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{ عــمــان (أ ف ب) -  دعت احلـكــومـة
االردنـــيـــة لــيل االثـــنـــ الــثـالثــاء الى
حتــــــرك فــــــوري "لـــــــوقف الــــــعــــــدوان
اإلسـرائـيلي" عـلى قطـاع غزة احملـاصر
مـن اجل "حمـاية األبـريـاء" بعـد غارات
اسـرائيلـية على القـطاع أدت الى مقتل
. ودعـت وزيـر خــمــســة فــلـســطــيــنــيـ
الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي
بـاسم احلـكـومـة جـمـانـة غـنـيـمـات في
تــصــريـحــات اوردتــهــا وكـالــة االنــبـاء
االردنـــيـــة (بـــتـــرا) إلـى "حتـــرك فــوري
لــوقف الـعـدوان االسـرائــيـلي وحـمـايـة
األبـريـاء" مـؤكـدة "خـطـورة الـتـصـعـيـد
فـي قـــطـــاع غـــزة". ودانـت غـــنـــيـــمـــات
"الــعــدوان الـذي أدى إلـى سـقــوط عـدد
مـن الـضــحـايــا (...) واتـخــاذ خـطـوات
عـمـلــيـة فـوريـة إلنـهـاء مـعـانـة الـقـطـاع
االنـسانـية" مـشيـرة الى أن "التـصعـيد
ـــزيـــد من الــتـــوتــر لـن يــؤدي إال إلى ا

والصراع".
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وأكــدت غــنــيــمــات "ضــرورة مــعــاجلــة
األوضــاع في قـطـاع غـزة ضـمن سـيـاق
ســـــيـــــاسـي شـــــامل يـــــضـــــمـن عــــودة
الــفـلـســطـيــنـيـ واالســرائـيــلـيـ إلى
ـفاوضـات بهـدف حل الصراع طـاولة ا
عـــلى أســـاس حل الـــدولـــتـــ ســبـــيال
وحــيـدا لـتــحـقـيق األمـن واالسـتـقـرار".

قــتل خـمـسـة فــلـسـطـيـنــيـ لـيل األحـد
اإلثـن واإلثـن في غـارات إسرائـيلـية
عـلـى غـزة أدّت كـذلك إلى تـدمـيـر مـبـنى
الــتـلـفـزيـون الــتـابع حلـمـاس ردّاً عـلى
إطـالق صواريـخ من الـقـطـاع احملـاصر
بــاتّـجـاه إسـرائـيل في تــصـعـيـد يـهـدّد

بنسف جهود إرساء هدنة دائمة.
ويــأتي هـذا الــتـصــعـيــد غـداة عــمـلــيـة
لــلـقـوات اخلــاصـة االسـرائـيــلـيـة داخل
الــقــطـاع احملــاصــر أسـفــرت عن مــقـتل
سبعة فلسطيني وضابط اسرائيلي.
وأصيب حوالى  20إسـرائيلياً بجروح
مـن جـــرّاء هـــذه الـــصـــواريخ وفق مـــا
أفـادت أجهزة اإلسعاف. وأعلنت وزارة
الـصحـة في غزة مقـتل فلسـطيني امس
في غـارة اسـرائـيـلـيـة عـلى الـقـطـاع ما
يـرفع عـدد القـتـلى في اجليب احملـاصر
إلى خـمـسة فـلسـطـينـي خالل أقل من
 24 ساعة. من جهته أعلن اجليش

االسـرائـيـلي أن طـائـرة تـابـعة لـه شنت
غــارة اســـتــهــدفت مــقـــاتال كــان ضــمن
مــجــمـــوعــة تــطــلق الــقــذائف بــاجتــاه
اســـرائــيل. وتـــثــيـــر عــمــلـــيــات إطالق
الــــــصـــــواريـخ والـــــقــــــذائف مـن غـــــزة
والــغـارات االسـرائـيــلـيـة عــلى الـقـطـاع
مــخـاوف من انـدالع حــرب جـديـدة بـ
. وتـواصل إطالق الـصـواريخ الـطـرفـ
الــفــلــسـطــيــنــيـة من غــزة والــضــربـات

