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 15 يف الثالثاء، صباح حتى أدى الذيو غزة، قطاع على اإلسرائيلي العدوان من أسبوع بعد
 إىل بالدعوة تتعاىل الدولية األصوات بدأت جريح، 1400 نحوو شهيداً 187 سقوط إىل ،يوليو/تموز
 14 يف االثنين مساء تأُعلن التي للتهدئة اجلديدة املصرية املبادرة دعم وإىل ،النار إطالق وقف
 وهي نفسه، اليوم يف القاهرة يف املنعقد العرب اخلارجية وزراء اجتماع بدعم وحظيت يوليو/تموز

 وقف إىل وأفضت مصر طرحتها التي التهدئة اتفاقية بنود كبير حد إىل تستعيد التي املبادرة
 .2012 سنة يف القطاع على اإلسرائيلي العدوان

 بين ساوى رئاسيًا، بياناً ،يوليو/تموز 11 يف باإلجماع، تبنى قد الدويل األمن جملس وكان
 وعودة غزة قطاع يف التوتر فتيل نزع" ىلإ حماس وحركة سرائيلإ دعا عندما واجلالد، الضحية

 اإلنسانية القوانين احترام" وإىل ،"2012 العام أُعلن الذي النار طالقإ وقف رساءإ وإعادة الهدوء
 ".املدنيين حماية حول وخصوصاً الدولية

  مواقف دولية سافرة يف تغطيتها للعدوان اإلسرائيلي
 من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة غريباً عندما ركيةيالواليات املتحدة األممل يكن موقف 

سرائيل يف الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية من إحق " ، منذ اليوم األول للعدوان،أيدت
                                                            

  بيروت- باحث متفرغ يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية.   
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ركية جين ي، على حد وصف املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األم"جانب جماعة حماس اإلرهابية
الرئيس ى وتبن. " مؤخرًا من حماس فى غزة 'جاء' دوانالع"أن  التي رأت، خالفاً للوقائع، ساكي 

مع بنيامين  يوليو/تموز 11 يف، خالل املكاملة الهاتفية التي أجراها ركي باراك أوباماياألم
عن إدانة الواليات املتحدة الشديدة لنيران الصواريخ التي ال "عرب نتنياهو، املوقف نفسه عندما أ

حق إسرائيل  "، مؤكداً "وسواها من تنظيمات إرهابية يف غزةتزال تطلق على إسرائيل من حماس 
   ".يف الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات

، احلليف الوثيق للواليات ستيفن جوزيف هاربر ةالكندي كومةرئيس احلويف االجتاه نفسه، أكد 
تقف حتى النهاية مع إسرائيل "بالده  ، أن يوليو/تموز 13يف بيان أصدره يف ركية، ياملتحدة األم

اجتاه يف القوات الفلسطينية تطلق الصواريخ "موضحاً أن ، "وتدعمها يف حربها على قطاع غزة
  ".إسرائيل بدون التفريق بين مدين وعسكري

، الذي أكد، الرئيس الفرنسي االشتراكي فرانسوا هوالندبيد أن الغريب، واملستهجن، كان موقف 
تدين بشدة "أن فرنسا ، يوليو/تموز 9 يفياهو نفسه ناملكاملة الهاتفية التي أجراها مع نتخالل 

جراءات إلمن واجب احلكومة اإلسرائيلية اتخاذ كل ا"، معتبراً أن "االعتداءات على الدولة العبرية
م التايل، ن يستدرك، يف اليوأويبدو أن الرئيس الفرنسي حاول " .حلماية سكانها إزاء هذه التهديدات

ألن "لعدوان اإلسرائيلي، عندما أصدر بياناً يعرب فيه عن أسفه ييده اهذا املوقف السافر يف تأ
فيه الفلسطينيين يدعو و،  "من الضحايا الفلسطينيينأوقعت عدداً رية اجلارية كالعمليات العس

دون تصاعد ضمان حماية السكان املدنيين واحلؤول "، وإىل "ضبط النفس"واإلسرائيليين إىل 
  ".العنف

  مواقف دولية تساوي بين الضحية واجلالد

  

  
  

