفت أن صمود غزة 

باتررت بمثابررة جرريش بطائراترر  وصررواريخ ، أضررحى يشرركل قرروة  -مررع برراقي الفصررائل-حركررة "حمرراس" 
موازيررة للجرريش اعسرررائيلي. والثرراني، أن قطرراع غررزة بأمكانرر  التحررول إلررى منطقررة، أو قاعرردة عسرركرية 

 لتحرير فلسطين.
لنزعة األولى غير صحيحة، ومضرللة، وتنطروي علرى مبالدرة رغبويرة   تسرهم فري تكروين وعري طبعا ا

 مناس  لواقع القدرات الفلسطينية ومحدوديتها، و  في تكوين صورة صحيحة عن قدرات العدو.
ررل قطراع غررزة  مررن  %3ا0الرذي يقطررن فير  مليونررا فلسرطيني تقريبررا، فري -أمرا النزعرة الثانيررة، فهري تحمإ

ع ء التحريرر، وهزيمرة إسررائيل،  -من مساحة الدولة الفلسطينية المفترضة %7لسطين، أو مساحة ف
علما أن هذ  القطاع محاصر ويفتقد الموارد، ويعتمد في إمدادات الكهرباء والميا  والطاقة على الدولة 

تفضرررريان إلررررى أن هرررراتين النررررزعتين "ا حتفررررائيتين"  -أيضررررا-اعسرررررائيلية. وربمررررا ينبدرررري لفررررت ا نتبررررا  
بدوريهما إلى إشاعة تروهم مفراد  أن ثمرة نوعرا مرن التكراف  برين إسررائيل والفلسرطينيين، وهرو مرا يترتر  
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عليرر  إضررعاف الصررورة عررنهم كضررحايا ومستضررعفين، وبالتررالي حجرر  صررورة إسرررائيل باعتبارهررا دولررة 
 استعمارية وعنصرية وعدوانية.

ألي انتصرار  -والعرالم العربري-ف الفلسرطينيين بديهي أن رواج انطباعات من هذا النوع هو نتاج تلهإ 
علرررى إسررررائيل، ونتررراج الرررتعطإش ألي ضرررربة توجررر  لهرررا، بيرررد أن انطباعرررات كهرررذ  قرررد تفيرررد فررري تقويرررة 
المعنويات وتعزيز روب الصمود والمقاومة، لكن فري مرا يخرن إسرتراتيجيات الصرراع ضرد العردو فأنهرا 

 القوى والخطط العسكرية.   تكفي، إذ إنها   ت ثر في معاد ت موازين
بل لعل  من المفيد هنا لفت ا نتبا  إلى أن إسرائيل، مع تميإزهرا بترسرانة عسركرية متفوقرة، تمكإنهرا مرن 
مواجهرة عرردة جيرروش عربيررة، فهري تتمتررع أيضررا بميررزتين مهمتررين، تشركالن قيمررة مضررافة لهررا: األولررى، 

لثانية، احتكارها التسرلح النرووي فري المنطقرة، وهي ضمانة الو يات المتحدة والدر  أمنها ووجودها. وا
ممررا يجعلهررا تهرردد بمررا يسررمى "الخيررار شمشررون"، أو "خيررار يرروم الرردين"، فرري حررال استشررعارها بتهديرررد 

 وجودي.
القصرد مررن ذلررك لفررت ا نتبررا  إلررى حقيقرة مفادهررا أن المقاومررة الفلسررطينية يمكررن أن ترر لم إسرررائيل، وأن 

تحتررراج إلرررى  -الكليرررة، أو الجزئيرررة-سرررتقرارها، لكرررن هزيمتهرررا التاريخيرررة تزيرررد كلفرررة وجودهرررا، وأن تهررردد ا
عوامل أخرى، لعرل أهمهرا يكمرن فري حصرول تديرر فري البيئترين الدوليرة والعربيرة لصرالح الفلسرطينيين، 
وتخليررررق جبهررررة عريضررررة مررررن اعسرررررائيليين المعررررادين للصررررهيونية، ومررررن الررررذين يتعرررراطفون مررررع كفرررراب 

 الفلسطينيين.
يج  إدراك  أو تمييز  جيدا في غمرة ا حتفاء بصرمود غرزة، ألنر  مرن دون حصرول هرذ   ولعل هذا ما

التديرررات، سررتبقى إسرررائيل تحوررى بحمايررة الدررر ، ودعمرر  لتفوقهررا مررن مختلررف النررواحي فرري المنطقررة، 
وسررتبقى المقاومررة الفلسررطينية غيررر قررادرة علررى اسررتثمار أو ترجمررة تضررحياتها وبطو تهررا إلررى الدرجررة 

بة، التي تكفل تديير معاد ت القروة والسياسرة فري صرراعها مرع إسررائيل، وتحقيرق هزيمتهرا علرى المناس
 المستويين الكلي أو الجزئي، في صراع مضن ومعقد وطويل األمد.

عمومررا، فررأن الحرررو  اعسرررائيلية علررى غررزة، وتضررحيات أهلهررا، ومررا اختبرررو  فرري هررذ  الحرررو ، تثيررر 
ة القطاع في العملية الوطنية الفلسطينية، والتي ترم السركوت عنهرا مرن مسألة ملحة تتعلق بتحديد مكان

 .1115قبل الفصائل الفلسطينية، منذ انسحا  إسرائيل منها عام 
وهذا الوضع يتطل  خلق إجماع فلسطيني لإلجابة عرن أسرئلة مرن نروع: هرل قطراع غرزة مرا زال تحرت 

ة إلرى قاعردة عسركرية لمصرارعة إسررائيل ا حتالل؟ أم أن  برات منطقرة محرررة؟ وهرل يمكرن تحويرل غرز 
بالصررواريخ أو غيرهررا؟ وهررل يمكررن تحميررل هررذا القطرراع عرر ء تحريررر فلسررطين أو هزيمررة إسرررائيل؟ أم 
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األجدى تحويل  إلى نموذج لمنطقة محررة، يستطيع الفلسرطينيون فيهرا تنميرة أوضراعهم كمجتمرع، فري 
 التعليم والثقافة وا قتصاد والسياسة؟

،   ينبدي تحميل فلسرطينيي غرزة أكثرر ممرا يحتملونر ، فهرم يعيشرون فري سرجن كبيرر، في كل األحوال
ويكابرررردون الضرررريم والحصررررار المشرررردد، ممررررا يعنرررري أن مجرررررد صررررمودهم، وترررروجيههم ضررررربات قاسررررية 
عسرائيل، حتى ولو كانت معنويرة، هرو أمرر كبيرر، وي كرد لإلسررائيليين أن دولرتهم لرم تعرد مرالذا آمنرا، 

 مة عند الشع  الفلسطيني لن تخمد.وأن روب المقاو 
نعم لقد نجحت المقاومة في إثبات نفسرها برأيالم إسررائيل، وصرد عردوانها، كمرا نجحرت حمراس بتعزيرز 
مكانتهررا، بانتهاجهرررا خطرررا  التحررررر الررروطني، وتمسرركها باعجمررراع الفلسرررطيني. بيرررد أن التحررردي الرررذي 

 والبطو ت إلى مكاس  سياسية.يواجهها اآلن هو كيفية استثمار ذلك، بتحويل التضحيات 
 9/13/4314الجزيرة، الدوحة، 
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 نهلة الشهال
لم يزل التفاوض دائرًا في القراهرة حرول غرزة. وهرو شراق جردًا علرى الررف الفلسرطيني بسرب  ا خرتالل  

السرلطة  المصرري، وبسرب  الشرك فري وجرود مضرمرات لردى بعرض قروى« الوسريط»العميق فري موقرف 
الفلسررطينية، علررى رغررم قيررام حكومررة وحرردة وطنيررة تجمررع كررل الفصررائل تحررت سررقفها، وعلررى رغررم وحرردة 
الوفد الفلسطيني المفاوض. وهو شاق أيضرًا بسرب  مرا يعصرف بالمنطقرة مرن فورائع، ممرا يتردخل فري 