االسـرائـيـليـة عـلى الـقطـاع لـيل االثـن
ـواجهات الـثالثاء مـا يطيـل أمد هذه ا
الـتي تـعـد األخـطـر مـنذ  2014 وتـعـيـد
شــبح حـرب جـديــدة. وتـفـيـد حــصـيـلـة
جـديدة أن أربعة فـلسطينـي قتلوا في
ــواجـهــات الـتي أســفـرت عـن سـقـوط ا
قـــتــيـل واحــد وعـــشــرات اجلـــرحى في
األراضي االسـرائـيلـية. وقـالت الشـرطة
االســرائـيـلــيـة إن الـرجـل الـذي قـتل في
اســرائـيل فـلـسـطـيــني مـوضـحـة أنـهـا
تدقق في أسباب وجوده في عسقالن.
ومـنذ بعد ظهـر اإلثن أحصى اجليش
االســــرائـــيـــلـي حـــوالي  400صـــاروخ
اطـلـقـهـا فـلـسـطـيـنـيـون وشن ضـربات
انــتـقــامــيـة عــلى حـوالي  150مــوقــعـا
حلــركـتي حـمـاس وحـلـيــفـتـهـا اجلـهـاد
االسالمـي. وتبنّت كتائب القسام مساء
االثـــنــ اطالق الــصـــواريخ في بــيــان
أعـــــلـــــنت فـــــيه "بـــــدء قـــــصف مـــــواقع
ومــغـتــصــبـات (مــسـتــوطــنـات) الــعـدو
بـــعـــشــرات الـــصــواريـخ (...) ردا عــلى
ـة االمس" في إشـارة إلى عـمـلـية جـر
لــلــقــوات اخلــاصــة االســرائــيــلــيــة في
. ويـأتي هذا الـقـطاع لـيل األحـد اإلثنـ
الـتـصعـيد بـعـد أشهـر من الـتوتـر الذي
يـثـيـر مـخاوف من نـشـوب حـرب رابـعة
خـالل عـــشـــرة أعـــوام بـــ اســـرائـــيل
وحــمـاس الـتي تــسـيـطـر عــلى الـقـطـاع

احملـاصر والـواقع ب الـدولة الـعبـرية
ـكن ـتــوسط. وال  ومــصـر والــبـحــر ا
الــتـكـهن إن كـان هـذا الــتـصـعـيـد الـذي
استمر لفترة أطول من حوادث سابقة
ســيـتـراجع أم أنه ســيـسـتــمـر ويـحـبط
بـذلك اجلـهود الـتي تبـذل مـنذ أسـابيع
لــتــجــنب مــواجــهــة جــديــدة. وتــبــادل
اجلـيش االسرائـيلي وكتـائب عز الدين

القسام التحذيرات. 
ودوت صـــفــارات اإلنــذار طــول مــســاء
اإلثـن وفي جزء من الليل في البلدات
االسـرائيـليـة الواقعـة حول قـطاع غزة
مـــا دفع ســـكـــانـــهـــا إلى الـــتـــوجه إلى
ــدارس الـثـالثـاء ـالجىء. وأغــلــقت ا ا
في عدد من البلدات ودعي السكان إلى

الجىء. عدم االبتعاد عن ا
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وقـال نـاطق بـاسم اجلـيش الـلـفـتـنانت
كــولـونــيل جـونــاتـان كــونـريــكـوس إن
اجلــيش االسـرائـيـلي حــشـد تـعـزيـزات
ووسائل كبيرة ونشر عددا إضافيا من
ــضـــادة لــلـــصــواريخ. الـــبــطـــاريــات ا
وشــاهــد صــحــافي من وكــالــة فــرانس
بـرس دبـابات تـنقل بـاجتـاه قطـاع غزة
في مشهد معتاد في فترات االستنفار.
وصـرح كونريكـوس للصحـافي "نحن
مـــســتـــعــدون لــزيـــادة جــهـــودنــا ضــد
ـنـظـمـات اإلرهـابـيـة". وذكـرت وسائل ا