بريطانيا عبّر عن هذه املواقف العديد من األطراف الدولية الفاعلة، ويف مقدمها روسيا والصين و
   .هيئة األمم املتحدةوإيطاليا و
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قطاع غزة، ، وزير اخلارجية الروسي، عند بدء العدوان اإلسرائيلي على سيرجي الفروففقد أشار 
وكذلك وقف الضربات االنتقامية على  ،وقف قصف األراضي اإلسرائيلية أنه من املهم مبدئياً"إىل 

" .التي سبق أن أعلنت يف هذه املنطقة أكثر من مرة"، معتبراً ذلك مقدمة لتحقيق الهدنة "قطاع غزة
 10نياهو، يف وبين بنيامين نت فالديمير بوتين املكاملة الهاتفية التي جرت بين وخالل

الوقف العاجل للمواجهة العسكرية التي تؤدي إىل سقوط "، دعا الرئيس الروسي إىل يوليو/تموز
، فيتايل تشوركين أما ممثله يف هيئة األمم املتحدة". عدد كبير من الضحايا يف صفوف املدنيين

ارتكابها ضد أدانت روسيا اجلرائم التي يتم :" "يوليو/تموز 11فقد أعلن يف تصريح له يوم 
  " .بإدانة استخدام القوة املفرطة ضد املدنيين يف القطاع إسرائيل، كما قمنا أيضاً

إحلاق الضرر " ، وزارة اخلارجية الصينية تشن غانغويف االجتاه نفسه، دان الناطق باسم 
 يلسطينغت السفيرين، الف، الفتاً إىل أن الصين بلّ"باملدنيين يف الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي 

   ."بضرورة وقف العنف"سرائيلي، لديها إلوا

إىل "   وزير اخلارجية البريطاين وليام هيغ، دعا يوليو/تموز 8 يف أصدره يفاويف بيان صح
بالعيش اإليقاف الفوري إلطالق الصواريخ على املدن اإلسرائيلية، وترويع األبرياء، ألن لهم احلق 

إىل وقف العمليات العسكرية، وإعطاء فرصة للشعب "احلكومة اإلسرائيلية كما دعا ، "بأمن وسالم
وزيرة اخلارجية اإليطالية وتبنت املوقف نفسه " .الفلسطيني يف غزة كي يعيش يف أمن وسالم

التهديد الذي أن " ، يوليو/تموز 11صدرته يف أ، التي رأت، يف تصريح فيديريكا موغيريني
مع الهجمات الصاروخية املستمرة على أهداف مدنية أمر غير  لتستخدمه حماس ضد أمن إسرائي

  ".مقبول، كما أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين كل يوم ثقيلة وال تطاق
، على يوليو/تموز 8يوم شدّد ، قد  الناطق بلسان األمين العام لألمم املتحدة بان كي مونوكان  

يف إسرائيل، ودعا الطرفين إىل " وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية ضد املناطق املدنية" ضرورة
،  يوليو/تموز 10ويف " . سقوط ضحايا مدنيين"وجتنب " قصى درجات ضبط النفسأممارسة "

أن املدنيين يف غزة واقعون بين املوقف غير املسؤول حلماس وبين "إىل  نفسه بان كي مونأشار 
ر بّنه عإ، إال "لديها تخوفات مشروعة على أمنها" إسرائيل أن رأى ومع أنه ." ئيلي القاسيالرد اإلسرا

  ". عن قلقه لسقوط العديد من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ضحايا العمليات اإلسرائيلية"
  

  مواقف دولية منددة بالعدوان اإلسرائيلي
حازماً يف تنديده بالعدوان اإلسرائيلي ودعوته إىل نصرة  يران اإلسالميةإجمهورية كان موقف 

 دعا الرئيس اإليراين حسن روحانى، فى رسالة إىل رؤساء الدول اإلسالميةالشعب الفلسطيني، إذ 
لكسر حصار غزة بشكل عاجل  ياستخدام كافة طاقات العامل اإلسالم"، إىل يوليو/تموز 11يف 