فرري مشرهد المجررازر الترري ارتكبتهررا اسرررائيل ويضررعها فرري تنرافس ومقارنررات مررع فواعررات أخرررى ترتكرر  
العررراق وسررورية )وسررواهما(، ومررا يلحررق اضررطرابًا فرري تراترر  المشرراغل ويجعررل سررلم أولويررات األخطررار 

 نسبيًا!
لكن العنصر األكثر مشقة في تلك المفاوضات يتعلق بأسرائيل التي يهم قيادتها في شكل وجرودي أن 

قرردمت علرررى فهرري حركرررت قرردرات هائلرررة وأ«. نصرررر»تثبررت أنهرررا خرجررت مرررن عرردوانها المرررروع ذاك، بررر 
توغالت بريرة، وارتكبرت مجرازر مشرهودة، وسرقط لهرا جنرررود وضرباط بأعرداد اكبرر ممرا تعرودت. و  برد 
ل يتولى تبرير كل هذا، مرا يجعرل ساسرتها اليروم يعرإِّفرون النصرر بقرولهم إنهرم براتوا يتحكرررمون  من معادِّ

التري تتررك « الهدنرة»ثبيرت بالموقف تمامًا. لرذا   يرغبرون فري التوصرل إلرى اتفاقرات برل يسرعون الرى ت
 أيديهم طليقة، ويتوعدون بضربات جديدة متى يروق لهم.
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العمليرررة )تديررررت بحسررر  « غايرررة»وهرررم يبرررررون اعقررردام علرررى هدنرررة مرررن دون حسرررم المشرررهد بتحقررريقهم 
نفقرًا كانرت تسرتخدم لشرن هجمرات ولنقرل السرالب وتخزينر . وهري األنفراق  31النتائج الممكنة(، فدمروا 

جدرافيتهررا المعهررودة، أي الحرردود مررع مصررر، والترري كانررت مسررتخدمة خصوصررًا للتهريرر  الترري تعرردت 
مرع إسررائيل كمواقرع قتاليرة. واكتشراف هرذا التوسرع « الحردود»المدني والعسركري، فانتشررت علرى طرول 

اصا  اسرائيل بالجنون. وهي علرى أيرة حرال مهيرأة تكوينيرًا للسرقوط فري الر هرا ، ألنهرا تأسسرت علرى 
وعرررد الهررري، برررالقوة  -قضرررة، حيزهرررا األول يتعلرررق برررانتزاع مرررا تقدمررر  سررررديتها كحرررق تررراريخيفكررررة متنا

وبررالتفوق العسرركري الكاسررح، وبعسرركرة هررذا الكيرران )فررالجيش والخدمررة فيرر  همررا عمرراد الحيرراة، بررالمعنى 
الحرفرررري والعملرررري للكلمررررة الررررذي يسررررتمر حتررررى آخررررر لحوررررة مررررن عمررررر األفررررراد ويطرررراول كررررل تفاصرررريل 

أرض بال شع  لشرع  »ما الحيز الثاني فبدأ بأنكار وجود الفلسطينيين )المعادلة الشهيرة يومياتهم(. أ
، لينتهي الى قناعة راسخة بأن الوضرع اآلمرن الوحيرد يتمثرل فري رضروخهم الترام، وتصرور «(بال أرض

ذلررك فرري العقررل اعسرررائيلي يتعرردى الشررروط المعتررادة فرري ا جتمرراع البشررري، ويعررود مجررددًا إلررى إنكررار 
وجرررودهم، معنويرررًا هرررذ  المررررة. والفلسرررطينيون، مهمرررا فعلررروا، موضرررع ريبرررة دائمرررة، وتفحرررن للنوايرررا قبرررل 
األفعرررال. واخرررتالط الحيرررزين ينرررتج معضرررلة إسررررائيل الذاتيرررة والتررري   حرررل لهرررا، فررري مرررا يتعررردى سرررائر 

 الحا ت ا ستعمارية المختبرة.
اليوم، يبدو الموقف غيرر قابرل للحرل، ألن  لكن ذلك شأن آخر، بينما في المدى المباشر، وفي القاهرة

ما أطإر الفعالية القتالية للمقاومة الفلسرطينية كمرا صرمود النراس فري غرزة، وارتضراءهم دفرع ذلرك الرثمن 
الهائررل فرري األرواب والممتلكررات، يررتلخن بفكرررة أساسررية هرري انتررزاع فررك الحصررار المسررتمر منررذ سرربع 

 ائيل.سنوات، مما يتطل  اتفاقات مع مصر ومع إسر 
ووسرررط كرررل هرررذ  ا ستعصررراءات التررري تحررريط باللحورررة، يبررررز عنصرررر مهرررم هرررو الشررركوى التررري قررردمتها 

تمروز )يوليرو( الماضري. فهنراك  15الحكومة الفلسطينية إلى محكمة الجزاء الدولية في  هراي بتراريخ 
و لوضع  فري ميل في الوجدان السائد لدينا لالستخفاف بهذا المجال واعتبار  شكليًا ومن دون طائل، أ

تضرررراد مررررع الفعررررل الميررررداني ولالنرررردفاع الررررى افتررررراض أن َمررررنع يقرررراوم   يحفررررل بالمعررررارك القانونيررررة أو 
الديبلوماسية )والفكريرة والثقافيرة(، تمامرًا كمرا يوجرد ميرل لردى أوسراط نخبويرة إلرى اعتبرار تلرك المعرارك 

برررة تبسررريطية ألدوات النضرررال، القانونيرررة والديبلوماسرررية هررري األصرررل. وفررري كلترررا الحرررالتين، تسرررود مقار 
أحادية المنطق ونابذة لدير الميدان المختار لفعل أي جماعة. هناك ميل رسمي فلسطيني إلى الحرذر 
من ا نخراط في المعارك القانونية والديبلوماسية الكبرى، يتجسد في التردد الكبيرر قبرل اعقردام عليهرا، 
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مرررا هنررراك ميرررل إلرررى رميهرررا فررري سررروق المسررراومة مرررع والتلرررويح بهرررا كتهديرررد )مرررا يحيلهرررا الرررى تكتيرررك(. ك
 إسرائيل.
َمت شركوى الرى محكمرة الجرزاء الدوليرة. وقتهرا كانرت 1110في عام  ثرر عردوان إسررائيل آنرذاك، ق ردإِّ ، واا

تشرررين  10فلسررطين لررم تحررز بعررد علررى صررفة الدولررة المراقِّرر  فرري األمررم المتحرردة )حصررلت عليهررا فرري 
الترري انتسرربت إليهررا  05عررد الررى المنومررات والمعاهرردات الدوليررة الررر(، ولررم تنررتمِّ ب1101نرروفمبر  -الثرراني

فري نيسران )ابريررل( الفائرت، ومنهرا اتفاقيررة جنيرف الرابعرة )لمرراذا نخروض معرارك كهررذ  إن لرم نسررتثمرها 
 ونثمإرها، فتبنى الواحدة على األخرى وفق منطق الترابط والتراكم؟(.

اف بأهليرررة المحكمرررة الدوليرررة علرررى مجمرررل تررررا  هرررذ  الصرررفة وتلرررك ا نتسرررابات، عرررالوة علرررى ا عترررر 
( تضررع 1110فلسررطين مررن قبررل السررلطة الفلسررطينية )بعررد أيررام علررى وقررف العرردوان علررى غررزة مطررالع 

الطررف الفلسرطيني فرري موقرع قرروة لجهرة حقرر  فري اللجروء الررى المحكمرة الترري سرت قعدم بدايررة علرى تحقيررق 
لدستون الشهير(، ثرم يتردرج تعاملهرا مرع الشركوى ونتج من  تقرير غو  1110أولي )ما فعلت  أصاًل في 

حترررى مرحلرررة الحكرررم واعدانرررة )للمررررتكبين ولررريس للدولرررة( لرررو ثبرررت وجرررود جررررائم حرررر  أو جررررائم ضرررد 
 اعنسانية.