اإلعـالم أن رئـيس الـوزراء االسـرائـيـلي
بــنـيـامـ نــتـانـيــاهـو سـيـعــقـد صـبـاح
الـثـالثـاء اجـتـمـاعـا حلـكـومـته األمـنـيـة
ـنـاقــشـة أكـثـر ــصـغـرة الـتي تــقـوم  ا

القضايا حساسية.
ــتــحـدة ــوفــد اخلــاص لـأل ا وأكــد ا
نـيكـوالي مالدينوف أنه يـواصل العمل
مـع مــصـــر اجملـــاورة إلبـــعــاد غـــزة عن
"حــافــة الـهــاويــة". وقــال إن "تـصــعــيـد
الـــــســـــاعــــات ال 24 األخـــــيـــــرة بـــــالغ
اخلـطورة وغيـر محسـوب".وذكرت فرق
اإلســعــاف أن عـشــرات االســرائـيــلــيـ
أصـيـبـوا بـجـروح طـفـيـفـيـة خـصـوصـا

بسبب شظايا.
وأكــد اجلــيش االســرائــيــلي أن مــعـظم
الــصــواريخ ســقـطت فـي مـنــاطق غــيـر
مــأهـولـة لـكن بـعــضـهـا أصـاب مـبـاني

مباشرة يقع أحدها في عسقالن.
وقــالت وســائل اإلعالم إنه  انــتـشـال
ســـيــدة في حــالــة حـــرجــة. وبــعــد ذلك
أعــلــنت فــرق اإلنــقـاذ أنــهــا عــثـرت في
األنـــقــاض عــلـى جــثــة رجـل لم تــعــرف
هـويته لـكن تبـ أنه فلسـطيـني ويبدو

في األربعينات من العمر.
ويـعـمل الـعـديـد من الـفلـسـطـيـنـي في
اسـرائـيل. واندلـعت دوامة الـعنف بـعد
ظــهــر اإلثــنــ بـعــدمــا أصــيب جــنـدي
اسـرائيلي بجروح خـطيرة اثر صاروخ

مــضــاد لـلــدروع أطـلـق من قـطــاع غـزة
عـلى حـافـلـة إسـرائـيلـيـة قـرب كـيـبـوتز
كفر عزة غير البعيد عن شمال القطاع.

وذكـرت فرق اإلنـقاذ أن اجلـندي الـبالغ
من العمر  19عاما في وضع حرج.

وبعد إطالق هذا الصاروخ الذي تبنته
كـــــتـــــائب الـــــقـــــســــام بـــــدأ اجلـــــيش
االسـرائـيلي الـذي لم يـؤكـد أن احلافـلة
كـانت تـقـل جـنـودا قصـف غـزة بـيـنـما
أطــــــلـق الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــون
الـــصـــواريخ.بـــدورهـــا أعــلـــنت وزارة
الـصـحـة الـفـلـسـطـيـنـيـة في غـزة مقـتل
أربـعــة فـلـسـطـيـنــيـ وإصـابـة تـسـعـة
بــــــــــجــــــــــروح فـي الــــــــــضــــــــــربــــــــــات
اإلسـرائـيلـيـة.ودمّرت غـارة إسـرائيـلـية
مــسـاء االثــنـ مـبــنى "قـنــاة االقـصى"
قـاومة الـتـلفـزيـونيـة التـابـعة حلـركـة ا
االسـالمــيــة (حــمــاس) وفـــنــدقــا يــضم
مـكـاتب ألجـهـزة األمن في وسط مـديـنة

غزة.
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وبـرّر اجليش االسرائيلي تـدمير مبنى
الـقـنـاة بـالـهجـمـات الـصـاروخـيـة التي
اسـتهـدفت إسرائـيل. وقال فـي بيان إن
قــــنــــاة األقــــصـى "هي مــــلك حــــمــــاس