التى ال  ،دتهاالشعب الفلسطيني املقاوم والبطل من خالل إردون أدنى شك، فإن :"، مضيفاً"وشامل
  ."سيلحق مرة أخری الهزيمة بالعدو الصهيوين ،يمكن وصفها
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رجب طيب أردوغان، منذ اليوم  حلكومةاملوقف نفسه، إذ أكد رئيس ا احلكومة التركيةواتخذت 
قصفها اجليش اإلسرائيلي ال يمكن أن يدير ظهره لغزة التي ي "األول للعدوان، أن الشعب التركي 

ضمن  ،أمام حشد كبير يف مدينة طوقاط يوليو/تموز 10ألقاه يف  الذي طاباخليف و ".يومياً
ال يمكن الوقوف على احلياد يف " تأكيد أنهل، عاد أردوغان حملته االنتخابية لرئاسة اجلمهورية

، منتقدًا تصريحات منافسه الرئاسي أكمل الدين "قضية فلسطين التي يقتل فيها العزل واألبرياء
  .يف القضية الفلسطينية" تقف على احلياد"إحسان أوغلو التي قال فيها إن على تركيا أن 

على  الغارات اإلسرائيلية، ةليزياملا كومةرئيس احل، حممد جنيب عبد الرزاقدان من جهة ثانية، 
خسارة األرواح على  "عن أسف بالده موقع فيس بوك صفحته على على وأعرب ، قطاع غزة

، يف اتصال أجراه الرئيس ندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهويونوالرئيس اإلبينما دعا . "البريئة
لوقف العنف و احلرب على " الدول كل إىل تعاون   ،يوليو/تموز 12اإليراين حسن روحاين معه يف 

  ." غزة على وجه السرعة

  حتركات ومواقف شعبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني

شهد العديد من دول العامل حتركات شعبية منددة بالعدوان اإلسرائيلي ومتضامنة مع الشعب 
أكبر دولة  ،ندونيسياإمدن شوارع ظاهرات احلاشدة التي شهدتها تالفلسطيني، كان من أبرزها ال

 13يوم  التشيلياملؤسسات الفلسطينية يف  جتمعواملسيرة الشعبية التي نظمها  ،مسلمة يف العامل
، ن عشرة آالف من املواطنين التشيليينحسب تقديرات الشرطة، أكثر مب، والتي ضمت، يوليو/تموز

سانتياغو، وهم عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني يف وسط مدينة الذين عبّروا 
التي ترتكبها احلكومة اإلسرائيلية بحق املدنيين فلسطين والفتات تندد باجلرائم يحملون أعالم 

  .إسرائيلقطع العالقات الدبلوماسية والتجارية مع باحلكومة التشيلية الفلسطينيين، وتطالب 
، يوليو/تموز 12ويف فرنسا، جرت بدعوة من احلزب الشيوعي الفرنسي وجبهة اليسار، يوم 

هذه احلرب اجلديدة ضد "للتعبير عن استنكار جتمعات جماهيرية يف عدد من املدن الفرنسية 
تموز، بياناً دعا فيه احلكومة  11قد أصدر، يف  احلزب الشيوعي الفرنسيوكان  ".الشعب الفلسطيني

ام قرارات األمم فرنسية وأوروبية على إسرائيل، إىل أن تقبل باحتر" فرض عقوبات"إىل الفرنسية 
أوروبا "حزب كما طالب . سرائيلي على غزةإلاملتحدة، وعبّر عن إدانته احلازمة للعدوان ا

ن اجملتمع املدين يف أة اإلسرائيلية على غزة، معتبراً بوقف الهجمات اجلوي" اخلضر- اإليكولوجية
   . غزة هو الضحية األوىل لهذا الصراع

عتداء اال ،يوليو/تموز 12يف بيان أصدره يف ، الديمقراطي العاملياحتاد الشباب دان من جهته، 
أحلق مئات اجلرحى، وو القتلىعشرات سقوط عن "الذي أسفر  ،املستمر على قطاع غزةاإلسرائيلي 

صمودهم ووحدتهم ضد  إىل جانب شباب وشعب فلسطين، يف" وأعرب عن وقوفه  ". هائالً اًدمار
 الشعوب املناهضة لإلمبريالية يف جميع أنحاء العامل، داعياً  "اإلسرائيليةعتداءات االحتالل واال

   ."وقف اإلعتداء اإلسرائيلي احلايل على غزة" إىل العمل على 