وما ارتكبت  إسرائيل في غزة يقرع فري منطروق تلرك الجررائم وفرق تقرديرات المختصرين. و  يعطرل األمرر 
ررس للمحكمررة )أو هرري وقعررت ولررم تثبإررت  0080المقررر فرري « ميثرراق رومررا»أن إسرررائيل لررم توقررع  والم سإِّ

 التوقيع(.
صررحيح أن محكمررة العرردل الدوليررة دانررت الجرردار الررذي بنترر  إسرررائيل فرري الضررفة الدربيررة وطلبررت إزالترر  
وتعويض المتضررين، وأنر  مضرت عشرر سرنين ولرم يخترف الجردار ولرم ترضرخ إسررائيل، برل العكرس، 

أن معركررة نررزع الشرررعية عنهررا لررن ت كسرر  بالضررربة  أيضرراهررا. لكررن الصررحيح وسررعت عرردوانها وارتكابات
القاضية، بل بتضافر أدوات كما واقعات   حصر لها، ومن كرل نروع. وبالمناسربة، ترافرق التقردم بهرذ  
الشرركوى حملررة شررعبية عالميررة داعمررة لهررا، تتمثررل بررالتوقيع علررى عرررائض موجهررة إلررى محكمررة الجررزاء، 

علرى غرزة، واألهرم،  اعسررائيليتتحرول مناسربة ليعبرر النراس عرن إدانرتهم للعردوان تالقي صدى هرائاًل و 
ن برأدوات غيرر  عن رفضهم إفالت إسرائيل من المحاسبة والعقا ... وهرذا جرزء مرن المعركرة معهرا، واا

 حربية، و  تناقض.
 13/6/4314، الحياة، لندن
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 محمد خليفة

ن كانرت للمنتصرر أقرل الحر  في معومها تأت ي بنتائج كارثية للمنتصر والمهزوم في الوقرت نفسر ، واا
فداحة، خاصة إذا كانت الحر  مجرد نزوة لم ت درس بعمق، ومن هنا يأتي الخطر األكبر والحقيقي . 
والكارثة   تبدأ دائمًا كارثةو بل تبدأ على شكل كيدي يخوض  طرف من أطراف الصرراع، وهرو يعتقرد 

انتصارًا يدل  وجهة نورر ، ومصرالح  المتروترة والمتحفرزة لالنقضراض، آخرذًا فري الحسربان  أن  سيحقق
فقط نورت  لتوازن القِّوى وتقدير  المسبق والخاطا دائمًا . وهرذا مرا ذكرر  المفكرر نورمران أنجيرل، حيرث 

رجررة قررال إن المعضررلة الكبرررى الترري ترر دي دون غيرهررا إلررى الكارثررة، تكمررن فرري أطررراف ثالثررة تقررف متف
على إشعال الحر ، أو في تلك األطراف التي تقف في الجان  الخطأ مرن الصرراع، وتكرون سرببًا فير  
مررن دون أن تحسرر  حسررابات سياسررية واقعيررة أو إيديولوجيررة حتررى تجررد نفسررها مررن دون إدراك، وفرري 

الولرم شكل أعمى ومستديم، تدفع في تحرك القِّوى الشريرة التي يكون من مصرلحتها أن تتحررك لرو دة 
والشر ودمار العالم . ولعل هذا الكالم ينطبق على العردوان "اعسررائيلي" علرى الشرع  الفلسرطيني فري 
غزة، عندما دفعت أمريكا قِّواها السياسية لحماية ما تسمي  جواز حق "إسرائيل" فري الردفاع عرن الرنفس 

عنرردما طالرر  األمررين العررام وتبعتهررا بريطانيررا وفرنسررا، ثررم طدررت النزعررة السياسررية الداعمررة ل"إسرررائيل" 
لألمم المتحردة بران كري مرون براعفراج وبرال شرروط عرن الجنردي "اعسررائيلي" ونسري آ ف المخطروفين 
والمسجونين في الضفة وغزة . وأكثر من مليوني نسمة من البشر يعيشون محاصرين في قطاع غزة، 

فرري شررتى بقرراع الرردنيا، لكررن  وهرر  ء ليسرروا كلهررم مقرراومين، بررل هررم مجتمررع بشررري مثررل أي مجتمررع آخررر
هررر  ء غيرررر معتررررف بهرررم، و  أحرررد فررري هرررذا العرررالم يريرررد أن يصررردإق أن هنررراك بشررررًا آدميرررين يعيشرررون 
محاصرين . ومفهوم التدخل اعنساني الدولي الذي يسوإق ل  الدربيون والذي تم تطبيق  في يوغسالفيا 

ون  يزالون يعتبرون "إسرائيل" ضحية عدوان السابقة،   مجال لتطبيق  في الحالة الفلسطينية، فالدربي
لرى أن تتديرر مفراهيم الدرربيين، فسروف تواصرل "إسررائيل" غررز مخالر   الفلسطينيين وليس العكس . واا
حقررردها فررري الجسرررد الفلسررررطيني قرررتاًل وتجريحرررًا وتشررررريدًا . ولرررن تعجرررز "إسرررررائيل" عرررن إيجررراد مبررررررات 

تبرريح لنفسررها قتررل اآل ف مررن أبنرراء الضررفة وغررزة، العرردوان، بررل فرري كررل مرررة تختلررق قصررة جديرردة لكرري 
واليرروم، وبعررد أن أطلقررت يرردها لتبيررد المقاومررة فرري غررزة، فأنهررا ارتكبررت المجررازر مررن دون رحمررة ضررد 
المرررردنيين، وامررررتألت الشرررروارع باألشررررالء المختلطررررة بجحرررريم الهمجيررررة ورائحررررة الرررردم المسررررفوحة . يبحررررث 

ألحياء فوقها، ومع توالي سقوط مئات القتلى يضطر األموات عن مأوى لهم تحت األرض كما يفعل ا



 
 
 

 

 
           86ص                                     0035 العدد:     13/6/4314 األحد التاريخ:

 

أهررالي هرر  ء الضررحايا لنرربش القبررور القديمررة بحثررًا عررن قبررر فررارغ يرردفنون ضررحاياهم فيرر  . وهررذا العررالم 
المحطم يدطي نفس  بمعطف أسود وغزة كانت تحترق، وفي ساحاتها وشوارعها الصمت مخيرفو فقرد 

الخررروف وقلرررق يكررراد يمحرررو القررردرة علرررى التفكيرررر فررري غررردا الصرررمت حكايرررا وهمهمرررات تنرررذر برررالموت و 
 المستقبل، بعد أن راهن العالم الوالم على تدمير غزة، فسقط في الرهان وا حتراق .