وأداتها".
وأضــــاف أن الـــــقــــنــــاة "تــــســـــاهم في

الـــتــحـــركــات الـــعـــســكـــريــة حلـــمــاس
وخـصـوصـاً عـبـر بث رسـائل عـمـالنـية
لــلـنــاشـطـ وعــبـر الــدعـوة عــلـنًـا إلى
أعــــمــــال ارهـــابــــيــــة ضــــد إســـرائــــيل
وتـوضـيح كـيـفـيـة تنـفـيـذ هـذه األعـمال

اإلرهابية".
ويـشهد قطاع غزة ومحـيطه منذ نهاية
آذار/مــــارس تــــوتـــرا بــــ اســـرائــــيل
وحـماس وحلـفائهـا أدى في مرات عدة
إلـى أعمـال عنف واسـعـة لكن تـراجعت

حدتها خالل ساعات.
وجــرت مـواجـهـات جـديـدة األحـد بـعـد
تـوغل في إطار عمليـة للقوات اخلاصة
االسـرائيـليـة في القطـاع باءت بـالفشل
عــلى مــا يـبــدو وقـتل خـاللـهــا ضـابط
إسـرائيلي وسبـعة فلسطـيني أحدهم
قـيادي محلي في كتـائب القسام.وقالت
اسـرائيل إن هدف العملية في غزّة كان
"جـمع معـلومـات استـخبـاراتيـة وليس
عـــمـــلـــيــة اغـــتـــيـــال أو خــطـف". وقــال
ـتحدث الـعسكري رونـ مانليس في ا
ـهــمـة لم جتـر كـمـا بــيـان اإلثـنـ إنّ "ا
كـــــان مـــــخـــــطــــــطـــــاً لـــــهـــــا وأدت إلى

االشتباكات".
من جــانـبــهـا أكــدت كـتـائـب عـز الـدين
الـقسـام أنّها عـمليـة سرية جلـنود على

مــ ســيـارة مــدنـيــة فــلـســطــيـنــيـة 
رصــــدهــــا. وأضــــافـت أن "الــــطــــيـــران

الــصـهـيــوني بـكـافــة أنـواعه تـدخل في
مـحــاولـة لـتـشـكـيـل غـطـاء نـاري لـلـقـوة
الــهـــاربــة" مــشــيــرة إلى أن مــروحــيــة
اســرائـــيــلــيــة قــامـت بــإجالء اجلــنــود
بـــــالـــــقـــــرب مـن احلـــــدود.واجلـــــنــــدي
االسـرائيـلي هو الثـاني الذي يقـتل منذ
نـهـايـة آذار/مارس الـفـتـرة الـتي سقط
خـاللـهـا  231فــلــسـطــيـنــيــا عـلى األقل
بـرصـاص اسـرائـيـلي.وكـان نـتـانـيـاهـو
الـذي اخــتـصـر زيـارته لـفـرنـسـا األحـد
عـقد اجتماعا مع وزيـر الدفاع أفيغدور
. لكن لم سـؤول األمـنيـ لـيـبرمـان وا

يعلن أي قرار بعد هذا االجتماع.
يـدانيـة بيـنما وتـأتي هذه الـتطـورات ا
كـان يـبـدو أن الـوضع فـي غـزة يـسـتـقر
واجـهات الـعنيـفة ب بـعد أشـهر من ا
الـفلـسـطيـنيـ واجلنـود اإلسرائـيلـي
بـالـقـرب من الـسـيـاج الـذي يـفـصـل ب

القطاع والدولة العبرية. 
وفي هـذا اإلطار سمحت اسرائيل لقطر
بـتـسلـيم غزة  15مـلـيون دوالر من أجل

وظف في القطاع. دفع رواتب ا
ـــواجــهــات أخــيــراً وتـــراجــعت حــدة ا
بــعـدمــا كــثّـفت مــصــر وسـاطــتـهــا بـ
الـفلسـطينـي واإلسرائـيليـ للتوصّل
إلـى هــدنــة دائــمــة في الــقــطــاع ووقف
أعــمــال الــعــنف الــتي يــشــهــدهــا مــنـذ

شهور.