إن مررا يرردعو إلررى التفررا ل هررو أن المقاومررة فرري غررزة أوهرررت أنهررا قويررة، وأن كررل سررالب "إسرررائيل" لررن 
، فعندما بدأت "إسرائيل" عدوانها هذا على غزة، يديإر من معاد ت الصراع التي فرضتها هذ  المقاومة

وضعت هدفًا استراتيجيًا لها هو تدمير القدرة الصاروخية للمقاومة، لكن وعندما فشلت في تحقيق هرذا 
الهرردف، وضررعت هرردفًا آخررر وهررو ترردمير مررا يسررمى األنفرراق . وفرري الواقررع فررأن "إسرررائيل"   تملررك أيررة 

وهرري صرردمت بموضرروع األنفرراق الترري تمثررل شرربكة هائلررة تمتررد معلومررة عررن المقاومررة فرري قطرراع غررزة، 
لمسرررافات طويلرررة تحرررت أراضررري فلسرررطينو لتصرررل إلرررى عمرررق المسرررتوطنات والكيبوتسرررات الصرررهيونية 
خاصة المجاورة لقطاع غزة، وقد نجحت المقاومة في القضاء على الجواسيس والعمالء الذين جندتهم 

"إسررررائيل" عنهرررا . وخرررالل السرررنوات الماضرررية حفرررر "إسررررائيل"، وبالترررالي فقرررد نجحرررت فررري كرررفإ بصرررر 
المقرراومون عشرررات األنفرراق الترري يمتررد بعضررها عشرررات الكيلررومتراتو  سررتخدامها فرري عمليررات تسررلل 
لبث الذعر في نفوس المستوطنين، واستخدم المقاومون هذ  األنفاق في عمليات للتسلل خلف خطوط 

ورغررم كررل مررا يملررك جرريش ا حررتالل "اعسرررائيلي" مررن  العرردو، ونصرر  الكمررائن للجنررود "اعسرررائيليين"،
سررالب متطررور، لكنرر  وررلإ عرراجزًا عررن التقرردم داخررل أراضرري قطرراع غررزة، باسررتثناء المنرراطق الحدوديررة 
المكشوفة التي يصع  على المقاومة حمايتها، وقد تكبد الجيش "اعسرائيلي" عشرات الجنود بين قتيل 

اسرررتطاع جررريش ا حرررتالل  0072، فخرررالل عررردوان عرررام وجرررريح، وشرررتان مرررا برررين الماضررري والحاضرررر
اجتيرراب غررزة وسرريناء فرري سرراعات قليلررة، ووصررل إلررى خلرريج السررويس، وراب يهرردد مصررر بأكملهررا، أمررا 
اليرروم فأنررر  يبررردو عررراجزًا عرررن تحقيرررق أي نصرررر علررى مقاومرررة شرررعبية، أثبترررت اليررروم، وبررراعتراف بعرررض 

 وى الجيوش تكتيكًا وتدريبًا .الخبراء العسكريين "اعسرائيليين"، أنها تضاهي أق
إن "إسرررررائيل" سررررقطت كدولررررة حربيررررة وسررررقطت كقرررروة إقليميررررة، وسرررروف تسررررقط كقرررروة احررررتالل بسررررواعد 
المقرررراومين، ونصررررر غررررزة قررررد   يرررر دي إلررررى تحريررررر فلسررررطين، لكنرررر  حتمررررًا سرررريدق مسررررمارًا فرررري نعررررش 

إلحاق الهزيمة بالجيش  الصهيونية، فتحرير فلسطين لن يتم دفعة واحدة، بل على مراحل، وبعد أن تم
الذي   يقهر، ستأتي مرحلة هزيمة المستوطنين من خالل بث الرعر  والخروف عبرر عمليرات التسرلل 
من خالل األنفاق، وهذ  العمليات سيكون لها صدى أكبر بكثير من صدى الصرواريخ التري قرد تسرقط 

مسررتوطنين، لكررن عمليررات فرري منرراطق غيررر مأهولررة بالسرركان، أو قررد   ترر دي إلررى إيقرراع قتلررى بررين ال
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التسلل ست دي إلى إيقاع خسائر بشرية جسيمة في "إسرائيل" . وها هو نتنياهو يعلن وقفًا للحر  مرن 
جان  واحد، ويقوم بسح  قوات  بعد أن جعلت  المقاومة يجر أذيال الخيبرة هرو وقواتر ، ولكرن ذلرك لرن 

يقررر  مررن ألفررين، وعشرررة آ ف  يمنعرر  مررن قصررف المرردنيين العررزل حيررث وصررل عرردد الشررهداء إلررى مررا
جريح، إن استهانة "إسررائيل" برأرواب المردنيين، هري فري حقيقتهرا اسرتهانة برالمجتمع الردولي وم سسرات  
وقراراترر ، فرررغم إصرردار مجلررس األمررن أكثررر مررن قرررار بوقررف إطررالق النررار، ورغررم تكرررار العرردوان علررى 

يل" لررم تلررق لررذلك برراً ، وتكررررت مجازرهررا فرري مرردارس "األونررروا" التابعررة لألمررم المتحرردة إ  أن "إسرررائ
الشررجاعية والخزاعيررة وأخيرررًا رفررح . إن مررا فعلترر  "إسرررائيل" ينبدرري أ  يمررر هررذ  المرررة مررن دون عقررا ، 
وعلى السلطة الفلسطينية التوجة إلى محكمة جرائم الحر  ليذوق نتنياهو وقرادة الحرر  "اعسررائيليون" 

فيمررا بعررد فرري اسررتباحة دمرراء الفلسررطينيين الداليررة، أو سررواهم مررن وبررال أمرررهم، حتررى   يفكررر غيرررهم 
الشعو  المقهورة . وعلى المجتمع الدولي وم سسات  أن تقوم بواجبها في حفو األمن والسلم من أجل 

 التعايش اآلمن بين الشعو  المختلفة، وكي يصبح الجميع أمام القانون الدولي سواء .

 13/6/4314، الخلي ، الشارقة

 

 (1فكر الصهيوني والرؤية المتشددة المتعاظمة )ال .68
 عبد هللا بن علي العليان
بعرررد ا سرررتطالعات اعسررررائيلية حرررول الحرررر  علرررى غرررزة، وهرررر أن غالبيرررة اعسررررائيليين مرررع اسرررتمرار 
ن كانررت هررذ  الحررر  تكلررف آ ف األبريرراء  الحررر  بهرردف القضرراء علررى المقاومررة الفلسررطينية، حتررى واا

ب البعض من الباحثين المهتمين برالفكر الصرهيوني أن الصرهيونية حققرت أهردافها الفلسطينيين!! ويطر 
على الصعيد القومي بعد ما تمكنت مرن جعرل الشرع  اليهرودي شرعبًا عاديرًا لر  دولرة ر أمرة مثلهرا مثرل 
سائر الدول المنتومة في العالم الجدرافي السياسي المعاصر، كما أن  لم يعد من الممكن " رمي دولة 

 ئيل في البحر" بعد ما تمكن جيشها من سحق الجيوش العربية المجاورة على نحو مذهل.إسرا
وعلير  فررأن وضررع إسررائيل قررد اسررتت ، وترسرخت مكانتهررا فرري المنطقرة، وبالتررالي فقررد آن األوان  تخرراذ 

 تدابير تتجاوز المفاهيم الصهيونية التقليدية، وت دي إلى تحقيق السالم مع المحيط العربي.
لرربعض ينكررر وجررود مثررل هررذا التيررار فرري إسرررائيل وتررأثير  سرريكون مسررتحياًل فرري مجتمررع قررام علررى لكررن ا

أيديولوجية صهيونية توسعية، وأن مقو ت ] نهاية الصهيونية  أو ما بعد الصرهيونية صريحات أطلقهرا 
رئرريس المتطرفرون مرن اليهرود، وآخرر هر  ء الرذين تحردثوا عرن انتهراء الصرهيونية كران بنيرامين نتنيراهو 
 وزراء إسرائيل الحالي الذي قال بعد فوز باراك أواخر التسعينيات إن "الصهيونية تنزل راياتها"!.
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والهررردف هرررو تحريرررك المشررراعر الصرررهيونية بعرررد خسرررارة بعرررض األحرررزا  اليمينيرررة فررري ا نتخابرررات فررري 
ت أهررداف العقرردين الماضرريين، والحررديث عررن مخرراطر "نهايررة الصررهيونية" علررى وجررود إسرررائيل ذرائررع ذا

توسعية، ذلك أن المجتمع اعسرائيلي يكون أكثر تالحمًا في لحوات الحر  والتوتر، وأكثر تفككًا فري 
 لحوات الهدوء والسالم. 

فقد تبين من خالل بعض الدراسات أن هذا الكيان المصطنع   يستطيع التوازن وا ستمرار، من دون 
لقائ  في الخارج. ممارسة العدوان للتخلن من فائض التوتر الداخلي  واا

و  شك أن إسرائيل   تعاني من أزمة أمنية إستراتيجية، وأن أي حديث على هذا الصرعيد إنمرا يعتبرر 
 من با  التهويل، وفي  ا بتزاز المالي والعسكري.

والررذي حصررل فرري مفرراهيم ناقرردي الحركررة الصررهيونية ر كمررا يقررول د/ معررين حدادررر إن السوسرريولوجيين 
في دراسراتهم الجديردة، تحرت ترأثير التطرورات األبسرتمولوجية للعلروم اعنسرانية التري عرفهرا اعسرائيليين 

العرررالم الدربررري، حيرررث قرررام فيررر  بررراحثون بأعمرررال جررراءت نتائجهرررا بمثابرررة ثرررورة قلبرررت المقررراييس السرررائدة 
و"العقالنيررة" المتعلقرة بالمركزيرة األوروبيرة أو الدربيرة والمفراهيم الخاصرة بهرذ  المركزيرة، مثرل "التنروير" 

و"الحداثة" و"ما بعد الحداثة" وغيرها مما كان يعتبر مرن المسرلإمات البديهيرة ر كمرا يعتقردون ر وتعررض 
مفهرروم "التقرردم" للمراجعررة والنقررد، ولررم يعررد علررى مررا كرران عليرر  حررين كرران يعنرري أن العررالم يتطررور نحررو 

يعتليرر  العررالم الدربرري بمررا هررو  الكمررال وفررق عمليررة أحاديررة ا تجررا ، وأن المجتمعررات تتراترر  فرري سررلم
نموذج واج  احتذا  . وعلي  فقد أدى سقوط "المركز" إلى إعادة اعتبار "اآلخر"، وبالتالي التعامل مرع 

 هذا اآلخر على نحو إيجابي.
ولمررا كرران الوسررط األكرراديمي اعسرررائيلي جررزءًا   يتجررزأ مررن الوسررط األكرراديمي األوروبرري والدربرري، فقررد 

رائيليين من راب يعمرل في اتجا  تقويم ثقافة اآلخر، األمر الذي ي دي إلى الحض برز من بعض اعس
علررى األخررذ بمبررادئ التنرروع وا خررتالف والتجرراوز وسررائر مكونررات مررا اصررطلح علررى تسررميت  "مررا بعررد 

 الحداثة".
هج صارت الدراسرات ا جتماعيرة والسياسرية تركرز علرى التعردد الثقرافي فري الواقرع اعسررائيلي، وفرق مرن

تفكيكي يهدف إلرى الكشرف عرن الردور الرذي اضرطلعت بر  الم سسرات الرسرمية فري عمليرة بنراء األمرة 
والدولررة علررى حسررا  الحريررة بعررد مررا عمرردت هررذ  الدولررة ر إسرررائيل ر إلررى تدييرر  كررل مررا مررن شررأن  أن 

 ي دي إلى ما يشب  النقد الذاتي.
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لمررر ثرين فررري صرررنع القررررار فررري الكيررران وهرررذ  اآلراء تجرررد السرررخرية والرررتهجم مرررن بعرررض األكررراديميين وا
اعسررررائيلي، ويعتبررررون مقولرررة "مرررا بعرررد الصرررهيونية" مجررررد تررررف فكرررري،   تيرررار واسرررع فررري المجتمرررع 

 اعسرائيلي.
فقرررد تمكررن اليمررين اعسرررائيلي مررن السرريطرة فكريررًا علررى قطرراع كبيررر وعررريض فرري إسرررائيل، وفرري سررياق 

اليمينرري فرري إنكررار تررأثر الصررهيونية بصرردمة التحررو ت توويفاترر  السياسررية مضررى الخطررا  اعسرررائيلي 
الفكريررة والسياسررية حتررى أن الكاترر  اعسرررائيلي "آري شررفيط" ذهرر  إلررى خلررع أوصرراف عجائبيررة علررى 
الحركة الصهيونية وفكرهرا معتبررًا " أنر  مرن برين كرل األحرالم الكبيررة لنهايرة القررن الماضري، كران حلرم 

ف علرى قدمير ، ومرن برين كرل األفكرار الطوباويرة الدامضرة التري هرتزل الحلرم الوحيرد الرذي تحقرق ووقر
أورثهرا القررن التاسرع عشرر إلرى القررن العشررين، ولررت الفكررة الصرهيونية الفكررة الوحيردة التري لرم تفشررل 

 بعد"!
وعلى اعجمال فأن الفكرر الصرهيوني فري خطابر  السياسري والعملري بحسر  محمرود حيردر، ير ول إلرى 

عضرروي بررين مهمررة الحركررة الصررهيونية، وبررين دولررة إسرررائيل مهمررا حصررل مررن التأكيررد علررى الوصررل ال
تحررو ت راديكاليررة فرري أنومررة القررريم فرري العررالم. لررذلك فررأن الحررردود الفاصررلة بينهمررا ضرررورية ععطررراء 
الفعاليررررة لوويفررررة واختصرررران كررررل مررررن الدولررررة والحركررررة فرررري أداء مهماتهمررررا التاريخيررررة علررررى الصررررعد 

الملقراة علرى عراتق الصرهيونية هري ر كمرا يقرول يعقرو  حسردائي ر "السرعي المختلفرة، حيرث إن المهمرة 
من أجل الوصول إلى الشع ،  سيَّما الشربا  عرن طريرق القيرادة الروحيرة مرن أجرل تعميرق التضرامن 
ضرررفاء تعبيرررر عملررري إنجرررازي علرررى هرررذا التضرررامن بوسررراطة هجررررة غايتهرررا المسررراهمة فررري  اليهرررودي واا

 وني بأكبر قدر ممكن من العمل المنوم".استكمال إنجاز المشروع الصهي
سررائيل معرًا، فهري فري مقولرة األرض ومفهروم الجدرافيرا  ولئن كانت فلسفة القروة هري علرة الصرهيونية واا

 والملجأ المفتوب أمام يهود العالم الوعاء الذي تص  في .
ئها علرى فلسرطين، فمنطق القوة هو الجذر الفلسفي العملي آلليات تحقق الفكرة الصرهيونية منرذ اسرتيال

 بينما إسرائيل هي التجلي الفعلي لمنطق هذ  الفكرة.
 13/6/4314، الشرق، الدوحة
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 الحرب على غزة: حصر األضرار .69
 ناحوم برنياع

حزيران، ليلة اختطاف  01في يوم ما سينور اعسرائيليون في األسابيع الثمانية التي مرت عليهم بين 
إطرالق النرار ويسرألون: مراذا حردث لنرا، وكيرف تحولنرا مرن ا كتئرا   آ  ليلة وقف 4الفتيان الثالثة و

الى النشوة ومن النشوة الى ا كتئا ، وكيف ز عزعت حكومتنا؟. وستقلقهم الصرور القاسريةو وتحررجهم 
الصررور البطوليررة وتتسررلل حمرررة خجررل خفيفررة الررى خرردودهم، وبعررد ذلررك يدفرررون ألنفسررهم: فهررم يعرفررون 

 كي يدفروا ألنفسهم.
ا األسبوع هو أسبوع النشوة. فالجميع يريدون اعصالب: المواطنون الذين علقوا شهرين في بيروتهم، هذ

والوزراء الذين أجروا مباحثات   نهاية لهرا فري المجلرس الروزاري المصردر ليتبرين لهرم فقرط أن ترأثيرهم 
اليسررار الررذي فيمررا يحرردث علررى األرض صررفر، والجرريش الررذي تررم إذ لرر  فرري الصررراع علررى الميزانيررة، و 
أن يكتفري  إلرىانطوى على نفس ، واليمين الذي أراد أن يرى أعالما بيضاء على أسطح غرزة واضرطر 

 ببيوت مدمرة.
إن إسرائيل تنتصر في الحرو  وتخسر في  –ولست أذكر كلمات  الدقيقة  –قال يدئال ألون ذات مرة 

فلرررم تعرررد الحررررو  حروبرررا، ولرررم تعرررد التسرررويات التررري ت قررررر بعررردها. وقرررد تديرررر الكثيرررر منرررذ ذلرررك الحرررين 
 ا نتصارات انتصاراتو لكن التسويات في اليوم التالي هي التسويات نفسها.

القرراهرة،  إلررىوصررل وفررد مشررترك مررن كبررار قررادة السررلطة الفلسررطينية وكبررار قررادة "حمرراس" هررذا األسرربوع 
رات المصررية. وكانرت جنررا ت ا سرتخبا إلرىنصف  من رام هللا ونصف  من قطر. وقردم الوفرد مطالبر  

إنجرراز يسرروغ  إلررىقائمررة المطالرر  واحرردة لكررن قامررت مررن ورائهررا مصررالح مختلفررة: فررر"حماس" محتاجررة 
الرررثمن الرررذي دفعررر  المواطنرررون فررري غرررزةو وأرادت السرررلطة أن تثبرررت مكانتهرررا بصرررفتها الممثلرررة الوحيررردة 

خوان المسلمين وفرعهم الدزي اع –للمصلحة الفلسطينيةو وأراد المصريون أن يبرهنوا لعدوهم الحقيقي 
رئرريس شررعبة التخطرريط نمرررود شرريفر، ومنسررق  –مررن هررو ر  البيررت. وراقرر  أربعررة اسرررائيليين كبررار  –

العمليات فري المنراطق برولي مردخراي، ورئريس "الشراباك" يرورام كروهين ورئريس القسرم السياسري األمنري 
برا. وتنقرل برين المعسركرات مثرل فراشرة راقبوا المحادثات متنحرين جان –في وزارة الدفاع عاموس جلعاد 

 تطير من زهرة الى زهرة، مبعوث األمم المتحدة روبرت سيري.
  قررر  الطاولررة و  فرري القلررو . فالمصررريون يرفضررون الحررديث الررى رجررال  –لررم يكررن الدزيررون هنرراك 

اني. "حماس". وهم يتحدثون فقط مرع عرزام األحمرد، رئريس الوفرد، وهرو مرن رجرال "فرتح" مرن الجيرل الثر
ويتحرردث اعسرررائيليون الررى المصررريين والررى رجررال السررلطة لكررنهم ممنوعررون مررن الحررديث الررى ممثلرري 
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"حمرراس". وقررد تمررت أمررس، مباحثررات محمومررة فرري جهرراز األمررن فرري محاولررة ععطرراء المتبرراحثين فرري 
ن فرري القرراهرة أسرربابا تقنررع "حمرراس" بررأ  تجرردد إطررالق النررار اليرروم فرري السرراعة الثامنررة صررباحا، ويرردركو 

إسرررائيل أيضرررا أن "حمررراس" يجرر  أن تحررررز إنجرررازا علرررى هيئررة رفرررع محررردود للحصررار عرررن غرررزة. وقرررد 
 كسبت "حماس" ذلك بفضل دماء الدزيين وبيوتهم.

 
 يوجد إجماع

قبررل أسرربوعين اقترحررت تسرريبي ليفنرري علررى نتنيرراهو أن يبرردأ فررورا بعررد إحررراز الهدنررة إجررراء دوليررا مبررادرا 
علررى اربررع أرجررل يوجررد عليهررا كلهررا اآلن إجمرراع عررالمي: األولررى المعارضررة إليرر ، وأن يعتمررد اعجررراء 

العامة لر"حماس" حتى في دول المنطقةو والثانية نزع سالب القطاعو والثالثة إعرادة السرلطة الفلسرطينية 
 لتحكم غزةو والرابعة تجديد التفاوض بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

سي يفرحها ا نضمام الى هذا ا جراء، فهو يالئرم برنرامج عملهرا. وقالت ليفني، إن مصر الفريق السي
وتفرب بذلك ايضا المنومات الدولية. وقد صاغت ا مم المتحدة خطة للرقابة علرى دخرول مرواد البنراء 
الرررى غرررزة فررري المسرررتقبل: فالسرررلطة الفلسرررطينية يفتررررض أن تراقررر ، ويراقررر  جهررراز مرررن ا مرررم المتحررردة 

ن نزع سالب "حماس" عمليا اآلن لكن المرأمول فري المسرتقبل والمتفرق علير  وهرو المراقبين. وقد   يكو 
أن توجد سلطة واحدة وقانون واحد وبال سالب. ومن المتفرق علير  ايضرا أن تردخل قروات السرلطة الرى 

 القطاع على طول الحدود مع مصر أو  والى المنطقة كلها بالتدريج.
ة تتعلررق بالوضررع السياسرري والقررانوني الصررع  الررذي د فعررت إن احرردى المزايررا الترري تنطرروي عليهررا الخطرر

اليرر  اسرررائيل علررى إثررر العمليررة. فقررد اثبتررت تجربررة الماضرري أن العمليررة السياسررية تررذي  النقررد وتصررد 
 اجراءات في محاكم بالعالم. وهي تدطي الدولة ومندوبيها بدطاء حصانة دقيق.

مرن وفري مباحثرات الرباعيرة. ولرم يقرل نتنيراهو واقترحت ليفني أن تطرب اسرائيل خطتها فري مجلرس ا 
   نعم و   ، بل نقل الخطة الى محامي  اسحق مولخو ولم ي عرف لها أثر منذ ذلك الحين.

يدرك نتنياهو مزايا الخطة، وهو يدرك ايضا عيوبها، فهي ستكلف  ثمنرا سياسريا داخليرا ألن اليمرين فري 
 حدودة سينقض علي  اذا بدأ يدازل أبو مازن.حزب  الذي لم يكد يسلم بنتائج العملية الم

مررا ترررا  ليفنرري فرصررة يرررا  آخرررون مشرركلة. وقررد تركررت العمليررة كررل الالعبررين م حرررجين: فنتنيرراهو مرردين 
بتفسيرات  ولئك الذين صردقوا خطبر  منرذ فتررة المعارضرة التري وعردت برأن يفنري كرل ذكرر لرر"حماس"و 

سرررائيليين ايضررا لكررن لرريس فرري الضررفة وغررزة. وضرراءلت وقرروي أبررو مررازن فرري العررالم وربمررا فرري نوررر ا 
 العملية فقط مجال مهادنتهما.
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إن وزيررررر الخارجيررررة األميركرررري جررررون كيررررري يفرحرررر  أن ت جرررردد مبادرترررر  علررررى إثررررر العمليررررة. وقررررد زادترررر  
 ا هانات التي نالها من اسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر حافزا فقط.

  ومرا ي تحردث فير . وحينمرا جرددت ا تصرا ت لوقرف اطرالق النرار لكن    يوجد اآلن من ي تحدث علي
فررري نهايرررة ا سررربوع الماضررري، فررررض صرررحافيون فررري واشرررنطن أن كيرررري فعرررل ذلرررك مررررة اخررررى لكرررنهم 
اخط وا ألن كيري تخلى عن ذلك، فقد أدرك أن نشاط  الزائد   يسراعد علرى الردفع بالهدنرة قردما، برل 

قتال. ويكرون أكثرر شريء ايجابيرا يسرتطيع أن يفعلر  وزيرر خارجيرة ي حدث بالعكس توقعات تطيل أمد ال
 أميركي احيانا هو أ  يفعل شيئا.

اعتاد توماس فريدمان، صاح  العمود الصحافي في صحيفة "نيويورك تايمز" أن يقول إنر  يوجرد فري 
مرن الدبرار: مرا  الشرق ا وسط اليوم التالي واليوم الذي يلي اليروم الترالي، واليروم الترالي تدطير  سرحابة

مثرال  1117يحدث تحتها   يقدم و  ي خر. وهي تحدد صورة اليروم الترالي. وحرر  لبنران الثانيرة فري 
جيررد علررى ذلررك، فحينمررا انتهررت اعتبرررت اخفاقررا اسرررائيليا فويعررا   ي دتفررر. وهرري ت رررى اليرروم بعررد ثمرراني 

 سنوات هدوء نموذجا يحتذى ب .
ريع بعرد أشرهر أو على حس  هذا التحليل سي حسم س ال  ما الذي أورثت  العملية ومراذا أ حررز ومراذا ض 

بعد سنوات فقط. وهذا ما يعتقد  أيضا وزراء في حكومة اسرائيل وجنرا ت في الجيش ا سرائيلي. إن 
متحدث الجيش ا سرائيلي العميد موتي ألموز هو ابن عائلة فالحين في القرية الزراعية المجدل. وهو 

الزيتون. وقد عرض المثال التالي على جنرال صع  علي  أن ي بين انجرازات العمليرة يقوم على زراعة 
رررا غيررر  فقررال لرر : تررأتي الررى المعصرررة ببرميلرري زيتررون سرروري. فتفرغهمررا فرري الررداخل فترررى مهروسررا م 
صالح لالكل، وجفتا وماء. ويمرر شرهران ت فصرل فيهمرا المرواد بعضرها عرن بعرض فتحصرل علرى زيرت 

 زيتون صاٍف.
الدريررزة ا ساسررية بعررد شررهرين مرررهقين كهررذين هرري الخررروج  سررتراحة. ولرريس للقيررادة الوطنيررة هررذا  إن

ا متيرراز، فرررأذا لرررم تفعرررل الحكومرررة شرريئا فسررريبدو اليررروم الرررذي يلررري اليرروم الترررالي كررراليوم الرررذي كررران قبرررل 
 بالضبط: مهددا ومقلقا وقاتال.

 
 مجلس البوريكس الوزاري المصلر

ل أمررس، أن جنررود "حمرراس" وقررادتهم ور سرراء الررذراع السياسررية للمنومررة لررم كرران مررن الصررحيح الررى أو 
يخرجرروا مررن المالجررا تحررت ا رض الترري بنوهررا ألنفسررهم فرري غررزة، فهررم لررم يشررعروا برراألمن. ويعرريش 
بعضهم مثل محمد ضيف مثال على هذا النحو سنين في العمل السرري. وقرد ولروا أحيراء لكرن بيروتهم 
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شررقق قيررادة، وهررذا اسررم مرر ثر لكررن  –ا سرررائيلي بيرروت قررادة "حمرراس"  دمرهررا القصررف. ويسررمي الجرريش
 الحديث آخر ا مر عن بيوت يسكنها عدد من العائالت مشاركة وغير مشاركة في الحر .

رأيررت القليررل مررن منتوجررات ا سررتخبارات حينمررا انضررممت الررى قرروات الموليررين فرري خرران يررونس. وقررد 
كانررت عنرررد سررالب مرررن جيررل آخرررر أو مررن قررررن آخررر لمرررا  تمتعررت القررروات بمقررادير مرررن المعلومررات لرررو

استطاع أن يتصورها. وعرفت ما الذي يفترض أن يكون في كل بيت مري  بأدق التفاصريل. وعرفرت 
عن كل بئر عمل وكل نفرق. ونشرك فري أن تكرون قروة عسركرية مرا حترى القروات األميركيرة فري العرراق 

ودقيقرة جردا  –سعة بهذا القردر عرن ميردان القترال وافدانستان قد خرجت في عملية مزودة بمعلومات وا
)حينمررا كرران رئرريس "أمرران" أفيررف كوخررافي قائررد لررواء الموليررين احتررل قصرربة نررابلس مجررددا وأراد جنرررال 
أميركرري زار الرربالد أن يعلررم كيررف فعررل ذلررك ففصررل كوخررافي سررير المعركررة وصررمت الجنرررال، وسررأل  

ا  الجنررررال كنرررا قبرررل شررريء سنسررروي المنطقرررة كلهرررا كوخرررافي لرررو كنرررتم أنرررتم فمررراذا كنرررتم تفعلرررون، فأجررر
 با رض(.

التقى أول أمس، قادة ا لوية الذين قاتلوا في غزة، مع رئيس هيئرة ا ركران. وكران الثنراء الرذي أغردقو  
 على ا ستخبارات مبالدا في . فقد تحدثوا عن "حفل" استخبارات وعن "إغراق بالمعلومات".

ت فري صرعيد آخرر، فري عملر  م قردرا وطنيرا. ويسرأل وزراء واعضراء انحصر ا خرتالف فري ا سرتخبارا
في المجلس الوزاري المصدر: لماذا لم توقفونا على خطر تهديد ا نفاق. ولماذا كنتم تقدرون كل يوم 

 أن "حماس" تريد الهدنة في حين استمرت "حماس" على اطالق الصواريخ في واقع ا مر.
أن تهديررد ا نفرراق عرررض علررى الرروزراء مرررة بعررد اخرررى خطيررا إن جرروا  الرردعوى ا ولررى بسرريط وهررو 

وشررفهيا، وعرررض علررى الجمهررور ايضررا بمحاضرررات ألقيررت فرري معهررد بحرروث أمنيررة فرري تررل ابيرر  وفرري 
 م تمر هرتسليا.

إن وزراء المجلس الوزاري المصدر يشبهون اعضاء مجلس مديرين: فهم يجلسون في جلسات تسرتمر 
يتبرادلون بيرنهم رسرائل نصرية و  يترذكرون أي شريء. وقرد سرمعوا ساعات، ويشاهدون ألرواب عررض، و 

بالتهديد ا يراني وبتهديد القذائف الصاروخية من لبنان، وبتهديد منومات ارها  متطرفة مثرل داعرش 
وجبهة النصرة وغيرهما، وأنهوا ذلك بتنراول البروريكس. ولرو ط لر  الريهم أن يقلصروا مرن ميزانيراتهم مرن 

 ا استيقووا، لكن   أحد طل  منهم ذلك.اجل ا نفاق فلربم
يأتي الفهم فقط حينما تثبت واقعة تقرع علرى ا رض للروزراء عورم التهديرد. أمرا فري حالرة داعرش فكران 

مخربررا مررن "حمرراس" مررن نفررق قررر   03احررتالل مدينررة الموصررلو وأمررا فرري حالررة ا نفرراق فكرران خررروج 
ولمراذا أخفيرتم ذلرك علينرا. وهرم يمضرون مرع ذلرك كيبوتس صوفا. ويصرخ الروزراء: لمراذا لرم تقولروا لنرا 
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الصراخ الى الصحافة. اذا كانت توجد دعوى، ولست على يقرين مرن وجودهرا، فرالعنوان الصرحيح هرو 
رئيس الروزراء ووزيرر الردفاع ألنهمرا علمرا. وقرد انشرأ نتنيراهو لرذلك الشرأن مرا يسرمى "فريرق عميردرور"، 

ذلرك. وكران عنرد الجريش ا سررائيلي قبيرل العمليرة معلومرة وأجرى نقاشات واهتم. ونتج القليل جدا عرن 
استخبارية عن نية الهجوم من ا نفاق جنو  القطاع. وأدخل اللواء الجنوبي مرن فرقرة غرزة سررية الرى 
كل كيبوتس، وعزز ا سرتخبارات، وغيرر قواعرد السرلوك فري المحرور الحردودي ووضرع وحردات دبابرات 

ستخبارات لم تقع كارثة   في كيررم شرالوم و  فري صروفا. لكرن في منطقة العمليات. وبفضل يقوة ا 
 المشكلة كلها لم ت عالج الى أن كان الدخول البري.

والدعوى الثانية على التقديرات ا سرتخبارية اكثرر تعقيردا. اجتمعرت عنرد "أمران" فري اثنراء العمليرة مرواد 
ا. فقررد تمنررى قررادة كبررار مررن يوثررق بهررا أشررارت الررى ازمررة فرري "حمرراس" غررزة وفرري "حمرراس" قطررر ايضرر

المنومررة الهدنررة. وقرردر اشررخان آخرررون فرري الجرريش ا سرررائيلي غيررر ذلررك وهررو أن "حمرراس" مسررتعدة 
 لهدنة اذا ق بلت شروطها فقط.

وقدروا في "أمان" أن ما يجعل "حماس" تستمر على اطرالق الصرواريخ هرو عردم وجرود جهراز مناسر  
وطا قاسية م ذلة فرفضوا )تعتقد ا دارة المصرية في لصوغ الهدنة. فمصر السيسي عرضت عليهم شر 

"حمراس" مررا تعتقررد  اسرررائيل أو اسروأ مررن ذلررك. والمفارقررة السراخرة هرري أن حكومررة اسرررائيل الترري ارادت 
هدنة احتاجت في ذلك الوقت الى مصري مثرل مرسري م يرد لرر"حماس"   لمصرري يكرر  "حمراس" مثرل 

 السيسي(.
المشكلة فقط، فر"حماس" لها مطال  وستستمر على اطالق الصواريخ وقدإر آخرون أن الجهاز نصف 

 الى أن تستجا .
وقدإرت "أمان" أن محمد ضيف، الرجل البارز في الذراع العسكرية هو في آخر المطراف جنردي يطيرع 
الذراع السياسية. فأذا أ مر بوقف اطالق النار فسيوقف اطالق النرار. ولرم يمرر هرذا التقردير ايضرا دون 

الف. ففرري نهايررة المطرراف أوفررى ضرريف بمررا وعررد برر  فرري خطبترر  المسررجلة، فقررد أوقفررت "حمرراس" اخررت
 اطالق الصواريخ حينما غادر آخر جندي اسرائيل أرض غزة.

 
 أصبنا أكثر مما ينبلي

دفعرت اسررائيل أثمانرا عرن العمليررة أولهرا الرثمن مرن المقراتلين والمرردنيينو والثراني مرن المرال: فقرد كلفررت 
يش ا سررائيلي بضرعة مليرارات وكلفرت الجهراز ا قتصرادي أكثرر مرن ذلركو والثالرث التروتر العملية الجر

الررداخلي، فقررد جعلررت ا حررداث اليهررود والعررر  يواجرر  بعضررهم بعضررا، وفتحررت جرحررا لررن يكررون شررفا   
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سريعاو والرابع من قوى النفس: فقد استنفد المجتمع ا سرائيلي فري هرذين الشرهرين الكثيرر مرن الخروف 
 ثير من الح  للجيش ا سرائيلي والدولة والناس وا ماكن التي كانت في مواجهة اطالق النار.والك

وكان هناك ثمن متوقع من مكانة اسرائيل في اوروبا. فقد فعلت الصور الفويعة من غزة فعلها وشعر 
يقرل  اليهود في بعض الدول بكراهية الشارع على جلودهم، لكن الشيء الرذي يجر  أن يخيرف بقردر  

عن ذلك هو الجمود الرذي نشرأ فري النوررة الرى اسررائيل. فقرد قرال وزيرر فري دولرة كبيررة: "انتهرى أمرركم 
 في اوروبا وليس لكم أمل في أن تعيدوا بناء صورتكم".

ررررة. لرررن أسرررافر بعرررد اآلن الرررى  يمكرررن أن نتنررراول ذلرررك بابتسرررامة. حسرررن، قرررال أحرررد الضرررباط بابتسرررامة م 
الطيرران ا جنبيرة عرن الطيرران الرى مطرار برن غوريرون قرال أحرد الروزراء بلجيكا، وحينما كفت شركات 

 لرفاق : "هل أنتم قلقون؟ مهما يكن فأننا لن نستطيع بعد هذ  العملية أن نسافر الى خارج البالد".
والحقيقة أن ذلك ليس مضحكا جدا. صحيح أن اوروبا مصابة بالنفاقو وصحيح أن  يوجد فري النفراق 

للسرراميةو لكررن الرررخن الترري أعطاهررا الجرريش ا سرررائيلي لنفسرر  بعررد ا زمررة الترري  هنرراك أسررس معاديررة
د فعت إليها قوة غو ني فري الشرجاعية بولرغ فيهرا كثيررا، وبررغم أننرا لرم نررد أن نصري  المردنيين أصربنا 

 الكثير جدا. ويج  أن يضايقنا ذلك بصفتنا بشرا وهو يضر بنا بصفتنا اسرائيليين.
ارة األميركيررة ايضررا أمررر جرردي: فقررد كررف األميركيررون عررن اخفائهررا، وحرردث التحررول والمواجهررة مررع ا د

بسررب  أمررر غررامض جرردا اساسرر  الضرروء ا خضررر الررذي أعطررا  نتنيرراهو لكيررري كرري يرردفع قرردما بهدنررة 
بمساعدة قطر، وقد فكر نتنياهو في هدنة لكن  لم يفكر في الضرر المصاح . ووضع وزير خارجية 

ابيررة وحليفررة وبحررث عررن مصررالحة بينهمررا. وبرردل أن يضررطر قطررر أن تفرررض أميركرري بررين منومررة اره
 ارادتها على خالد مشعل مكإن قطر من أن تفرض ارادة مشعل عليها.

لكررن ردود الرروزراء الترري تسررربت فرري اسرررائيل كانررت مهينررة وشررعر اوبامررا با هانررة باسررم كيررري، وكانررت 
خرررى مررن قبررل نتنيرراهو بعررد أن دافررع اوبامررا تلررك القشررة الترري قصررمت وهررر اوبامررا بعررد سلسررلة اخطرراء ا

 وادارت  عن اسرائيل في الساحة الدولية بال شك.
وبعد ذلك جاءت مهاتفة نتنياهو سفير الو يات المتحدة دان شبيرو، وقال نتنياهو فيها موبخا: "ينبدي 

 أ  تشكوا مرة اخرى بسياسة اسرائيل نحو )حماس(". ورد علي  شبيرو بأد .
اليرروم الررذي هرروجم فيرر  الفريررق مررن جفعرراتي فرري رفررح. ووررن نتنيرراهو فرري ذلررك الوقررت أن كرران ذلررك فرري 

هدار غولدن اختطف وهو موجود عند "حماس" فخانت  اعصاب  وبحث عن شيء يص  غضب  علي  
 فوجد سفير الو يات المتحدة خاصة.
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كالررة الدرروث فرري ولرم يتررأخر مجرريء الرررد، فقررد جرراء اعررالن تنديررد شررديد جرردا علررى إثررر اصررابة مدرسررة لو 
رفح، وهو اعالن صيغ الى أسفل متجها الى أعلى. وأسهمت وزارة الردفاع األميركيرة بروخزة مرن قبلهرا. 
وتابعرررت أميركرررا دعرررم اسررررائيل لكنهرررا فعلرررت ذلرررك وهررري تحررررق األنيرررا . وأصررربحت اسررررائيل ت ررررى فررري 

كيرر . وقرد حران الوقرت واشنطن مثرل ولرد مردلل: ولرد لر  أعرداء حقيقيرون لكرن التردليل والدررور أضررا بتف
 لتأدي  الولد. إن الدض  على نتنياهو لكن الثمن ستدفع  اسرائيل.

 "يديعوت أحرونوت"

 13/6/4314، األيام، رام هللا
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